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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 
Οι οικονομικές διακυμάνσεις αποτελούν ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα αλλά 

και ταυτόχρονα ένα από τα πιο δυσεπίλυτα θέµατα της οικονομικής θεωρίας και 

πολιτικής. Η σχέση ανάμεσα στις αμυντικές δαπάνες και την οικονομική ανάπτυξη 

είναι ένα πολυσυζητημένο θέμα για αρκετά χρόνια. Γενικότερα υπάρχει η αίσθηση 

ότι οι υψηλές αμυντικές δαπάνες εμποδίζουν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 

μιας χώρας. Στη συγκεκριμένη εργασία ελέγχεται με εμπειρικό τρόπο η αιτιακή 

σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις στρατιωτικές δαπάνες και την οικονομική ανάπτυξη 

για την περίπτωση της Ελλάδας κατά τη χρονική περίοδο 1960 έως 2008, η οποία 

βρίσκεται στις πρώτες θέσεις μεταξύ των χωρών που δαπανούν μεγάλα ποσά ετησίως 

για στρατιωτικό εξοπλισμό. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

Η σχέση ανάμεσα στις αμυντικές δαπάνες και την οικονομική ανάπτυξη είναι 

ένα πολυσυζητημένο θέμα για αρκετά χρόνια. Γενικότερα υπάρχει η αίσθηση ότι οι 

υψηλές αμυντικές δαπάνες εμποδίζουν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μιας 

χώρας. Στη συγκεκριμένη εργασία ελέγχεται με εμπειρικό τρόπο η αιτιακή σχέση που 

υπάρχει ανάμεσα στις στρατιωτικές δαπάνες και την οικονομική ανάπτυξη για την 

περίπτωση της Ελλάδας κατά τη χρονική περίοδο των ετών 1960 έως 2008.  

Στη βάση αυτή χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση της συνολοκλήρωσης όπως αυτή 

προτάθηκε από τους Engle-Granger και τα αποτελέσματα δεν έδωσαν κάποιο 

συνολοκληρωμένο διάνυσμα. Με τον έλεγχο όμως του Johansen προέκυψε ένα 

συνολοκληρωμένο διάνυσμα σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Επομένως, μπορούμε 

να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ισχνή μακροχρόνια σχέση μεταξύ των 

αμυντικών δαπανών και της οικονομικής ανάπτυξης.  

Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε η μεθοδολογία του μοντέλου διόρθωσης 

σφάλματος (Error Correction Model) για να προσδιοριστεί και να εκτιμηθεί η τυχόν 

βραχυχρόνια σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι 

δεν υπάρχει βραχυχρόνια σχέση μεταξύ των εξεταζομένων μεταβλητών. 

Τέλος, προσδιορίστηκαν οι σχέσεις αιτιότητας κατά Granger ανάμεσα στις 

μεταβλητές του μοντέλου. Ύπαρξη αιτιώδους σχέσης διαπιστώθηκε μόνο μεταξύ του 

ετήσιου ποσού μεταβολής της οικονομικής ανάπτυξης και του ετήσιου ποσού 

μεταβολής των αμυντικών δαπανών. Η σχέση αυτή είναι μονόδρομη και με 

κατεύθυνση από την οικονομική ανάπτυξη προς τις στρατιωτικές δαπάνες. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Αμυντικές Δαπάνες, Οικονομική Ανάπτυξη, Στασιμότητα, 
Συνολοκλήρωση, Αιτιότητα κατά Granger 
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ABSTRACT 
 
 

The relationship between defense expenditure and economic growth has been 

much debated. The general consensus is that defense expenditure inhibits economic 

and social growth. In this paper it is empirically investigated the casual relationship 

that exists between defense expenditure and economic growth for the case of Hellas 

for the period 1960 – 2008.  

 For the analysis of the available data two co-integrated methods were used. 

The first one by Engel-Granger showed no co-integrated vector. The second one by 

Johansen showed a co-integrated vector at 5% critical value. Thus, the author is led to 

conclude that a log term relationship between defense expenditure and economic 

development cannot be established.  

 The Error Correction Model (ECM) was also used in order to evaluate if there 

exists a short term relationship between the two variables. The analysis again 

indicates that this relationship cannot conclusively established.  

 Finally the author determined the casual relationship, as defined by Granger, 

for the model’s variables. It was concluded that a casual relationship exists only 

between the modification in the national gross domestic product and in the 

modification of the defense expenditure. This relationship moves from economic 

development towards defense expenditure.    

 

Key Words: Defense Expenditure, Economic Growth, Stasionarity, Co integration, 

Granger’s Casuality. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ     
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 
 
1.1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες που αφορούν 

την σχέση μεταξύ των αμυντικών δαπανών και της οικονομικής ανάπτυξης. 

Αναμφισβήτητα, οι αμυντικές δαπάνες αποτελούν σημαντικό στοιχείο μιας 

οικονομίας που μπορεί να έχει επίδραση μόνο αν υποστηρίζεται από ένα συνδυασμό 

πολιτικών οικονομικών και κοινωνικών δράσεων. Η Ελλάδα, μέλος της 

Βορειοατλαντικής Συμμαχίας (ΝΑΤΟ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από το 

1952 και το 1981 αντίστοιχα, επενδύει ετησίως στην αμυντική θωράκισή της με 

σημαντικούς ανθρώπινους και υλικούς πόρους. Οι επενδύσεις αυτές οφείλονται στα 

ιδιαίτερα προβλήματα εξωτερικής ασφάλειας που αντιμετωπίζει σε σχέση με τους 

υπόλοιπους εταίρους της. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο στόχος της παρούσας 

εργασίας είναι να μελετηθεί η φύση και η σημασία των σχέσεων που δύναται να 

υπάρξουν μεταξύ των στρατιωτικών δαπανών και της οικονομικής ανάπτυξης. 

 

1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Σκοπός της εργασίας είναι να προσπαθήσει με εμπειρικό τρόπο να 

προσδιορίσει τη σχέση που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στις αμυντικές δαπάνες και 

την οικονομική ανάπτυξη για την Ελλάδα. Στην ανάλυση που θα ακολουθήσει 

χρησιμοποιούνται στοιχεία για την περίοδο των ετών 1960 έως 2008. 

 

1.3 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Η εμπειρική μελέτη της σχέσης μεταξύ των στρατιωτικών δαπανών και της 

οικονομικής ανάπτυξης (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.)) θα πραγματοποιηθεί 

με τη χρήση των πιο πρόσφατων οικονομετρικών μεθόδων προκειμένου να 

αναλυθούν οι χρονικές σειρές που συμμετέχουν μέσω του  ελέγχου στασιμότητας, 

του ελέγχου συνολοκλήρωσης και του προσδιορισμού πιθανών αιτιακών σχέσεων 

των μεταβλητών καταλήγοντας στην εξαγωγή κατάλληλων συμπερασμάτων. 
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1.4 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 
Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στο θέμα της διπλωματικής εργασίας 

και αιτιολογείται το ερευνητικό ενδιαφέρον του συγγραφέα. Το δεύτερο κεφάλαιο 

περιλαμβάνει την ανασκόπηση της πιο πρόσφατης βιβλιογραφίας, ενώ στη συνέχεια 

στο τρίτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η παρουσίαση των δεδομένων και η 

εξειδίκευση του υποδείγματος. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται και αναλύονται 

οι μεταβλητές που συμμετέχουν στην έρευνα και στη συνέχεια στα κεφάλαια 5 έως 9 

γίνονται οι κυριότεροι οικονομετρικοί έλεγχοι. Αναλυτικότερα, στο 5ο κεφάλαιο 

πραγματοποιείται ο έλεγχος στασιμότητας των εμπειρικών αποτελεσμάτων με τη 

μέθοδο των Dickey – Fuller και ακολουθεί στο 6ο κεφάλαιο ο έλεγχος 

συνολοκλήρωσης και οι τυχόν μακροχρόνιες σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών με τη 

μέθοδο Engle – Granger. Στο 7ο κεφάλαιο ερευνάται η πιθανότητα ύπαρξης 

βραχυχρόνιων σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών με τη βοήθεια του υποδείγματος 

διόρθωσης σφάλματος (ECM). Το 8ο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη μεθοδολογία του 

Johansen και οι εμπειρικοί έλεγχοι ολοκληρώνονται στο 9ο κεφάλαιο με την 

διεξαγωγή του ελέγχου σχέσεων αιτιότητας κατά Granger. Τέλος, στο 10ο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται συμπεράσματα και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα που προκύπτουν 

μέσα από την παρούσα εργασία.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
 
 
2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι οικονομικές διακυμάνσεις αποτελούν ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα 

αλλά και ταυτόχρονα ένα από τα πιο δυσεπίλυτα θέµατα της οικονοµικής θεωρίας 

και πολιτικής. Σύµφωνα µε τους Burns και Mitchell (Handbook of Macroeconomics, 

Volume 1a, 1946) στους οποίους αποδίδεται η απαρχή των σύγχρονων µεθόδων 

έρευνας των οικονοµικών διακυµάνσεων οι οικονομικές διακυμάνσεις συνίστανται 

σε ένα επαναλαμβανόμενο πρότυπο από υφέσεις, συρρικνώσεις και ανόδους της 

οικονομικής δραστηριότητας γύρω από µια νοητή «φυσιολογική» μακροχρόνια τάση. 

Ο επαναλαμβανόμενος χαρακτήρας αυτού του προτύπου δικαιολογεί τις εκφράσεις 

«κυκλικές διακυμάνσεις» και «οικονομικός κύκλος» παρά το γεγονός ότι οι κινήσεις 

που παρατηρούνται δεν έχουν συνήθως ούτε σταθερή περίοδο ούτε σταθερό πλάτος.  

Μια πρώτη εντύπωση για τις οικονομικές διακυμάνσεις δίνεται στο διάγραµµα 1 

όπου παρουσιάζονται µια υποθετική μακροχρόνια τάση και µια κυκλική διακύμανση. 

 

            
  
*Πηγή: Κων/νος Λέον, Οικονομικές διακυμάνσεις και νομισματική πολιτική, Αθήνα, 
2006. 
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Για να μελετήσουμε την επίδραση των αμυντικών δαπανών στην οικονομική 

ανάπτυξη ενός κράτους κρίνεται σκόπιμο να παραθέσουμε την σημασιολογική έννοια 

αυτών. Αμυντικές δαπάνες (ή στρατιωτικές δαπάνες) είναι το συνολικό χρηματικό 

ποσό που απαιτείται για την κάλυψη όλων των παραγωγικών συντελεστών της 

άμυνας στη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου. Είναι οι δαπάνες για τους μισθούς και 

τις λοιπές παροχές του προσωπικού των τριών κλάδων (στρατός ξηράς, πολεμική 

αεροπορία, πολεμικό ναυτικό) καθώς επίσης και για τη δημιουργία-λειτουργία 

κεφαλαιουχικού και μηχανολογικού εξοπλισμού υπέρ αυτών.  

Οικονομική ανάπτυξη είναι η διαδικασία κοινωνικών δράσεων και 

οικονομικών μεταβολών που ως στόχο έχουν την αύξηση του κατά κεφαλήν 

εισοδήματος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Βασικά 

χαρακτηριστικά της οικονομικής 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 των βασικών ανθρώπινων 

αναγκών βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. 

Ισχυρή οικονομία για μια χώρα σημαίνει η δυνατότητα αγοράς σύγχρονων αμυντικών 

συστημάτων, υιοθέτηση εξελιγμένης στρατιωτικής τεχνολογίας και ανάπτυξη της 

αμυντικής βιομηχανίας.  

Συνεπώς από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν αρκεί για μια χώρα να έχει 

ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, παράλληλα οφείλει, αν θέλει να καταστεί σημαντικός 

παίκτης στο σύστημα των διεθνών σχέσεων, να διαθέτει ισχυρή οικονομία.        

 

 
2.2 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 
 
 

Τα αίτια των διακυμάνσεων στον τομέα της αμυντικής οικονομικής έχουν 

γίνει αντικείμενο εκτεταμένων ερευνών από τους οικονομολόγους τόσο της 

θεωρητικής όσο και της εμπειρικής κατεύθυνσης (Fontanel, Dunne 1990). Η 

προσπάθεια που καταβάλλεται μέσω των ερευνών σε συνδυασμό με τα εξαγόμενα 

κάθε φορά στοιχεία αποσκοπεί στην απάντηση του ερωτήματος κατά πόσο οι 

στρατιωτικές δαπάνες είναι αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης, δηλαδή αν 

ενεργούν θετικά ή αρνητικά στους ρυθμούς της οικονομίας. (Chowdhury 1991, Kusi 

1994). Οι ερευνητές LaCivita και Frederiksen (1991) χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 

είκοσι χωρών και ελέγχους αιτιότητας κατά Granger ανέφεραν στις έρευνές τους ότι 
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στις περισσότερες περιπτώσεις εντοπίστηκε μια σημαντική σχέση επιρροής μεταξύ 

των ρυθμών μεγέθυνσης της οικονομίας και των στρατιωτικών δαπανών.  

 Οι πρωτοπόρες μελέτες του Benoit (1973 και 1978) για τις επιπτώσεις των 

στρατιωτικών δαπανών στην οικονομική ανάπτυξη των λιγότερο αναπτυγμένων 

χωρών έδωσαν την αφορμή για εκτεταμένες θεωρητικές και εμπειρικές έρευνες 

προκαλώντας κατά τις προηγούμενες δεκαετίες ποικίλες αντιδράσεις. Συγκεκριμένα ο 

Benoit (1973) υποστήριξε ότι οι στρατιωτικές δαπάνες μπορούν να οδηγήσουν στην 

οικονομική ανάπτυξη μέσω της υποκίνησης της συνολικής ζήτησης. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με την αυξανόμενη χρησιμοποίηση κεφαλαίων η οποία δύναται να 

οδηγήσει σε αυξήσεις στο ποσοστό κέρδους το οποίο στη συνέχεια ενδέχεται να 

προκαλέσει μεγαλύτερες επενδύσεις και κατά συνέπεια τη δημιουργία 

βραχυπρόθεσμου πολλαπλασιαστή και υψηλότερα επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης.  

Οι επιστήμονες Grobar M. L. και Portet C. R. (1989) σε άρθρο που 

δημοσίευσαν πραγματοποίησαν μια ανασκόπηση της διαμάχης που ακολούθησε μετά 

τα δημοσιεύματα του Benoit και υποστήριξαν ότι υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα 

στην οικονομική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών και των στρατιωτικών 

δαπανών. Από την άλλη πλευρά οι ερευνητές De Rouen (1995) και Landau (1996) 

εξέφρασαν σε διάφορες μελέτες τους άλλοτε αρνητικές και άλλοτε θετικές 

επιδράσεις. Οι Dunne (1999) και Vougas (2001) υποστήριξαν ότι οι αμυντικές 

δαπάνες δυσχεραίνουν την οικονομική ανάπτυξη λόγω της ταυτόχρονης 

συσσώρευσης επενδύσεων όπως είναι οι δαπάνες για την υγεία και την εκπαίδευση. 

 Την άποψη των Dunne και Vougas φαίνεται να συμμερίζεται σε μελέτη του ο 

ερευνητής Galvin (2003) ο οποίος ανέλυσε τη σχέση των αμυντικών δαπανών και της 

οικονομικής ανάπτυξης για 64 χώρες χρησιμοποιώντας διαστρωματικά δεδομένα. 

