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Abstract: In a series of influential studies, Huntington (1993
93a, 1993b, 1998)
argued that the fundamen
ental source of conflict in the post-Cold
ld War world will
not be primarily ideologic
gical or economic, but rather the greatt divisions
d
among
humankind. Given the fault
fa
lines between civilizations, thee primary
p
axis of
conflict in the future will
ill be civilization clashes. This paper tests
tes Huntington’s
hypothesis evaluating the
th impact of civilizations on milita
itarized interstate
disputes. In particular, we investigate whether countries that belong
be
to different
civilizations tend to be more
mo involved in con.ict than countries that
th belong to the
same civilization. We sho
how that over the period of 1816-2001,
1, dissimilarity in
civilization in a dyad has
as no effect on conflict involvement. How
owever, even after
controlling for temporall dependence,
d
and for geographic, politic
tical, military and
economic factors, being part
pa of different civilizations in the post--Cold War period
brings about 63.6% highe
gher probability of conflict than belongi
nging to the same
civilization, whereas thiss effect
e
is insignificant during the Cold War.
W
Moreover, we
show that the element of civilizations
ci
that triggers belligerent rela
elations the most is
the language channel, desp
espite Huntington’s unyielding emphasis
is on
o religion.
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Αβστραχτ
Ιν α σεριεσ οφ ινυεντιαλ στυδιεσ, Ηυντινγτον (1993α, 1993β, 1998) αργυεδ τηατ
τηε φυνδαµενταλ σουρχε οφ χονιχτ ιν τηε ποστ−Χολδ Ωαρ ωορλδ ωιλλ νοτ βε πρι−
µαριλψ ιδεολογιχαλ ορ εχονοµιχ, βυτ ρατηερ τηε γρεατ διϖισιονσ αµονγ ηυµανκινδ.
Γιϖεν τηε φαυλτ λινεσ βετωεεν χιϖιλιζατιονσ, τηε πριµαρψ αξισ οφ χονιχτ ιν τηε
φυτυρε ωιλλ βε χιϖιλιζατιον χλασηεσ. Τηισ παπερ τεστσ Ηυντινγτονσ ηψποτηεσισ εϖαλ−
υατινγ τηε ιµπαχτ οφ χιϖιλιζατιονσ ον µιλιταριζεδ ιντερστατε δισπυτεσ. Ιν παρτιχυλαρ,
ωε ινϖεστιγατε ωηετηερ χουντριεσ τηατ βελονγ το δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ τενδ το βε
µορε ινϖολϖεδ ιν χονιχτ τηαν χουντριεσ τηατ βελονγ το τηε σαµε χιϖιλιζατιον. Ωε
σηοω τηατ οϖερ τηε περιοδ οφ 1816−2001, δισσιµιλαριτψ ιν χιϖιλιζατιον ιν α δψαδ ηασ
νο ε⁄εχτ ον χονιχτ ινϖολϖεµεντ. Ηοωεϖερ, εϖεν αφτερ χοντρολλινγ φορ τεµποραλ δε−
πενδενχε, ανδ φορ γεογραπηιχ, πολιτιχαλ, µιλιταρψ ανδ εχονοµιχ φαχτορσ, βεινγ παρτ
οφ δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ ιν τηε ποστ−Χολδ Ωαρ περιοδ βρινγσ αβουτ 63.6% ηιγηερ
προβαβιλιτψ οφ χονιχτ τηαν βελονγινγ το τηε σαµε χιϖιλιζατιον, ωηερεασ τηισ ε⁄εχτ
ισ ινσιγνι χαντ δυρινγ τηε Χολδ Ωαρ. Μορεοϖερ, ωε σηοω τηατ τηε ελεµεντ οφ
χιϖιλιζατιονσ τηατ τριγγερσ βελλιγερεντ ρελατιονσ τηε µοστ ισ τηε λανγυαγε χηαννελ,
δεσπιτε Ηυντινγτονσ υνψιελδινγ εµπηασισ ον ρελιγιον.
ϑΕΛ Χλασσι χατιον: Φ51, Ν40, Ζ10.
Κεψωορδσ: χιϖιλιζατιονσ, χλαση, χονιχτ, χυλτυρε, µιλιταριζεδ δισπυτε.
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Ιν χλασσ ανδ ιδεολογιχαλ χονιχτσ, τηε κεψ θυεστιον ωασ ∀Ωηιχη σιδε αρε
ψου ον?∀ ανδ πεοπλε χουλδ ανδ διδ χηοοσε σιδεσ ανδ χηανγε σιδεσ. Ιν χον−
ιχτσ βετωεεν χιϖιλιζατιονσ, τηε θυεστιον ισ ∀Ωηατ αρε ψου?∀ Τηατ ισ α γιϖεν
τηατ χαννοτ βε χηανγεδ. Ανδ ασ ωε κνοω, φροµ Βοσνια το τηε Χαυχασυσ το
τηε Συδαν, τηε ωρονγ ανσωερ το τηατ θυεστιον χαν µεαν α βυλλετ ιν τηε ηεαδ.
(Σαµυελ Π. Ηυντινγτον, 1993)
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Ιντροδυχτιον

Ιν τηε συµµερ οφ 1993 Φορειγν Α⁄αιρσ πυβλισηεδ αν αρτιχλε εντιτλεδ ∀Τηε Χλαση οφ Χιϖι−
λιζατιονσ?∀ βψ Σαµυελ Ηυντινγτον, ωηιχη γενερατεδ α µψριαδ οφ δισχυσσιον ανδ χοντρο−
ϖερσψ. Τηε αρτιχλε ποσεσ τηε θυεστιον οφ ωηετηερ χονιχτσ βετωεεν χιϖιλιζατιονσ ωουλδ
δοµινατε τηε φυτυρε οφ ωορλδ ορδερ. ∆ε νινγ α χιϖιλιζατιον ασ τηε βροαδεστ χυλτυραλ
εντιτψ ανδ ιδεντιτψ υνδερ ωηιχη πεοπλε φορµ τηε ηιγηεστ χυλτυραλ γρουπινγ Ηυντινγτον
(1993α, 1993β, 1998, 2000) χλαιµσ τηατ τηε πριµαρψ αξισ οφ χονιχτ ιν τοδαψσ ποστ−
Χολδ Ωαρ ωορλδ ωιλλ βε αλονγ χιϖιλιζατιοναλ λινεσ. Ηε ασσερτσ τηατ χιϖιλιζατιοναλ χονιχτσ
ηαϖε βεεν συππρεσσεδ βψ τηε Χολδ Ωαρ, σινχε συπερποωερ ριϖαλρψ (ορ Εαστ−Ωεστ ριϖαλρψ)
ωασ σο ιµπορταντ ανδ ωιδεσπρεαδ τηατ οτηερ διϖισιονσ ωερε φορχεδ ιντο βαχκγρουνδ.
Ηοωεϖερ, βψ τηε ενδ οφ τηε Χολδ Ωαρ χιϖιλιζατιοναλ δι⁄ερενχεσ αρε υνλεασηεδ; ανδ χον−
σεθυεντλψ, τηε γρεατεστ τηρεατ το ωορλδ πεαχε ιν τηε ποστ−Χολδ Ωαρ ερα αρε χονιχτσ
βετωεεν χιϖιλιζατιονσ.
Ωιτη τηατ ιν µινδ, τηε οβϕεχτιϖε οφ τηισ στυδψ ισ το εϖαλυατε τηε ιµπαχτ οφ χιϖι−
λιζατιονσ ατ λαργε ον µιλιταριζεδ ιντερστατε δισπυτεσ, ανδ, ατ τηε σαµε τιµε, το χονφροντ
σεϖεραλ οφ Ηυντινγτονσ ηψποτηεσεσ. Υσινγ Ηυντινγτονσ χιϖιλιζατιοναλ τψπολογψ ωε ρστ
ινϖεστιγατε ωηετηερ χουντριεσ τηατ βελονγ το δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ τενδ το βε µορε ιν−
ϖολϖεδ ιν µιλιταριζεδ χονιχτ τηαν χουντριεσ τηατ βελονγ το τηε σαµε χιϖιλιζατιον. Ωε
ρυν τεστσ βοτη ον χροσσ−σεχτιοναλ λεϖελ ανδ οϖερ α πανελ οφ ψεαρσ βετωεεν 1816 ανδ 2001.
Ουρ νδινγσ συγγεστ τηατ χιϖιλιζατιοναλ δι⁄ερενχεσ δο ιν φαχτ µαττερ, βυτ ονλψ ιν τηε
πρε−Χολδ Ωαρ ανδ τηε ποστ−Χολδ Ωαρ περιοδσ, νοτ δυρινγ τηε Χολδ Ωαρ. Οϖερ τηε εντιρε
σαµπλε οφ 1816−2001 ωε σηοω τηατ δισσιµιλαριτψ ιν χιϖιλιζατιον ιν α δψαδ ηασ νο οϖεραλλ
στατιστιχαλλψ σιγνι χαντ ιµπαχτ ον χονιχτ ινϖολϖεµεντ.
Φυρτηερµορε, ωε βρεακ δοων ουρ ινϖεστιγατιον ιντο Χολδ Ωαρ ανδ ποστ−Χολδ Ωαρ
περιοδσ, ανδ τακε α χλοσερ λοοκ ιντο Ηυντινγτονσ τηε Χλαση οφ Χιϖιλιζατιονσ ιν τηε ποστ−
Χολδ Ωαρ ηψποτηεσισ βψ µακινγ χοµπαρισονσ βετωεεν τηεσε τωο εποχησ. Στρικινγλψ,
εϖεν ωηεν τεµποραλ δεπενδενχε, γεογραπηιχ, πολιτιχαλ, µιλιταρψ ανδ εχονοµιχ φαχτορσ
αρε τακεν ιντο αχχουντ, βεινγ παρτ οφ δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ ιν τηε ποστ−Χολδ Ωαρ περιοδ
βρινγσ αβουτ 63.6% ηιγηερ προβαβιλιτψ οφ χονιχτ τηαν βελονγινγ το τηε σαµε χιϖιλιζατιον,
ωηερεασ τηισ ε⁄εχτ ισ ινσιγνι χαντ δυρινγ τηε Χολδ Ωαρ.
Αδδιτιοναλλψ, ωε προβε τηε ασσερτιον τηατ χιϖιλιζατιοναλ δι⁄ερενχεσ ηαϖε βεεν συπ−
πρεσσεδ βψ τηε Χολδ Ωαρ ανδ βψ τηε ενδ οφ τηε Χολδ Ωαρ χιϖιλιζατιοναλ δι⁄ερενχεσ αρε
υνλεασηεδ. Το τηατ ενδ, ωε προϖιδε εϖιδενχε τηατ χιϖιλιζατιοναλ δισσιµιλαριτψ ηαδ α ποσ−
ιτιϖε ιµπαχτ ον χονιχτ προβαβιλιτψ ιν τηε πρε−Χολδ Ωαρ περιοδ ασ ωελλ, ωηιλε τηισ ε⁄εχτ
δισαππεαρεδ δυρινγ τηε Χολδ Ωαρ.
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Λαστλψ, ωε υσε αλτερνατιϖε µεασυρεσ οφ χυλτυρε ιν αν αττεµπτ το βρεακ δοων χιϖιλιζα−
τιονσ ιντο τηειρ χοµπονεντσ. Βασεδ ον τηε δατα σετ ον ρελιγιουσ, λινγυιστιχ ανδ ετηνιχ
φραγµεντατιον ωιτηιν χουντριεσ βετωεεν 1945−1994 χολλεχτεδ βψ Ελλινγσεν (2000)1 , ωε
µακε υσε οφ βιναρψ ινδιχατορσ οφ ωηετηερ τηε τωο χουντριεσ ιν α δψαδ ηαϖε δι⁄ερεντ
µαϕοριτψ ρελιγιον, δι⁄ερεντ µαϕοριτψ λανγυαγε ανδ δι⁄ερεντ µαϕοριτψ ετηνιχιτψ. Ωε ρεαφ−
ρµ Ηυντινγτονσ τηεσισ βψ προϖιδινγ εϖιδενχε τηατ ιν τηε ποστ−Χολδ Ωαρ περιοδ ιφ
τηε τωο χουντριεσ δο νοτ σηαρε τηε σαµε λανγυαγε τηεψ ηαϖε 66.9% ηιγηερ προβαβιλιτψ
οφ χονιχτ, ανδ τηισ προβαβιλιτψ ισ ινχρεασεδ βψ 27.9% ιφ τηεψ ηαϖε δι⁄ερεντ ρελιγιον,
αλτηουγη ινσιγνι χαντλψ. Τηρουγη τηισ αναλψσισ, ωε αρε αβλε το πιν δοων τηε ελεµεντ
οφ χιϖιλιζατιονσ τηατ τριγγερσ τηε µοστ βελλιχοσε ρελατιονσ, τηε λανγυαγε χηαννελ, δεσπιτε
ενορµουσ εµπηασισ ον ρελιγιον βψ Ηυντινγτον. Ωε εξηιβιτ τηατ εϖεν τηουγη δι⁄ερεντ
χιϖιλιζατιονσ ινδιχατορ ισ ηιγηλψ χορρελατεδ ωιτη βοτη δι⁄ερεντ λανγυαγε ανδ δι⁄ερεντ
ρελιγιον ινδιχατορσ, ασ Ηυντινγτον συγγεστεδ, ιτ ισ ονλψ δι⁄ερεντ λινγυιστιχ ηεριταγεσ τηατ
λεαδσ το χονιχτ βυτ νοτ τηε ρελιγιουσ βαχκγρουνδ οφ πεοπλεσ.
Ωε σηοω τηατ ουρ ρεσυλτσ αρε ροβυστ το τεµποραλ δεπενδενχε βψ ινχλυδινγ τηε ψεαρσ
ελαπσεδ σινχε α παιρ οφ χουντριεσ ηαϖε λαστ βεεν ατ ωαρ ωιτη εαχη οτηερ, παστ χονιχτ
δυµµιεσ ασ ωελλ ασ τιµε ξεδ ε⁄εχτσ, ανδ προϖε τηατ τηε ρεσυλτσ αρε νοτ σπυριουσ. Ιν
αδδιτιον, ωε προϖιδε α µυλτιτυδε οφ σενσιτιϖιτψ αναλψσεσ ιν ορδερ το ασσεσ τηε ροβυστνεσσ
οφ νδινγσ το αλτερνατιϖε εστιµατορσ, το αλτερνατιϖε Χολδ Ωαρ χυτο⁄ ποιντσ, το αλτερνα−
τιϖε δεπενδεντ ϖαριαβλεσ ανδ το ηιγηλψ χονιχτ προνε δψαδσ. Συβσεθυεντλψ, ωε χοντραστ
Ηυντινγτονσ χατεγοριζατιον αγαινστ τηε ποπυλαρ χυλτυραλ προξψ οφ γενετιχ διστανχε.2
Ωε σηοω τηατ τηε βιναρψ ινδιχατορ οφ δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ χονστρυχτεδ φροµ Ηυντινγ−
τονσ χιϖιλιζατιοναλ χλασσι χατιον συρϖιϖεσ ινχλυσιον οφ γενετιχ διστανχε µεασυρεσ ιντο τηε
εστιµατιον ανδ ιτ εξπλαινσ µορε τηαν ωηατ ισ χαπτυρεδ βψ γενετιχ διστανχε ϖαριαβλε.
Ιµπαχτ οφ ετηνιχιτψ, λανγυαγε, ηιστορψ, τραδιτιον, σοχιαλ νορµσ, χυλτυρε ανδ ρελιγιον,
ατ λαργε, ον ινστιτυτιονσ ανδ τηε εχονοµψ ηαϖε λονγ βεεν στυδιεδ.3 Ιν τηε παρτιχυ−
λαρ χοντεξτ οφ χονιχτ οχχυρρενχε, τηερε αρε στυδιεσ ον βοτη ιντραστατε ανδ ιντερστατε
χονιχτ.4
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Τηε οριγιναλ δατα βψ Ελλινγσεν (2000) ηαϖε βεεν εξτενδεδ υπ υντιλ 2001 βψ Γαρτζκε ανδ Γλεδιτσχη
(2006).
2
Γενετιχ διστανχε ϖαριαβλε ισ αν ινδεξ µεασυρινγ τηε γενετιχ ϖαριανχε βετωεεν ποπυλατιονσ ασ α
φραχτιον οφ τηε τοταλ γενετιχ ϖαριανχε ανδ ιτ ισ υσεδ βψ µανψ αυτηορσ ασ α προξψ φορ χυλτυραλ διστανχε.
Μορε δεταιλσ ον γενετιχ διστανχε ϖαριαβλε αρε το φολλοω ιν συβσεχτιον 5.6.
3
Σεε, φορ ινστανχε, Μαυρο (1995), Λα Πορτα ετ αλ. (1999) ανδ Τρεισµαν (2000) φορ αναλψσεσ οφ τηε
ιµπαχτ οφ χυλτυρε ον ινστιτυτιονσ. Φυρτηερµορε, Εαστερλψ ανδ Λεϖινε (1997) ανδ Αλεσινα ετ αλ. (2003)
αρε σεµιναλ εξαµπλεσ ιλλυστρατινγ τηε ε⁄εχτσ οφ ετηνιχ, λινγυιστιχ ανδ ρελιγιουσ φραγµεντατιον ον τηε
εχονοµψ τηρουγη τηειρ ιµπαχτ ον πυβλιχ πολιχιεσ, ινφραστρυχτυρε ανδ προδυχτιϖε πυβλιχ γοοδσ. Ιν τηε
λαττερ στυδψ, ιτ ισ ιµπορταντ το νοτε τηατ τηε αυτηορσ χονστρυχτ α χοµµονλψ ρεφερρεδ το δατα σετ ον
ετηνιχ, λινγυιστιχ ανδ ρελιγιουσ φραχτιοναλιζατιον. Ασ α σιδε νοτε, ανοτηερ ινδεξ οφ ετηνιχ ανδ χυλτυραλ
φραχτιοναλιζατιον χοµµονλψ υσεδ βψ εχονοµιστσ ανδ πολιτιχαλ σχιεντιστσ αλικε ισ χονστρυχτεδ βψ Φεαρον
(2003).
4
Σεε Γαρ νκελ ανδ Σκαπερδασ (2006) φορ α ρεϖιεω οφ τηε ρεχεντ τηεορετιχαλ λιτερατυρε ον χονιχτ
ανδ αππροπριατιον φροµ αν εχονοµιχ περσπεχτιϖε, σπεχι χαλλψ, βψ αππλψινγ χονϖεντιοναλ οπτιµιζατιον
τεχηνιθυεσ ανδ γαµε−τηεορετιχ τοολσ το στυδψ τηε αλλοχατιον οφ ρεσουρχεσ αµονγ χοµπετινγ αχτιϖιτιεσ
προδυχτιϖε ανδ οτηερωισε αππροπριατιϖε, συχη ασ γραββινγ τηε προδυχτ ανδ ωεαλτη οφ οτηερσ ασ ωελλ ασ
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Φεαρον ανδ Λαιτιν (2003), φορ εξαµπλε, συγγεστ τηατ αφτερ χοντρολλινγ φορ περ χαπιτα
ινχοµε, µορε ετηνιχαλλψ ορ ρελιγιουσλψ διϖερσε χουντριεσ ηαϖε βεεν νο µορε λικελψ το
εξπεριενχε σιγνι χαντ χιϖιλ ϖιολενχε ιν τηε ποστ−Χολδ Ωαρ περιοδ. Ινστεαδ, τηεψ προποσε
ποϖερτψ, πολιτιχαλ ινσταβιλιτψ, ρουγη τερραιν ανδ λαργε ποπυλατιονσ ασ τηε φαχτορσ χηαραχ−
τεριζινγ χουντριεσ ατ ρισκ οφ χιϖιλ ωαρ.5 Αλτερνατιϖελψ, Ελλινγσεν (2000) προϖιδεσ εϖιδενχε
τηατ µυλτιετηνιχιτψ δοεσ ινχρεασε τηε προπενσιτψ οφ δοµεστιχ ϖιολενχε ανδ συχη χυλτυραλ
φαχτορσ αρε µορε ιµπορταντ ιν τηε ποστ−Χολδ Ωαρ περιοδ.
Ον τηε οτηερ ηανδ, Σπολαορε ανδ Ωαχζιαργ (2010) ανδ Μαρτιν ετ αλ. (2008), αµονγ
οτηερσ, στυδψ ιντερστατε χονιχτσ.6 Σπολαορε ανδ Ωαχζιαργ (2010) εξαµινε τηε τηεορετ−
ιχαλ ανδ εµπιριχαλ ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε οχχυρρενχε οφ ιντερστατε χονιχτσ ανδ τηε
δεγρεε οφ ρελατεδνεσσ βετωεεν χουντριεσ. Υσινγ γενετιχ προξιµιτψ ασ α µεασυρε οφ χυλ−
τυραλ τραιτσ τηεψ σηοω τηατ γενετιχαλλψ χλοσερ ποπυλατιονσ αρε µορε προνε το γο το ωαρ
ωιτη εαχη οτηερ ασ τηεσε ποπυλατιονσ σηαρε χλοσερ ιδεαλ ποιντσ ανδ α βιγγερ λοτ οφ χοµ−
µον προβλεµατιχ ισσυεσ. Μαρτιν ετ αλ. (2008), ινστεαδ, εµπηασιζε τηε ρολε τραδε λινκσ
πλαψ ιν ιντερστατε δισπυτε ανδ σηοω τηατ ωηιλε στρονγ βιλατεραλ τραδε ρελατιονσ ρεδυχε
τηε προβαβιλιτψ οφ χονιχτ, γοοδ µυλτιλατεραλ τραδε ρελατιονσ ωιτη τηιρδ παρτιεσ αυγµεντ
ιτ.
Μορε σπεχι χ το τηε Ηυντινγτονσ ηψποτηεσισ, τηερε αρε ασ ωελλ σεϖεραλ στυδιεσ ιν
τηε λιτερατυρε τηατ τρψ το ταχκλε Ηυντινγτονσ τηεσισ φροµ δι⁄ερεντ ανγλεσ. Υσινγ δατα
φροµ 1820 το 1989 Ηενδερσον (1997, 1998) αναλψζε τηε ιµπαχτ οφ χυλτυραλ φαχτορσ ον τηε
ρελατιονσηιπ βετωεεν ϕοιντ δεµοχραχψ ανδ ωαρ ινϖολϖεµεντ ανδ νδσ τηατ βοτη ετηνιχ
ανδ λινγυιστιχ σιµιλαριτιεσ ηαϖε α διρεχτ ασσοχιατιον ωιτη ωαρ, ωηερεασ ρελιγιουσ σιµιλαριτψ
ωιτηιν δψαδσ δεχρεασεσ τηε λικελιηοοδ οφ α ωαρ. Ηε αλσο νδσ τηατ ωηεν α παιρ οφ στατεσ
σηαρε α χοµµον δεµοχρατιχ πολιτιχαλ χυλτυρε, δεµοχραχψ εξερτσ α χονιχτ δαµπενινγ
ιµπαχτ τηατ οϖερριδεσ ετηνιχ, λινγυιστιχ, ορ ρελιγιουσ φαχτορσ. Ρυσσεττ ετ αλ. (2000)
ανδ Ηενδερσον ανδ Τυχκερ (2001) ασσεσσ τηε ινχιδεντσ οφ µιλιταριζεδ ιντερστατε δισπυτεσ
δυρινγ τηε περιοδσ 1950−92 ανδ 1816−1992, ρεσπεχτιϖελψ. Τηεψ νδ τηατ συχη τραδιτιοναλ
ρεαλιστ ινυενχεσ ασ χοντιγυιτψ, αλλιανχεσ ανδ ρελατιϖε ποωερ ασ ωελλ ασ λιβεραλ ινυενχεσ
οφ ϕοιντ δεµοχραχψ ανδ ιντερδεπενδενχε προϖιδε α µυχη βεττερ αχχουντ οφ ιντερστατε
χονιχτ ινϖολϖεµεντ ανδ τηατ ιντερχιϖιλιζατιοναλ δψαδσ αρε λεσσ, ανδ νοτ µορε, χονιχτ
προνε. Χηιοζζα (2002) ρυνσ αν εµπιριχαλ τεστ οφ Ηυντινγτονσ τηεσισ υσινγ Κοσιµο δατα
βετωεεν 1946−1997 τηατ ινχλυδε νονϖιολεντ χονιχτσ ανδ σηοωσ τηατ στατε ιντεραχτιονσ
αχροσσ τηε χιϖιλιζατιοναλ διϖιδε αρε νοτ µορε χονιχτ προνε. Γαρτζκε ανδ Γλεδιτσχη
(2006), ον τηε οτηερ ηανδ, εξαµινε τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν σηαρινγ α χυλτυραλ ηεριταγε
ανδ χονιχτ ινϖολϖεµεντ υσινγ δατα ον τηε δοµιναντ ρελιγιονσ, ετηνιχιτιεσ ανδ λανγυαγεσ
οφ χουντρψ παιρσ. Τηεψ σηοω τηατ ωηιλε σηαρινγ τηε σαµε ρελιγιον ρεδυχεσ τηε λικελιηοοδ
δεφενδινγ ονεσ οων προδυχτ ανδ ωεαλτη.
5
Ανοτηερ εξαµπλε οφ ιντραστατε χονιχτ ισ Γαρχια−Μονταλϖο ανδ Ρεψναλ−Θυερολ (2002). Τηεψ αργυε
τηατ τηε ινδεξ οφ ετηνιχ πολαριζατιον πρεδιχτσ χιϖιλ ωαρσ βεττερ τηαν τηε ινδεξ οφ φραχτιοναλιζατιον ανδ
συγγεστ τηατ δι⁄ερεντ µεασυρεσ οφ ηετερογενειτψ µιγητ βε νεεδεδ δεπενδινγ ον τηε θυεστιον υνδερ
σχρυτινψ.
6
Ανοτηερ εξαµπλε ον τηε αναλψσισ οφ ιντερστατε χονιχτ ισ Χασελλι ετ αλ. (2012). Τηεψ στυδψ τηε ρολε
οφ ρεσουρχε ενδοωµεντσ ανδ τηειρ γεογραπηιχ λοχατιον φορ ιντερστατε χονιχτ.
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οφ χονιχτ βετωεεν τωο στατεσ, σηαρινγ τηε σαµε ετηνιχιτψ ορ τηε σαµε λανγυαγε ινχρεασεσ
ιτ.7
Τηουγη τηε στυδιεσ δεσχριβεδ αβοϖε αρε ϖαλυαβλε ιν τηειρ οων ρεσπεχτ, ονε σηουλδ
αχκνοωλεδγε τηειρ λιµιτατιονσ. Φιρστ οφ αλλ, χοϖεραγε οφ τηε ποστ−Χολδ Ωαρ περιοδ ισ
εξτρεµελψ λιµιτεδ. Εξαχτλψ το τηε ποιντ, Ηυντινγτον πυτσ ηισ αργυµεντ φορωαρδ ανδ
µακεσ πρεδιχτιονσ σπεχι χαλλψ αβουτ τηε ποστ−Χολδ Ωαρ ωορλδ. Ηενδερσον (1997, 1998)
δοεσ νοτ χοϖερ τηε ποστ−Χολδ Ωαρ περιοδ ατ αλλ ασ τηε δατα σετ ενδσ ιν 1989. Ιν αδδιτιον,
α διρεχτ τεστ οφ Ηυντινγτονσ ηψποτηεσισ βασεδ ον τηε χλασσι χατιον οφ χιϖιλιζατιονσ ισ
νοτ τηε χεντραλ τηεµε οφ τηισ στυδψ, βυτ ρατηερ αν ινδεξ οφ ετηνιχ, χυλτυραλ ορ ρελιγιουσ
σιµιλαριτψ ισ υσεδ. Αλτηουγη, συχη µεασυρεσ µιγητ βε ϖερψ ινσιγητφυλ, α µορε βε ττινγ
σταρτινγ ποιντ ωουλδ βε Ηυντινγτονσ οων τψπολογψ. Ρυσσετ ετ αλ. (2000) συ⁄ερ φροµ
δατα λιµιτατιονσ ασ ωελλ. Τηειρ δατα σετ χοϖερσ 1950−1992 περιοδ. Μορεοϖερ, αλτηουγη
τηεψ αχκνοωλεδγε (π. 584) τηατ τηε χεντραλ τηεµε οφ Ηυντινγτονσ τηεσισ ισ τηατ χυλτυρε
ανδ χυλτυραλ ιδεντιτιεσ αρε σηαπινγ παττερνσ οφ χοηεσιον, δισιντεγρατιον, ανδ χονιχτ ιν
τηε ποστ−Χολδ Ωαρ ωορλδ, τηεψ δο νοτ τεστ τηισ χλαιµ φορ τηε ποστ−Χολδ Ωαρ περιοδ,
βυτ φορ α τιµε−περιοδ τηατ λαργελψ σπανσ Χολδ Ωαρ ιτσελφ. Ηενδερσον ανδ Τυχκερ (2001)
αλσο ενδυρε δατα λιµιτατιονσ ασ τηειρ δατα σετ ενδσ ιν 1992, ωηιχη χοϖερσ ονλψ ονε ψεαρ
αφτερ τηε δεµισε οφ τηε Σοϖιετ Υνιον. Βεσιδεσ, τηεψ ονλψ λοοκ ατ ωαρσ, τηατ αρε χονιχτσ
ωιτη ατ λεαστ 1000 βαττλε δεατησ. Τηεψ δο νοτ τακε ιντο αχχουντ αλλ οτηερ ρανγεσ οφ
χονιχτ ωιτη λεσσ τηαν 1000 βαττλε δεατησ ορ οτηερ σορτσ οφ µιλιταριζεδ χλαση σηορτ οφ
φαταλιτιεσ. Ον τηε οτηερ ηανδ, τηουγη Χηιοζζα (2002) ηασ α ρεασοναβλε χοϖεραγε οφ
τηε ποστ−Χολδ Ωαρ περιοδ (1946−1997) ηισ στυδψ οϖερλοοκσ τηε ιµπορτανχε οφ εχονοµιχ
ιντερδεπενδενχε ιν χονιχτ αναλψσισ. Φυρτηερµορε, συβσαµπλινγ δονε φορ τηε εστιµατιον
στρατεγψ ρενδερσ ηισ ρεσυλτσ δυβιουσ. Αλσο, ιν ηισ στυδψ, αλτηουγη δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιον
δψαδσ εστιµατεδ το ηαϖε ηιγηερ προβαβιλιτψ οφ χονιχτ τηαν σαµε χιϖιλιζατιον δψαδσ υνδερ
σοµε σχεναριοσ, ηε οϖερλοοκσ ηισ οων νδινγσ ανδ χονχλυδεσ τηατ ιντερχιϖιλιζατιοναλ
δψαδσ αρε νοτ µορε λικελψ το νδ τηεµσελϖεσ εµβροιλεδ ιν ιντερνατιοναλ χονιχτ, νοτ
εϖεν ιν τηε ποστ−Χολδ Ωαρ περιοδ. Γαρτζκε ανδ Γλεδιτσχη (2006), δεσπιτε τηειρ χλαιµσ
ον τηε Χλαση οφ Χιϖιλιζατιονσ ηψποτηεσισ, ινϖεστιγατε τηε περιοδ οφ 1950−2001 ανδ δο νοτ
λοοκ ιντο ποστ−Χολδ Ωαρ χλαιµσ οφ Ηυντινγτον. Τηεψ αλσο ρεπορτ α πρεδιχτεδ προβαβιλιτψ
οφ χονιχτ φορ α µιξεδ ρελιγιον δψαδ τηατ ισ ηιγηερ ιν τηε ποστ−Χολδ Ωαρ τηαν ιν τηε
Χολδ Ωαρ περιοδ, ωηιχη ισ α νδινγ τηατ χοντραδιχτσ τηειρ οων χονχλυσιον.
Γιϖεν τηε αµουντ οφ λιµιτατιονσ συ⁄ερεδ βψ τηεσε στυδιεσ, ωε δεεµ ιτ νεχεσσαρψ το
χονφροντ Ηυντινγτονσ τηε Χλαση οφ Χιϖιλιζατιονσ ιν τηε ποστ−Χολδ Ωαρ ηψποτηεσισ µορε
ριγορουσλψ ωιτη µορε ρεχεντ ανδ µορε εξτενσιϖε δατα σετ τακινγ τηε βασισ οφ χιϖιλιζατιονσ
µαππεδ ουτ βψ Ηυντινγτον ασ α σταρτινγ ποιντ ανδ βυιλδινγ υπον ιτ υσινγ δι⁄ερεντ
εστιµατιον στρατεγιεσ ανδ αλτερνατιϖε µεασυρεσ οφ χυλτυρε.
Τηε ρεµαινδερ οφ τηε παπερ προχεεδσ ασ φολλοωσ. Σεχτιον 2 γιϖεσ α βριεφ αχχουντ οφ
τηε χλαση οφ χιϖιλιζατιονσ ηψποτηεσισ. Ιν Σεχτιον 3 ωε δεσχριβε τηε δατα σετ υσεδ ανδ
τηε µετηοδολογψ αππλιεδ φορ τηε αναλψσεσ. Σεχτιον 4 πρεσεντσ ουρ ρεσυλτσ. Σεχτιον 5
7

Οτηερ ρελατεδ στυδιεσ αρε Νορρισ ανδ Ινγλεηαρτ (2002), Μυνγιυ−Πιππιδι ανδ Μινδρυτα (2002), Βολκσ
ανδ Στολλ (2003) ανδ ϑακοβσεν ανδ ϑακοβσεν (2010).
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αττεµπτσ ατ προϖιδινγ αν εξπλανατιον φορ τηε υνδερλψινγ µεχηανισµ. Ιν Σεχτιον 6, ωε
βρεακ δοων χιϖιλιζατιονσ ιντο τηειρ δε νινγ φαχτορσ ανδ χοµπονεντσ. Σεχτιον 7 προϖιδεσ
σενσιτιϖιτψ αναλψσεσ. Φιναλλψ, Σεχτιον 8 γιϖεσ σοµε χονχλυδινγ ρεµαρκσ.
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Ωηατ ισ τηε Χλαση οφ Χιϖιλιζατιονσ Ηψποτηεσισ?

