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Inleiding.

In Deel III van deze studie~) werd de werking van een statisch model en van

dynamische modellen met één vertraging geanalyseerd met de grafentheorie uit

Deel I[1]. Met name de totale-invloedmatrix was daarbij van belang. In Deel

IV wordt de waarde van de elementen van de totale-invloedmatrices uit Deel III

geanalyseerd met behulp van de formule van Mason uit Deel II [2].

Verwijzingen van de vorm (I ..), (II ..) en (III ..) hebben betrekking op

respectievelijk Deel I[ 1] , Deel II [ 2] en Deel III [ 3] .

~) Zie: [ 3] .
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IV.1, Formule van Mason.

Een statisch model zonder vertraagde exogene variabelen kan als volgt geschre-
ven worden~).

yf1- A yf 1 t Ep zt 1 (IV.1.1)

De graaf inet horizon één van model (IV.1.1) kan aldus schematisch worden weer-
~~)gegeven .

(IV.1.2)

Ten behoeve van een beter inzicht zijn ook de endogene variabelen uit periode 0,
y~, weergegeven. In (IV.1.2) is afgezien van de invloed, die ondergaan wordt door

voor K ~ 1.
yfK

De directe-invloedmatrix van (IV.1.2) is gelijk aan~~).

i~) Zie: (IÍI.2.3).
xx) Zie: (III.3.11).
~~~) Zie: (III.3.1).
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D - yf 1

zt1

y0 yt1 zt1

(IV.1.3)

De endogene graaf~) van (IV.1.1) kan aldus schematisch worden weergegeven:

(IV.1.4)

De directe-invloedmatrix van (IV.1.1~) is gelijk aan:

y~,1

D-Yf1 LA' ~

De gereduceerde vorm van (IV.1.1) is gelijk aan~~).

y}1 - L I-A] -1EO zf1

(IV.1.5)

(IV.1.6)

De totale invloed van z}1 op y}1 is gegeven in~):

T(y}l~Z}1) - (T(Y~1,Z}1))~ - (LI-Al-1ED)~ (IV.1.7)

x) Zie: (II.1).
~~) Zie: (III.2.5).
~~ex) 7,ie: (III.3.~2)
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Het element ( i,j) van de matrix (IV.1.7) wordt aangeduid met:

T(Z. ,y. )
(i - 1,2,...,p)

lf1 ~f1 (j - 1,2,...,m)

en geeft de totale invloed van z. op y. .
lf1 ~t1

(IV.1.8) kan berekend worden met de formule van Mason~).

a a
T(zi ~Y. )- k~1 Hk k- k~1 ~k ~ M-

f1 ~f1

- E ]Ik(1t E (-1)L(k,v)n(k'v)) 1 L
k-1 (k,v) 1 f E(-1 ) ul1

u
u

(IV.1.8)

(IV.1.9)

waarbij: a- aantal enkelvoudige paden van z. naar y. in de graaf van het
model~~) lf1 ~t1

nk - de waarde van het ke pad van zi naar y. in de graaf van het
~~) f1 ~f1

model ~dus het produkt van de gewichten van de pijlen van het
ke pad

Mk - mk M en geeft de multiplier-werking aan, welke het ke pad onder-
gaat

M- waarde van de multiplier van de endogene graaf~~).
Daarvoor geldt dat:

i;) Zie: (II.1.37).
i:x) Zie: (IV.1.2).
~i~) Zie: (IV.1.4).
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p,1 - 1 L (IV.1 .10)

1 f E(-1) ufluu

geeft de neutralisering weer van de multiplierwerking in M