Ορίζοντας ένα μοντέλο προσφοράς και ζήτησης χρησιμοποίησε μεθοδολογίες 

ταυτόχρονων εξισώσεων (2SLS και 3SLS) και σύμφωνα με τα αποτελέσματα που 

εξήγαγε υποστήριξε ότι οι αμυντικές δαπάνες έχουν αρνητική επίδραση τόσο στο 

ρυθμό ανάπτυξης όσο και στο ρυθμό αποταμίευσης της οικονομίας.         

Οι Chletsos και Kollias (1995) αλλά και ο Sezgin (2001) υποστήριξαν ότι οι 

στρατιωτικές δαπάνες δίνουν τη δυνατότητα ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης 

μέσω της επίδρασης της συνολικής ζήτησης όπως τα τεχνολογικά προϊόντα και  το 

ανθρώπινο δυναμικό. Η πιο πρόσφατη μεθοδολογία εστιάζει στη χρησιμοποίηση των 

cross-sectional multiple regression υποδειγμάτων προκειμένου να ερευνηθεί ο 

αντίκτυπος των αμυντικών δαπανών στην οικονομική ανάπτυξη (Antonakis και Heo, 
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1997) μιας χώρας. Οι Kollias και Makridakis (1997) έλεγξαν την αιτιότητα κατά 

Granger των ποσοστών αύξησης στο Α.Ε.Π. και στο μερίδιο των στρατιωτικών 

δαπανών στο Α.Ε.Π. για την Τουρκία κατά την περίοδο των ετών 1954 έως 1993 

συμπεραίνοντας ότι δεν υφίσταται αιτιακή σχέση μεταξύ των στρατιωτικών δαπανών 

και των ποσοστών αύξησης του Α.Ε.Π.  

Οι ερευνητές Dakurah και Sampath (2001) χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 

αιτιότητας κατά Granger ενσωμάτωσαν την στασιμότητα και την συνολοκλήρωση 

για να αξιολογήσουν τις αιτιακές σχέσεις μεταξύ των αμυντικών δαπανών και της 

οικονομικής ανάπτυξης 62 αναπτυσσόμενων χωρών. Τα αποτελέσματά τους έδειξαν 

ότι η ομοιοκατευθυνόμενη αιτιότητα βρέθηκε σε 23 χώρες είτε από αμυντικά έξοδα 

στην οικονομική ανάπτυξη είτε αντίστροφα ενώ αμφίδρομη αιτιότητα υπήρξε σε 7 

χώρες, καμία όμως αιτιότητα δεν υπήρξε σε 18 χώρες.  

Τέλος, ο Dritsakis (2005 και 2006) σε μια έρευνά του για τη σχέση των 

αμυντικών δαπανών και του Α.Ε.Π. για την Κύπρο και την Ελλάδα αντίστοιχα, 

συμπέρανε ότι υπάρχουν τόσο μακροχρόνιες όσο και βραχυχρόνιες σχέσεις μεταξύ 

των μεταβλητών που εξετάστηκαν. Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών κατέδειξαν 

ότι οι στρατιωτικές δαπάνες επηρεάζονται από την οικονομική ανάπτυξη καθώς και 

από τις κεφαλαιουχικές δαπάνες.           

 

2.3 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ Η 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 

  
Το τεράστιο μέγεθος των αμυντικών δαπανών στην Ελλάδα όπως εκφράζεται 

είτε σαν απόλυτο μέγεθος είτε σαν σχετικό (ποσοστό του Α.Ε.Π.) και ο ρόλος που 

τους έχει αποδοθεί σαν ανασταλτικού παράγοντα στη διαδικασία ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας καθιστά επιτακτική τη μελέτη τους σε οικονομετρική βάση. 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο οι επιστήμονες Grobar M. 

L. και Portet C. R., (1989) σε άρθρο που δημοσίευσαν πραγματοποίησαν μια 

ανασκόπηση της διαμάχης που ακολούθησε των δημοσιεύσεων του Benoit σύμφωνα 

με τον οποίο υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη των 

αναπτυσσόμενων χωρών και των στρατιωτικών δαπανών. Αρχικά, δημιουργώντας 

μια πρώτη ομάδα ερευνών προσπάθησαν να αναπαράγουν τα αποτελέσματα του 

Benoit και απέτυχαν. Άλλες έρευνες που ακολούθησαν κατέδειξαν θετικά 

αποτελέσματα των αμυντικών δαπανών στο ανθρώπινο δυναμικό (human capital 
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formation) και στις τεχνολογίες “spin-off”. Τα μοντέλα που χρησιμοποίησαν 

επιτρέπουν τις αμυντικές δαπάνες να επηρεάσουν την ανάπτυξη διαμέσου πολλών 

καναλιών καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι αν και οι αμυντικές δαπάνες μπορούν 

να ευνοήσουν την οικονομική ανάπτυξη μέσα από κάποια κανάλια ταυτόχρονα την 

καθυστερούν μέσω κάποιων άλλων, επομένως το όλο αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Το 

πιο σημαντικό όμως αρνητικό αποτέλεσμα από τις παραπάνω έρευνες είναι ότι οι 

υψηλές αμυντικές δαπάνες μειώνουν τον εθνικό ρυθμό αποταμίευσης και συνεπώς 

τους ρυθμούς απορρόφησης κεφαλαίου (capital accumulation). Ωστόσο, η θετική 

συσχέτιση αμυντικών δαπανών και οικονομικής ανάπτυξης, όπως αυτή εκφράστηκε 

από τον Benoit δεν μπορεί να αποκλεισθεί αλλά είναι μικρή σε σχέση με τα αρνητικά 

αποτελέσματα.  

Οι ερευνητές Dakurah A.H., Davies P.S. και Sampath K.R. (2001)  

χρησιμοποιώντας την κατά Granger αιτιότητα γενικευμένη ώστε να περιλαμβάνει μη 

στασιμότητα και συνολοκλήρωση, αξιολόγησαν τις αιτιακές σχέσεις μεταξύ των 

αμυντικών δαπανών και της οικονομικής ανάπτυξης σε 62 αναπτυσσόμενες χώρες. 

Τα αποτελέσματα της εμπειρικής μελέτης που διεξήγαγαν έδειξαν μονόδρομη 

αιτιακή σχέση σε 23 χώρες είτε από τις αμυντικές δαπάνες προς την οικονομική 

ανάπτυξη είτε το ανάποδο και αμφίδρομη σχέση σε 7 χώρες. Απουσία αιτιακών 

σχέσεων δεν διαπιστώθηκε σε 18 χώρες έχοντας ολοκληρωμένα τα στοιχεία της ίδιας 

τάξης ενώ σε 14 χώρες δεν επιτεύχθηκε η ολοκλήρωση των δεδομένων στη ίδια τάξη. 

Τέλος, έγινε διαχωρισμός των μακροχρόνιων αποτελεσμάτων από την βραχυχρόνια 

αιτιότητα σε περιπτώσεις όπου υπήρχε συνολοκλήρωση.  

Από την μελέτη της επίδρασης των αμυντικών δαπανών στην οικονομική 

ανάπτυξη δεν θα μπορούσε να αποκλεισθεί και η μελέτη της οικονομίας των 

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Η.Π.Α.). Με τη χρήση διαγραμματικών τεχνικών 

(spectral methods) ο Gerace P.M (2002) προσπάθησε να αναλύσει τη σχέση μεταξύ 

των αμυντικών δαπανών και της οικονομικής ανάπτυξης για τις Η.Π.Α κατά το 

χρονικό διάστημα των ετών 1951 έως 1997. Τα αποτελέσματα του άρθρου δεν 

επιβεβαιώνουν ούτε την άποψη ότι οι αμυντικές δαπάνες έχουν θετική επίδραση στο 

Α.Ε.Π. ούτε το αντίθετο. Σε αυτά παρατίθεται το συμπέρασμα ότι ενώ οι μη-

στρατιωτικές δαπάνες κινούνται σε συμφωνία με τους ρυθμούς ανάπτυξης του 

Α.Ε.Π. οι αμυντικές δαπάνες δεν ακολουθούν την ίδια πορεία.  

Το σύνδεσμο ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και τις αμυντικές δαπάνες 

ερεύνησε το άρθρο των Cuaresma C. J. και Reitschuler G. (2003) για την περίπτωση 
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των Η.Π.Α. καθώς μετά την τρομοκρατική επίθεση του 2001 τέθηκε το ερώτημα εάν 

και κατά πόσο θα πρέπει η αμερικάνικη οικονομία να επενδύει στον τομέα των 

στρατιωτικών δαπανών. Χρησιμοποιώντας οικονομετρικές μεθόδους που 

περιλαμβάνουν την παλινδρόμηση Threshold και δεδομένα της περιόδου των ετών 

1929 έως 1999 παρατηρούνται αποτελέσματα εξαρτώμενα από το επίπεδο των 

αμυντικών δαπανών στο Α.Ε.Π. Επίσης, αποδεικνύεται η θετική εξωτερικά επίδραση 

των δαπανών αυτών η οποία εμποδίζει και τη μείωση τους. Τέλος, δείχνεται και μια 

τάση για αύξηση των αμυντικών δαπανών.  

Ακολούθως ο Galvin (2003) ανάλυσε τη σχέση αμυντικών δαπανών και 

οικονομικής ανάπτυξης για 64 χώρες χρησιμοποιώντας διαστρωματικά δεδομένα. Η 

μελέτη του αναλύει την επίδραση των αμυντικών δαπανών στην οικονομική 

ανάπτυξη με ένα μοντέλο προσφοράς και ζήτησης έχοντας χρησιμοποιήσει 

μεθοδολογίες ταυτόχρονων εξισώσεων (2SLS και 3SLS). Τα εμπειρικά 

αποτελέσματα με βάση τις ανακρίβειες που πιθανόν να υπάρχουν στα δεδομένα και 

το επιλεγμένο μοντέλο δείχνουν ότι οι αμυντικές δαπάνες έχουν αρνητική επίδραση 

τόσο στο ρυθμό ανάπτυξης όσο και στο ρυθμό αποταμίευσης της οικονομίας η οποία 

ενδεχομένως να διογκωθεί για τα κράτη «μεσαίου εισοδήματος» που έχουν να 

κερδίσουν λιγότερα από την «υπερχείλιση» του τομέα των αμυντικών δαπανών. 

Επίσης, από τα αποτελέσματα δείχνεται ότι στρατηγικοί παράγοντες όπως 

οικονομικοί περιορισμοί προσδιορίζουν τις αμυντικές δαπάνες στις αναπτυσσόμενες 

χώρες.  

Η μελέτη των αμυντικών δαπανών και της οικονομικής ανάπτυξης δεν θα 

μπορούσε να αφήσει έξω την ανάλυση της ελληνικής οικονομίας η οποία σύμφωνα 

με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση δαπανά σημαντικό μέρος των εσόδων της 

στην άμυνα. Οι Kollias και Paleologou (2003) σε μελέτη τους εφάρμοσαν ένα 

μοντέλο ARDL (autoregressive distributed lag model) για να παρουσιάσουν 8 

συνολοκληρωμένες εκτιμήσεις της συνάρτησης ζήτησης των ελληνικών αμυντικών 

δαπανών στην οποία συμπεριλαμβάνονται ενδογενείς πολιτικοί παράγοντες και 

εξωτερικές απειλές. Τα εμπειρικά αποτελέσματα αυτής της έρευνας δείχνουν ότι οι 

ελληνικές αμυντικές δαπάνες κατά την περίοδο των ετών 1960 έως 1998 

επηρεάστηκαν από εξωγενείς παράγοντες ασφαλείας αλλά και από εσωτερικές 

αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό.  

Μια μακροχρόνια ανάλυση των αμυντικών δαπανών στις χώρες του NATO 

κατά την περίοδο των ετών 1960 έως 1999 πραγματοποίησαν οι Gadea, Pardos και 
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Pérez-Forniés (2004). Η έρευνά τους εστιάζεται στην μακροχρόνια ζήτηση του 

αμυντικού αποτελέσματος μέσα από ένα ομοιογενές δείγμα 15 χωρών μελών του 

NATO στο οποίο ερευνάται η αλληλεπίδραση ανάμεσα στις αμυντικές δαπάνες και 

στους κύριους προσδιοριστές τους: το εισόδημα, την εξωτερική απειλή και τις 

συνασπισμένες αμυντικές δαπάνες αναλύοντας τις παραπάνω χρονοσειρές με 

ενδογενώς προσδιορισμένα structural breaks. Για περαιτέρω ανάλυση  

χρησιμοποιήθηκαν 9 συναρτήσεις και η μέθοδος της συνολοκλήρωσης για κάθε χώρα 

ώστε να διερευνηθεί ακόμη καλύτερα η αλληλεπίδραση μεταξύ των κρατών μελών. 

Από την μελέτη προκύπτει ότι το εισόδημα είναι σημαντικός προσδιοριστής των 

αμυντικών δαπανών και στηρίζεται η υπόθεση ότι οι αμυντικές δαπάνες μπορούν να 

θεωρηθούν κανονικό αγαθό. 

Οι Kollias C., Naxakis C., και Zarangas L., (2004) σε μελέτη τους 

πραγματοποίησαν έλεγχο της ύπαρξης αιτιότητας κατά Granger των αμυντικών 

δαπανών και της οικονομικής ανάπτυξης αλλά και της ύπαρξης διανυσμάτων 

συνολοκλήρωσης για την Κύπρο κατά την περίοδο των ετών 1964 έως 1999. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν την ύπαρξη αμφίδρομης αιτιακής σχέσης η οποία επηρεάζει 

θετικά την οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη.  

Πρόσφατα, οι Dunne P.J, Smith P.R. και Wielenbockel D., (2005), 

πραγματοποίησαν μια σύγκριση των κυριότερων θεωρητικών και οικονομετρικών 

μοντέλων που περιέχουν τις οικονομετρικές δαπάνες. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, 

μεγάλο μέρος της υπάρχουσας αρθρογραφίας έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι 

αμυντικές δαπάνες δεν παίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη. Παρά 

ταύτα δεν μπορεί να αγνοηθεί και ένα μεγάλο μέρος ερευνητών που έχει καταλήξει 

στο αντίθετο συμπέρασμα. Η μερίδα αυτή (defense economics) κατέφυγε στη χρήση 

του μοντέλου Feder-Ram. Το μοντέλο αυτό αξιολογούν οι ερευνητές και στη 

συνέχεια αξιολογούν και δύο εναλλακτικές προσεγγίσεις, τα μοντέλα Augmented 

Solow και Barro, προτείνοντας ότι ενδείκνυνται περισσότερο για τον συγκεκριμένο 

τομέα έρευνας. 

Οι Δριτσάκης και Στυλιανού (2006) έλεγξαν εμπειρικά την αιτιακή σχέση 

ανάμεσα στις αμυντικές δαπάνες και την οικονομική ανάπτυξη για την Ελλάδα κατά 

την περίοδο των ετών 1964 έως 2003. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των Engle-

Granger που προέκυψαν αποδεικνύουν την ύπαρξη ενός συνολοκληρωμένου 

διανύσματος και παράλληλα παρατηρείται μια μονόδρομη σχέση αιτιότητας κατά 

Granger μεταξύ του λόγου των αμυντικών δαπανών στο Α.Ε.Π. και στον ρυθμό 
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μεταβολής του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. με κατεύθυνση από το Α.Ε.Π. προς τις 

αμυντικές δαπάνες.  