Ιν 1993 Σαµυελ Ηυντινγτον πυβλισηεδ ηισ αρτιχλε εντιτλεδ ∀Τηε Χλαση οφ Χιϖιλιζατιονσ?∀
ιν Φορειγν Α⁄αιρσ Μαγαζινε ιν ρεσπονσε το Φρανχισ Φυκυψαµασ 1992 βοοκ, Τηε Ενδ οφ
Ηιστορψ ανδ τηε Λαστ Μαν. Τηισ αρτιχλε ιµµεδιατελψ στιρρεδ α λοτ οφ χοντροϖερσψ ανδ
ηεατεδ δεβατε; ανδ συβσεθυεντλψ βεχαµε ονε οφ τηε µοστ οφτ−χιτεδ αρτιχλεσ ιν τηε ελδ
οφ ιντερνατιοναλ ρελατιονσ. Πυτ βριεψ, Ηυντινγτον (1993α) αργυεδ τηατ τηε φυνδαµενταλ
σουρχε οφ χονιχτ ιν τηε νεω ωορλδ, ι.ε. ιν τηε ποστ−Χολδ Ωαρ ωορλδ, ωιλλ νοτ βε πριµαριλψ
ιδεολογιχαλ νορ πριµαριλψ εχονοµιχ, βυτ τηε γρεατ διϖισιονσ αµονγ ηυµανκινδ; τηερεφορε,
τηε πριµαρψ αξισ οφ χονιχτ ιν τηε φυτυρε ωιλλ βε αλονγ χιϖιλιζατιοναλ λινεσ.
Ηυντινγτον τακεσ χιϖιλιζατιονσ ασ τηε µαιν υνιτ οφ ηισ αναλψσεσ. ∀Τηε χυλτυρε οφ α
ϖιλλαγε ιν σουτηερν Ιταλψ µαψ βε δι⁄ερεντ φροµ τηατ οφ α ϖιλλαγε ιν νορτηερν Ιταλψ,βυτ βοτη
ωιλλ σηαρε ιν α χοµµον Ιταλιαν χυλτυρε τηατ διστινγυισηεσ τηεµ φροµ Γερµαν ϖιλλαγεσ.
Ευροπεαν χοµµυνιτιεσ, ιν τυρν, ωιλλ σηαρε χυλτυραλ φεατυρεσ τηατ διστινγυιση τηεµ φροµ
Αραβ ορ Χηινεσε χοµµυνιτιεσ. Αραβσ, Χηινεσε ανδ Ωεστερνερσ, ηοωεϖερ, αρε νοτ παρτ
οφ ανψ βροαδερ χυλτυραλ εντιτψ. Τηεψ χονστιτυτε χιϖιλιζατιονσ.∀8 Τηερεφορε, α χιϖιλιζατιον
ισ δε νεδ ασ ∀α χυλτυραλ εντιτψ, τηε ηιγηεστ χυλτυραλ γρουπινγ οφ πεοπλε ανδ τηε βροαδεστ
λεϖελ οφ χυλτυραλ ιδεντιτψ πεοπλε ηαϖε σηορτ οφ ωηατ διστινγυισηεσ ηυµανσ φροµ οτηερ
σπεχιεσ. Ιτ ισ δε νεδ βοτη βψ χοµµον οβϕεχτιϖε ελεµεντσ, συχη ασ λανγυαγε, ηιστορψ,
ρελιγιον, χυστοµσ, ινστιτυτιονσ, ανδ βψ τηε συβϕεχτιϖε σελφ−ιδεντι χατιον οφ πεοπλε.9
Ηυντινγτον τρεατσ ρελιγιον ασ τηε χεντραλ δε νινγ χηαραχτεριστιχ οφ α χιϖιλιζατιον; ηενχε,
τηε µαϕορ χιϖιλιζατιονσ ιν ηυµαν ηιστορψ ηαϖε βεεν χλοσελψ ιδεντι εδ ωιτη τηε ωορλδσ
γρεατ ρελιγιονσ. Τηεσε χιϖιλιζατιονσ ουτλινεδ ινχλυδε τηε Σινιχ, ϑαπανεσε, Ηινδυ, Ισλαµιχ,
Ορτηοδοξ, Ωεστερν, Λατιν Αµεριχαν, Βυδδηιστ ανδ Αφριχαν χιϖιλιζατιονσ πλυσ ∀λονε∀
χουντριεσ τηατ δο νοτ βελονγ το ανψ οφ τηε µαϕορ χιϖιλιζατιονσ.
Αχχορδινγ το Ηυντινγτον, ιντερ−χιϖιλιζατιοναλ δι⁄ερενχεσ στανδ ουτ ιν τηε ωαψ ινδι−
ϖιδυαλσ χοµπρεηενδ τηε ρελατιονσ βετωεεν Γοδ ανδ µαν, τηε ινδιϖιδυαλ ανδ τηε γρουπ,
τηε χιτιζεν ανδ τηε στατε, παρεντσ ανδ χηιλδρεν, ηυσβανδ ανδ ωιφε ασ ωελλ ασ ιν τηε
ωειγητ οφ ιµπορτανχε τηεψ πυτ ιν µαττερσ οφ ρεσπονσιβιλιτψ ανδ ριγητσ, φρεεδοµ ανδ αυ−
τηοριτψ, ανδ εθυαλιτψ ανδ ηιεραρχηψ. Ηε φυρτηερ χλαιµσ τηατ τηεσε δι⁄ερενχεσ αρε λαργελψ
ιρρεσολϖαβλε; τηεψ αρε τηε προδυχτ οφ χεντυριεσ ανδ αρε φαρ µορε φυνδαµενταλ τηαν
δι⁄ερενχεσ αµονγ πολιτιχαλ ιδεολογιεσ ανδ πολιτιχαλ ρεγιµεσ ασ τηεψ χονχερν τηε ϖερψ
σελφ−ιδεντι χατιον οφ µαν. Τηε φαχτ τηατ πεοπλε ιδεντιφψ τηεµσελϖεσ ωιτη α χιϖιλιζατιον
ινεϖιταβλψ ιµπλιεσ τηατ τηεψ τηινκ οφ τηεµσελϖεσ σεπαρατελψ φροµ οτηερ χιϖιλιζατιονσ ανδ
δι⁄ερεντιατε τηεµσελϖεσ φροµ τηε µεµβερσ οφ οτηερ χιϖιλιζατιονσ. Ιδεντιτψ ατ ανψ λεϖελ
−περσοναλ, τριβαλ, ραχιαλ, χιϖιλιζατιοναλ − χαν ονλψ βε δε νεδ ιν ρελατιον το αν ∀οτηερ∀, α
δι⁄ερεντ περσον, τριβε, ραχε, ορ χιϖιλιζατιον. Τηισ βρινγσ αβουτ α γρουπ ιδεντιτψ ιν τηε
8
9

Ηυντινγτον (1993α), π.24.
Ηυντινγτον (1993α), π.23−24.

6

σιµπλε φορµ οφ ∀υσ∀ ανδ ∀τηεµ∀ ωηιχη νυρτυρεσ χλασηεσ ωιτη τηοσε τηατ αρε δι⁄ερεντ.
ςιεωινγ χυλτυρε ασ τηε χαυσε Ηυντινγτον (1993α) συγγεστσ τηατ χιϖιλιζατιονσ τενδ
το ϖιολενχε ωιτη οτηερ χιϖιλιζατιονσ τηατ δο νοτ σηαρε τηειρ χυλτυρε, ωορλδ ϖιεω ανδ
ϖαλυεσ. Συχη ϖεηεµεντ τενδενχιεσ, λονγ ηελδ ιν χηεχκ βψ τηε Χολδ Ωαρ, ηαϖε βεεν υν−
λεασηεδ βψ τηε ενδ οφ τηε Χολδ Ωαρ ανδ, φροµ τηεν ονωαρδσ, φορµ τηε δοµιναντ παττερν
οφ γλοβαλ χονιχτ. Ονε τηεορεµ τηατ λογιχαλλψ δεϖολϖεσ φροµ Ηυντινγτονσ χυλτυραλ ρεαλ−
ιστ ρενδερινγ οφ χλασηινγ χιϖιλιζατιονσ ισ τηατ τηε δεγρεε οφ χυλτυραλ δισσιµιλαριτψ βετωεεν
στατεσ σηουλδ πρεδιχτ τηε λικελιηοοδ οφ χονιχτ βετωεεν τηεµ. Ιν τηισ ϖιεω, χυλτυραλλψ
δισσιµιλαρ δψαδσ, χετερισ παριβυσ, σηουλδ βε µορε ινχλινεδ το χονιχτ τηαν χυλτυραλλψ
σιµιλαρ δψαδσ. Ασ συχη, Ηυντινγτον χλαιµσ τηατ ιν τηε ποστ−Χολδ Ωαρ ωορλδ τηε µοστ
ιµπορταντ διστινχτιονσ αµονγ πεοπλεσ αρε νοτ ιδεολογιχαλ, πολιτιχαλ, ορ εχονοµιχ, βυτ
τηεψ αρε χυλτυραλ; ανδ τηερεφορε, χλασηεσ οφ χιϖιλιζατιονσ αρε τηε γρεατεστ τηρεατ το ωορλδ
πεαχε. Αλτηουγη νατιον στατεσ ωιλλ ρεµαιν τηε µοστ ποωερφυλ αχτορσ ιν ωορλδ α⁄αιρσ,
ωορλδ πολιτιχσ ατ τηε µαχρο λεϖελ αρε λικελψ το ινϖολϖε χονιχτσ ανδ σηιφτινγ ποωερ βαλ−
ανχεσ οφ στατεσ φροµ δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ. Ατ τηε µιχρο λεϖελ,ον τηε οτηερ ηανδ, τηε
µοστ ϖιολεντ, προλονγεδ ανδ δανγερουσ χονιχτσ αρε λικελψ το βε βετωεεν στατεσ ανδ
γρουπσ φροµ δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ. Τηε χλαση οφ χιϖιλιζατιονσ ωιλλ δοµινατε γλοβαλ πολ−
ιτιχσ ανδ τηε φαυλτ λινεσ βετωεεν χιϖιλιζατιονσ ωιλλ βε τηε βαττλε λινεσ οφ τηε φυτυρε ανδ
οφ τοδαψ.
Ηυντινγτον ηιγηλιγητσ σεϖεραλ φαχτορσ ασ φορ ωηψ χιϖιλιζατιονσ ωιλλ χλαση. Φιρστ, δι⁄ερ−
ενχεσ βετωεεν χιϖιλιζατιονσ αρε βασιχ ανδ αρε µορε φυνδαµενταλ τηαν δι⁄ερενχεσ αµονγ
πολιτιχαλ ιδεολογιεσ ανδ πολιτιχαλ ρεγιµεσ. Χιϖιλιζατιονσ δι⁄ερ φροµ ονε ανοτηερ βψ ηισ−
τορψ, λανγυαγε, χυλτυρε, τραδιτιον, ανδ, µοστ ιµπορταντλψ, ρελιγιον. Τηεσε δι⁄ερενχεσ αρε
τηε προδυχτ οφ χεντυριεσ ανδ χαννοτ βε εασιλψ οϖερχοµε, ανδ τηεψ, ιν τυρν, ραισε χον−
ιχτυαλ τενσιονσ. Σεχονδ, ινχρεασεδ ιντεραχτιον αµονγ πεοπλεσ οφ δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ
µακεσ τηε ωορλδ α σµαλλερ πλαχε ανδ ραισεσ τηε χονσχιουσνεσσ ανδ τηε αωαρενεσσ οφ διφ−
φερενχεσ βετωεεν χιϖιλιζατιονσ ανδ χοµµοναλιτιεσ ωιτηιν χιϖιλιζατιονσ, ωηιχη υλτιµατελψ
ινϖιγορατεσ δι⁄ερενχεσ ανδ ενµιτιεσ στρετχηινγ βαχκ δεεπ ιν ηιστορψ. Τηιρδ, ασ εχονοµιχ
µοδερνιζατιον ανδ σοχιαλ χηανγε τηρουγηουτ τηε ωορλδ σεπαρατε πεοπλε φροµ λοχαλ ιδεν−
τιτιεσ, α ρεσυργενχε οφ ρελιγιουσ ιδεντιτψ ισ ρεπλαχινγ διµινισηινγ λοχαλ ανδ στατε−βασεδ
ιδεντιτιεσ. Ασ συχη, τηε υνσεχυλαριζατιον οφ τηε ωορλδ ανδ τηε ρεϖιϖαλ οφ ρελιγιον ιν τηε
λατε τωεντιετη χεντυρψ σετ τηε σταγε φορ ιδεντιτψ ανδ χοµµιτµεντ τηατ οϖερρεαχη νατιοναλ
βουνδαριεσ ανδ υνιτε χιϖιλιζατιονσ. Φουρτη, ινχρεασεδ χιϖιλιζατιον χονσχιουσνεσσ σπαρκσ
α ρετυρν−το−τηε−ροοτσ πηενοµενον ιν νον−Ωεστερν στατεσ. Τηε ελιτεσ οφ νον−Ωεστερν
σοχιετιεσ αρε γοινγ τηρουγη α δε−Ωεστερνιζατιον ανδ ινδιγενιζατιον προχεσσ. Φιφτη, χυλ−
τυραλ δι⁄ερενχεσ ανδ χηαραχτεριστιχσ αρε λεσσ µυταβλε ανδ, τηερεφορε, λεσσ εασιλψ ρεσολϖεδ
τηαν πολιτιχαλ ορ εχονοµιχ ονεσ. Αν εξαµπλε ηιγηλιγητσ τηισ ποιντ. Α περσον χαν βε
ηαλφ−Φρενχη ανδ ηαλφ−Αραβ ανδ α χιτιζεν οφ τωο χουντριεσ, βυτ ιτ ισ νοτ ποσσιβλε το βε
ηαλφ−Χατηολιχ ανδ ηαλφ−Μυσλιµ. Φιναλλψ, ινχρεασεδ εχονοµιχ ρεγιοναλιζατιον ηειγητενσ
χιϖιλιζατιον χονσχιουσνεσσ ανδ, ιν τυρν, χοµµον χιϖιλιζατιον φαχιλιτατεσ τηε εξπανσιον οφ
εχονοµιχ ρελατιονσ. Τηε ιντεραχτιον οφ τηεσε φαχτορσ ηασ ρεσυλτεδ ιν αν ινχρεασεδ σαλιενχε
οφ χιϖιλιζατιοναλ α′λιατιονσ ιν γλοβαλ πολιτιχσ. Ωιτη τηε Χολδ Ωαρ οϖερ, χυλτυραλ χοµ−
µοναλιτιεσ ινχρεασινγλψ πρεϖαιλ οϖερ ιδεολογιχαλ δι⁄ερενχεσ ανδ χιϖιλιζατιοναλ δι⁄ερενχεσ
7

αρε µορε ανδ µορε λικελψ το γενερατε χονιχτ.
∆επιχτιον οφ σεϖεραλ ρεαλ ωορλδ ινχιδεντσ, συχη ασ τηε ωαρσ φολλοωινγ τηε βρεακ υπ οφ
Ψυγοσλαϖια, ιν Χηεχηνψα, ανδ βετωεεν Ινδια ανδ Πακισταν, χαν βε χιτεδ ασ εϖιδενχε οφ
ιντερ−χιϖιλιζατιοναλ χονιχτ. Το δραω αττεντιον το τηε φαχτ τηατ στατεσ τρεατ οτηερ στατεσ
δι⁄ερεντλψ δεπενδινγ ον ωηετηερ τηεψ βελονγ το α σιµιλαρ χιϖιλιζατιον, Ηυντινγτον εξ−
εµπλι εσ τηε φαιλυρε οφ τηε Ωεστ το προϖιδε µεανινγφυλ συππορτ το τηε Βοσνιαν Μυσλιµσ
ιν τηε Ψυγοσλαϖιαν Ωαρ ορ το δενουνχε Χροατ ατροχιτιεσ ιν τηε σαµε µαννερ Σερβ ατροχ−
ιτιεσ ωερε δενουνχεδ. Χιϖιλιζατιονσ αλσο ρυν υπ ιν συππορτ οφ σιµιλαρ χιϖιλιζατιονσ. Φορ
ινστανχε, Ρυσσιασ υνωιλλινγνεσσ το ϕοιν οτηερ Υ.Ν. Σεχυριτψ Χουνχιλ µεµβερσ ιν γεττινγ
τηε Σερβσ ιν Χροατια το µακε πεαχε ωιτη τηε Χροατιαν γοϖερνµεντ, ανδ τηε ο⁄ερ οφ Ιραν
ανδ οτηερ Μυσλιµ νατιονσ το προϖιδε 18,000 τροοπσ το προτεχτ Βοσνιαν Μυσλιµσ δυρινγ
τηε Ψυγοσλαϖιαν Ωαρ αρε χασεσ ιν ποιντ. Α λαστ εξαµπλε χοµεσ φροµ τηε ιντενσι εδ
περιοδ οφ ωαρ βετωεεν Αρµενιανσ ανδ Αζερισ: Τυρκιση ανδ Ιρανιαν δεµανδσ τηατ τηε
Αρµενιανσ συρρενδερ τηειρ χονθυεστσ, τηε δεπλοψµεντ οφ Τυρκιση τροοπσ το τηε βορδερ
ανδ Ιρανιαν τροοπσ αχροσσ τηε Αζερβαιϕαν βορδερ, ον ονε ηανδ, ανδ Ρυσσιασ ωαρνινγ
τηατ τηε Ιρανιαν αχτιον χοντριβυτεσ το ∀εσχαλατιον οφ τηε χονιχτ∀ ανδ ∀πυσηεσ ιτ το
δανγερουσ λιµιτσ οφ ιντερνατιοναλιζατιον∀, ον τηε οτηερ.

3

∆ατα ανδ Μετηοδολογψ

Αφτερ ηαϖινγ λαιδ ουτ τηε βαχκγρουνδ φορ τηε υπχοµινγ εµπιριχαλ αναλψσισ, ιν τηισ σεχτιον
ωε δεσχριβε τηε δατα σετ υσεδ ιν εστιµατιονσ ανδ σπελλ ουτ τηε µετηοδολογιχαλ στρατεγψ.

3.1

Μεασυρεµεντ οφ Χονιχτ

Ουρ πρινχιπαλ δεπενδεντ ϖαριαβλε ισ τηε οχχυρρενχε οφ α µιλιταριζεδ ιντερστατε δισπυτε
(ΜΙ∆) βετωεεν ανψ τωο στατεσ ι ανδ ϕ ιν ανψ γιϖεν ψεαρ τ. ∆ατα σετ ον χονιχτ ρυνσ
βετωεεν 1816 ανδ 2001.10 Τηε ιντενσιτψ ινδεξ οφ χονιχτ τακεσ ον α ϖαλυε φροµ 0 φορ
νο µιλιταριζεδ δισπυτε το 5 φορ ηιγη ιντενσιτψ χονιχτ τηατ ισ δε νεδ ασ αν ιντερ−στατε
ωαρ ωιτη µορε τηαν 1000 τοταλ βαττλε δεατησ. Τηε λεϖελσ οφ ιντενσιτψ αρε χλασσι εδ ασ:
1 = Νο µιλιταριζεδ αχτιον, 2 = Τηρεατ το υσε φορχε, 3 = ∆ισπλαψ οφ φορχε, 4 = Υσε οφ
φορχε, ανδ 5 = Ωαρ. Ιν αχχορδανχε ωιτη τηε λιτερατυρε, ωε δε νε αν ινδιχατορ ϖαριαβλε
οφ χονιχτ τηατ τακεσ ονε ιφ τηε ιντενσιτψ οφ µιλιταριζεδ χονιχτ βετωεεν ανψ τωο στατεσ
ισ εθυαλ το ορ γρεατερ τηαν 3, ζερο οτηερωισε.11 Τηισ ωαψ οφ µορε βροαδλψ δε νινγ αν
ΜΙ∆ φαχιλιτατεσ α µορε ροβυστ εστιµατιον, σινχε τηε νυµβερ οφ ωαρσ (χορρεσπονδινγ το
α χονιχτ ιντενσιτψ οφ 5) σινχε 1815 ισ ϖερψ λοω ανδ τηισ προηιβιτσ ροβυστ εστιµατεσ.
Τηερεφορε, ωε πριµαριλψ φοχυσ ον τηε βροαδερ ινδιχατορ οφ χονιχτ.
Βετωεεν 1816−2001 τηερε ηασ βεεν αν υπωαρδ τρενδ ιν τηε νυµβερ οφ µιλιταριζεδ
χονιχτ περ ψεαρ ωιτη σπικεσ οφ Ωορλδ Ωαρ Ι ανδ Ωορλδ Ωαρ ΙΙ. Ωε αλσο οβσερϖε α ρελα−
τιϖε ινχρεασε σταρτινγ ωιτη εαρλψ 90σ χοµπαρεδ το ρατηερ ηιγη βυτ σταβλε λεϖελσ οφ χονιχτ
10

Χονιχτ δατα χοµε φροµ τηε Χορρελατεσ οφ Ωαρ Προϕεχτ, Μιλιταριζεδ Ιντερστατε ∆ισπυτεσ, ςερσιον
3.10; ωηιχη ισ δεσχριβεδ ιν Γηοσν ετ αλ. (2004) ανδ Γηοσν ανδ Βεννεττ (2003). Α δατα σετ ον ωαρ ισ
αλσο αϖαιλαβλε ασ Χορρελατεσ οφ Ωαρ Προϕεχτ, 2011 ΧΟΩ Ωαρσ, 1816−2007, ςερσιον 4.0 (φορ δεταιλσ σεε
αλσο Σαρκεεσ ανδ Ωαψµαν (2010)).
11
Φορ εξαµπλε, σεε Μαρτιν ετ αλ. (2008) ανδ Σπολαορε ανδ Ωαχζιαργ (2010).
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δυρινγ Χολδ Ωαρ.12 Ον τηε οτηερ ηανδ, ωηεν ωε λοοκ ατ τηε προπορτιον οφ µιλιταριζεδ
δισπυτεσ ωιτηιν ανδ αχροσσ χιϖιλιζατιονσ, ωε σεε τηατ 36 περχεντ οφ αλλ χονιχτ βετωεεν
1816 ανδ 2001 τοοκ πλαχε βετωεεν χουντριεσ τηατ αρε παρτ οφ τηε σαµε χιϖιλιζατιον,
ωηερεασ 64 περχεντ οφ τηε χονιχτυαλ ρελατιονσηιπσ ωερε αµονγ δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιοναλ
µεµβερσηιπσ.13 Ωηεν ωε βρεακ τηισ αναλψσισ δοων το Χολδ Ωαρ ανδ ποστ−Χολδ Ωαρ
περιοδσ, ωε οβσερϖε τηατ τηερε ισ α βιγγερ περχενταγε οφ ιντερ−χιϖιλιζατιοναλ µιλιταριζεδ
χονιχτ δυρινγ Χολδ Ωαρ τηαν δυρινγ ποστ−Χολδ Ωαρ, 65 περχεντ χοµπαρεδ το 60 περ−
χεντ.14 Ηοωεϖερ, τηισ οβσερϖατιον αλονε ισ φαρ φροµ ενουγη το δραω ανψ χονχλυσιον
ωιτηουτ ηαϖινγ α ριγορουσ εχονοµετριχ αναλψσισ.

3.2

Μεασυρεµεντ οφ Χιϖιλιζατιονσ

Το ασσεσσ τηε Χλαση οφ Χιϖιλιζατιονσ ηψποτηεσισ, ιτ ισ εσσεντιαλ το ιδεντιφψ ωορλδσ µαϕορ
χιϖιλιζατιονσ ανδ τηε ρεσπεχτιϖε χουντριεσ τηατ βελονγ το τηεµ. Τηερεφορε, 179 χουντριεσ
αρε χλασσι εδ ασ µεµβερσ οφ ϖαριουσ χιϖιλιζατιονσ. Ασ δεσχριβεδ ιν Σεχτιον 2, τηε χεντραλ
δε νινγ χηαραχτεριστιχ οφ α χιϖιλιζατιον ισ ιτσ ρελιγιον, ηενχε, τηε µαϕορ χιϖιλιζατιονσ ιν
ηυµαν ηιστορψ ηαϖε βεεν χλοσελψ ιδεντι εδ ωιτη µαϕορ ρελιγιονσ. Τηεσε χιϖιλιζατιονσ
ινχλυδε Ωεστερν, Σινιχ, Ισλαµιχ, Ηινδυ, Ορτηοδοξ, Λατιν Αµεριχαν, Αφριχαν, Βυδδηιστ
ανδ ∀Λονε∀ Στατεσ. Τηε χλασσι χατιον ανδ τηε χονστρυχτιον οφ χιϖιλιζατιον µεµβερσηιπ
ισ βασεδ ον Ηυντινγτον (1998). Αχχορδινγλψ, εαχη χουντρψ ισ ασσιγνεδ το α χιϖιλιζατιον
φολλοωινγ τηε χριτερια ουτλινεδ ιν Ηυντινγτον (1998).15
Αλτηουγη ονε µαψ οπποσε Ηυντινγτονσ χλασσι χατιον οφ χιϖιλιζατιονσ ανδ ασσιγνµεντ
οφ χουντριεσ, ιν ορδερ το ασσεσσ τηε χλαση οφ χιϖιλιζατιονσ ηψποτηεσισ προπερλψ ιτ ισ χρυχιαλ
το σταψ ασ χλοσε ασ ποσσιβλε το ηισ χατεγοριζατιον. Φορ ινστανχε, Ωεστερν χιϖιλιζατιον ισ
µοστλψ χοµπρισεδ οφ Ευροπεαν χουντριεσ ανδ τηε Ωεστερν ο⁄σηοοτσ συχη ασ τηε Υνιτεδ
Στατεσ, Χαναδα, Αυστραλια ανδ Νεω Ζεαλανδ. Σοµε Ανγλο−Χαριββεαν χουντριεσ λικε Βαρ−
βαδοσ ορ ϑαµαιχα αρε αλσο δε νεδ ασ παρτ οφ τηε Ωεστερν χιϖιλιζατιον. Σινιχ χιϖιλιζατιον ισ
χεντραλιζεδ αρουνδ Χηινα ανδ ιτ ινχλυδεσ οτηερ Ασιαν στατεσ συχη ασ Ηονγ Κονγ, Νορτη
Κορεα, Σουτη Κορεα, Ταιωαν ανδ ςιετναµ, ανδ τηε υνιτινγ ελεµεντ φορ τηεσε χουντριεσ
ισ Χονφυχιανισµ. Αφριχαν στατεσ ωιτη χονσιδεραβλε Μυσλιµ ποπυλατιον ωερε ασσιγνεδ
το Ισλαµιχ χιϖιλιζατιον ονλψ ωηεν τηεψ ηαδ µορε τηαν φτψ περχεντ Μυσλιµ ποπυλατιον
ανδ ωερε ινχλυδεδ ιν τηε Αφριχαν χιϖιλιζατιον οτηερωισε. Λατιν Αµεριχαν χιϖιλιζατιον ισ
χοµποσεδ οφ Χεντραλ ανδ Σουτη Αµεριχαν χουντριεσ. Ον τηε οτηερ ηανδ, τηρεε ∀λονε
στατεσ∀, Ετηιοπια, Ηαιτι, ϑαπαν, αρε νοτ ιδεντι εδ ωιτη ανψ οφ τηε µαϕορ χιϖιλιζατιονσ.
Ισραελ ισ τηε µοστ χυριουσ χασε γιϖεν ιτσ λοχατιον, διστινχτ ρελιγιον (ϑυδαισµ) ανδ ηιστορ−
ιχαλλψ βελλιγερεντ ρελατιονσ ωιτη ιτσ νειγηβορσ. Ηοωεϖερ, φορ ουρ εστιµατιονσ ασσιγνινγ
Ισραελ το τηε Ωεστερν χιϖιλιζατιον ορ το τηε λονε στατεσ ωουλδ νοτ µακε α δι⁄ερενχε, σινχε
αλλ ιτσ νειγηβορσ ιτ ηασ µιλιταριζεδ δισπυτεσ ωιτη βελονγ το τηε Ισλαµιχ χιϖιλιζατιον, ανδ
ιν ειτηερ χασε ανψ συχη χονιχτ ωουλδ βε ιντερ−χιϖιλιζατιοναλ. Ταβλε 1Α ιν τηε Αππενδιξ
λαψσ ουτ τηε εξαχτ χιϖιλιζατιοναλ χοδινγ οφ τηε χουντριεσ.
12

Ιντερεστεδ ρεαδερ χαν χονσυλτ Φιγυρε 1Α ιν τηε Αππενδιξ.
Σεε Φιγυρε 2Α ιν τηε Αππενδιξ.
14
Σεε γυρεσ 3Α ανδ 4Α ιν τηε Αππενδιξ.
15
Σεε Ταβλε 1Α ιν τηε Αππενδιξ φορ τηε δεταιλσ οφ χουντρψ σπεχι χ χιϖιλιζατιοναλ µεµβερσηιπσ.
13
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Φυρτηερµορε, χουντρψ δψαδσ αρε φορµεδ βψ παιρινγ εαχη χουντρψ ωιτη ονε ανοτηερ,
ωηιχη ρεσυλτεδ ιν 15931 δψαδσ. Το ινδιχατε χιϖιλιζατιοναλ ηετερογενειτψ ωιτηιν α δψαδ
ωε χονστρυχτ α ϖαριαβλε λαβελεδ ∀∆ι⁄ερεντ Χιϖιλιζατιονσ∀ , ∆Χιϕ ; δενοτινγ ωηετηερ α
παιρ οφ χουντριεσ βελονγ το δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ. Τηισ ϖαριαβλε ισ χοδεδ ασ ονε ιφ ιν
α δψαδ τηε τωο χουντριεσ ι ανδ ϕ βελονγ το δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ ανδ ασ ζερο ιφ βοτη
χουντριεσ βελονγ το τηε σαµε χιϖιλιζατιον. Ουτ οφ 15931 χουντρψ−παιρσ 2875 παιρσ αρε
φορµεδ ωιτη χουντριεσ βελονγινγ το τηε σαµε χιϖιλιζατιον ανδ 13056 παιρσ βελονγινγ το
δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ.