~~

voor het ke pad en daarvoor geldt:

~ - 1 f E (-1)L(k,v)~(k~v)
(k,v)

(IV.1.11)

n(k,v) - het produkt van de waarden van de circuits van de (k,v)e deel-
graaf van de endogene graaf, welke deelgraaf bestaat uit een

of ineer circuits, welke circuits gescheiden zijn van het ke

enkelvoudige pad van z. naar y. en welke onderling geschei-
lfl ~f1den zijn.

L - het aantal circuits in de (k,v)e deelgraaf (L - 1,2,3,...).(k~v) (k,v)

E . de sommatie loopt over alle deelgrafen van de endogene graaf,
(k,v) welke bestaan uit een of ineer circuits, welke gescheiden zijn

van het ke enkelvoudige pad van zi naar y, en onderling
gescheiden zijn. }1 ~t1

nu het produkt van de waarden van de circuits van de ue deelgraaf

van de enciogene graaf, welke deelgraaf bestaat uit een of ineer

gescheiden circuits.

eL- het aantal circuits in de u deelgraaf (Lu - 1,2,3,...).
u

E: de sommatie loopt over alle deelgrafen van de endogene graaf,
u welke deelgrafen bestaan uit een of ineer gescheiden circuits.
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Voorbeeld:
In (III.3.~) is een model gegeven van de vorm (IV.1,1):

cn}1 0 0 0.69 ch}1

0 0 1.27 Ii}1

0.71 0.14 0 Y}1

ro 0
t ~-7.23 0 r~un

0 0. 1 5 ~Egf 1

f1
(IV.1.12)

De graaf inet horizon één van model (IV.1.12) kan analoog aan (IV.1.2) aldus

worden weergegeven:

(IV.1.13)

De endogene graaf van model (IV.1.12) is gelijk aan:

0.71 1.27

(IV.1.14)
0.69 0.1~



~)
f)c, L~~Lz~l~~ i.nvlc~ed vz~n z}1 op y}1 is in model (IV.1.12) gelijk aan .

Chf1 Iit1 Ytl

T
Dun} 1 I-2. 10 -1 1. 10 -3. 05

(IV.1.15)(y}1'z~1) - Eg}1 L 0.31 0.57 0.~5

De waarde van de multiplier M(IV.1.10) van de endogene graaf (IV.1.14) is ge-

l.ijk aan~~).

M - 1 1 - 3.00931-0.71x0.69-1.27x0.14 - 0.3323 (IV.1.16)

In figuur (IV.1.13) gaat vanuit elke exogene variabele in periode één (~un}1 en
Eg}1) slechts één enkelvoudig pad naar ell;e endogene variabe'le in periode één
(Ch}1, Ii}1 en Y}1).
In formule (IV.1.9) geldt voor dit voorbeeld dus steeds dat a- 1. De elementen
van (IV.1.15) kunnen aldus berekend worden~~).

T(~un ,Ch ) - H1m1M - (-7.23x0.14x0.69)1.OOx3.0093 -
tl fl

- -0.6984x3.0093 - -2.1018 (IV.1.17)

Het pad (4un}1, Ii}1, Y}1, Ch}1) heeft punten gemeen met alle circuits. Daarom

geldt in (IV.1.17) dat~~~~).

x) `Lie: (I.5.33)en(III.1.16).
i;x) Zie voor de berekening: (III.1.73)-
~iex) Zie voor de berekening: (III.1.74).
~;~~~) Zie: (II.1.39).
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ml - 1

M1 - m1M - 3.0093 (IV.1.18)

De totale invloed van ~un}1 op Ch}1 ondergaat dus de totale multiplier-werking
van het model, zoals gegeven in M.

T ~ ) - 1T1m1M - -7.23(1-0.71x0.69)3.0093 -(~un}1,Ii}1

