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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών 
'Ερευνών (ΚΕΠΕ) ιδρύθηκε το 1959 σαν μια μι
κρή ερευνητική μονάδα με τήν επωνυμία «Κέν-
τρον Οικονομικών Ερευνών», με βασικό σκοπό 
τήν επιστημονική μελέτη τών οικονομικών προ
βλημάτων της Ελλάδος, τήν ενθάρρυνση τών οι
κονομικών ερευνών και τή συνεργασία με άλλα 
επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τή σημερινή του ονο
μασία και διάρθρωση και του ανατέθηκαν οι εξής 
πρόσθετες αρμοδιότητες: (α) ή κατάρτιση σχε
δίων βραχυχρόνιων, μεσοχρόνιων και μακροχρό
νιων προγραμμάτων αναπτύξεως, ή εκπόνηση 
σχεδίων προγραμμάτων περιφερειακής και χωρο
ταξικής αναπτύξεως, καθώς και προγραμμάτων 
δημόσιων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθυν
τήριες γραμμές που καθορίζει ή κυβέρνηση- (β) ή 
παρακολούθηση και ανάλυση τής βραχυπρόθε
σμης και μεσοπρόθεσμης εξελίξεως τής ελληνι
κής οικονομίας καθώς και ή κατάρτιση προτά
σεων για τή λήψη τών κατάλληλων μέτρων (γ) ή 
επιμόρφωση νέων οικονομολόγων, ιδιαίτερα σε 
θέματα προγραμματισμού και οικονομικής ανα
πτύξεως. 

Το ΚΕΠΕ έχει αναπτύξει και αναπτύσσει έντο
νη δραστηριότητα σε όλους τους πιό πάνω τομείς. 

7 



Διεξάγει συστηματικές έρευνες πάνω σε βασικά 
θέματα της ελληνικής οικονομίας, εκπονεί σχέδια 
προγραμμάτων αναπτύξεως, παρακολουθεί τις 
βραχυχρόνιες εξελίξεις, χορηγεί υποτροφίες για 
μεταπτυχιακές σπουδές στην οικονομική επιστή
μη και τον προγραμματισμό και οργανώνει διαλέ
ξεις και σεμινάρια. 

Στα πλαίσια αυτών τών δραστηριοτήτων εν
τάσσεται και ή δημοσίευση μελετών, που είναι 
αποτέλεσμα έρευνας μελετητών του ΚΕΠΕ, κα
θώς και διαλέξεων, που δίνονται από διακεκριμέ
νους επιστήμονες που προσκαλούνται από το Κέν
τρο. 

Τό ΚΕΠΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με 
αντίστοιχα επιστημονικά ιδρύματα του εξωτερι
κού και ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως και από
ψεις και πληροφορίες πάνω σε θέματα τρεχουσών 
οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων οικονομικής 
έρευνας, συμβάλλοντας, και με αυτό τόν τρόπο, 
στην προαγωγή τής οικονομικής επιστήμης στή 
χώρα. 
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Tò περιεχόμενο αυτής τής δημοσιεύσεως βασίζεται 
σε διάλεξη που δόθηκε στο ΚΕΠΕ τον Ιούνιο του 1976. 

Ό Dr. LA WRENCE KLEIN είναι Benjamin Fran
klin Professor of Economics στο Πανεπιστήμιο τής 77ε ν-
συλβανιας και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Wharton Econometric Forecasting Associates 
(W.E.FA.) και τής εκτελεστικής επιτροπής τής διεθνούς 
ομάδας μελέτης του LINK. 
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ΣΥΣΤΗΜΑ LINK 

Ή κεντρική ερευνητική στρατηγική του συστήμα
τος LINK για τή διεθνή σύνδεση εθνικών οικονομικών 
υποδειγμάτων συνίσταται στή συνεπή διασύνδεση των 
σπουδαιότερων έν εξελίξει μακροοικονομικών υποδειγ
μάτων πού χρησιμοποιούνται σε κάθε μια από τίς κυριό
τερες χώρες ή περιοχές τοΰ κόσμου, με τήν προϋπόθεση 
ότι κάθε κατασκευαστής υποδειγμάτων γνωρίζει καλά τή 
χώρα του. Εναλλακτικά θα μπορούσε να κατασκευασθεί 
σε κάποιο ερευνητικό ινστιτούτο èva τυποποιημένο, ί
σως απλοποιημένο, υπόδειγμα γιά κάθε χώρα ή περιοχή. 
Στή συνέχεια τά υποδείγματα αυτά θά μπορούσαν να 
συνδεθούν μεταξύ τους μέ κάποιο συγκεκριμένο μηχανι
σμό. 

"Ένα Αμερικάνικο υπόδειγμα γιά τίς ΗΠΑ, èva 
Καναδικό γιά τόν Καναδά, èva 'Ιαπωνικό γιά τήν 'Ιαπω
νία κλπ. αποτέλεσαν τά συστατικά στοιχεία τού LINK. 
Ή προσέγγιση είναι τόσο γενική ώστε έχει επιτραπεί σε 
μερικά υποδείγματα να είναι ετήσια και σε μερικά νά εί
ναι τριμηνιαία· μερικά νά έχουν σημαντικούς νομισματι
κούς τομείς καί μερικά πραγματικούς κυρίως τομείς, άλ
λα νά είναι υποδείγματα ζητήσεως καί άλλα προσφοράς. 
Ή βάση γιά τή σύνδεση ήταν δτι, όταν τό 1968 σχημα
τίσθηκε ή διεθνής συνεργατική ομάδα μελέτης, έπρεπε 
γιά κάθε υπόδειγμα οί λογαριασμοί τοΰ διεθνούς εμπο
ρίου νά σχεδιασθούν μέ ιδιαίτερη φροντίδα. Σ' αυτό τό 
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σημείο σταματάει ή ελευθερία στην κατασκευή του υπο
δείγματος. 

Τα περισσότερα εθνικά ή περιφερειακά υποδείγμα
τα αύτοΰ του τύπου πού αποτελούν το LINK θεωρούν 
τις εισαγωγές και τις τιμές των εξαγωγών σάν ενδογενείς 
μεταβλητές. Οί εισαγωγές ζητιούνται ή είναι απαραίτη
τες κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο πού τα αντίστοιχα εγ
χώρια αγαθά ή υπηρεσίες ζητιούνται ή είναι απαραίτητα. 
Στο μεγαλύτερο μέρος τους οί τιμές τών εξαγωγών, ό
πως και οί άλλες τιμές,σχηματίζονται μέ βάση τίς εγχώ
ριες δαπάνες. Εξαίρεση για τίς τιμές τών εξαγωγών απο
τελούν οί παγκόσμιες τιμές τών αγαθών, οί όποιες για 
πολλές χώρες θεωρούνται ώς δεδομένες. Εναλλακτικά 
πολλές χώρες επιδιώκουν νά μείνουν ανταγωνιστικές τι
μολογώντας τά βιομηχανικά προϊόντα τους μέ τίς παγ
κόσμιες τιμές. 'Αργότερα θά ασχοληθούμε ιδιαίτερα μέ 
τίς παγκόσμιες τιμές. 

Σέ αντίθεση μέ τό γεγονός δτι οί εισαγωγές καί οί 
τιμές τών εξαγωγών χρησιμοποιούνται σάν ενδογενείς 
μεταβλητές, τά περισσότερα εθνικά μακροοικονομετρικά 
υποδείγματα θεωρούν τις εξαγωγές καί τίς τιμές τών ει
σαγωγών σάν εξωγενείς. 'Ορισμένα υποδείγματα εξη
γούν τίς εξαγωγές καί τίς τιμές τών εισαγωγών σάν συ
ναρτήσεις ενδογενών καί εξωγενών μεταβλητών. Άλλα 
άπ' αυτές οί τελευταίες είναι και οί περισσότερο σημαν
τικές. Ό σκοπός τού LINK είναι, κατά μία έννοια, νά 
μετατρέψει σέ ενδογενείς μεταβλητές τίς εξαγωγές καί 
τίς τιμές τών εισαγωγών. Σέ παγκόσμια κλίμακα καί οί 
εξαγωγές καί οί εισαγωγές (τιμές εξαγωγών καί τιμές ει
σαγωγών) είναι ενδογενείς. Στα πλαίσια δμως μιας μεμο
νωμένης χώρας ή σέ περιφερειακό επίπεδο μια πλήρης 
ενδογενής εξήγηση δέν είναι γενικά δυνατή. 

Ά ς υποθέσουμε ότι αν οί εξαγωγές καί οί τιμές εΐ-
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σαγωγών είναι δεδομένες για κάθε χώρα ή περιοχή, τότε 
τα επιμέρους υποδείγματα μπορούν να λυθούν. Πώς ό
μως το παγκόσμιο υπόδειγμα LINK προσδιορίζει τις 
εξαγωγές και τίς τιμές των εισαγωγών; Για να απαντή
σουμε σ' αυτό τό ερώτημα είναι σκόπιμο να εισαγάγουμε 
τήν έννοια μιας παγκόσμιας μήτρας εμπορίου. Μιά τε
τραγωνική μήτρα ή οποία δείχνει τίς εξαγωγές άπό τη 
χώρα i (σειρά) στή χώρα j (στήλη) θα παρασταθεί: 

X = (Xij) 

Αυτή μπορεί νά μετατραπεί σέ μιά μήτρα εμπορικών με
ρίδων διαιρώντας τα επιμέρους φατνία μέ τίς εισαγωγές 
της j χώρας. 

A = (aij) = (X i j/, j) 

X . j = Σ Xij 
i=l 

Έστω δτι Ε είναι èva διάνυσμα-στήλη τών εξαγωγών 
και Μ èva διάνυσμα-σειρά τών εισαγωγών. Οί αντίστοι
χες τιμές είναι ΡΕ καί ΡΜ. 