3.3

Χοντρολ ςαριαβλεσ

Ωε αλσο ινχλυδε α ωιδε ρανγε οφ χοντρολ ϖαριαβλεσ ιντο ουρ ρεγρεσσιον αναλψσισ. Τηεσε
ϖαριαβλεσ χαν βε γρουπεδ υνδερ φουρ υµβρελλα χατεγοριεσ: γεογραπηιχ φαχτορσ, πολιτιχαλ
φαχτορσ, µιλιταρψ φαχτορσ ανδ εχονοµιχ φαχτορσ.
Γεογραπηιχ φαχτορσ ινχλυδε χοντιγυιτψ, γεοδεσιχ διστανχε, λατιτυδιναλ ανδ λονγιτυδιναλ
διστανχεσ, λανδλοχκεδ χουντριεσ, ισλανδ χουντριεσ ανδ λανδ µασσ οφ τηε χουντριεσ.
Πολιτιχαλ φαχτορσ αρε ωηετηερ χουντριεσ ηαϖε α χολονιαλ ρελατιονσηιπ, ωηετηερ τηεψ
ηαδ χοµµον χολονιζερσ, ωηετηερ τηεψ ηαϖε βεεν παρτ οφ τηε σαµε πολιτψ, τηειρ λεγαλ
οριγινσ ανδ τηειρ δεµοχραχψ ρεχορδ.
Μιλιταρψ φαχτορσ ινχλυδε µαϕορ ποωερ στατυσ, µιλιταρψ χαπαβιλιτιεσ, αλλιανχεσ, νυµβερ
οφ πεαχεφυλ ψεαρσ ανδ οτηερ ωαρσ πρεσεντ ιν α γιϖεν ψεαρ.
Εχονοµιχ φαχτορσ ινχλυδε ινχοµε δι⁄ερενχεσ, βιλατεραλ οπεννεσσ ανδ µυλτιλατεραλ
οπεννεσσ.
Αλλ ϖαριαβλεσ αρε δεσχριβεδ ιν δεταιλ ιν τηε ∆ατα Αππενδιξ.

3.4

∆εσχριπτιϖε Στατιστιχσ

Ωε οβσερϖε ιν Ταβλε 1 τηε νυµβερ οφ χονιχτσ αχροσσ ανδ ωιτηιν χιϖιλιζατιονσ ανδ τηειρ
σηαρε ιν τηε τοταλ νυµβερ οφ χονιχτσ βετωεεν 1816 ανδ 2001. Ον−διαγοναλ εντριεσ
χορρεσπονδ το τηε χονιχτσ ωηιχη ηαϖε ηαππενεδ βετωεεν χουντριεσ τηατ αρε µεµβερσ οφ
τηε σαµε χιϖιλιζατιον; ωηερεασ ο⁄−διαγοναλ ελεµεντσ αρε τηε χονιχτσ βετωεεν χουντριεσ
τηατ βελονγ το δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ. Τηισ ταβλε γιϖεσ υσ α βεττερ υνδερστανδινγ οφ ωηατ
παρτ οφ τηε χονιχτσ αρε ιντερ−χιϖιλιζατιοναλ ανδ ωηατ παρτ ιντρα−χιϖιλιζατιοναλ; µορεοϖερ,
ωε γετ α σενσε οφ ωηατ χιϖιλιζατιονσ ηαϖε µορε χονιχτυαλ ρελατιονσηιπσ τηαν τηε οτηερσ.
[Ταβλε 1 αρουνδ ηερε]
Ωε οβσερϖε µανψ ον−διαγοναλ ελεµεντσ ωηιχη τελλ υσ τηατ τηερε ισ α µψριαδ οφ ιντρα−
χιϖιλιζατιοναλ δισπυτεσ, τηουγη τηε νυµβερσ αρε µυχη σµαλλερ τηαν ο⁄−διαγοναλ εντριεσ.
Βψ λοοκινγ ατ ιντρα−χιϖιλιζατιοναλ δισπυτεσ ωε οβσερϖε τηατ τηε Ωεστερν χιϖιλιζατιον ηαϖε
ηαδ τηε ηιγηεστ νυµβερ οφ ιντρα−χιϖιλιζατιοναλ χονιχτσ (9.5 περχεντ). Τηισ χοµεσ ασ νο
συρπρισε σινχε τηερε ισ α ηιγη νυµβερ οφ Ωεστερν χουντριεσ ανδ τηεψ ηαϖε εξιστεδ φορ α
λονγερ περιοδ οφ τιµε.16 Ωεστερν χιϖιλιζατιον ισ φολλοωεδ βψ τηε Ισλαµιχ ανδ τηε Λατιν
Αµεριχαν χουντριεσ ωιτη, 7.9 ανδ 6.8 περχεντσ οφ αλλ χονιχτσ, ρεσπεχτιϖελψ .
16

Ι τηανκ Ολαφ ∆εΓροοτ φορ ποιντινγ τηισ ουτ.
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Ονε στρικινγ οβσερϖατιον φροµ Ταβλε 1 ισ τηατ ωηεν ωε λοοκ ιντο ηιγηλψ χονιχτυαλ
ιντερ−χιϖιλιζατιοναλ λινκαγεσ ωε νοτιχε τηατ ονε σιδε υσυαλλψ ινϖολϖεσ α Ωεστερν χουντρψ.
Φορ ινστανχε, τηε ρστ φουρ ηιγηεστ νυµβερ οφ ιντερ−χιϖιλιζατιοναλ χονιχτσ αρε Ωεστερν
ϖερσυσ Ισλαµιχ ωιτη 13.1 περχεντ, Ωεστερν ϖερσυσ Ορτηοδοξ ωιτη 12 περχεντ, Ωεστερν
ϖερσυσ Λατιν Αµεριχαν ωιτη 7.4 περχεντ ανδ Ωεστερν ϖερσυσ Σινιχ χιϖιλιζατιονσ ωιτη 6
περχεντ, ρεσπεχτιϖελψ. Τηισ παττερν οφ ηιγη Ωεστερν χονιχτ ινϖολϖεµεντ ισ φολλοωεδ βψ
τηε χονιχτσ βετωεεν Ισλαµιχ ανδ Ορτηοδοξ χιϖιλιζατιονσ.
Φορ Χολδ Ωαρ ανδ ποστ−Χολδ Ωαρ βρεακ δοων οφ Ταβλε 1, σεε ταβλεσ 2Α ανδ 3Α ιν τηε
Αππενδιξ. Ιµπορταντ το νοτιχε ιν ταβλεσ 2Α ανδ 3Α ισ τηατ ωηιλε τηε ηιγηεστ νυµβερ
οφ χονιχτ δυρινγ τηε Χολδ Ωαρ περιοδ ισ βετωεεν Ωεστερν ανδ Ισλαµιχ χιϖιλιζατιονσ,
χονιχτσ βετωεεν Ωεστερν ανδ Ορτηοδοξ χιϖιλιζατιονσ αρε υππερµοστ ιν τηε ποστ−Χολδ
Ωαρ περιοδ.
Φορ αδδιτιοναλ ινσιγητσ ατ α ρστ γλανχε σεε αλσο Ταβλε 4Α ιν τηε Αππενδιξ ωηιχη
προϖιδεσ συµµαρψ στατιστιχσ οφ αλλ ϖαριαβλεσ.

3.5

Εµπιριχαλ Σπεχι χατιον

Ασ α σταρτινγ ποιντ, ωε χολλαπσε τηε πανελ ιντο α χροσσ−σεχτιον (ασ ιν Σπολαορε ανδ
Ωαχζιαργ, 2010), ιν ωηιχη χασε ουρ δεπενδεντ ϖαριαβλε βεχοµεσ α βιναρψ ινδιχατορ οφ
ωηετηερ τηερε ηασ εϖερ βεεν α χονιχτ βετωεεν α παιρ οφ χουντριεσ οϖερ α γιϖεν περιοδ.
Φολλοωινγ τηε εξιστινγ λιτερατυρε17 ωε ρυν ρεγρεσσιονσ οφ α βιναρψ ινδιχατορ οφ χονιχτ
ον σεϖεραλ δετερµιναντσ οφ χονιχτ. Γιϖεν ουρ µαιν εξπλανατορψ ϖαριαβλε −χιϖιλιζατιοναλ
δισσιµιλαριτψ− ισ τιµε ινϖαριαντ τηισ σπεχι χατιον σεεµσ αππροπριατε. Τηερεφορε τηε βασε−
λινε χροσσ−σεχτιοναλ ρεγρεσσιον ισ τηε φολλοωινγ:
Χιϕ =

0

+

1 ∆Χιϕ

+

2 Ξιϕ

+ ∀ιϕ

(1)

ωηερε Χιϕ ισ αν ινδιχατορ οφ χονιχτ βετωεεν α παιρ οφ χουντριεσ ανδ τακεσ τηε ϖαλυε
ονε ιφ τηε παιρ οφ χουντριεσ ωερε εϖερ ινϖολϖεδ ιν α µιλιταριζεδ δισπυτε, ανδ ζερο οτη−
ερωισε; ∆Χιϕ ισ αν ινδιχατορ οφ χιϖιλιζατιοναλ ηετερογενειτψ τηατ τακεσ ϖαλυε ονε ωηεν
α παιρ οφ χουντριεσ βελονγ το δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ ανδ ζερο οτηερωισε; ανδ Ξιϕ ισ α
ϖεχτορ οφ τιµε−ινϖαριαντ χοντρολ ϖαριαβλεσ συχη ασ γεογραπηιχ φαχτορσ ανδ χολονιαλ ανδ
λεγαλ ινδιχατορσ.
Μορεοϖερ, ωε αππλψ α σεχονδ µετηοδολογψ το εξπλοιτ τηε φυλλ πανελ δατα σετ. Τηισ
ωαψ ωε χαν µακε υσε οφ τιµε ϖαρψινγ διµενσιονσ οφ ουρ εξπλανατορψ ϖαριαβλεσ συχη
ασ δεµοχραχψ ορ µιλιταρψ ανδ εχονοµιχ ινδιχατορσ. Αχχορδινγλψ, τηε βασελινε πανελ
ρεγρεσσιον ωουλδ βε ασ φολλοωσ:
Χιϕτ =

0

+

1 ∆Χιϕ

+

1
2 Ξιϕ

+

2
3 Ξιϕτ

+  ιϕτ

(2)

2
Ξιϕ1 χονταινσ αλλ οφ τηε αφορεµεντιονεδ τιµε−ινϖαριαντ ϖαριαβλεσ, ωηιλε Ξιϕτ
ισ α ϖεχτορ
οφ τιµε−ϖαρψινγ ϖαριαβλεσ συχη ασ δεµοχραχψ, δι⁄ερενχεσ ιν µιλιταρψ χαπαβιλιτιεσ, νυµβερ
οφ οτηερ ωαρσ ιν ψεαρ τ, νυµβερ οφ ψεαρσ χουντριεσ ηαϖε βεεν ατ πεαχε ωιτη εαχη οτηερ,
οχχυρρενχε οφ αν αλλιανχε, ινχοµε δι⁄ερενχεσ ανδ τραδε ρελατιονσ.
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Φορ εξαµπλε, Βρεµερ (1992) ανδ Μαρτιν ετ αλ. (2008).
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Ιτ ισ ιµπορταντ το τακε ιντο χονσιδερατιον τεµποραλ δεπενδενχε ωηεν ονε στυδιεσ
χονιχτ. Το τηατ ενδ, ωε ηαϖε τηε νυµβερ οφ ψεαρσ χουντριεσ ηαϖε βεεν ατ πεαχε ωιτη
εαχη οτηερ ασ α χοντρολ ϖαριαβλε. Ιν αδδιτιον, ωε φυρτηερ νεεδ το χοντρολ φορ τεµποραλ
αυτοχορρελατιον ιν χονιχτσ βψ αδδινγ λαγγεδ χονιχτ δυµµιεσ. Ηενχε, ασ ιν Μαρτιν
ετ αλ. (2008), ωε ινχλυδε α σετ οφ 20 βιναρψ ϖαριαβλεσ τηατ εθυαλ το 1 ιφ α δψαδ ωασ
ιν χονιχτ ιν τ 1, τ 2, τ 3, :::; τ 20. Μορεοϖερ, το χοντρολ φορ ανψ ψεαρ σπεχι χ
φαχτορσ τηατ αρε υνοβσερϖαβλε το τηε εχονοµετριχιαν βυτ µιγητ ιµπαχτ τηε εϖολυτιον οφ
τηε προβαβιλιτψ οφ χονιχτ οϖερ τιµε, ωε ινχλυδε ψεαρ ξεδ ε⁄εχτσ.
Βοτη εθυατιονσ (1) ανδ (2) αρε εστιµατεδ υσινγ προβιτ ανδ ροβυστ π−ϖαλυεσ (χορ−
ρεχτεδ φορ χλυστερινγ ατ τηε δψαδ λεϖελ φορ τηε πανελ χασε) αρε ρεπορτεδ. Τηρουγηουτ τηε
παπερ ωε ρεπορτ µαργιναλ ε⁄εχτσ οφ τηε προβιτ ρεγρεσσιονσ εϖαλυατεδ ατ τηε µεανσ οφ τηε
ινδεπενδεντ ϖαριαβλεσ ανδ, φορ τηε σακε οφ ρεαδαβιλιτψ, ωε µυλτιπλψ αλλ οφ τηε µαργιναλ
ε⁄εχτσ βψ ονε ηυνδρεδ ιν αλλ ταβλεσ. Ιν αδδιτιον, ωε ρεπορτ στανδαρδιζεδ µαγνιτυδε οφ
τηε ε⁄εχτ οφ χιϖιλιζατιοναλ δισσιµιλαριτψ, ωηιχη λαργελψ εασεσ ιντερπρετατιον. Στανδαρδιζεδ
µαγνιτυδε ισ τηε ε⁄εχτ οφ α δισχρετε χηανγε φροµ ζερο το ονε ιν δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ
δυµµψ ασ α περχενταγε οφ τηε προβαβιλιτψ οφ χονιχτ χαλχυλατεδ ατ τηε µεανσ οφ τηε
ϖαριαβλεσ.

4

Ρεσυλτσ

4.1

Βασελινε Χροσσ Σεχτιοναλ Αναλψσεσ

Ιν τηισ σεχτιον ωε πρεσεντ ουρ ρεσυλτσ χονχερνινγ µιλιταριζεδ χλαση βετωεεν στατεσ ανδ τηε
ρολε χιϖιλιζατιοναλ δι⁄ερενχεσ πλαψ ιν χονιχτ ινϖολϖεµεντ. Ασ α σταρτινγ ποιντ, ωε ρυν
χροσσ−σεχτιοναλ αναλψσεσ. Ωε χολλαπσε ουρ πανελ δατα οφ χονιχτ ιντο ονε χροσσ−σεχτιοναλ
ϖαριαβλε τηατ τακεσ ον ϖαλυε ονε ιφ α χουντρψ παιρ ηασ εϖερ βεεν ινϖολϖεδ ιν µιλιταριζεδ
δισπυτε, ζερο οτηερωισε. Ωε υσε προβιτ µοδελσ ανδ µαργιναλ ε⁄εχτσ εϖαλυατεδ ατ τηε
µεανσ αρε πρεσεντεδ. Τηερε αρε 178 χουντριεσ ιν τηε χροσσ−σεχτιον αναλψσεσ φροµ ωηιχη
χουντρψ δψαδσ αρε χονστρυχτεδ.
4.1.1

Εντιρε Σαµπλε

Ιν Ταβλε 2 ωε πρεσεντ τηε ρεγρεσσιον ρεσυλτσ χοϖερινγ τηε εντιρε σαµπλε, ωηερεασ ιν Ταβλε
3 ωε βρεακ δοων ουρ αναλψσισ ανδ µακε Χολδ Ωαρ ανδ ποστ−Χολδ Ωαρ χοµπαρισονσ.
[Ταβλε 2 αρουνδ ηερε]
Ιν Ταβλε 2 χολυµν (1) ωε σταρτ ο⁄ ωιτη αν αυγµεντεδ σετ οφ γεογραπηιχαλ φαχτορσ τηατ
αρε χοµµονλψ χονσιδερεδ το βε δετερµιναντσ οφ χονιχτ. Αλλ τηε σιγνσ ον τηε χοε′χιεντσ
αρε ασ εξπεχτεδ. Χοντιγυιτψ ινχρεασεσ τηε λικελιηοοδ οφ χονιχτ, ωηιλε διστανχε ανδ
γεογραπηιχ βαρριερσ ρεδυχε τηε προβαβιλιτψ οφ χονιχτ.
Ιν χολυµν (2) δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιοναλ µεµβερσηιπ ϖαριαβλε ισ αδδεδ το τηε γεογραπηιχ
φαχτορσ. Τηισ χοε′χιεντ ισ ποσιτιϖε, ηοωεϖερ, ινσιγνι χαντ. Μορεοϖερ, ασ βεφορε, χοντιγυ−
ιτψ ηασ α ποσιτιϖε ε⁄εχτ ον χονιχτ προβαβιλιτψ. Τηισ ϖαριαβλε ισ αλωαψσ ηιγηλψ σιγνι χαντ
ανδ τηε βιγγεστ ιν µαγνιτυδε αµονγ αλλ τηε δετερµιναντσ οφ ιντερ−στατε χονιχτ ιν αλλ
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τηε ρεγρεσσιον σπεχι χατιονσ. Ωε αλσο χοντρολ φορ οτηερ γεογραπηιχ µεασυρεσ το αχ−
χουντ φορ τηε διστανχε βετωεεν χουντριεσ ανδ τηε πηψσιχαλ βαρριερσ ωιτηιν ανδ αχροσσ
χουντριεσ. Τηεσε ινχλυδε τηε διστανχε βετωεεν χουντριεσ, δι⁄ερενχεσ ιν λονγιτυδεσ ανδ
λατιτυδεσ, ινστανχε οφ λανδλοχκεδ ανδ ισλανδ χουντριεσ ιν α δψαδ ανδ τηε πηψσιχαλ σιζε οφ
τηε χουντριεσ. Ασ εξπεχτεδ, τηε πηψσιχαλ διστανχε ανδ βαρριερσ βετωεεν χουντριεσ αχτ ασ
α σιγνι χαντ δετερρεντ το µιλιταριζεδ χλασηεσ εξπεχτ φορ ισλανδσ βεινγ µορε ϖυλνεραβλε
το χονιχτ.
Ιν χολυµν (3) οφ Ταβλε 2 ωε τακε ιντο αχχουντ πολιτιχαλ φαχτορσ τηατ µιγητ α⁄εχτ
χονιχτ λικελιηοοδ συχη ασ χολονιαλ λινκσ, ωηετηερ τηε χουντριεσ ηαϖε βεεν παρτ οφ τηε
σαµε πολιτψ ανδ τηειρ λεγαλ οριγινσ. Ουρ ρεσυλτσ συγγεστ τηατ χολονιαλ ανδ γοϖερνµενταλ
ηιστορψ πλαψ α σιγνι χαντ ρολε φορ τηεψ ινστιγατε χονιχτ ινϖολϖεµεντ. Μορεοϖερ, ηαϖ−
ινγ δι⁄ερεντ λεγαλ οριγινσ δεχρεασεσ τηε προβαβιλιτψ το νδ α πεαχεφυλ σολυτιον το τηειρ
προβλεµσ.
Ιν χολυµν (4) οφ Ταβλε 2, ινστεαδ, ωε ρυν α σιµιλαρ ρεγρεσσιον το τηατ οφ χολυµν (3)
υσινγ αν ινδιχατορ οφ ωαρ (χονιχτσ οφ λεϖελ 5 ωιτη µορε τηαν 1000 βαττλε δεατησ) ασ
δεπενδεντ ϖαριαβλε ρατηερ τηαν χονιχτ οφ λεϖελ 3 ανδ αβοϖε. Ωε οβσερϖε τηε ποσιτιϖε
ε⁄εχτ οφ δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιοναλ µεµβερσηιπ, ηοωεϖερ, ινσιγνι χαντ, ον ωαρ ινϖολϖεµεντ
ανδ αλλ χονχλυσιονσ ρεγαρδινγ οτηερ εξπλανατορψ ϖαριαβλεσ χαρρψ οϖερ.
Το πυτ τηε ιµπορτανχε οφ βελονγινγ το δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ ιν περσπεχτιϖε ωε τακε
α λοοκ ατ τηε στανδαρδιζεδ µαγνιτυδεσ. Ιν χολυµνσ (2) ανδ (3) ωε οβσερϖε τηατ βεινγ
παρτ οφ δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ ινχρεασεσ τηε πρεδιχτεδ προβαβιλιτψ οφ χονιχτ βψ 4.2 το 8.2
περχεντ; ωηερεασ ιτ ινχρεασεσ τηε προβαβιλιτψ οφ ωαρ βψ 34 περχεντ ποιντσ ασ σηοων ιν
χολυµν (4), ηοωεϖερ, νονε οφ τηεσε ε⁄εχτσ ισ στατιστιχαλλψ δι⁄ερεντ φροµ ζερο.
Ωε χαν χον δεντλψ χονχλυδε φροµ Ταβλε 2 τηατ, οϖερ τηε περιοδ οφ 1816−2001, βε−
λονγινγ το δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ δοεσ νοτ ηαϖε α σιγνι χαντ ιµπαχτ ον ιντερστατε χονιχτ
ινϖολϖεµεντ.
4.1.2

Χολδ Ωαρ ανδ ποστ−Χολδ Ωαρ Χοµπαρισονσ

Αλτηουγη ωε ηαδ, βψ ανδ λαργε, α ρστ πασσ ατ ινϖεστιγατινγ τηε ιµπαχτ οφ χυλτυρε ον
χονιχτ ινϖολϖεµεντ ιν Ταβλε 2, ιτ ισ φαρ φροµ σατισφαχτορψ ανδ δοεσ νοτ διρεχτλψ τεστ
Ηυντινγτονσ ηψποτηεσισ. Νεξτ, ωε πρεσεντ α βρεακ−δοων αναλψσισ οφ Χολδ Ωαρ ανδ
ποστ−Χολδ Ωαρ περιοδσ ασ ωελλ ασ πρε−Χολδ Ωαρ περιοδ, ωηιχη αρε το βε φολλοωεδ βψ
µορε δεταιλεδ πανελ αναλψσισ.
[Ταβλε 3 αρουνδ ηερε]
Χολυµνσ (1), (2) ανδ (3) οφ Ταβλε 3 προϖιδε υσ ωιτη α χοµπαρισον οφ πρε−Χολδ Ωαρ,
Χολδ Ωαρ ανδ ποστ−Χολδ Ωαρ περιοδσ, ρεσπεχτιϖελψ, υσινγ αλλ τιµε−ινϖαριαντ χοντρολσ.
Τηε δεπενδεντ ϖαριαβλε ισ αν ινδιχατορ οφ ωηετηερ α παιρ οφ χουντριεσ ηαϖε εϖερ βεεν
ινϖολϖεδ ιν α χονιχτ ιν τηε ρεσπεχτιϖε τιµε περιοδ τηατ εαχη χολυµν ινδιχατεσ. Χουν−
τριεσ τηατ βελονγ το δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ αρε µορε λικελψ το βε ινϖολϖεδ ιν µιλιταριζεδ
δισπυτε ιν τηε ποστ−Χολδ Ωαρ ερα τηαν ιν τηε Χολδ Ωαρ ερα. ∆υρινγ τηε Χολδ Ωαρ τηε
χοε′χιεντ ισ βοτη ινσιγνι χαντ ανδ σµαλλ ιν µαγνιτυδε. Τηισ ρεσυλτ δελιϖερσ συππορτ
φορ Ηυντινγτονσ ηψποτηεσισ στατινγ τηατ χιϖιλιζατιοναλ δι⁄ερενχεσ αρε µορε εµπηασιζεδ
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σινχε τηε ενδ οφ τηε Χολδ Ωαρ ανδ τηατ χουντριεσ τηατ αρε παρτ οφ τηε σαµε χιϖιλιζατιον
χονιχτ ωιτη ονε ανοτηερ λεσσ τηαν τηε ονεσ τηατ βελονγ το δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ. Βεινγ
παρτ οφ δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ βοοστσ τηε λικελιηοοδ οφ χονιχτ βψ αβουτ 69% δυρινγ τηε
ποστ−Χολδ Ωαρ ερα χοµπαρεδ το αν ινσιγνι χαντ 9.5% ιµπαχτ δυρινγ τηε Χολδ Ωαρ.
Ιν αδδιτιον, ιµπορτανχε οφ διστανχε ανδ πηψσιχαλ βαρριερσ ιν χονιχτ ινϖολϖεµεντ ισ
λεσσερ ιν τηε ποστ−Χολδ Ωαρ περιοδ τηαν ιν τηε Χολδ Ωαρ περιοδ. Τηισ µιγητ βε δυε
το αδϖανχεµεντ οφ τηε µιλιταρψ τεχηνολογψ οϖερ τιµε εναβλινγ χουντριεσ το ηαϖε βεττερ,
µορε σοπηιστιχατεδ µιλιταρψ χαπαβιλιτιεσ ιν ρεχεντ τιµεσ. Αδϖανχεδ µιλιταρψ τεχηνολογψ
µιγητ ρενδερ µορε δισταντ ωαρσ φεασιβλε σο τηατ προξιµιτψ οφ χουντριεσ δο νοτ πλαψ ασ
βιγ οφ α ρολε ασ ιτ υσεδ το ωηεν ιτ χοµεσ το ραιδινγ α ταργετ. Φυρτηερµορε, νοτιχε τηατ
δισσιµιλαρ λεγαλ οριγινσ λοσε τηειρ χονσεθυενχε ιν τηε ποστ−Χολδ Ωαρ ερα. Τηισ µιγητ βε
τηε χασε βεχαυσε µορε χουντριεσ αδοπτεδ δεµοχραχψ ωηεν χοµµυνισµ χολλαπσεδ ανδ
τηισ φαχτ ωασηεσ ουτ τηε λεγαλ δι⁄ερενχεσ βετωεεν χουντριεσ ωηεν βοτη αρε δεµοχρατιχ.18
Τηε µαιν µεχηανισµ Ηυντινγτον συγγεστεδ ασ φορ ωηψ χιϖιλιζατιοναλ δι⁄ερενχεσ ωερε
νοτ ασ ινυεντιαλ ιν τηε Χολδ Ωαρ ασ ιν τηε ποστ−Χολδ Ωαρ ισ τηατ τηεψ ωερε συππρεσσεδ
βψ ιδεολογψ ανδ φορχεδ ιντο τηε βαχκγρουνδ. Ιφ τηισ ισ τηε χασε, τηεν τηε ιµπαχτ οφ
χιϖιλιζατιοναλ δι⁄ερενχεσ σηουλδ βε σιγνι χαντ βεφορε τηε Χολδ Ωαρ σταρτεδ ανδ ιδεολογψ
ρεπρεσσεδ χιϖιλιζατιονσ. Ωιτη τηισ ιν µινδ, ιν χολυµν (1) ωε ρυν τηε σαµε αναλψσισ φορ τηε
πρε−Χολδ Ωαρ περιοδ ανδ τηε εϖιδενχε δατα προϖιδε ισ συππορτιϖε οφ συχη α µεχηανισµ.
Ιν τηε πρε−Χολδ Ωαρ περιοδ χιϖιλιζατιοναλ δι⁄ερενχεσ ινχρεασεδ τηε προβαβιλιτψ οφ χονιχτ
ασ τηεψ διδ ιν τηε ποστ−Χολδ Ωαρ περιοδ, αλτηουγη βψ α σµαλλερ περχενταγε.