Από όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η διεθνής βιβλιογραφία περιέχει 

ένα μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων γύρω από τις στρατιωτικές δαπάνες και την 

οικονομική ανάπτυξη. Κάθε άρθρο προσπαθεί να απαντήσει στο ερώτημα αν και 

κατά πόσο οι στρατιωτικές δαπάνες επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη μιας 

χώρας με τους ερευνητές να πειραματίζονται σε ποικίλες μεθόδους για την εξαγωγή 

χρησίμων συμπερασμάτων. Η απάντηση διαφοροποιείται κάθε φορά ανάλογα με την 

χώρα που εξετάζεται, τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο και την χρονική περίοδο. Λόγω 

της φύσης και της σπουδαιότητας των πιθανών σχέσεων που δύναται να έχουν οι 

στρατιωτικές δαπάνες και η οικονομική ανάπτυξη ενός κράτους σε καμία περίπτωση 

δεν μπορούν να γενικευθούν τα αποτελέσματα τέτοιων ερευνών.  

 
 
2.4 ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 
 
 

Η υπάρχουσα βιβλιογραφία κρίνεται σκόπιμο να χωριστεί σε δύο κατηγορίες: 

α) σε αυτή που υποστηρίζει τις αμυντικές δαπάνες ως μέσο για την οικονομική 

ανάπτυξη και β) σε αυτή που θεωρεί ότι οι αμυντικές δαπάνες επιδρούν αρνητικά 

στην οικονομική ανάπτυξη. Σε κάθε μία από τις κατηγορίες οι έρευνες 

πραγματοποιήθηκαν είτε σε ένα σύνολο χωρών που τις ενώνει κάποια κοινή ιδιότητα 

(π.χ. αναπτυσσόμενες χώρες, γεωγραφικά χαρακτηριστικά, συμμετοχή στις ίδιες 

συμμαχίες κ.ά.) είτε σε μεμονωμένα κράτη με τη χρήση διαφόρων οικονομετρικών 

μεθόδων. Οι Grobar (1989), Dakurah (2001), Galvin (2003) και Gadea (2004) με 

εμπειρικές έρευνες που πραγματοποίησαν για ομάδες χωρών εντόπισαν ότι υπάρχει 

επίδραση των αμυντικών δαπανών στην οικονομική ανάπτυξη. Ειδικότερα ο Grobar 

(1989) διαπίστωσε αρνητική επίδραση των αμυντικών δαπανών στην οικονομική 

ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών και ο Dakurah (2001) διαπίστωσε την ύπαρξη 

μονόδρομων αιτιακών σχέσεων κατά Granger σε πολλές από τις 62 αναπτυσσόμενες 

χώρες που διερεύνησε. Ο Gadea (2004) μελέτησε 15 κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ 

καταλήγοντας ότι οι στρατιωτικές δαπάνες αντιμετωπίζονται ως κανονικό αγαθό και 

τέλος ο Galvin (2004) εξετάζοντας 64 χώρες με τη χρήση διαστρωματικών 

δεδομένων ανέλυσε την επίδραση των αμυντικών δαπανών στην οικονομική 

ανάπτυξη χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο προσφοράς και ζήτησης.  
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Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αμυντικές δαπάνες έχουν αρνητική επίδραση 

τόσο στο ρυθμό ανάπτυξης όσο και στο ρυθμό αποταμίευσης της οικονομίας. Στην 

περίπτωση που η σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και αμυντικών δαπανών 

ερευνήθηκε για μια μεμονωμένη χώρα από την προαναφερθείσα βιβλιογραφία 

διαπιστώνουμε τα εξής: σε ότι αφορά τις Η.Π.Α τα αποτελέσματα του άρθρου του 

Gerace (2002) δεν επιβεβαιώνουν ούτε την άποψη ότι οι αμυντικές δαπάνες έχουν 

θετική επίδραση στο Α.Ε.Π. ούτε το αντίθετο. Αντίθετα οι Cuaresma & Reitschuler 

(2003) αποδεικνύουν ότι υπάρχει θετική εξωτερικά επίδραση των δαπανών αυτών 

στην οικονομική ανάπτυξη του κράτους η οποία εμποδίζει και τη μείωση τους.  

Στην περίπτωση της Ελλάδας οι Kollias & Paleologou (2003) διαπίστωσαν 

ότι οι αμυντικές δαπάνες επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες τόσο 

εσωτερικούς, κυρίως πολιτικούς, αλλά και εξωτερικούς όπως η ασφάλεια. Επίσης, σε 

εμπειρική μελέτη του Kollia (2004) εντοπίζεται η ύπαρξη αμφίδρομης αιτιακής 

σχέσης κατά Granger ανάμεσα στις αμυντικές δαπάνες και την οικονομική ανάπτυξη. 

Οι παραπάνω συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η σχέση αυτή επηρεάζει 

θετικά την οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη. Τέλος, οι Δριτσάκης Ν. και 

Στυλιανού Τ. (2006) σε αντίστοιχη έρευνά τους για την Ελλάδα διαπίστωσαν την 

ύπαρξη αιτιότητας κατά Granger ανάμεσα στις αμυντικές δαπάνες και το Α.Ε.Π.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι έρευνες που αφορούσαν σύνολο χωρών 

συνήθως διαπιστώνουν αρνητική επίδραση των αμυντικών δαπανών στην οικονομική 

ανάπτυξη. Αντίθετα, οι έρευνες που αφορούν συγκεκριμένη χώρα κάθε φορά 

δείχνουν με βάση τα αποτελέσματά τους θετική επίδραση. Παρόλα αυτά πρέπει να 

τονιστεί ότι καμία από τις πιο πάνω παρατηρήσεις δεν μπορεί να γενικευτεί και να 

αποτελέσει κανόνα για την αμυντική οικονομική.  

 
 
2.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 

Το συμπέρασμα που προκύπτει από την υπάρχουσα βιβλιογραφία αλλά και με 

βάση όσων αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους είναι ότι δεν υφίσταται 

μια «σταθερή» άποψη από τους σύγχρονους οικονομολόγους καθόσον στις έρευνες 

που διεξήγαγαν δεν απαντάται σαφώς το ερώτημα αν οι αμυντικές δαπάνες των 

κρατών οδηγούν ή όχι σε οικονομική ανάπτυξη. Κατά την χρησιμοποιούμενη κατά 

Granger αιτιότητα άλλοτε υπάρχει μονόδρομη σχέση μεταξύ του λόγου των 

στρατιωτικών δαπανών στο Α.Ε.Π. και στο ρυθμό μεταβολής του κατά κεφαλήν 
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Α.Ε.Π. με κατεύθυνση από το Α.Ε.Π. προς τις αμυντικές δαπάνες και άλλοτε 

αμφίδρομη σχέση. Γεγονός όμως είναι ότι υπάρχουν βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες 

σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών που εξετάστηκαν κάθε φορά οι οποίες επηρεάζουν 

τα οικονομετρικά υποδείγματα δίνοντας στις αμυντικές δαπάνες ένα κρίσιμο ρόλο 

τόσο από οικονομική όσο και από κοινωνική άποψη.        
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:    ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ 
                               ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
 
 
3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

 Οι περισσότερες μελέτες υποδειγμάτων βασίζονται στα νεοκλασικά ή 

Κεϋσιανά θεωρητικά πρότυπα. Τα νεοκλασικά πρότυπα επικεντρώνονται κυρίως 

στην πλευρά της προσφοράς ενώ τα Κεϋσιανά πρότυπα στην πλευρά της ζήτησης. 

Για να αντιμετωπιστούν τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν από τις δύο αυτές 

προσεγγίσεις έγιναν προσπάθειες να συμπεριληφθούν και τα δύο πρότυπα σε ένα. 

Αυτά τα πρότυπα περιλαμβάνουν συνήθως δύο ή τρεις εξισώσεις μία από τις οποίες 

είναι η εξίσωση της ανάπτυξης και οι άλλες των επενδύσεων. Αν και αυτά τα 

πρότυπα παρέχουν μια πληρέστερη εικόνα έχουν επικριθεί αρκετά διότι αποφεύγουν 

να εισάγουν διάφορες κοινωνικές ή οικονομικές παραμέτρους που επηρεάζουν και 

επηρεάζονται από το Α.Ε.Π. 

 Μια εναλλακτική προσέγγιση είναι η εξέταση των χρονικών σειρών με τη 

βοήθεια των διανυσματικών αυτοπαλίνδρομων μοντέλων (VAR) που έχουν το 

πλεονέκτημα των δυναμικών προδιαγραφών χωρίς όμως a priori περιορισμούς  

επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο την καλύτερη μελέτη των ατιακών σχέσεων. Από 

την άλλη μεριά όμως δεν λείπει και η κριτική για τα εν λόγω υποδείγματα καθώς 

έχουν αρκετά μικρό θεωρητικό υπόβαθρο.     

 

3.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ   
 

 Σε μία πρόσφατη εργασία για τη μελέτη των αμυντικών δαπανών και της 

οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας (Στυλιανού, Τ. και Δριτσάκης, Ν. (2006)) έχει 

χρησιμοποιηθεί το υπόδειγμα DS = f(GDP) από το οποίο προκύπτει η εξίσωση:                            

 

DSt = a0 + a1GDP + u1 

  

όπου: 

 

 DS είναι οι αμυντικές δαπάνες 

 GDP είναι η οικονομική ανάπτυξη 
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Στην παρούσα εργασία τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση 

του υποδείγματος είναι ετήσια και καλύπτουν την περίοδο 1960 έως 2008 για την 

Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της εκτίμησης του αρχικού αυτού υποδείγματος 

προέκυψαν με την μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων μέσα από το οικονομετρικό 

μοντέλο Eviews και δίνονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος «Α». Σύμφωνα με τα 

στοιχεία του πίνακα αυτού παρατηρούμε ότι το υπόδειγμά μας δεν παρουσιάζει μια 

καλή προσομοίωση της πραγματικότητας. Τα πρόσημα συμφωνούν με την 

οικονομική θεωρία διότι λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες μελέτες της 

επιστημονικής κοινότητας δεν υπάρχει σταθερή σχέση (αρνητική ή θετική) ανάμεσα 

στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) και τις αμυντικές δαπάνες και 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι κάθε φορά τα αποτελέσματα των ελέγχων που 

προκύπτουν έχουν άμεση σχέση με την εκάστοτε εξεταζόμενη χώρα. Επιπλέον, στη 

συγκεκριμένη εργασία για την Ελλάδα οι συντελεστές των μεταβλητών δεν είναι 

στατιστικά σημαντικοί (Prob>5%).  

Η τιμή του R2 είναι πάρα πολύ μικρή (=0,03) γεγονός που σημαίνει ότι το 

υπόδειγμα ερμηνεύεται μόνο σε ποσοστό 3% από τις ανεξάρτητες μεταβλητές. 

Επίσης η τιμή της F-Statistic και το probability (=0,227) μας επιβεβαιώνει ότι στο 

σύνολό τους οι συντελεστές δεν είναι στατιστικά σημαντικοί. Τέλος, η τιμή του 

στατιστικού των Durbin-Watson είναι πολύ χαμηλή (0,109) και υποδεικνύει 

αυτοσυσχέτιση. Συγκρίνοντας την τιμή του στατιστικού των Durbin-Watson (0,109) 

με την τιμή του R2 (0,03) παρατηρούμε ότι η τελευταία είναι μικρότερη γεγονός που 

δείχνει ότι πιθανόν οι χρονικές σειρές είναι στάσιμες δηλαδή η παλινδρόμηση δεν 

είναι κίβδηλη. Η όχι και τόσο καλή προσαρμογή του υποδείγματος όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως οδηγεί αρχικά στον έλεγχο αν οι παραπάνω μεταβλητές μοιράζονται 

μια κοινή στοχαστική τάση ή πιο απλά αν είναι στάσιμες στα επίπεδά τους ή  στις 

πρώτες διαφορές. 

 

3.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 Το υπόδειγμα της παρούσας εργασίας στηρίζεται σε μία πρόσφατη εργασία 

για τη μελέτη των αμυντικών δαπανών και της οικονομικής ανάπτυξης (Στυλιανού, 

Τ. και Δριτσάκης, Ν. (2006)) της Ελλάδας και εκτιμήθηκε με τη μέθοδο των 

ελαχίστων τετραγώνων με τη βοήθεια του Eviews(2002). Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα αυτά το υπόδειγμα δεν αποτελεί μια καλή προσομοίωση της 
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πραγματικότητας (αν και τα πρόσημα των συντελεστών είναι σύμφωνα με την 

υπάρχουσα θεωρία) καθώς από τους οικονομετρικούς ελέγχους που 

πραγματοποιούνται διαπιστώνεται τόσο σφάλμα εξειδίκευσης, όσο και σφάλμα 

αυτοσυσχέτισης. Η σύγκριση που πραγματοποιείται ανάμεσα στις τιμές του R2 και 

του στατιστικού Durbin-Watson δείχνει ότι δεν πρόκειται για κίβδηλη παλινδρόμηση. 

Ωστόσο, η όχι και τόσο καλή προσαρμογή του υποδείγματος οδηγεί αρχικά στον 

έλεγχο αν οι παραπάνω μεταβλητές μοιράζονται μια κοινή στοχαστική τάση ή πιο 

απλά αν είναι στάσιμες στα επίπεδά τους ή στις πρώτες διαφορές προκειμένου να 

προχωρήσουμε στην ανάλυση της συνολοκλήρωσης αλλά και στην εύρεση αιτιακών 

σχέσεων βασιζόμενοι στην κατά Granger αιτιότητα (Granger’s Causality). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗ-  
                               ΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 
 
 
4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν τα δεδομένα και το υπόδειγμα  

στο οποίο βασίζονται οι εκτιμήσεις της παρούσας εργασίας. Προτού προχωρήσουμε 

στα εμπειρικά αποτελέσματα θα προσεγγίσουμε διεξοδικότερα στις μεταβλητές που 

συμμετέχουν στην έρευνα εστιάζοντας σε κάθε μία ξεχωριστά και εξετάζοντας 

αναλυτικά το στατιστικό δείγμα. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα λεγόμενα 

περιγραφικά στατιστικά των μεταβλητών. Στην ενότητα 4.2 παρουσιάζονται τα 

γραφήματα των μεταβλητών και στη συνέχεια με τη βοήθεια ιστογραμμάτων και 

στατιστικών δίνεται μια σύντομη περιγραφή για κάθε μεταβλητή. Για την παραγωγή 

των ιστογραμμάτων και τον υπολογισμό των στατιστικών χρησιμοποιήθηκε το 

Eviews (2002) ενώ τα συμπεράσματα αυτής της ανάλυσης δίνονται στην ενότητα 4.3.

  

4.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
4.2.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
 Τα στοιχεία των μεταβλητών προκύπτουν από το χρονικό διάστημα 1960 έως 

2008 και όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 3 αφορούν τις ετήσιες μεταβολές των 

αμυντικών δαπανών (DS) και της οικονομικής ανάπτυξης (GDP) για την Ελλάδα. Το 

γράφημα 1 απεικονίζει την πορεία των αμυντικών δαπανών στο οποίο μπορούμε να 

παρατηρήσουμε ότι οι μεγαλύτερες διακυμάνσεις υφίστανται κατά τα έτη 1976 έως 

2003. 

 

 

 

 

Γράφημα1: 

Γραφική Παράσταση 
Αμυντικών Δαπανών 
(DS) 
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Το γράφημα 2 απεικονίζει την πορεία της οικονομικής ανάπτυξης και σε αυτό 

μπορούμε να παρατηρήσουμε μια σχετικά ανοδική πορεία των οικονομικών μεγεθών 

με ελαφρές διακυμάνσεις κατά τα έτη 1974 έως 1993. 

