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lnleiding.

ln [ yJ zijn vier uniforme modellen gegeven vaci landen van de Is.h~,.C. M~~t t~~;-

hizlp van de grafentheoriex) zal de economische structuur, zoals die is weer-
gegeven in de modellen, geanalyseerd en onderling vergeleken worden.

Omdat het jaarmodellen zijn worden de variabelen met een vertraging van min-
der dan een jaar opgesplitst in een onvertraagde en een met een jaar ver-
traagde variabele. We nemen dus de reactie-vergelijkingen van hoofdstuk IV
uit [9] en de definitie-vergelijking uit hoofdstuk III.

Op het ogenblik wordt er gewerkt aan een uitbreiding van de schattingsperio-
de en een herziening van de modellen. Wanneer dit gebeurd is en bovendien de
modellen van Engeland en Frankrijk gereed zijn, hebben we de beschikking over

zes uniforme modellen. Na de analyse van de herziene modellen kan men via ver-

geli jking met de analyse van de modellen uit [ 9] enig inzicht kri jgen in de

gevoeligheid van eigenschappen van de structuur voor de specificatie van het

model.

Verwijzingen van de vorm ( I ..) tot en met (VIII . .) hebben betrekking op
de delen I tot en met VIII x).

x) Zie: [ 1] tot en met [ 8] .



IX.I. Nederland.

I X. 1 n. ,'L;it i ac~h inc~~i~~J .

De bereikbaarheidsmatrix van de endogene graaf van het model van Nedei~land
is gelijk aan~).

8
R - E G~ ,~

k-1

waarbij

Het aant al punten van de endogene graaf is 32.
Er is één sterk-verbonden component, die 25 punten bevat.
Het bereik van die punten is gelijk aan 27.

(IX.1.1)

(IX.1.2)

De variabelen, die niet in de sterk-verbonden component liggen zijn:

J
grootte van bereik

3 ST 27
10 Pii 29
11 Pxg 27
12 Pea 28
11~ ea 27

26 NWd 0
32 (L1-Pe2) 0 (IX.1.3)

x) Zie: (I.~.11).
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De graaf (IX.1.4) bevat de volgende circuits:

nr lengte waarde variabelen en gewichten van pijlen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

lo

11

12

13

3

3

3

3

4

4

5

5

5

5

6

6

6

0.8148 -ll.oooxo.669x1.218
w,We2,Pch,w

0.0463 -I(-0.113)x(-1.000)x0.410
w,EMc,(e2-EMc),w

0.2634 - 1.o0oxo.983x0.268
e2,(e2-EMc),xg,e2

0.1756 -l4.ooóxo.o97xo.452
E1,NW,Ch,E1

0.1137 -I1.OOOx1.223x1.00x0.093
e2,E2,Ii,ii,e2

0.0684 - (-1.o0o)xo.1~}1xo.485x(-l.o00)
el,(mg-e1),Pch,Pe2,e1

-0.1063 - o.485x(-1.0o0)x1.555x1.ooox0.141
Pch,Pe2,el,mg,(mg-e1),Pch

0.2433 -I(-1.o0o)xo.485x1.0oox(--o.75o)xo.669
Pch,ch,e2,(e2-EMc),We2,Pch

-0.0691 - 1.218x(-o.113)x(-l.ooo)x(-0.75o)xo.669
Pch,w,EMc,(e2-EMc),We2,Pch

0.0483 - o.269x(-o.605)x(-3.4o9)xo.o87x1.oo0
e1,EMc,~un,Ii,El,e1

-0.0847 - 1.555xl.ooox(-1.242)x0.Og7xo.452x1.oo0
e1,mg,Mg,NW,Ch,El,e1

-0.0159 - (-1.o00)x0.141x1.o0ox0.249x0.452xl.ooo
e1,(mg-el),Pch,~Pch,Ch,E1,e1

0.0494 -10.269x1.0ooxo.879xo.462xo.452xl.ooo
e1,EMc,Wc,Wd,Ch,El,e1



14

15

16

17

18

19

20

24

25

26

27

-0.0143 -Io.269x1.0oox(-1.215)xo.o97xo.452x1.ooo
e1,EMc,Wc,NW,Ch,E1,e1

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

8

-O.O~j03 -

28 I 8 I o.0035 -

o.269x(-l.ooo)Xo.983Xl.oooxo.266xl.ooo
e1,EMc,(e2-EMc),xg,Xg,El,el

o.269x(-1.ooo)x(-o.75o)xo.669xo.485x(-l.ooo)
el,EMc,(e2-EMc),We2,Pch,Pe2,el

o.485xl.oooxl.ooox(-o.298)xo.o97xl.ooo
ch,e2,E2,TS,NW,Ch,ch
o.485x1.oo0xo.41oX1.oo0xo.669x(-i.ooo)
ch,e2,(e2-EMc),w,We2,Pch,ch

~.oooxo.485X1.oooxo.41ox1.oo0xo.879xo.462
Ch,ch,e2,(e2-EMc),w,Wc,Wd,Ch
l.oooxo.485xl.oooxo.41ox1.ooox(-1 .215) xo.o97
Ch,ch,e2,(e2-EMc),w,Wc,NW,Ch

1.o0ox0.485x1.o0ox1.223x0.087x4.006x0.Ojl
Ch,ch,e2,E2,Ii,E1,NW,Ch
o.452x1.ooox1.555x1.oo0x0.141x1.oooxo.24y
Ch,E1,el,mg,(mg.-el),Pch,~Pch,Ch
l.oooxo.485xl.ooox(-o.75o)xo.669xl.oooxo.24y
Ch,ch,e2,(e2-EMc),We2,Pch,4Pch,Ch

(-0.605)x(-3.409)1.OOOx0.093x1.000x0.410x(-0.113)
EMc,~un,Ii,ii,e2,(e2-EMc),w,EMc

(-1.o00)xo.4loXl.oooxo.669xo.485x(-1.ooo)x0.269
EMc,(e2-EMc),w,We2,Pch,Pe2,e1,EMc
1.o0ox(-1.oo0)x0.141x0.485x1.00ox1.223Xo.087
El,e1,(mg-e1),Pch,Pe2,E2,Ii,E1

1.ooox1.555xl.oooXo.141xo.485Xl.ooox1.223Xo.o87
El,el,mg,(mg-e1),Pch,Pe2,E2,Ii,E1

1.000 (-1.000) 0.141~1.218x(-0.113)(-0.605)(-3.409)0.087
El,e1,(mg-el),Pch,w,EMc,~un,Ii,E1