4.2
4.2.1

Πανελ Αναλψσεσ
Εντιρε Σαµπλε

Νοω, ωε τυρν το ουρ πανελ ρεγρεσσιονσ. Ωε ηαϖε αν ινδιχατορ ϖαριαβλε οφ χονιχτ φορ
τηε ψεαρσ 1816 το 2001; ηενχε τηισ γιϖεσ υσ α γοοδ χοϖεραγε οφ τηε ποστ−Χολδ Ωαρ
περιοδ ανδ ενλαργεσ τηε νυµβερ οφ οβσερϖατιονσ. Μορεοϖερ, α πανελ δατα σετ αλλοωσ υσ
το µακε υσε οφ τηε τιµε−ϖαρψινγ διµενσιον οφ τηε ϖαριαβλεσ συχη ασ δεµοχραχψ, µιλιταρψ
ανδ εχονοµιχ φαχτορσ, ανδ τηερεφορε, ενριχηεσ τηε αναλψσισ. Ταβλε 4 ρεπορτσ τηε ρεσυλτσ
χοϖερινγ 1816 το 2001. Ουρ νδινγσ φροµ χροσσ−σεχτιοναλ ρεγρεσσιονσ αρε χον ρµεδ βψ
τηισ πανελ σεττινγ.
[Ταβλε 4 αρουνδ ηερε]
Τηε σαµε σετ οφ ρεγρεσσορσ ασ ιν Ταβλε 2 ισ υσεδ ιν χολυµνσ (1) ανδ (2) οφ Ταβλε
4, ναµελψ, γεογραπηιχ ανδ πολιτιχαλ δετερµιναντσ οφ χονιχτ. Τηεσε τωο ταβλεσ ονλψ
χοντραστ βψ τηε υσε ωε µακε οφ πανελ διµενσιον. Ιν χολυµνσ (1) ανδ (2) οφ Ταβλε 4
τηε ρεσυλτσ σηοω τηατ ιφ α παιρ οφ χουντριεσ βελονγ το δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ τηεψ ηαϖε
28.7 το 33.8 περχεντ ηιγηερ χηανχεσ οφ χονιχτ τηαν ιφ τηεψ ωερε το βε παρτ οφ τηε σαµε
χιϖιλιζατιον.
18

Τηε χορρελατιον βετωεεν δι⁄ερεντ λεγαλ οριγινσ δυµµψ ανδ τηε συµ οφ δεµοχραχψ ινδεξεσ ϖαριαβλε
ισ αβουτ .10.
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Ιν χολυµν (3) ωε βρινγ τηε δεµοχρατιχ πεαχε αργυµεντ ιντο τηε πιχτυρε ανδ χοντρολ
φορ τηε συµ οφ δεµοχραχψ ινδεξεσ οφ τηε τωο χουντριεσ ασ ιν Μαρτιν ετ αλ. (2008).19
Ασ εξπεχτεδ, δεµοχραχψ προµοτεσ πεαχε. Ουρ ϖαριαβλε ον χιϖιλιζατιοναλ δισσιµιλαριτψ
ισ στιλλ ποσιτιϖελψ σιγνι χαντ; τηε µαγνιτυδε ισ µυχη ρεδυχεδ, ηοωεϖερ, ανδ δι⁄ερεντιαλ
χιϖιλιζατιοναλ µεµβερσηιπ ιν α δψαδ βρινγσ αβουτ 19.6% ηιγηερ λικελιηοοδ οφ χονιχτ.
Χολυµν (4) ινχλυδεσ αλλ οφ τηε πρεϖιουσλψ δισχυσσεδ γεογραπηιχ ανδ πολιτιχαλ φαχτορσ
ινχλυδινγ δεµοχραχψ ανδ αδδιτιοναλ ϖαριαβλεσ οφ µιλιταρψ φαχτορσ. Μορε σπεχι χαλλψ, ιν
χολυµν (4) ωε αδδ το τηε πρεϖιουσλψ πρεσεντ γεογραπηιχ ανδ πολιτιχαλ φαχτορσ µιλιταρψ
φαχτορσ συχη ασ νυµβερ οφ µαϕορ µιλιταρψ ποωερσ ιν α δψαδ, λογ οφ αβσολυτε δι⁄ερενχεσ
ιν µιλιταρψ χαπαβιλιτιεσ οφ τηε τωο χουντριεσ, ωηετηερ τηε παιρ οφ χουντριεσ αρε παρτ οφ
αν αλλιανχε, νυµβερ οφ οτηερ ωαρσ φουγητ ιν τηε σαµε ψεαρ ανδ τηε νυµβερ οφ ψεαρσ
τηε τωο χουντριεσ σπεντ ατ πεαχε ωιτη εαχη οτηερ. Νοω, τηε χοε′χιεντ ον χιϖιλιζατιοναλ
δισσιµιλαριτψ ισ ινσιγνι χαντ. Μορεοϖερ, νοτιχε τηατ βιγ πλαψερσ ιν τηε ωορλδ σχενε αρε
µορε χονιχτ προνε. Ιφ α παιρ οφ χουντριεσ αρε παρτ οφ αν αλλιανχε τηεψ γητ λεσσ, τηουγη
ινσιγνι χαντλψ. Ιτ ισ ιµπορταντ το ηιγηλιγητ τηατ πεαχε προµοτεσ πεαχε, ι.ε. τηε λονγερ
τηε χουντριεσ ηαϖε πεαχεφυλ ρελατιονσ ωιτη ονε ανοτηερ τηε λεσσ λικελψ ιτ ισ φορ τηεµ το
βε χαυγητ υπ ιν α γητ.
Ηενχε, ονε χαν χονχλυδε φροµ τηισ αναλψσισ τηατ, ωηεν οτηερ δετερµιναντσ οφ χον−
ιχτ, τεµποραλ δεπενδενχε ανδ τιµε ξεδ ε⁄εχτσ αρε αππροπριατελψ τακεν ιντο αχχουντ,
δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιοναλ βελονγινγσ δο νοτ ηαϖε α χονιχτ ινδυχινγ ιµπαχτ οϖερ τηε περιοδ
οφ 1816−2001.
4.2.2

Χολδ Ωαρ ανδ ποστ−Χολδ Ωαρ Χοµπαρισονσ

Ιν Ταβλε 5 ωε αδδιτιοναλλψ αχχουντ φορ τηε εχονοµιχ φαχτορσ. Σινχε βιλατεραλ ανδ µυλτι−
λατεραλ οπεννεσσ δατα αρε αϖαιλαβλε ον α λαργε σχαλε ονλψ φορ 1950 ον ανδ χονιχτ δατα
ενδ ιν 2001, ουρ αναλψσισ ισ λιµιτεδ το 1950−2001, ηενχε, τηε δροπ ιν τηε νυµβερ οφ
οβσερϖατιονσ. Τηεν, ον τοπ οφ τηε πρεϖιουσ χοντρολσ τηατ ωερε πρεσεντ ιν τηε ρεγρεσ−
σιονσ, ωε ινχλυδε τηε αβσολυτε δι⁄ερενχε ιν λογ περ χαπιτα ινχοµε ασ ωελλ ασ βιλατεραλ
ανδ µυλτιλατεραλ τραδε ρελατιονσ ιν ουρ ρεγρεσσιον. Οβσερϖε τηατ τηε βιγγερ τηε ινχοµε
δι⁄ερενχε βετωεεν χουντριεσ ισ, τηε σµαλλερ αρε τηε οδδσ φορ α χονιχτ. Τηισ µιγητ βε
δυε το τηε ωεακερ χουντρψ αχκνοωλεδγινγ τηε φαχτ οφ νοτ βεινγ αβλε το χοπε ωιτη α ριχηερ
χουντρψ ανδ λοοκινγ φορ πεαχεφυλ ωαψσ το σεττλε τηε ισσυεσ. Τηατ ισ το σαψ τηατ τηε ποορ
χουντριεσ µιγητ λαχκ τηε πολιτιχαλ υνιτψ, εχονοµιχ ποωερ ανδ µιλιταρψ χαπαβιλιτψ το χηαλ−
λενγε τηε ριχη χουντριεσ. Το αϖοιδ ρεϖερσε χαυσαλιτψ βετωεεν χονιχτ ανδ τραδε ρελατιονσ
ωε λαγ τηε τραδε ϖαριαβλεσ βψ φουρ περιοδσ.20 Ασ ιν Μαρτιν ετ αλ. (2008) ωε εσταβλιση
τηε νεγατιϖε ε⁄εχτ οφ βιλατεραλ ιντερδεπενδενχε ανδ τηε ποσιτιϖε ε⁄εχτ οφ τραδινγ ωιτη
τηιρδ παρτιεσ ον χονιχτ προβαβιλιτψ. Ιν βοτη χασεσ, διστανχε οπερατεσ ιν τηε οπποσιτε
διρεχτιον ανδ λεσσενσ τηε ε⁄εχτ οφ τραδε λινκσ. Οϖερ τηε περιοδ οφ 1950−2001, ιν ουρ φυλλ
σπεχι χατιον ωιτη 22 χοντρολ ϖαριαβλεσ ανδ ψεαρ ανδ παστ χονιχτ δυµµιεσ, τηε χοε′−
19

Φορ α δισχυσσιον ον τηε δεµοχρατιχ πεαχε αργυµεντ σεε Ηενδερσον (1997) ανδ Λεϖψ ανδ Ραζιν
(2004).
20
Μαρτιν ετ αλ. (2008) σηοω τηατ α φουρ−ψεαρ λαγ ον βιλατεραλ ανδ µυλτιλατεραλ οπεννεσσ ισ αππροπριατε
το αϖοιδ χοντεµπορανεουσ ρεϖερσε χαυσαλιτψ.
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χιεντ ον δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ δυµµψ µαινταινσ ιτσ ποσιτιϖε σιγν, τηουγη ινσιγνι χαντ.
Τηισ νδινγ ρεινφορχεσ ουρ πρεϖιουσ νδινγ τηατ, ωηεν οτηερ δετερµιναντσ οφ χονιχτ,
τεµποραλ δεπενδενχε ανδ τιµε ξεδ ε⁄εχτσ αρε αππροπριατελψ τακεν ιντο αχχουντ, χιϖι−
λιζατιοναλ δισσιµιλαριτψ δοεσ νοτ ινχρεασε τηε οϖεραλλ προβαβιλιτψ οφ α µιλιταριζεδ χονιχτ.
[Ταβλε 5 αρουνδ ηερε]
Το χαρρψ Χολδ Ωαρ ανδ ποστ−Χολδ Ωαρ χοµπαρισονσ ωε σταρτ ο⁄ βψ λοοκινγ ατ Ταβλε
5 αγαιν.21 Ιν χολυµν (2) οφ Ταβλε 5 ωε αυγµεντ τηε σπεχι χατιον ιν χολυµν (1) βψ
αδδινγ αν ιντεραχτιον οφ ποστ−Χολδ Ωαρ δυµµψ ανδ δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ ϖαριαβλε.
Τηισ ωαψ ωε ωιλλ ηαϖε αν ιδεα αβουτ τηε δι⁄ερεντιαλ ε⁄εχτσ οφ χιϖιλιζατιοναλ δισσιµιλαριτψ
ιν τωο δι⁄ερεντ τιµε περιοδσ. Νοτιχε τηατ τηε ιντεραχτιον οφ ποστ−Χολδ Ωαρ δυµµψ ανδ
δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ ϖαριαβλε ηασ α ποσιτιϖε ανδ σιγνι χαντ χοε′χιεντ ωηιχη µεανσ
τηατ χιϖιλιζατιοναλ δι⁄ερενχεσ µαττερ µορε ιν τηε ποστ−Χολδ Ωαρ ωορλδ. Τηερεφορε, ουρ
ρεσυλτσ συγγεστ τηατ ωηιλε βεινγ παρτ οφ δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ µιγητ νοτ ινυενχε τηε
προβαβιλιτψ οφ χονιχτ ιν τηε Χολδ Ωαρ ερα, ιτ ινχρεασεσ τηε λικελιηοοδ οφ χονιχτ βψ 50%
ιν τηε ποστ−Χολδ Ωαρ ερα.
Το φυρτηερ προβε τηισ αργυµεντ ωε σπλιτ τηε σαµπλε ιντο Χολδ Ωαρ ανδ ποστ−Χολδ
Ωαρ περιοδσ. Ωε οβσερϖε τηατ ωηεν ωε χοντρολ φορ α ϖερψ ριχη σετ οφ ϖαριαβλεσ ον
γεογραπηιχ, πολιτιχαλ, µιλιταρψ ανδ εχονοµιχ φαχτορσ ασ ωελλ ασ τεµποραλ δεπενδενχε, ιν
χολυµνσ (3) ανδ (4) οφ Ταβλε 5, α παιρ οφ χουντριεσ βελονγινγ το δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ
ιν τηε ποστ−Χολδ Ωαρ ερα ηαϖε 63.6% ποιντσ ηιγηερ προβαβιλιτψ οφ εξπεριενχινγ χονιχτ
τηαν χουντριεσ τηατ βελονγ το τηε σαµε χιϖιλιζατιον ανδ τηισ ε⁄εχτ ισ σιγνι χαντ. ∆υρινγ
τηε Χολδ Ωαρ, ον τηε οτηερ ηανδ, µορε σιµιλαρ χουντριεσ αρε προνε το µιλιταριζεδ δισπυτε
ανδ ιφ τωο χουντριεσ ιν α δψαδ αρε µεµβερσ οφ δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ τηειρ χηανχεσ οφ
χονιχτ ισ ρεδυχεδ βψ 22%, αλτηουγη τηισ ε⁄εχτ ισ νοτ στατιστιχαλλψ δι⁄ερεντ φροµ ζερο. Αν
αδδιτιοναλ Χηοω τεστ ον δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ ϖαριαβλε φορ τηε τωο µοδελσ οφ χολυµνσ (3)
ανδ (4) γιϖε υσ α 2 = 2:77 σο τηατ ωε χαν χον δεντλψ χονχλυδε τηατ τηεσε το χοε′χιεντσ
αρε δι⁄ερεντ φροµ εαχη οτηερ ατ λεαστ ατ τηε 10% λεϖελ. Τηεσε ρεσυλτσ ιν χολυµνσ (3)
ανδ (4) οφ Ταβλε 5 λεαδσ υσ το α χονχλυσιον τηατ ισ συππορτιϖε οφ Ηυντινγτονσ τηεσισ.
Ναµελψ, τηε ε⁄εχτ οφ χιϖιλιζατιοναλ δι⁄ερενχεσ ισ µορε αχχεντυατεδ ιν τηε ποστ−Χολδ Ωαρ
ερα χοµπαρεδ το τηε Χολδ Ωαρ ερα.
Ανεχδοταλ εϖιδενχε χαν µακε α χασε ιν ποιντ. Φορ ινστανχε, συχη α παττερν χαν βε
εξεµπλι εδ βψ τηε ρελατιονσηιπσ οφ Αζερβαιϕαν ανδ Αρµενια, ον τηε ονε ηανδ, ανδ οφ
Υκραινε ανδ Ρυσσια, ον τηε οτηερ. Αζερβαιϕαν ανδ Αρµενια αρε τωο χυλτυραλλψ δι⁄ερεντ
στατεσ τηατ σπεακ δι⁄ερεντ λανγυαγεσ, πραχτιχε δι⁄ερεντ ρελιγιονσ ανδ ηαϖε δι⁄ερεντ ετη−
νιχιτιεσ. Ωηιλε τηεψ ωερε βοτη ιν τηε Σοϖιετ Υνιον τηειρ ρελατιονσηιπσ ωερε γενεραλλψ
πεαχεφυλ ανδ φριενδλψ υνδερ τηε Σοϖιετ ρυλε, ηοωεϖερ, ονχε τηε Σοϖιετ Υνιον δισιντε−
γρατεδ τηεσε τωο χουντριεσ χουλδ νοτ οϖερχοµε τηειρ δι⁄ερενχεσ ιν πεαχεφυλ ωαψσ ανδ
ενδεδ υπ σλαυγητερινγ εαχη οτηερ. Υκραινε ανδ Ρυσσια, ον τηε οτηερ ηανδ, αρε τωο χυλ−
τυραλλψ σιµιλαρ Ορτηοδοξ χουντριεσ, ανδ ωηεν τηεψ ηαδ τηειρ οων χλασηεσ σταρτινγ φροµ
21

Ασ µεντιονεδ βεφορε, Χολδ Ωαρ χορρεσπονδσ το 1946−1991 ανδ ποστ−Χολδ Ωαρ ισ 1992 ον. Ωηεν
ινχοµε ϖαριαβλεσ αδδεδ το τηε ρεγρεσσιον τηουγη, Χολδ Ωαρ ισ χονσιδερεδ φροµ 1950 ον δυε το δατα
αϖαιλαβιλιτψ.
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1992 οϖερ τηε ιλλιχιτ διϖερσιον οφ Ρυσσιαν γασ, τηεψ ωερε αβλε το ρεσολϖε ιτ βψ πεαχεφυλ
µεανσ ωιτηουτ ρεσορτινγ το αρµσ.
Τηεσε ρεσυλτσ χουλδ αλσο βε χονσιστεντλψ τηουγητ οφ ιν α µοδελ οφ τωο βλοχσ ϖερσυσ
µυλτιπλε εθυιλιβρια (Αλεσινα ανδ Σπολαορε, 2003). Ιτ χουλδ βε τηε χασε τηατ δυρινγ τηε
Χολδ Ωαρ χουντριεσ ωερε αβλε το αππροαχη προβλεµατιχ µαττερσ ιν τωο δι⁄ερεντ περσπεχ−
τιϖεσ ονλψ (τωο ιδεολογιεσ τηατ αρε Χοµµυνισµ ανδ Λιβεραλ ∆εµοχραχψ); ωηερεασ ιν
τηε ποστ−Χολδ Ωαρ περιοδ τηερε ισ α µυλτιτυδε οφ ϖιεωσ ανδ περσπεχτιϖεσ τηατ χονφροντ
ονε ανοτηερ, ανδ, τηισ, ιν τυρν, χαν λοωερ τηε προβαβιλιτψ οφ α πεαχεφυλ σεττλεµεντ το τηε
ισσυε ατ ηανδ. Ηενχε, λεσσ οφ τηε ιντερ−στατε χονφροντατιονσ χουλδ βε σεττλεδ πεαχεφυλλψ
ιν τηε ποστ−Χολδ Ωαρ ερα.

5

Αν Εξπλανατιον

Ωε οβσερϖε α χηανγινγ παττερν οϖερ τιµε ιν τηε ιµπαχτ οφ χιϖιλιζατιοναλ δισσιµιλαριτψ ον
χονιχτ ινϖολϖεµεντ. Βυτ, ωηψ ισ τηισ ισ τηε χασε? Χουλδ ιτ βε τηατ ιδεολογψ πλαψεδ α
ρολε?
Ηυντινγτον χλαιµσ ιτ ισ νοτ τηατ τηερε ωερε νο χιϖιλιζατιοναλ δι⁄ερενχεσ δυρινγ τηε
Χολδ Ωαρ, βυτ τηεψ ωερε συππρεσσεδ βψ ιδεολογψ ανδ ωερε φορχεδ ιντο τηε βαχκγρουνδ
δυρινγ τηε Χολδ Ωαρ ερα. Βψ τηε δεµισε οφ τηε Χολδ Ωαρ, ινυενχε οφ ιδεολογψ δεχλινεσ
ανδ χιϖιλιζατιοναλ δι⁄ερενχεσ αρε υνλεασηεδ, ανδ τηατ ισ ωηψ ωε σηουλδ οβσερϖε α ηειγητ−
ενεδ λεϖελ οφ χλαση οφ χιϖιλιζατιονσ ιν τηε ποστ−Χολδ Ωαρ ερα χοµπαρεδ το τηε Χολδ Ωαρ
ερα. Ιν ηισ οων ωορδσ, ∀ασ ωορλδ µοϖεσ ουτ οφ ιτσ Ωεστερν πηασε, τηε ιδεολογιεσ τψπι εδ
λατε Ωεστερν χιϖιλιζατιον δεχλινε, ανδ τηειρ πλαχε ισ τακεν βψ ρελιγιουσ ανδ χυλτυραλ βασεδ
φορµσ οφ ιδεντιτψ ανδ χοµµιτµεντ∀, Ηυντινγτον (1998, π.54).
Ιφ τηατ ισ τηε δεριϖινγ µεχηανισµ φορ ωηψ χιϖιλιζατιοναλ δι⁄ερενχεσ σηουλδ ιµπαχτ
χονιχτ προβαβιλιτψ ιν τηε ποστ−Χολδ Ωαρ ωορλδ, τηεν ωε σηουλδ οβσερϖε α σιµιλαρ ε⁄εχτ
οφ χιϖιλιζατιοναλ δι⁄ερενχεσ βεφορε τηε Χολδ Ωαρ ασ ωελλ ασ αφτερ.22 Ιφ ιτ ωασ ιδεολογψ
τηατ ρεπρεσσεδ χιϖιλιζατιοναλ δι⁄ερενχεσ, τηεν ιν τηε πρε−Χολδ Ωαρ περιοδ, δι⁄ερεντ χιϖ−
ιλιζατιοναλ βελονγινγσ αµονγ χουντρψ παιρσ σηουλδ αλσο ινχρεασε τηειρ χονιχτ λικελιηοοδ
ασ τηεψ δο ιν τηε ποστ−Χολδ Ωαρ περιοδ. Τηισ ισ εξαχτλψ ωηατ ωε λοοκ ιντο ιν Ταβλε 6.
Ιν Ταβλε 6 ωε χοµπαρε τηε ε⁄εχτ οφ δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ δυµµψ ον χονιχτ ινϖολϖε−
µεντ ιν τηε Χολδ Ωαρ το ιτσ ε⁄εχτ ιν τηε πρε−Χολδ Ωαρ περιοδ. Ιν τηε ρστ χολυµν οφ
Ταβλε 6 ωε σηοω τηατ χιϖιλιζατιοναλ δι⁄ερενχεσ ινχρεασεδ χονιχτ προβαβιλιτψ ιν τηε Παξ
Βριττανιχα περιοδ. Χολυµνσ (2) ανδ (3) αλσο ινδιχατε α ποσιτιϖε ιµπαχτ οφ χιϖιλιζατιοναλ
δι⁄ερενχεσ ιν τηε πρε−Χολδ Ωαρ περιοδ, ωηερεασ τηισ ε⁄εχτ ισ νοτ στατιστιχαλλψ δι⁄ερεντ
φροµ ζερο ιν τηε Χολδ Ωαρ περιοδ. Τηερεφορε, τηε µεχηανισµ τηατ συγγεστσ τηατ χιϖι−
λιζατιοναλ δι⁄ερενχεσ ωερε συππρεσσεδ βψ ιδεολογψ δυρινγ τηε Χολδ Ωαρ ανδ σηουλδ ηαϖε
α µορε αχτιϖε ϖοιχε οτηερωισε γατηερσ σοµε συππορτ ιν τηε δατα.
[Ταβλε 6 αρουνδ ηερε]
22

Ι τηανκ Φρανχεσχο Χασελλι φορ ηισ χοµµεντσ ον τηισ ποιντ.
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6

Βρεακινγ ∆οων Χιϖιλιζατιονσ

Ιν τηισ σεχτιον, ωε βρεακ δοων χιϖιλιζατιονσ ανδ αττεµπτ ατ υνδερστανδινγ ωηατ τηεψ αρε
χοµποσεδ οφ ιν τερµσ οφ οτηερ χυλτυραλ µεασυρεσ ανδ ηοω τηεσε, ιν τυρν, α⁄εχτ χονιχτ
ινϖολϖεµεντ.
Ηυντινγτον χλαιµσ τηατ ∀οφ αλλ τηε οβϕεχτιϖε ελεµεντσ ωηιχη δε νε χιϖιλιζατιονσ,
τηε µοστ ιµπορταντ υσυαλλψ ισ ρελιγιον. Το α ϖερψ λαργε δεγρεε, τηε µαϕορ χιϖιλιζατιονσ
ιν ηυµαν ηιστορψ ηαϖε βεεν χλοσελψ ιδεντι εδ ωιτη τηε ωορλδσ γρεατ ρελιγιονσ.∀ Ηε
φυρτηερ συγγεστσ τηατ ∀τηε χεντραλ ελεµεντσ οφ ανψ χυλτυρε ορ χιϖιλιζατιον αρε λανγυαγε
ανδ ρελιγιον∀ (Ηυντινγτον, 1998, π.59), ανδ χοντινυεσ το σαψ τηατ ∀λανγυαγε ισ ονλψ
σεχονδ το ρελιγιον ασ α φαχτορ διστινγυισηινγ πεοπλε οφ ονε χυλτυρε φροµ τηοσε οφ ανοτηερ∀
(Ηυντινγτον, 1998, π.70)
Φροµ τηε αβοϖε στατεµεντσ ονε χαν χονχλυδε τηατ τηε µοστ ιµπορταντ ελεµεντσ οφ α
χιϖιλιζατιον αρε ρελιγιον ανδ λανγυαγε. Ωιτη τηισ ιν µινδ, ιν τηισ σεχτιον, ωε βρεακ δοων
τηε χιϖιλιζατιονσ ανδ σεε ωηατ αχτυαλλψ χονστιτυτε α χιϖιλιζατιον. Τηερεφορε, ωε λοοκ
ιντο φυνδαµενταλ ελεµεντσ οφ α χιϖιλιζατιον συχη ασ ρελιγιον, λανγυαγε ανδ ετηνιχιτψ.
Μορεοϖερ, ονε χαν δουβτ τηε χιϖιλιζατιοναλ χατεγοριζατιον οφ Ηυντινγτον ανδ βελιεϖε
τηατ ουρ ρεσυλτσ αρε βιασεδ ανδ δριϖεν βψ τηε παρτιχυλαρ ωαψ ουρ δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ
ινδιχατορ ισ χονστρυχτεδ. Ωε χηαλλενγε συχη α δουβτ βψ προϖιδινγ αδδιτιοναλ µεασυρεσ οφ
χιϖιλιζατιοναλ/χυλτυραλ χλεαϖαγεσ ανδ λοοκ ατ ωηατ δριϖεσ ουρ ρεσυλτσ. Μορε σπεχι χαλλψ,
ωε υσε Τανϕα Ελλινγσενσ ∀Ετηνιχ Ωιτχηεσ Βρεω ∆ατα Σετ∀ τηατ προϖιδεσ υσ ωιτη δατα
ον ρελιγιουσ, λινγυιστιχ ανδ ετηνιχ φραγµεντατιον ωιτηιν χουντριεσ βετωεεν 1945−2001.
Ελλινγσεν (2000) χολλεχτεδ δατα ον τηε σιζε ανδ ναµε οφ τηε λινγυιστιχ, ρελιγιουσ,
ανδ ετηνιχ δοµιναντ γρουπσ; τηε νυµβερ οφ λινγυιστιχ, ρελιγιουσ, ανδ ετηνιχ γρουπσ;
τηε σιζε ανδ ναµε οφ τηε λινγυιστιχ, ρελιγιουσ, ανδ ετηνιχ µινοριτψ γρουπσ ασ ωελλ ασ
ετηνιχ α′νιτιεσ. Σηε ηασ οβταινεδ ινφορµατιον φροµ τηρεε ρεφερενχε βοοκσ: Ηανδβοοκ
οφ τηε Νατιονσ, Βριταννιχα Βοοκ οφ τηε Ψεαρ ανδ ∆εµογραπηιχ Ψεαρβοοκ. Φορ εξαµπλε,
89 δοµιναντ λινγυιστιχ γρουπσ, συχη ασ Αραβιχ, Ηινδι, Μαλαψσιαν, Σπανιση, ετχ., αρε
ιδεντι εδ, ορ 8 µαϕοριτψ ρελιγιονσ συχη αση ϑυδαισµ, Ισλαµ, Σηιντοισµ, Χηριστιανιτψ, ετχ.
αρε ιδεντι εδ.
Ωηατ ισ παρτιχυλαρλψ ιµπορταντ φορ ουρ πυρποσε ιν τηισ δατα σετ ισ τηε ινφορµατιον
ον τηε ναµε ανδ προπορτιοναλ σιζε οφ τηε λαργεστ λινγυιστιχ, ρελιγιουσ, ανδ ετηνιχ γρουπσ.
Ωε ρεχοδε τηισ δατα σετ ανδ ηαϖε ινδιχατορ ϖαριαβλεσ φορ ωηετηερ τηε τωο χουντριεσ ιν α
δψαδ ηαϖε δι⁄ερεντ δοµιναντ ρελιγιον, λανγυαγε ανδ ετηνιχιτψ.23
Ωε ρστ λοοκ ατ τηε χορρελατιον βετωεεν δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ ϖαριαβλε ανδ τηε νεω
δι⁄ερεντ ρελιγιον, δι⁄ερεντ λανγυαγε ανδ δι⁄ερεντ ετηνιχιτψ ϖαριαβλεσ. Α χυρσορψ λοοκ ατ
Ταβλε 7 τελλσ υσ τηατ δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ ινδιχατορ ισ ηιγηλψ χορρελατεδ ωιτη δι⁄ερεντ
ρελιγιον ανδ δι⁄ερεντ λανγυαγε ινδιχατορσ ασ Ηυντινγτον συγγεστεδ. Ηενχε, φροµ τηεσε
σιµπλε χορρελατιον χοε′χιεντσ ωε χαν χονχλυδε τηατ χιϖιλιζατιοναλ γρουπινγσ αρε ινδεεδ
ηιγηλψ βασεδ ον ρελιγιον ανδ λανγυαγε, ανδ, το α λεσσερ εξτεντ, χορρελατεδ ωιτη ετηνιχιτιεσ.
23