Έξ ορισμού, θά μπορέσουμε νά δείξουμε τή σχέση 
ανάμεσα στις εξαγωγές καί εισαγωγές ώς: 

Ε = ΑΜ (1) 

Έάν καθένα άπό τά αθροίσματα τών στηλών της Α ισού
ται έκ κατασκευής μέ τή μονάδα, τότε βρίσκουμε ότι ή 
μήτρα Ε πού δημιουργείται άπό τήν εξίσωση (1) έγγυά-
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ται δτι ισχύει ή παγκόσμια ισότητα: 

n n 
Σ Ej= Σ Mi (2) 

i-1 i=l 

Αυτό σημαίνει ότι οί παγκόσμιες εξαγωγές ίσοΰνται με 
τις παγκόσμιες εισαγωγές. Αυτό είναι ένας «νόμος συν
τηρήσεως» ή μία λογιστική ταυτότητα πού λαμβάνει 
υπόψη της τό γεγονός δτι οί εισαγωγές μιας χώρας είναι 
εξαγωγές μιας άλλης. 

Ή σχέση αυτή ίσχύει τόσο για υποκατηγορίες αγα
θών δσο καί για τό συνολικό εμπόριο. Φυσικά δλα τα Eg 
καί Mi πρέπει να μετριούνται σέ κοινές μονάδες μετρή
σεως — άς πούμε σέ σταθερά δολλάρια ΗΠΑ. Οί αποτι
μήσεις πρέπει να είναι επίσης ϊδιες, π.χ. FOB. Μπορεί 
βέβαια νά υπάρχουν καθυστερήσεις καί διαφορές στις 
αποτιμήσεις μεταξύ τών χωρών. Αυτό σημαίνει δτι ή (2) 
μπορεί νά μήν ίσχύει ακριβώς, αλλά μέ παγκόσμια σύνο
λα της τάξεως τοΰ 1.000 δισ. δολλαρίων ΗΠΑ, ή ταυτό
τητα πρέπει νά ίσχύει μέ κάποιο σφάλμα της τάξεως τοΰ 
1 δισ. δολλαρίων. 

Μία συγγενής ταυτότητα δίνεται άπό τή σχέση: 

(ΡΕ)' Ε = (ΡΜ)' Μ (3) 

Αυτή φανερώνει δτι ή ονομαστική αξία (σέ δολλάρια) 
τών παγκόσμιων εξαγωγών ισούται μέ τήν ονομαστική 
αξία (σέ δολλάρια) τών παγκόσμιων εισαγωγών. 

Έάν αντικαταστήσουμε τήν (1) στην (3), θα έχουμε: 

(PE)r AM = (ΡΜ)' Μ 
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Αυτή είναι μία ταυτότητα του Μ- έτσι δρο μέ δρο έχου
με: 

SXPE)iAy=<PM)j j = l,2,...,n (4) 
i 

Επομένως, oî δύο θεμελιώδεις σχέσεις για να κάνου
με ενδογενείς τις εξαγωγές καί τις τιμές των εισαγωγών 
στην οικονομία είναι οί (1) καί (4). Μπορούμε να καλέ
σουμε την (1) πρόβλημα σειράς ή μετασχηματισμό, μέ 
τον όποιο οί σειρές της Α χρησιμοποιούνται ώς συντε
λεστές σταθμίσεως για τό συνδυασμό τών εισαγωγών 
(αυτές είναι ενδογενείς στα εθνικά υποδείγματα) καί τό 
μετασχηματισμό τους σέ εξαγωγές, 

n 
E i = Σ aijMj i=l,2,...,n. (5) 

j = l 

στην (5) χρησιμοποιούμε την ΐοστή σειρά της Α για να 
μετατρέψουμε τό διάνυσμα Μ σέ ίοστό στοιχείο της Ε. 
'Αντίστοιχα καλούμε την (4) πρόβλημα στήλης ή με
τασχηματισμό, μέ τον όποιο οί στήλες τής Α χρησιμο
ποιούνται ώς συντελεστές σταθμίσεως γιά τό συνδυασμό 
τών τιμών εξαγωγών (αυτές είναι ενδογενείς στα εθνικά 
υποδείγματα) καί τό μετασχηματισμό τους σέ τιμές εισα
γωγών. 

Αυτοί είναι συνεπείς μετασχηματισμοί πού διατηρούν 
τίς λογιστικές ταυτότητες στο διεθνές εμπόριο σέ τρέ
χουσες καί σταθερές τιμές. 

'Υποθέτουμε δτι ή μήτρα Α τοΰ διεθνούς εμπορίου εί
ναι ένα σύνολο τεχνικών παραμέτρων. "Αν στή μήτρα 
αυτή περιλαμβάνονται χώρες, τότε τά διαγώνια στοιχεία 
της είναι μηδενικά — μιά χώρα δέν κάνει διεθνές εμπόριο 
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με τον εαυτό της. "Αν στη μήτρα αύτη περιλαμβάνονται 
περιοχές, τότε τα διαγώνια στοιχεία της είναι διαφορετι
κά από τό μηδέν γιατί διενεργείται εμπόριο ανάμεσα στις 
χώρες της έν λόγω περιοχής. Ή προσέγγιση αυτή είναι 
κομψή και χρήσιμη, άλλα υπάρχει τό πρόβλημα οτι ή Α 
δέν είναι σταθερή μήτρα. Μεταβάλλεται διαχρονικά και 
γι' αυτό σημαντική έρευνα του LINK κατευθύνεται στην 
προσπάθεια νά υπολογισθούν εϊτε άμεσα εϊτε έμμεσα τά 
στοιχεία της (Α) μέ τή δυναμική τους μορφή. 'Υπάρχουν 
μεγάλες ομοιότητες ανάμεσα στην Α και στις μήτρες 
πού χρησιμοποιούνται στις αναλύσεις τών είσροών-
έκροών. Τό πρόβλημα πού επιτρέπει νά μεταβάλλονται 
τά εμπορικά μερίδια είναι ακριβώς τό ϊδιο μέ τό πρόβλη
μα της μεταβολής τής τεχνολογίας στίς αναλύσεις 
είσροών-έκ ροών. 

Ή Μήτρα του LINK 

Οί σειρές και οί στήλες τής μήτρας τοΰ LINK αναφέ
ρονται γιά τις μεμονωμένες χώρες και ομάδες περιοχών. 
Μέχρι σήμερα αυτές είναι: 
Αυστραλία 
Αυστρία 
Βέλγιο 
Καναδάς 
Φινλανδία 
Γαλλία 

Γερμανία 
Ιταλία 

'Ιαπωνία 

(Reserve Bank of Australia Model) 
(Institute for Advanced Studies Model) 
(Free University of Brussels Model) 
(Trace Model, University of Toronto) 
(Bank of Finland Model) 
(Pom Pom Model, Free University of 
Brussels) 
(Bonner Model, Bonn University) 
(Bologna Model, Istituto di Scienze Eco
nomiche) 
(Kyoto Institute of Economie Research 
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'Ολλανδία (Central Planning Bureau Model) 
Σουηδία (National Institute of Economic Resear

ch Model) 
Μεγ. Βρετανία (London Business School Model) 
ΗΠΑ (Wharton Model) 
'Αναπτυσσόμενες χώρες (UNCTAD Models) 
Σοσιαλιστικές χώρες (SOVMOD of Wharton EFA and 

Stanford Research Institute, CMEA Mo
dels of UNCTAD) 

Λοιπός κόσμος ROW (υπολογισμός εξ υπολοίπου) 

Αυτό είναι ενα εξελισσόμενο σύστημα. Υποδείγματα 
αντικαθίστανται ή προστίθενται. Τό ήδη υπάρχον Σουη
δικό μοντέλο πρόκειται σύντομα να αντικατασταθεί, άπό 
ένα νέο Σουηδικό υπόδειγμα της Οικονομικής Σχολής 
τής Στοκχόλμης. Ή δ η μελετώνται άπό τό UNCDPP 
καινούργια υποδείγματα γιά τις 6 χώρες του CMEA 
χωρίς τη Σοβιετική Ένωση (Τσεχοσλοβακία, Βουλγα
ρία, 'Ανατολική Γερμανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμα
νία). Ή ΕΣΣΔ παρουσιάζεται ξεχωριστά με τό υπόδειγ
μα SOVMOD του WEFA/SRI . Ό αναπτυσσόμενος κό
σμος παρουσιάζεται σάν υπόδειγμα σε 4 περιοχές — 
Αφρική, Μέση 'Ανατολή, Λατινική 'Αμερική, και Νο
τιοανατολική 'Ασία. Τά κράτη του ΟΠΕΚ και εκείνα 
πού δέν ανήκουν στον ΟΠΕΚ εξετάζονται χωριστά στις 
εξισώσεις του εμπορίου. 

Μικρά ατομικά υποδείγματα έχουν φτιαχτεί γιά κάθε μιά 
άπό τις χώρες του Λοιπού Κόσμου άλλα αυτές ακόμα 
δέν έχουν πλήρως ενσωματωθεί στή λύση του LINK. 
Γιά τους σκοπούς του εμπορίου, ή Κίνα, τό Βιετνάμ καί 
ή Βόρεια Κορέα περιλαμβάνονται στή σειρά καί τή στή
λη τών σοσιαλιστικών χωρών τής μήτρας του εμπορίου. 
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Τά περιφερειακά υποδείγματα των αναπτυσσόμενων 
χωρών λύνονται χωριστά. Όλες οί εξαγωγές και οί εισα
γωγές τους (σέ δολλ. ΗΠΑ) αθροίζονται, ώστε τά αθροί
σματα τους νά αποτελέσουν μια περιοχή στους υπολογι
σμούς της μήτρας εμπορίου. Οί συνολικές εξαγωγές 
προσδιορίζονται άπο τή συνιστώσα του αναπτυσσόμε
νου κόσμου στην εξίσωση (Ι^άλλά ή κατανομή μεταξύ 
των περιοχών του αναπτυσσόμενου κόσμου προσδιορί
ζεται από τά περιφερειακά υποδείγματα μέ δορυφορική 
μορφή. Ή ϊδια διαδικασία χρησιμοποιείται γιά τις σοσια
λιστικές χώρες και θά μπορούσε νά χρησιμοποιηθεί γιά 
τις χώρες του Λοιπού Κόσμου δταν εισάγονται υποδείγ
ματα γιά κεντρικά κατευθυνόμενες χώρες. 