 

Γράφημα 2: Γραφική Παράσταση Οικονομικής Ανάπτυξης (GDP) 

 

             

 
4.2.2 ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
 Αναλυτικά, σε ότι αφορά τις αμυντικές δαπάνες η μεγαλύτερη άνοδος 

παρατηρείται το έτος 1976 ενώ η μεγαλύτερη πτώση τη δεκαετία του 1990 με 

μεγαλύτερη μεταβολή την τιμή του έτους 1993. Πρέπει να τονιστεί ότι στο            

γράφημα 1  παρουσιάζονται οι ετήσιες μεταβολές γεγονός που σημαίνει ότι από το 

1990 αρχίζει μια μείωση των αμυντικών δαπανών η οποία κορυφώνεται το έτος 1993. 

Από το χρονικό σημείο αυτό και έπειτα αρχίζει πάλι η άνοδος των αμυντικών 

δαπανών η οποία μπορεί σε μεγάλο βαθμό να δικαιολογηθεί και από την εμπλοκή της 

Ελλάδας στις ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ στις χώρες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης 

και της Αλβανίας.  

Το ιστόγραμμα και τα στατιστικά του γραφήματος 3 μας δίνουν μια πλήρη 

εικόνα για την μεταβλητή των αμυντικών δαπανών. Όπως φαίνεται η μέση τιμή της 

ετήσιας μεταβολής των αμυντικών δαπανών είναι 4,89 που συνεπάγεται ότι η μέση 

τιμή της ετήσιας μεταβολής των αμυντικών δαπανών στο δείγμα είναι 4,89. Η 

διάμεσος με τιμή 4,6 φαίνεται ότι βρίσκεται αρκετά κοντά στην μέση τιμή. Από το 

ιστόγραμμα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η μεταβλητή δεν ακολουθεί την 

κανονική κατανομή, πράγμα που επιβεβαιώνεται και από τις τιμές του δείκτη 
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ασυμμετρίας (skewness) 0,09>0. Πρόκειται για μία ελαφρά θετικά ασύμμετρη 

κατανομή (Παπαδημητρίου Ι., 1990) ενώ η τιμή του συντελεστή κύρτωσης 

υπολογίζεται ότι είναι 1,97<3 συνεπώς πρόκειται για μια πλατύκυρτη κατανομή. 

 

Γράφημα 3: Ιστόγραμμα Αμυντικών Δαπανών (DS) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 4: Ιστόγραμμα Α.Ε.Π. (GDP) 
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4.2.3 Α.Ε.Π. (GDP) 
 

Η μελέτη των μεταβλητών ολοκληρώνεται με την παρουσίαση του 

ιστογράμματος του ΑΕΠ (γράφημα 4). Και σε αυτή την περίπτωση όπως φαίνεται 

δεν πρόκειται για μια μεταβλητή που ακολουθεί την κανονική κατανομή. Η 

παρατήρηση αυτή επιβεβαιώνεται από τις τιμές των συντελεστών κύρτωσης (2,69) 

και ασυμμετρίας (-0,17). Πρόκειται για μια θετικά ασύμμετρη και πλατύκυρτη 

κατανομή. Η μεγαλύτερη τιμή του ΑΕΠ διαπιστώνεται την χρονιά του 2004 ενώ το 

έτος 1973 παρουσιάζει την μεγαλύτερη πτώση. 

           

4.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν με περιγραφικό και στατιστικό τρόπο, με  

τη βοήθεια του Eviews, οι μεταβλητές που συμμετέχουν στο οικονομετρικό 

υπόδειγμα. Όπως παρατηρήθηκε και στην ενότητα 4.2 καμία από τις χρονικές σειρές 

δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή. Ειδικότερα, οι αμυντικές δαπάνες είναι μια 

θετικά ασύμμετρη και πλατύκυρτη κατανομή όπως και η χρονική σειρά του ΑΕΠ. Η 

διαπίστωση αυτή συμφωνεί και με τον έλεγχο του στατιστικού Jarque-Bera καθώς 

και για τις δύο χρονικές σειρές απορρίπτει την υπόθεση της κανονικής κατανομής. Η 

παρατήρηση αυτή καθώς και η ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης των 

αμυντικών δαπανών και του ΑΕΠ οδηγεί σε μια πιο διεξοδική μελέτη του 

οικονομετρικού υποδείγματος, όπως αυτή θα παρουσιαστεί στα επόμενα κεφάλαια 

της εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:    ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Μια χρονική σειρά λέγεται στάσιμη όταν η τιμή της ταλαντεύεται γύρω από 

το μέσο, δηλαδή όταν οι τιμές που παίρνει στα διάφορα χρονικά διαστήματα έχουν 

τον ίδιο μέσο, την ίδια διακύμανση και η τιμή της συνδιακύμανσής της μεταξύ δύο 

χρονικών περιόδων εξαρτάται μόνον από την υστέρηση μεταξύ των δύο χρονικών 

περιόδων, δηλαδή από την απόσταση ανάμεσα στα δύο αυτά χρονικά σημεία και όχι 

από την πραγματική χρονική περίοδο που υπολογίζεται η συνδιακύμανση. Μια 

χρονική σειρά Yt είναι στάσιμη όταν: 

 

(1)  Μέσος: Ε(Yt) = μ 

(2)  Διακύμανση: Var(Yt) = E(Yt - μ)2 = σ2 

(3)  Συνδιακύμανση: Cov(Yt , Yt+k) = E[(Yt - μ) (Yt+k - μ)] = γκ 

 

Αν μία τουλάχιστον από τις παραπάνω σχέσεις δεν ισχύει τότε η χρονική 

σειρά Yt χαρακτηρίζεται μη στάσιμη, δηλαδή σε μία μη στάσιμη χρονική σειρά τόσο 

ο μέσος όσο και η διακύμανση είναι συνάρτηση του χρόνου. Στην πράξη είναι πολύ 

δύσκολο να βρούμε στάσιμες χρονικές σειρές ιδιαίτερα δε στην οικονομική 

επιστήμη. Μια χρονική σειρά δεν είναι στάσιμη όταν παρουσιάζει τάση (ανοδική ή 

καθοδική), όταν μεταβάλλεται η μεταβλητότητά της σε συνάρτηση με τον χρόνο ή 

όταν παρουσιάζει εποχικότητα. Οι έλεγχοι στασιμότητας μπορούν να χωριστούν σε 

δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία αναφέρονται οι έλεγχοι των γραφικών 

παραστάσεων καθώς και των συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης ενώ στη δεύτερη 

κατηγορία αναφέρονται όλοι οι έλεγχοι των μοναδιαίων ριζών.  

 

5.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ 

 

5.2.1 ΜΕ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για να διαπιστώσουμε αν μια χρονική σειρά είναι στάσιμη αρχικά 

προχωρούμε στην γραφική παράσταση των μεταβλητών της που είναι και το πρώτο 

βήμα στην οποιαδήποτε επεξεργασία μιας χρονικής σειράς. Αν διαπιστώσουμε την 
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ύπαρξη κάποιας ανοδικής ή καθοδικής τάσης τότε πιθανότατα η σειρά αυτή να μην 

είναι στάσιμη. 

 

5.2.2 ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 

 

 Για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος για την διαπίστωση της ύπαρξης 

αυτοσυσχέτισης χρησιμοποιούμε τόσο τους στατιστικούς ελέγχους των Box-Pierce 

και Ljung-Box καθώς και την στατιστική του Barlett. Η υπόθεσή μας και στις τρεις 

παραπάνω περιπτώσεις είναι: 

 

(1) Η0: Δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση μεταξύ των διαταρακτικών όρων (δηλαδή 

η σειρά είναι στάσιμη). 

(2) Η1:  Υπάρχει αυτοσυσχέτιση μεταξύ των διαταρακτικών όρων (δηλαδή η 

σειρά είναι μη στάσιμη). 

 

5.2.3 ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ 

  

 Οι έλεγχοι που αναφέρθηκαν μέχρι στιγμής για την στασιμότητα των 

μεταβλητών της χρονικής σειράς δεν είναι αξιόπιστοι και για το λόγο αυτό 

χρησιμοποιούμε τους ελέγχους των Dickey - Fuller για την εύρεση μοναδιαίας ρίζας. 

Μέσα από την αντίστοιχη επεξεργασία που πραγματοποιείται στο Eviews 

παρουσιάζονται τα στατιστικά για τον έλεγχο της υπόθεσης της μοναδιαίας ρίζας. Οι 

υποθέσεις μας είναι: 

 

(1) Η0: ρ=1 (δηλαδή η χρονική σειρά είναι μη στάσιμη). 

(2) Η1:  ρ≠1 (δηλαδή η χρονική σειρά είναι στάσιμη). 

 

Στον έλεγχο των παραπάνω υποθέσεων χρησιμοποιούμε τους πίνακες των 

Dickey - Fuller. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα κριτήρια των Akaike και Schwarz-

Bayesian επιλέγουμε να είναι τα ελάχιστα σύμφωνα με την θεωρία που κρίνει ως 

κατάλληλες τις ελάχιστες τιμές τους. Το κριτήριο του Akaike χρησιμοποιείται κυρίως 

για μικρά δείγματα (n<50) όπως οι περιπτώσεις που εξετάζουμε, ενώ το κριτήριο του 

Schwarz-Bayesian αναφέρεται κυρίως σε μεγάλα δείγματα (n>50). 
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5.3 ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

           (DS) 

 

5.3.1 ΜΕ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Από το γράφημα της χρονικής σειράς των αμυντικών δαπανών (γράφημα 1, 

παράρτημα «Α») παρατηρείται μια αυξομειωτική τάση πράγμα που δεν μπορεί να 

μας δώσει μια σίγουρη εκτίμηση για την ύπαρξη ή όχι μοναδιαίας ρίζας. 

 

5.3.2 ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 

 

Το Eviews μας δείχνει την γραφική παράσταση των συντελεστών 

αυτοσυσχέτισης και μερικής αυτοσυσχέτισης από την οποία φαίνεται ότι η χρονική 

σειρά DS δεν είναι στάσιμη καθώς υπάρχουν τιμές εκτός των ορίων (πίνακας 2, 

παράρτημα «Α»). Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται και από το τεστ των Box-

Pierce (Qstat) καθώς και για τις 20 χρονικές υστερήσεις τα Probabilities έχουν τιμές 

μικρότερες του 5% (πίνακας 3, παράρτημα «Α»).  

 

5.3.3  ΜΕΘΟΔΟΣ Dickey-Fuller 

 

Ένας πιο πλήρης και ακριβής έλεγχος για την στασιμότητα του υποδείγματος 

γίνεται με τον επαυξημένο Dickey-Fuller καταλήγοντας στον πίνακα 3 του 

παραρτήματος «Α». Παρατηρούμε ότι στις πρώτες διαφορές η χρονική σειρά DS για 

ρ=0 έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

 

α) Χωρίς σταθερά και τάση είναι στάσιμη διότι t-statistic= -5,829375 < 1%, 5% και 

10%, αλλά και probability= 0,00 < 5% και δεν παρουσιάζει αυτοσυσχέτιση α’ τάξης 

στα κατάλοιπά της επειδή DW= 2,08 > 1,8. 

 

β) Με σταθερά είναι στάσιμη διότι t-statistic= -5,835400 < 1%, 5% και 10%, αλλά 

και probability= 0,00 < 5% και δεν παρουσιάζει αυτοσυσχέτιση α’ τάξης στα 

κατάλοιπά της επειδή DW= 2,06 > 1,8. 
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γ) Με σταθερά και τάση είναι στάσιμη διότι t-statistic= -6,556940 < 1%, 5% και 

10%, αλλά και probability= 0,00 < 5% και δεν παρουσιάζει αυτοσυσχέτιση α’ τάξης 

στα κατάλοιπά της επειδή DW= 1,97 > 1,8. 

 

Σύμφωνα με την οικονομετρική θεωρία επιλέγεται ως καλύτερη μορφή αυτή 

για την οποία οι τιμές των κριτηρίων Akaike και Schwarz είναι οι ελάχιστες αφού το 

δείγμα μας είναι μικρότερο από 50. Συνολικά, παρατηρώντας τον πίνακα 3 του 

παραρτήματος «Α», βλέπουμε ότι στις πρώτες διαφορές η καλύτερη μορφή είναι η 3η 

μορφή εξίσωσης για ρ=0 των χρονικών υστερήσεων, με την εισαγωγή σταθεράς και 

προσδιοριστικής τάσης στην οποία η χρονική σειρά DS είναι στάσιμη και δεν 

παρουσιάζει αυτοσυσχέτιση α’ τάξης στα κατάλοιπά της. Συνεπώς, στις πρώτες 

διαφορές η υπόθεση Η1 απορρίπτεται, δηλαδή υπάρχει μοναδιαία ρίζα (η χρονική 

σειρά είναι στάσιμη) αφού η τιμή της t-statistic είναι μικρότερη από τις κρίσιμες 

τιμές για όλα τα επίπεδα 1%, 5% και 10%. 

 

5.4 ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α.Ε.Π. (GDP) 

 

5.4.1 ΜΕ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Το γράφημα 2 του παραρτήματος «Α» δείχνει αυξομειωτική τάση για την 

GDP γεγονός που αποτελεί ένδειξη ότι η χρονική σειρά δεν είναι στάσιμη. Καλύτερα 

όμως συμπεράσματα δίνονται με τις μεθόδους που ακολουθούν δηλαδή το 

κορελόγραμμα (πίνακας 4, παράρτημα «Α») και φυσικά με την μέθοδο των Dickey-

Fuller. 

 

5.4.2 ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 

 

Οι τιμές των συντελεστών αυτοσυσχέτισης (AC) και μερικής αυτοσυσχέτισης 

(PAC) για τα κατάλοιπα και το διάγραμμα αυτών μας δείχνουν ότι υπάρχει 

αυτοσυσχέτιση στους διαταρακτικούς όρους συνεπώς η χρονική σειρά δεν είναι 

στάσιμη. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται και από το τεστ των Box-Pierce 

(Qstat) καθώς και για τις 20 χρονικές υστερήσεις τα Probabilities έχουν τιμές 

μικρότερες του 5% (πίνακας 5, παράρτημα «Α»).  
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5.4.3  ΜΕΘΟΔΟΣ Dickey-Fuller 

 

Ένας πιο πλήρης και ακριβής έλεγχος για την ύπαρξη στασιμότητας στο 

υπόδειγμα γίνεται με τον επαυξημένο Dickey-Fuller καταλήγοντας στον πίνακα 5 του 

παραρτήματος «Α». Παρατηρούμε ότι στις πρώτες διαφορές η χρονική σειρά GDP 

για ρ=0 έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

 

α) Χωρίς σταθερά και τάση είναι στάσιμη διότι t-statistic= -3,733573 < 1%, 5% και 

10%, αλλά και probability= 0,0004 < 5% και δεν παρουσιάζει αυτοσυσχέτιση α’ 

τάξης στα κατάλοιπά της επειδή DW= 2,21 > 1,8. 

 

β) Με σταθερά είναι στάσιμη διότι t-statistic= -4,799768 < 1%, 5% και 10%, αλλά 

και probability= 0,0003 < 5% και δεν παρουσιάζει αυτοσυσχέτιση α’ τάξης στα 

κατάλοιπά της επειδή DW= 1,94 > 1,8. 