Τηε οριγιναλ δατα βψ Τανϕα Ελλινγσεν ρυνσ φροµ 1945 το 1994. Ωε υσε τηε ϖερσιον οφ τηε δατα βψ
Γαρτζκε ανδ Γλεδιτσχη (2006) ανδ τηισ ϖερσιον οφ τηε δατα σετ ρυνσ υπ υντιλ 2001. Φορ µορε δεταιλσ,
σεε Ελλινγσεν (2000) ανδ Γαρτζκε ανδ Γλεδιτσχη (2006).
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Νεϖερτηελεσσ, τηισ ισ νοτ ενουγη το χονχλυδε τηατ ρελιγιουσ ορ λινγυιστιχ δι⁄ερενχεσ λεαδ
το µιλιταριζεδ δισπυτεσ ορ ϖιχε ϖερσα.
[Ταβλε 7 αρουνδ ηερε]
Ιν Ταβλε 8 ωε ρεπλαχε ουρ δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ ινδιχατορ ωιτη α βιναρψ ϖαριαβλε
ωηιχη εθυαλσ ονε ιφ τηε τωο χουντριεσ ιν τηε δψαδ ηαϖε δι⁄ερεντ µαϕοριτψ ρελιγιον. Τηε
φυλλ σετ οφ χοντρολ ϖαριαβλεσ (νοτ ρεπορτεδ χοε′χιεντσ) ασ ωελλ ασ τιµε ξεδ ε⁄εχτσ ανδ
παστ χονιχτ δυµµιεσ αρε εµπλοψεδ ιν εϖερψ ρεγρεσσιον. Εστιµατιον ρεσυλτσ αρε ηιγηλψ
αναλογουσ το ουρ πρεϖιουσ νδινγσ, ηοωεϖερ στατιστιχαλλψ ινσιγνι χαντ. Οϖερ τηε φυλλ
σαµπλε, ωηεν τηε τωο χουντριεσ δο νοτ σηαρε τηε σαµε δοµιναντ ρελιγιον τηεψ φαχε α
ηιγηερ προβαβιλιτψ οφ χονιχτ, τηουγη τηισ ε⁄εχτ ισ ινσιγνι χαντ. Ιφ ωε λοοκ ατ τηε Χολδ
Ωαρ ανδ ποστ−Χολδ Ωαρ σαµπλεσ, τηε ρεσυλτσ λεαδ υσ το σιµιλαρ νδινγσ ασ βεφορε. Ιν τηε
ποστ−Χολδ Ωαρ περιοδ, τωο χουντριεσ ωιτη δι⁄ερεντ ρελιγιονσ ηαϖε α 28 περχεντ ηιγηερ
χονιχτ προβαβιλιτψ τηαν τωο χουντριεσ ωιτη τηε σαµε ρελιγιον; ωηερεασ δυρινγ τηε Χολδ
Ωαρ τηισ ε⁄εχτ ισ νεγατιϖε, αλτηουγη ιν βοτη χασεσ τηε χοε′χιεντσ αρε ινσιγνι χαντ.
Τηερεφορε, γιϖεν αλλ τηε χοε′χιεντσ ον δι⁄ερεντ ρελιγιονσ ινδιχατορ αρε ινσιγνι χαντ, ωε
χαν χονχλυδε τηατ αλτηουγη τηε διρεχτιον οφ τηε ε⁄εχτσ αρε χονσιστεντ ωιτη πρεϖιουσ
νδινγσ, τηε µοστ ιµπορταντ φαχτορ τηατ χαυσεσ χονιχτυαλ χλασηεσ ισ νοτ ρελιγιον ασ
Ηυντινγτον συγγεστεδ.
[Ταβλε 8 αρουνδ ηερε]
Ιν α σιµιλαρ ϖειν, ωε ρεπεατ ιν Ταβλε 9 τηε σαµε αναλψσισ πυττινγ φορωαρδ τηε ∀διφ−
φερεντ µαϕοριτψ λανγυαγε∀ ινδιχατορ ασ ουρ ϖαριαβλε οφ ιντερεστ. ∀∆ι⁄ερεντ µαϕοριτψ
λανγυαγε∀ ισ α βιναρψ ϖαριαβλε εθυαλ το ονε ιφ τηε τωο χουντριεσ ιν α δψαδ δο νοτ σπεακ
τηε σαµε δοµιναντ λανγυαγε. Τηε ρεσυλτσ πρεσεντεδ ιν Ταβλε 9 χον ρµ νοω Ηυντινγ−
τονσ ηψποτηεσισ. Ιν τηε ποστ−Χολδ Ωαρ περιοδ, τωο χουντριεσ ωιτη δι⁄ερεντ µαϕοριτψ
λανγυαγε ηαϖε 67 περχεντ ηιγηερ λικελιηοοδ οφ χονιχτ, ωηιλε τηισ ε⁄εχτ ισ νεγατιϖε δυρινγ
τηε Χολδ Ωαρ. Ηενχε, ονε χοµπονεντ οφ χιϖιλιζατιονσ τηατ αχτυαλλψ ινχινερατε χονιχτ
ιν τηε ποστ−Χολδ Ωαρ ερα ισ λανγυαγε.
[Ταβλε 9 αρουνδ ηερε]
Λαστλψ, ωε ρεπεατ τηε σαµε εξερχισεσ ιν Ταβλε 10 υσινγ αν ινδιχατορ ϖαριαβλε τηατ
τακεσ ονε ωηεν τηε τωο χουντιεσ ιν α δψαδ ηαϖε ∀δι⁄ερεντ µαϕοριτψ ετηνιχιτψ.∀ Ηαϖινγ
δι⁄ερεντ δοµιναντ ετηνιχιτιεσ δοεσ νοτ σεεµ το σιγνι χαντλψ α⁄εχτ χονιχτ ινϖολϖεµεντ
οφ χουντριεσ ιν τηε ποστ−Χολδ Ωαρ ερα, ωηιλε ιτ ηασ α νεγατιϖε ιµπαχτ δυρινγ τηε Χολδ
Ωαρ.
[Ταβλε 10 αρουνδ ηερε]
Φροµ τηισ αναλψσισ ωε χαν χονχλυδε τηατ ηαϖινγ δι⁄ερεντ λανγυαγεσ ηασ α στρονγερ,
στατιστιχαλλψ σιγνι χαντ ανδ ροβυστ ιµπαχτ ον χονιχτ ινϖολϖεµεντ χοµπαρεδ το ηαϖινγ
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δι⁄ερεντ ετηνιχιτιεσ ορ ρελιγιονσ, αλτηουγη τηε διρεχτιον οφ τηε ε⁄εχτσ αρε ιν λινε ωιτη ουρ
πρεδιχτιονσ. Ηυντινγτονσ ηψποτηεσισ αβουτ τηε χλαση οφ χιϖιλιζατιονσ ιν τηε ποστ−Χολδ
Ωαρ ερα ισ ρεα′ρµεδ ανδ τηεσε ρεσυλτσ ινδιχατε τοωαρδσ α λινκ βετωεεν Ηυντινγτονσ τψ−
πολογψ οφ χιϖιλιζατιονσ ανδ λινγυιστιχ ασσοχιατιονσ βετωεεν χουντριεσ, βυτ νοτ νεχεσσαριλψ
τοωαρδ α λινκ βετωεεν ρελιγιουσ δισσιµιλαριτψ ανδ χονιχτ. Γαρτζκε ανδ Γλεδιτσχη (2006)
χλαιµ τηατ σηαρινγ α ρελιγιον ρεδυχεσ χονιχτ λικελιηοοδ, ωηιλε σηαρινγ α λανγυαγε ορ αν
ετηνιχιτψ ινχρεασεσ ιτ. Ηοωεϖερ, χοντραρψ το τηειρ νδινγσ, ωε σηοω τηατ ωηεν οτηερ
δετερµιναντσ οφ χονιχτ αρε προπερλψ τακεν ιντο αχχουντ σηαρινγ α ρελιγιον, ετηνιχιτψ ορ
λανγυαγε δοεσ νοτ ηαϖε αν οϖεραλλ ε⁄εχτ ον χονιχτ ινϖολϖεµεντ. Αδδιτιοναλλψ, ωηεν α
παιρ οφ χουντριεσ δο νοτ σηαρε α χοµµον λανγυαγε τηεψ αρε µορε λικελψ το γητ ιν τηε
ποστ−Χολδ Ωαρ ερα.

7

Σενσιτιϖιτψ Αναλψσισ

Ιν τηισ σεχτιον ωε χηαλλενγε ουρ νδινγσ βψ υσινγ ϖαριουσ σενσιτιϖιτψ τεστσ. Ωε δο τηατ
ρστ βψ εµπλοψινγ εστιµατορσ αλτερνατιϖε το τηε προβιτ µοδελ. Σεχονδ, ωε εξπεριµεντ
ωιτη δι⁄ερεντ χυτο⁄ ποιντσ φορ τηε ενδ οφ τηε Χολδ Ωαρ. Τηιρδ, ωε σχρυτινιζε τηε υσε
οφ αλτερνατιϖε δεπενδεντ ϖαριαβλεσ. Φουρτη, ωε λοοκ ιντο ηοω σοµε χονιχτυαλ χουντρψ−
παιρσ µιγητ ινυενχε τηε ρεσυλτσ. Φιφτη, ωε δραω τηε πρε−Χολδ Ωαρ περιοδ ιντο τηε
πιχτυρε φορ χοµπαρισον. Φιναλλψ, ωε χοντραστ ουρ µεασυρε οφ χιϖιλιζατιονσ ωιτη α ποπυλαρ
µεασυρε οφ γενετιχ διστανχε ανδ σεε ωηετηερ δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ δυµµψ συρϖιϖε ιτσ
ινχλυσιον.

7.1

Αλτερνατιϖε Εστιµατορσ

Ιν Ταβλε 11 ωε ρυν τηε σαµε αναλψσισ οφ τηε ε⁄εχτ οφ δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ ον χονιχτ
προβαβιλιτψ ωιτη αλτερνατιϖε εστιµατορσ. Ιν Πανελ Α οφ Ταβλε 11 ωε εµπλοψ α λινεαρ
προβαβιλιτψ µοδελ. Ιν Πανελ Β ωε µακε υσε οφ α λογιτ µοδελ. Ιν Πανελ Χ, λαστλψ,
ωε υσε Κινγ ανδ Ζενγσ ραρε εϖεντσ λογιτ (ΡεΛογιτ) εστιµατορ (σεε, Κινγ ανδ Ζενγ,
2001α; 2001β; Τοµζ, Κινγ ανδ Ζενγ, 2003). Τηισ εστιµατορ αδϕυστσ τηε εστιµατιον φορ
βιναρψ δεπενδεντ ϖαριαβλεσ ωιτη µανψ µορε ζεροσ τηαν ονεσ. Στανδαρδ ερρορσ αρε αγαιν
χλυστερεδ ατ τηε δψαδ λεϖελ.
Χονχλυσιονσ φροµ τηε πρεϖιουσ αναλψσεσ χαρρψ οϖερ. ∆ι⁄ερεντ χιϖιλιζατιοναλ βελονγ−
ινγσ δο νοτ ηαϖε αν οϖεραλλ ιµπαχτ ον ιντερ−στατε χονιχτ λικελιηοοδ. Ηοωεϖερ, τηισ
ε⁄εχτ σηοωσ δι⁄ερεντιαλ παττερνσ ιν τηε Χολδ Ωαρ ανδ ποστ−Χολδ Ωαρ περιοδσ. Ωηιλε
χιϖιλιζατιοναλ δισσιµιλαριτψ ινχρεασεσ χονιχτ προβαβιλιτψ ιν τηε ποστ−Χολδ Ωαρ περιοδ, ιτ
δοεσ νοτ δισπλαψ ανψ σιγνι χαντ ιµπαχτ δυρινγ τηε Χολδ Ωαρ.
[Ταβλε 11 αρουνδ ηερε]

7.2

Αλτερνατιϖε Χολδ Ωαρ Χυτο⁄ Ποιντσ

Μοστ σχηολαρσ ατταχη τηε ενδ οφ τηε Χολδ Ωαρ το τηε δισσολυτιον οφ τηε Σοϖιετ Υνιον.
Τηατ ισ ωηψ ιν ουρ αναλψσισ σο φαρ ωε τοοκ 1991 ασ τηε ποιντ ωηεν τηε Χολδ Ωαρ ενδεδ.
Ηοωεϖερ, χονσενσυσ ον ωηεν τηε Χολδ Ωαρ αχτυαλλψ ενδεδ ισ σχαρχε. Φορ ινστανχε,
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ιν Νοϖεµβερ 1988, Βριτιση Πριµε Μινιστερ Μαργαρετ Τηατχηερ, προχλαιµεδ, ∀Τηε Χολδ
Ωαρ ισ οϖερ∀. Τηυσ, ιτ ισ νεχεσσαρψ το ηιγηλιγητ τηε φαχτ τηατ ουρ ρεσυλτσ αρε νοτ σενσιτιϖε
το α παρτιχυλαρ χυτο⁄ ποιντ. Ιν ωηατ φολλοωσ ωε εξπεριµεντ ωιτη α φεω πλαυσιβλε Χολδ
Ωαρ χυτο⁄ ψεαρσ.
Ταβλε 12 πρεσεντσ α ρεπλιχα οφ ουρ πρεϖιουσ αναλψσισ ωιτη αλτερνατιϖε ψεαρσ οφ ενδινγ
φορ Χολδ Ωαρ. Ιν Πανελ Α ωε τακε τηε ενδ οφ Χολδ Ωαρ ασ 1988; ιν Πανελ Β ασ 1989;
ανδ ιν Πανελ Χ ασ 1990. Πρεϖιουσ νδινγσ χαρρψ οϖερ. Τηερε ισ α χηανγε ιν τηε ε⁄εχτ οφ
χιϖιλιζατιοναλ δι⁄ερενχεσ ον τηε χονιχτ λικελιηοοδ ιν τηε ποστ−Χολδ Ωαρ περιοδ χοµπαρεδ
το τηε Χολδ Ωαρ περιοδ, ανδ χουντριεσ οφ δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ αρε µορε λικελψ το γητ
ιν τηε ποστ−Χολδ Ωαρ περιοδ.
[Ταβλε 12 αρουνδ ηερε]

7.3

Αλτερνατιϖε ∆επενδεντ ςαριαβλεσ

Ταβλε 13 εσταβλισηεσ τηατ τηε νδινγσ αρε νοτ σενσιτιϖε το τηε ωαψ τηε δεπενδεντ ϖαριαβλε
ισ χονστρυχτεδ. Ηενχε, ινστεαδ οφ υσινγ ασ δεπενδεντ ϖαριαβλε α βιναρψ ινδιχατορ οφ
χονιχτ φορ µιλιταριζεδ δισπυτεσ τηατ αρε γρεατερ τηαν ορ εθυαλ το τηε ιντενσιτψ λεϖελ οφ
3, ωε εξπεριµεντ ωιτη αλτερνατιϖε δεπενδεντ ϖαριαβλεσ.
Ιν Πανελ Α οφ Ταβλε 13 ωε τακε χονιχτσ οφ ανψ λεϖελ οφ ιντενσιτψ ασ τηεψ αρε ανδ ρυν
ΟΛΣ ρεγρεσσιονσ. Ιν Πανελ Β, ωε χρεατε α βιναρψ ινδιχατορ οφ χονιχτ τακινγ τηε λεϖελ
οφ χονιχτ ιντενσιτψ τωο ασ τηε τηρεσηολδ. Ιν Πανελ Χ, ωε δο τηε σαµε φορ τηε χονιχτ
ιντενσιτψ οφ 4. Πρεϖιουσ νδινγσ χαρρψ οϖερ. Ονλψ φορ τηε χονιχτ λεϖελ οφ 4 ανδ αβοϖε,
αλτηουγη τηε διρεχτιον ισ χορρεχτ, στατιστιχαλ σιγνι χανχε δισαππεαρσ ιν τηε ποστ−Χολδ
Ωαρ περιοδ. Τηισ µιγητ βε δυε το τηε δι′χυλτψ οφ ηαϖινγ ροβυστ εστιµατεσ ωηεν τηερε
αρε σο φεω χονιχτσ οφ συχη λεϖελ.
[Ταβλε 13 αρουνδ ηερε]

7.4

Βελλιχοσε ∆ψαδσ

Ιν Πανελ Α οφ Ταβλε 14 ωε ρυν τηε αναλψσισ φορ βελλιχοσε παιρσ ονλψ, τηατ ισ τηε παιρ οφ
χουντριεσ τηατ ηαϖε εϖερ ηαδ ανψ χονιχτ. Πρεϖιουσ χονχλυσιονσ χαρρψ φορωαρδ.
Ιν Πανελ Β ανδ Πανελ Χ ωε δροπ τηε τοπ 1% χονιχτυαλ δψαδσ ουτ οφ τηε αναλψσισ,
ρστ ουτ οφ τηε βελλιγερεντ δψαδσ ανδ τηεν ουτ οφ αλλ χουντρψ παιρσ. Ωε δο τηατ ιν
ορδερ το τακε ιντο αχχουντ τηε χονχερνσ οϖερ χοντροϖερσιαλ χουντριεσ ανδ δουβτσ οφ
ρεϖερσε ενγινεερινγ ιν χουντρψ−χιϖιλιζατιον τψπολογψ. Φορ ινστανχε, ωηεν ωε λοοκ ιντο
τοπ βελλιχοσε δψαδσ, τηε τοπ 5 βελλιγερεντ δψαδσ ωε οβσερϖε αρε ασ φολλοωσ: Ισραελ−Σψρια,
Νορτη Κορεα−Σουτη Κορεα, Αρµενια−Αζερβαιϕαν, Εγψπτ−Ισραελ ανδ Ινδια−Πακισταν. Ιν
ορδερ το εσταβλιση τηε φαχτ τηατ ουρ ρεσυλτσ αρε νοτ δριϖεν βψ α φεω σπεχι χ χουντρψ παιρσ
τηατ βελονγ το δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ ανδ τηατ γητ οϖερ ανδ οϖερ αγαιν, ωε δροπ τοπ
1% οφ χουντριεσ ωιτη χονιχτυαλ ρελατιονσηιπσ. Νοτωιτηστανδινγ συχη χονχερνσ ωε στιλλ
οβσερϖε α ποσιτιϖε ανδ σιγνι χαντ ιµπαχτ οφ χιϖιλιζατιοναλ δισσιµιλαριτψ ον τηε λικελιηοοδ
οφ χονιχτ ιν τηε ποστ−Χολδ Ωαρ ερα.
[Ταβλε 14 αρουνδ ηερε]
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7.5

Χαστινγ Γενετιχ ∆ιστανχε ιν Χοµπαρισον

Ινδεξ οφ γενετιχ διστανχε ασ α προξψ φορ χυλτυρε ηασ ρεχεντλψ αττραχτεδ α νυµβερ οφ ρε−
σεαρχηερσ (Γιυλιανο, Σπιλιµβεργο ανδ Τονον, 2006; Γυισο, Σαπιενζα ανδ Ζινγαλεσ, 2009;
Σπολαορε ανδ Ωαχζιαργ, 2009, 2010). Μορεοϖερ, ∆εσµετ ετ αλ. (2006) προϖιδε εµπιριχαλ
συππορτ φορ χηοοσινγ γενετιχ διστανχε ασ α προξψ φορ χυλτυραλ δι⁄ερενχεσ µεασυρεδ βψ
Ωορλδ ςαλυεσ Συρϖεψ. Το τηατ ενδ, ωε ωουλδ λικε το τεστ τηε σενσιτιϖιτψ οφ ουρ µεασυρεσ
οφ χυλτυρε αγαινστ γενετιχ διστανχε ϖαριαβλε ανδ σεε ηοω τηεψ φαρε ιν χοµπαρισον.
Γενετιχ διστανχε ισ α συµµαρψ µεασυρε οφ δι⁄ερενχεσ ιν αλλελε φρεθυενχιεσ αχροσσ α
ρανγε οφ νευτραλ γενεσ (ορ χηροµοσοµαλ λοχι). Χορρεσπονδινγλψ, τηε ινδεξ χονστρυχτεδ
µεασυρεσ τηε γενετιχ ϖαριανχε βετωεεν ποπυλατιονσ ασ α φραχτιον οφ τηε τοταλ γενετιχ
ϖαριανχε. Γιϖεν γενετιχ χηαραχτεριστιχσ αρε τρανσµιττεδ τηρουγηουτ γενερατιονσ ατ α
ρεγυλαρ παχε, γενετιχ διστανχε ισ χλοσελψ λινκεδ το τηε τιµεσ ωηεν τωο ποπυλατιονσ σηαρεδ
χοµµον ανχεστορσ. Ιτ ισ αργυεδ τηατ τηε δεγρεε οφ γενετιχ διστανχε αλσο ρεεχτσ χυλ−
τυραλ διστανχε φορ χυλτυρε χαν βε τρανσµιττεδ αχροσσ γενετιχαλλψ ρελατεδ ινδιϖιδυαλσ, ανδ
τηερεφορε, ποπυλατιονσ τηατ αρε φαρτηερ απαρτ γενεαλογιχαλλψ τενδ το βε, ον αϖεραγε,
µορε δι⁄ερεντ ιν χηαραχτεριστιχσ τηατ αρε τρανσµιττεδ ωιτη ϖαριατιονσ φροµ παρεντσ το
χηιλδρεν.24
Ιν τηισ στρανδ οφ τηε λιτερατυρε, φορ ινστανχε, υσινγ γενετιχ διστανχε ασ α µεασυρε
οφ χυλτυραλ δισσιµιλαριτψ, ρεσεαρχηερσ τριεδ το εξπλαιν τηε δι⁄ερενχεσ ιν τηε λεϖελ οφ δε−
ϖελοπµεντ αχροσσ χουντριεσ (Σπολαορε ανδ Ωαχζιαργ, 2009), τηε ε⁄εχτ οφ χυλτυρε ον τηε
λικελιηοοδ οφ χονιχτ ινϖολϖεµεντ οφ χουντρψ δψαδσ (Σπολαορε ανδ Ωαχζιαργ, 2010) ορ
τηε λεϖελ οφ τρυστ ποπυλατιονσ ηαϖε φορ εαχη οτηερ (Γυισο, Σαπιενζα ανδ Ζινγαλεσ, 2009).
Γιϖεν τηε αβοϖε δισχυσσιον ανδ τηε ιµπορτανχε οφ γενετιχ διστανχε ιν ρεχεντ τιµεσ
ωε δεεµ ιτ νεχεσσαρψ το εσταβλιση τηε ροβυστνεσσ οφ ουρ ρεσυλτσ το τηε ινχλυσιον οφ τηισ
ϖαριαβλε. Τηε γενετιχ διστανχε δατα ωε υσε αρε φροµ Σπολαορε ανδ Ωαχζιαργ (2009) ασ
τηε γενετιχ διστανχε ινφορµατιον ον ποπυλατιονσ ισ µαππεδ οντο χουντριεσ.
Ιν Ταβλε 15 ωε προβε ωηετηερ ουρ ινδιχατορ οφ δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ συρϖιϖε ινχλυσιον
οφ γενετιχ διστανχε ϖαριαβλε, ανδ τηερεφορε, ωηετηερ ιτ εξπλαινσ αν ελεµεντ οφ χυλτυρε τηατ
ισ νοτ χαπτυρεδ βψ γενετιχ διστανχε. Γενετιχ διστανχε ισ αδδεδ το τηε φυλλ σετ οφ χοντρολ
ϖαριαβλεσ (χοε′χιεντσ νοτ ρεπορτεδ) ιν αλλ εστιµατιονσ ωιτη τιµε ξεδ ε⁄εχτσ ανδ παστ
χονιχτ δυµµιεσ. Τηε ρεσυλτσ αρε προµινεντ. Ουρ µεασυρε οφ δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ νοτ
ονλψ συρϖιϖεσ ινχλυσιον οφ γενετιχ διστανχε, βυτ ιτ αλσο σηοωσ α ϖερψ λαργε ανδ σιγνι χαντ
ιµπαχτ ον χονιχτ ινϖολϖεµεντ ιν τηε ποστ−Χολδ Ωαρ ερα. Τηε χονσεθυενχεσ οφ δι⁄ερεντ
χιϖιλιζατιοναλ βελονγινγσ ισ µυχη σηαρπερ ιν τηε ποστ−Χολδ Ωαρ περιοδ. Α δψαδ οφ
δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ ηαϖε αν ινχρεασεδ λικελιηοοδ οφ χονιχτ (βψ 76%) ιν τηε ποστ−Χολδ
Ωαρ ερα χοµπαρεδ το α στατιστιχαλλψ ινσιγνι χαντ ιµπαχτ δυρινγ τηε Χολδ Ωαρ. Τηεσε
ρεσυλτσ σηοω τηατ ουρ µεασυρε οφ δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ ισ ροβυστ το τηε ινχλυσιον οφ
γενετιχ διστανχε ανδ ρεεχτσ αν ελεµεντ οφ χιϖιλιζατιοναλ ανδ χυλτυραλ δι⁄ερενχεσ τηατ ισ
24

Φορ µορε δεταιλσ ανδ τηε δισχυσσιον ον τηε χονστρυχτιον οφ γενετιχ διστανχε βετωεεν ποπυλατιονσ,
ιτσ χορρεσπονδινγ µαππινγ οντο χουντριεσ ανδ ιτσ χυλτυραλ ιµπλιχατιονσ, ιντερεστεδ ρεαδερ σηουλδ σεε
Χαϖαλλι−Σφορζα ανδ Φελδµαν (1981), Χαϖαλλι−Σφορζα ετ αλ. (1994), Γιυλιανο, Σπιλιµβεργο ανδ Τονον
(2006) ανδ Σπολαορε ανδ Ωαχζιαργ (2009).
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νοτ χαπτυρεδ βψ γενετιχ διστανχε.
Ιν αλλ οφ τηε ρεγρεσσιονσ γενετιχ διστανχε αππεαρσ το ρεδυχε τηε προβαβιλιτψ οφ χον−
ιχτ. Σπολαορε ανδ Ωαχζιαργ (2010) εξπλαιν τηισ φαχτ βψ αργυινγ τηατ γενετιχαλλψ χλοσερ
ποπυλατιονσ σηαρε µορε ιδεαλ ποιντσ το δισπυτε αβουτ ανδ α βιγγερ λοτ οφ χοµµον προβ−
λεµατιχ ισσυεσ. Ον τηε οτηερ ηανδ, Γιυλιανο, Σπιλιµβεργο ανδ Τονον (2006) αργυε τηατ
γενετιχ διστανχε ρεεχτσ γεογραπηιχαλ βαρριερσ. Ιφ τηισ ωασ τηε χασε, τηε νεγατιϖε σινγ
ον τηε γενετιχ διστανχε χοε′χιεντ µανιφεστσ µορε ορ λεσσ τηε σαµε ε⁄εχτ οφ γεοδεσιχ
διστανχε ορ οτηερ γεογραπηιχαλ βαρριερσ ον χονιχτ. Ειτηερ ωαψ, τηε ε⁄εχτ οφ δι⁄ερεντ
χιϖιλιζατιονσ ιν τηε ποστ−Χολδ Ωαρ ισ νοτ αλτερεδ.
[Ταβλε 15 αρουνδ ηερε]

8

Χονχλυσιον

Ασ Ηυντινγτον (1993β) στατεδ, φαιτη ανδ φαµιλψ, βλοοδ ανδ βελιεφ αρε ωηατ πεοπλε
ιδεντιφψ τηεµσελϖεσ ωιτη ανδ ωηατ τηεψ ωιλλ γητ ανδ διε φορ. Τηατ ισ ωηψ τηε χλαση οφ
χιϖιλιζατιονσ ισ ρεπλαχινγ τηε Χολδ Ωαρ ασ τηε χεντραλ πηενοµενον οφ γλοβαλ πολιτιχσ ανδ
ωηψ α χιϖιλιζατιοναλ παραδιγµ προϖιδεσ, βεττερ τηαν ανψ αλτερνατιϖε, α υσεφυλ σταρτινγ
ποιντ φορ υνδερστανδινγ ανδ χοπινγ ωιτη τηε χηανγεσ γοινγ ον ιν τηε ωορλδ. Ηοωεϖερ,
τηισ ισ νοτ το αργυε τηατ χιϖιλιζατιοναλ ιδεντιτιεσ ωιλλ ρεπλαχε αλλ οτηερ ιδεντιτιεσ ορ νατιον
στατεσ ωιλλ δισαππεαρ ορ ωιτηιν χιϖιλιζατιον χονιχτ ωιλλ νεϖερ οχχυρ.
Τηουγη τηε αβοϖε χλαιµ βψ Ηυντινγτον µιγητ νεγλεχτ σεϖεραλ ασπεχτσ τηατ φεεδ
ιντο χονιχτυαλ φαυλτ λινεσ, τηερε ισ αν ελεµεντ οφ τρυτη ιν ιτ ασ τηισ στυδψ σηοωσ. Το
τηατ ενδ, υσινγ α ριχη δατα σετ, τηισ παπερ προϖιδεσ τηε λαχκινγ ριγορουσ εµπιριχαλ
αναλψσισ οφ ωηατ ωασ ϖερβαλιζεδ βψ Ηυντινγτον. Ωε δο νοτ ονλψ πυτ φορωαρδ ϖαριουσ
τεστσ ανδ σπεχι χατιονσ, βυτ αλσο χαρρψ ουτ α νυµβερ οφ αλτερνατιϖε ροβυστνεσσ χηεχκσ.
Ουρ ρεσυλτσ αρε ϖερψ περσιστεντ. Ωε σηοω τηατ χιϖιλιζατιοναλ δι⁄ερενχεσ δο µαττερ ιν
χονιχτυαλ ρελατιονσ ονλψ ιν τηε ποστ−Χολδ Ωαρ περιοδ, βυτ ηαϖε νο οϖεραλλ ιµπαχτ.
Μορε σπεχι χαλλψ, ωε σηοω τηατ, ιν τηε ποστ−Χολδ Ωαρ ερα, χουντρψ παιρσ τηατ βελονγ
το δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ αρε ασσοχιατεδ ωιτη 63.6% ηιγηερ χονιχτ προβαβιλιτψ τηαν τηε
ονεσ τηατ βελονγ το τηε σαµε χιϖιλιζατιον. Τηεσε ρεσυλτσ αρε νοτ δριϖεν βψ τηε παρτιχυλαρ
χλασσι χατιον οφ χιϖιλιζατιονσ ανδ χουντριεσ, νορ δο τηεψ δεπενδ ον τηε σπεχι χ εστιµατορ
ορ τηε χηοιχε οφ δεπενδεντ ϖαριαβλε. Φυρτηερµορε, εϖιδενχε συγγεστσ τηατ αλτηουγη
δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ ινδιχατορ ισ ηιγηλψ χορρελατεδ ωιτη δι⁄ερεντ ρελιγιον ανδ δι⁄ερεντ
λανγυαγε ινδιχατορσ, ονλψ ηαϖινγ δι⁄ερεντ λανγυαγεσ φορ α δψαδ ινχρεασεσ τηε χονιχτ
λικελιηοοδ βυτ νοτ ηαϖινγ δι⁄ερεντ ρελιγιονσ. Ωε προϖιδε εϖιδενχε τηατ τωο χουντριεσ
τηατ ηαϖε δι⁄ερεντ µαϕοριτψ λανγυαγεσ ιν τηε ποστ−Χολδ Ωαρ περιοδ φαχε α 67 περχεντ
ηιγηερ προβαβιλιτψ οφ χονιχτ τηαν χουντριεσ οφ τηε σαµε λανγυαγε, ωηερεασ τηισ ε⁄εχτ
ισ νεγατιϖε δυρινγ τηε Χολδ Ωαρ.
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Ταβλε 1. Νυµβερ οφ Χονιχτσ ωιτηιν ανδ αχροσσ Χιϖιλιζατιονσ βετωεεν 1816−2001.
ΧιϖιλιζατιονσΩεστερν Σινιχ Ισλαµιχ Ηινδυ Ορτηοδοξ Λατ.ΑµεριχανΑφριχανΒυδδηιστΛονε Στατεσ
Ωεστερν
419
(9.5%)
Σινιχ
265
127
(6%) (2.8%)
Ισλαµιχ
581
15
351
(13.1%) (.34%) (7.9%)
Ηινδυ
5
33
65
3
(.11%) (.74%) (1.4%) (.06%)
Ορτηοδοξ
530
90
247
0
105
(12%) (2.04%) (5.6%) 0
(2.3%)
Λατ.Αµεριχαν
326
7
8
11
13
302
(7.4%) (.15%) (.18%) (.24%) (.29%)
(6.8%)
Αφριχαν
39
0
53
5
6
21
193
(.88%)
0
(1.2%) (.11%) (.13%)
(.47%)
(4.3%)
Βυδδηιστ
25
81
3
6
5
0
0
78
(.56%) (1.8%) (.06%) (.13%) (.11%)
0
0
(1.7%)
Λονε Στατεσ
106
86
44
0
82
41
7
16
4
(2.4%) (1.9%) (.99%) 0
(1.8%)
(.93%)
(.15%) (.36%)
(.09%)
Σουρχε: Αυτηορσ οων χονστρυχτιον. Περχενταγεσ αρε ιν παρεντηεσεσ.
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Ταβλε 2. Χροσσ−Σεχτιοναλ Ρεγρεσσιονσ, προβιτ.
(∆επενδεντ ϖαριαβλε: διχηοτοµουσ ινδιχατορ φορ ωηετηερ α χουν−
τρψ παιρ ωασ εϖερ ινϖολϖεδ ιν α χονιχτ, 1816−2001).
(1)
(2)
(3)
(4)
αδδ
αδδ
ωαρ
γεογραπηιχ δι⁄ερεντ πολιχαλ (δεπενδεντ
φαχτορσ χιϖιλιζατιονσ φαχτορσ ϖαριαβλε)
∆ι⁄ερεντ Χιϖιλιζατιονσ
Χοντιγυιτψ
Λογ Γεοδεσιχ ∆ιστανχε
Λογ Αβσ. ∆ι⁄. ιν Λατιτυδεσ
Λογ Αβσ. ∆ι⁄. ιν Λονγιτυδεσ