- -7.23xo.5101x3.0093 - -7.23x1.5351 - -11.0985.

(IV.1.19)

Het pad (Dun}1,Ii}1) heeft geen punten gemeen met het circuit (Ch}1' Yf1' Cht1)'
De totale multiplier-werking wordt bij dit pad gedeeltelijk geneutraliseerd:

M1 - m1M - 0.5101x3.0093 - 1.5351 (IV.1.20)

Bij de hierna volgende berekeningen geld~ hetzelfde als voor (IV.1.17).

T
( ,~.zn ,Y ) - ~ ~m1M - ( -7. 23x0. 11~ ) 1 . OOx3.0093 -

' tl tl

- -1.0122x3.0093 - -3.0~60 (IV.1.21)

T(Eg ,Ch ) - ~1m1M - (0.15x0.69)1.OOx3.0093 -
f1 f1

- 0.1035x3.0093 - 0.3115 (IV.1.12)

T ) - T[1m1M - (0.15x1.27)1.OOx3.0093 -(Eg}1,Ii}1

- 0.1905x3.0093 - 0.5733 (IV.1.23)
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T(~g ~Y ) - 11.1m1M - U.15x1.00x3.o0~3 -
tl fl

- 0.15x3.oo93 - 0.451~ (IV.1.24)

In het bovenstaande is de formule van Mason toegepast op een statisch model

zonder vertraagde exogene variabelen. De elementen van de totale-invloedmatrix

van een statisch model met vertraagde exogene variabelen kunnen ook berekend

worden met de formule van Mason. In (IlI.2.3) is een model gegeven met ver-

traagde exogene variabelen. De grootste vertraging is daarbij s perioden.

De graaf inet horizon drie van dat model is gegeven in (III.3.11). De total-e

invloed van z}1 op y}K is gegeven in~).

T ( z}l ~y}K ) - ( T(
ztl'yfK )

) - ( I I-A] -1E-1fK ) ~

voor K ~ 1
-SfK ~ 1 C K

Het element (i,j) van de matrix (IV.1.25) wordt aangeduid met:

T ( Ztl'y,tK )

en geoft de totale invloed van z, op y. .
ltl 1~1C'

(IV.1.25)

(IV.1.26)

(IV.1.2b) kan berekend worden met de formule van Mason (IV.1.9) uit de graaf:

ic) Lie: (III.3.42).
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(IV.1.27)

met als endogene graaf:
A'

(IV.1.?8)

In het hiernavol.gende wordt de formule van Mason gebruikt voor de berekening
van de tot.ale invloed in een dynamisch model.
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IV.2. Het dynamisch model met één vertraging, zonder exogene variabelen.

Een dynamisch model met één vertraging en zonder exogene variabelen kan als
volgt geschreven worden~).

yf1- A yf1} C 1 yp
(IV.2.1)

De graaf inet horizon één van model (IV.2.1) kan aldus schematisch worden weer-
gegeven~~):

(IV.2.2)

De directe-invloedmatrix van (IV.2.2) is gelijk aan~~~).

y0 ytl

y~ 0 C~
D -

t1

k) Zie: (III.~.3).
~cx) 'Lie: (III.5.8).
~xx) Zie: (III.5.1).

y 0 A' (IV.2.3)
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DF~ totale invloed van y0 op y}1 is gegeven in~).

T(y0~y~,1) - (T (y0~y}1))~
- (~I-A]-1C1)~ (IV.2.4)

De elementen van (IV.2.4) kunnen berekend worden met de formule van Mason (IV.1.9)
uit de graaf ( IV.2.2) met als endogene graaf:

A'

(IV.2.5)

Voorbeeld:
In (III.5.2) is een model gegeven van de vorm (IV.2.1):