?q

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

41

42

43

8

8

8

8

8

8

8

8

s

8

8

8

9

9

9

44 ~ 9

o.oo~l

-0.0315

0.0073

0.0493

-0.0075

0.0026

-0.0091

0.0059

-0.0202

0.0331

-0.0277

0.0152

El,e1,(mg-el),Pch,w,Wc,NW,Ch,EI
1.000(-1.oUO)o.l~~lx1.218X1.o00(-1.215)0.0~)7xo.4ti,'

El,el,(mg-el),Pch,w,Wc,Wd,Ch,EI
1.000(-1.000)o.141x1.218x1.0ooxo.879xo.462xo.452

El,el,(mg-el),Pch,ch,e2,E2,Ii,E1
l.000(-1.000)0.141(-1.000)o.485x1.ooox1.223xo.o87

(e2-EMc),xg,Xg,E1,NW,Ch,ch,e2,(e2-EMc)
o.983xl.oooxo.266x4.oo6xo.o97xl.oooxo.485xl.ooo

(e2-EMc),xg,e2,E2,Ii,E1,e1,EMc,(e2-EMc)
o.983xo.268X1.ooox1.223xo.o87xl.oooxo.269(-1.000)

(e2-EMc),w,EMc,Wc,NW,Ch,ch,e2,(e2-EMc)
o.41ox(-o.113)1.000 (-1.215)o.o97xl.oooxo.485X1.0i~o

(e2-EMc),w,EMc,Wc,Wd,Ch,ch,e2,(e2-EMc)
o.41ox(-o.113)l.oOOXo.879xo.462x1.oooxo.485xl.ooo
(e2-EMc),w,Wc,NW,Ch,E1,e1,EMc,(e2-EMc)
o.4loxl.ooo(-1.215)o.o97xo.452x1.oooxo.269(-l.oou)

(e2-EMc),w,Wc,Wd,Ch,E1,e1,EMc,(e2-EMc)
o.410x1.oooXo.879Xo.~62xo.452x1.0o0x0.269(-1.000)

(e2-EMc),w,We2,Pch,4Pch,Ch,ch,e2,(e2-EMc)
o.41ox1.oooxo.669x1.oo0x0.249x1.oooxo.~85x1.ooo

(e2-EMc),We2,Pch,Pe2,E2,Ii,ii,e2,(e2-EMc)
(-0.750)o.669xo.485X1.ooox1.223xl.oooxo.o93X1.ooo

(e2-EMc),We2,Pch,~Pch,Ch,E1,e1,EMc,(e2-EMc)
(-0.750)o.669x1.oooX0.249x0.452x1.oooxo.269(-l.~o~)

(e2-EMc),xg,Xg,El,el,(mg-el),Pch,w,EMc,(e2-EMc)

(e2-EMc),xg,Xg,El,el,(mg-el),Pch,ch,e2,(e2-EMc)

(e2-EMc),w,We2,Pch,~Pch,Ch,E1,e1,EMc,(e2-EMc)

(e2-EMc),We2,Pch,w,EMc,4un,Ii,ii,e2,(e2-EMc)



7

47

48

5u

;1

9

9

9

9

9

17

(e2-EMc),We2,Pch,w,Wc,NW,Ch,ch,e2,(e2-EMc)

(e2-EMc),We2,Pch,w,Wc,Wd,Ch,ch,e2,(e2-EMc)

(e2-EMc),We2,Pch,Pe2,E2,Ii,E1,e1,EMc,(e2-EMc)

E2,TS,NW,Ch,E1,e1,(mg-el),Pch,Pe2,E2

Ch,El,e1,(mg-el),Pch,w,EMc,Wc,NW,Ch

Ch,El,el,(mg-el),Pch,w,EMc,Wc,Wd,Ch

(e2-EMc),w,EMc,4un,Ii,El,el,mg,(mg-el),Pch,Pe2,
E2,TS,NW,Ch,ch,e2,(e2-EMc)

(IX.1.5)

De graaf bevat meer dan vijftig circuits. De lengte van het langste circuit

is 17. Veel circuits zijn onderling gescheiden zodat het aar~tal van de deel-

;raf'eii bestaande uit gescheiden circuits zeer groot is.

In nn~.erst.aa.nde t.abel wordt de waarde van de m~l t.i pl i er M~,ier~.aa,erd , `i~,~.r het

model geldt dat:

II-AI - 0.0974 (IX.1.e)

De waarde van de multiplier M is dus gelijk aan:

M - 0.~97~ - 10.2669 (IX.1.7)



Rerexr,ni.ng v:~.r~ de warirde van de rnultiplier M van de endogene ~~raal' v~~ri het, rn~,-

dc:l v:ui N~~derl:~srd.

( Iie ~1ee lpTr~ci.t'en staan in de volgorde v~.rr de grootte van de ribsolute wc,ur~ie van

fl. Wanneer kolom 6 negatief is, is kolom 8 een slechte maat voor de overeen-
u

komst tussen kolom 7 en M. De circuits met lengte negen en groter zijn buiten
beschouwing gelaten.)

(1) í2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

u deelgrafen Lu Au (-1 )Lullu 1fE(-1 )LuI1u (6) - M (M) x 100
nr. cir- u
cuits cumulatief
(IX.1.5)

1.0000 1.0000
1 1 1 0.8148 -0.8148 0.1852 5.3996 53

:-' 3 1 0.2634 -0.2634 -0.0783 -12.7737 -124
3 8

~
1 0.2433 -0.2433 -0.3216 -3.1091 -30

4 ~,3 2 0.2147 fo.2147 -o.to7o -9.3485 -91
5 4 1 0.1756 -0.1756 -0.2826 -3.5385 -35
6 1,4 2 0.1431 f0.1431 -0.1395 -7.1689 -70
7 18 1 -0.133o fo.1330 -0.0065 -154.80115 -1508
8 5 1 0.1137 -0.1137 -0.1202 -8.3195 -81
9 7 1 -0.1063 f0.1063 -0.0139 -72.1485 -703

io 1,5 2 0.0927 to.0927 0.0788 12.6873 124
i1 ~~ 1 -0.0847 fo.o847 0.1635 6.1164 ho
i~ ty 1 0.0808 -0.0808 0.0827 12.0856 118
13 15 1 -0.0703 f0.0703 0.1531 6.5325 6},
14 9 1 -0.0691 t0.0691 0.2221 4.5017 44
15 1,1t 2 -0.0690 -0.0690 0.1531 6.5300 64
16 6 1 0.0684 -0.0684 0.0848 11.7987 115
17 i6 1 -0.0655 }0.0655 0.1502 6.6571 65
18 23 1 -0.0606 fo.o6oó 0.2108 4.7436 46
19 1,?5 2 -0.0573 -0.0573 0.1535 6.5148 64
20 13 1 0.0494 -0.0494 o.1ot,1 9.6044 94
21 32 1 0.0493 -0.0493 0.0548 18.2482 t78
22 10 1 0.0483 -0.0483 0.0065 i53.8462 t4y~s