 

γ) Με σταθερά και τάση είναι στάσιμη διότι t-statistic= -5,177189 < 1%, 5% και 

10%, αλλά και probability= 0,0006 < 5% και δεν παρουσιάζει αυτοσυσχέτιση α’ 

τάξης στα κατάλοιπά της επειδή DW= 1,83 > 1,8 (οριακά). 

 

Σύμφωνα με την οικονομετρική θεωρία επιλέγεται ως καλύτερη μορφή αυτή 

για την οποία οι τιμές των κριτηρίων Akaike και Schwarz είναι οι ελάχιστες αφού το 

δείγμα μας είναι μικρότερο από 50. Συνολικά, παρατηρώντας τον πίνακα 5 του 

παραρτήματος «Α», βλέπουμε ότι στις πρώτες διαφορές η καλύτερη μορφή είναι η 3η 

μορφή εξίσωσης για ρ=0 των χρονικών υστερήσεων, με την εισαγωγή σταθεράς και 

προσδιοριστικής τάσης στην οποία η χρονική σειρά DS είναι στάσιμη και δεν 

παρουσιάζει αυτοσυσχέτιση α’ τάξης στα κατάλοιπά της (οριακά). Συνεπώς, στις 

πρώτες διαφορές η υπόθεση Η1 απορρίπτεται, δηλαδή υπάρχει μοναδιαία ρίζα (η 

χρονική σειρά είναι στάσιμη) αφού η τιμή της t-statistic είναι μικρότερη από τις 

κρίσιμες τιμές για όλα τα επίπεδα 1%, 5% και 10%. 

 

5.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Με τον έλεγχο των Dickey-Fuller διαπιστώνεται ότι και οι δύο χρονικές 

σειρές είναι στάσιμες στις πρώτες διαφορές τους. Αναλυτικά, στην περίπτωση των 
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αμυντικών δαπανών η καλύτερη μορφή είναι η 3η μορφή εξίσωσης για ρ=0 των 

χρονικών υστερήσεων, με την εισαγωγή σταθεράς και προσδιοριστικής τάσης και δεν 

παρουσιάζεται αυτοσυσχέτιση α’ τάξης στα κατάλοιπά της. Οι δαπάνες για την 

οικονομική ανάπτυξη έχουν ως καλύτερη μορφή την 3η μορφή εξίσωσης, για ρ=0 των 

χρονικών υστερήσεων, με την εισαγωγή σταθεράς και προσδιοριστικής τάσης και δεν 

παρουσιάζεται αυτοσυσχέτιση α’ τάξης στα κατάλοιπά της (οριακά). Η παρατήρηση 

ότι οι χρονικές σειρές είναι στάσιμες στις πρώτες διαφορές τουs Ι(1) μας επιτρέπει να 

προχωρήσουμε περαιτέρω στην εμπειρική έρευνά και να ελέγξουμε την ύπαρξη 

συνολοκλήρωσης και σχέσεων αιτιότητας όπου η στασιμότητα των χρονικών σειρών 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:    ΣΥΝΟΛΩΚΛΗΡΩΣΗ (ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

           ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ  

 
 

6.1 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 να μην παρουσιάζει στοχαστική τάση. Ο 

γραμμικός συνδυασμός των χρονικών σειρών αποτελεί την εξίσωση 

συνολοκλήρωσης η οποία παριστάνει 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 δύο μεταβλητών με τη μέθοδο των Engle-Granger. 

 

6.2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ 
            ENGEL – GRANGER 
 
  

Η μέθοδος των Engle-Granger (1987) μπορεί να επεκταθεί και σε 

περισσότερες από δύο μεταβλητές. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή προσδιορίζεται η 

τάξη ολοκλήρωσης όλων των μεταβλητών χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία των 

μοναδιαίων ριζών όπου διακρίνονται δύο περιπτώσεις: α) Η τάξη ολοκλήρωσης όλων 

των μεταβλητών να είναι ίδια οπότε συνεχίζουμε τη διαδικασία της 

συνολοκλήρωσης. β) Η τάξη ολοκλήρωσης των μεταβλητών δεν είναι ίδια για όλες 

τις μεταβλητές τότε λέμε ότι δεν υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών 

που εξετάζονται ή υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ εκείνων των μεταβλητών μόνο 

που έχουν την ίδια τάξη ολοκλήρωσης οπότε συνεχίζουμε τη διαδικασία με τις 

μεταβλητές αυτές. Στην περίπτωση που όλες οι μεταβλητές είναι ολοκληρωμένες της 

ίδιας τάξης εκτιμούμε με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων την εξίσωση 
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(εξίσωση συνολοκλήρωσης) για την εύρεση ύπαρξης μακροχρόνιας σχέσης 

ισορροπίας σύμφωνα με την εξίσωση:  

 

Yt= β0+ β1X1t+ β2Χ2t…..βκΧκt+ut.  

 

Στα κατάλοιπα της παραπάνω εξίσωσης πραγματοποιείται έλεγχος μοναδιαίας 

ρίζας και ειδικότερα στην ακόλουθη εξίσωση: 

 

tit

p

tt euiuu  








1

1

  

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι για τον έλεγχο της στασιμότητας των καταλοίπων οι 

Engle και Granger παρουσίασαν έναν πίνακα με κρίσιμες τιμές διαφορετικό από 

αυτόν των Dickey-Fuller. Η μέθοδος των Engle-Granger εφαρμόζεται για τις 

μελετώμενες χρονικές σειρές στην ενότητα που ακολουθεί.    

 

6.3 ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
 
 
 Για να προχωρήσουμε σε έλεγχο συνολοκλήρωσης κατά Engel-Granger θα  

πρέπει όλες οι χρονικές σειρές να είναι ολοκληρωμένες ίδιας τάξης. Αυτό 

παρατηρείται και για τις δύο μεταβλητές που είναι ολοκληρωμένες πρώτης τάξης 

(I(1)) όπως παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Εφαρμόζοντας τη μέθοδο 

των Engle-Granger τρέχουμε την παλινδρόμηση για τα κατάλοιπα της εξίσωσης 

 και τα αποτελέσματα που προκύπτουν φαίνονται στον πίνακα 6 του 

παραρτήματος «Α». Ο έλεγχος που πραγματοποιείται εκφράζεται με τις ακόλουθες 

υποθέσεις: 

12 



 tt uu 

 

(1) Η0: Δεν υπάρχει συνολοκλήρωση. 

(2) Η1:  Υπάρχει συνολοκλήρωση. 

(3) Η υπόθεση Η0 ελέγχεται για την σχέση  ttt euu  



12
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Από τον πίνακα 6 του παραρτήματος «Α» παρατηρούμε ότι η τιμή t-statistic  

για ρ=0 είναι -1,458827, δηλαδή μεγαλύτερη από τις κρίσιμες τιμές σημαντικότητας 

1%, 5% και 10% με τιμές -2,614029, -1, 947816 και -1, 612492 αντίστοιχα. Συνεπώς 

η υπόθεση Η1 απορρίπτεται, δηλαδή οι μεταβλητές δεν είναι συνολοκληρωμένες και 

επομένως δεν υπάρχει μακροχρόνια σχέση μεταξύ των μεταβλητών DS και GDP.   

 

6.4  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Ο έλεγχος για την ύπαρξη συνολοκλήρωσης μεταξύ μεταβλητών 

πραγματοποιήθηκε στο συγκεκριμένο κεφάλαιο με την μέθοδο των Engle-Granger 

όπως αυτή προτάθηκε για τις δύο μεταβλητές DS και GDP με την χρήση του 

οικονομετρικού πακέτου Eviews παλινδρομώντας τα κατάλοιπα σύμφωνα με τη 

σχέση . Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι κρίσιμες τιμές στα 

επίπεδα 1%, 5% και 10% είναι μικρότερες από την τιμή της t-statistic που το Eviews 

υπολογίζει. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι δύο μεταβλητές (αμυντικές δαπάνες 

και οικονομική ανάπτυξη) δεν είναι συνολοκληρωμένες και συνεπώς δεν μπορούμε 

να ισχυριστούμε ότι υπάρχει κάποια μακροχρόνια σχέση μεταξύ αυτών για το 

μελετώμενο χρονικό διάστημα.  

12 



 tt uu 

 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 

 
Δριτσάκης, Ν., (2009). Πανεπιστημιακές Παραδόσεις: Οι χρονικές σειρές στην 
Οικονομετρία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, 
Κοζάνη. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -31-



  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ 

           (ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ)  

 
7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στον έλεγχο συνολοκλήρωσης κατά Engle-Granger (Κεφάλαιο 6) 

παρατηρήσαμε ότι οι χρονικές σειρές δεν συνολοκληρώνται σε μακροχρόνιο επίπεδο. 

Βραχυχρόνια όμως μπορεί οι μεταβλητές αυτές να βρίσκονται σε ανισορροπία. Αυτή 

η βραχυχρόνια σχέση ανισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών μπορεί να διατυπωθεί 

με το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών (Error Correction Model-ECM). Στο 

συγκεκριμένο κεφάλαιο εξετάζεται η ύπαρξη βραχυχρόνιας σχέσης μεταξύ των 

αμυντικών δαπανών και της οικονομικής ανάπτυξης (Α.Ε.Π.) για την Ελλάδα.  

 

7.2 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ 
 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως η ύπαρξη ή όχι μακροχρόνιας σχέσης 

μεταξύ δύο ή περισσότερων μεταβλητών δεν συνεπάγεται και την παρουσία ή 

αντίστοιχα την απουσία βραχυχρόνιας σχέσης μεταξύ αυτών. Προκειμένου να 

διαπιστωθεί η ύπαρξη βραχυχρόνιας σχέσης μεταξύ των μεταβλητών οι Engle-

Granger πρότειναν το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών (ECM). Το σφάλμα ισορροπίας 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνενώσει τη βραχυχρόνια και τη μακροχρόνια 

περίοδο.  

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη συνένωση αυτή ονομάζεται 

μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος (Error Correction Mechanism-ECM). Η 

συνάρτηση που προκύπτει για να συνδέσει τη βραχυχρόνια και τη μακροχρόνια 

σχέση μεταξύ των χρονικών σειρών δίνεται από την ακόλουθη σχέση: ΔΥt = lagged 

(ΔΥt, ΔΧt….) + λut-1 + et, όπου: Ut-1: Σφάλμα ισορροπίας το οποίο αναφέρεται 

στην προσαρμογή ως προς την μακροχρόνια ισορροπία, λ: Βραχυχρόνιος 

συντελεστής προσαρμογής του οποίου οι τιμές του κυμαίνονται από -1 έως 0                   

(-1<λ<0), et: Λευκός θόρυβος, ΔΥ, ΔΧ: Πρώτες διαφορές των μεταβλητών Υ και Χ 

αντίστοιχα οι οποίες είναι ολοκληρωμένες πρώτης τάξης, πράγμα που σημαίνει ότι οι 

πρώτες διαφορές τους είναι μηδενικής τάξης Ι(0), επομένως το αριστερό μέλος της 

συνάρτησης είναι μηδενικής τάξης Ι(0).  

Πρέπει να τονιστεί ότι στις οικονομικές σχέσεις εμπλέκονται συνήθως 

περισσότερες από δύο μεταβλητές. Επομένως μπορεί να υπάρχουν περισσότερα από 
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ένα συνολοκληρωμένα διανύσματα μεταξύ αυτών. Γενικά αν υπάρχουν «κ» 

μεταβλητές που είναι ολοκληρωμένες πρώτης τάξης Ι(1) τότε ο μέγιστος αριθμός των 

συνολοκληρωμένων διανυσμάτων που μπορεί να υπάρξει είναι «κ-1». Το σύνολο των 

μεταβλητών ελέγχεται για να εξακριβωθεί αν οι μεταβλητές είναι στατιστικά 

σημαντικές έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να διαγραφούν από το υπόδειγμα. 

 Οι στατιστικοί έλεγχοι γίνονται με τη βοήθεια του στατιστικού F και το 

στατιστικό δείκτη της λογαριθμημένης πιθανότητας (log-likelihood). Κάθε μια 

μεταβλητή που διαπιστώνεται ότι δεν είναι στατιστικά σημαντική διαγράφεται από το 

υπόδειγμα. Παράλληλα, διατηρείται ο όρος της διόρθωσης σφάλματος ο οποίος 

πρέπει να είναι αρνητικός και στατιστικά σημαντικός. Ο εκτιμημένος αυτός 

συντελεστής μετρά την ταχύτητα προσαρμογής στο δυναμικό υπόδειγμα. Η 

παραπάνω διαδικασία εφαρμόζεται και για την περίπτωση της Ελλάδας και 

περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα που ακολουθεί με ταυτόχρονη παρουσίαση 

και των εμπειρικών αποτελεσμάτων. 

 

7.3 ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 
           ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ 
 

 Για να ελέγξουμε αν υπάρχει βραχυχρόνια συνολοκλήρωση προχωράμε σε 

έλεγχο διόρθωσης σφάλματος τρέχοντας την παλινδρόμηση: Δds = lagged[Δds, 

Δgdp] + λut-1 + Vt . Μετά από δοκιμές προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας:  

 

Πίνακας 7: Μοντέλο διόρθωσης σφάλματος 
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Για να υπάρχει βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών θα 

πρέπει ο συντελεστής των καταλοίπων (λ) να είναι αρνητικός, να ισχύει -1<λ<0 και 

να είναι στατιστικά σημαντικός, δηλαδή η τιμή του Probability να είναι μικρότερη 

από 5%. Από τον πίνακα 7, βλέπουμε από τη μια μεριά, ότι ο συντελεστής των 

καταλοίπων (λ) είναι αρνητικός με τιμή -1,47 όμως δεν ισχύει η σχέση -1<λ<0 και 

από την άλλη μεριά είναι στατιστικά σημαντικός, διότι Probability=0,0318<5%. 

Μπορούμε λοιπόν να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει βραχυχρόνια σχέση 

μεταξύ των εξεταζομένων μεταβλητών DS και GDP. 

 

7.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάστηκε η ύπαρξη βραχυχρόνιας σχέσης μεταξύ των 

αμυντικών δαπανών και της οικονομικής ανάπτυξης για την περίπτωση της Ελλάδας 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των Engle-Granger και ακολουθώντας τον μηχανισμό 

διόρθωσης σφάλματος (Error Correction Mechanism). Σύμφωνα με τα εμπειρικά 

αποτελέσματα, από τη μια μεριά ο συντελεστής των καταλοίπων (λ) είναι αρνητικός 

με τιμή -1,47 όμως δεν ισχύει η σχέση -1<λ<0 και από την άλλη μεριά είναι 

στατιστικά σημαντικός, διότι Probability=0,0318<5%, πράγμα που δηλώνει ότι δεν 

υπάρχει βραχυχρόνια σχέση μεταξύ των μεταβλητών. Η απόλυτη τιμή του 

συντελεστή όπως υπολογίστηκε είναι 1,47 που συνεπάγεται ότι ο συντελεστής (λ) 

διορθώνει τη σχέση ανισορροπίας κατά την περίοδο που εξετάζουμε κατά ποσοστό 

1,47%. Η τιμή αυτή είναι κοντά στο μηδέν πράγμα που σημαίνει ότι η σύγκλιση θα 

είναι αργή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8:    ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  

                             ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΠΑΛΙΝΔΡΩΜΙΣΕΩΝ 

                             (VAR ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)     

 

8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

Στο Κεφάλαιο 6 πραγματοποιήθηκε έλεγχος συνολοκλήρωσης μεταξύ των 

εξεταζόμενων μεταβλητών του υποδείγματος σύμφωνα με τη μέθοδο των Engle- 

Granger. Η μέθοδος όμως των Engle-Granger βασίζεται στα κατάλοιπα, είναι μη 

αποτελεσματική και είναι δυνατόν να καταλήξει σε αντικρουόμενα αποτελέσματα  

κυρίως όταν έχουμε να μελετήσουμε πάνω από δύο χρονικές σειρές. Για το λόγο 

αυτό θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο του Johansen η οποία θεωρείται από πολλούς 

πιο αξιόπιστη. Ο έλεγχος του Johansen περιλαμβάνει την εκτίμηση ενός VAR 

υποδείγματος με τη μέθοδο της μεγίστης πιθανοφάνειας, ενώ στη συνέχεια ο έλεγχος 

συνολοκλήρωσης πραγματοποιείται με δύο ελέγχους: τον έλεγχο ίχνους (trace test) 

και τον έλεγχο μεγίστης ιδιοτιμής (λmax test). Τα αναλυτικά αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στην ενότητα 8.3. Στο παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται η μεθοδολογία 

του Johansen για τον έλεγχο συνολοκλήρωσης μεταξύ των αμυντικών δαπανών και 

του ΑΕΠ τόσο με τον έλεγχο ίχνους όσο και με τον έλεγχο μεγίστης ιδιοτιμής. Τα 

εμπειρικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στην ενότητα 8.4. 

