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Inleiding.

In het vorige deel~) is het statisch gedeelte van het Model T van Klein ge-

analyseerd. In dit deel wordt de structuur van het c~ynamisch gedeelte van

dat model onderzocht.

Verwijzingen van de vorm (I..) tot en met (VI..) hebben betrekking op de

delen I tot en met VI~).

i~ ) Zie [ 6] .

~e~ ) Zi e [ 1] tot en met [ 6] .
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VII.1. De graaf inet horizon één.

Model ( VI.1.1) is dynamisch, omdat vertraagde endogene variabelen tot de
voorafbepaalde variabelen behoren. Er is slechts één vertraging. Model
(VI.1.1) komt daarom overeen met model (III.6.1) en kan dus aldus worden
uitgeschreven:

Y-~Y f C 1Y-1 } EOz } Elz-1 -

t

1.00 1.00

0.87 . 0.02 .~ ~c
. , 0.08 .
. 0.43 . .

-1.00 1.00 . .
1.00 .

17.71 0.87 . . .
22.59 . . . .
1.53 -0.1~3 0.43 . 0.13

, , -1.00 1.00 .
. -,.00 . . .

I
W1
Y
NW
K

r ~c
W2
T

Lt J

t

t

Y-1
NW-1

,.00~ ~K-, J

(VII.1.1)

De gereduceerde vorm van (VII.1.1) is analoog aan (III.6.2) gelijk aan:

~ r-1~
. 0.68 -0.17 I-1

. . . 0.15 . . W1-1 }

. -0.15 0.15 . .

y - [ I-A] -1C1y-1
} [ I-A] -lEOz t [ I-A] -lElz-1

-



Nw

, , 0.21 0.46 -0.12 C-1

, . -0.00 0.73 -0.18 I-1
. . 0.21~ 0.51 -0.13 W1-1 }

, , 0.20 1.20 -0.30 Y-1
. . -0.03 0.68 -0.17 Nw-1

. . . -0.00 0.73 0.82 K

47.12 0.78 -0.09 0.68 0.18
25.79 -0.01 -0.09 0.08 -U.oo
32.88 -0.10 -0.08 0.76 0.21
72.91 0.77 -1.18 1.76 0.18
40.03 -0.13 -1.10 1.00 -0.03
25.79 -0.01 -0.09 0.08 -0.00

c
w2
T
G
t

f

-0.21 0.21 . .
0.00 -0.00 . .

-0.2~ 0.24 . .
-0.20 0.20 . .
0.03 -0.03 .
0.00 -0.00 .

(vI1.1.2)

De waarde van de endogene variabelen uit periode 0 worden als gegeven be-

schouwd. (VII.1.1) kan dientengevolge herschreven woi-den tot:

y~1 -~t1 } C1y0 t EOztl } E1z0
(VII.1.3)

De graaf van model (VII.1.3) voor het Model I van Klein wordt ten behoeve

van een beter inzicht in fasen opgebouwd.

De endogene graaf van de graaf inet horizon één van model (VII.1.3) kan al-

dus schematisch worden weergegevenx).

(VII.1.4)

i~) Zie: (IV.3.6).
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(VII.I.~t) is voor het Model I van Klein gelijk aan:

(VII.1.5)

De endogene graaf kan uitgebreid worden met de relaties tussen y0 en Y~l~

(VII.1.6)

(VII.1.6) is voor het Model I van Klein gelijk aan:
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(VII.1.7)

De graaf inet horizon één van model (VII.1.3) kan aldus schematisch worden
x)weergegeven .

ic) Zie: (IV.3.2).



(VII. l.~i)

(ViI.l.B) is voor het Model I van Klein gelijk aan:



(VII.1.9)
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I)e totale invloed van yU, z}1 en zU op y}1 is respectievelijk gegeven in~).

([ I-A]
-1~1

)' ~ ([ I-A]
-lE0)'

en ([ I-A]
-lEl

)' (VII. 1 . 10)

De waarde van de elementen van die matrices is gegeven in (VII.1.2), De waar-
de van de elementen, die niet gelijk zijn aan nul, komt overeen met de waar-
de van de elementen van de gereduceerde vorm (VI.1.2).
In (VI.4) is een toelichting gegeven op de berekening van die waarden met
behulp van de formule van Mason.

Voor de verdere analyse is de totale invloed van y0 op y}1 van bijzonder be-
lang en wordt daarom hieronder gegeven.

Cfl Itl Wlfl Yfl ~tl Ktl
r

NWU
KO

0.206 -O.OU3 0.237 0.203 -~~.U34 -O.UU3
0.461 0.735 0.514 1.195 U.681 0.735

-0.115 -0.184 -0.128 -o.2y9 -0.170 0.816

(VII.1.11)

i~) Zie: (III.7.32), (III.7.36) en (III.7.35).
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VII.2. De berekening van de eigenwaarden.

Indien de absolute waarde van elke eigenwaarde van:

[ I-A] -1C1 (VII.2.1)

kleiner is dan één neemt de invloed van de endogene en exogene variabelen in

de toekomst af~).

De eigenwaarden uan (VII.2.1) kunnen volgens (IV.4.6) berekend worden uit de

volgende karakteristieke vergelijking:

L
I I-[ AfC 1~~ ' I - 1 f E(-1 ) u11u - 0

u
(VII.2.2)

De coëfficiënten van de vergelijking (VII.2.2) kunnen volgens (IV.4.9) bere-

kend worden uit de volgende graaf:

q~ t C; ~

(VI1.2.3)

(VII.2.3) is volgens (VII.1.7) voor het Model I van Klein gelijk aan~~).

ic) Zie: (III.4.11) en (III.6.24).

~cic) Vergelijk de overgang van (IV.4.11} naar (IV.4.12).



(vII.2.4)

(VII.2.4) bevat de volgende circuits:



nr lengte waarde gewichten van pijlen en variabelen

1 1 ~ 1.00 ~

K' K'~

2 2 -0.17 ~ -0.17 ~ x 1.00

K',I',K'

3 3 (o.~3fo.15 ~)0.87 (o.43f 0.15 ~)o.87x1oo

Y',W1',C',Y'

1~ 3 0.02 1.OOx0.02x1.00

Y',NW',C',Y'

5 3 (0.08}0.68 ~) 1.00(o.o8fo.68 ~)1.00

Y~~~~~I~~Y~

6 ~ -(0.~3f0.15 ~)0.02 (0.~3f0.15 ~)(-1.00)0.02x1.00

Y',W1',NW',C',Y'

7 4 -(0.43}0.15 ~). (0.43}0.15 ~)(-1.00)(o.08fo.68 á)1.oo

(o.o8fo.68 ~) Y, w1' Nw, I, Y,~ ~ ~ ~

(VII.2.5)



Bereker.i:~g var. de coëffi ciënten van ( VII . 2. 2).