#Λανδλοχκεδ Χουντριεσ
#Ισλανδ Χουντριεσ
Λογ Προδυχτ οφ Λανδ Αρεασ

9.49∗∗∗
(0.00)
−1.97∗∗∗
(0.00)
−.417∗∗∗
(0.00)
−.135
0.23
−2.06∗∗∗
(0.00)
1.36∗∗∗
(0.00)
.82∗∗∗
(0.00)

.189
(0.41)
9.56∗∗∗
(0.00)
−2.00∗∗∗
(0.00)
−.425∗∗∗
(0.00)
−.136
(0.22)
−2.05∗∗∗
(0.00)
1.36∗∗∗
(0.00)
.82∗∗∗
(0.00)

Εϖερ ιν Χολονιαλ Ρελατιονσηιπ
Χοµµον Χολονιζερ
Σαµε Χουντρψ
∆ι⁄ερεντ Λεγαλ Οριγινσ

# Οβσ.

15309

15309
9.96

Στανδαρδιζεδ Μαγνιτυδε(%)

.126
(0.57)
8.68∗∗∗
(0.00)
−1.82∗∗∗
(0.00)
−.452∗∗∗
(0.00)
−.157
(0.15)
−1.97∗∗∗
(0.00)
1.28∗∗∗
(0.00)
.775∗∗∗
(0.00)
5.59∗∗∗
(0.00)
−1.32∗∗∗
(0.00)
5.55∗∗∗
(0.00)
.438∗∗
(0.02)
15309
6.98

.074
(0.18)
.685∗∗∗
(0.00)
−.188∗∗∗
(0.00)
−.098∗∗∗
(0.00)
−.022
(0.43)
−.221∗∗∗
(0.00)
.062
(0.23)
.114∗∗∗
(0.00)
.253
(0.19)
−.222∗∗∗
(0.00)
1.03∗∗∗
(0.00)
.143∗∗∗
(0.00)
15309
38.10

Ροβυστ π−ϖαλυεσ ιν παρεντηεσεσ; ∗∗∗ σιγνι χαντ ατ 1%; ∗∗ σιγνι χαντ ατ 5%; ∗ σιγνι χαντ ατ
10%. Προβιτ µαργιναλ ε⁄εχτσ αρε ρεπορτεδ ιν αλλ χολυµνσ. Φορ δυµµψ ϖαριαβλεσ, µαργιναλ
ε⁄εχτσ αρε φορ δισχρετε χηανγεσ φροµ 0 το 1. Τηε στανδαρδιζεδ µαγνιτυδε ισ τηε ε⁄εχτ οφ
α δισχρετε χηανγε φροµ 0 το 1 ιν δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ δυµµψ ασ α περχενταγε οφ τηε
προβαβιλιτψ οφ χονιχτ ατ τηε µεανσ οφ τηε ϖαριαβλεσ. Αλλ µαργιναλ ε⁄εχτσ αρε µυλτιπλιεδ
βψ 100 φορ τηε σακε οφ ρεαδαβιλιτψ.
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Ταβλε 3. Χροσσ−Σεχτιοναλ Ρεγρεσσιονσ, προβιτ.
(∆επενδεντ ϖαριαβλε: διχηοτοµουσ ινδιχατορ φορ ωηετηερ α χουντρψ παιρ
ωασ εϖερ ινϖολϖεδ ιν α χονιχτ, πρε−Χολδ Ωαρ, Χολδ Ωαρ ανδ ποστ−Χολδ
Ωαρ Χοµπαρισονσ).
(1)
(2)
(3)
πρε−Χολδ Ωαρ
Χολδ Ωαρ
ποστ−Χολδ Ωαρ
περιοδ
περιοδ
περιοδ
∆ι⁄ερεντ Χιϖιλιζατιονσ
Χοντιγυιτψ
Λογ Γεοδεσιχ ∆ιστανχε
Λογ Αβσ. ∆ι⁄. ιν Λατιτυδεσ
Λογ Αβσ. ∆ι⁄. ιν Λονγιτυδεσ

#Λανδλοχκεδ Χουντριεσ
#Ισλανδ Χουντριεσ
Λογ Προδυχτ οφ Λανδ Αρεασ
Εϖερ ιν Χολονιαλ Ρελατιονσηιπ

5.05∗∗∗
(0.00)
16.39∗∗∗
(0.00)
−9.34∗∗∗
(0.00)
−.439
(0.55)
1.13
(0.25)
−8.03∗∗∗
(0.00)
10.98∗∗∗
(0.00)
3.02∗∗∗
(0.00)
15.53∗∗∗
(0.00)

Χοµµον Χολονιζερ
Σαµε Χουντρψ
∆ι⁄ερεντ Λεγαλ Οριγινσ

# Οβσ.
Στανδαρδιζεδ Μαγνιτυδε(%)

12.36∗
(0.05)
2.18
(0.12)
2154
49.53

.090
(0.59)
4.87∗∗∗
(0.00)
−.663∗∗∗
(0.00)
−.24∗∗∗
(0.00)
−.323∗∗∗
(0.00)
−1.21∗∗∗
(0.00)
.704∗∗∗
(0.00)
.404∗∗∗
(0.00)
2.11∗∗∗
(0.00)
−.415∗
(0.05)
4.05∗∗∗
(0.00)
.308∗∗
(0.02)
13774
9.55

.164∗∗∗
(0.00)
1.01∗∗∗
(0.00)
−.296∗∗∗
(0.00)
−.166∗∗∗
(0.00)
−.099∗∗∗
(0.00)
−.099∗∗
(0.03)
.089
(0.14)
.124∗∗∗
(0.00)
.281
(0.12)
−.207∗∗∗
(0.00)
.216
(0.2)
−.014
(0.8)
15309
69.22

Ροβυστ π−ϖαλυεσ ιν παρεντηεσεσ; ∗∗∗ σιγνι χαντ ατ 1%; ∗∗ σιγνι χαντ ατ 5%; ∗ σιγνι χαντ ατ 10%.
Προβιτ µαργιναλ ε⁄εχτσ αρε ρεπορτεδ ιν αλλ χολυµνσ. Φορ δυµµψ ϖαριαβλεσ, µαργιναλ ε⁄εχτσ αρε φορ
δισχρετε χηανγεσ φροµ 0 το 1. Τηε στανδαρδιζεδ µαγνιτυδε ισ τηε ε⁄εχτ οφ α δισχρετε χηανγε φροµ
0 το 1 ιν δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ δυµµψ ασ α περχενταγε οφ τηε προβαβιλιτψ οφ χονιχτ ατ τηε µεανσ
οφ τηε ϖαριαβλεσ. Αλλ µαργιναλ ε⁄εχτσ αρε µυλτιπλιεδ βψ 100 φορ τηε σακε οφ ρεαδαβιλιτψ.
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Ταβλε 4. Πανελ Ρεγρεσσιονσ, προβιτ, 1816−2001.
(∆επενδεντ ϖαριαβλε: διχηοτοµουσ ινδιχατορ οφ χονιχτ)
(1)
(2)
(3)
(4)
γεογραπηιχ πολιτιχαλ
χοντρολ
µιλιταρψ
φαχτορσ
φαχτορσ δεµοχραχψ φαχτορσ
.033∗∗∗

.028∗∗∗

.019∗

.006

(0.00)

(0.00)

(0.06)

(0.47)

Χοντιγυιτψ

.143∗∗∗

.135∗∗∗

.175∗∗∗

.15∗∗∗

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

Λογ Γεοδεσιχ ∆ιστανχε

−.058∗∗∗

−.057∗∗∗

−.04∗∗∗

−.024∗∗∗

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

Λογ Αβσ. ∆ι⁄. ιν Λατιτυδεσ

−.028∗∗∗

−.027∗∗∗

−.029∗∗∗

−.023∗∗∗

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

Λογ Αβσ. ∆ι⁄. ιν Λονγιτυδεσ

−.028∗∗∗

−.028∗∗∗

−.032∗∗∗

−.029∗∗∗

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

#Λανδλοχκεδ Χουντριεσ

−.051∗∗∗

−.048∗∗∗

−.051∗∗∗

−.033∗∗∗

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

#Ισλανδ Χουντριεσ

.063∗∗∗

.057∗∗∗

.069∗∗∗

.026∗∗∗

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

Λογ Προδυχτ οφ Λανδ Αρεασ

.032∗∗∗

.031∗∗∗

.032∗∗∗

.017∗∗∗

∆ι⁄ερεντ Χιϖιλιζατιονσ

(0.00)
Εϖερ ιν Χολονιαλ Ρελατιονσηιπ
Χοµµον Χολονιζερ
Σαµε Χουντρψ
∆ι⁄ερεντ Λεγαλ Οριγινσ

(0.00)

(0.00)

(0.00)

.105∗∗∗

.133∗∗∗

.067∗∗∗

(0.00)

(0.00)

(0.00)

−.013

−.003

−.008

(0.37)

(0.83)

(0.55)

.04∗

.034

.078∗∗∗

(0.05)

(0.12)

(0.00)

.03∗∗∗

.032∗∗∗

−.003

(0.00)
Συµ οφ ∆εµοχραχψ Ινδεξεσ

(0.00)

(0.65)

−.001∗∗∗

−.001∗∗∗

(0.00)

(0.00)

#Μαϕορ Ποωερσ

.086∗∗∗

Λογ Αβσ. ∆ι⁄. ιν Μιλιταρψ Χαπαβιλιτιεσ

.012∗∗∗

(0.00)
(0.00)
Αλλιανχε ∆υµµψ

−.017

#Οτηερ Ωαρσ ιν τ

−.0006

#Πεαχεφυλ Ψεαρσ

−.001∗∗∗

(0.11)
(0.68)
(0.00)
Ψεαρ Φιξεδ Ε⁄εχτσ
Παστ Χονιχτ ∆υµµιεσ
# οφ Οβσ.

Στανδαρδιζεδ Μαγνιτυδε(%)

ΨΕΣ
ΨΕΣ
583390
33.85

ΨΕΣ
ΨΕΣ
583390
28.73

ΨΕΣ
ΨΕΣ
487985
19.65

ΨΕΣ
ΨΕΣ
487176
8.04

Ροβυστ π−ϖαλυεσ χλυστερεδ ατ τηε δψαδ λεϖελ ιν παρεντηεσεσ; ∗∗∗ σιγνι χαντ ατ 1%; ∗∗ σιγνι χαντ ατ
5%; ∗ σιγνι χαντ ατ 10%. Προβιτ µαργιναλ ε⁄εχτσ αρε ρεπορτεδ ιν αλλ χολυµνσ. Φορ δυµµψ ϖαριαβλεσ,
µαργιναλ ε⁄εχτσ αρε φορ δισχρετε χηανγεσ φροµ 0 το 1. Τηε στανδαρδιζεδ µαγνιτυδε ισ τηε ε⁄εχτ οφ
α δισχρετε χηανγε φροµ 0 το 1 ιν δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ δυµµψ ασ α περχενταγε οφ τηε προβαβιλιτψ
οφ χονιχτ ατ τηε µεανσ οφ τηε ϖαριαβλεσ. Αλλ µαργιναλ ε⁄εχτσ αρε µυλτιπλιεδ βψ 100 φορ τηε σακε οφ
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ρεαδαβιλιτψ.

Ταβλε 5. Πανελ Ρεγρεσσιονσ, προβιτ, φυλλ σετ οφ χοντρολσ, 1950−2001.
(∆επενδεντ ϖαριαβλε: διχηοτοµουσ ινδιχατορ οφ χονιχτ; Χολδ Ωαρ
ανδ ποστ−Χολδ Ωαρ Χοµπαρισονσ).
(1)
(2)
(3)
(4)
Εντιρε Εντιρε
Χολδ
Ποστ
Σαµπλε Σαµπλε Ωαρ Χολδ Ωαρ
∆ι⁄ερεντ Χιϖιλιζατιονσ

.004
(0.69)

∆ι⁄ερεντ ΧιϖιλιζατιονσΠοστ−Χολδ Ωαρ
Αβσ. ∆ι⁄. ιν Λογ πχ Ινχοµε
Λογ Βι. Οπεννεσσ, τ−4
Λογ Μυλτι. Οπεννεσσ, τ−4
Λογ ∆ιστανχεΛογ Βι. Οπεννεσσ
Λογ ∆ιστανχεΛογ Μυλτι. Οπεννεσσ
Ψεαρ Φιξεδ Ε⁄εχτσ
Παστ Χονιχτ ∆υµµιεσ
Αδδιτιοναλ Χοντρολσ
# οφ Οβσ.
Στανδαρδιζεδ Μαγνιτυδε(%)

−.002
(0.54)
−.058∗∗∗
(0.00)
.152∗∗
(0.01)
.008∗∗∗
(0.00)
−.021∗∗∗
(0.00)
ΨΕΣ
ΨΕΣ
ΨΕΣ
149639
6.36

−.004
(0.74)
.037∗
(0.08)
−.002
(0.47)
−.057∗∗∗
(0.00)
.159∗∗∗
(0.00)
.008∗∗∗
(0.00)
−.022∗∗∗
(0.00)
ΨΕΣ
ΨΕΣ
ΨΕΣ
149639
50.07

−.020
(0.23)

.019∗∗
(0.02)

−.011∗∗
(0.01)
−.070∗∗
(0.01)
.093
(0.23)
.011∗∗∗
(0.00)
−.015
(0.13)
ΨΕΣ
ΨΕΣ
ΨΕΣ
101456
−22.88

.004∗
(0.07)
−.033∗∗
(0.02)
.111∗∗
(0.03)
.004∗∗
(0.01)
−.015∗∗
(0.04)
ΨΕΣ
ΨΕΣ
ΨΕΣ
48183
63.66

Ροβυστ π−ϖαλυεσ χλυστερεδ ατ τηε δψαδ λεϖελ ιν παρεντηεσεσ; ∗∗∗ σιγνι χαντ ατ 1%; ∗∗ σιγνιφ−
ιχαντ ατ 5%; ∗ σιγνι χαντ ατ 10%. Προβιτ µαργιναλ ε⁄εχτσ αρε ρεπορτεδ ιν αλλ χολυµνσ. Φορ
δυµµψ ϖαριαβλεσ, µαργιναλ ε⁄εχτσ αρε φορ δισχρετε χηανγεσ φροµ 0 το 1. Τηε στανδαρδιζεδ
µαγνιτυδε ισ τηε ε⁄εχτ οφ α δισχρετε χηανγε φροµ 0 το 1 ιν δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ δυµµψ ασ
α περχενταγε οφ τηε προβαβιλιτψ οφ χονιχτ ατ τηε µεανσ οφ τηε ϖαριαβλεσ. Αλλ µαργιναλ ε⁄εχτσ
αρε µυλτιπλιεδ βψ 100 φορ τηε σακε οφ ρεαδαβιλιτψ. Ιν αδδιτιον το τηε ϖαριαβλεσ ρεπορτεδ αλλ
ρεγρεσσιον χολυµνσ ινχλυδε Χοντιγυιτψ, Λογ Γεοδεσιχ ∆ιστανχε, Λογ Αβσολυτε ∆ι⁄ερενχε ιν
Λατιτυδεσ, Λογ Αβσολυτε ∆ι⁄ερενχε ιν Λονγιτυδεσ, Νυµβερ οφ Λανδλοχκεδ Χουντριεσ ιν τηε
Παιρ, Νυµβερ οφ Ισλανδ Χουντριεσ ιν τηε Παιρ,Λογ Προδυχτ οφ Λανδ Αρεασ ιν σθ κµ, Εϖερ ιν
Χολονιαλ Ρελατιονσηιπ, Χοµµον Χολονιζερ, Χουντριεσ ωερε ορ αρε τηε Σαµε Χουντρψ, ∆ι⁄ερ−
εντ Λεγαλ Οριγινσ, Συµ οφ ∆εµοχραχψ Ινδεξεσ, Νυµβερ οφ Μαϕορ Ποωερσ ιν τηε Παιρ, Λογ
Αβσολυτε ∆ι⁄ερενχε ιν Μιλιταρψ Χαπαβιλιτιεσ, Αλλιανχε ∆υµµψ, Νυµβερ οφ Οτηερ Ωαρσ ιν τ,
Νυµβερ οφ Πεαχεφυλ Ψεαρσ.
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Ταβλε 6. Πρε−Χολδ Ωαρ ανδ Χολδ Ωαρ Ρεγρεσσιονσ, προβιτ, 1816−
1991.
(∆επενδεντ ϖαριαβλε: διχηοτοµουσ ινδιχατορ οφ χονιχτ; πρε−Χολδ
Ωαρ ανδ Χολδ Ωαρ Χοµπαρισονσ).
(1)
(2)
(3)
(4)
1816−1913 1914−1945 1816−1945 1946−1991
∆ι⁄ερεντ Χιϖιλιζατιονσ
Ψεαρ Φιξεδ Ε⁄εχτσ
Παστ Χονιχτ ∆υµµιεσ
Αδδιτιοναλ Χοντρολσ
# οφ Οβσ.
Στανδαρδιζεδ Μαγνιτυδε(%)

.153∗∗∗
(0.00)
ΨΕΣ
ΨΕΣ
ΨΕΣ
39010
58.67

.036∗
(0.10)
ΨΕΣ
ΨΕΣ
ΨΕΣ
47432
33.12

.064∗∗
(0.02)
ΨΕΣ
ΨΕΣ
ΨΕΣ
86442
31.66

−.002
(0.81)
ΨΕΣ
ΨΕΣ
ΨΕΣ
282061
−3.69

Ροβυστ π−ϖαλυεσ χλυστερεδ ατ τηε δψαδ λεϖελ ιν παρεντηεσεσ; ∗∗∗ σιγνι χαντ ατ 1%; ∗∗ σιγνι −
χαντ ατ 5%; ∗ σιγνι χαντ ατ 10%. Μαργιναλ ε⁄εχτσ αρε ρεπορτεδ ιν αλλ χολυµνσ. Φορ δυµµψ
ϖαριαβλεσ, µαργιναλ ε⁄εχτσ αρε φορ δισχρετε χηανγεσ φροµ 0 το 1. Αλλ µαργιναλ ε⁄εχτσ αρε
µυλτιπλιεδ βψ 100 φορ τηε σακε οφ ρεαδαβιλιτψ. Τηε στανδαρδιζεδ µαγνιτυδε ισ τηε ε⁄εχτ οφ α
δισχρετε χηανγε φροµ 0 το 1 ιν δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ δυµµψ ασ α περχενταγε οφ τηε προβα−
βιλιτψ οφ χονιχτ ατ τηε µεανσ οφ τηε ϖαριαβλεσ. Αλλ ρεγρεσσιονσ ινχλυδε τιµε ξεδ ε⁄εχτσ ανδ
παστ χονιχτ δυµµιεσ. Ιν αδδιτιον το τηε ϖαριαβλεσ ρεπορτεδ αλλ ρεγρεσσιον χολυµνσ ινχλυδε
Χοντιγυιτψ, Λογ Γεοδεσιχ ∆ιστανχε, Λογ Αβσολυτε ∆ι⁄ερενχε ιν Λατιτυδεσ, Λογ Αβσολυτε
∆ι⁄ερενχε ιν Λονγιτυδεσ, Νυµβερ οφ Λανδλοχκεδ Χουντριεσ ιν τηε Παιρ, Νυµβερ οφ Ισλανδ
Χουντριεσ ιν τηε Παιρ,Λογ Προδυχτ οφ Λανδ Αρεασ ιν σθ κµ, Εϖερ ιν Χολονιαλ Ρελατιονσηιπ,
Χοµµον Χολονιζερ, Χουντριεσ ωερε ορ αρε τηε Σαµε Χουντρψ, ∆ι⁄ερεντ Λεγαλ Οριγινσ, Συµ
οφ ∆εµοχραχψ Ινδεξεσ, Νυµβερ οφ Μαϕορ Ποωερσ ιν τηε Παιρ, Λογ Αβσολυτε ∆ι⁄ερενχε ιν
Μιλιταρψ Χαπαβιλιτιεσ, Αλλιανχε ∆υµµψ, Νυµβερ οφ Οτηερ Ωαρσ ιν τ, Νυµβερ οφ Πεαχεφυλ
Ψεαρσ.

Ταβλε 7. Βρεακινγ ∆οων Χιϖιλιζατιονσ; Χορρελατιον Ματριξ

∆ι⁄ερεντ
∆ι⁄ερεντ
∆ι⁄ερεντ
∆ι⁄ερεντ

Χιϖιλιζατιονσ
Ρελιγιον
Λανγυαγε
Ετηνιχιτψ

∆ι⁄ερεντ
Χιϖιλιζατιονσ
1
0.39∗
0.37∗
0.23∗

∗ Σιγνι χαντ ατ τηε 1 περχεντ λεϖελ ορ βεττερ.
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∆ι⁄ερεντ
Ρελιγιον

∆ι⁄ερεντ
Λανγυαγε

∆ι⁄ερεντ
Ετηνιχιτψ

1
0.20∗
0.11∗

1
0.38∗

1

Ταβλε 8. ∆ι⁄ερεντ Μαϕοριτψ Ρελιγιον ανδ Χονιχτ, προβιτ, φυλλ
σετ οφ χοντρολσ, 1950−2001.
(∆επενδεντ ϖαριαβλε: διχηοτοµουσ ινδιχατορ οφ χονιχτ.)
(1)
(2)
Εντιρε Εντιρε
Σαµπλε Σαµπλε
∆ι⁄ερεντ Μαϕοριτψ Ρελιγιον

(3)
Χολδ
Ωαρ

(4)
ποστ−Χολδ
Ωαρ

.006

.004

−.00002

.006

(0.56)

(0.72)

(0.99)

(0.38)

∆ι⁄ερεντ ΡελιγιονΠοστ−Χολδ Ωαρ

.009
(0.65)

Ψεαρ Φιξεδ Ε⁄εχτσ

ΨΕΣ

ΨΕΣ

ΨΕΣ

ΨΕΣ

Παστ Χονιχτ ∆υµµιεσ

ΨΕΣ

ΨΕΣ

ΨΕΣ

ΨΕΣ

Αδδιτιοναλ Χοντρολσ

ΨΕΣ

ΨΕΣ

ΨΕΣ

ΨΕΣ

146790

146790

101233

45557

8.86

12.64

−.028

27.98

# οφ Οβσ.
Στανδαρδιζεδ Μαγνιτυδε(%)

Ροβυστ π−ϖαλυεσ χλυστερεδ ατ τηε δψαδ λεϖελ ιν παρεντηεσεσ; ∗∗∗ σιγνι χαντ ατ 1%; ∗∗
σιγνι χαντ ατ 5%; ∗ σιγνι χαντ ατ 10%. Προβιτ µαργιναλ ε⁄εχτσ αρε ρεπορτεδ ιν αλλ
χολυµνσ. Φορ δυµµψ ϖαριαβλεσ, µαργιναλ ε⁄εχτσ αρε φορ δισχρετε χηανγεσ φροµ 0 το 1.
Τηε στανδαρδιζεδ µαγνιτυδε ισ τηε ε⁄εχτ οφ α δισχρετε χηανγε φροµ 0 το 1 ιν δι⁄ερεντ
µαϕοριτψ ρελιγιον δυµµψ ασ α περχενταγε οφ τηε προβαβιλιτψ οφ χονιχτ ατ τηε µεανσ
οφ τηε ϖαριαβλεσ. Αλλ µαργιναλ ε⁄εχτσ αρε µυλτιπλιεδ βψ 100 φορ τηε σακε οφ ρεαδαβιλιτψ.
Ιν αδδιτιον το τηε ϖαριαβλεσ ρεπορτεδ αλλ ρεγρεσσιον χολυµνσ ινχλυδε Χοντιγυιτψ, Λογ
Γεοδεσιχ ∆ιστανχε, Λογ Αβσολυτε ∆ι⁄ερενχε ιν Λατιτυδεσ, Λογ Αβσολυτε ∆ι⁄ερενχε ιν
Λονγιτυδεσ, Νυµβερ οφ Λανδλοχκεδ Χουντριεσ ιν τηε Παιρ, Νυµβερ οφ Ισλανδ Χουντριεσ
ιν τηε Παιρ,Λογ Προδυχτ οφ Λανδ Αρεασ ιν σθ κµ, Εϖερ ιν Χολονιαλ Ρελατιονσηιπ, Χοµ−
µον Χολονιζερ, Χουντριεσ ωερε ορ αρε τηε Σαµε Χουντρψ, ∆ι⁄ερεντ Λεγαλ Οριγινσ, Συµ
οφ ∆εµοχραχψ Ινδεξεσ, Νυµβερ οφ Μαϕορ Ποωερσ ιν τηε Παιρ, Λογ Αβσολυτε ∆ι⁄ερενχε
ιν Μιλιταρψ Χαπαβιλιτιεσ, Αλλιανχε ∆υµµψ, Νυµβερ οφ Οτηερ Ωαρσ ιν τ, Νυµβερ οφ
Πεαχεφυλ Ψεαρσ, Αβσολυτε ∆ι⁄ερενχε ιν Λογ περ χαπιτα Ινχοµε, Λογ Βιλατεραλ Οπεν−
νεσσ (τ−4), Λογ Μυλτιλατεραλ Οπεννεσσ (τ−4), Λογ ∆ιστανχεΛογ Βιλατεραλ Οπεννεσσ,
Λογ ∆ιστανχεΛογ Μυλτιλατεραλ Οπεννεσσ.
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Ταβλε 9. ∆ι⁄ερεντ Μαϕοριτψ Λανγυαγε ανδ Χονιχτ, προβιτ, φυλλ
σετ οφ χοντρολσ, 1950−2001.
(∆επενδεντ ϖαριαβλε: διχηοτοµουσ ινδιχατορ οφ χονιχτ.)
(1)
(2)
Εντιρε Εντιρε
Σαµπλε Σαµπλε
∆ι⁄ερεντ Μαϕοριτψ Λανγυαγε

(3)
Χολδ
Ωαρ

(4)
ποστ−Χολδ
Ωαρ

−.014

−.029

−.051∗∗

.018∗∗

(0.39)

(0.13)

(0.04)

(0.05)

∆ι⁄ερεντ ΛανγυαγεΠοστ−Χολδ Ωαρ

.073∗∗
(0.01)

Ψεαρ Φιξεδ Ε⁄εχτσ

ΨΕΣ

ΨΕΣ

ΨΕΣ

ΨΕΣ

Παστ Χονιχτ ∆υµµιεσ

ΨΕΣ

ΨΕΣ

ΨΕΣ

ΨΕΣ

Αδδιτιοναλ Χοντρολσ

ΨΕΣ

ΨΕΣ

ΨΕΣ

ΨΕΣ

143451

143451

101233

42218

−20.2

100.1

−57.1

66.95

# οφ Οβσ.
Στανδαρδιζεδ Μαγνιτυδε(%)

Ροβυστ π−ϖαλυεσ χλυστερεδ ατ τηε δψαδ λεϖελ ιν παρεντηεσεσ; ∗∗∗ σιγνι χαντ ατ 1%; ∗∗
σιγνι χαντ ατ 5%; ∗ σιγνι χαντ ατ 10%. Προβιτ µαργιναλ ε⁄εχτσ αρε ρεπορτεδ ιν αλλ
χολυµνσ. Φορ δυµµψ ϖαριαβλεσ, µαργιναλ ε⁄εχτσ αρε φορ δισχρετε χηανγεσ φροµ 0 το 1.
Τηε στανδαρδιζεδ µαγνιτυδε ισ τηε ε⁄εχτ οφ α δισχρετε χηανγε φροµ 0 το 1 ιν δι⁄ερεντ
µαϕοριτψ λανγυαγε δυµµψ ασ α περχενταγε οφ τηε προβαβιλιτψ οφ χονιχτ ατ τηε µεανσ
οφ τηε ϖαριαβλεσ. Αλλ µαργιναλ ε⁄εχτσ αρε µυλτιπλιεδ βψ 100 φορ τηε σακε οφ ρεαδαβιλιτψ.
Ιν αδδιτιον το τηε ϖαριαβλεσ ρεπορτεδ αλλ ρεγρεσσιον χολυµνσ ινχλυδε Χοντιγυιτψ, Λογ
Γεοδεσιχ ∆ιστανχε, Λογ Αβσολυτε ∆ι⁄ερενχε ιν Λατιτυδεσ, Λογ Αβσολυτε ∆ι⁄ερενχε ιν
Λονγιτυδεσ, Νυµβερ οφ Λανδλοχκεδ Χουντριεσ ιν τηε Παιρ, Νυµβερ οφ Ισλανδ Χουντριεσ
ιν τηε Παιρ,Λογ Προδυχτ οφ Λανδ Αρεασ ιν σθ κµ, Εϖερ ιν Χολονιαλ Ρελατιονσηιπ, Χοµ−
µον Χολονιζερ, Χουντριεσ ωερε ορ αρε τηε Σαµε Χουντρψ, ∆ι⁄ερεντ Λεγαλ Οριγινσ, Συµ
οφ ∆εµοχραχψ Ινδεξεσ, Νυµβερ οφ Μαϕορ Ποωερσ ιν τηε Παιρ, Λογ Αβσολυτε ∆ι⁄ερενχε
ιν Μιλιταρψ Χαπαβιλιτιεσ, Αλλιανχε ∆υµµψ, Νυµβερ οφ Οτηερ Ωαρσ ιν τ, Νυµβερ οφ
Πεαχεφυλ Ψεαρσ, Αβσολυτε ∆ι⁄ερενχε ιν Λογ περ χαπιτα Ινχοµε, Λογ Βιλατεραλ Οπεν−
νεσσ (τ−4), Λογ Μυλτιλατεραλ Οπεννεσσ (τ−4), Λογ ∆ιστανχεΛογ Βιλατεραλ Οπεννεσσ,
Λογ ∆ιστανχεΛογ Μυλτιλατεραλ Οπεννεσσ.
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Ταβλε 10. ∆ι⁄ερεντ Μαϕοριτψ Ετηνιχιτψ ανδ Χονιχτ, προβιτ, φυλλ
σετ οφ χοντρολσ, 1950−2001.
(∆επενδεντ ϖαριαβλε: διχηοτοµουσ ινδιχατορ οφ χονιχτ.)
(1)
(2)
Εντιρε Εντιρε
Σαµπλε Σαµπλε
∆ι⁄ερεντ Μαϕοριτψ Ετηνιχιτψ