 

8.2 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ JOHANSEN 
 

Ο έλεγχος για την ύπαρξη της συνολοκλήρωσης πραγματοποιείται στα 

πλαίσια ενός υποδείγματος VAR (Vector Autoregressive Model), ενός υποδείγματος 

δηλαδή που  κάθε μεταβλητή παλινδρομείται με τις υπόλοιπες θεωρούμενες με έναν 

ορισμένο αριθμό χρονικών υστερήσεων. Το υπόδειγμα διανυσματικών 

αυτοπαλινδρομήσεων (VAR) είναι ένα σύστημα εξισώσεων που όλες οι μεταβλητές 

είναι ενδογενείς και κάθε μία από αυτές προσδιορίζεται ως συνάρτηση των 

προηγούμενων τιμών όλων των υπολοίπων μεταβλητών του συστήματος. 

Χαρακτηριστική ιδιότητα του VAR υποδείγματος είναι ότι όλες οι εξωγενείς 

μεταβλητές εκφράζονται μόνο ως προς τις ενδογενείς με χρονική υστέρηση 

μεταβλητές του και ο αριθμός των χρονικών υστερήσεων προσδιορίζεται από το ίδιο 

το σύστημα. Ένα υπόδειγμα διανυσματικών αυτοπαλινδρομήσεων είναι πρώτης 
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τάξης όταν η τιμή της μεγαλύτερης υστέρησης των μεταβλητών του ισούται με 

μονάδα όποτε συμβολίζεται με VAR(1). Γενικά, ένα υπόδειγμα VAR είναι k τάξης  

όταν η μεγαλύτερη χρονική υστέρηση των μεταβλητών είναι k οπότε και 

συμβολίζεται με VAR(k). Για να εκτιμήσουμε ένα VAR υπόδειγμα θα πρέπει να 

ικανοποιούνται ορισμένες βασικές υποθέσεις: 

 

• Το διάνυσμα των καταλοίπων ενός VAR συστήματος έχει μέσο μηδέν και τα 

κατάλοιπα κάθε εξίσωσης χωριστά έχουν σταθερή διακύμανση και οι τιμές τους δεν 

αυτοσυσχετίζονται. 

• Ένα VAR σύστημα είναι στάσιμο, δηλαδή το διάνυσμα των ενδογενών μεταβλητών 

έχει σταθερό μέσο και διακύμανση αλλά και οι μήτρες των συνδιακυμάνσεων μεταξύ 

Yt και Yt+k εξαρτώνται μόνο από την απόσταση (k) και όχι από τον χρόνο (t). 

 

Αν πληρούνται οι παραπάνω υποθέσεις τότε μπορούμε να προχωρήσουμε 

στην εκτίμηση του υποδείγματος για την οποία απαραίτητος είναι ο προσδιορισμός 

της τάξης (των αριθμών των χρονικών υστερήσεων) του υποδείγματος. Συνήθως η 

τάξη του VAR είναι άγνωστη οπότε πρέπει να προσδιοριστεί. Ο προσδιορισμός της 

τάξης του υποδείγματος VAR γίνεται με τους ελέγχους του λόγου πιθανοφάνειας 

(LR) καθώς και με τα κριτήρια των Akaike (AIC) και Schwartz (SCH). Αν 

συμβολίσουμε την τάξη του VAR υποδείγματος με (α) τότε οι υποθέσεις προς έλεγχο 

είναι οι παρακάτω: 

 

Η0: ακ = 0 

Η1: ακ ≠ 0 

 

Ο έλεγχος σταματά όταν η απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση. Η μεθοδολογία 

του Johansen πραγματοποιείται στα πλαίσια ενός υποδείγματος VAR και πιο 

αναλυτικά θεωρούμε ότι: Έστω Yt ένα διάνυσμα μη στάσιμων πρώτης τάξης 

ολοκληρωμένων μεταβλητών το οποίο εκφράζεται από ένα αυτοπαλίνδρομο 

διανυσματικό υπόδειγμα VAR κ τάξης:  Yt=A1Yt-1+…+AnYt-n+BXt+ut, όπου 

Α1,….,Αn είναι οι μήτρες των παραμέτρων τάξης και ut το διάνυσμα των 

καταλοίπων που πληροί τις υποθέσεις ενός VAR συστήματος όπως αυτές 

αναφέρθηκαν νωρίτερα. Το παραπάνω υπόδειγμα περιλαμβάνει επίσης και ένα 
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διάνυσμα μη στοχαστικών μεταβλητών που μπορεί να είναι εποχικές μεταβλητές. 

Επομένως το VAR υπόδειγμα μπορεί να γραφεί και ως εξής: 
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Η μήτρα Πρxρ των παραμέτρων που πολλαπλασιάζει το διάνυσμα της 

υστέρησης Υt-1  των ενδογενών μεταβλητών λέγεται μήτρα ισορροπίας και ο βαθμός 

αυτής της μήτρας προσδιορίζει και την ύπαρξη συνολοκλήρωσης μεταξύ των 

μεταβλητών του διανύσματος. Σε σχέση με το βαθμό της μήτρας Π διακρίνονται 

τρεις περιπτώσεις: 

 

1) r(Π) μηδενικός βαθμός, στην περίπτωση αυτή κάθε στοιχείο της Π είναι μηδέν. 

Επομένως το διανυσματικό υπόδειγμα διόρθωσης λαθών γίνεται ένα υπόδειγμα 

διανυσματικών αυτοπαλινδρομήσεων (VAR) στις πρώτες διαφορές ΔΥt που οι 

μεταβλητές του είναι στάσιμες και ολοκληρωμένες μηδενικής τάξης Ι(0) αφού οι 

μεταβλητές Υt είναι ολοκληρωμένες πρώτης τάξης Ι(1). Στην περίπτωση αυτή οι 

μεταβλητές δεν συνολοκληρώνονται. 

 

2. r(Π) πλήρης βαθμός, η περίπτωση αυτή μπορεί να συμβεί μόνο όταν το διάνυσμα 

των μεταβλητών (Yt) είναι στάσιμο οπότε το διανυσματικό υπόδειγμα διόρθωσης 

λαθών δεν έχει νόημα. 

 

3. r(Π) μειωμένος βαθμός, σε αυτή την περίπτωση οι στήλες της μήτρας Π δεν είναι 

γραμμικά ανεξάρτητες πράγμα που επιτρέπει τη δυνατότητα σχέσεων 

συνολοκλήρωσης μεταξύ των μεταβλητών. Επομένως, στην περίπτωση που η μήτρα 

Π έχει βαθμό μικρότερο από την τάξη της τότε οι μεταβλητές συνολοκληρώνονται. Ο 

αριθμός των σχέσεων συνολοκλήρωσης προσδιορίζεται από τον ίδιο βαθμό της 

μήτρας Π. Στην περίπτωση λοιπόν που υπάρχουν k ενδογενείς μεταβλητές και κάθε 

μια από αυτές είναι ολοκληρωμένη πρώτης τάξης τότε μπορούν να υπάρχουν το πολύ 

k-1 γραμμικά ανεξάρτητες σχέσεις συνολοκλήρωσης. Αν θεωρηθεί ότι ο βαθμός της 

μήτρας είναι ρ( < k) τότε θα έχουμε αντίστοιχα ρ διανύσματα συνολοκλήρωσης τα 

οποία θα είναι στάσιμα και συνεπώς ρ σχέσεις συνολοκλήρωσης. 

 -37-



  
 

8.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
 
 

Πολλές φορές υπάρχουν περισσότερες από μία σχέσεις συνολοκλήρωσης ο 

αριθμός των οποίων ονομάζεται βαθμός συνολοκλήρωσης. Επομένως για τον έλεγχο 

της συνολοκλήρωσης χρησιμοποιείται η μεθοδολογία του Johansen η οποία 

βασίζεται στη μέθοδο της μεγίστης πιθανοφάνειας. Η μεθοδολογία του Johansen 

όπως αυτή δόθηκε νωρίτερα οδηγεί σε δύο τύπους ελέγχου του αριθμού των 

διανυσμάτων συνολοκλήρωσης μεταξύ των k μεταβλητών του διανύσματος Yt ή 

αλλιώς του βαθμού συνολοκλήρωσης (έστω ρ). Όπως παρουσιάστηκε στην ενότητα 

8.2 αν ο βαθμός της μήτρας Π είναι μικρότερος από τον αριθμό των μεταβλητών ρ < 

k τότε οι μεταβλητές συνολοκληρώνονται και η τιμή του ρ δηλώνει τον αριθμό των 

συνολοκληρωμένων διανυσμάτων.  

Ένα σημείο που πρέπει να τονιστεί κατά τον έλεγχο της συνολοκλήρωσης 

είναι ότι αν υπάρχουν ρ διανύσματα συνολοκλήρωσης τότε μόνο ρ γραμμικοί 

συνδυασμοί αυτών είναι στάσιμοι ολοκληρωμένοι μηδενικής τάξης Ι(0), ενώ όλοι οι 

υπόλοιποι είναι μη στάσιμοι. Η υπόθεση μηδέν στον έλεγχο του βαθμού 

συνολοκλήρωσης, ότι δηλαδή έχουμε ρ το πολύ διανύσματα συνολοκλήρωσης  

μπορεί να διατυπωθεί με την υπόθεση στατικής σημαντικότητας των τελευταίων 

ιδιοτιμών. Δηλαδή: Η0: λi=0 όπου i=ρ+1,…., h, όπου το ρ δείχνει ότι μόνο οι πρώτες 

λ1…λρ ιδιοτιμές είναι μη μηδενικές (βαθμός συνολοκλήρωσης). Ο έλεγχος 

συνολοκλήρωσης γίνεται με δύο τύπους ελέγχου για την εναλλακτική υπόθεση (Η1): 

 

1) Έλεγχος του Ίχνους (trace test). Οι έλεγχοι των υποθέσεων που 

πραγματοποιούνται διαδοχικά είναι: 

 

Η0: ρ=0 (καμία σχέση συνολοκλήρωσης) 

Η1: ρ≥1 (τουλάχιστον μία σχέση συνολοκλήρωσης) 

Η0: ρ≤1 (το πολύ μία σχέση συνολκλήρωσης) 

Η1: ρ≥2 (τουλάχιστον δύο σχέσεις συνολοκλήρωσης) 

Η0: ρ≤2 (το πολύ δύο σχέσεις συνολοκλήρωσης) 

Η1: ρ=2 (ακριβώς δύο σχέσεις συνοκλήρωσης) 

Στο συγκεκριμένο έλεγχο χρησιμοποιείται η στατιστική: . 



3

1

)1log(



i

trace
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Ο έλεγχος εφαρμόζεται για κάθε μία από τις τιμές αυτές. Επομένως, η 

αποδοχή της Η0 για ρ=0 σημαίνει και διακοπή της διαδικασίας. Αντίθετα 

συνεχίζουμε για ρ≤1, ρ≤2 κτλ μέχρι την τιμή ρ=2 για την οποία αποδεχόμαστε την 

Η0. 

 

2) Έλεγχος Μεγίστης Ιδιοτιμής (λmax test). Σε αυτή την περίπτωση έχουμε τις 

παρακάτω υποθέσεις: 

 

Η0: Δεν υπάρχουν διανύσματα συνολοκλήρωσης. 

Η1: Υπάρχει ένα διάνυσμα συνολοκλήρωσης. 

Η0: υπάρχει το πολύ ένα διάνυσμα συνολοκλήρωσης (ρ≤1) 

Η1: Υπάρχουν δυο διανύσματα συνολοκλήρωσης (ρ=2) 

Η0: Υπάρχουν το πολύ δύο διανύσματα συνολοκλήρωσης (ρ≤2) 

Η1: Υπάρχουν τρία διανύσματα συνολοκλήρωσης (ρ=3) 

 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο βαθμός συνολοκλήρωσης είναι το πολύ ίσος με 

τον αριθμό των μεταβλητών μειωμένος κατά ένα, δηλαδή στη συγκεκριμένη 

περίπτωση θα είναι το πολύ 1. Επίσης, στο συνολοκληρωμένο διάνυσμα που 

προκύπτει θα πρέπει να ισχύουν όλοι οι a priori περιορισμοί που έχουν τεθεί από την 

αρχή. Στην ενότητα που ακολουθεί παρατίθενται τα εμπειρικά αποτελέσματα του 

ελέγχου συνολοκλήρωσης σύμφωνα με τη μεθοδολογία Johansen τα οποία 

εξήχθησαν με τη βοήθεια του οικονομετρικού πακέτου Eviews. 

 

8.4 ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
 
 

Για να προχωρήσουμε και να εξετάσουμε το VAR υπόδειγμα θα πρέπει οι δύο 

μεταβλητές (αμυντικές δαπάνες και οικονομική ανάπτυξη) να είναι στάσιμες γεγονός 

που στο εξεταζόμενο υπόδειγμα ισχύει όπως αποδείχθηκε στο κεφάλαιο 5. 

Εκτιμώντας στο Eviews το σύστημα των συνολοκληρωμένων μεταβλητών DS και 

GDP προκύπτει ο πίνακας 8 που ακολουθεί από τον οποίο εξάγεται ο προσδιορισμός 

της τάξης VAR του υποδείγματος. 
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Πίνακας 8: Έλεγχος για την τάξη VAR του υποδείγματος 

 

 

 

Η τελική μορφή του υποδείγματος VAR δίνεται από την ακόλουθη εξίσωση:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Επομένως, σύμφωνα με τον πίνακα 8 και την εξίσωση που προκύπτει, 

βλέπουμε ότι όλα τα κριτήρια του υποδείγματος καταδεικνύουν ως καλύτερη τάξη 

υποδείγματος την 1η. Η τάξη αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την εύρεση 

συνολοκληρωμένων διανυσμάτων με τη μέθοδο του Johansen αλλά και για τον 

προσδιορισμό της αιτιότητας κατά Granger. Από τη στιγμή που έχει υπολογιστεί η 

τάξη του υποδείγματος VAR μπορούμε να προχωρήσουμε και σε καλύτερο έλεγχο 

της συνολοκλήρωσης με τη μέθοδο του Johansen. Και πάλι ελέγχεται η ύπαρξη 

συνολοκλήρωσης μεταξύ των μεταβλητών DS και GDP με δύο τρόπους: 
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α) Έλεγχος ίχνους: Από τον πίνακα 10 του παραρτήματος «Α» παρατηρούμε 

ότι λtrace=14,74 < 15,41 για το επίπεδο σημαντικότητας 5% και επίσης λtrace=14,74 

< 20,04 για το επίπεδο σημαντικότητας 1% γεγονός που οδηγεί στην αποδοχή της H0 

και συνεπώς προκύπτει ότι δεν υπάρχει καμία σχέση συνολοκλήρωσης.  