N

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

L L

u deelgraaf~) L !l (-1 ) ur~ 1}~(-1 ) u~u u a u
u

cumulatief

1.0000

1 ~ 1 0.02 -0.0200-------- ---
,

-0-9800- --~--------

-2- 3 1 0.43x0.87t0.15x0.87 ~
1

-0.3741-0.1305 ~
1-

0.6059 0.1305 a
-------------------

3 5 1 o.o8fo.68 ~ -0.0800-0.6800 ~ 0.5259 - 0.8105 ~
-------------------

4 7 1 (0.43x0.O8t0.43XG.68 ~ 0.0344f0.3044 ~
~~

fo.15x0.o8~0.15xo.68 12) f o.1020 12 0.5603 - 0.5061 ~
a ~ t 0.1020 12a-------------------

5 6 1 (o.43xo.o2to.15xo.o2 ~) 0.oo86to.oo30 ~ 0.5689 - 0.5031 ~
1t 0.1020 2

----- --- ------------------------- ------------------- ~---------------
6

------
1 1 ~ -l.oooo ~ 0.5689 - 1.5031 ~

~ f 0.1020 12a

7 1 er. 3 2 ~(0.3741t0.1305 ~) 0.3741 ~ t0.1305~~
~

0.5689 - 1.1290 ~
~ t 0.2325 12

a

ic) De deelgrafen zijn aangeduid met de nummers va.n de circuits in
(VIZ.2.5).
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8

9

10

11

1 en 5

2 en 3

1 en 7

i I12I í er.4

13

14

15

1 en 6

2 en 4

2 en 6

1

2

2

2

2

2

2

~ (o.o8to.68 ~)

-0.17~(0.3741to.13o5~)

- ~(0.0344t0.3044~
t0.102072

a

~ 0.02

- ~(0.0086t0.0030~)

-0.17 ~ 0.02

0.17~(0.oo86t0.oo30~)

0. 1700 ~

o. 0800~ t0. 680o-2
a

-0 .063~ -0 .0222'2
a

-0.0344~ -0.304412
-0.102Q'3 ~

a

0.0200 ~

-0.0086~ -0.003~
a

-0.0034 á

0.0015~ to.ooo5'-2
a

0.5689 - 0.9590 a
t 0.2325 ~

a~-------------------
0.5689 - 0.8790 ~
t 0.9125 12a

0.5689 - 0.9426 ~
t o.8903 1z

a

0.5689 - 0.9770 ~

to.5859~-2 -0.1020~3
a a-------------------

0.5689 - 0.9570 ~

to.5859'2 -0 .102013
a a

0.5689 - 0.9656 á

t0.582~ -0.1020'3

0.5689 - 0.9690 ~

t0.582~ -0.102013
a ~r----------------- -

~ 0.5689 - 0.9675 ~

t0 .5834~2 -0 .1020'3 (VII.2.6)



Uit (VII.2.6) volgt dat de vergelijking (VII.2.2) voor het Model I van Klein
gelijk is aan:

0.5689 - 0.9675 á f o.5834 ~2 - 0.1020 ~- o (v1I.2.'l)~ ~3

Hierbij is de eerste coëfficiënt (0.5689) gelijk aan één gedeeld door de
multiplier van de endogene graaf (zie: (VI.4.1)).

(VII.2.7) kan herschreven worden tot:

0.5689 a3 - 0.9675 a2 t o.5834 a- 0.1020 - o (VII.2.8)

(VII.2.8) is gelijk aan de karakteristieke vergelijking van Klein [6] pag. 77.
De waarde van de coëfficiënten van vergelijking ( VII.2.8) is in (VI1.2.6)
toegeschreven aan de waarde van paden en circuits van de graaf van het model.

(VII.2.8) heeft de volgende wortels:

a1 - 0.7044 t 0.3427 i

a2 - 0.7044 - 0.3437 i

a3 - 0.2918

Er zijn twee complexe wortels en een reële.

De absolute waarde van a1 en a2 is gelijk aan:

(0.7044)2 t (0.3437)2 - 0.784

(VII.2.9)

(VII.2.10)

Klein [6] pag. 77 stelt dat de grootste wortel in absolute waarde gelijk is
aan 0.92. Dit is volgens (VII.2.9) en (VII.2.10) niet goed.
De wortels van de karakteristieke vergelijking - zoals gegeven in (VII.2.9) -
zijn gelijk aan de eigenwaarden van (VII.2.1). De grootste absolute waarde is
gelijk aan 0.784 en is dus kleiner dan één. De invloed van de endogene en exo-
gene variabelen neemt dus af in de toekomst.
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VII.3. De betekenis van de eigenwaarden.

Het dynamisch proces, dat bepaald wordt door de relaties tussen de endogene

variabelen, wordt de interne cI`ynamiek~) genoemd. In een model met een ver-

traging van één periode van de endogene variabelen, zoals in (VII.1.1) zijn

de eigenschappen van de interne dynamiek gegeven in de matrix

[ I-A] -1 C 1 ( VI I. 3. 1)

en met name in de eigenwaarden ak (k - 1,2,...,m) van (VII.3.1).

Indien we afzien van de invloed van de exogene variabelen geldt:

y}K - {[ I-A] -1C1
}Ky0

(VII.3.2)

Het element ( j,i) in de matrix van (VII.3.2) is gelijk aan de totale invloed

van yi op y. en is gelijk aan:
0 J-FK

t - c1(i~J)~1 } c2(i~j)a2 t... t cm(i~j)~m (VII.3.3)
(Y- ~Y- )

10 JfK

De totale invloed van y. op y. wordt bepaald door een lineaire combinatie
lo J}K

van de eigenwaarden. De lineaire combinatie wordt bepaald door de constan-

ten ck(i~j) (k - 1,2,...,m).

De waarden van de constanten wordt evenals de waar.de van de eigenwaarden be-

paald door de waarde van de elementen van de matrix A en C. De waarde van de

constanten kan berekend worden met de eigenvectoren~`).

Het verloop van t(y ~y ) bij toename van K wordt bepaald door het verloop

10 JtK
van de m componenten van (VII.3.3). Het verloop van de componenten zal wor-

den besproken voor positieve ck(i~j). Bij een negatieve waarde van ck(i,j)
moet men het teken in de hierna volgende analyse omkeren. De eigenwaarden

ak kunnen reëel of complex zijn.

x) Zie: [ 7] pag. 399.
ic~) Zie: Theil en Boot [ 10] pag. 14~.



1. ak is reëel.

1. a. ak ~ 1 ; ak neemt toe ;

K
ak-}~voorK~~.

1.b. ak - 1 ; ak blijft constant;

ak - 1.

K

1.c. 0 ~ ak ~ 1; ak neemt af;

~~ -~ 0 voor K -~ ~.

1 . d. ak - 0 ; ~k blijft constant;

ak-0.

l.e. -1 ~ ak ~ 0; ak alterneert met afnemende
amplitude;

ak ~ 0 voor K -~ ~ .

1.f. ak --1 ; ak alterneert met constante
amplitude;

I~kl - 1

1.g. ak ~-1 ; ak alterneert met toenemende
amplitude;

I ak I-~ ~ voor K~~.

In het Model I van Klein is één reële eigenwaarde: J~3 - 0.2918.
Daarvoor geldt 1.c.

2. ak is complex. Dan heeft ak de vorm afbi en is er ook een eigenwaarde van
de vorm a-bi,namelijk de toegevoegd complexe van ~k. Stel dat ak}~ - a-bi,
dan veroorzaakt



K K
ck(i~J)~k } cktl(i~j)~kt1

bij toenr~.me van K een oscilerende beweging.

(VII.3.4) kan als volgt herschreven worden~):

ck(1~J)(atbi)K } cktl(i~J)(a-bi)K -

(VII.3.4)

rK{ck(i,j)(cos 8K f i sin 6K) } cktl(i,j)(cos 6K - i sin AK)}

waarbij: r- a2 f b2

(VII.3.5)

en waarbij voor 6 geldt dat tan 6 - ~, sin 0- r, cos 0 - r. (VII.3.6)

(VII.3.5) is gelijk aan~).

rK{(ck(i~j) } ckfl(i~J))cos 6K t(ck(i~J) - ckfl(i~j))
i sin 6K}

(VII.3.7)

Twee nieuwe constanten, c en e worden als volgt ge-(k,kfl)(i,j) (k,kt1)(i,j)
definieerd:

(ck(i~J) } ckfl(i~J)) - c(k~ktl)(i~J)cos e(k~ktl)(i~J)

(ck(i~J) - ckt1(i~j)) - c (k,ktl)(i~j)sin e(k~k}1)(i~J) (VII.3.8)

ofwel:

c(k~ktl ) (i~J ) - ~ck(i~j ) } ckfl (i~J 1" t ~ck(i~J ) - cktl (i~J )~

x) Zie: Allen [8J pagina 189.



(ck i ~)-ckfl i ~))t an e(k~k}1)(i~J) - (ck(i~j)}ck}1(i~J)

Met behulp van (VII.3.8) kan (VII.3.7) herschreven worden tot~).