Ch} 1

Ii}1

Ytl

0 0 0.69 Ch}1 0 0 0.26 Ch0

~l 0 1.27 Ii}1 f 0 0 0 Ii 0

0. 71 0. 14 0 I IY} 1 I , 0 0 0 I I YO ~ (IV.2.6)

De graaf inet horizon één van model (IV.2.6) kan analoog aan (IV.2.2) aldus wor-
den weergegeven:

0.69 0.14 (IV.'~.Ï)

~c) Zie: (III.5.36),
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lk~ en~i~~~,~'nc~ graaf vz~n ( IV.,'.'~) is analoog rLan ( IV.~'.5

0.71

0.69

1.27

0.1~ (IV.2.8)

De totale invloed van y0 op y}1 - zoals gegeven in (IV.2.4) - is in model
(IV.2.6) gelijk aan~~.

Ch0 Ii0 YO

Ch}1 0 0 0

T(Y ~Y )- Ii}1 0 0 0
0 fl

Y}1 0.643 0.706 0.556
1

(IV.2.~))

De waarde van de multiplier M(IV.1.10) van de endogene graaf (IV.2.8) is gelijk
~i: )aan .

M - 1 1 - 3,00931-0.71x0.69-1.27x0.1k - 0.3323

In (IV.2.9) geldt dat:

(IV.2.lo)

T(ChO,Ch}1) - T(ChO,Ii}1) - T(Ch(),Y}1) - T(IiO,Ch}1) - T(IiO,Ii}1) - T(Ii0,Yt1)- 0

(IV.2.11)

omdat er in (IV.2.7) geen pad gaat van Ch0 en Ii0 naar Ch}1, Ii}1 of Y}1.

Voor de overige elementen van (IV.2.9) geldt volgens (IV.1.9) dat~~~):

x) Zie: (I.5.33) en (III.4.12).
~~) Zie voor berekening: (II.1.73).
i~icx) Zie voor berekening: (II.1.74).

g~ ~-I i j k aan :
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T(Y ,Ch ) - ~11m1M - 0.26(1-1.27x0.11~)3.0093 -
0 t1

- 0.26x0.8222x3.0093 - 0.26x2.~7~3 - 0.6433

T(YO,Ii}1) - II1m1M - (0.26x0.71x1.27)1.OOx3.0093 -

- 0.23~~x3.0093 - 0.7055

T(YO,Y}1) - 1Í1m1M - (0.26x0.71)1.OOx3.0093 -

- 0.1846x3.0093 - 0.5555 (IV.2.12)

De graaf inet horizon twee van model (IV.2.1) kan aldus schematisch worden weer-
~)gegeven .

(IV.2.~3)

x) Zie: (III.5.8).
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De directe-invloedmatrix van (IV.2.13) is gelijk aan~).

y0 yf 1 yf2

y0 0 C~ 0

D- y}1 0 A' C~

0 0 A'yt2

De totale invloed van yD op y}2 is gegeven in~~).

T(YD~Y}2)
- (T( YC~Y}1))~

- ({II-A]-1C1}2)~

(IV.2.14)

(IV.2.15)

De e.lementen van (IV.2.15) kunnen berekend worden met de formule van Mason
(IV.1.9) uit de graaf ( IV.2.13) met als endogene graaf:

A'

(IV.2.16)

x) Zie: (III.5.7).

~ic) Zie: (III.5.36),
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De directe-invloedmatrix van de endogene graaf (IV.2.16) is gelijk aan:

D -
(IV.2.17)

De waarde van de multiplier van de endogene graaf van de graaf inet horizon één~)
is volgens (II.1.13) gelijk aan:

1
~ ,1 - I-A'

(IV.2.18)

omdat A' gelijk is aan de directe-invloedmatrix van die endogene graaf.

Ten behoeve van de analyse van dynamische modellen wordt (II.1.13) algemener
geformuleerd:

Indien D de directe-invloPdmatrix van een endogene graaf is, dan volgt uit het
bewijs van de formule van Mason [4] dat de waarde van de multiplier van de en-
dogene graaf gelijk is aan:

1M - I-D (IV.2.19)

De waarde van de multiplier van de endogene graaf van de graaf inet horizon twee
is volgens (TV.2.17) en (IV.2.19) gelijk aan:

M -
h,2 [ I-A' ] -C'1

[ I-A']

' I-A' (IV.2.20)

x) Zie: (IV.2.5).
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Uit. (IV.2.20) en (IV.2.18) volgt dat

M 2
h,2 - Mh,1

(IV.2.21}

De waarde van de multiplier van de endogene graaf van de graaf inet horizon twee

is dus gelijk aan het kwardraat van de waarde van de multiplier van de endogene

graaf van de graaf inet horizon één.

Voorbeeld:
De graaf inet horizon twee van model (IV.2.6) is analoog aan (IV.2.13) gelijk aan:

(IV.~.2~)



18

De endogene graaf van (IV.2.22) is analoog aan (IV.2.16) gelijk aan:

0.71 1.27

(1v.2.23)
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In onderstaande tabel wordt de waarde van de multiplier M(IV.1.10) van de endogene

graaf (IV.2.23) berekend. De deelgrafen staan in de volgorde van de grootte van de

absolut~~ w~.arde van fl .
u

~)(1) (~') (3) (4) 5) (6) (7) 8)
L L -

u deelgrafen L A -1) uAu 1fE(-1) ullu 1(6) ~ M M 100u u
u

cumulatief cumula-
tief

1.0000 1.0000 11

1 cn
0.71

1 0.71xo.69- -0.4899 0.5101 1.9604 22}1 .~1 o.489gó.6g

2 h
0.71

y 1 0.71x0.69- -0.4899 0. 0202 49.5050 5147}2 ~2 0.4899
0.69
0.71

y
0.71

yO~
2 0.49x0.49- t0.2400 0.2602 3.843 42

3 Ch}1 tl t2f2 0.2400~.69 0.69

ii
1.27

Ii 1 1.27x0.14- -0.1778 0.0824 12.1356 134}~ }1 0.1778
0.14
1.27

Ii 1 1.27xo.14- -0.1778 -0.0954 -10.4824 -116s
' }2 t o.1778

0.14
0.71

y

1.27
Iiy 2 0.49x0.18- f0.0871 -0.0083 120 .5720 -1331

6 ht1 fl ~2t2 0.08710.6~ 0.14
1.27

I
0.71

ch y 2 0.18x0.49- f0.0871 O. o788 12.688' T 1407 }1 1}1 }2 t2 0.0871
0.14 o.óg

8
1.27

I1
1.27

iy 2 0.18xo.18- fo.0316 0.1104 ~.0561 100}1 }1 }}2
0.0316o.1g o.14

(IV.2.24)

~) Wanneer kolom (7) negatief is, is kolom (8) geen goede maatstaf voor de overeen-

komst tussen kolom (7) en M.
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I n ( IV .~~ . ~3) geldt vo.lgens ( IV . ~. 24 ) dat :

I~~2 - 9.0561

In (IV.2.10) hebben we gezien dat voor het voorbeeld geldt dat:

- 3.0093~,1

Uit (IV.2.25) en (IV.2.26) volgt dat;

N4,1~2 - (3.0093)2 - h 1~

(IV.2.27) komt overeen met (IV.2.21).

(IV.2.25)

(IV.2.26)

(IV.2.27)

De totale invloed van y0 op y}2 - zoals gegeven in (IV.2.15)-is in model (IV.2.6)

gelijk aan~).

T(Y ~Y ) - ([ I-A] -1C1[ I-A]
-1C1 ), -

0 t2

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 -
0.6~,3 0.706 0.556 0.643 0.706 0.556

Ch0 Ii0 YO

Ch}2 0 0 0

- Ii}2 0 0 0

Y}2 L 0.357 0.392 0.309 (IV.2.28)

~) Zie voor berekening: (III.~.1~).
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In (IV.2.28) geldt dat:

z (Ch0,Ch2)- T(ChO,Iif2)- T(Cho,Yf2)- T(IiO,Ch}2)- T(IiO,Ii}2)- T(Ii0,Yt2)- o

(IV.2.29)

omdat er in (IV.2.22) geen pad gaat van Ch0 en Ii0 naar Ch}2, Ii}2 en Y}2.
Vanuit YO gaat er slechts één enkelvoudig pad naar Ch}2, Ii}2 en Y}2. L~ij de
formule van Mason geldt voor de berekening van de elementen van de laatste rij
van (IV.2.28) dus dat a- 1. Die elementen kunnen aldus berekend worden:

T - 1I m M - (0.26x0.71x0.26)(1-1.27x0.14)9.0561 -(YO,Ch}2) 1 1 h,2

- 0.o48oxo.8222x9.0561 - 0.o48ox7.4459 - 0.3574 (IV.2.30)

Het pad van YO naar Ch}2 is gescheiden van het circuit (Y}2, Ii}2, Y}2). Daarom
is ml gelijk aan (1-1.17x0.14).

T(YO,Ii}2) - H1m1 1r,2 - (0.26x0.71x0.26x0.71x1.27)1.OOx9.0561 -

- 0.0433x9.0561 - 0.3919 (ÏV.2.31)

T(Y ,Y ) - H1m1Mh,2 - (0.26x0.71x0.26x0.71)1.OOx9.0561 -
0 t2

- 0.0341x9.o561 - 0.3086 (IV.2.32)

De endogene graaf van de graaf inet horizon drie van model (IV.2.1) kan aldus
schematisch worden weergegeven:



(IV.2.33)

De directe-invloedmatrix van de endogene graaf (IV.2.33) is gelijk aan:

yt1 yf2 yt3

y}1 A' C~ 0

D- Yt2 ~ A~ c1

y}3 0 0 A'- (IV.2.34)

De waarde van de multiplier van de endogene graaf van de graaf inet horizon drie
is volgens (IV.2.19), (IV.2.34) en (IV.2.18) gelijk aan:
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1
Mh,3 - I-D -

1
[ I -A' ] -Q ~

0 [ I-A']

0 0

' M3
II-A'I3 - h'1

(IV.2.35)

(IV.2.21) en (IV.2.35) kunnen gegeneraliseerd worden tot:

De waarde van de multiplier van de endogene graaf van de graaf inet horizon h

van model (IV.2.1) is gelijk aan:

Nt~ Mh
h,h - h, 1

De totale invloed van yQ op y}K in model (IV.2.1) is gegeven in~).

T(y ~y ) - ({[I-A]-lc1}K)~

O fK

(IV.2.36)

(IV.2.37)

De elementen van (IV.2.37) kunnen berekend worden met de formule van Mason

- zoals gegeven in (IV.1.9) -.

a a

T(Yi ,Y. ) - k~1~kMk - k~l~kmkM
Q `~ t K

(i - 1,2,3,...,m)

(j - 1,2,3,...,m)

Volgens (IV.2.36) kan (IV.2.38) herschreven worden tot:

a a K a
T(yiQ,yj}K) - MkZ1~k~ - Mh,Kk~l~kmk -( h,1) k~l~k~

(i,j - 1,2,...,m)

(IV.2.3f~)

(IV.2.39)

ic) Zíe: (III.5.36).
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De invloed van yU neemt in de toekomst af indien:

T
~Y. ~Y-

1~ JfK

-YOvoor K-~~

(i~J - 1,2,...,m) (IV., .11U)

(IV.2.1}U) geldt volgens (III.~.1U) en ( III.~.11) indien de absolute waarde van
elke eigenwaarde van

[I-A]-1C1 (IV.2.41)

kleiner is dan één.



IV.;. U~~L ~i,yi~~a.mi:;rli in~~~i~~l ni~~l, ê~n vert,r~iging, mE~t, c~xog~~n~, variatieaen.

Erii dynamisch model met één vertraging en met exogene variabelen kan als volgt

geschreven worden~).

y~ 1- A Yt 1} c 1 Y~ f EO z} 1 t E 1 z~ (IV.3.1)

lle graaf inet horizon één van model (IV.3.1) kan aldus schematisch worden weer-

~k)gegeven .

. ~c~~ )