Επομένως ή μήτρα αποτελείται άπό 16 σειρές και 
στήλες. Θά μπορούσε νά αναπτυχθεί σέ μια μεγαλύτερη 
μήτρα μέ ξεχωριστή απεικόνιση γιά κάθε μιά άπό τις 12 
χώρες τοΰ Λοιπού Κόσμου, άλλα θά ήταν δύσκολο νά 
γίνει μεγαλύτερη ανάλυση της μήτρας, ώστε νά περιλη
φθεί χωριστά ή κάθε μιά άπό τίς αναπτυσσόμενες και σο
σιαλιστικές χώρες. Θά ήταν δυνατό άλλα θά απαιτούσε 
πάρα πολύ κόπο. 

Ή τελευταία περίοδος γιά τήν οποία υπάρχει μιά μή
τρα είναι τό 1971. Στον Πίνακα 1, ή μήτρα αυτή παρου
σιάζεται σέ τρέχοντα δολλάρια (ΗΠΑ). Τά στατιστικά 
δεδομένα αναφέρονται στις 10 κατηγορίες της μονοψή
φιας ΤΤΔΕ. Οί κατηγορίες αυτές ξαναομαδοποιοΰνται 
γιά τους υπολογισμούς τοΰ LINK ώς έξης: 

ΤΤΔΕ 0,1 Τρόφιμα, ποτά, καπνός. 
2,4 Πρώτες ύλες μή εδώδιμες έκτος άπό 

καύσιμα. 
3 'Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά κλπ. 
5-9 Βιομηχανικά καί λοιπά προϊόντα. 
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Οι εξαγωγές καί οι εισαγωγές είναι FOB. 
Μόνο αγαθά (εμπορεύματα) περιλαμβάνονται στις μή

τρες εμπορίου, άλλα το συνολικό εμπόριο πρέπει να εί
ναι συνεπές μέ την ίδια έννοια πού χρησιμοποιείται 
στους εθνικούς λογαριασμούς. Τούτο δέ διότι τά μα
κροοικονομικά υποδείγματα στο LINK κατασκευάζον
ται μέ βάση τους εθνικούς λογαριασμούς, πού σημαίνει 
έξαγωγές-εΐσαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οί εισαγω
γές και εξαγωγές υπηρεσιών πρέπει να προστεθούν στά 
σύνολα τών αγαθών FOB, πλην όμως δέν υπάρχουν κα
τάλληλες ταυτότητες για νά μπορέσουμε νά δείξουμε τις 
διμερείς ροές υπηρεσιών. Πρέπει νά προσδιοριστούν χω
ριστά για κάθε χώρα-περιοχή άπό τις συνολικές σχέσεις 
ροών υπηρεσιών. Δέν υπάρχει αυτόματη διαδικασία για 
την εξίσωση τών παγκόσμιων εξαγωγών υπηρεσιών μέ 
τις παγκόσμιες εισαγωγές υπηρεσιών. 

Οί ομαδοποιήσεις τών αγαθών κατά τις τάξεις της 
ΤΤΔΕ εισάγουν στην ανάλυση του εμπορίου ενα ικανο
ποιητικό ποσοστό λεπτομερειών· άλλα σέ ορισμένες οι
κονομίες οί ομαδοποιήσεις αυτές είναι πολύ γενικές, ει
δικότερα δέ στην εκτεταμένη ομαδοποίηση ΤΤΔΕ 5-9. 
Οί εμπορικές σχέσεις για ορισμένες χώρες είναι τόσο 
εξειδικευμένες, ώστε πρέπει νά χρησιμοποιηθούν εξισώ
σεις για περισσότερο αναλυτικές υποομάδες αγαθών για 
νά δοθεί οικονομικό περιεχόμενο στην ανάλυση τών οι
κονομιών τών χωρών αυτών. Εντούτοις όμως, γιά νά 
ενσωματωθούν στό σύστημα LINK είναι ανάγκη νά 
προστεθούν και τά αποτελέσματα άπό τις πιο λεπτομε
ρείς εξισώσεις, ώστε νά ληφθούν οί εκτιμήσεις γιά τις 
τυποποιημένες ομαδοποιήσεις πού χρησιμοποιούνται. 
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Ό 'Αλγόριθμος του LINK 

Tò σύστημα του LINK αναλύεται με μια τυποποιημέ
νη μέθοδο,έτσι ώστε νά διατηρούνται οί παγκόσμιοι πε
ριορισμοί ώς προς την ισότητα μεταξύ εξαγωγών και ει
σαγωγών. "Αν οί ειδικοί στις επιμέρους χώρες κάνουν 
ανεξάρτητα οικονομικές προβλέψεις βάσει τών δικών 
τους πληροφοριών καί άπό τίς λύσεις τών δικών τους 
υποδειγμάτων, δέν θά υπάρχει ένας μηχανισμός πού νά 
εξασφαλίζει ισότητα ανάμεσα στις συνολικές εξαγωγές 
και τίς συνολικές εισαγωγές. Πράγματι, αυτό πού συνή
θως συμβαίνει είναι, ότι οί χώρες - περιοχές ώς σύνολο 
θά αναμένουν νά εξάγουν περισσότερα αγαθά στην παγ
κόσμια οικονομία άπ' δ,τι οί ϊδιες χώρες - περιοχές θά 
αναμένουν νά εισάγουν. Αυτό δέν σημαίνει οπωσδήποτε 
ότι οί εξαγωγές πού προσδιορίζονται μέ τον τρόπο αυτό 
θά υπερβαίνουν τίς εισαγωγές, αλλά συνήθως έτσι γίνε
ται. 

Για νά αρχίσουμε νά λύνουμε (νά κάνουμε προβλέ
ψεις ή προσομοιώσεις) τό υπόδειγμα LINK γιά την παγ
κόσμια οικονομία, λύνουμε τό υπόδειγμα κάθε χώρας μέ 
την προ-LINK μορφή του, π.χ. γιά δεδομένες υποθέσεις 
ώς προς τίς τιμές τών εισαγωγών καί τίς εξαγωγές τών 
επιμέρους χωρών ή περιοχών. Μέ σύμβολα μπορούμε 
νά εκφράσουμε κάθε ενδογενή μεταβλητή ενός υποδείγ
ματος ώς συνάρτηση· στην άνηγμένη μορφή, στίς εξω
γενείς μεταβλητές περιλαμβάνονται οί εξαγωγές καί οί 
τιμές τών εισαγωγών. 

Mi = fi (Ei, PMi,...) (6) 

PEi = gi(Ei, PMi,...) (7) 
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Ή προ-ΛΙΝΚ λύση του υποδείγματος για τη χώρα i θά 
προσδιοριστεί με βάση τις υποθέσεις για τις εξαγωγές 
και τις τιμές εισαγωγών, καθώς επίσης και μέ υποθέσεις 
σχετικές μέ την εσωτερική οικονομική πολιτική καί άλ
λες εξωγενείς μεταβλητές. Οί παραπάνω εισαγωγές καί 
τιμές εξαγωγών, οί οποίες προσδιορίζονται άπο τις σχέ
σεις fj καί gì για κάθε χώρα - περιοχή, εισάγονται μετά 
στις εξισώσεις (1) και (4). Οί προ-LINK τιμές εκφράζον
ται σέ νομισματικές μονάδες τών επιμέρους χωρών και 
πρέπει νά μετατραπούν σέ τιμές συναλλάγματος σέ δολ-
λάρια ΗΠΑ γιά νά χρησιμοποιηθούν στις εξισώσεις (1) 
καί (4). 'Αφού υπολογιστούν άπο τις εξισώσεις της μή
τρας εμπορίου οί τιμές Ε καί ΡΜ μετατρέπονται μετά σέ 
νομισματικές μονάδες τών επιμέρους χωρών πριν ξα-
ναεισαχθούν στα ατομικά υποδείγματα τών χωρών αυ
τών. Πρέπει νά αναμένεται κατά κανόνα ότι οί έν λόγω 
τιμές Ej καί PMj θά είναι διαφορετικές άπ' αυτές πού 
χρησιμοποιήθηκαν στίς αρχικές προ-LINK λύσεις. 

Οί υπολογισμοί αυτοί επαναλαμβάνονται πολλές φο
ρές μέχρις δτου οί τιμές τών Ej καί ΡΜ, πάψουν νά μετα
βάλλονται άπό επανάληψη σέ επανάληψη. Πράγματι, τό 
κριτήριο της συγκλίσεως εφαρμόζεται σέ διαδοχικές 
επαναληπτικές τιμές τού συνολικού διεθνούς εμπορίου 

n 
Σ Ei. Ή δομή τών εξισώσεων (1) καί (4) εγγυάται 

i=l 
τήν ισότητα ανάμεσα στις παγκόσμιες εισαγωγές καί τις 
παγκόσμιες εξαγωγές. Αυτή είναι μιά έκφραση τού αλ
γορίθμου, ή οποία περιγράφεται στο Σχήμα 1. 

'Υπάρχει μιά μεγαλύτερη δυσκολία στή μεθοδολογία 
τού LINK. Υποθέτουμε σιωπηρά οτι ή μήτρα Α τού εμ
πορίου είναι σταθερή. Μέ τήν πάροδο τού χρόνου υπάρ
χουν ετήσιες παρατηρήσεις της At μέ κάποια χρονική 
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υστέρηση, θα μπορούσαμε δε να χρησιμοποιήσουμε δια
φορετικές At για κάθε ετήσια λύση, άλλα δμως στις προ
βλέψεις δέν είναι δυνατό να γνωρίζουμε τήν At έκ τών 
προτέρων. 'Εάν ή εξίσωση (1) γραφεί ώς Et = At Mt με
τατρέπεται σέ ταυτότητα. 

Έξαλλου αν χρησιμοποιείται ή αξία της περιόδου βά
σεως Α0 ή εξίσωση γίνεται: 

E t = A 0 M t + R t, 

οπού Rt ε?ναι ενα διάνυσμα καταλοίπων. 'Υπάρχουν δύο 
επιλογές γιά έρευνα: 1. Κατασκευή ενός υποδείγματος 
μέ στοιχεία της At ώστε να προβάλλεται διαχρονικά 
ολόκληρη ή μήτρα εμπορίου. 2. Κατασκευή υποδείγμα
τος γιά τό Rt μέ σκοπό να προβλεφθεί διαχρονικά ή πο
ρεία τών συνολικών εξαγωγών της χώρας. Και οί δύο 
μέθοδοι διερευνώνται στα πλαίσια του συστήματος 
LINK. 