(VI1.3.~)

K
c(k,kt1)(i,j)r (cos 6K cos e(k,ktl)(i~j) } sin 6K sin e )(i~j))-

(k,kfl

c(k~ktl)(í~J)rK cos(6K - e(k,ktl)(i~J))

Uit (VII.3.4) tot en met (VII.3.10) volgt dat:

(VII.3.10)

C ~K t C Á K - C rKCOS(eK - ek(i,j) i kf1(i,j) itl (k,kf1)(i,j) (k,ktl)(i,j))

(VII.3.11)

De complexe eigenwaarde en de er aan toegevoegde complexe eigenwaarde vor-
men samen dus een oscilerende cosinusvormige functie. De amplitude van de
trilling wordt bepaald door c(k,ktl rK. De begin-amplitude, de amplitu-)(i~J)
de in periode nul wordt bepaald door c Het verloop van de ampli-(k,kf 1 ) (i ~J ) ~
tude bij toename van K wordt be aald door de absolute waarde van de complexe
eigenwaarden ai en ai}1: r- a2tb2. Ten aanzien van de waarde van r kan men
drie gevallen onderscheiden:

2.a. r~ 1: exploderende trilling:

2.b. r- 1: vrije trilling:

2.c. r ~ 1: gedempte trilling:

De lengte van de trilling; de periode is constant en is gelijk aan:

3e0o of 26 (VII.3.12)

afhankelijk van de meting in graden of radialen van de hoek 6 in (VII.3.6).



De fase van de trilling, de waarde van de cosinus in periode nul, wordt be-

paald door e
(k,kf1)(i,j)~

De complexe eigenwaarde van het Model I van Klein zijn volgens (VII.2.9) ge-

lijk aan:

~1 2- a t bi - 0.7044 f 0.3437 i
~

De absolute waarde van (VII.3.13) is gelijk aan:

(VII.3.13)

r- vá f b2 - 0.784 (VII.3.14)

Voor deze eigenwaarden is dus 2.c. ( gedempte trilling) van toepassing.

Volgens (VII.3.13) geldt:

tan e - b- 0.3437 - 0.4879a 0.7044 - (VII.3.15)

De hoek 8 is krachtens (VII.3.15) 260. De periode van de trilling is dus:

326 - 13.8

Elk van de elementen, die ongelijk zijn aan nul, van de matrix:

{[ I-A]
-1C1 }K

(VII.3.16)

(VII.3.17)

ondergaat bij toename van K een gedempte trilling met een periode van onge-
veer 14.

18 van de 36 elementen van de matrix in (VII.3.17) zijn ongelijk aan nul.

Het verloop van de waarden van die elementen wordt in onderstaande tabellen

gegeven voor K gaat van 1 tot 15. Voor de berekening wordt verwezen naar

(vII.6).



Het verloop va.n t(Y ~y ) bij toename van K.
0 ,7

tK

Y.
`~tK

K
c}K ItK W1fK Y tK NW-HK KfK

1 0.206 -0.003 0.237 0.203 -0.034 -0.003

2 0.026 -0.025 0.031 0.001 -0.030 -0.028

3 -0.010 -0.017 -0.011 -0.027 -0.016 -0.045

4 -0.008 -0.003 -0.009 -o.oll -0.002 -0.048
5 0.002 0.007 0.003 0.010 0.007 -0.041
6 0.010 0.013 0.011 0.023 0.011 -0.028

7 0.013 0.013 0.015 0.027 0.012 -0.014

8 0.013 0.011 0.014 0.024 0.010 -0.003

9 0.010 0.008 0.011 0.017 0.006 0.004
10 0.006 0.004 0.007 0.010 0.003 0.008

11 0.002 0.001 0.003 0.003 0.000 0.009

12 -0.000 -0.001 -0.000 -0.002 -0.001 0.007

13 -0.002 -0.002 -0.002 -0.004 -0.002 0.005

14 -0.002 -0.002 -0.003 -0.005 -0.002 0.002

15 -0.002 -0.002 -0.003 -0.004 -0.002 0.000

(vII.3.18)



Het verloop van t(~ ~y ) bij toename van K.

O `~ }K

Y.
~}K

K

C}K I}K W1}K Y}K ~}K K}K

1 0.461 0.735 0.514 1.195 0.681 0.735
2 0.475 0.362 0.539 0.838 0.298 1.097
3 0.183 0.015 0.211 0.199 -0.012 1.112

4 -0.093 -0.214 -0.102 -0.307 -0.205 0.898

5 -0.261 -0 .314 -0.293 -0.575 -0 .282 0.584
6 -0.316 -0.313 -0.356 -0.628 -0.272 0.271
7 -0.286 -0.248 -0.324 -0.533 -0.210 0.023

8 -0.209 -0.157 -0.237 -0.366 -0.129 -0.134
9 -0.119 -0.069 -0.136 -0.188 -0.052 -0.203
io -0.040 -0.001 -0.046 -0.040 0.005 -0.203
11 0.018 0.041 0.019 0.059 0.0~0 -0.162

12 O.o49 0.059 0.055 0.108 0.053 -0.103
13 0.058 0.057 0.066 0.116 0.050 -0.046
14 0.052 0.045 0.059 O.o97 0.038 -O.ool
15 0.037 0.028 0.043 0.065 0.023 0.026

(VII.3.19)



Het verloop van t(K ~y, ) bij toename van K.
0 ~}K

Y.
~fK

K

C
fK

I
fK

W1
fK

Y
tK

NW
tK

K
tK

1 -0.115 -0.184 -0.128 -0.299 -0.170 0.616
2 -0.234 -0.274 -0.263 -0.508 -c.245 0.542
3 -0.280 -0.278 -0.316 -0.558 -0.242 0.264
4 -0.257 -0.225 -0 .291 -0 .481 -0.191 0.040
5 -0.191 -0.146 -0.217 -0.337 -0.120 -0.106
6 -0.113 -O.o68 -0.128 -0.180 -0.052 -0.174
7 -0.041 -0.006 -0.047 -0.047 0.000 -0.180
8 0.011 0.033 0.012 0.045 0.032 -0.147
9 0.041 0.051 0.046 0.092 0.046 -0.096
l0 0.051 0.051 0.057 0.102 0.044 -0.045
11 0.047 0.040 0.053 0.087 0.034 -0.005
12 0.034 0.026 0.039 0.060 0.021 0.021
13 0.020 0.012 0.022 0.031 0.009 0.033
14 0.007 0.000 0.008 0.007 -o.ool 0.033
15 -0.003 -0.007 -0.003 -0.009 -0.006 0.026

(VII.3.20)

De invloed van NWO is volgens bovenstaande tabellen groter dan de invloed
van YO en K0.

De fase va.n de trilling wordt bepaald door e (1,2)(i,j)~
Elk van bovenstaande 18 trillingen heeft een eigen fase. De waarde vari de
fase kan bepaald worden met behulp van de eigenvectoren~).

i;) Zie: Theil and Boot [ 10] pag. 144 en 145.



VII.4. De gevoeligheid van de eigenwaarden.

De waarde van de eigenwaarde is een funktie van de coëfficiënten van verge-
lijking (VII.2.8).
De coëfficiënten van vergelijking (VII.2.8) zijn funkties van de gewichten
van pijlen in de graaf. Die gewichten zijn gelijk aan de coëfficiënten van
het model. We willen nu de gevoeligheid gaan bepalen va.~~ de eigenwaarden
voor de gewichten uit de graaf~).

) - aa `~,l
s(~'~ 1 a ' ~

' ~,1
(VII.4.1)

We zullen voor (VII.4.1) een algemene formule afleiden, bij de volgende ka-
rakteristieke vergelijking:

aO~m } a1~m-1 ~... m-la
f am - 0

We beschouwen de volgende funktie:

m
F(a~,a1,...~am-1'am,a) - E ai~m-i

i-0

(VII.4.2)

(VII.4.3)

Het is duidelijk dat F continue partiële afgeleiden heeft naar a en a.i
(i - O,l,...,m).