~~3 2 1 0.0463 -0.0463 -0.0398 -25.1256 -2~~5

~4 3, ~E 2 0. U463 t0. 0463 0.0065 1 53. 84~2 1~i~~f{

:"~ B,~G ~' O.U4'~7 f0.04~7 0.0~E~2 ~?0. j~'S~' I~i~~

;~~, ~, ~; ,~ ~~.~~ao~~ t~.o4~~~ 0.0894 1 ~. ~n57 ~~,~~
27 1,3~ 2 0.0402 t0.0402 0.1296 7.7160 'r5
28 1,10 2 0.0393 t0.0393 0.1689 5.9207 58
29 1,3,4 3 0.0377 -0.0377 0.1312 7.6220 74
30 25 1 0.0358 -0.0358 0.0954 10.4822 102

31 38 1 0.0331 -0.0331 0.0623 16.0514 156
32 30 1 -0.0315 t0.0315 0.0938 10.6610 104
33 3,7 2 -0.0280 -0.0280 0.0658 15.1976 148
~34~ 39 1 -0.0277 to.o277 0.0935 10.6952 104
35 22 1 0.0247 -0.0247 0.0688 14.5349 142
30 20 1 -0.0234 f0.0234 0.0922 10.8460 lOb
37 4,18 2 -0.0234 -0.0234 0.0688 14.5349 142

38 3,11 2 -0.0223 -0.0223 0.0465 21.5054 '~09
;y 3,11 2 -0.0207 -0.0207 0.0258 38.7597 j78
~~í) 37 1 -0.0202 f0.0202 0.0460 21.7391 212
41 ~i 1 0.0201 -0.0201 0.0259 38.6100 376
42 4,5 2 0.0200 0.0200 0.0459 21.7865 212
43 4,7 2 -0.0187 -0.0187 0.0272 36.7647 358

0.0974 10.2669

(Ix.1.8)

In (1X.1.8) heeft deelgraaf 21 betrekking op een circuit van lengte 8. De

circuits van lengte groter dan 8 zijn in (IX.1.8) buiten beschouwing gelaten.

Wanneer we dat niet zouden doen, zoa spoedig na deelgraaf 21 reeds een deel-

graaf inet eer~ circuit van lengte 9 kunnen komen, zodat het verloop va.n de

waarde in kolom 6, 7 en 8 zou vera.nderen.



Van minstens ~2 deelgrafen is de absolute waarde van fl groter dan 20~ vanu
de eindwaarde van kolom 6(O.o97~).
Om de waarde van M in enige mate te benaderen zijn nog veel meer deelgraf'en
nodig en moeten ook de circuits van lengte groter dan 8 in de beschouwing be-
trokken worden. Veruit de grootste bijdrage in de waarde van M wordt echter
gegeven in deelgraaf 1: circuit 1: (w,We2,Pch,w) met

w - loonvoet
We2 - loonkosten per eenheid produkt
Pch - prijspeil van consumptie.

Dit is dus de loon-prijs-spiraal. De invloed via een pad, dat een punt óe-
meen heeft met dit circuit, wordt door de werking van dit circuit vervijf-
voudigd:

1 - 5.401-0.81 (Ix.1.9)

De invloed via een pad, dat een punt gemeen heeft met alle circuits, wordt
door de totale multiplierwerking M vertienvoudigd:

M - 10.27 (IX.1.10)

We zullen trachten een indruk te krijgen van de feitelijke invloed van M.
Er zijn 37 voorafbepaalde variabelen (inclusief de constante term). Vanuit
~:ie 37 punten gaan er 52 pijlen naar de punten van de endogene graaf. De ge-
wiciiten van die pijlen zijn gelijk aan:

dh~l - h - 1,2,...,37
1 - 1,2,...,32 (IX.1.11)

De totale invloed van de voorafbepaalde variabelen op de endogene vari~be-
len is gegeven in de gereduceerde vorm. De elementen daarvan zijn gelijr, ~~~,r~~).

a
th~l - kE1 ]IkmkM h - 1,2,...,37

1 - 1,2,...,32 (IX.1.12)

~;) Zie: (II.1.37).



Voor dh 1~ 0 berekenen we de volgende verhouding:~

h - 1,2,...,37
1 - 1,2,...,32 (IX.1.13)

(I?i.1.13) is gelijk aan de verhouding tussen de totale invloed en de directe
invl~ed van h op 1 voor zover de directe invloed ongelijk is aan nul.
(IX.1.13) is gelijk aan de verhouding tussen de gereduceerde-vorm-coëffi-
ciënt en de structurele-vorm-coëfficiënt.

Indien dh 1~ 0 en indien er slechts één enkelvoudig pad gaat van h naar 1~
gaat (IX.1.12) over in:

th~l - ]I1m1M - dh~1m1M (IX.1.11~)

Indien dat pad geen punt gemeen heeft met een circuit, indien punt 1 dus niet
op een circuit ligt, geldt:

m1M - 1

en ondergaat het pad van h naa.r 1 dus geen multiplier werking.

(IX.1.15)

Indien dh 1~ 0, indien er slechts één pad gaat van punt h naar 1 en indien~
1 niet op een circuit ligt geldt volgens (IX.1.14) en (IX.1.15) dat:

th 1 (TY.1.16)

Indien het gelijkteken in (IX.1.16) niet opgaat is aan de genoemde voorwaar-
deti niet voldaan.

Voorbeeld:
Stel dat (IX.1.14) wel geldt en (IX.1.15) niet.
Stel dus dat er slechts één enkelvoudig pad gaat van h naar l, het pad (h,l),
en dat het punt 1 in een circuit ligt. Indien het punt 1 in alle circuits
van de graaf ligt~geldt dat:



ml - 1 -; m1M - M

Uit (IX.1.14) en (IX.1.17) volgt dan dat:

t
, - , - M

~,l - ~,1

h 1 h 1M

(IX.1.17)

(IX.1.18)

De verhouding tussen de tot ale invloed en de directe invloed is dan gelijk
aan de waarde van de multiplier M. In het model van Nederland is er geen en-
kel punt dat in alle circuits ligt.