Κατά κάποιο τρόπο είναι ευκολότερο νά γίνει ενα 
υπόδειγμα γιά τό Rt επειδή υπάρχουν λιγότερα στοιχεία 
στο Rt άπό δ,τι στο At. Μια προφανής εξειδίκευση συνί
σταται στή χρησιμοποίηση τών άρχων του γραμμικού 
συστήματος εξισώσεων ζητήσεως (LES). Τό σύστημα 
αυτό βασίζεται στή διατήρηση τών εισοδηματικών πε
ριορισμών της θεωρίας του καταναλωτή. Οί περιορισμοί 
αυτοί μπορεί εύκολα νά προσαρμοστούν γιά νά διατηρη
θεί ή λογιστική ταυτότητα ανάμεσα στις συνολικές εξα
γωγές και τις συνολικές εισαγωγές. 
Τό έν λόγω γραμμικό σύστημα έχει τήν ιδιότητα νά λα
βαίνει υπόψη, μέ ενα απλοποιημένο τρόπο, τις επιδρά
σεις τών σχετικών τιμών στή ζήτηση. Στην περίπτωση 
μας ή αντίστοιχη ιδέα είναι τό νά ληφθούν υπόψη οί 
σχετικές μεταβολές τών διεθνών τιμών γιά νά εξηγηθούν 
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Σχήμα 1 

Εθνικά υποδείγματα Υπόδειγμα εμπορίου 
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οι μεταβολές στο εμπόριο. Ιδιαίτερα οί μεταβλητές πού 
έχουν σχέση μέ συναλλαγματικές ανατιμήσεις, ενεργεια
κές τιμές, τιμές τροφίμων και τιμές διαφόρων πρώτων 
υλών, είναι σημαντικές στα πλαίσια της αναλύσεως του 
διεθνούς εμπορίου τόσο γιά το πρόσφατο παρελθόν δσο 
και για τό παρόν. Οί εξαγωγές της χώρας i μπορούν νά 
υπολογιστούν άπό την εξίσωση: 

(PE)it Hit = ai(PE)it + ßi[A0i (M$)t] 

-Y iZaj(PE)j t (8) 
j 

Στην εξίσωση αυτή, Αοί είναι ή ΐοστή σειρά της πε
ριόδου βάσεως (Ο)της μήτρας Α 0 τών μερίδων εμπο
ρίου, οπού ή Α 0 υπολογίζεται άπό εμπορικές ροές σέ 
τρέχουσες τιμές. Tò (M$)t είναι ένα διάνυσμα στή στή
λη τών εισαγωγών σέ τρέχοντα δολλάρια ΗΠΑ. 
Έάν ßj = 1 καί Σγΐ = 1 τότε έχουμε όλους τους 

i 
περιορισμούς τού συστήματος LES καί ή προσθετική 
συνθήκη ισχύει: 

Z(PE)itEit = EAoi(M$)t 
i i 

η 

I(E$)it = L(M$)it 
i i 

Οί εξισώσεις εξαγωγών παρουσιάζονται μέ τή στατική 
τους μορφή, πλην δμως χρονολογικές σειρές για τίς 
προτιμήσεις ή τεχνολογικές μεταβολές, καθώς καί υστε
ρήσεις, είναι δυνατό νά εισαχθούν, γιά νά μετατρέψουν 
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την πλευρά των εξαγωγών άπό στατική σε δυναμική. 
Σε πρακτικές εφαρμογές ή παράμετρος ßi εκτιμάται 
μέ μεθόδους παλινδρομήσεως (λίγο πάνω ή κάτω άπό τή 
μονάδα) και ή γι (επίσης μέ παλινδρόμηση) υποθέτοντας 
εκ τών προτέρων èva σχήμα σταθμίσεως για τό 
2aj(PE)jt 
i 

Τά αποτελέσματα δείχνουν δτι εμπειρικά ή παγκόσμια 
ταυτότητα ισχύει μέ ενα λάθος 1-2 δισ. δολλ. σέ ενα σύ
νολο άπό 800-1.000 δισ. δολλάρια. Εντούτοις σέ ορι
σμένους ειδικούς υπολογισμούς έχουμε επίσης εκτιμή
σει τό σύστημα LES ύπό πλήρεις περιορισμούς. Οί πε
ριοριστικές αυτές εξισώσεις εξετάζονται επί του παρόν
τος στο σύστημα LINK. 

Ή μέθοδος Hickman - Lau , πού δέχεται δτι τό 
διεθνές εμπόριο λειτουργεί κάτω άπό συνθήκες σταθερής 
ελαστικότητας υποκαταστάσεως (CES) του Armington, 
δίνει πρακτικά τήν ϊδια αθροιστική εξίσωση εξαγωγών, 
άλλα εκτιμά τίς παραμέτρους τής ελαστικότητας υποκα
ταστάσεως άπό τό δείγμα τών κινητών χρονολογικών 
σειρών τών μητρών εμπορίου. Χρησιμοποιεί για τίς 
εκτιμήσεις της περισσότερες πληροφορίες γιά τό διμερές 
εμπόριο, πρίν νά κάνει γραμμικές προσεγγίσεις και 
αθροίσεις γιά τον υπολογισμό τής τελικής έξισώσεως 
εξαγωγών. 

Ό δείκτης τών Hickman και Lau1 παριστάνει τήν πο
σότητα τών εισαγωγών τής χώρας j μέ τήν εξίσωση : 

1. Β. G. Hickman and L. Lau, "Elasticities of Substitution and 
Export Demands in a World Trade Model", European Economic 
Review, 4 (1973), 347-380. 
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i=l 

η 
X.j = [Lb i jX i j_p j ]-i/pj (9) 

Αύτη είναι ή συνάρτηση CES Οί ποσότητες πού ελαχι
στοποιούν το κόστος των ροών τών διμερών εισαγωγών 
για δεδομένα X.j είναι: 

Χπ . Pi -°j 
J = b ^ ( ) do) 

X.j pjm 

οπού ó δείκτης για την τιμή εισαγωγών είναι: 

P j

m = lEbijOjPi(i-oj)]1/(l-°J> 
i = 1 

Oj = - J _ (11) 
1 + Pj 

Οί εξισώσεις πού ελαχιστοποιούν τό κόστος εκτιμώνται 
άπό τη συνδυασμένη χρησιμοποίηση διαστρωματικών 
στοιχείων με χρονολογικές σειρές για τον υπολογισμό 
τών παραμέτρων Oj κάθε χώρας. Για τήν εκτίμηση τών 
διαφόρων σταθερών δρων τών επιμέρους εξαγουσών 
χωρών στην αγορά j χρησιμοποιούνται ψευδομεταβλη-
τές για τίς χώρες προορισμού. Ή γραμμική προσέγγιση 
της έξισώσεως εξαγωγών της χώρας ί είναι: 

Ei = Σ aoij Χ . j - (ai E.·0) (Pi - Pic) (12) 
j = l 

a<]j = συντελεστής της μερίδας εμπορίου της περιόδου 
βάσεως 
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η χο., 
σ ι = Σ σ 

i = l Ej° 

_ τ 
J 

ΡΛ· = ς _ ! _ L- ρ m 

i = 1 CFj E;« 

Με τή μορφή αύτη ή εξίσωση εξαγωγών μοιάζει πολύ μέ 
το σύστημα LES. Ό πρώτος ορός στο δεξιό μέρος της 
έξισώσεως είναι τό σταθμισμένο άθροισμα τών εισαγω
γών άπό τις άλλες χώρες της περιόδου βάσεως, οπού οί 
συντελεστές σταθμίσεως δίνονται άπό τή νιοστή σειρά 
της μήτρας Α0. Ό επόμενος ορός δείχνει τή μερική με
τά βλητικότη τα τών εξαγωγών ώς συνάρτηση του ανοίγ
ματος ανάμεσα στις τιμές εξαγωγών της χώρας i και 
ενός μέσου τιμών άλλων χωρών. Στην περίπτωση της 
LES στή θέση της διαφοράς τιμών θά μπορούσε να χρη
σιμοποιηθεί ένας λόγος τιμών. Τέλος ό Moriguchi έχει 
προτείνει ενα υπόδειγμα για τήν απευθείας κατασκευή 
τών συντελεστών πού δείχνουν τις μερίδες εμπορίου1. 

Οί εξισώσεις του είναι: .__ .__. 
(ΡΕ) it (EC) it 

In aüt = ßiln + γί In + 
(PCE)i t Mjt 

+ L(ajk + ô ikQt )Qkt (13) 

ajjt είναι οί συντελεστές τών πραγματικών μερίδων έμ-
πορ υ. 

(PCE) i t= Σw k j(PE) k t 

1. Chikashi Moriguchi, "Forecasting and Simulation Analysis of 
the World Economy", American Economy Review, Papers and Pro
ceedings, LXIII, (May, 1973), 402-409. Ή παραλλαγή του υποδείγ
ματος του" Moriguchi πού παρουσιάζεται εδώ έχει εκτιμηθεί μέ τε
λευταία στοιχεία. 
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akjo 

wkj= 
Zakjo 

EC = ή δυνατότητα προσφοράς εξαγωγών (εκτίμηση 
ώς προς το χρόνο) 

Q t = 1 μετά τό 1965, διαφορετικά είναι 0 

Qkt = 1 k =j 

= 0 διαφορετικά 

Επομένως ή μεταβλητικότητα του α^ άπό περίοδο σέ 
περίοδο εξαρτάται άπό τά σχετικά μεγέθη των Ε και Μ 
και των σχετικών τιμών, δπου τό ΡΕ συγκρίνεται με το 
PCE. Οί ψευδομεταβλητές γιά τη μετατόπιση αναφέρον
ται στη χώρα προορισμού. Γιά την εκτίμηση χρησιμο
ποιείται σύνθετο δείγμα διαστρωματικών στοιχείων και 
χρονολογικών σειρών, δπως και στην περίπτωση τών 
Hickman και Lau . Επίσης οί συντελεστές αυτοί 
μπορούν νά μετατραπούν σέ δυναμικούς μέ την εισαγω
γή τάσεων και υστερήσεων. Οί τρεις βασικοί μηχανισμοί 
συνδέσεως πού χρησιμοποιούνται ή ερευνώνται στο σύ
στημα LINK είναι: 

LES 
Hickman-Lau 
Moriguchi 

Έξαλλου έχουν υποδειχθεί και άλλοι τρόποι προσεγγί
σεως1. Όλοι έχουν παρόμοιους σκοπούς, πλην όμως 

1. Kanta Marwah, "Α World Model of International Trade, Fore
casting Market Shares and Trade Flows" Empirical Economics, 1(1, 
1976), 1-39. 
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χρησιμοποιούν λίγο πολύ τα διαθέσιμα στοιχεία της μή
τρας εμπορίου. 