Stel dat aj een wortel is van (VII.4.2) bij gegeven ai - ai (i - 0,1,...,m).
Dit betekent dat:

F(a~,al,..., m,aj) - 0

Indien

aF(a~,a1,...,am,aj)
aa ~ 0

(VII.4.4)

(VII.4.5)

:t) Zie: (IV.4.15).



dan bestaat er volgens de impliciete funktiestellingz) een omgeving U C Rmfl

van (ap,a1,... am) en een omgeving van aj en een continue differentieerbare
funktie cp, zodanig dat:

eii

W(aC,al,...,am) - ~j

F(a

(VII.4.6)

(VII.4."l)C,al,...~am~~(aC,a1,...,am)) - 0

voor ( ap,al,...,am) E U.

a. moet dus een enkelvoudige wortel zijn.
J

Voor cp geldt :

aF(a~,a1,... m,a~) aF(a~,al,...,am,a.) acp(a~,ál,...,am)
~

aa. } aa ~a. - 0
i i

(i - O,l,...,m) (VI[.14.fi)

oilael

aa
aa.i

aF
aa.

- - aFl (i - 0,1,...,m) (VII.4.9)

ai (i - 0,1,...,m) is een fuhktie van de gewichten van de pijlen in de graaf.
Wanneer we in (VII.4.1) de gevoeligheid va.n a willen bepalen voor de direkte
invloed van variabele h op variabele 1, dan kunnen we a. beschouwen als funk-i
tie van dh,l:

ai - fi(~~l) (i - O,l,...,m) (VIi.4.1O)

x) Zie: Courant [ 9] Volume II, pag. 114.



Uit (VII.4.6) en (VII.4.10) volgt dan dat:

aa ~ aa aai
adh,l - i-0 ~ai a~,l

Uit (VII.4.11) en (VII.4.9) volgt:

aF
aa m aai aai
a - E - a

a h,l i-o á~ a h,l

Uit (VII.4.12) en (VII.4.1) volgt:

aF
m aa. aa.s(~~a - i i ,l

h,l) - i~0 aF adh~l a
aa

(Vli.~a. 1 1 )

(VII.4.12)

(VII.4.13)

Voorbeeld:
We gaan de gevoeligheid bepalen van de eigenwaarden voor de direkte invloed

van NWO op I}1:

s(~~d(NWO,ItI))

(VII.4.2) is hierbij volgens (VII.2.8) gelijk aan:

a0a3 f ala2 t a2a f a3 - 0

waarbij volgens (VII.2.4) tot en met (VII.2.8) geldt:

a0 - 0.5689

(VII.~.14)

(VII.4.15)

al -- 0.1305 - d(~O~IfI) t 0.43
d(NWO~If1)

t 0.0120 t U.0030

- 1.000 f 0.3741 f 0.1700 f 0.0800 - O.Oti36 - 0.0344 f 0.0200

- 0.0086 - 0.0034 t o.0015 -- 0.5799 - 0.57 d(~ ~I )o tl



a2 - 0.15 d(~o,Ifl) f 0.1305 t
d(NWO,It1) - 0.0222 - 0.43 d(~p,It1)

- 0.0120 - 0.0030 f 0.005 - p.o938 f 0.72 d(~ ~I )
0 t1

a3--0.15 d(~ ~I )p tl

Uit (VII.~.15) en (VII.4.16) volgt dat:

~F 3 aF 2 aF aF
áa0

- ~ ' aal - ~ ' aa2 - ~' aa3
1

áa - 0.5689 X 3 a2 f(-0.5799 - 0.57 d(~ ~I ))2 a
o fl

f(0.0938 t 0.72 d(NW ,I )) - 1.7067 a2
o tl

(VII.~.1e)

(VII.~t.17)

-(1.1599 t 1.1it d(NWO,ItI))a t o.0938 f o.72
d(NWp,It1)

(Vll.~i.l~i)

Uit ( VI I. 4. 16 ) volgt dat :

aao

ad(NWp,It1)
- 0

aa
1 - -0.57

ad(Nwo,Itl)

aa2

ad(NWO,If1)

aa3

- 0.72

- -0.15 (VII.~~.19)



Uit (VII.4.12), (VII.4.17), (VII.4.18) en (VII.4.19) volgt dat:

aF

aa
3 aai aai

- E - a~
-ad(NWO~ItI)i-0 á~ a h,l

~3 x 0 t a2 ~-0.` f~ x 0.72 f 1 x(O.Ij)
1.7067 a2 -(1.1599 } 1.14 d(NWO~IfI))~

f 0.0938 f 0.72 d.(NWO~lf1)

(VII.4.20)

Uit (VII.4.20) en (VII.4.13) volgt dat

s(~,d(NW ,I )) -0 t1

(-0.57 a2 t o.72 a- o.15)d(NW ~I )
0 tl

{1.7067 a2 -(1.1599 t 1.1l~ d(N,w0~1-}1))a f o.oy38 f o.72 ~~(~uw~~,I}1,1}~

(v1I.4.~~i )

Voor d(~ ~I )- 0.68 - zoals in het model - is (VII.4.21) gelijk aan:
0 fl

s(~'d(NWO~It1)

d(~0'If1 ) - 0.68

- ~ ,- t u.4896 a - 0.1020
1.7067 a3 - 1.9351 a2 f 0.5834 a

(VII.4.2~?)

Voor a- a1 2- 0.7044 f 0.3437 i is (VII.4.22) gelijk aan:
~



s(~'d(NWO~It1))
d(NWO,I}1) - 0.68

a- 0.7044 f o.3437 i

0.0963 f o.0194 i
-0 .1502 f o.0674 i

(vII.~~.,-~3)

(VII.4.23) l~an herschreven worden tot~).

s(~~d(~0'If1 ) )

d(~0'It1 )
- 0.68

a - 0.7044 t o.3437 ~-

- f 0.5823 t 0.1322 i

(VII.4.24)

De absolute waarde van (VII.4.24) is gelijk aan 0.597.

Voor a- a3 - 0.2918 is (VII.4.22) gelijk aan~.

s(~'d(NWO~It1))
d(NWO~If1) - 0.68

a - 0.2918

- - 0'~9 - - 0.1642 (vlI.4.G5)0.0479

De gevoeligheid van de eigenwaarden voor de andere coëfficiënten uit het mo-
del kan op overeenkomstige wijze bepaald wor.den.
De resultaten worden in onderstaande tabel samengevat. Eerst wordt de gevoe-
ligheid gegeven voor de coëfficiënten van de definitievergelijkingen, vervol-
gens wordt de gevoeligheid gegeven voor de coëfficiënten uit de reactiever-
gelijking.

De gevoeligheid, s, va.n a voor dh 1, bij de waarde van dh 1 zoals die gege-~ ~
ven is in (VII.1.9):

ic) Met gebruikmaking van de volgende formule:
a tb i a tb i a-b i a a fb b f(a b-a b)i

1 1 1 1 X 2 2- 1 2 1 2 2 1 1 2
a2tb2i - a2fb21 a2b2i 2}b2

a2 2



bij a - a , - 0.70 f 0.34 i bij a- a - 0.~')~
1 , ~-

3

h,l s- p -!- q i -q{arcty(ba 1)}- 1 ~) s

def.verg.

Y ,NW 1.62 f O.oy i - 0.003 - 3.05}1 }1

,NWW1 0.98 t U.OS i t O.OU3 - 2.88}1}1

c ,Y 0.73 t 0.02 i t 0.001 - 0.79}l }1

,KK 0.46 f o.48 i t o.018 0.08}1U

I 'Y
0.62 f 0.17 i - 0.007 - 0.17

fl tl

I ,K 0.03 t 0.30 i - 0.012 - 0.05}1 }1
---------- ------------ -- --------------- ------ ------------------
react.verg.