(3)
Χολδ
Ωαρ

(4)
ποστ−Χολδ
Ωαρ

−.039∗∗

−.050∗∗

−.067∗∗

.006

(0.04)

(0.02)

(0.01)

(0.64)

∆ι⁄ερεντ ΕτηνιχιτψΠοστ−Χολδ Ωαρ

.037
(0.24)

Ψεαρ Φιξεδ Ε⁄εχτσ

ΨΕΣ

ΨΕΣ

ΨΕΣ

ΨΕΣ

Παστ Χονιχτ ∆υµµιεσ

ΨΕΣ

ΨΕΣ

ΨΕΣ

ΨΕΣ

Αδδιτιοναλ Χοντρολσ

ΨΕΣ

ΨΕΣ

ΨΕΣ

ΨΕΣ

144910

144910

99591

45319

−50.9

48.64

−74.36

20.56

# οφ Οβσ.
Στανδαρδιζεδ Μαγνιτυδε(%)

Ροβυστ π−ϖαλυεσ χλυστερεδ ατ τηε δψαδ λεϖελ ιν παρεντηεσεσ; ∗∗∗ σιγνι χαντ ατ 1%; ∗∗
σιγνι χαντ ατ 5%; ∗ σιγνι χαντ ατ 10%. Προβιτ µαργιναλ ε⁄εχτσ αρε ρεπορτεδ ιν αλλ
χολυµνσ. Φορ δυµµψ ϖαριαβλεσ, µαργιναλ ε⁄εχτσ αρε φορ δισχρετε χηανγεσ φροµ 0 το 1.
Τηε στανδαρδιζεδ µαγνιτυδε ισ τηε ε⁄εχτ οφ α δισχρετε χηανγε φροµ 0 το 1 ιν δι⁄ερεντ
µαϕοριτψ ετηνιχιτψ δυµµψ ασ α περχενταγε οφ τηε προβαβιλιτψ οφ χονιχτ ατ τηε µεανσ
οφ τηε ϖαριαβλεσ. Αλλ µαργιναλ ε⁄εχτσ αρε µυλτιπλιεδ βψ 100 φορ τηε σακε οφ ρεαδαβιλιτψ.
Ιν αδδιτιον το τηε ϖαριαβλεσ ρεπορτεδ αλλ ρεγρεσσιον χολυµνσ ινχλυδε Χοντιγυιτψ, Λογ
Γεοδεσιχ ∆ιστανχε, Λογ Αβσολυτε ∆ι⁄ερενχε ιν Λατιτυδεσ, Λογ Αβσολυτε ∆ι⁄ερενχε ιν
Λονγιτυδεσ, Νυµβερ οφ Λανδλοχκεδ Χουντριεσ ιν τηε Παιρ, Νυµβερ οφ Ισλανδ Χουντριεσ
ιν τηε Παιρ,Λογ Προδυχτ οφ Λανδ Αρεασ ιν σθ κµ, Εϖερ ιν Χολονιαλ Ρελατιονσηιπ, Χοµ−
µον Χολονιζερ, Χουντριεσ ωερε ορ αρε τηε Σαµε Χουντρψ, ∆ι⁄ερεντ Λεγαλ Οριγινσ, Συµ
οφ ∆εµοχραχψ Ινδεξεσ, Νυµβερ οφ Μαϕορ Ποωερσ ιν τηε Παιρ, Λογ Αβσολυτε ∆ι⁄ερενχε
ιν Μιλιταρψ Χαπαβιλιτιεσ, Αλλιανχε ∆υµµψ, Νυµβερ οφ Οτηερ Ωαρσ ιν τ, Νυµβερ οφ
Πεαχεφυλ Ψεαρσ, Αβσολυτε ∆ι⁄ερενχε ιν Λογ περ χαπιτα Ινχοµε, Λογ Βιλατεραλ Οπεν−
νεσσ (τ−4), Λογ Μυλτιλατεραλ Οπεννεσσ (τ−4), Λογ ∆ιστανχεΛογ Βιλατεραλ Οπεννεσσ,
Λογ ∆ιστανχεΛογ Μυλτιλατεραλ Οπεννεσσ.
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Ταβλε 11. Αλτερνατιϖε Εστιµατορσ, φυλλ σετ οφ χοντρολσ, 1950−2001.
(∆επενδεντ ϖαριαβλε: διχηοτοµουσ ινδιχατορ οφ χονιχτ; Χολδ Ωαρ
ανδ ποστ−Χολδ Ωαρ Χοµπαρισονσ).
Πανελ Α: Λινεαρ Προβαβιλιτψ Μοδελ
(1)
(2)
(3)
(4)
Εντιρε Εντιρε Χολδ
Ποστ
Σαµπλε Σαµπλε Ωαρ Χολδ Ωαρ
∆ι⁄ερεντ Χιϖιλιζατιονσ

.04
(0.62)

∆ι⁄ερεντ ΧιϖιλιζατιονσΠοστ−Χολδ Ωαρ
# οφ Οβσ.

149646

−.06
(0.52)
.313∗∗∗
(0.00)
149646

−.102
(0.25)

.306∗∗∗
(0.00)

101463

48183

Πανελ Β: Λογιτ
(1)
(2)
(3)
(4)
Εντιρε Εντιρε Χολδ
Ποστ
Σαµπλε Σαµπλε Ωαρ Χολδ Ωαρ
∆ι⁄ερεντ Χιϖιλιζατιονσ

.001
(0.89)

∆ι⁄ερεντ ΧιϖιλιζατιονσΠοστ−Χολδ Ωαρ
# οφ Οβσ.

149639

−.009
(0.47)
.036∗∗
(0.04)
149639

Πανελ Χ:
(1)
(2)
Εντιρε Εντιρε
Σαµπλε Σαµπλε
∆ι⁄ερεντ Χιϖιλιζατιονσ

.011
(0.92)

Ψεαρ Φιξεδ Ε⁄εχτσ
Παστ Χονιχτ ∆υµµιεσ
Αδδιτιοναλ Χοντρολσ

.024∗
(0.07)

101456

48183

ΡεΛογιτ
(3)
(4)
Χολδ
Ποστ
Ωαρ Χολδ Ωαρ
−.160
(0.22)

.399∗
(0.08)

149646

−.093
(0.47)
.36∗∗
(0.05)
149646

101463

48183

ΨΕΣ
ΨΕΣ
ΨΕΣ

ΨΕΣ
ΨΕΣ
ΨΕΣ

ΨΕΣ
ΨΕΣ
ΨΕΣ

ΨΕΣ
ΨΕΣ
ΨΕΣ

∆ι⁄ερεντ ΧιϖιλιζατιονσΠοστ−Χολδ Ωαρ
# οφ Οβσ.

−.017
(0.23)

Ροβυστ π−ϖαλυεσ χλυστερεδ ατ τηε δψαδ λεϖελ ιν παρεντηεσεσ; ∗∗∗ σιγνι χαντ ατ 1%; ∗∗ σιγ−
νι χαντ ατ 5%; ∗ σιγνι χαντ ατ 10%. Μαργιναλ ε⁄εχτσ αρε ρεπορτεδ ιν αλλ χολυµνσ ωιτη τηε
εξχεπτιον οφ τηε ΡεΛογιτ ρεγρεσσιονσ. Φορ δυµµψ ϖαριαβλεσ, µαργιναλ ε⁄εχτσ αρε φορ δισχρετε
χηανγεσ φροµ 0 το 1. Αλλ µαργιναλ ε⁄εχτσ αρε µυλτιπλιεδ βψ 100 φορ τηε σακε οφ ρεαδαβιλ−
ιτψ. Αλλ ρεγρεσσιονσ ινχλυδε τιµε ξεδ ε⁄εχτσ ανδ παστ χονιχτ δυµµιεσ. Ιν αδδιτιον το τηε
ϖαριαβλεσ ρεπορτεδ αλλ ρεγρεσσιον χολυµνσ ινχλυδε Χοντιγυιτψ, Λογ Γεοδεσιχ ∆ιστανχε, Λογ
Αβσολυτε ∆ι⁄ερενχε ιν Λατιτυδεσ, Λογ Αβσολυτε ∆ι⁄ερενχε ιν Λονγιτυδεσ, Νυµβερ οφ Λανδ−
λοχκεδ Χουντριεσ ιν τηε Παιρ, Νυµβερ οφ Ισλανδ Χουντριεσ ιν τηε Παιρ,Λογ Προδυχτ οφ Λανδ
Αρεασ ιν σθ κµ, Εϖερ ιν Χολονιαλ Ρελατιονσηιπ, Χοµµον Χολονιζερ, Χουντριεσ ωερε ορ αρε
τηε Σαµε Χουντρψ, ∆ι⁄ερεντ Λεγαλ Οριγινσ, Συµ οφ ∆εµοχραχψ Ινδεξεσ, Νυµβερ οφ Μαϕορ
Ποωερσ ιν τηε Παιρ, Λογ Αβσολυτε ∆ι⁄ερενχε ιν Μιλιταρψ Χαπαβιλιτιεσ, Αλλιανχε ∆υµµψ, Νυµ−
βερ οφ Οτηερ Ωαρσ ιν τ, Νυµβερ οφ Πεαχεφυλ Ψεαρσ, Αβσολυτε ∆ι⁄ερενχε ιν Λογ περ χαπιτα
Ινχοµε, Λογ Βιλατεραλ Οπεννεσσ (τ−4), Λογ Μυλτιλατεραλ Οπεννεσσ (τ−4), Λογ ∆ιστανχεΛογ
Βιλατεραλ Οπεννεσσ, Λογ ∆ιστανχεΛογ Μυλτιλατεραλ Οπεννεσσ.
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Ταβλε 12. Αλτερνατιϖε Χολδ Ωαρ Χυτο⁄ Ψεαρσ, προβιτ, φυλλ σετ οφ χοντρολσ,
1950−2001.
(∆επενδεντ ϖαριαβλε: διχηοτοµουσ ινδιχατορ οφ χονιχτ; Χολδ Ωαρ ανδ
ποστ−Χολδ Ωαρ Χοµπαρισονσ).
Πανελ Α: Λαστ Ψεαρ οφ Χολδ Ωαρ=1988
(1)
(2)
(3)
(4)
Εντιρε
Εντιρε
Χολδ
Ποστ
Σαµπλε
Σαµπλε
Ωαρ
Χολδ Ωαρ
∆ι⁄ερεντ Χιϖιλιζατιονσ

.004
(0.69)

∆ι⁄ερεντ ΧιϖιλιζατιονσΠοστ−Χολδ Ωαρ
# οφ Οβσ.

149639

−.011
(0.46)
.046∗∗
(0.04)
149639

−.026
(0.15)

.026∗∗
(0.02)

88907

60732

Πανελ Β: Λαστ Ψεαρ οφ Χολδ Ωαρ=1989
(1)
(2)
(3)
(4)
Εντιρε
Εντιρε
Χολδ
Ποστ
Σαµπλε
Σαµπλε
Ωαρ
Χολδ Ωαρ
∆ι⁄ερεντ Χιϖιλιζατιονσ

.004
(0.69)

∆ι⁄ερεντ ΧιϖιλιζατιονσΠοστ−Χολδ Ωαρ
# οφ Οβσ.

149639

−.008
(0.54)
.042∗∗
(0.05)
149639

−.022
(0.18)

.026∗∗
(0.02)

93096

56543

Πανελ Χ: Λαστ Ψεαρ οφ Χολδ Ωαρ=1990
(1)
(2)
(3)
(4)
Εντιρε
Εντιρε
Χολδ
Ποστ
Σαµπλε
Σαµπλε
Ωαρ
Χολδ Ωαρ
∆ι⁄ερεντ Χιϖιλιζατιονσ

.004
(0.69)

−.024
(0.18)

.023∗∗
(0.01)

149639

−.006
(0.66)
.041∗
(0.06)
149639

97237

52402

ΨΕΣ
ΨΕΣ
ΨΕΣ

ΨΕΣ
ΨΕΣ
ΨΕΣ

ΨΕΣ
ΨΕΣ
ΨΕΣ

ΨΕΣ
ΨΕΣ
ΨΕΣ

∆ι⁄ερεντ ΧιϖιλιζατιονσΠοστ−Χολδ Ωαρ
# οφ Οβσ.
Ψεαρ Φιξεδ Ε⁄εχτσ
Παστ Χονιχτ ∆υµµιεσ
Αδδιτιοναλ Χοντρολσ

Ροβυστ π−ϖαλυεσ χλυστερεδ ατ τηε δψαδ λεϖελ ιν παρεντηεσεσ; ∗∗∗ σιγνι χαντ ατ 1%; ∗∗ σιγνι χαντ
ατ 5%; ∗ σιγνι χαντ ατ 10%. Μαργιναλ ε⁄εχτσ αρε ρεπορτεδ ιν αλλ χολυµνσ. Φορ δυµµψ ϖαριαβλεσ,
µαργιναλ ε⁄εχτσ αρε φορ δισχρετε χηανγεσ φροµ 0 το 1. Αλλ µαργιναλ ε⁄εχτσ αρε µυλτιπλιεδ βψ 100
φορ τηε σακε οφ ρεαδαβιλιτψ. Αλλ ρεγρεσσιονσ ινχλυδε τιµε ξεδ ε⁄εχτσ ανδ παστ χονιχτ δυµµιεσ.
Ιν αδδιτιον το τηε ϖαριαβλεσ ρεπορτεδ αλλ ρεγρεσσιον χολυµνσ ινχλυδε Χοντιγυιτψ, Λογ Γεοδεσιχ
∆ιστανχε, Λογ Αβσολυτε ∆ι⁄ερενχε ιν Λατιτυδεσ, Λογ Αβσολυτε ∆ι⁄ερενχε ιν Λονγιτυδεσ, Νυµβερ
οφ Λανδλοχκεδ Χουντριεσ ιν τηε Παιρ, Νυµβερ οφ Ισλανδ Χουντριεσ ιν τηε Παιρ,Λογ Προδυχτ οφ Λανδ
Αρεασ ιν σθ κµ, Εϖερ ιν Χολονιαλ Ρελατιονσηιπ, Χοµµον Χολονιζερ, Χουντριεσ ωερε ορ αρε τηε Σαµε
Χουντρψ, ∆ι⁄ερεντ Λεγαλ Οριγινσ, Συµ οφ ∆εµοχραχψ Ινδεξεσ, Νυµβερ οφ Μαϕορ Ποωερσ ιν τηε Παιρ,
Λογ Αβσολυτε ∆ι⁄ερενχε ιν Μιλιταρψ Χαπαβιλιτιεσ, Αλλιανχε ∆υµµψ, Νυµβερ οφ Οτηερ Ωαρσ ιν τ,
Νυµβερ οφ Πεαχεφυλ Ψεαρσ, Αβσολυτε ∆ι⁄ερενχε ιν Λογ περ χαπιτα Ινχοµε, Λογ Βιλατεραλ Οπεννεσσ
(τ−4), Λογ Μυλτιλατεραλ Οπεννεσσ (τ−4), Λογ ∆ιστανχεΛογ Βιλατεραλ Οπεννεσσ, Λογ ∆ιστανχεΛογ
Μυλτιλατεραλ Οπεννεσσ.
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Ταβλε 13. Αλτερνατιϖε ∆επενδεντ ςαριαβλεσ, φυλλ σετ οφ χοντρολσ, 1950−2001.
(Χολδ Ωαρ ανδ ποστ−Χολδ Ωαρ Χοµπαρισονσ).
Πανελ Α: Χονιχτ Ιντενσιτψ, ΟΛΣ
(1)
(2)
(3)
(4)
Εντιρε
Εντιρε
Χολδ
Ποστ
Σαµπλε Σαµπλε
Ωαρ
Χολδ Ωαρ
∆ι⁄ερεντ Χιϖιλιζατιονσ

.066
(0.83)

∆ι⁄ερεντ ΧιϖιλιζατιονσΠοστ−Χολδ Ωαρ
# οφ Οβσ.

149646

−.337
(0.37)
1.25∗∗∗
(0.00)
149646

−.473
(0.19)

1.068∗∗
(0.02)

101463

48183

Πανελ Β: Χονιχτ>=2, Προβιτ
(1)
(2)
(3)
(4)
Εντιρε
Εντιρε
Χολδ
Ποστ
Σαµπλε Σαµπλε
Ωαρ
Χολδ Ωαρ
∆ι⁄ερεντ Χιϖιλιζατιονσ

.0006
(0.96)

∆ι⁄ερεντ ΧιϖιλιζατιονσΠοστ−Χολδ Ωαρ
# οφ Οβσ.

149639

−.009
(0.55)
.043∗
(0.07)
149639

−.027
(0.19)

.021∗∗
(0.02)

101456

48183

Πανελ Χ: Χονιχτ>=4, Προβιτ
(1)
(2)
(3)
(4)
Εντιρε
Εντιρε
Χολδ
Ποστ
Σαµπλε Σαµπλε
Ωαρ
Χολδ Ωαρ
∆ι⁄ερεντ Χιϖιλιζατιονσ

−.010
(0.19)

−.028∗∗
(0.02)

.003
(0.39)

149639

−.015
(0.11)
.014
(0.37)
149639

101456

48183

ΨΕΣ
ΨΕΣ
ΨΕΣ

ΨΕΣ
ΨΕΣ
ΨΕΣ

ΨΕΣ
ΨΕΣ
ΨΕΣ

ΨΕΣ
ΨΕΣ
ΨΕΣ

∆ι⁄ερεντ ΧιϖιλιζατιονσΠοστ−Χολδ Ωαρ
# οφ Οβσ.
Ψεαρ Φιξεδ Ε⁄εχτσ
Παστ Χονιχτ ∆υµµιεσ
Αδδιτιοναλ Χοντρολσ

Ροβυστ π−ϖαλυεσ χλυστερεδ ατ τηε δψαδ λεϖελ ιν παρεντηεσεσ; ∗∗∗ σιγνι χαντ ατ 1%; ∗∗ σιγνι χαντ
ατ 5%; ∗ σιγνι χαντ ατ 10%. Μαργιναλ ε⁄εχτσ αρε ρεπορτεδ ιν αλλ χολυµνσ. Φορ δυµµψ ϖαριαβλεσ,
µαργιναλ ε⁄εχτσ αρε φορ δισχρετε χηανγεσ φροµ 0 το 1. Αλλ µαργιναλ ε⁄εχτσ αρε µυλτιπλιεδ βψ 100
φορ τηε σακε οφ ρεαδαβιλιτψ. Ιν αδδιτιον το τηε ϖαριαβλεσ ρεπορτεδ αλλ ρεγρεσσιον χολυµνσ ινχλυδε
Χοντιγυιτψ, Λογ Γεοδεσιχ ∆ιστανχε, Λογ Αβσολυτε ∆ι⁄ερενχε ιν Λατιτυδεσ, Λογ Αβσολυτε ∆ι⁄ερενχε
ιν Λονγιτυδεσ, Νυµβερ οφ Λανδλοχκεδ Χουντριεσ ιν τηε Παιρ, Νυµβερ οφ Ισλανδ Χουντριεσ ιν τηε
Παιρ,Λογ Προδυχτ οφ Λανδ Αρεασ ιν σθ κµ, Εϖερ ιν Χολονιαλ Ρελατιονσηιπ, Χοµµον Χολονιζερ,
Χουντριεσ ωερε ορ αρε τηε Σαµε Χουντρψ, ∆ι⁄ερεντ Λεγαλ Οριγινσ, Συµ οφ ∆εµοχραχψ Ινδεξεσ,
Νυµβερ οφ Μαϕορ Ποωερσ ιν τηε Παιρ, Λογ Αβσολυτε ∆ι⁄ερενχε ιν Μιλιταρψ Χαπαβιλιτιεσ, Αλλιανχε
∆υµµψ, Νυµβερ οφ Οτηερ Ωαρσ ιν τ, Νυµβερ οφ Πεαχεφυλ Ψεαρσ, Αβσολυτε ∆ι⁄ερενχε ιν Λογ περ
χαπιτα Ινχοµε, Λογ Βιλατεραλ Οπεννεσσ (τ−4), Λογ Μυλτιλατεραλ Οπεννεσσ (τ−4), Λογ ∆ιστανχεΛογ
Βιλατεραλ Οπεννεσσ, Λογ ∆ιστανχεΛογ Μυλτιλατεραλ Οπεννεσσ.
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Ταβλε 14. Βελλιχοσε ∆ψαδσ, προβιτ, φυλλ σετ οφ χοντρολσ, 1950−2001.
(∆επενδεντ ϖαριαβλε: διχηοτοµουσ ινδιχατορ οφ χονιχτ; Χολδ Ωαρ ανδ
ποστ−Χολδ Ωαρ Χοµπαρισονσ).
Πανελ Α: Βελλιχοσε ∆ψαδσ Ονλψ
(1)
(2)
(3)
(4)
Εντιρε
Εντιρε
Χολδ
Ποστ
Σαµπλε
Σαµπλε
Ωαρ
Χολδ Ωαρ
∆ι⁄ερεντ Χιϖιλιζατιονσ

.481∗
(0.08)

∆ι⁄ερεντ ΧιϖιλιζατιονσΠοστ−Χολδ Ωαρ
# οφ Οβσ.

19105

.271
(0.36)
.889∗
(0.07)
19105

−.020
(0.94)

1.38∗∗∗
(0.00)

14388

4717

Πανελ Β: ∆ροπ Τοπ 1% Ωαρ−Προνε
∆ψαδσ οφ Βελλιχοσε ∆ψαδσ
(1)
(2)
(3)
(4)
Εντιρε
Εντιρε
Χολδ
Ποστ
Σαµπλε
Σαµπλε
Ωαρ
Χολδ Ωαρ
∆ι⁄ερεντ Χιϖιλιζατιονσ

.093
(0.64)

∆ι⁄ερεντ ΧιϖιλιζατιονσΠοστ−Χολδ Ωαρ
# οφ Οβσ.

17346

.079
(0.72)
.057
(0.88)
17346

−.288
(0.23)

.751∗∗
(0.02)

13188

4158

Πανελ Χ: ∆ροπ Τοπ 1% Ωαρ−Προνε
∆ψαδσ οφ Αλλ ∆ψαδσ
(1)
(2)
(3)
(4)
Εντιρε
Εντιρε
Χολδ
Ποστ
Σαµπλε
Σαµπλε
Ωαρ
Χολδ Ωαρ
∆ι⁄ερεντ Χιϖιλιζατιονσ

−.002
(0.76)

−.026∗
(0.08)

.011∗∗
(0.05)

147880

−.005
(0.64)
.007
(0.67)
147880

100256

47624

ΨΕΣ
ΨΕΣ
ΨΕΣ

ΨΕΣ
ΨΕΣ
ΨΕΣ

ΨΕΣ
ΨΕΣ
ΨΕΣ

ΨΕΣ
ΨΕΣ
ΨΕΣ

∆ι⁄ερεντ ΧιϖιλιζατιονσΠοστ−Χολδ Ωαρ
# οφ Οβσ.
Ψεαρ Φιξεδ Ε⁄εχτσ
Παστ Χονιχτ ∆υµµιεσ
Αδδιτιοναλ Χοντρολσ

Ροβυστ π−ϖαλυεσ χλυστερεδ ατ τηε δψαδ λεϖελ ιν παρεντηεσεσ; ∗∗∗ σιγνι χαντ ατ 1%; ∗∗ σιγνι χαντ
ατ 5%; ∗ σιγνι χαντ ατ 10%. Μαργιναλ ε⁄εχτσ αρε ρεπορτεδ ιν αλλ χολυµνσ. Φορ δυµµψ ϖαριαβλεσ,
µαργιναλ ε⁄εχτσ αρε φορ δισχρετε χηανγεσ φροµ 0 το 1. Αλλ µαργιναλ ε⁄εχτσ αρε µυλτιπλιεδ βψ 100
φορ τηε σακε οφ ρεαδαβιλιτψ. Αλλ ρεγρεσσιονσ ινχλυδε τιµε ξεδ ε⁄εχτσ ανδ παστ χονιχτ δυµµιεσ.
Ιν αδδιτιον το τηε ϖαριαβλεσ ρεπορτεδ αλλ ρεγρεσσιον χολυµνσ ινχλυδε Χοντιγυιτψ, Λογ Γεοδεσιχ
∆ιστανχε, Λογ Αβσολυτε ∆ι⁄ερενχε ιν Λατιτυδεσ, Λογ Αβσολυτε ∆ι⁄ερενχε ιν Λονγιτυδεσ, Νυµβερ
οφ Λανδλοχκεδ Χουντριεσ ιν τηε Παιρ, Νυµβερ οφ Ισλανδ Χουντριεσ ιν τηε Παιρ,Λογ Προδυχτ οφ Λανδ
Αρεασ ιν σθ κµ, Εϖερ ιν Χολονιαλ Ρελατιονσηιπ, Χοµµον Χολονιζερ, Χουντριεσ ωερε ορ αρε τηε Σαµε
Χουντρψ, ∆ι⁄ερεντ Λεγαλ Οριγινσ, Συµ οφ ∆εµοχραχψ Ινδεξεσ, Νυµβερ οφ Μαϕορ Ποωερσ ιν τηε Παιρ,
Λογ Αβσολυτε ∆ι⁄ερενχε ιν Μιλιταρψ Χαπαβιλιτιεσ, Αλλιανχε ∆υµµψ, Νυµβερ οφ Οτηερ Ωαρσ ιν τ,
Νυµβερ οφ Πεαχεφυλ Ψεαρσ, Αβσολυτε ∆ι⁄ερενχε ιν Λογ περ χαπιτα Ινχοµε, Λογ Βιλατεραλ Οπεννεσσ
(τ−4), Λογ Μυλτιλατεραλ Οπεννεσσ (τ−4), Λογ ∆ιστανχεΛογ Βιλατεραλ Οπεννεσσ, Λογ ∆ιστανχεΛογ
Μυλτιλατεραλ Οπεννεσσ.
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Ταβλε 15. Γενετιχ ∆ιστανχε ιν Χοµπαρισον, προβιτ, φυλλ σετ οφ χοντρολσ,
1950−2001.
(∆επενδεντ ϖαριαβλε: διχηοτοµουσ ινδιχατορ οφ χονιχτ.)

∆ι⁄ερεντ Χιϖιλιζατιονσ

(1)
Εντιρε
Σαµπλε

(2)
Εντιρε
Σαµπλε

(3)
Χολδ
Ωαρ

(4)
ποστ−Χολδ
Ωαρ

.016

.007

−.003

.021∗∗∗

(0.14)

(0.55)

(0.82)

(0.00)

∆ι⁄ερεντ ΧιϖιλιζατιονσΠοστ−Χολδ Ωαρ

.040∗∗
(0.05)

Γενετιχ ∆ιστανχε

−.00004∗∗∗ −.00004∗∗∗ −.00005∗∗∗

−.00001∗∗∗

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

Ψεαρ Φιξεδ Ε⁄εχτσ

ΨΕΣ

ΨΕΣ

ΨΕΣ

ΨΕΣ

Παστ Χονιχτ ∆υµµιεσ

ΨΕΣ

ΨΕΣ

ΨΕΣ

ΨΕΣ

Αδδιτιοναλ Χοντρολσ

ΨΕΣ

ΨΕΣ

ΨΕΣ

ΨΕΣ

148556

148556

101107

47449

23.18

58.04

−4.31

76.16

# οφ Οβσ.
Στανδαρδιζεδ Μαγνιτυδε(%)

Ροβυστ π−ϖαλυεσ χλυστερεδ ατ τηε δψαδ λεϖελ ιν παρεντηεσεσ; ∗∗∗ σιγνι χαντ ατ 1%; ∗∗ σιγνι χαντ ατ
5%; ∗ σιγνι χαντ ατ 10%. Προβιτ µαργιναλ ε⁄εχτσ αρε ρεπορτεδ ιν αλλ χολυµνσ. Φορ δυµµψ ϖαριαβλεσ,
µαργιναλ ε⁄εχτσ αρε φορ δισχρετε χηανγεσ φροµ 0 το 1. Τηε στανδαρδιζεδ µαγνιτυδε ισ τηε ε⁄εχτ οφ
α δισχρετε χηανγε φροµ 0 το 1 ιν δι⁄ερεντ χιϖιλιζατιονσ δυµµψ ασ α περχενταγε οφ τηε προβαβιλιτψ
οφ χονιχτ ατ τηε µεανσ οφ τηε ϖαριαβλεσ. Αλλ µαργιναλ ε⁄εχτσ αρε µυλτιπλιεδ βψ 100 φορ τηε σακε
οφ ρεαδαβιλιτψ. Ιν αδδιτιον το τηε ϖαριαβλεσ ρεπορτεδ αλλ ρεγρεσσιον χολυµνσ ινχλυδε Χοντιγυιτψ, Λογ
Γεοδεσιχ ∆ιστανχε, Λογ Αβσολυτε ∆ι⁄ερενχε ιν Λατιτυδεσ, Λογ Αβσολυτε ∆ι⁄ερενχε ιν Λονγιτυδεσ,
Νυµβερ οφ Λανδλοχκεδ Χουντριεσ ιν τηε Παιρ, Νυµβερ οφ Ισλανδ Χουντριεσ ιν τηε Παιρ,Λογ Προδυχτ
οφ Λανδ Αρεασ ιν σθ κµ, Εϖερ ιν Χολονιαλ Ρελατιονσηιπ, Χοµµον Χολονιζερ, Χουντριεσ ωερε ορ
αρε τηε Σαµε Χουντρψ, ∆ι⁄ερεντ Λεγαλ Οριγινσ, Συµ οφ ∆εµοχραχψ Ινδεξεσ, Νυµβερ οφ Μαϕορ
Ποωερσ ιν τηε Παιρ, Λογ Αβσολυτε ∆ι⁄ερενχε ιν Μιλιταρψ Χαπαβιλιτιεσ, Αλλιανχε ∆υµµψ, Νυµβερ οφ
Οτηερ Ωαρσ ιν τ, Νυµβερ οφ Πεαχεφυλ Ψεαρσ, Αβσολυτε ∆ι⁄ερενχε ιν Λογ περ χαπιτα Ινχοµε, Λογ
Βιλατεραλ Οπεννεσσ (τ−4), Λογ Μυλτιλατεραλ Οπεννεσσ (τ−4), Λογ ∆ιστανχεΛογ Βιλατεραλ Οπεννεσσ,
Λογ ∆ιστανχεΛογ Μυλτιλατεραλ Οπεννεσσ.
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2001

1990

1980

1970

1960

1950

1940

1930

1920

1910

1900

1890

1880

1870

1860

1850

1840

1825

1816

0

Number of Conflict between 1816-2001
20
40
60
80
100

Αππενδιξ

Number of Conflict between 1816-2001
1,000
2,000

3,000

Φιγυρε 1Α: Νυµβερ οφ Χονιχτ, 1816−2001

2813 (64%)

1582 (36%)

0

Α

Same Civilization

Different Civilizations

Φιγυρε 2Α. Νυµβερ οφ Χονιχτ, 1816−2001 (Σαµε Χιϖιλιζατιον
ανδ ∆ι⁄ερεντ Χιϖιλιζατιονσ Βρεακδοων)
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1,500

675 (34.1%)

0

Number of Conflict between 1946-1991
500
1,000

1301 (65.8%)

Same Civilization

Different Civilizations

Φιγυρε 3Α. Νυµβερ οφ Χονιχτ, 1946−1991 (Σαµε Χιϖιλιζατιον
ανδ ∆ι⁄ερεντ Χιϖιλιζατιονσ Βρεακδοων)

273 (39.6%)

0

Number of Conflict between 1991-2001
100
200
300

400

415 (60.3%)

Same Civilization

Different Civilizations

Φιγυρε 4Α. Νυµβερ οφ Χονιχτ, 1991−2001 (Σαµε Χιϖιλιζατιον
ανδ ∆ι⁄ερεντ Χιϖιλιζατιονσ Βρεακδοων)
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ΤΑΒΛΕ 1Α. Χιϖιλιζατιον Μεµβερσηιπ
Χιϖιλιζατιον
Χουντρψ
Ωεστερν
Ανδορρα, Αυστραλια, Αυστρια, Βαρβαδοσ, Βελγιυµ, Χαναδα,
Χροατια, Χζεχη Ρεπ., ∆ενµαρκ, ∆οµινιχα, Εστονια, Φινλανδ,
Φρανχε, Φρενχη Γυιανα, Γερµανψ, Γρεενλανδ, Γρεναδα, Ηυν−
γαρψ, Ιχελανδ, Ιρελανδ, Ισραελ, Ιταλψ, ϑαµαιχα, Λατϖια, Λιεχητ−
ενστειν, Λιτηυανια, Λυξεµβουργ, Μαλτα, Μοναχο, Νετηερ−
λανδσ, Νεω Ζεαλανδ, Νορωαψ, Παπυα Νεω Γυινεα, Πηιλιππινεσ,
Πολανδ, Πορτυγαλ, Σαν Μαρινο, Σλοϖακια, Σλοϖενια, Σολοµον
Ισλανδσ, Σπαιν, Σωεδεν, Σωιτζερλανδ, Τρινιδαδ ανδ Τοβαγο,
Υνιτεδ Κινγδοµ, Υνιτεδ Στατεσ, ςανυατυ.
Σινιχ

Χηινα, Ηονγ Κονγ, Νορτη Κορεα, Σουτη Κορεα, Ταιωαν, ςιετ−
ναµ.