'Ορισμένες Εφαρμογές του LINK 

Ή πιο απλή εφαρμογή του συστήματος LINK είναι ή 
προσομοίωση του υποδείγματος — είτε για μια ιστορική 
χρονική περίοδο είτε για το μέλλον με αυθεντικές προ
βλέψεις. Και οί δύο εφαρμογές έχουν γίνει πολλές φο
ρές, ϊσως όμως έχει περισσότερο ενδιαφέρον ve εξηγή
σουμε τή διαδικασία μιας προσομοιώσεως για το άγνω
στο μέλλον. Συνήθως το υπόδειγμα προβάλλεται για 
τρία μελλοντικά χρόνια, άλλα ή προσομοίωση του συ
στήματος άπό τήν οποία προέρχονται οί υπολογισμοί έ
χει διάρκεια τέσσερα ή πέντε χρόνια. Δέν υπάρχει άλλος 
λόγος για νά σταματήσουμε στον τριετή ορίζοντα του 
προγράμματος έκτος άπό τήν ποσότητα της εργασίας 
πού χρειάζεται για νά συλλέγουν οί τιμές των μεταβλη
τών. Έξαλλου μια «εκτεταμένη» προσομοίωση γιά άλλα 
3-8 χρόνια περιγράφεται στο επόμενο τμήμα. 

Κατά τά τέλη ενός ημερολογιακού έτους, όλα τά στε
λέχη πού συμμετέχουν στο υπόδειγμα LINK παρακα
λούνται νά αποστείλουν τις νέες τιμές των εισροών γιά 
τό τρέχον έτος (πού δέν έχουν ακόμα γνωστοποιηθεί λε
πτομερώς), καθώς και γιά τά επόμενα τρία χρόνια. Οί 
εισροές αποτελούνται άπό τίς αρχικές συνθήκες (μετα
βλητές μέ χρονικές υστερήσεις), τις μελλοντικές τιμές 
τών εξωγενών μεταβλητών, καί οποιαδήποτε αλλαγή 
στις εξισώσεις, πού μεσολάβησε άπό τήν τελευταία λύση 
τού LINK. Οί μεταβολές στις είσροές αυτές αποστέλ
λονται μέ δεσμίδες καρτών ηλεκτρονικών υπολογιστών 
ή μέ telex . Κάθε χωριστό υπόδειγμα λύνεται μέ τήν 
προ-LINK μορφή του, στο κεντρικό γραφείο τού LINK 
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(οτή Φιλαδέλφεια), για να διαπιστωθεί αν μπορεί ή ϊδια 
λύση των έπμιέοουΓ Γιολεχών του να ξαναβρεθεί. Κάθε 
Μάρτιο διοργανώνεται ίνα διεθνές συνέδριο, δπου πα
ρουσιάζεται σέ δλα τά μέλη ένας πλήρης κατάλογος των 
προ-LINK λύσεων. Στο συνέδριο αυτό γίνονται επίσης 
και οί πρώτες προσπάθειες για τις μετα-LINK προσο
μοιώσεις. Ή ουσία είναι δτι δλοι οί κατασκευαστές υπο
δειγμάτων βλέπουν το σύνολο τών αποτελεσμάτων για 
κάθε χώρα-περιοχή ταυτόχρονα. Μετά τό συνέδριο του 
Μαρτίου γίνεται αναθεώρηση τών μετα-LINK προσο
μοιώσεων μέ βάση αναθεωρημένες τιμές εισροών καί 
προσαρμογές στις νέες εξελίξεις της οικονομίας. Ένας 
άλλος γύρος για κριτική τών προβλέψεων πραγματο
ποιείται στο τέλος ενός καλοκαιρινού συνεδρίου 
(Αύγουστος-Σεπτέμβριος) καί ή τελική μετα-LINK προ
σομοίωση παρουσιάζεται κατά τους τελευταίους μήνες 
του χρόνου. Ταυτόχρονα αρχίζει μια νέα διαδικασία 
τριετών προβλέψεων. 

Τά στατιστικά στοιχεία για τό διεθνές εμπόριο δημο
σιεύονται μέ αρκετή χρονική καθυστέρηση. Επομένως 
δταν γίνονται οί πρώτοι υπολογισμοί για τις προβλέψεις 
του κύκλου τών ετών t, t + 1, t +2..., υπάρχουν μεμονω
μένες πληροφορίες για τό έτος t-1. Τό πρώτο βήμα στην 
προσομοίωση τών προβλέψεων του LINK είναι νά λυθεί 
τό σύστημα για τό έτος t-1, δηλαδή μια λύση για τό 
1975 κατά τίς αρχές τής ανοίξεως του 1976. Τότε τά βα
σικά χαρακτηριστικά του έτους t-1 θα είναι γνωστά. Οί 
μεγαλύτερες χώρες έχουν σύγχρονα συστήματα ανακοι
νώσεως τών στατιστικών δεδομένων. Κάθε χωριστό 
υπόδειγμα προσαρμόζεται μέ πρόσθετους παράγοντες σέ 
ορισμένες βασικές εξισώσεις^ ώστε νά προσεγγίσουν τίς 
ορθές ή εύλογες τιμές γιά τό έτος t-1 (ορισμένες φορές 
καί γιά τό t-2). Μόνο δέ αν είμαστε σίγουροι δτι ύπάρ-
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χουν πολύ προσωρινές διαταραχές οι πρόσθετοι αυτοί 
παράγοντες θεωρούνται ώς εξωγενείς μεταβλητές για τα 
έτη t, t+1, t+2 καί διατηρούνται στις τιμές πού είχαν 
στο έτος t-1. 'Από τη στιγμή πού βρίσκεται μια λύση για 
το t-1, ή δυναμική ακολουθία των λύσεων γιά τά μελ
λοντικά χρόνια είναι σχετικά εύκολη. Κατά τήν εποχή 
πού γίνεται ή πρόβλεψη γιά το έτος t μπορεί νά έχουν 
περάσει ήδη μερικοί μήνες τοΰ χρόνου, πλην όμως κατά 
τήν εποχή αυτή πολύ λίγα είναι γνωστά γιά ολόκληρη 
τήν παγκόσμια οικονομία σέ ποσοτικό επίπεδο. Καθώς 
κυλάει ô χρόνος αυτός καί ή λύση συγκεκριμενοποιείται 
περισσότερο,κατορθώνουμε νά έχουμε περισσότερες εν
δείξεις γιά τά αποτελέσματα αυτού τοΰ χρόνου, τά όποια 
όμως θά γίνουν γνωστά κατά τό χρόνο t+1. 

Τό σύστημα LINK αποτελείται από 5.000 εξισώσεις 
καί γι' αυτό είναι δύσκολο νά τό συνοψίσουμε σέ πολύ 
λίγες μεταβλητές. Ώ ς προς τή λειτουργικότητα τοΰ 
LINK καταγράφηκαν, κατά τά τελευταία έξι χρόνια, τά 
κυριότερα μεγέθη πού αφορούν τήν παγκόσμια οικονο
μία, τις χώρες ή περιοχές. Τά μεγέθη αυτά αναφέρονται 
στο διεθνές εμπόριο, στή μεγέθυνση τοΰ παγκόσμιου 
GDP, στον παγκόσμιο πληθωρισμό, καθώς καί στις πα
ραπάνω μεταβλητές αναφορικά μέ τό επίπεδο τών χω
ρών ή περιοχών1. Συνοψίζοντας τά κυριότερα αποτελέ
σματα τών αναδρομικών αυτών αναλύσεων σφαλμάτων 
μπορούμε νά πούμε ότι: 

1. L. R. Klein, "Five-year Experience of Linking National Econome
tric Models and of Forecasting International Trade", Quantitative 
Studies of International Economic Relations, ed Η. Glejser (Amster
dam: North-Holland, 1976); Keith Johnson and L.R. Klein "Error 
Analysis of the LINK Model (3rd World Congress of the Econome
tric Society, Toronto, Canada, August, 1975, LINK Working Paper 
^ 7 (LINK Central. Economic Research Unit, University of Pennsy
lvania, Phila, Pa., 19174). 
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Tò σύστημα διακρίνεται γιατί έχει συλλάβει τις κυριό
τερες κινήσεις του συνολικού διεθνούς εμπορίου. 
Οί προβλέψεις όγκου είναι καλύτερες άπό τίς προβλέ
ψεις των κινήσεων των τιμών. 
Οί κινήσεις του παγκόσμιου GDP* καί του GDP των 
επιμέρους χωρών προβλέφθηκαν αρκετά ικανοποιητικά, 
ειδικότερα αναφορικά μέ τά αποτελέσματα της ύφέσεως-
άνθήσεως του 1974-1975. Εμπορευματικές ροές των 
επιμέρους χωρών εκτιμήθηκαν μέ αρκετή ακρίβεια, πλην 
δμως οί εκτιμήσεις γιά ορισμένες μεγαλύτερες ομάδες 
περιοχών ήταν λιγότερο ακριβείς. 
Οί κυριότερες ανισορροπίες, καί ειδικότερα ορισμένες 
άπ' αυτές, πού εξακολουθούν νά υπάρχουν, υποδείχθη
καν άπό τήν αρχή. 

Μετά άπό μια συνάντηση LINK αναφορικά μέ προ
βλέψεις τό Μάρτιο τού 1976, ή κεντρική γραμματεία διέ
νειμε τον 'Ιούλιο του 1976 ορισμένες μετα-LINK προ
βλέψεις γιά τήν περίοδο 1974-1978. Τά περασμένα χρό
νια 1974-1975 χρησιμοποιήθηκαν γιά τήν τακτοποίηση 
τών σχέσεων τού συστήματος LINK, μέ σκοπό νά ανα
παραγάγουν κατά προσέγγιση τά κυριότερα οικονομικά 
μεγέθη. Τό σύστημα πού κατασκευάστηκε μ' αυτό τον 
τρόπο προβλήθηκε στην περίοδο 1976-1978. Ίσως είναι 
χρήσιμο νά συνοψίσουμε εδώ τά κυριότερα αποτελέσμα
τα του πειράματος τών προβλέψεων, αν καί ή πρόβλεψη 
θά αναθεωρηθεί κατά τίς συναντήσεις τού LINK1 τό Σε
πτέμβριο τού 1976. 