,Cwi 0.72 f o.02 i t o.ool - 0.79}1}~

,INw 0.58 f o.13 i - 0.005 - 0.16}1O
Y ,wl -0.19 f o.02 i - 0.001 0.96}l }1

YU,W1}1 -0.07 f 0.04 i - 0.002 1.14

NW ,i 0.04 t 0.03 i - 0.001 - 0.01}l }1

IK -0.03 f 0.3o i t o.012 0.05}1U,

Nw 'C 0.01 f 0.00 i - 0.000 - 0.00tl tl

~) De betekenis va.n deze kolom wordt in VII.S besproken.

De cijfers uit (VII.4.26) kunnen als volgt benaderd worden:

Bepaal dh 1 zodat
~

h,l - h,l - e

(V11.4.'~E,)

(VII.4.27)

waarbij e klein is.



-30-

lier~ken bij cil'1 1 ~if, waarde van de eif;enwaarden a'.
~

l~an kr.~n s als volgt benaderd worden:

a'-a

s(~`' h 1) ~ ~ a

' ~,l- h,l
(VII.~.2~,)

Voor e ~ 0.0001 zijn bij het model I van K1ein de cijfers uit tabel (VII.~.26)
op twee plaatsen achter de komma afgerond, gelijk aan (VII.~.28).

In tabel (VII.4.26) zien we, dat de gevoeligheid van a3 het grootst is voor
d(Y ~~ ). Dit gewicht is niet het gewicht van een pijl van een variabele

t~ tl
uit periode nul naar een variabele uit period.e één en ook niet het gewicht
van een pijl van het circuit met de grootste bijdrage in de waarde van de
multiplier M(zie: (VI.it.l)). d(Y ~NW ) heeft echter betrekking op een

fl tl
coëfficiënt uit een definitie-vergelijking.
De coëfficiënt is gelijk aan één en is onveranderlijk, ook bij structuurwij-
zigingen, omdat het model in absolute grootheden is gedefinieerd.
Dit geldt ook voor de andere coëfficiënten uit de definitie-vergelijkingen
van dit model. Voor dit model zijn dus alleen de gevoeligheden ten aanzien
van de coëfficiënten van de reactie-vergelijkingen van belang.

~3 is ten aanzien van de reactie-vergelijkingen tret meest gevoelig voor~
d(Y ~W1 ). Dit is het gewicht van een pijl van een variabele uit periode

0 fl
nul naar een variabele uit periode één. a3 is verder erg gevoelig voor

d(Ytl'W~1)
en d(W}1~C}1). Dit zijn gewichten van pijlen van het circuit met

de grootste bijdrage in de waarde van de multiplier M(zie: (VI.4.1)). De
gevoeligheid van a3 voor de directe invloed van het nationaal inkomen, YO
en Y}1, op het looninkomen, W1}1, is positief (1.1~t en 0.96). De gevoelig-
heid van ~3 voor de directe invloed van het looninkomen, W1}1, op de con-
sumptie, C}1, is negatief (-0.79).

a1 en a2 hebben een grotere absolute waarde dan a~ en zijn daarom belan~;rij-
ker voor de doorwerking van de invloed door de perioden heen.De gevoeligheid
van al en a2 wordt in de volgende paragraaf besproken.



VII. . De gevoeligheid van de amplitude en de periode.

Ilet, verl-uup vcLn de urnplitude van de trillin~;, dit: veruc~r.zaakt wur~lt, cie~ur ~~t~n
complexe eigenwaarde err de eraan toegevoegde complexe eigenwaarde, wordt be-

paald door de absolute waarde van die complexe eigenwaarden (afbi):

r - a2 t b2 (VII.5.1)

We gaa.n nu de gevoeligheid van r bepalen voor de gewichten van de pijlen
van de graaf, dus voor de coëfficiënten van het model:

) - ar h,l
s(r,dh 1 a r' ~,l

(VII.5.2)

De eigenwaarden zijn een funktie van dh 1 dus ook a en b zijn een f'unktie~
van dh l. Daarom geldt:

~

ar ar aa ar ab
adh~l - aa adh 1} ab adh

1~ ~

Uit (VII.5.1) volgt dat

ar 1 2a
aa 2

a

a2 t b2 a2 f b2

ar b
ab -

a2 f b2

(vII.5.3)

(VrI.S.~)

(VII.5.5)

Voor de bepaling van aa en ab maken we gebruik van de uitkomsten vanadh~l adh,l
(VII.4.13). Voor een complexe eigenwaarde, ai - atbi, en voor de eraan toe-
gevoegde complexe eigenwaarde ai}1 - a-bi geldt dat~volgens (VII.4.26):

aai ~~l -
p. q. (VII.5.6)

s(~~ h'1) - a. - adh 1 ai i(h,l) } i(h,l)1
~i i '

-h,l - h,l



aai ah 1
s(~itl' h,l}~. -~. - a~ 1 ~i - pi(h,l)

- qi(tl~l)i

it 1 if 1 '

(VII.5.7)

Ter vereenvoudiging worden in de navolgende afleiding de indicices van p en
q weggelaten evenals gebeurd is bij a, b en r in het bovenstaande.
De som van de twee complexe eigenwaarden is gelijk aan:

~i } ~itl - (atbi) t (a-bi) - 2a

Verder geldt:

a(a. t a. ) aa. aa.~ ~fl - ~ } ~
adh~l adh~l adh~l

Uit (VII.5.9) volgt dat:

a(~i } ~`itl) h,l a~i h,l ~i
a~~l (~i } ~if1 ) - a~~l ~i (~i } ~it1 )

} a~ifl h,l ~itl
a~ 1 ~itl ( ~i } ~itl)~

(vII.5.8}

(vII.5.9)

(VIi.5.10)

Uit (VII.5.10), (VII.5.8), (VII.5.6) en (VII.5.7) volgt, bij weglating van
de indi ces van p en q, dat :

a(2a) ~,1 - (ptqi) ( a-~bi) } (p-qi) (a-bi)
adh 1 2a 2a 2a~

(VII.5.11)

Uit (VII.5.11) volgt dat:



aa h,l - pa - qb f pbi f gai } pa - qb - pbi - qai -
aa 1 a - 2a

h,

-2pa- 2qb-pa- qb
- 2a - a

Uit (VII.5.12) volgt dat:

aa -pa- qb
adh,l - dh,l

Het verschil van de twee complexe eigenwaarden is gelijk aan:

~i - ~ifl - (afbi) - (a-bi) - 2bi

Verder geldt:

a(~i - ~itl) - a~i a~if1
aah~l adh~l adn~l

Uít (VII.5.15) volgt, naar analogie van (VII.5.9) en

a(2bi) h,l 2pbi t 2qai
adh 1 2bi - 2bi

~

Uit (VII.5.16) volgt dat:

ab pb t qaa~' 1 - - ~' i - (vII.5.17)

Uit (VII.5.3), (~I.S.~), (VII.5.5), (~1.5.13) en (VII.5.17) volgt dat:

a r - a pa - qb }, b pb t qa -

a h'1 a2 f b2 ~'1 a2 } b2 ~,l

- Pa2 - qab } pb2 } gab - P a2 } b2- (VII.5.18)

a2 t b2 ~,l
~,l

(VII.5.12)

(VII.5.13)

(vlI.5.1~)

(VII.5.15)

(VII.5.11) dat:

(VII.5.16)



De gevoeligheid van r voor dh 1 is volgens (VII.5.2), (VII.5.18) en~
(VII.5.1) gelijk aan:

s(r,dh 1) - ar
h,l - p a2 t b2 , h,l

' ~i,l h,l a2 } b2

- p (VII.5.19)

De gevoeligheid van de absolute waarde van de complexe eigenwaarde is gelijk
aan het reële gedeelte van de gevoeligheid van de complexe eigenwaarde.

De waarde van p voor het Model I van Klein is gegeven in (VII.~.26). Alleen
de gevoeligheid ten aanzien van de coëfficiënten uit de reactie-vergelijkin-
gen zullen we bespreken.
De gevoeligheid van r heeft voor elke coëfficiënt het tegenovergestelde te-
ken van de gevoeligheid van a3.
r is het meest gevoelig voor d(W1}1~0}1), gevolgd door d(NWO~I}1) en

d(Y ~Wi ). Hierbij zijn d(W1 ~c ) en d(Y ~W1 ) gewichten van pijlen
t1 tl tl f1 fl tl

uit het- circuit met de grootste bijdrage in de waarde van de multiplier M
(zi~: (Vi.k.l)) en is d(NW I) h~t gewicht van een pijl van een variut,~le

0' f 1
uit periode nul naar een variabele uit periode één.