In het model van Nederland zal (IX.1.18) dus nooit gelden.

Zoals opgemerkt is dh 1 52 keer ongelijk aan nul,
We hebben 52 waarden van (IX.1.13) berekend. De tien grootste en tien klein-
ste waarden zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Verhouding tussen totale invloed en directe invloed.

h,l
th,l,c~i,l h,l th,l,~,l

1 (e2-EMc)-1,We2 5.43 .
~ const.,w 5.33 43 4un 1,Ii 0.99
3 is~E2,Pch 4.94 44

-
NW-1,Ch 0.97

4 (mg-e2)-1,Pch 4.77 45 Wd-1,Ch 0.97
5 TS~E2-1,Pch 4.77 46 4Pch-1,Ch 0.97
6 Du59,w 4.77 47 (L1-Pe2)-1,Ch 0.97
7

N
const.,4un 4.01 48 Pch-1,4Pch 0.88

8 Pmg,mg 2.24 49 EMc-1,EMc 0.85
9 Ea,E1 1.73 50 4un-1,4un 0.63
10 Pmg-1,mg 1.64 51 Pmg,Mg 0.16

- " 52 const.,EMc -1.y0

(IX. 1 . lt3)



`!'en aanzien van het verb and tussen de vertraagde arbeidsproduktiviteit,
(e~-EMc)-~j en de loonkosten per eenheid produkt, We2, geldt in de structu-
rele vorm .

We2 - -0.25(e2-EMc)-1 ...

en in de gereduceerde vorm dat:

We2 - -1.36(e2-EMc)-1 ...

(IX.1.19)

(IX.1.20)

Zoals in (IX.1.18) vermeld, geldt voor de verhouding van de coëfficiënten uit
(Ix.1 .29) en (Ix.1.2o) dat

-1.36 - 5.~3-0.25 (Ix.I.~l)

We zullen nu in de graaf nagaan hoe dit grote verschil tussen de directe en
de totale invloed ontstaat.

Aan de endogene graaf, zoals gegeven in (IX.1.4) wordt het punt (e2-EMc)-1
met zijn uitgaande pijlen toegevoegd. We krijgen dan de graaf (IX.1.22).

~t) Zie: [ y] pag. ~4.



Nederland, endogene graaf plus het punt ( e2-EMc)-~.

(IX.1.22)



Ln (IX.1.22) gaat er een pad van lengte één van ( e2-EMc)-1 naar We2 meL ge-
wich~, -0.,"i0.

Vici ~~; ~;aan er echter een aantal enkelvoudige paden rnet lengte groLer ~i,u~ ~~~~n.

In onderstaande tabel zijn de tien kortste enkelvoudige paden opgenomen.

De enkelvoudige paden van ( e2-EMc)-1 naar We2.

k enkelvoudig pad waarde, IIk lengte

1 (e2-EMc)-1,We2 1
-0.250 -0.2500

~ (e2-EMc)-l,xg,e2,(e2-EMc),We2 4
o.328xo.268xl.ooo(-0.750) - -0.0659

3 ,xg,e2,(e2-EMc),w,We2(e2-EMc) ~-l
o.328xo.268xl.oooxo.4loxl.ooo - 0.0360

~i (e2-EMc)-1,xg,Xg,E1,e1,EMc,(e2-EMc),We2 `Ï
o.328X1.oooxo.266x1.oooxo.269(-1.000)(-0.750) - 0.0176

5 (e2-EMc)-1,xg,Xg,E1,e1,EMc,(e2-EMc),w,We2 ~
o.328xl.oooxo.266xl.oooxo.269(-l.000)o.~loxl.ooo - -o.oog6

6 (e2-EMc)-1,xg,Xg,El,e1,(mg-el),Pch,w,We2 8
o.328xl.oooxo.266xl.ooo(-l.o00)o.141x1.218x1.ooo - -0.0150

7 ,xg,Xg,E1,NW,Ch,ch,e2,(e2-EMc),We2(e2-EMc) 9-1

8 (e2-EMc)-1,xg,Xg,El,el,mg,(mg-el),Pch,w,We2 9

9 (e2-EMc)-1,xg,e2,E2,Ii,E1,e1,EMc,(e2-EMc),We2 y

10 ,xg,Xg,E1,NW,Ch,ch,e2,(e2-EMc),w,We2(e2-EMc) 10-1

(IX.1.~~3)



De totale invloed van (e2-EMc)-1 op We2 is gelijk aan:

a
t(e2-EMc)-1,We2 - k~l ~k~M - -1.36

Volgens tabel (IX.1.23) geldt dat:

JI1 - -0.2500

JI2 - -0.0659
I[3 - 0.0360

r[~ - 0.0176

(IX.1.24)

(IX.1.25)

De waarde van het kortste pad is viermaal groter dan de waarde van het op
ééii na kortste pad.
De invloed via alle paden wordt versterkt door de multiplierwerking van M:
M- 10.27. De multiplierwerking van M wordt verzwakt door mk.
Het verschil in de waarde van de invloed via de onderscheiden paden wordt dus
bepaald door de verschillen in IIk en mk. De waarde van IIk is gegeven in
(IX.1.23). We zullen nu de waarde van mk berekenen.
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Benadering van mk van de enkelvouc~ige paden uit (IX.1.23) met behulp van de
deel~rrafen uit (IX.1.~3) (De circuits van lengte negen en groter worden dus
~uiten b~schouwing gelaten.)

(I)

2

~~')

v

1
2

(3)

~i~~rltTr;.il'eri

iir. circui ts

(IX.1.5)

4
5
7

11
19
15
6
13
32
10
2
3,4

30
3,7

22
20
3, 1 1

37
21
4,5
4,7

4
7

L
v

1
1
1

1
1
1

1

1
1
1
1
2
1
2

1
1
2
1
1
2
2

1

1

(5)

(-I) v~

-0.2634

v

-o . 1756
-0. 1137
t0.1o63
fo. 0847
-0.0808
t0.0703
-0.0684
-0.0494
-0.0493
-0.0483
-0.0463
t0.0463
to.o315
-0.0280
-0.0247
t0.0234
-0.0223
f0.0202
-0.0201
f0.0200
-0.0187

-0.1756
f0.1063

(6)

ru lc - L
1tE(-1 ) ~A

v
v

cumulatief

1.0000
0.7366
0.5610
0.4473
0.5536
0.6383
0.5574
0.6278
0.5594
0.5100
0.4607
0.4124
0.3661
0.4124
0.4439
0.4159
0.3912
0.4146
0.3923
0.41~5
0.3924
0.4124
0.3937

nr M
k

(M - lU.2f,E~~))