1. Ή διάσπαση της μεταβολής τού παγκόσμιου εμπορίου σέ τρέ
χουσες τιμές ανάμεσα στους συντελεστές όγκου καί τιμής άλλαξε, 
έτσι ώστε ό όγκος νά προβληθεί μέ κάποιο σχετικά μεγαλύτερο ρυθ
μό μεγεθύνσεως το 1976. Έξαλλου ό μεγάλος ρυθμός μεγεθύνσεως 
τού παγκόσμιου εμπορίου κατά τό 1978 τροποποιήθηκε ελαφρά 
προς τά κάτω, ένώ οί αντίστοιχοι ρυθμοί γιά τό 1976 καί 1977 υψώ
θηκαν. 
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Υπάρχει μια αρκετά συγκεκριμένη πορεία της προ
βλέψεως αυτής. 

i. Ό παγκόσμιος πληθωρισμός προβλέπεται να μειω
θεί, βαθμηδόν. Αυτό ισχύει τόσο για τις παγκόσμιες τι
μές εξαγωγών δσο και για τους παγκόσμιους άποπληθω-
ριστές του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ακαθάρι
στου εγχώριου προϊόντος). Άπό τις μεταβλητές αυτές ή 
πρώτη είναι ένας δείκτης εκφραζόμενος σε δολλάρια και 
οί υπόλοιπες είναι σέ εθνικές νομισματικές μονάδες. Αυ
τή είναι μια καθιερωμένη θέση γιά τις προβλέψεις του 
LINK μέχρι τό 1974 και άπό τότε χρησιμοποιείται βασι
κά μέ τον ϊδιο τρόπο. 

ii. Τό παγκόσμιο εμπόριο μετά τή μείωση του σέ 
πραγματικές τιμές κατά τά έτη 1974-1975 (ενα πραγμα
τικά ασυνήθιστο γεγονός) αναμένεται νά αναλάβει ση
μαντικά και νά βελτιωθεί χρόνο μέ τό χρόνο κατά τή 
διάρκεια τών προβλέψεων. Άπό τό 1978, τό παγκόσμιο 
εμπόριο προβλέπεται νά επανέλθει στην έντονη πορεία 
μεγεθύνσεως πού είχε πριν τό 1973. Αυτό είναι ενα ελπι
δοφόρο σημείο γιά τήν παγκόσμια οικονομία. 

iii. Ή παγκόσμια παραγωγή έμεινε σχεδόν στάσιμη τό 
1975. Έγινε μια σοβαρή ύφεση σ' ολόκληρο τό βιομη
χανικό κόσμο του ΟΟΣΑ. Τά αποτελέσματα αυτά έγιναν 
αισθητά στις αναπτυσσόμενες χώρες και ή αποτυχία 
στην παραγωγή δημητριακών στή Σοβιετική Ένωση συ
νέβαλε κατά πολύ στή μικρή απόδοση τών σοσιαλιστι
κών χωρών. Ή μικρή απόδοση τής Σοβιετικής Ενώ
σεως έλήφθηκε υπόψη στίς προβλέψεις του LINK τό 
καλοκαίρι τοΰ 1975, έν μέρει επειδή συζητήθηκε στην 
ετήσια συνάντηση του LINK. Ή παγκόσμια άνοδος τής 
παραγωγής είναι πολύ σημαντική άλλα υπάρχουν ενδεί
ξεις μιας μικρής καθυστερήσεως, φυσικά μέ αρκετά περι
θώρια σφαλμάτων προβλέψεως. 
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Αύτη ή περίληψη σε παγκόσμια κλίμακα, πού είναι 
χρήσιμη και ενδεικτική, καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τη 
μεταβλητικότητα ανάμεσα στις χώρες ή περιοχές. 'Ορι
σμένες προβλέψεις αναφορικά με το προϊόν, τον πληθω
ρισμό και τό εμπόριο παρέχονται στον Πίνακα 3. Τα ελ
λείμματα των εμπορικών ισοζυγίων για τήν Ιταλία και 
τις ΗΠΑ συνεχίζονται, παρά τίς υποτιμήσεις τών νομι
σμάτων τους. 'Υπάρχει επίσης μία τάση δημιουργίας ελ
λείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο της Γαλλίας. Τα πλεο
νάσματα της Γερμανίας και Ιαπωνίας είναι αξιοσημείω
τα, δπως επίσης αξιοσημείωτη είναι και ή τάση του 
'Αμερικάνικου ισοζυγίου νά γίνει πλεονασματικό μετά 
άπό μιά περίοδο ελλείμματος τό 1976. 

Ένα πρότυπο με πρόωρο αλλά ισχυρό ρυθμό οικονο
μικής μεγεθύνσεως γιά τό 1976 επιβοηθείται με τήν αρ
γοπορημένη ισχυρή απόδοση τών οικονομιών του Κα
ναδά, της Γαλλίας, τής 'Ιταλίας καί τής 'Ολλανδίας. Γιά 
τήν ποοσομοίίοση αυτή ό ρυθμός οικονομικής μεγεθύν
σεως τής Μ. Βρετανίας είναι μέτριος. Οί αναπτυσσόμε
νες χώρες βαθμιαία πλησιάζουν προς τους στόχους τής 
οικονομικής μεγεθύνσεώς τους μετά τήν ύφεση τών 
ετών 1975-1976. Ή ΕΣΣΔ αναμένεται επίσης νά λει
τουργεί" στην περιοχή τής μεγαλύτερης δυναμικότητας 
της μετά τή σχετική αποτυχία λόγω τής χαμηλής συγκο
μιδής του 1975. 

Ώ ς προς τόν πληθωρισμό αναμένεται νά επικρατή
σουν τάσεις βελτιώσεως γιά δλες τίς χώρες. 

Τό ακόλουθο παράδειγμα είναι μιά ξεκάθαρη περίπτω
ση προβλέψεως. Περισσότερες δυνατότητες εφαρμογής 
βρίσκονται στην περιοχή τών εναλλακτικών προσο
μοιώσεων. Τά τελευταία χρόνια τό σύστημα LINK χρη
σιμοποιήθηκε γιά τή μελέτη: 

Εναλλακτικών τιμών συναλλάγματος, 
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συγχρονισμένων κινήσεων στους οικονομικούς κύ
κλους, 
διαφορετικών τιμών πετρελαίου (χαμηλότερων άπο 
τις τιμές του 1973); 
εναλλακτικών εφαρμογών της δημοσιονομικής πολι
τικής στις ΗΠΑ, 
μεταβιβάσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες. 
Μερικά άπο τα πιο πάνω αναφέρονται στο δεύτερο τό

μο1 του LINK. 

Νέες Προοπτικές για το LINK 

'Από το 1968, κατά τα χρόνια αναπτύξεως του προ
γράμματος του LINK, υποδείχθηκαν οί ατέλειες του συ
στήματος μόνο για να παρακινήσουν σχέδια έρευνας για 
τή βελτίωση τής καταστάσεως. Χρόνο μέ χρόνο εμφανί
ζονται οί καρποί τής έρευνας για τή βελτίωση του συ
στήματος. Οί περιοχές γιά διερεύνηση είναι: 

1. Εισαγωγή περισσότερων υποδειγμάτων γιά τίς χώ
ρες του Λοιπού Κόσμου, καί τίς σοσιαλιστικές χώ-

ρες, 
2. Ενσωμάτωση υποδειγμάτων γιά επιμέρους αγαθά 

στο σύστημα LINK. 
3. Προσθήκη ροών κεφαλαίου στην παρούσα ανάλυ

ση τών εμπορευματικών ροών. 
4. Επέκταση του χρονικού ορίζοντα μέ προσομοιώ-

σεις προβολών. 
1. The Models of LINK, ed. by J. Waelbroeck, (Amsterdam: 

North-Holland, 1976). Βλέπε επίσης Κ. Johnson and L. R. Klein, 
"LINK Model Simulations of International Trade: An Evaluation of 
the Effects of Currency Realignment", Journal of Finance, XXIX (-
May, 1974), 617-30. and Economic Report of the President, (Wa
shington, USGPO, 1976) p. 1935. 
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Κατά τά πρώτα χρόνια νέα υποδείγματα προστέθηκαν 
στο σύστημα LINK, ιδιαίτερα για τη Γαλλία και την 
'Ιταλία, δπου δεν υπήρχαν οικονομετρικά υποδείγματα 
έν εξελίξει,τά όποια θά μπορούσαν να αποδειχθούν κα
τάλληλα για να συμμετάσχουν στο LINK. Σημαντικά 
Γαλλικά και 'Ιταλικά υποδείγματα είναι τώρα στο 
LINK, αν και ελπίζεται ότι τελικά θά χρησιμοποιηθεί 
κάποιο υπόδειγμα γαλλικής προελεύσεως. Υποδείγματα 
γιά την Αυστρία, Αυστραλία και Φινλανδία προστέθη
καν βαθμηδόν στα χρόνια του σχηματισμού τοΰ LINK. 
Στο μέλλον οί περισσότερες χώρες-πού ταξινομούνται 
στην ομάδα τοΰ λοιπού κόσμου θά εμφανισθούν τελικά 
με συγκεκριμένα υποδείγματα. Πραγματικά γιά κάθε χώ
ρα τού λοιπού κόσμου υπάρχει τώρα ένα υπόδειγμα με
τρίου μεγέθους. Τά υποδείγματα αυτά μέ τον καιρό θά 
ενσωματωθούν στο πρόγραμμα LINK. 'Εξάλλου θά πε
ριληφθούν επίσης στο πρόγραμμα και ορισμένα μεγαλύ
τερα υποδείγματα άπό συγκεκριμένες χώρες τοΰ λοιπού 
κόσμου. Τό ϊδιο θά γίνει καί μέ τις λιγότερο αναπτυγμέ
νες χώρες, οί όποιες βρίσκονται ομαδοποιημένες στά πε
ριφερειακά υποδείγματα. 