360
Pe - é

waarbij:

6 - arctg b
a

Uit (VII.5.20) en (VII.5.21) volgt dat:

pe - 360b - 360{arctg(bá 1)}-1
arctg -

a

(VII.5.20)

(VII.5.21)

(VII.5.22)

De gevoeligheid van de periode voor de gewichten van de pijlen van de graaf
is gelijk aan:

a a~~- ~n,l
s(pe' h,l) - adn 1 pe

~
(vII.5.23)



llnaloog azul ( Vil . 5. 3) geldt :

~) ,v - ~)~ ~: J;l } J ~ Jl~

Jd ~ 1 Ja dd~ 1 'Jb Jcih
11 , ~~ ~

Uit (VII.5.22) volgt dat:

~-- 360{arctg(ba 1)}-2{1 f(ba 1)2}-1{-ba 2} -

- t 360{arctg(bá 1)}o2(1tb2a 2)-lba 2

ab -- 360{arctg(ba 1)}-2{1 t(ba 1)2}-1{a 1} -

- - 360{arctg(ba 1
)}-2(ltb2a--2)-1á 1

(VL~.',.;'~~)

(vII.5.25)

(VlI.5.26)

Uit (VII.S.'~4), (VII.5.25), (VII.5.26), (VII.5.13) en (VII.5.17) volgt dat

,, ( Pa-qb )
~a~-~- - 360{arctg(ba ~)}-2(1fb~a 2)-lba 2 dh 1
~,1 '

- 360{arctg(ba 1)}-2(1tb2á2)-lá 1 (pbfqa) -
h,l

360{arctg(ba-1)}-1(ltb2a 2)-1(Pa 1b-qa-2b2-pa 1b-q) -
h,l

360{arctg~bá 1)}-2(lfb2a 2)-1(ltb2a 2)(-q) -
~,1

-q 360{arctg(ba 1)}-2
- ~,l

(vlI.5.27)

Pe gevoeligheid van de periode, pe, voor dh 1 is volgens (VII.5.23) en~
(VII.5.27) gelijk aan:

a~e h,l - -q 360{arctg(ba 1 )}-2 ~,1
s(Pe, a ) - - -

h'1 acl~l,l
pe dh,l 360{arctg(ba 1)}-1

- -q{arctg(ba 1)}-1 (v11.5.28)



lle gevoeligheid van de periode, behorende bij een complexe eigenwaar~?e wordt

bepa.~.ld door het imaginaire gedeelte van de gevoeligheid van de complexe ei-

genwaarde.

De waarde van (VII.5.28) voor het Model I van Klein is gegeven in (VII.~.26).

Alleen de gevoeligheid ten aanzien van de coëfficiënten uit de reactie-ver-

gelijkingen zullen we bespreken.
De gevoeligheid van de periode is het grootst voor d I), gevolgd door

( KO' f 1

d(NW ,I )~ Deide gewichten hebben betrekking op de invloed van een variabe-
0 fl

le uit periode nul op een variabele uit periode één.

De opmerkingen ten aanzien van de gevoeligheden van het Model I van Klein

kunnen aldus samengevat worden:

-~3 is zeer gevoelig voor d(Y ~W1 ) en voor de gewichten van de pijlen
0 tl

van het circuit met de grootste waarde: (Y}1, W1}1, C}1, Y}1).

- de gevoeligheid van r is tegengesteld aan die van ~3.

r is zeer gevoelig voor de gewichten van de pijlen van het circuit met de

grootste waarde en voor d
(NWO'If1).

- de periode is zeer gevoelig voor d(
KO'If1)

en d(~O~If1).

Wanneer we de graaf (VII.1.7) bezien, kunnen we het bovenstaande globaal

weergeven door te stellen dat a3 en r gevoelig is voor de gewichten uit de

linker helft van de graaf (inkomen en consumptie) en dat de periode gevoelig

is voor de gewichten uit de rechter helft van de graaf (kapitaal en investe-

ringen). Dit geldt ook wanneer we de gevoeligheden voor de coëfficiënten uit

de definitie-vergelijkingen in de beschouwáng betrekken.

Economisch betekent dit dat de lengte van de conjunctuur-cyclus bepaald wordt
door de investeringsactiviteit en de amplitude van de conjunctuur-cyclus

wordt bepaald door de relaties tussen de inkomenscategorieën en de consump-

tie.



VII.6. Dynamisch model met horizon groter dan één.

In het voorafgaande is aan de hand van de eigenwaarden de structuur van de

interne dynamiek besproken. De structuur van het dynamisch model wordt in

deze paragraaf geanalyseerd met de graaf inet een horizon groter dan één.

De graaf inet horizon twee va.n model (VII.1.3) ka.n alc3us schematisch worden
~)weergegeven .

(VII.~.1)

(VII.6.1) is voor het Model I van Klein gelijk aan:

~) Zie: (IV.3.14).
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De tutale invloed va.n Yl~' zLl, ::} 1 ~~~~ ~t,' ep Yt2

(~ ~ l.'Í.-~''), (ILI.'(..i7) c~r~ (L.LL.~j. it~).

U~~ Lutii.l~~ -iiivlued v:~i YO ~P Y~., i:; v~~-Lt'~~iis

T(Y ~Y )
- ( {~ I-A]

-101 }2 ) ~

0 f2
(VII.6.3)

Voor het Model I van K1ein is (VII.6.3) volgens (VII.1.2) gelijk aan:

T(Y ~Y ) - (II-A~-1C1)'(~I-A]-101),
-

0 t2

r
0.~1 -0.00 0.24 0.20 -0.03 -0.00
i~.46 0.73 0.51 1.20 U.68 0.73

-0.1~' -0.18 -0.13 -0.30 -0.17 0.82

CO
IO
W10
YO
NWO
KO

0.21 -0.00
0.46 0.73

-0.12 -0.18

0.24 0.20 -0.03 -0.00
0. 5 1 1. 20 0. 68 0.'( "j

-0 . 13 -0 . 30 -0 . 1 `( u . 8~'

Cf2 It2 Wlt2 Yf2 NWf2 Kf2

0.026 -0.025 0.031 0.001 -0.030 -0.028
0.475 0.362 0.539 0.838 0.298 1.o9't

-0.234 -0.274 -0.263 -0.508 -0.245 0.542 (VII.6.4)

De waarde van de elementen van (VII.6.4) is eerder gegeven in (VII.3.18) tot

en met (VII.3.20) voor K- 2.

De elementen van (VI.6.4) kunnen berekend worden met de formule van Mason,

zoals is aa.ngegeven in (IV.3.21). Als voorbeeld wordt het element met de

grootste absolute waarde genomen, namelijk:

is geE;crven in (lll.'(. ;:'),

11.L '(. ~~') 1~~~li.,jk ruw.



1(NW ,K ) - 1.U~~'(
0 t~

(vii.~,.~,)

De waarde van de multiplier van de endogene graaf voor de berekening ve.n
(VII.6.5) is volgens (IV.3.20) gelijk aan~).

h,2 - h, - (1.7578)2 - 3.0898 (VII.6.6)

De enkelvoudige paden van NWO naar K}2 zijn:

k waarde: IIk enkelvoudig pad

1 (NWO,It1,Kf1,Kf2)

0.6800 o.68x~.ooxl.oo

2 (NWO~If 1'Kt1'If2'Kf2)

-0.1156 o.68x1.oo(-0.17)1.00

3 (NWO'If1'Y}1,W1}2,NW}2,I}2,K}2)

-0.0082 o.68x1.ooxo.l5(-1.00)o.o8xi.oo

4 (~0'Itl'Y}1,W1}2,C}2,Y}2,NW}2,I}2,K}2)

0.0071 o.68X1.ooxo.l5xo.87X1.ooxl.ooxo.o8xi.oo

5 (NWp'If1'Yf1'~f1'If2'Kf2)

o.k62~ o.68X1.ooxl.ooxo.68x1.oo

6 (NWp'Ifl'Yf1,W1}1,NW}1,I}2,K}2)

-o.i988 o.68X1.ooxo.43(-1.00)o.68x1.oo

(vii.É~.;')

~c) Zie (VI.~. 1 ).