 

β) Έλεγχος  Μέγιστης Ιδιοτιμής: Από τον πίνακα 11 του παραρτήματος 

«Α» παρατηρούμε ότι έχουμε οριακά απόρριψη της Η0 με λmax=14,63>14,07 για το 

επίπεδο σημαντικότητας 5% και συνεπώς την ύπαρξη ενός συνολοκληρωμένου 

διανύσματος που φαίνεται στον πίνακα 12 του παραρτήματος «Α». Για το επίπεδο 

σημαντικότητας 1% έχουμε λmax=14,63<18,63 και επομένως αποδεχόμαστε την Η0, 

δηλαδή δεν υπάρχει καμία σχέση συνολοκλήρωσης. 

 

8.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα διαπιστώνεται ότι με τον έλεγχο κατά 

Engle-Granger στο 7ο κεφάλαιο δεν βρέθηκε κάποιο συνολοκληρωμένο διάνυσμα, 

αλλά ο έλεγχος του Johansen δίνει ένα συνολοκληρωμένο διάνυσμα σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5%. Επομένως, μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι 

υπάρχει ισχνή μακροχρόνια σχέση μεταξύ των χρονικών σειρών των αμυντικών 

δαπανών και της οικονομικής ανάπτυξης για την περίπτωση της Ελλάδας κατά την 

χρονική περίοδο των ετών 1960-2008. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9:    ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ  

 

9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Στα προηγούμενα κεφάλαια εξετάσαμε αναλυτικά την ύπαρξη μοναδιαίας 

ρίζας στις χρονικές σειρές των μεταβλητών DS και GDP. Στη συνέχεια και αφού 

διαπιστώθηκε η ύπαρξη στασιμότητας στις πρώτες διαφορές των μεταβλητών αυτών 

προχωρήσαμε στην εύρεση κάποιας μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ DS και GDP τόσο 

με τη μέθοδο των Engle-Granger όσο και με τη μέθοδο του Johansen καταλήγοντας 

στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει μακροχρόνια συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών. 

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ειπωθεί όμως ότι τόσο ο έλεγχος 

μοναδιαίας ρίζας  των μεταβλητών (κεφάλαιο 5) όσο και ο έλεγχος μακροχρόνιας 

σχέσης (κεφάλαια 6,7 και 8) μπορούν να οδηγήσουν στο συμπέρασμα ή ακόμη να 

υποδείξουν την ύπαρξη σχέσης αιτιότητας μεταξύ των εξεταζομένων μεταβλητών.  

Για την εύρεση και των προσδιορισμό αυτών των σχέσεων ακολουθείται στο 

παρόν κεφάλαιο η μεθοδολογία του Granger (Granger’s Causality), με τη βοήθεια 

του οικονομετρικού πακέτου Eviews, με σκοπό την εύρεση και των προσδιορισμό 

των αιτιακών σχέσεων που ενδεχομένως να υπάρχουν μεταξύ των μεταβλητών του 

εξεταζόμενου υποδείγματος για την οικονομία Ελλάδας. 

 

9.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ GRANGER 
 
 
 Ο στατιστικός έλεγχος διερεύνησης των σχέσεων αίτιου και αποτελέσματος 

ανάμεσα σε διάφορες οικονομικές μεταβλητές έγινε δυνατός με τις ιδέες του 

Granger. Ο ορισμός της αιτιότητας σύμφωνα με τον Granger είναι ο εξής:  

Αν )()( 111 







 ttttt XIyMSEIyMSE , τότε η μεταβλητή x είναι το αίτιο u 

και γράφουμε x . Αν y )()( , ttttttt yXIyMSEyIyMSE 


, τότε η μεταβλητή x 

προκαλεί στιγμιαία την μεταβλητή y και γράφουμε x , όπου MSE το μέσο 

σφάλμα του τετραγώνου της πρόβλεψης, Ι

y

t και Ιt-1 είναι τα σύνολα με όλες τις 

παρελθούσες και παρούσες πληροφορίες που υπάρχουν κατά τις χρονικές στιγμές t 

και t-1 αντίστοιχα, Χt και Χt-1 συμβολίζουμε όλες τις παρελθούσες και παρούσες 

πληροφορίες σχετικά με την μεταβλητή Χ για τις αντίστοιχες χρονικές στιγμές. 
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Τέλος, yt είναι η τρέχουσα τιμή της μεταβλητής y και  



y είναι ο αμερόληπτος 

εκτιμητής της yt. Ο πρώτος ορισμός υποδηλώνει ότι αν η πρόβλεψη της μεταβλητής 

y βελτιώνεται με την εισαγωγή των x1,x2,…,xt-1, τότε η χ είναι το αίτιο της y. Ο 

δεύτερος ορισμός υποδηλώνει ότι αν η πρόβλεψη της y βελτιώνεται με τη εισαγωγή 

των x1,x2,…,xt-1,χt, τότε η Χt, προκαλεί στιγμιαία την y. Στην περίπτωση που 

ταυτόχρονα η χ είναι αίτιο της y και η y είναι το αίτιο της χ τότε θεωρούμε ότι 

υπάρχει αμφίδρομη σχέση αιτιότητας μεταξύ των χ και y. Επίσης, υπάρχει η 

πιθανότητα να μην υφίσταται σχέση αιτιότητας μεταξύ των χ και y.  

Στην αιτιότητα κατά Granger θεωρούμε ότι έχουμε δύο χρονολογικές σειρές 

τη μεταβλητή Χ και την μεταβλητή Υ και αυτό που θέλουμε να διαπιστώσουμε είναι 

αν οι μεταβολές στη μεταβλητή Υ προηγούνται ή έπονται ή είναι σύγχρονες των 

μεταβολών της μεταβλητής Χ. Η διαπίστωση αυτής της προήγησης είναι σκοπός της 

αιτιότητας κατά Granger. Επομένως υποθέτουμε δύο χρονολογικές σειρές Χt και Υt 

με τα παρακάτω υποδείγματα: 
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m
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tt
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1
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1
  (2), όπου m το μέγεθος των χρονικών 

υστερήσεων. 

 

Στο υπόδειγμα (1) υποθέτουμε ότι οι τρέχουσες τιμές της μεταβλητής Υ είναι 

συνάρτηση των τιμών της σε προηγούμενες περιόδους καθώς και των προηγούμενων 

περιόδων της Χ. Στο δεύτερο υπόδειγμα (2) 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. Επίσης υποθέτουμε ότι οι διαταρακτικοί όροι 

στα δύο υποδείγματα δεν αυτοσυσχετίζονται.  

Οι περιπτώσεις που διακρίνουμε με βάση τα δύο υποδείγματα, είναι οι 

παρακάτω: 

 

1) Αν οι συντελεστές βi των μεταβλητών Χt-ι στην (1) είναι στατιστικά σημαντικοί 

και συγχρόνως οι συντελεστές γi των Υt-i στην (2) δεν είναι στατιστικά σημαντικοί 

τότε υπάρχει αιτιότητα από την Χ προς την Υ. 
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2) Αν τα βi των Χt-i δεν είναι στατιστικά σημαντικά και οι συντελεστές γi είναι 

στατιστικά σημαντικοί τότε έχουμε αιτιότητα από την Υ προς την Χ. 

 

3) Αν οι συντελεστές βi είναι στατιστικά σημαντικοί όπως και οι γi στην περίπτωση 

αυτή τότε έχουμε αμφίδρομή σχέση αιτιότητας μεταξύ των Χ και Υ. 

 

4) Αν υπάρχει και το ενδεχόμενο κανένας από τους δύο συντελεστές να μην είναι 

στατιστικά σημαντικός τότε δεν υπάρχει σχέση αιτιότητας μεταξύ των δύο 

μεταβλητών. 

 

Για τον έλεγχο των παραπάνω περιπτώσεων χρησιμοποιείται η F κατανομή η οποία 

δίνεται από τον τύπο: 

kn

u

m

uu

F

r














2

22

 (1.α),  όπου είναι το άθροισμα των 

τετραγώνων των καταλοίπων στην παλινδρόμηση (1) και  


2

u

 2
ru  το άθροισμα των 

τετραγώνων των καταλοίπων στην παλινδρόμηση με περιορισμό, όταν δηλαδή δεν 

συμπεριλαμβάνονται οι m όροι της LGDPt-1. Επιπλέον n είναι το μέγεθος του 

δείγματος και k είναι ο αριθμός των παραμέτρων στην παλινδρόμηση χωρίς 

περιορισμό. 

 

9.3 ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ DS  
            ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ GDP 
 
 

Από τον πίνακα 13 του παραρτήματος «Α» παρατηρούμε ότι υπάρχει αιτιακή 

σχέση ανάμεσα στο ΑΕΠ και τις αμυντικές δαπάνες καθώς το Probability είναι 

μικρότερο του 5% (<0,02904), επομένως υπάρχει μονόδρομη αιτιακή σχέση από το 

ΑΕΠ προς τις αμυντικές δαπάνες και μάλιστα ισχυρή αφού η τιμή του Probability 

είναι κοντά στο 1%. Δεν μπορούμε όμως να στηρίξουμε και το ανάποδο, ότι δηλαδή 

υπάρχει αιτιακή σχέση κατά Granger από τις αμυντικές δαπάνες προς το ΑΕΠ διότι 

το Probability είναι μεγαλύτερο του 5% (>0,11341). 
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9.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
  
 

 Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος ύπαρξης αιτιότητας κατά 

Granger μεταξύ των αμυντικών δαπανών (DS) και της οικονομικής ανάπτυξης (GDP) 

της Ελλάδας. Όπως διαπιστώθηκε στον έλεγχο, στο επίπεδο σημαντικότητας 5% 

υπάρχει αιτιακή σχέση και μάλιστα ισχυρή. Η σχέση αυτή είναι μονόδρομη με φορά 

από το ΑΕΠ προς τις αμυντικές δαπάνες (GDP DS) γεγονός που σημαίνει ότι η 

αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα ενδεχομένως να οδηγήσει και στην αύξηση των 

αμυντικών δαπανών. 



Καμία σχέση αιτιότητας κατά Granger δεν παρατηρήθηκε σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα του Eviews ανάμεσα στις αμυντικές δαπάνες και το ΑΕΠ για την 

χρονική περίοδο που εξετάζεται. Η παρατήρηση αυτή ενδέχεται να σημαίνει ότι οι 

αμυντικές δαπάνες είναι ανεξάρτητες από την οποιαδήποτε οικονομική εξέλιξη στην 

Ελλάδα αλλά και το αντίστροφο, δηλαδή οι αμυντικές δαπάνες δεν φαίνεται να 

επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10:    ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

10.1 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  
 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ερευνήσει την επίδραση των 

αμυντικών δαπανών στην οικονομική ανάπτυξη για την Ελλάδα, χρησιμοποιώντας 

ετήσια στοιχεία για την περίοδο 1960-2008, εκφρασμένα σε ετήσιες μεταβολές. Για 

την οικονομετρική ανάλυση το υπόδειγμα που χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα των διάφορων ελέγχων δεν περιγράφει με αξιοπιστία την εξαρτημένη 

μεταβλητή των αμυντικών δαπανών. Για το λόγο αυτό προχωρήσαμε σε περαιτέρω 

μελέτη των χρονικών σειρών η οποία περιλαμβάνει την ανάλυση στασιμότητας με τη 

βοήθεια του ελέγχου ADF/DF, του ελέγχου βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας 

συσχέτισης των μεταβλητών (ECM και έλεγχος Johansen) και τέλος του ελέγχου 

αιτιότητας κατά Granger.  

 

10.2 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 

Για τον έλεγχο της στασιμότητας του υποδείγματος χρησιμοποιήθηκε η 

μέθοδος των Dickey-Fuller η οποία έδειξε ότι οι μεταβλητές παρουσιάζουν 

μοναδιαία ρίζα στις πρώτες διαφορές τους και είναι ολοκληρωμένες πρώτης τάξης 

(Ι(1)). Στη βάση αυτή χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση της συνολοκλήρωσης όπως αυτή 

προτάθηκε από τους Engle-Granger και τα αποτελέσματα δεν έδωσαν κάποιο 

συνολοκληρωμένο διάνυσμα. Με τον έλεγχο όμως του Johansen προέκυψε ένα 

συνολοκληρωμένο διάνυσμα σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Επομένως, μπορούμε 

να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ισχνή μακροχρόνια σχέση μεταξύ των 

αμυντικών δαπανών και του ΑΕΠ.  

Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε η μεθοδολογία του μοντέλου διόρθωσης 

σφάλματος (Error Correction Model) για να προσδιοριστεί και να εκτιμηθεί η τυχόν 

βραχυχρόνια σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Για να υπάρχει βραχυχρόνια σχέση 

ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών θα πρέπει ο συντελεστής των καταλοίπων (λ) να 

είναι αρνητικός, να ισχύει -1<λ<0 και να είναι στατιστικά σημαντικός, δηλαδή η τιμή 

του Probability να είναι μικρότερη από 5%. Από τον πίνακα 7 του παραρτήματος 

«Α» βλέπουμε από τη μια μεριά, ότι ο συντελεστής των καταλοίπων (λ) είναι 

αρνητικός με τιμή -1,47 όμως δεν ισχύει η σχέση -1<λ<0 και από την άλλη μεριά 
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είναι στατιστικά σημαντικός, διότι Probability=0,0318<5%. Μπορούμε λοιπόν να 

εξάγουμε το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει βραχυχρόνια σχέση μεταξύ των 

εξεταζομένων μεταβλητών DS και GDP. 

Τέλος, προσδιορίστηκαν οι σχέσεις αιτιότητας κατά Granger ανάμεσα στις 

μεταβλητές του μοντέλου. Ύπαρξη αιτιώδους σχέσης διαπιστώθηκε μόνο μεταξύ του 

ετήσιου ποσού μεταβολής του ΑΕΠ και του ετήσιου ποσού μεταβολής των 

αμυντικών δαπανών. Η σχέση αυτή είναι μονόδρομη και με κατεύθυνση από το ΑΕΠ 

προς τις στρατιωτικές δαπάνες. 

 

10.3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 

Ο τομέας της άμυνας απορροφά ετησίως ένα μεγάλο μέρος των ανθρωπίνων 

πόρων και υλικών. Παρά τις όποιες διακυμάνσεις και διαφοροποιήσεις από χώρα σε 

χώρα η μακροχρόνια τάση των στρατιωτικών δαπανών σε παγκόσμια κλίμακα ήταν 

μέχρι πρόσφατα ανοδική. Γενικότερα, οι αμυντικές δαπάνες και ο τομέας της άμυνας 

έχουν γίνει αντικείμενο εκτεταμένης θεωρητικής και εμπειρική μελέτης.  