10.2669
7.5626
5.7598
4.5924
5.6838
6.5534
5.'j228
6.4456
5.7433
5.2361
4.7300
4.2341
3.7587
4.2341
4.5575
4.2700
4.0164
4.2567
4.0277
4.2351
4.0287
4.2341
4.0421

Ilkrr~M

(II1--0.25)
-2.5667
-1.8907
-1.4400
-1.1481
-1.4210
-1.6384
-1.4307
-1.61 t~,
-1 .1~358
-1 . 3090
-1.1825
-1.0585
-0.9397
-1.0585
-1.1394
-1.0675
-l.0041
-1.0642
-1.0069
-1.0588
-1.0072
-1.U585
-1.0105

l.oooo
0.8244
0.9307

10.2669
8.4641
9.5554

( )12--0 . o65y )
-0.6766

-0. 55'j8
-0.6297



3

4

5

9

1

1

11
6
13
lo
30
22

4,7

4
7

11
6

13
lo
22

4,7

5

5

1
1
1
1
1
1
2

1
1
1
1
1
1
1
2

1

1

fo.o847
-0.0684
-0.0494
-0.0483
t0.o315
-0.0247
-0.0187

-0.1756
to.loó3
f0.0847
-0.0684
-0.0494
-0.0483
-0.0247
-0.0187

-0.1137

-0.1137

1.0154
0.9470
0.8976
0.8493
0.8808
0.8561
0.8374

l.oooo
0.8244
0.9307
1.0154
0.9470
0.8976
0.8493
0.8246
0.8059

l.oooo
0.8863

l.oooo
0.8863

10.4251
9.7228
9.2156
8.7197
9.0431
8.7895
8.5975

10.2669
8.4641
9.5554
10.4251
9.7228
9.2156
8.7197
8.4661
8.2741

1o.266g
9.0996

10.2669
9.0996

-0.6870
-0.6407
-0.6073
-0.5746
-0.5959
-0.5792
-0.5666

(r[3-o. 03~~~ )
0. 369G
0.3047
0.3440
0.3753
0.3500
0.3318
0.3139
0.3048
0.2979

(n4-o.oi7ó)
o.i807
0.1602

(r[5--o.ooy6)
-0.0986
-0.0874



o (rt6--o. o i 50 )
1.0000 10.266g - 0.1~~F~

1 5 1 -0.1137 0.8863 9.og96 - o.i365

7

(IX.1.26)

In (IX.1.26) is mk (k - 1,2,...) benaderd met de circuits van lengte 8 en

korter. Wanneer we hiermee (IX.1.24) benaderen met de paden van lengte 8 en

korter vinden we:

t(~~-E;Mc)-1,We2 ~ -0.2500x0.3937x1o.2669
-0.o659xo.8374x1o.2669
}0.036oxo.8o59x1o.2669
to.o176xo.8863x1o.3669
-0.oo96xo.8863x1o.2669
-0.o15oxo.8863x1o.2669 -

- -0.2500x4.o421
-0.o659x8.5975
t0.036ox8.2741
to.o176x9.o996
-0.oo96x9.o996
-0.o15ox9.o996 -

- -1.0105-0.5666~-0.2979to.16o2-0.0874-0.1365 -

- -1 . 3429 (IX.1.27)

De grote overeenkomst tussen de benadering in (IX.1.27) en de werkelijke

waarde in (IX.1.24) is gedeeltelijk toeval.



Wanneer we ook het zevende pad (lengte 9) in de beschouwing betrekken wordt
de uitkomst van (IX.1.27) -1.4736 in plaats van -1.3429.

In tabel (IX.1.26) zien we~dat de totale multiplierwerking M- 10.266y voor
pad 1 in m1 voor meer dan de helft geneutraliseerd wordt:
m1M - 0.3937 x 10.2669 -~.0421. De multiplierwerking die de invloed via
pad 1 ondergaat ligt ongeveer in de orde van grootte van de multiplierwer-
kir.g van het circuit met de grootste waarde~). Pad 1 heeft met dat circuit
een punt gemeen. De direkte invloed via pad 1 ad -0.25 wordt door de mul-
tiplierwerking verviervoudigd tot -1.0105.
Hoewel de waarde van de paden met grotere lengte veel kleiner is, is de to-
tale invloed via die paden nog aanzienlijk, omdat die paden met veel cir-
cuits punten gemeen hebben en daardoor bijna de hele multiplierwerking van
M cndergaan. De invloed via lange paden wordt door mkM bijna vertienvoudigd.

De direkte invloed van (e2-EMc)-1 op We2 is -0.25. De totale invloed is
-1.36. De direkte invloed wordt vooral vergroot door de multiplierwerking
die -0.25 ondergaat maar ook doordat er meerdere paden gaan van (e2-EMc)-~
naar We2, terwijl de invloed via die paden in hoge mate versterkt wordt
door~ de multiplierwerking.

Op uvereenkomstige wijze kan een uitleg gegeven worden aan het verscliil tus-
sen de direkte en totale invloed van de overige voorafbepaalde variabelen.

~) Zie: (IX.1.9).



IX.1b. Nederland, dynamisch model.

De maximale vertraging in het dynamische model is één periode~`).

C -0 voorr~ 2
r -

- 0 voor s ~ 2 ( IX. 1 . 2~3)

Het aantal van de elementen van C1, die niet nul zijn, is 15. In de endogene
graaf inet horizon~~) één gaan er dus 15 pijlen van periode nu1 naar periocir:
één.

De eigenwaarden van [I-A]-1C1~~~) met absolute waarde groter dan 0.000 zijn
in onderst aande tabel gegeven:

eigenwaarden
atbi

absolute waarde
a2 }b2

periode in jaren

1 0.612 t 0.344 i
} 0.703 12.4

2 0.612 - 0.344 i

3 -0.254 f 0.366 i
} 0.446 2.9

4 -0.254 - 0.366 i

5 -0.305 0.305

6 -0.?4~ 0.242

7 0.050 0.050

i:) Zie: (III.1.10).
~~) Zie: (III.3.7).
x~~) Zie: (III.4.11).