Τελευταία έγινε ένα μεγάλο βήμα αναφορικά μέ την 
κατασκευή υποδειγμάτων γιά σοσιαλιστικές χώρες. Τό 
αρκετά μεγάλο υπόδειγμα της Σοβιετικής Οικονομίας 
(SOVMOD Π);τό όποιο κατασκευάστηκε άπό τό Whar
ton EFA, Ine καί τό Stanford Research Institute έχει 
πλήρως ενσωματωθεί στο σύστημα LINK. Τις προ-
LINK λύσεις τοΰ σοβιετικού υποδείγματος II (SOV
MOD II) μελετήσαμε γιά αρκετό καιρό, γιά να κρίνουμε 
τά αποτελέσματα τών σοσιαλιστικών χωρών, άλλα μόνο 
κατά τους τελευταίους μήνες τό σοβιετικό μοντέλλο II 
περιλήφθηκε στο σύστημα. Σέ εξέλιξη βρίσκεται ή διαδι
κασία κατασκευής ξεχωριστών υποδειγμάτων γιά τις δλ-
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λες σοσιαλιστικές χώρες με παρόμοιο τρόπο. 'Υπάρχουν 
τώρα υποδείγματα από τον OHE για την 'Ανατολική 
Γερμανία, Πολωνία, Τσεχοσλοβακία, και Ουγγαρία 
Επίσης περιμένουμε σύντομα να έχουμε υποδείγματα 
για τή Βουλγαρία και Ρουμανία. 

'Έχουμε τή δυνατότητα να εργασθούμε μέ μεγαλύτε
ρες μήτρες εμπορίου αφιερώνοντας χωριστές σειρές και 
στήλες για κάθε χώρα του λοιπού κόσμου. Άλλα οί σο
σιαλιστικές και αναπτυσσόμενες χώρες παριστάνονται 
μέ δύο ζεύγη σειρών-στηλών. Είναι δέ απίθανο τό νά 
προετοιμαστούν στο εγγύς μέλλον ξεχωριστές σειρές 
καί στήλες για τις επιμέρους σοσιαλιστικές καί αναπτυσ
σόμενες χώρες. 

Στά πλαίσια του συστήματος LINK,παρουσιάζουν εν
διαφέρον υποδείγματα επιμέρους προϊόντων για τον 
προσδιορισμό τών τιμών τών πρώτων υλών, οί όποιες 
άνταλάσσονται ευρέως στην παγκόσμια αγορά. Κατά 
τον ενδογενή προσδιορισμό τών τιμών τών εξαγωγών 
στά επιμέρους υποδείγματα του LINK, είναι σχετικά 
σωστό τό δτι οί τιμές εξαγωγών προσδιορίζονται ενδο
γενώς άπό τις εγχώριες δαπάνες καί τις πιέσεις αποδοτι
κότητας. Σέ πολλές περιπτώσεις οί τιμές τών σπουδαιό
τερων δημητριακών, τών τροπικών προϊόντων, τών 
υφαντικών υλών, τών μετάλλων καί άλλων βιομηχανι
κών υλικών σχηματίζονται στίς παγκόσμιες αγορές καί 
θεωρούνται ώς δεδομένες άπό τις επιμέρους χώρες. Οί 
τιμές αυτές μαζί μέ τους παράγοντες τής παγκόσμιας ζη
τήσεως προσδιορίζουν τα έσοδα άπό εξαγωγές. Έχει 
αποδειχθεί δτι είναι αρκετά εύκολο νά χρησιμοποιηθεί 
τό προϊόν τού LINK για τον προσδιορισμό τής παγκό
σμιας ζητήσεως καί νά χρησιμοποιηθεί ώς εισροή σέ 
παγκόσμια υποδείγματα προϊόντων. Πλην δμως, μόλις 
τώρα αναπτύσσεται καί προγραμματίζεται στο σύστημα 
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LINK ή διαδικασία ανατροφοδοτήσεως από συνθήκες 
ισορροπίας προσφοράς και ζητήσεως, προς τα υποδείγ
ματα των επιμέρους χωρών. Θά πρέπει να γίνουν ορι
σμένες δοκιμές, διάφοροι πειραματισμοί ανάμεσα στα 
υποδείγματα των επιμέρους προϊόντων και των επιμέ
ρους χωρών του LINK. Είναι σχεδόν σίγουρο δτι τα 
πρώτα αποτελέσματα άπό τή διαδικασία ανατροφοδοτή
σεως θά εμφανισθούν το 1976. 

Ίο ισοζύγιο πληρωμών περιλαμβάνει σαν μια υποο
μάδα το εμπορικό ισοζύγιο. Σ' ενα κόσμο με κυμαινόμε
νες ισοτιμίες είναι πιο επείγον άπό ποτέ, νά επεκταθεί ή 
ποσοτική διεθνής οικονομική ανάλυση άπό τό εμπορικό 
ισοζύγιο στο ισοζύγιο πληρωμών. 

Για μιά επιμέρους οικονομία ή βασική ταυτότητα εί
ναι: 

(ΡΕ)Ε - (ΡΜ)Μ - TR + NSK + NLK = AR 
(ΡΕ)Ε 
(ΡΜ)Μ 
TR 
NSK 

NLK 

R 

=τρέχουσα αξία εξαγωγών 
= τρέχουσα αξία εισαγωγών 
= εμβάσματα και μεταβιβάσεις 
= καθαρή εισροή βραχυπρόθε

σμων κεφαλαίων 
= καθαρή εισροή μακροπρόθε

σμων κεφαλαίων 
= αποθέματα 

Τό εμπορικό ισοζύγιο (αγαθών καί υπηρεσιών) δίνεται 
άπό τους πρώτους δύο ορούς. "Αν τα εμβάσματα καί οί 
μεταβιβάσεις αφαιρεθούν (-TR) άπό τό εμπορικό ισοζύ
γιο, έχουμε τό ισοζύγιο τών τρεχουσών συναλλαγών. 
Για νά συμπληρώσουμε τό ισοζύγιο πληρωμών προσθέ
τουμε στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών βραχυπρό
θεσμες (NSK) καί μακροπρόθεσμες (NLK) καθαρές 
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εισροές κεφαλαίων. Έάν το ισοζύγιο πληρωμών είναι 
θετικό θα προκαλέσει αύξηση και εάν είναι αρνητικό 
πτώση των αποθεμάτων. Όπως είναι φυσικό μπορεί νά 
διαταράξουν τήν ταυτότητα αυτή λάθη και παραλείψεις, 
πλην όμως υποθέτουμε οτι οί μετρήσεις μας είναι πλή
ρεις και ακριβείς. 

Πρέπει νά γίνουν εξισώσεις γιά τίς μεταβλητές TR, 
NSK και NLK. Ή μεταβολή στά αποθέματα θά 
προσδιοριστεί μέσω της ταυτότητας. Tò TR θά εξαρτά
ται άπό τό μέγεθος του εγχώριου εισοδήματος και άπό 
τίς ανάγκες στις χώρες προορισμού. Δεν είναι όμως εύ
κολο νά κατασκευασθούν εξισώσεις σαν κι' αυτή. Όσον 
άφορα τίς δωρεές, πού περιλαμβάνονται στο TR, πρέπει 
μάλλον νά θεωρηθούν ώς εξωγενείς. 

Οί βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες εισροές κεφα
λαίων θά εξαρτηθούν άπό τά επιτόκια στή χώρα καί τό 
εξωτερικό, τό επιτόκιο δέ στο εξωτερικό αρκετά συχνά 
αναπαριστάνεται μέ τήν τιμή των Εύρωδολλαρίων. Οί 
εισροές αυτές θά εξαρτηθούν μεταξύ άλλων καί άπό τίς 
έξης μεταβλητές: τό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, 
τους σχετικούς ρυθμούς μεγεθύνσεως, τους σχετικούς 
ρυθμούς πληθωρισμού καί τις τιμές συναλλάγματος. Τό 
κυριότερο σημείο γιά τό σχεδιασμό τοΰ υποδείγματος ει- * 
ναι οτι οί ερμηνευτικές μεταβλητές στις εξισώσεις 
εισροών κεφαλαίου πρέπει νά είναι μεταβλητές πού πα
ράγονται κάπου άλλου στο σύστημα LINK. Αυτή ή 
ιδιότητα συνεπάγεται οτι στά χωριστά υποδείγματα τού 
LINK θά πρέπει νά υπάρχει ένας δημοσιονομικός το
μέας. Έπί τού παρόντος, μόνο τά μισά περίπου άπό τά 
υποδείγματα αυτά έχουν δημοσιονομικούς τομείς. 

"Αν υποθέσουμε οτι μπορούν νά δημιουργηθούν λογι
κές εξισώσεις γιά τά TR, NSK καί NLK, γιεννιέται τό 
ερώτημα τί μπορεί νά γίνει μ' αυτές, Ό προσδιορισμός 
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του AR άπό την ταυτότητα μας παρέχει ενα σημαντικό 
προσδιοριστικό παράγοντα της προσφοράς χρήματος. 
^ε πολλές χώρες, αν οχι σε δλες, ή προσφορά χρήματος 
εξαρτάται άπό τό καθαρό εξωτερικό και εσωτερικό ισο
ζύγιο. Τα εσωτερικά πλεονάσματα ή ελλείμματα παρά
γονται στο τυπικό υπόδειγμα. 

Έάν επίσης μπορεί να δημιουργούνται εξωτερικά 
πλεονάσματα ή ελλείμματα τότε μπορούμε νά συσχετί
σουμε την προσφορά χρήματος με τις δύο αυτές βάσεις. 
Σε μια χώρα σάν τις ΗΠΑ, οί νομισματικές αρχές μπο
ρούν νά επηρεάσουν τήν προσφορά χρήματος ανεξάρτη
τα άπό τό AR, άλλα αυτό δέν είναι δυνατό σε χώρες μέ 
μικρές αγορές γιά κρατικά χρεώγραφα. "Αν δμως ή προ
σφορά χρήματος πρόκειται νά προσδιορισθεί σέ μιά συ
νολική βάση γιά ολόκληρο τον κόσμο θά είναι αναγκαίο 
νά γνωρίζουμε τό AR σέ κάθε χώρα. 