V~~ur ~ic l~e.rokenin~; v~i mk worcien de circuits uangedui~i met het nurmnt~r irr

tubel (VL.3.43) in die zin dat:

1.1: circuit nr. 1 in periode 1: Yt1,W1}1,C}1'Y}1

1.2: circuit nr. 1 in periode 2: Y}2,W1}2'C}2'Y}2 (VlI.6.8)

Overeenkomstige definities gelden voor 2.1 en 2.2, 3.1 en 3.2, etc.



Bereker.ing van mk voor de enkeïvoudige paden van (VII.6.7).

:~ . dee'graaí' !1(k~v) L(k~v)
L ,

(-ï; (k,i)~(k'v)
L

~ 1 t (-?) (k'v li(k~v)
cumulatief per k

1 1.0000

1 1.1 0.3741 1 -0.3741 0.6259
2 1.2 0.0200 1 -0.0200 0.6059

3 1.4 -0.0086 1 to.oo8ó 0.6145
4 2.1 0.3741 1 -0.3741 0.2404

5 2.2 0.0200 1 -0.0200 0.2204

6 2.3 0.0800 1 -0.0800 0.1404
7 2.4 -0.0086 1 to.oo8ó 0.1490
~ z.5 -0.0344 1 to.0344 0.1834
y 1.1 en 2.1 0.3741x0.3741 2 f0.1400 0.3234

'.0 1.1 en 2.2 0.3741x0.0200 2 t0.0075 0.3309

í1 1.1 en 2.3 0.3741x0.0800 2 t0.o29g 0. 3608
12 1.1 en 2.4 0.3741x(-0.0086) 2 -0.0032 0.3576

13 1.1 en 2.5 0.3741x(-0.0344) 2 -0.0129 0.3447

1.2 en 2.1 0.0200x0.3741 2 t0.0075 0.3522
15 1.2 en 2.2 0.0200x0.0200 2 t0.0004 0. 3526
";F 1.2 en 2.3 0.0200x0.0800 2 t0.0016 0.3542

1; 1.2 en 2.4 0.0200x(-O .oo86) 2 -0.0002 0.3540
~ 1.2 en 2.5 0.0200x(-0.0344) 2 -0.0007 0.3533

, 1.4 en 2.1 -0.0086x0.3741 2 -G.0032 0.3501

2G 1.4 en 2.2 -0.0086x0.0200 2 -0.0002 0.3499



' 21 1.4 er. 2 ? -0.0086x0.0800

2Z 1.~~ en 2.4 -0.0086x(-0.0086)

L--- cJ- -~-I-~--~-5--- --`~-008óx(-0-03~4~--~

2

2
2

--2-----~

11 1.1 0.3741
2 1.2 0.0200
5 1,4 -0.0086
4 2.1 0.3741
5 2,2 0.0200
6 2,4 -0.0086
7 1.1 en 2.1 0.3741x0.3741

8 1.1 en 2.2 0.3741x0.0200

9 1.1 en 2.4 0.3741x(-0.0086)

10 1.2 er. 2.1 0.0200x0.3741

11 1.2 en 2.2 0.0200x0.0200

12 1.2 en 2.4 0.0200x(-0.0086)

13 1.4 en 2.1 -0.0086x0.3741

14 1.4 en 2.2 -0.0086x0.0200

15 1.4 en 2.4 -- -0.0o86x(-0.0086)
~---- --- ------------ --------------------

3

~---~-~-~--------------~--------------------~
4

~---~-G-~--------------~--------------------~

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

-O.OOG7
t0.0001

--t0-0003--------~

-0.3741
-0.0200
to.oo85
-0.3741
-0.0200
to.oo8ó
t0.1400
to.oo75
-0.0032
t0.0o75
t0.0004
-0.0002
-0.0032
-0.0002
t0.00U1

0 3492
0.3493
0.3496

1.0000
0.6259
0.6059
0.6145
0.2404
0.2204
0.2290
0.3690
0.3765
0.3733
0.3808
0.3812
0.3810
0.3778
0.3776
0.3777

1.0000

1.0000

5 I I I I I I 1.0000



~ ~.i 0.3741 1 -0.3741
,I

0.6259 ~~

~ - 2.2 0.0200 1 -C.0200 0.6059
I - ~-- -.4------------ -0.0086------------------ ï------ t0 0085----------------- 0 oï4,-------------~-----------
„ ï.oooo

' 2.1 o.374ï 1 -0.374ï 0.6259
- 2.2 0.0200 1 -0.0200 0.6059
~ 2.4 -0.0086 ï t0.0086 0.6145

(VII.6.9)



fierekrning va.n T(NW ~K ) met t~ehulp van (VII.6.6), (VlL.fi.`() en (VLI.(~.~i).

0 t2
(De paden staan in de volgorde van de grootte van de absolute waardc vc.ci

]IkmkM) .

(1) (?) (3) (4) (5) (6) (7)

(7)
k nk mk Mk-mkM IIkMk E 1Ik k

t x 100
W K(M-3.o898) cumulatief t2N O'

5 0.4624 0.6145 1.8987 0.8779 0.8779 80
1 0.6800 0.3496 1.0802 0.7345 1.6124 147
6 -0.1988 0.6145 1.8987 -0.3775 1.2349 113
3 -0.0082 l.ooo0 3.0898 -0.0252 1.2097 llo
~F o.0071 l.ooo0 3.o8y8 O.o219 1.2316 11~

2 -0.1156 0.3777 1.1670 -0.1349 1.0967 loo

Volgens (VII.6.10) geldt:

T(NWO~Kf2)
- 1.097

(VII.6.11) komt overeen met (VII.6.5).

(vLI.6.lo)

(VII.6.11)

r(NW ,K ) kan eenvoudiger berekend worden, wanneer we gebruik maken van de
0 f2

eigenschap dat:

T(YO~Y}2)
- ({~I-A]-1C1}2)~ -

T(YO~Y}1)(~I-A]-1C1)' - {T(YO~Y}1)}2

(vll.6. i~~)

De totale invloed van yo op y}2 is gelijk aan de totale invloed van yo op

ytl maal de totale invloed va.n y}1 op y}2. De totale invloed van y}1 op y}2



is in deze berekening gelijk aan de totale invloed van y0 op y}1. Ilierbij
g~~ldt, aus dr~t:

T - T (i - 1,2,...,m) (VII.6.13)
(Y. ~Y . ) (Y. ~Y - )

lf1 ~t2 10 ~fl

Analoog aan (VII.6.12) geldt volgens de vermenigvuldigingsregelx) en de op-
tellingsregel~) in figuur (VII.6.2) dat:

T(NWO~Kf2)
-

T(NWO~Kt1)T(Kf1~K}2)
f T(NWO,NWtI)T(NW}1,K}2) t

T(NWO~Yf1)T~Yf1'Kt2)
(VII.6.14)

Rekening houdend met (VII.6.13) is (VII.6.14) volgens ( VII.1.11) gelijk aa.n:

T(Nw ,K ) - o.735xo.816}o.681xo.735f1.195x(-o.o03) -
0 t2

0.5996f0.5o04-0.0033 - 1.0967 (vII.6.15)

In (VII.6.15) is 0.5996 gelijk aan de totale invloed van NWO op K}2, die
loopt via K}1 naar periode 2.
Die totale invloed is gelijk aan de totale invloed van pad 1 plus pad 2 in
(VII.6.10):

0.5996 - 0.7345 - 0.1349 (vII.6.16)

In (VII.6.15) is 0.5004 gelijk aan de totale invloed van NWO op K}2, die
loopt via NW}1 naar periode 2.
Die totale invloed is gelijk aan de totale invloed van pad 5 plus pad 6 ir~
(VII.6.10):

ic) Zie: (I.5.3).
~~c) Zie: (I.5.4).