Ισλαµιχ

Αφγηανισταν, Αλβανια, Αλγερια, Αζερβαιϕαν, Βαηραιν,
Βανγλαδεση, Βοσνια ανδ Ηερζεγοϖινα, Βρυνει, Βυρκινα
Φασο, Χηαδ, ∆ϕιβουτι, Εγψπτ, Εριτρεα, Γαµβια, Γυινεα,
Γυινεα−Βισσαυ, Ινδονεσια, Ιραν, Ιραθ, ϑορδαν, Κψργψζσταν,
Κυωαιτ, Λεβανον, Λιβψα, Μαλαψσια, Μαλι, Μαυριτανια,
Μοροχχο, Νιγερ, Οµαν, Πακισταν, Θαταρ, Σαυδι Αραβια,
Σενεγαλ, Σοµαλια, Συδαν, Σψρια, Ταϕικισταν, Τυνισια, Τυρκεψ,
Τυρκµενισταν, Υνιτεδ Αραβ Εµιρατεσ, Υζβεκισταν, Ψεµεν.

Ηινδυ

Γυψανα, Ινδια, Νεπαλ.

Ορτηοδοξ

Αρµενια, Βελαρυσ, Βυλγαρια, Χψπρυσ, Γεοργια, Γρεεχε, Καζα−
κησταν, Μαχεδονια, Μολδοϖα, Ροµανια, Ρυσσια, Σερβια,
Υκραινε.

Λατιν Αµεριχαν Αντιγυα ανδ Βαρβυδα, Αργεντινα, Βαηαµασ, Βελιζε, Βο−
λιϖια, Βραζιλ, Χηιλε, Χολοµβια, Χοστα Ριχα, Χυβα, ∆οµινιχαν
Ρεπ., Εχυαδορ, Ελ Σαλϖαδορ, Γυατεµαλα, Ηονδυρασ, Μεξιχο,
Νιχαραγυα, Παναµα, Παραγυαψ, Περυ, Πυερτο Ριχο, Σαιντ Λυ−
χια, Στ.ςινχεντ & Γρεναδινεσ, Υρυγυαψ, ςενεζυελα.
Αφριχαν

Ανγολα, Βενιν, Βοτσωανα, Βυρυνδι, Χαµεροον, Χαπε ςερδε,
Χεντραλ Αφριχαν Ρεπυβλιχ, Χοµοροσ, Χονγο, Χονγο ∆εµ.
Ρεπ. (Ζαιρε), Εθυατοριαλ Γυινεα, Γαβον, Γηανα, Ιϖορψ
Χοαστ, Κενψα, Λεσοτηο, Λιβερια, Μαδαγασχαρ, Μαλαωι, Μαυρι−
τιυσ, Μοζαµβιθυε, Ναµιβια, Νιγερια, Ρωανδα, Σαο Τοµε ανδ
Πρινχιπε, Σιερρα Λεονε, Σουτη Αφριχα, Συριναµε, Σωαζιλανδ,
Τανζανια, Τογο, Υγανδα, Ζαµβια, Ζιµβαβωε.

Βυδδηιστ

Βηυταν, Χαµβοδια, Λαο Πεοπλεσ ∆εµ. Ρεπ., Μονγολια,
Μψανµαρ, Σινγαπορε, Σρι Λανκα, Τηαιλανδ.

∀Λονε∀ Στατεσ
Ετηιοπια, Ηαιτι, ϑαπαν.
Σουρχε: Αυτηορσ οων χονστρυχτιον βασεδ ον Ηυντινγτον (1998).
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ΤΑΒΛΕ 2Α. Νυµβερ οφ Χονιχτσ ωιτηιν ανδ αχροσσ Χιϖιλιζατιονσ βετωεεν 1946−1991.
ΧιϖιλιζατιονσΩεστερνΣινιχ ΙσλαµιχΗινδυΟρτηοδοξ Λατιν ΑµεριχανΑφριχανΒυδδηιστΛονε Στατεσ
Ωεστερν
35
(1.7%)
200
(10%)
Ισλαµιχ
387
(19.5)
Ηινδυ
4
(.2%)
Ορτηοδοξ
130
(6.5%)
Λατιν Αµεριχαν
67
(3.3%)
Αφριχαν
29
(1.4%)
Βυδδηιστ
11
(.55%)
Λονε Στατεσ
5
(.25%)

Σινιχ

97
(4.9%)
14
241
(.7%) (12.1%)
33
52
3
(1.6%) (2.6%) (.15%)
41
56
0
14
(2.0%) (2.8%) 0
(.7%)
7
8
10
5
(.35%) (.4%) (.5%) (.25%)
0
32
3
2
0 (1.6%) (.15%) (.1%)
77
2
5
5
(3.8%) (.1%) (.25) (.25%)
28
33
0
27
(1.4%) (1.6%) 0
(1.3%)

90
(4.5%)
21
(1%)
0
0
7
(.35%)

127
(6.4%)
0
0
0
0

68
(3.4)
0
0

0
0

Σουρχε: Αυτηορσ οων χονστρυχτιον. Περχενταγεσ αρε ιν παρεντηεσεσ.

ΤΑΒΛΕ 3Α. Νυµβερ οφ Χονιχτσ ωιτηιν ανδ αχροσσ Χιϖιλιζατιονσ βετωεεν 1991−2001.
ΧιϖιλιζατιονσΩεστερνΣινιχ ΙσλαµιχΗινδυΟρτηοδοξΛατιν ΑµεριχανΑφριχανΒυδδηιστΛονε Στατεσ
Ωεστερν
10
(1.4%)
30
(4.3%)
Ισλαµιχ
65
(9.4%)
Ηινδυ
1
(.14%)
Ορτηοδοξ
138
(20%)
Λατιν Αµεριχαν
7
(1%)
Αφριχαν
2
(.29%)
Βυδδηιστ
0
0
Λονε Στατεσ
10
(1.4%)

Σινιχ

30
(4.3%)
1
98
(.14%)(14.2%)
0
13
0
0 (1.8%) 0
2
87
0
31
(.29%)(12.6%) 0
(4.5%)
0
0
1
2
0
0 (.14%) (.29%)
0
21
2
0
0
(3%) (.29%)
0
3
1
1
0
(.43%) (.14%) (.14%)
0
13
5
0
6
(1.8%) (.72%) 0
(.87%)

28
(4%)
0
0
0
0
3
(.43%)

Σουρχε: Αυτηορσ οων χονστρυχτιον. Περχενταγεσ αρε ιν παρεντηεσεσ.
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66
(9.5%)
0
10
0
(1.4%)
1
0
(.14%)
0

0
0

ΤΑΒΛΕ 4Α. Συµµαρψ Στατιστιχσ
ςαριαβλε
Χονιχτ (%)
∆ι⁄ερεντ Χιϖιλιζατιονσ
Χοντιγυιτψ ∆υµµψ
Λογ ∆ιστανχε
Λογ Αβσολυτε Λατιτυδε ∆ι⁄ερενχε
Λογ Αβσολυτε Λονγιτυδε ∆ι⁄ερενχε
# Λανδλοχκεδ Χουντριεσ ιν α ∆ψαδ
Λογ Προδυχτ οφ Λανδ Αρεα
Χολονιαλ Ρελατιονσηιπ ∆υµµψ
Χοµµον Χολονιζερ ∆υµµψ
Παρτ οφ Σαµε Πολιτψ ∆υµµψ
∆ι⁄ερεντ Λεγαλ Οριγινσ ∆υµµψ
Συµ οφ ∆εµοχραχψ Ινδεξεσ
# Μαϕορ Ποωερσ ιν α ∆ψαδ
Λογ Αβσολυτε ΧΙΝΧ ∆ι⁄ερενχε
Αλλιανχε ∆υµµψ
# Οτηερ Ωαρσ ιν Ψεαρ τ
# Πεαχεφυλ Ψεαρσ
Αβσολυτε Λογ Ινχοµε ∆ι⁄ερενχε
Λογ Βιλατεραλ Οπεννεσσ
Λογ Μυλτιλατεραλ Οπεννεσσ
Γενετιχ ∆ιστανχε
∆ι⁄ερεντ Ρελιγιον
∆ι⁄ερεντ Λανγυαγε
∆ι⁄ερεντ Ετηνιχιτψ

# Οβσ.

Μεαν

Στδ. ∆εϖ.

Μιν

Μαξ

590337
590337
590337
589696
586598
586818
586845
586845
599328
501041
593424
613318
490839
608431
589315
613297
607076
590337
278897
225272
225448
709471
512181
432289
445003

.744
.807
.046
8.714
2.903
3.735
.347
24.30
.0159
.094
.0107
.632
−.3869
.108
−5.944
.057
22.57
27.89
2.812
−6.887
−1.387
1070.29
.627
.956
.966

8.596
.394
.210
.8009
1.135
1.21
.535
3.077
.125
.291
.103
.482
10.6
.323
2.02
.232
19.05
27.32
2.039
2.27
.848
810.93
.483
.204
.180

0
0
0
4.29
−4.09
−4.60
0
9.86
0
0
0
0
−20
0
−18.42
0
0
0
.0000095
−16.78
−10.41
0
0
0
0

100
1
1
9.89
4.64
5.61
2
32.76
1
1
1
1
20
2
−.957
1
107
186
12.26
2.13
8.95
3375
1
1
1
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Β

∆ατα Αππενδιξ

Γεογραπηιχ Φαχτορσ Γεογραπηιχαλ προξιµιτψ ισ χονσιδερεδ το βε ονε οφ τηε στρονγεστ
δετερµιναντσ οφ ωαρ (Γλεδιτσχη ανδ Σινγερ, 1975; Ηενδερσον, 1997). Ασ ονε οφ τηε µεα−
συρεσ οφ γεογραπηιχαλ προξιµιτψ τερριτοριαλ χοντιγυιτψ ισ σηοων το βε α στρονγ πρεδιχτορ
οφ χονιχτ (Βρεµερ, 1992). Τηε προξιµιτψ οφ ιντεραχτιονσ ισ λικελψ το ο⁄ερ βοτη τηε
οππορτυνιτψ ανδ τηε ωιλλινγνεσσ το ενγαγε ιν χονιχτ. Τηερεφορε, ωε τακε χοντιγυιτψ ασ
ονε οφ τηε χοντρολ ϖαριαβλεσ. Χοντιγυιτψ ϖαριαβλε τακεσ ϖαλυε ονε ιφ τηερε ισ ανψ λανδ ορ
ωατερ χοντιγυιτψ βετωεεν τωο χουντριεσ ιν α παιρ, ζερο οτηερωισε.25
Ασ ιν Σπολαορε ανδ Ωαχζιαργ (2010), ωε αλσο χοντρολ φορ αδδιτιοναλ γεογραπηιχ δισ−
τανχε µετριχσ συχη ασ τηε µεασυρε οφ τηε γρεατ χιρχλε (γεοδεσιχ) διστανχε βετωεεν τηε
µαϕορ χιτιεσ οφ τηε χουντριεσ26 , λατιτυδιναλ ανδ λονγιτυδιναλ διστανχεσ ανδ ινδιχατορσ οφ
γεογραπηιχ ισολατιον ανδ γεογραπηιχ βαρριερσ συχη ασ νυµβερ οφ λανδλοχκεδ χουντριεσ ιν
α δψαδ ανδ τηε λανδ αρεα οφ τηε χουντριεσ.27 Λαργε χουντριεσ, φορ ινστανχε, µιγητ βε
µορε δι′χυλτ το δεφενδ ανδ ατ τηε σαµε τιµε τηεψ µιγητ ηαϖε ιµπορταντ µινοριτιεσ
ωηιχη χουλδ βε α σουρχε οφ χονιχτ. Λαστλψ, ωε υσε τηε νυµβερ οφ ισλανδσ ιν α δψαδ ασ
αν αδδιτιοναλ γεογραπηιχ βαρριερ.28
Πολιτιχαλ Φαχτορσ Φαχτορσ ωηιχη µιγητ ηαϖε χοντριβυτεδ το τηε χυρρεντ στατε οφ τηε
ινστιτυτιονσ ανδ το τηε στατε οφ τηε µαττερσ βετωεεν τωο χουντριεσ γο βαχκ ιν ηιστορψ.
Το χοντρολ φορ συχη ηιστοριχαλ, πολιτιχαλ ανδ ινστιτυτιοναλ λινκσ ωε ινχλυδε α δυµµψ
ϖαριαβλε φορ ωηετηερ α δψαδ εϖερ ηαδ α χολονιαλ ρελατιονσηιπ, ι.ε. ωηετηερ ονε ωασ α
χολονψ οφ τηε οτηερ ατ σοµε ποιντ ιν τιµε. Ιν αδδιτιον, ωε ηαϖε α δυµµψ ϖαριαβλε φορ
ωηετηερ α παιρ οφ χουντριεσ ηαϖε ηαδ α χοµµον χολονιζερ αφτερ 1945, ι.ε. ωηετηερ τηε
τωο χουντριεσ ηαϖε βεεν χολονιζεδ βψ τηε σαµε τηιρδ χουντρψ. Φυρτηερµορε, γοϖερνινγ
βοδιεσ λεαϖε τηειρ λεγαχψ ον χυλτυραλ, ηιστοριχαλ, πολιτιχαλ ανδ ινστιτυτιοναλ τιεσ ανδ τηισ
ρεθυιρεσ ινχλυσιον οφ α δυµµψ ϖαριαβλε το χοντρολ φορ ωηετηερ τωο χουντριεσ ηαϖε εϖερ
βεεν παρτ οφ τηε σαµε πολιτψ.29
∆ι⁄ερεντ λεγαλ οριγινσ ηαϖε βεεν σηοων το ηαϖε στρονγ ιµπλιχατιονσ φορ ινστιτυτιοναλ
ουτχοµεσ (Λα Πορτα ετ αλ., 1999). Τηεσε ινστιτυτιοναλ ουτχοµεσ µαψ, ιν τυρν, σηαπε
τηε χονιχτ παττερν βετωεεν τωο χουντριεσ. Τηερεφορε, ωε χρεατε α δυµµψ ϖαριαβλε φορ
ωηετηερ τωο χουντριεσ ιν α παιρ ηαϖε δι⁄ερεντ λεγαλ οριγινσ. Τηισ ϖαριαβλε τακεσ ϖαλυε ονε
ιφ τηε τωο χουντριεσ ιν α δψαδ ηαϖε δι⁄ερεντ λεγαλ οριγινσ, ζερο οτηερωισε. Λεγαλ οριγιν
ινδιχατορσ αρε φροµ Λα Πορτα ετ αλ. (1999) ανδ αρε βασεδ ον τηε φολλοωινγ λεγαλ σψστεµσ:
χοµµον λαω, Φρενχη χιϖιλ λαω, Γερµαν χιϖιλ λαω, Σχανδιναϖιαν λαω ανδ Σοχιαλιστ λαω.
25

Φορ χοντιγυιτψ δατα ωε υσε Χορρελατεσ οφ Ωαρ Προϕεχτ, ∆ιρεχτ Χοντιγυιτψ ∆ατα, 1816−2006, ςερσιον
3.1 (Στιννεττ ετ αλ., 2002). Σεε αλσο Γοχηµαν (1991) φορ αδδιτιοναλ δεταιλσ.
26
Σεε Ηεαδ ανδ Μαψερ (2002) φορ δεταιλσ.
27
Τηεσε δατα αρε χοµπιλεδ βψ τηε Χεντρε δΕτυδεσ Προσπεχτιϖεσ ετ δΙνφορµατιονσ Ιντερνατιοναλεσ
(ΧΕΠΙΙ). Τηε δατα αρε αϖαιλαβλε ατ ηττπ://ωωω.χεπιι.φρ/ανγλαισγραπη/βδδ/διστανχεσ.ητµ.
28
Νυµβερ οφ ισλανδσ ϖαριαβλε ισ χρεατεδ βασεδ ον τηε δατα αχθυιρεδ φροµ Γλοβαλ Ισλανδ
∆αταβασε, αϖαιλαβλε ατ ηττπ://γιδ.υνεπ−ωχµχ.οργ/, ανδ ΧΙΑ Τηε Ωορλδ Φαχτβοοκ, αϖαιλαβλε ατ
ηττπσ://ωωω.χια.γοϖ/λιβραρψ/πυβλιχατιονσ/τηε−ωορλδ−φαχτβοοκ/ινδεξ.ητµλ.
29
Τηεσε
δατα
χοµε
ασ
ωελλ
φροµ
ΧΕΠΙΙ.
Τηε
δατα
αρε
αϖαιλαβλε
ατ
ηττπ://ωωω.χεπιι.φρ/ανγλαισγραπη/βδδ/διστανχεσ.ητµ.
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∆εµοχρατιχ πεαχε αργυµεντ συγγεστσ τηατ δεµοχρατιχ χουντριεσ αρε λεσσ προνε το
ϖιολενχε ανδ δεµοχραχψ προµοτεσ πεαχε (Λεϖψ ανδ Ραζιν, 2004). Ωε µεασυρε τηε εξτεντ
οφ δεµοχραχψ υσινγ τηε 21−ποιντ ινστιτυτιοναλιζεδ δεµοχραχψ σχαλε ιν α µοδι εδ ϖερσιον
οφ τηε Πολιτψ Ις δατα ωηερε −10 µεανσ α ηερεδιταρψ µοναρχηψ ανδ +10 α χονσολιδατεδ
δεµοχραχψ.30 Ασ ιν Μαρτιν ετ αλ. (2008), ωε υσε τηε συµ οφ τηε δεµοχραχψ ινδεξεσ οφ
τηε τωο χουντριεσ ιν α παιρ.
Μιλιταρψ Φαχτορσ Τηε ιδεα τηατ αν εθυαλ βαλανχε οφ µιλιταρψ χαπαβιλιτιεσ δετερσ χον−
ιχτ ιν α χοντεστ οφ αρµσ φορχεσ υσ το χοντρολ φορ ρελατιϖε µιλιταρψ χαπαβιλιτιεσ οφ χουντριεσ
(Ρυσσετ ετ αλ., 2000). Το τηισ ενδ, ωε υσε Νατιοναλ Ματεριαλ Χαπαβιλιτιεσ δατα σετ. Τηε
ωιδελψ−υσεδ Χοµποσιτε Ινδεξ οφ Νατιοναλ Χαπαβιλιτψ (ΧΙΝΧ) ινδεξ ισ βασεδ ον σιξ ϖαρι−
αβλεσ ιν τηε δατα σετ: τοταλ ποπυλατιον, υρβαν ποπυλατιον, ιρον ανδ στεελ προδυχτιον,
ενεργψ χονσυµπτιον, µιλιταρψ περσοννελ, ανδ µιλιταρψ εξπενδιτυρε οφ αλλ στατε µεµ−
βερσ.31
Μαϕορ µιλιταρψ αχτορσ αρε εξπεχτεδ το βε ποσιτιϖελψ ασσοχιατεδ ωιτη δισπυτε ινϖολϖε−
µεντ (Χηιοζζα, 2002). Ηενχε, ωε χοντρολ φορ τηε νυµβερ οφ χουντριεσ ωιτη µαϕορ ποωερ
στατυσ ιν α δψαδ ασ δεσιγνατεδ βψ τηε αυτηορσ οφ τηε Χορρελατεσ οφ Ωαρ Προϕεχτ.32
Ωιδεσπρεαδ εξπεχτατιονσ αβουτ αλλιεσ αρε τηατ τηεψ γητ εαχη οτηερ λεσσ ασ τηεψ αρε
αλρεαδψ ιν αγρεεµεντ ρεγαρδινγ τηειρ χονχερνσ οφ σεχυριτψ. Λικεωισε, αλλιεδ στατεσ οφτεν
ηαϖε οτηερ πολιτιχαλ ανδ εχονοµιχ ιντερεστσ ιν χοµµον (Ρυσσετ ετ αλ., 2000). Το χοντρολ
φορ τηε ινυενχε οφ αλλιανχεσ ον χονιχτ, ωε ινχλυδε α δυµµψ ϖαριαβλε φορ ωηετηερ α
παιρ οφ χουντριεσ αρε ιν σοµε φορµ οφ αλλιανχε.33
Φυρτηερµορε, το τακε ιντο χονσιδερατιον τηε χοντινυιτψ οφ χονιχτυαλ ρελατιονσηιπσ ωε
χρεατε α ϖαριαβλε φορ τηε νυµβερ οφ πεαχεφυλ ψεαρσ βετωεεν τωο χουντριεσ σινχε τηε λαστ
χονιχτ βετωεεν τηεµ ηασ οχχυρρεδ. Τηισ ωαψ οφ χοντρολλινγ φορ τεµποραλ δεπενδενχε
ισ χλασσιχαλ ιν πολιτιχαλ σχιενχε.
Λαστλψ, ιν ορδερ το χοντρολ φορ τηε χονταγιον ανδ τηε σπιλλοϖερ φροµ οτηερ δισπυτεσ
ωε χονστρυχτ α ϖαριαβλε τηατ τακεσ ιντο αχχουντ τηε νυµβερ οφ οτηερ ωαρσ ιν τηε ωορλδ
ιν ψεαρ τ:
Εχονοµιχ Φαχτορσ Φολλοωινγ τηε ιδεα οφ Σπολαορε ανδ Ωαχζιαργ (2010) ωηο νδ
τηατ ινχοµε δι⁄ερενχεσ ηαϖε αν ε⁄εχτ ον τηε λικελιηοοδ οφ χονιχτ, ωε τακε ιντο αχχουντ
τηε αβσολυτε ϖαλυε οφ τηε λογ ινχοµε δι⁄ερενχε βετωεεν τωο χουντριεσ ιν α δψαδ φροµ
30

Τηε συγγεστεδ ωαψ οφ χατεγοριζατιον ανδ ιντερπρετατιον οφ τηεσε σχορεσ βψ τηε προϕεχτ αυτηορσ ισ ασ
φολλοωσ. Σχορεσ φροµ −10 το −6 χορρεσπονδ το ∀αυτοχραχιεσ∀, φροµ −5 το +5 το ∀ανοχραχιεσ∀ ανδ φροµ +6
το +10 το ∀δεµοχραχιεσ∀. Τηε δατα αρε αϖαιλαβλε ατ ηττπ://ωωω.σψστεµιχπεαχε.οργ/πολιτψ/πολιτψ4.ητµ.
31
Ωε υσε Νατιοναλ Ματεριαλ Χαπαβιλιτεσ δατα σετ ςερσιον 4.0 φροµ Χορρελατεσ οφ Ωαρ Προϕεχτ. Φορ
δεταιλσ σεε αλσο Σινγερ (1987) ανδ Σινγερ ετ αλ. (1972).
32
Ουρ δατα χοµε φροµ Στατε Σψστεµ Μεµβερσηιπ Λιστ ςερσιον 2008.1 οφ Χορρελατεσ οφ Ωαρ Προϕεχτ.
Τηε δεσιγνατιον οφ µαϕορ ποωερσ αλσο φολλοωσ ΧΟΩ χριτερια ανδ ινχλυδεσ Αυστρια−Ηυνγαρψ (1816
1918), Πρυσσια/Γερµανψ (18161918, 19251945), Ρυσσια/ΥΣΣΡ (18161917, 1922), Φρανχε (1816
1940, 1945), Υνιτεδ Κινγδοµ (1816), Ιταλψ (18601943), ϑαπαν (18951945), Υνιτεδ Στατεσ (1898),
ανδ Χηινα (1949). Χηινα, Φρανχε, τηε ΥΣΑ, τηε ΥΚ, ανδ τηε ΥΣΣΡ αρε χλασσι εδ ασ µαϕορ ποωερσ
σινχε 1945, ασ αρε τηε Γερµαν Φεδεραλ Ρεπυβλιχ ανδ ϑαπαν αφτερ 1991.
33
Αλλιανχεσ δατα αρε ςερσιον 3.03 φροµ Χορρελατεσ οφ Ωαρ Προϕεχτ (Γιβλερ, 2009; Γιβλερ ανδ Σαρκεεσ,
2004). Τηεσε δατα οριγιναλλψ δατε βαχκ το Σινγερ ανδ Σµαλλ (1966) ανδ Σµαλλ ανδ Σινγερ (1969).
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1950 ον.34
Ονε ωουλδ αλσο νεεδ το νοτ οϖερλοοκ τραδε ρελατιονσ ασ εχονοµιχ δεπενδενχε µακεσ
χουντριεσ λεσσ δαρινγ ωηεν ιτ χοµεσ το χονιχτ ινϖολϖεµεντ. Φορ ινστανχε, Ρυσσετ ετ αλ.
(2000) διϖιδε τηε συµ οφ α χουντρψσ εξπορτσ ανδ ιµπορτσ ωιτη ιτσ δψαδιχ παρτνερ βψ
ιτσ Γ∆Π το σεε ηοω µυχη τηισ βιλατεραλ τραδε ρελατιον ισ εχονοµιχαλλψ ιµπορταντ. Τηεψ
χλαιµ τηατ, ασ ιν τηε χασε οφ τηε ινυενχε οφ δεµοχρατιχ ινστιτυτιονσ, ονε εξπεχτσ τηε
λικελιηοοδ οφ α δισπυτε το βε πριµαριλψ ινυενχεδ βψ τηε φρεεδοµ οφ αχτιον αϖαιλαβλε
το τηε στατε λεσσ χονστραινεδ φροµ υσινγ φορχε, ι.ε. τηε στατε ωιτη τηε λοωερ βιλατεραλ
τραδε−το−Γ∆Π ρατιο, βεχαυσε ιτ ισ λεσσ εχονοµιχαλλψ δεπενδεντ ον τραδε ωιτη τηε οτηερ
µεµβερ οφ τηε δψαδ. Ον τηε οτηερ ηανδ, Μαρτιν ετ αλ. (2008) ανδ Σπολαορε ανδ
Ωαχζιαργ (2010) τακε ιντο αχχουντ βιλατεραλ οπεννεσσ βετωεεν α παιρ οφ χουντριεσ ανδ
τηειρ µυλτιλατεραλ οπεννεσσ ωιτη τηιρδ παρτιεσ. Φολλοωινγ τηισ στρεαµ ωε υσε βιλατεραλ ανδ
µυλτιλατεραλ οπεννεσσ τογετηερ ωιτη τηειρ ιντεραχτιον ωιτη διστανχε. Βιλατεραλ οπεννεσσ
ισ χονστρυχτεδ βψ διϖιδινγ τηε τραδε ϖολυµε βετωεεν α παιρ οφ χουντριεσ βψ τηε Γ∆Π οφ
εαχη χουντρψ ανδ τηεν τακινγ τηε αϖεραγε. Μυλτιλατεραλ οπεννεσσ, ον τηε οτηερ ηανδ, ισ
χονστρυχτεδ βψ διϖιδινγ τηε τραδε ϖολυµε ωιτη τηιρδ παρτιεσ οφ εαχη χουντρψ ιν α παιρ
βψ ιτσ Γ∆Π ανδ τηεν τακινγ τηε αϖεραγε.35
34

Φορ
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δατα
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Πενν
Ωορλδ
Ταβλεσ
ςερσιον
6.2
αϖαιλαβλε
ατ
ηττπ://πωτ.εχον.υπενν.εδυ/πηπ_σιτε/πωτ_ινδεξ.πηπ.
35
Τραδε δατα χοµε φροµ Χορρελατεσ οφ Ωαρ Προϕεχτ, Τραδε ∆ατα Σετ, ςερσιον 2.0. Σεε αλσο Βαρβιερι
ετ αλ. (2008, 2009).
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