(IX.1.29)



De grootste absolute waarde ligt aanzienlijk beneden de 1.OU. lle invl~ed
va,rl de varial~elc~n neemt dus af in de toekomst. De eerste twee cil;c~nwrrurci~rn
veroorzaken een ~;ul-fbeweging met een periode van ruirn 12 jaar. De volt;en-
de twee eigenwaarden zijn in absolute waarde aanzienlijk minder bela.ngrijk
en veroorzaken een golfbeweging met een periode van bijna 3 jaar.
Omdat de grafentheorie niet volledig toegepast ka.n worden op het statisch
gedeelte van het model~), kan de grafentheorie zeker niet toegepast worderr
op het dynamische model~).

~) Zie: IX.I.a.

~t~k ) Z i e: VI I I. 3.



IX.~. West Duitsland.

IX.2a. Statisch model.

De bereikbaarheidsmatrix van de endogene graaf van het model van West Duits-
land is gelijk aan:

10
R- E Q ~ t~

k-1

waarbij :

(IX.2.1)

(IX.2.2)

Het aantal punten van de endogene graaf is 33.
Er is één sterk-verbonden component, die 31 punten bevat.
Het bereik van die punten is gelijk aan 33.
De variabelen, die niet in de sterk-verbonden component liggen zijn:

grootte van
`1 bereik

25 Wd 0
29 ~Pch 0 (IX.~.3)



West Duitsland, endogene graaf.

~IX.~.4J
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De graaf (IX.2.4) bevat de volgende circuits.

nr. lengte waarde variabelen en gewichten van pijlen

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3

4

4

4

4

5

5

5

5

6

6

6

14 I 6

0.2295 1.OOOx1.490x0.154
e2,(e2-EMc),xg,e2

-o. 1536

o. 3910

0.1132

0.2316

0.0385

0.2022

-0.1027

-0.1139

0.0258

0.0286

-0.0586

0.0473

-0.0281

1.oooXo.948x(-1.o52)0.154
e2,(e2-EMc),w,xg,e2
1.OOOx2.773x1.000x0.141
e2,E2,Ii,ii,e2

(-1.000)x0.207X(-.1.000)X0.547
e2,(W-e2),Pch,ch,e2

0.539x3.67ox1.301xo.090
Ch,E1,NW,NWd,Ch
(-1.o52)xo.154x(-1.oo0)xo.2o7x1.149
w,xg,e2,(W-e2),Pch,w

1.oooxo.85ox1.oooXo.207x1.149
w,Wc,W,(W-e2),Pch,w
o.768x(-l.ooo)Xo.141x1.oooxo.y48
w,Pii,ii,e2,(e2-EMc),w
o.765X(-l.ooo)xo.157xl.oooxo.948
w,Pea,ea,e2,(e2-EMc),w
o.768x(-1.ooo)xo.141x(-l.ooo)xo.2o7x1.149
w,Pii,ii,e2,(W-e2),Pch,w
o.765x(-l.ooo)xo.157x(-l.ooo)xo.207x1.14y
w,Pea,ea,e2,(W-e2),Pch,w
0.266x1.ooox(-1.51o)xo.154xl.oooxo.948
w,Pxg,(Pxg-Pxc),xg,e2,(e2-EMc),w
o.768xo.141x(-l.ooo)xo.461x(-l.ooo)xo.948
w,Pii,Pe2,e1,EMc,(e2-EMc),w

o.768xo.141x(-l.ooo)xo.461x(-33.o61)x(-o.o17i
w,Pii,Pe2,e1,EMc,un,w



17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

2'7

28

29

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

7

3o I 7

0.0525

-U.Ujl1

0.0179

-0.0106

-0.1106

0.0910

-0.0533

-0.0439

0.0111

-0.0406

-0.0444

0.0740

-0.0187

-0.0297

0.0147

0.1900

o.765xo.157X(-l.ooo)xo.461x(-1.ooo)xo.y48
w,rec,,l'u2,c l,L'Mc,(c2-LMc),w

o.~r65x0. 1~~7x(-1.ooo)xo.46,~ (-33 .o61)x(-o.o t~r)
w,Pea,Pe2,el,EMc,un,w

o.266Xo.154x(-l.ooo)xo.461x(-l.ooo)xo.948
w,Pxg,Pe2,e1,EMc,(e2-EMc),w

0.266X0.154x(-1.000)X0.461x(-33.061)x(-0.o17)
w,Pxg,Pe2,e1,EMc,un,w

l.oooxo.461x(-l.ooo)x1.49oXl.oooxo.161
E1,e1,EMc,(e2-EMc),xg,Xg,EI

l.oooxo.461x1.oooxo.85oxo.431xo.539
E1,e1,EMc,Wc,W,Ch,E1

1.742xl.ooox(-o.485)x1.3o1xo.o9oxo.539xl.ooo
e1,mg,Mg,NW,NWd,Ch,El,e1
o.461x(-33.o61)x(-o.o17)x(-1.o52)x1.oo0xo.161xt.0oo
e1,EMc,un,w,xg,Xg,El,e1

o.461x(-33.o61)x(-o.o17)Xo.266X1.oooXo.161x1.o00
e1,EMc,un,w,Pxg,Xg,El,e1

o.461x1.oo0x(-1.395)x1.301xo.o9oxo.539xl.ooo
e1,EMc,Wc,NW,NWd,Ch,El,e1

o.461x1.00oXo.85ox1.0ooxo.207x0.547x(-1.o00)
e1,EMc,Wc,W,(W-e2),Pch,Pe2,e1
o.461x(-l.ooo)Xo.948x(-1.o52)xl.oooXo.161x1.~oo
e1,EMc,(e2-EMc),w,xg,Xg,El,el

o.461x(-l.ooo)xo.948xo.266Xl.oooxo.161Xl.ooo
e1,EMc,(e2-EMc),w,Pxg,Xg,El,e1

l.oooxl.ooox(-o.464)X1.3
e2,E2,TS,NW,NWd,Ch,ch,e2

ni

(-1.000)x0.207x1.149x0.266x1.000x(-1.510)x0.
e2,(W-e2),Pch,w,Pxg,(Pxg-Pxc),xg,e2

l.oo0xo.948xl.oooxo.85oxo.431x1.oooxo.547
e2,(e2-EMc),w,Wc,W,Ch,ch,e2



31

33

34

35

jU

37

38

39

40

41

42

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

-0.0443

O.U512

-0.0863

-0.0120

-0.0405

0.0401

O.o152

0.0445

-0.0912

-0.0477

0.0899

(-1.000)x0.207x0.547x1.000x2.773x1.000x0.1~~1
e2, (W-e2 ),PcYi,l'e2, E2, Ii, ii ,e2