Τέλος, ή πορεία της τιμής τοΰ συναλλάγματος μιας 
χώρας θά προσδιορισθεί άπό τό ισοζύγιο ανάμεσα στή 
ζήτηση και τήν προσφορά συναλλάγματος. Έτσι τό τέ
λος της διαδικασίας πρέπει νά αποτελεί ή προσπάθεια 
τού νά υπολογίζονται ενδογενώς οί τιμές συναλλάγμα
τος μέσα στο παγκόσμιο σύστημα LINK. Αύτο είναι τό 
δυνητικό επιστέγασμα στή μακριά πορεία τής έρευνας 
πού προχωρεί, αυξάνοντας τις εμπορικές ροές τοΰ 
LINK μέ τήν προσθήκη εισροών κεφαλαίου στο σύστη
μα. 

Ή τέταρτη περιοχή, γιά τήν ενδυνάμωση τού συστή
ματος LINK, είναι ό χρονικός ορίζοντας γιά τις προσο
μοιώσεις, ιδιαίτερα δέ ή προβολή προσομοιώσεων στο 
μέλλον. Κατά τά πρώτα στάδια τής έρευνας γιά τό 
LINK υπήρξαν δυσχέρειες προγραμματισμού στή διε
νέργεια προσομοιώσεων πολλαπλών περιόδων. Αυτές οί 
δυσχέρειες ήταν γιά καθαρά τεχνικά θέματα χώρου και 
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προσπάθειες προγραμματισμού. Τώρα, δεν υπάρχει κα
νένα δριο αναφορικά με τον αριθμό των χρονικών περιό
δων πού περιέχονται στη διάρκεια μιας προσομοιώσεως. 
Ό μόνος περιορισμός πού υπάρχει, είναι στην οργάνω
ση και την προσθήκη τών εξωγενών εισροών κατά τη 
διάρκεια της προσομοιώσεως. Δεν υπάρχει πρόβλημα ό
ταν ή προσομοίωση γίνεται γιά χρονικές περιόδους πού 
περιλαμβάνονται στην περίοδο του δείγματος, γιατί ή 
τράπεζα στοιχείων κάθε υποδείγματος περιέχεται σ' ενα 
δίσκο και μπορεί νά χρησιμοποιηθεί αυτόματα γιά τήν 
επιλογή εξωγενών εισροών γιά πολλά χρόνια1. 

Εντούτοις υπάρχει μιά μεγάλη διαφορά ανάμεσα σέ 
προσομοιώσεις πού αναφέρονται στο παρελθόν καί στην 
προβολή μελλοντικών δυνητικών σενάριο. Στην τελευ
ταία περίπτωση είναι απαραίτητο νά προετοιμάζονται 
μακροσκελείς κατάλογοι εξωγενών εισροών γιά καθένα 
άπό τά διάφορα υποδείγματα. Είναι μεγάλη δουλειά νά 
γίνει αυτό γιά τον τυπικό ορίζοντα τών τριών χρόνων 
του LINK και δέν έχει γίνει στά πλαίσια του δλου συ
στήματος γιά τό 1980 ή 1985. 

Κατά τήν περίοδο πού διαμορφωνόταν τό σύστημα 
LINK, γινόντουσαν επείγουσες παρακλήσεις, άπό ορι
σμένες χώρες, ιδιαίτερα άπό αναπτυσσόμενες καί σοσια
λιστικές, νά γίνουν προσομοιώσεις γιά μακρύτερες πε
ριόδους π.χ. μέχρι τό 1980 ή 1985. Καθώς όμως συνέ
βησαν μεγάλες διαταραχές —ή Σμιθσόνεια συμφωνία, 
κακή συγκομιδή, τό εμπάργκο γιά τό πετρέλαιο, ό παγ
κόσμιος στασιμοπληθωρισμός — τό ενδιαφέρον συγκεν
τρώθηκε ζωηρά στή βραχυχρόνια περίοδο. Βέβαια ό 
χρονικός ορίζοντας τών τριών ετών διατηρεί τήν έλκυ-

1. Βλ. Κ. Johnson and L. R. Klein "Error Analysis of the LINK 
System", op. cit. 
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στικότητά του, άλλα καθώς τά παγκόσμια οικονομικά 
γεγονότα είναι σέ κάποια ύφεση ή προσοχή στράφηκε 
ξανά προς κάπως μακροχρονιότερους υπολογισμούς γιά 
προσομοιώσεις. 

Γιά νά γλυτώσουμε υπολογιστικά έξοδα και γιά νά 
παραμερίσουμε τη βαρετή δουλειά τοΰ νά κατασκευά
σουμε μεγάλες σειρές εξωγενών εισροών, δημιουργήσα
με μια σύντομη διαδικασία επεκτάσεως τοΰ χρονικού 
ορίζοντα τού LINK. Ή μέθοδος λειτουργεί με μια προ
σέγγιση άνηγμένης μορφής χρονικής τάσεως. Θεωρητι
κά υποθέτουμε δτι γιά κάθε υπόδειγμα υπάρχει ένα σύ
στημα εξισώσεων1 άνηγμένης μορφής. 

Μ = fM(E,PM,t) (14) 
ΡΕ = fE(E,PM,t) (15) 
GNP = fG(E,PM,t) (16) 
Ρ = fP(E,PM,t) (Π) 

Οί εξισώσεις αυτές θεωρούν δτι αν οί συνολικές εξαγω
γές, οΐ τιμές των συνολικών είσαγωγών, και ή μεταβλη
τή χρόνος (πού χρησιμοποιείται γιά νά προσεγγίσει τήν 
ομαλή εξέλιξη άλλων εξωγενών μεταβλητών) είναι δεδο
μένες, μπορούμε νά βρούμε τή λύση της προ-LINK πα
ραλλαγής κάθε υποδείγματος. Στή συνέχεια προσπαθού
με νά εκτιμήσουμε αυτές τις εξισώσεις χρησιμοποιώντας 
τίς ιδιότητες τοΰ συστήματος. Συστηματικά διαταράσ
σουμε ένα υπόδειγμα στην προ-LINK μορφή του μετα
βάλλοντας τά Ε ή ΡΜ καί υπολογίζοντας τίς αντίστοι
χες τιμές γιά τίς μεταβλητές στην αριστερή πλευρά τών 
εξισώσεων. Αυτό αποτελεί έναν τυπικό υπολογισμό 
πολλαπλασιαστών καί υπολογίζουμε πολλαπλασιαστές 
όπως: 
1. Βλ. εξισώσεις (6) καί (7) πιο πάνω. 
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ΔΜ ΔΜ ΔΡΕ ΔΡΕ AGNP 

ΔΕ ' ΔΡΜ' ΔΕ ' ΔΡΜ' ΔΕ 

ΔΘΝΡ ΔΡ ΔΡ 

ΔΡΜ ' ΔΕ ' ΔΡΜ' 

Σχηματίζουμε τις γραμμικές προσεγγίσεις: 

Ρ Ε = ( S ) E + ( A ^ ) ( P M ) + P » + ^ 

G N P =(-^Ε-)Ε + ( Δ Ρ Μ ) ( Ρ Μ ) + γ « + γ ' 1 

Ρ =(ΙΙ)Ε + (^ΐ)(ΡΜ)+8ο + 8'1 

'Από τα αποτελέσματα τών πολλαπλασιαστών δίνουμε 
συγκεκριμένες τιμές στους πρώτους δύο συντελεστές 
στή δεξιά πλευρά κάθε προσεγγιστικής έξισώσεως και 
εκτιμούμε τους δύο άλλους από την εξίσωση της τά
σεως. 'Αντί νά χρησιμοποιούμε ολόκληρα εθνικά υπο
δείγματα μέ εξωγενείς τιμές εισροών στις συνηθισμένες 
μετα-LINK λύσεις χρησιμοποιούμε τις πιοπάνω προ
σεγγίσεις άνηγμένης μορφής. Ή μόνη εισροή πού χρειά
ζεται είναι τό t. Μετά τή δημιουργία τών Μ και ΡΕ άπό 
τις αρχικές υποθέσεις για τό Ε και ΡΜ, εισάγουμε τα 
αποτελέσματα στο συνηθισμένο αλγόριθμο τοΰ LINK 
καί κάνουμε διαδοχικές προσεγγίσεις μέχρις ότου συγ-
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κλίνει ή άξια του παγκόσμιου εμπορίου. Μετά τήν επί
τευξη της πιοπάνω λύσεως για τις τιμές και άξιες του εμ
πορίου υπολογίζουμε το GNP και Ρ, άπο τις αντίστοι
χες προσεγγίσεις άνηγμένης μορφής. Μπορεί να γίνουν 
προεκτάσεις καί σε άλλες μεταβλητές του υποδείγματος 
έκτος άπο το GNP και τό Ρ. Φυσικά οί υπολογισμοί γί
νονται για ξεχωριστές ομαδοποιήσεις τής ΤΤΔΕ γιά ό
λες τις αξίες καί τις τιμές του εμπορίου. 

Σέ ορισμένες περιπτώσεις δέν πραγματοποιήθηκαν 
καλές εκτιμήσεις πολλαπλασιαστών. Στην περίπτωση 
αυτή εκτιμήσαμε προσεγγιστικές εξισώσεις άνηγμένης 
μορφής μέ άμεσες εφαρμογές μεθόδων παλινδρομήσεως. 

Σ' αυτή τή σύντομη διαδικασία δέν έγιναν προσπά
θειες γιά νά απεικονίσουμε βραχυχρόνιες κυκλικές κινή
σεις. Μόνος σκοπός είναι τό νά προβληθεί τό στοιχείο 
τής κύριας τάσεως τής προσομοιώσεως. Οί εξισώσεις 
άνηγμένης μορφής εισάγονται στό τέλος μιας ομαλής 
πλήρους κανονικής λύσεως LINK. Οί εξισώσεις προ
σαρμόζονται ώστε νά αναπαράγουν τά ϊδια αποτελέσμα
τα γιά όλες τις χώρες ή περιοχές γιά τό εμπόριο, τό 
'Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν καί τις τιμές. Τό προσαρ
μοσμένο σύστημα μέ τήν άνηγμένη του μορφή προβάλ
λεται περισσότερο στό μέλλον, μέ αντικειμενικό σκοπό 
νά συλλάβει τά αποτελέσματα τών τάσεων στό διεθνές 
εμπόριο. 
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