Ορισμένοι μελετητές υποστηρίζουν την άποψη ότι οι στρατιωτικές δαπάνες 

σπαταλούν πολύτιμους υλικούς και ανθρώπινους πόρους οι οποίοι θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν παραγωγικά συμβάλλοντας στην καλυτέρευση και ανάπτυξη των 

κοινωνιών. Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με μια άλλη άποψη, οι στρατιωτικές 

δαπάνες και το παράγωγο από αυτές προϊόν συμβάλλουν στη διατήρηση της 

ελευθερίας των κρατών λειτουργώντας σε μεγάλο βαθμό αποτρεπτικά (Κόλλιας Γ.Χ., 

1998) και βοηθώντας στην οικονομική ανάπτυξη. Εύκολα γίνεται αντιληπτό το πόσο 

αναγκαία είναι στις μέρες μας η ύπαρξη των αμυντικών δαπανών όχι μόνο μέσα από 

την καταγραφή ειδικών μελετών αλλά και από την απλή παρακολούθηση της 

επικαιρότητας.  

Με βάση τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα εργασία 

παρατηρούμε ότι από το 1990 αρχίζει μια μείωση των αμυντικών δαπανών η οποία 

κορυφώνεται το έτος 1993. Από το χρονικό σημείο αυτό και έπειτα αρχίζει πάλι η 

άνοδος των αμυντικών δαπανών η οποία μπορεί σε μεγάλο βαθμό να δικαιολογηθεί 

και από την εμπλοκή της Ελλάδας στις ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ στις χώρες 

της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και της Αλβανίας. Είναι γεγονός ότι η αμυντική 

βιομηχανία στη χώρα μας δεν έχει μακρά ιστορία και αριθμεί λίγο περισσότερο από 

τριάντα χρόνια ζωής σε αντίθεση με άλλες χώρες όπου υπάρχει προϊστορία και 
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συσσωρευμένη εμπειρία δεκάδων ετών. Είναι επίσης γνωστό, ότι επί σειρά ετών ο 

μεγαλύτερος και βασικός εξοπλισμός των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας μας 

βασίζονταν σε προμήθειες έτοιμων οπλικών συστημάτων μέσω δανείων τα οποία 

σύναπτε η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση με τις αντίστοιχες κυβερνήσεις προμήθειας 

των οπλικών συστημάτων.  

Το αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής είναι λίγο-πολύ γνωστό σε όλους. 

Αποδοχή όρων με ελάχιστες διαπραγματεύσεις, δυσβάστακτοι όροι αποπληρωμής 

των δανείων και φυσικά καθολική απουσία της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας 

(ΕΑΒ) από την παραγωγική διαδικασία και την εν συνεχεία υποστήριξη των οπλικών 

συστημάτων. Φυσικό επακόλουθο όλων των παραπάνω ήταν η Αμυντική Βιομηχανία 

της Ελλάδας να είναι άγνωστη ή σχεδόν άγνωστη στη διεθνή ανταγωνιστική αγορά 

και το ποσοστό συμμετοχή της στα χρησιμοποιούμενα οπλικά συστήματα από τις 

Ένοπλες Δυνάμεις μηδενικό. Η προώθηση και η υλοποίηση του νέου υπό κατάρτιση 

εξοπλιστικού προγράμματος αποσκοπεί αφενός μεν στο πολιτικό-στρατιωτικό 

σκέλος με το οποίο ενισχύεται η αποτρεπτική ικανότητα της χώρας και αφετέρου στο 

οικονομικό το οποίο αφορά στα απαιτούμενα κονδύλια για την υλοποίηση του 

εξοπλιστικού προγράμματος.  

Η ορθολογιστική αξιοποίηση αυτού ακριβώς του δεύτερου σκέλους είναι 

εκείνο στο οποίο προσβλέπει πλέον η ΕΑΒ, η ανάπτυξη της οποίας αποτελεί 

οικονομική και εθνική αναγκαιότητα και ένα μεγάλο δυναμικό για σημαντική 

υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων. Στην Ελλάδα, η οποία έχει τις υψηλότερες 

αμυντικές δαπάνες σαν ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) από 

όλες τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, η αμυντική βιομηχανία συμμετέχει στην παραγωγή 

οπλικών συστημάτων με το μικρότερο ποσοστό εγχώριας συμμετοχής από όλες τις 

χώρες της συμμαχίας. Το ποσοστό αυτό μέχρι πρότινος είχε περιοριστεί σε 

μονοψήφιο αριθμό, γεγονός που υποδηλώνει την ελάχιστη ελληνική βιομηχανική 

εμπλοκή με όλα τα αρνητικά οικονομικά επακόλουθα στο εμπορικό ισοζύγιο και στο 

κόστος από τις διακυμάνσεις της ισοτιμίας του ευρώ και παλαιότερα της δραχμής με 

τα ξένα νομίσματα. Η τεράστια αυτή ετήσια συναλλαγματική αφαίμαξη στερεί τη 

χώρα από οικονομικούς πόρους οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξη της 

οικονομίας και την προσαρμογή της στα διεθνή πρότυπα.  

Η ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας μπορεί να αποβεί 

καθοριστικός παράγων όχι μόνο για την άμυνα της χώρας αλλά και για την 

οικονομική δραστηριότητα και την επιστημονική και τεχνολογική της εξέλιξη. Με 
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τον τρόπο αυτό η κοινωνία θα εισπράξει διπλό μέρισμα από την αυξημένη εθνική 

ασφάλεια αλλά και από την αυξημένη δραστηριότητα και απασχόληση.  Για να είναι 

αυτό εφικτό θα πρέπει οι ελληνικές παραγωγικές μονάδες να αποκτήσουν το κρίσιμο 

εκείνο μέγεθος που θα τους εξασφαλίσει ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς, 

επιτρέποντας παράλληλα μια ουσιαστική όχι μόνο παρουσία αλλά και συμμετοχή 

στις εγχώριες, ευρωπαϊκές και διεθνείς συμπαραγωγές. Βασικό μέσο για την 

ενίσχυση της ΕΑΒ είναι οι μακροχρόνιες συμφωνίες-πλαίσιο και τα πολυεθνικά 

προγράμματα ανάπτυξης και συμπαραγωγής. Οι συμφωνίες αυτές επιτρέπουν τον 

καλύτερο σχεδιασμό και προγραμματισμό των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, 

την σταθερότητα στην οικονομική και διαχειριστική πολιτική τους καθώς και την 

διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό ο κρατικός τομέας επιτυγχάνει 

ευνοϊκότερους όρους στους χρόνους παράδοσης, στο κόστος των προγραμμάτων, 

στην ποιότητα των αμυντικών προϊόντων και είναι συμμέτοχος στις περαιτέρω 

εξελίξεις και πωλήσεις των συμφωνιών και των προγραμμάτων αυτών. 

Για το σκοπό αυτό απαιτείται η ανάπτυξη στενότερων σχέσεων συνεργασίας 

μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της ΕΑΒ. Η 

συνεργασία αυτή θα συντονίσει καλύτερα τις απαιτούμενες ενέργειες, θα 

συντομεύσει το χρόνο για την ανάπτυξη και παραγωγή των αμυντικών προϊόντων και 

θα μεγιστοποιήσει τη συμμετοχή της ΕΑΒ στα εξοπλιστικά προγράμματα. Η 

συνεργασία αυτή επιβάλλεται τόσο και από τη μείωση των διατιθεμένων κονδυλίων 

για τις αμυντικές δαπάνες όσο και από την εξέλιξη των τεχνολογιών όπως είναι οι 

τηλεπικοινωνίες και η τεχνολογία της πληροφορίας.  

 

10.4 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 
 
 
  Στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε η εμπειρική μελέτη των αμυντικών 

δαπανών και της οικονομικής ανάπτυξης για την Ελλάδα όπως αυτή εκφράζεται μέσα 

από το ΑΕΠ της. Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να προσθέσουμε και άλλες 

κοινωνικές δαπάνες προς μελέτη όπως π.χ. η υγεία, προκειμένου να εξαχθούν 

αποτελέσματα και να καταλήξουμε σε χρήσιμα συμπεράσματα. Επίσης, η μελέτη και 

η σύγκριση των αμυντικών δαπανών και των δαπανών για την παιδεία των ήδη 

ανεπτυγμένων κρατών παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων στην πολιτική που χαράσσει το κάθε κράτος αλλά και στις 

προτεραιότητες που θέτει στην οικονομική του πολιτική. 
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Annual National Accounts-Main Aggregates (in millions of national currency) 

 

YEAR DS GDP 

1960 2.2 3.419 

1961 2.5 3.850 

1962 2.6 3.844 

1963 3.0 4.268 

1964 3.2 4.676 

1965 3.6 5.148 

1966 3.9 5.417 

1967 4.1 5.671 

1968 4.6 6.075 

1969 4.8 6.757 

1970 5.0 7.315 

1971 5.3 7.916 

1972 5.7 8.602 

1973 6.0 9.261 

1974 6.2 8.648 

1975 6.8 9.094 

1976 6.9 9.605 

1977 7.0 9.718 

1978 6.7 10.296 

1979 6.3 10.508 

1980 5.7 10.465 

1981 7.0 10.216 

1982 6.9 10.041 

1983 6.3 9.875 

1984 7.1 10.024 

1985 7.0 10.232 

1986 6.1 10.256 

1987 6.3 10.003 

1988 5.1 10.411 

1989 4.6 10.772 

1990 4.7 10.717 

1991 4.3 10.869 

1992 4.5 10.824 

1993 4.4 10.554 

1994 4.4 10.676 

1995 4.3 10.816 

1996 4.5 10.995 

1997 4.6 11.324 

1998 4.8 11.641 

1999 4.8 11.987 

2000 4.8 12.483 

2001 4.5 13.005 

2002 4.2 13.466 

2003 3.4 14.098 

2004 3.6 14.692 

2005 3.8 15.198 

2006 3.8 15.771 

2007 4.0 15.884 

2008 4.1 16.002 
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Πίνακας 1: Αποτελέσματα Παλινδρόμησης Υποδείγματος 

 

Dependent Variable: DS 
Method: Least Squares 
Date: 11/21/09   Time: 17:28 
Sample: 1960 2008 
Included observations: 49 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 4.188738 0.609005 6.878000 0.0000
GDP 7.19E-05 5.87E-05 1.223709 0.2272

R-squared 0.030877     Mean dependent var 4.897959
Adjusted R-squared 0.010258     S.D. dependent var 1.316164
S.E. of regression 1.309396     Akaike info criterion 3.416969
Sum squared resid 80.58237     Schwarz criterion 3.494186
Log likelihood -81.71575     F-statistic 1.497464
Durbin-Watson stat 0.109004     Prob(F-statistic) 0.227161

 

 

 

Πίνακας 2: Κορελόγραμμα Αμυντικών Δαπανών (DS) 
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Πίνακας 3: Έλεγχος των Dickey-Fuller για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας στα επίπεδα 

και τις πρώτες διαφορές των Αμυντικών Δαπανών (DS) 

 

 

Επίπεδα (DS) Πρώτες Διαφορές (DS) Μορφές 

Εξίσωσης 
Στατιστικά 

ρ=0 Σημαντικότητα Prob. ρ=0 Σημαντικότητα Prob. 

DF/ADF 0,556851 

1%: -2,61 

5%: -1,94  

10%: -1,61 

0,8330 5,829375 

1%: -2,61   

5%: -1,94   

10%: -1,61  

0,00 

Durbin-

Watson 

Stat 

1,619813 --- --- 2,083795 --- --- 

AIC 2,081759 --- --- 2,135094 --- --- 

Χωρίς 

Σταθερά 

ή Τάση 

SCH 2,042776 --- --- 2,095729 --- --- 

DF/ADF 2,942987 

1%: -3,57 

5%: -2,92 

10%: -2,59 

0,0479 5,835400 

1%: -3,57 

5%: -2,92 

10%: -2,60 

0,00 

Durbin-

Watson 

Stat 

1,734085 --- --- 2,069701 --- --- 

AIC 2,230177 --- --- 2,103245 --- --- 

Σταθερά 

SCH 2,152210 --- --- 2,024515 --- --- 

DF/ADF 2,851547 

1%: -4,16  

5%: -3,50  

10%: -3,18 

0,1870 6,556940 

1%: -4,16 

5%: -3,50 

10%: -3,18 

0,00 

Durbin-

Watson 

Stat 

2,075269 --- --- 1,972906 --- --- 

AIC 2,357090 --- --- 2,180865 --- --- 

Με 

Σταθερά 

και Τάση 

SCH 2,240140 --- --- 2,062770 --- --- 
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Πίνακας 4: Κορελόγραμμα Οικονομικής Ανάπτυξης (GDP) 
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Πίνακας 5: Έλεγχος των Dickey-Fuller για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας στα επίπεδα 

και τις πρώτες διαφορές της Οικονομικής Ανάπτυξης (GDP) 

 

 

Επίπεδα (GDP) Πρώτες Διαφορές (GDP) Μορφές 

Εξίσωσης 
Στατιστικά 

ρ=1 Σημαντικότητα Prob. ρ=0 Σημαντικότητα Prob. 

DF/ADF 2,586815 

1%: -2,61  

5%: -1,94   

10%: -1,61 

0,9972 -3,733573 

1%: -2,61  

5%: -1,94   

10%: -1,61 

0,0004

Durbin-

Watson 

Stat 

1,967305 --- --- 2,210065 --- --- 

AIC 3,814147 --- --- -3,718067 --- --- 

Χωρίς 

Σταθερά 

ή Τάση 

SCH 3,735417 --- --- -3,678702 --- --- 

DF/ADF 2,680732 

1%: - 3,57 

5%: -2,92   

10%: -2,60 

0,0849 -4,799768 

1%: - 3,57 

5%: -2,92   

10%: -2,60 

0,0003

Durbin-

Watson 

Stat 

1,766145 --- --- 1,947731 --- --- 

AIC 3,936114 --- --- 3,8277384 --- --- 

Σταθερά 

SCH 3,818019 --- --- -3,748654 --- --- 

DF/ADF 2,366908 

1%: -4,16 

5%: -3,50 

10%: -3,18 

0,3914 -5,177189 

1%: -4,16 

5%: -3,50 

10%: -3,18 

0,0006

Durbin-

Watson 

Stat 

1,761781 --- --- 1,838637 --- --- 

AIC 3,930128 --- --- -3,850211 --- --- 

Με 

Σταθερά 

και Τάση 

SCH 3,772668 --- --- -3,732116 --- --- 
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Πίνακας 6: Έλεγχος συνολοκλήρωσης κατά Engle-Granger 

 

 

 Ρ=0 

t-statistic -1,458827 

1% -2,614029 

5% -1,947816 

10% -1612492 

AIC -2,199738 

SCH -2,160754 

Durbin Watson Stat 1,724710 

Probability 0,1334 

 

 
Πίνακας 7: Μοντέλο διόρθωσης σφάλματος 
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Πίνακας 8: Έλεγχος για την τάξη VAR του υποδείγματος 

 

 

 

Πίνακας 9: Μορφή εξίσωσης του VAR υποδείγματος: 
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Πίνακας 10: Έλεγχος ίχνους του υποδείγματος: 

 

 
 
 
Πίνακας 11: Έλεγχος μεγίστης ιδιοτιμής του υποδείγματος: 

 

 

 
 

Πίνακας 12: Έλεγχος μεγίστης ιδιοτιμής του υποδείγματος και εμφάνιση ενός 

συνολοκληρωμένου διανύσματος στο επίπεδο 5%: 
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Πίνακας 13: Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger (Granger’s Causality): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφημα 1: Γραφική Παράσταση Αμυντικών Δαπανών (DS) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφημα 2: Γραφική Παράσταση Οικονομικής Ανάπτυξης (GDP) 
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