0.461x(-33.061)x(-0.017)x1.000x0.850x0.431x0.53yx
1.000
e1,EMc,un,w,Wc,W,Ch,El,e1

o.461x(-1.ooo)xo.948x1.oooxo.85oxo.431xo.539xt.ooo
e1,EMc,(e2-EMc),w,Wc,W,Ch,El,el
(-l.ooo)xo.207xo.547x(-1.0oo)xo.461x(-l.ooo)x1.49ox
0.154
e2,(W-e2),Pch,Pe2,e1,EMc,(e2-EMc),xg,e2

1.o0ox2.773x0.138x1.000x0.461x(-1.000)x1.490x0.154
e2,E2,Ii,E1,e1,EMc,(e2-EMc),xg,e2

1.oo0x0.y48x0.768x0.141x1.000x2.773x1.oo0xo.14t
e2,(e2-EMc),w,Pii,Pe2,E2,Ii,ii,e2

1.o00xo.948xo.266xo.154x1.ooox2.773x1.oooxo.141
e2,(e2-EMc),w,Pxg,Pe2,E2,Ii,ii,e2

1.oo0xo.948xo.765x0.157x1.000x2.773X1.oooxo.141
e2,(e2-EMc),w,Pea,Pe2,E2,Ii,ii,e2

l.oooxo.948xl.oooxo.85ox1.oooxo.207x(-1.ooo)xo.547
e2,(e2-EMc),w,Wc,W,(W-e2),Pch,ch,e2
(-1.0oo)xo.207x1.149x1.o0ox0.85oxo.431x1.o0oxU.547
e2,(W-e2),Pch,w,Wc,W,Ch,ch,e2
1.OOOx2.773x0.138x3.670x1.30ox0.09ox1.o0oxo.547
e2,E2,Ii,E1,NW,NWd,Ch,ch,e2

(IX.2.5)



De graaf bevat meer dan 41 circuits.
In understaande tabel wordt de waarde van de multiplier M benaderd. Vc~c~r het
rrrodel geldt dat :

II-AI - 0.3286

De waarde van de multiplier M is dus gelijk aan:

M - 0.3286 - 3.0429

(Ix.~.6)

(IX.2.7)
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Berekening van de waarde van de multiplier M van de endogene graaf van het
model van West Duitsland. (De deelgrafen staan in de volgorde van de grootte
van de absolute waarde van Il . Wanneer kolom 6 negatief is, is kolom 8 eenu
slechte maat voor de overeenkomst tussen kolom 7 en M. De circuits van leng-
te negen en groter zijn buiten beschouwing gelaten.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

deelgrafen L
u

Lu 1
,

(7l
u nr. cir- Lu fl (-1 ) Au

nulf~(-1 ) (6)
x li,~)

Mcuits
u

u
(IX.2.5) cumulatief

1.0000 1.0000 33
1 3 1 0.3910 -0.3910 0.6090 1.81~20 54
2 5 1 0.2316 -0.2316 0.377~ 2.6~97 87
3 1 1 0.2295 -0.2295 0.1~79 6.7613 222
4 7 1 0.2022 -0.2022 -O.o543 -18.4162 -605
5 30 1 0.1900 -0.1900 -0.2~1~3 -~.0933 -135
6 2 1 -0.1536 t0.1536 -0.0907 -11.025~ -362
7 9 1 -0.1139 t0.1139 0.0232 1~3.103~ 1~17
8 4 1 0.1132 -0.1132 -0.0900 -11.1111 -365
9 19 1 -0.1106 to.11o6 0.0206 48.5~37 1595
10 8 1 -0.1027 t0.1027 0.1233 8.1103 267

11 39 1 -0.0912 t0.0912 0.21~5 ~.6ó2U 153
l~ 20 1 0.0910 -0.0910 0.1235 8.0972 26b

i3 3,5 2 0.0906 }0.0906 0.2141 4.6707 153
1!~ ~,1 1 0.0899 -0.0899 0.121~2 8.0515 265

15 33 1 -0.0863 f0.0863 0.2105 ~.7506 156
16 3,7 2 0.079o to.o790 0.2895 3.45~2 114
17 26 1 0.07~0 -0.0740 0.2155 ~.6~04 152
18 12 1 -0.0586 t0.0586 0.2741 3.6~83 120
19 21 1 -0.0533 -~0.0533 0.327~ 3.05~,4 100

20 1,5 2 0.0531 fo.o531 0.3805 2.6281 86
21 15 1 0.0525 -0.0525 0.3280 3.0~88 100
22 32 1 0.0512 -0.0512 0.2768 3.6127 119

0.3286 3.0429

(IX.2.8)



In (IX.2.8) heeft deelgraaf 11 betrekking op een circuit van lengte 8. De

c~ircuits varr 1en~;Le: p~roter dan í~ zi,jn in (1X.2.8) t,uiten t~eschouwinp~ f~;~~Jt~-

l ~~ir.

;J;rrcti~~c~r w~~ dut. nicl, zuud~,u cíc-~cn, ~uu s~,ueciig nu dc~clEJrr,~u1' I I rf,~~~is r~~~n ~lc~~l--

t;racci' met, een circuit van lengte y kunnen komen, zodat het verloop var~ dc:

waarda in kolom 6, 7 en 8 zou veranderen.

1'an minstens 22 deelgrafen is de absolute waarde van Jt groter dan 15~ vanu
de eind~aarde van kolom 6(0.3286). Om de waarde van M in enige mate te be-
naderen zijn nog veel meer deelgrafen nodig en moeten ook de circuits van
lengte groter dan 8 in de beschouwing betrokken worden.

De grootste bijdrage in de waarde van M wordt gegeven in deelgraag 1: cir-
cuit 3: ( e2,E2,Ii,ii,e2): de afzet-investerings-accelerator.

De invloed via een pad, dat een punt gemeen heeft met alle circuits, wordt
door de totale multiplierwerking M verdrievoudigd:

M - 3.0429 (IX.2.y)

We zullen trachten een indruk te krijgen van de feitelijke invloed van M.
Er zijn 31 voorafbepaalde variabelen (inclusief de constante term). Vanuit
die 31 punten gaan er 51 pijlen naar de punten van de endogene graaf. We
hebben de verhouding berekend tussen de totale invloed via die pijlen en de
directe invloed:

h - 1,2,...,31
1 - 1,2,...,33
dh~l ~ 0 (IX.~.1U)

De tier~ grootste en tien kleinste waarden zijn in onderstaande tabel opge-
nomen.