0.5004 - 0.8779 - 0.3775 (vII.6.17)

in (Vil.É~.15) is -0.0033 gelijk i~,~.n ~it totale invloed v;in NWO op K}`,, die

loopt via Y}1 naar periode 2. Die totale invloed is gelijk aan de totale in-

vloed van pad 3 plus pad 4 in (VII.ó.10):

-0.0033 - -0.0252 t 0.219 (VII.6.18)

Analoog aan (VII.6.14) en (VII.6.15) kunnen de andere elementen van (VII.6.4)

berekend worden.
Ter illustratie wordt neg een element berekend met behulp van (VII.6.2) en

(VII.1.11):

T (YO~y}2) - T(YO,YfI)T(yf1'Y}2) } T(YO,NWO)T(NW}l,y}2) f

T(YO'K}1)T(K}1'Y}2) - 0.203x0.203-0.034x1.195 t

(-0.003)X(-0.299) - 0.0412-0.0410f0.0008 - 0.0010

(vII.6.19)

De invloed van de ene naar de andere periode loopt steeds slechts via 3 va-

riabelen: Y, NW en K. Dit geldt ook voor de invloed naar periode 3 en volgen-
den.
De berekening in (VII.6.19) en (VII.6.15) sluit aan bij de matrix-vermenig-

vuldiging in (VII.6.4).

De totale invloed van y0 op y}3 is gelijk aan de totale invloed van y0 op

y}2 maal de totale invloed van y}2 op y}3. De totale invloed van y}2 op y}3

is in deze berekening gelijk aan de totale invloed van y0 oP Y}1'

T(YO~Y}3)
- T(YO~Yt2)T(YO~Y~1)

(VII.6.2U)

(VII.6.20) is volgens (VII.6.4) en (VII.l.ll) gelijk aan:



'P - T 'I' - ({[ I-A]-1C }
2)'(~ I-A]-1~, ), -

(YO~Yt-~) ( YO~Yt,~,) (YO~Yt1 ) 1 1

0.026 -0.025 0.031 0.001 -O.o3o -0.028
0.~75 0.362 0.539 0.838 0.298 1.097

-0.23~ -0.274 -0.263 -0.508 -0.245 0.542

0.206 -0.003 0.237 0.203 -0.03~4 -0.003
0.461 0.735 0.51~ 1.195 0.681 0.735

-o.i15 -0.18~ -0.128 -0.299 -0.170 0.816

CO
IO
W10
YO

~Wo
KO

C}3 I}3 W1}3 Y}3 NW}3 K}3

-O.o1o -0.017 -0.011 -O.o27 -0.016 -0.045
0.183 0.015 0.211 0.199 -0.012 1.112

-0.280 -0.278 -0.316 -0.558 -0.242 0.264 (VIi.6.21)

De waarde van de elementen T(y ~y ) voor K- 1,2,...,15, is gegeven in
O i-K

(VII.3.18) tot en met (VII.3.20).

De totale invloed van z0 op y}K is gelijk aan de totale invloed van z0 op
y}1 maal de totale invloed van y}1 op y}K. De totale invloed van y}1 op y}K
is in deze berekening gelijk aan de totale invloed van y0 op yfK-1'
Volgens (III.7.35) geldt:



T(z~~Y}K)
- T(z~~Y}~)T(Y~~Y~K-1)

-

(I I-A]-lEl )'({[ I-A]
-1C1}K-1 ),

Met behulp van (VII.6.25) kunnen de elementen van

T(z~~YtK)

(VII.6.25)

(VIi.6.2F,)

op analoge wijze opgesplitst worden als gebeurd is in het voorafgaaride met

de elementen van:

T(Y~~Y}K)
(VII.6.27)

De totale invloed van z}K op y}K kan niet opgesplitst worden en is volgens

(III.7.36) gegeven in:

T - (~
I-A]-1EO),

(ZtK~YtK)

(VII.6.'-?8)

De tot ale invloed van z}1 op y}K is gelijk aan de totale invloed van z}1 op

ytl - zoals gegeven in (VII.6.28) - maal de totale invloed va.n y}1 op y}K,

plus de totale invloed van z}1 op y}1}1 maal de totale invloed van y~ltl op
y . Volgens (III.7.36) geldt:
fK

tT(z}l~y}K) - T(z}l~Y}1) (Y~~Y~K-1)

T(z}l~Y}1}~)T(Y~~Y~K-1-1)
-

(~ I-A] -lE~)' ({~ I-A] -~C~}K-1)' f

(~ I-A]
-lEl )' ( {I I-A]

-1 cl }K-1-1 ) ,
(VII.6.29 )

De elementen van:



T(Z}l~y}K) (VIï.6.30)

kunnen overeenkomstig de matrices van (VII.6.29) opgesplitst worden.

Aldus is het mogelijk om de doorwerking van de invloed van de exogene varia-

belen te analyseren.
Die doorwerking wordt bepaald door de interne dynamiek, die geanalyseerd is

in de voorafgaande paragrafen.

Voorbeeld:

De tot ale invloed van de overheidsbestedingen uit periode één, G}l, op het

nationaal inkomen uit die periode, Y}l, is in de graaf (VII.6.2) gelijk aan~).

a
T - E II m M - 1 .00x1.00x1.7578 - ~.7578 (VII .6.31)
(Gt1'Yf1) k-1 k k

De totale invloed van G}1 op 1VW}1 is in de graaf (VII.6.2) gelijk aan:

a
T(G ,NW ) - ~ ~kmkM - (1.OOX1.00)1.OOx1 .7578 }

tl f1 k-1

(1.ooxo.~3x(-l.o0)l.0oX1.7578 -

l.ooxl.7578-o.~3x1.7578 - 1.7578-0.7559 - fl.ool9

(VII.6.32)

De totale invloed van Gtl op K}1 is in de graaf (VII.6.2) gelijk aan:

a
T - E rt M - (i.ooxl.ooxo.o8)l.oox1.7578 }
(Gt1'Kfl ) - k-1 k~

(1.OOxo.~3X(-~.o0)x0.o8)l.ooxl.'T578 -

o.o8x1.7578-0.o3~~Xi.7578 - 0.1~06-0.0605 - 0.0802

(V1I.6.~;3)
ic) Zie voor berekening: (VI.~.S).



De invloed van G}1 op de endogene variabelen in periode twee en volgenden

loopt via Y}1, NW}1 en K}1.
Het verloop van die invloed vormt een lineaire combinatie van het verloop

van Y, NW en K.
Uit (VII.6.31), (III.6.32) en (VII.6.33) volgt dat:

T(G}1~y )- 1.7578
T(y~1~Y )} 1.0019 T(~ ~Y. ) f

~~.K ~fK }1 `~i~K

0.0802 T
(K eY- )t1 ~tK

- 1.7578 T(y ~y )} 1.0019 T(~ ~y ) t
~ 0 ~fK-10 tK-1

0.0802 T(K ~y )
0 ~tK-1

(K ~ 2) (VlI.6.3~4)

Voor yj - Y en voor K- 2 geldt volgens (VII.6.3~t) en volgens de eerste re-

gel van de vierde kolom van (VII.6.22), (VII.6.23) en (VII.6.24) dat:

t 1.0019 T t o.0802 T -T(G}1~K}2) - 1.7578 T(yo,Ytl) (~0'Yfl) (KO,y}1)-

- 1.7578xo.2o3t1.oo19x1.195to.o8o2(-0.299) -

- 0.3568f1.1973-0.0240 - 1.5301 (VII.6.35)

Op gelijke wijze kan de waarde van (VII.6.3~) bepaald worden voor K~ 2 en

voor andere waarden van j in y..
J
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