Verhouding tussen totale invloed en directe invloed.

h,l th,l,dh,l h,l th~l,dh,l

1 const.,un 5.26 .
2 Ea,E1 3.41 41 un-l,w 0.74
3 Pmg,xg 2.83 42 Du59,w 0.74
~ Ii-1,Ii 2.16 43 const.,Pea 0.64
5 Ii-2,Ii 2.16 44 const.,EMc 0.63
6 NWd-1,Ch 1.89 45 const.,Pii 0.62
7 1,Chw 1.89 46 w-1,Pii o.62

8
-
~Pch-1,Ch 1.89 47 w-1,Pea 0.62

9 wg,Wd 1.60 48 Pmg-1,Pxg 0.40

10 Wg,W 1.60 49 Pmg,Mg 0.38
. 50 TS~E2,Pii 0.28
. 51 Pmg-1,Pii -0.01

(IX.2.11)

De constante term heeft een directe invloed op un van 15.165 en een totale
invloed van 79.712.
De verhouding tussen de totale invloed en de directe invloed is in boveri-
staande tabel gegeven:

79-71
15.16 - 5.26 (IX.2.12)

We zullen nu in de graaf na gaan hoe dit grote verschil tussen de directe

en de totale invloed ontstaat.



De enkelvoudige paden van const. naar un.

k enkelvoudig pad waarde, 1Ik l~n~;te

1 const.,un ~

15.16 15.1600
2 const.,EMc,un 2

(-3.100)x(-33.061) 102.4891
3 const.,Ch,E1,e1,EMc,un 5

1.244x0.539x1.00ox0.461x(-33.061) -10.2191

4 const.,Ii,E1,e1,EMc,un 5
(-11.312)x0.138x1.00ox0.461x(-33.061) 23.7922

5 const.,ST,E1,e1,EMc,un 5
1.875x0.987x1.oo0x0.461x(-33.061) -28.2056

E~ coiist.,Pch,Pe2,e1,EMc,un ~,

1.38uxo.547x(-1.ooo)xo.461X(-33.061) 11.5o4g
7 const.,Pii,Pe2,e1,EMc,un 5

(-5.428)xo.141x(-1.ooo)xo.461x(-33.061) -11.6648

8 const.,Pxg,Pe2,e1,EMc,un 5
(-4.319)x0.15~x(-1.000)x0.461x(-33.061) -10.1373

9 const.,Pea,Pe2,e1,EMc,un 5
(-5.658)xo.157x(-1.oo0)xo.461x(-33.061) 13.5388

(IX.2.13)



De waarde van het kortste pad, de waarde van de directe invloed: 15.1bU0
wordt nauwelijks versterkt door de multiplierwerking van M, omdat de 21
~;r-ootste deelgrafen ter bepaling van M in (IX.2.8) gescheiden zijn van
dat pad. De werking van M wordt voor dat pad bijna helemaal geneutraliseerd
in trrk.
Het grote verschil tussen de directe en totale invloed van const. op un
wordt dus niet zozeer bepaald door de waarde van M maar vooral door de grote
waarde van de andere enkelvouáige paden, met name het pad via );'Mc.



IX.2b. West Duitsland, dynamisch model.

De maximale vertraging in het dynamische model is twee perioden:

C - 0 voor r~ 3r -

E- 0 voor s~ 3s - (IX.::. 1~~ )

Het aantal van de elementen van C1, die niet nul zijn, is 16. Het aantal
van de elementen van C2, die niet nul zijn, is 1.

De eigenwaarden van~).

[[I-A]-~C ]2 ~~x2 -
[ I-A] -1C1 [ I-A] -1C2

I
(IX.2.15)

met absolute waarde groter dan O.OUO zijn in onderstaande tabel gegeven:

eigenwaarden
a t bi

absolute waarde
aZ t b2

periode ~n
jaren

1 -0.008 f o.646 i } 0.6~5 4.02 -0.008 - 0.646 i
3 0.258 t 0.399 i } p.~75 6.34 0.258 - 0.399 i
5 -0.008 f o.256 i } 0.256 3.96 -0.008 - 0.256 i
7 0.196 0.196
8 -o.lol f o.087 i } 0.133 2.6
9 -0.101 - 0.087 i

10 -0.098 O.o98

(IX.2.16)

De grootste absolute waarde ligt aanzienlijk beneden de 1.00. De invloed vaii
de variabelen neemt dus af in de toekomst. De eerste twee eigenwaarden veroor-
zaken een golfbeweging met een periode van ~ jaar.

0

~) Zie: (V.1.97)



IX.3. Voorlopige afsluiting.

De theorie die ontwikkeld is in Deel I tot en met VII~) is slechts ge~ivelte-
lijk toepasbaar op het Klein-Goldberger-model~) en nog in mindere mate op
de modellen van de landen van de E.E.G. Want de problemen die in het vooraf-
gaande optreden bij de modellen van Nederland en West-Duitsland treden ook
op bij de modellen van de andere landen van de E.E.G.

Alleen een aantal elementen van de theorie uit Deel I en II kan toegepast
worden op het statisch gedeelte van het model. Deze analyse heeft echter een
zeer betrekkelijke waarde, omdat het model dynamisch is. Zo geeft bijvoor-
beeld de geconstateerde sterke loon-prijsspiraal in het statisch model van
Nederland geen inzicht in de feitelijke dynamische loon-prijsspiraal. De ho-
ge waarde van de multiplier M van het model van Nederland geeft geen aanwij-
zing voor eventuele instabiliteit van het dynamische model.

De grafentheorie is slechts in geringe mate toepasbaar, omdat de samenhang
tussen de variabelen zo sterk is. Bijna alle variabelen beïnvloeden elkaar
wederzijds. Bijna alle variabelen liggen in een sterk verbonden component.
Er is bovendien slechts één sterk verbonden component. Wanneer er meerdere
sterk verbonden componenten waren, kon men het model uiteen laten vallen en
agregeren overeenkomstig die sterk verbonden componenten. De analyse zou ver-
eenvoudigd worden en de modellen zouden dan veel beter vergelijkbaar zijn op
overeenkomsten en verschillen in structuur.

Bij de beschouwde modellen vertoont de structuur globaal een grotere overeen-
komst (één sterk verbonden component) en is de structuur zo complex, dat struc-
tuuranalyse met behulp van de gepresenteerde grafentheorie nauwelijks moge-
lijk is.

Met behulp van de gepresenteerde grafentheorie wordt het inzicht in de wer-
king van het model in enige mate vergroot en kan met name de waarde van de
coëfficiënten van de gereduceerde vorm geanalyseerd worden.

~c) Zie: [ 1] tot en met [ 7J .

z~) Zie: [ 8] .
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