De totale invloed van y~ op y}~ is gegeven in .

T(Y ~Y ) - (~ I-A]
-1~1 ) ~

O tK

~c) Zie: (III.6.3).
~~) Zie: (III.7.6).

~tx~e ) Zi e: ( I I I. 7. 32 ).

(IV.3.2)

(IV.3.3)
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. x)
Dt~ totale invloed van zo op y}1 is gegeven in .

T( z ~Y ) - (~ I-A]
-1E1 ) ~

0 f1

xx)-De totale invloed van z}1 op y}1 is gegeven in .

T(z ~y ) - (~ I-A]
-1EO)~

f1 t1

(IV.3.4)

(IV.3.5)

De elementen van (IV.3.3)~ (IV.3.~) en (IV.3.5) kunnen berekend worden met de

formule van Mason (IV.1.9) uit de graaf (IV.3.2) met als endogene graaf:

A'

(IV.3.6)

Voorbeeld:
In (III.7.2) is een model gegeven van de vorm (IV.3.1):

ro o . o . 69~

0 0 1.27

0.71 0. 11~ 0

cn}1
f

0 0 0.26
0 0 0

0 0 0
` J ~

0 0
f -7.23 0 ~un}1

0 0.15 Egtl

(IV.3.7)

De matrix E1 bestaat hierbij geheel uit nullen en is daarom weggelaten.

cno
Ii~

YO

x) Zie: (III.7.35).
xx) Zie: (III.7.36).
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De graaf inet horizon één van model (IV.3.7) kan analoog aan (IV.3.2) aldus wor-

den weergegeven:

0.69 0.14

De endogene graaf van (IV.3.8) is analoog aan (IV.3.6) gelijk aan:

0.71 1.27

0.69 " 0.1~

(IV.3.8)

(IV.3.9)

De waarde van de multiplier van de endogene graaf (IV.3.9) is gelijk aan:

P ~~1 - 1 - 3.00931-0.71x0.69-1.27x0.14 (IV.3.10)

De totale invloed van y0 op yt1 is gegeven in (IV.2.9) en met de formule van

Mason berekend in (IV.2.11) en (IV.2.12). De totale ir~vloed van z0 op y}1 is

nul. De totale invloed van z}1 op y}1 - zoals gegeven in (IV.3.5) - is in mo-

del (IV.3.7) gelijk aan~).

~) Zie voor de waarde van de elementer: (I.5.33).
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Ch}1 Iif1 Yf1

~unt1 -2.10 -11.10 -3.05

T(Zt1'yt1) - Eg}1 0.31 0.57 0.45 (IV.3.11)

Dc elementen van (IV.3.11) kunneii aldus berekend worden uit (IV.3.8)~).

T(~un ,Ch ) - ~1m1M - (-7.23x0.14x0.69)1.OOx3.0093 -
ti tl

- -0.6984x3.0093 - -2.1018

T ) - T[1m1M - -7.23(1-0.71x0.69)3.0093 -(Dun}1,Ii}1

- -7.23xo.51o1x3.0o93 - -7.23x1.5351 - -11.0985

T(~un ,Y ~ - ~1m1M - (-7.23x0.14)1.OOx3.0093 -
t1 t1

- -1.0122x3.0093 - -3.0460

T(Egtl'Ch}1) -
~1m1M - (0.15x0.69)1.OOx3.0093 -

- 0.1035x3.0093 - 0.3115

T(Eg}1,Ti}1) - ]i1m1M - (0.15x1.27)1.OOx3.0093 -

- 0.1905x3.0093 - 0.5733

T(Egt1~Yf1) -
TI1m1M - 0.15x1.00x3.0093 - 0.15x3.0093 - 0.4514

(IV.3.12)

(IV.3.13)

i~) Zie voor de berekening: (II.1.74).



I~~~ t,ra.L1' m~~t~ liorizc.~n Lw~~~, v~Ln m~~~de1 ( 1V.3. 1) kan al dus s~~hematisch w~~r~je~i w~~~,r-
x)

gcg~~ven .

(IV.3.14)

De totale invloed van y~, z~, z}1 en z}2 op y}~ is gegeven in (III.7.31):

T(y ~Y )
- ({L I-A] -1c1}2)~

o t2

T(z ~Y ) - (~ I-AJ -1c1~ I-A]
-1E1 ) ~

0 t2

T( z ~Y ) - (~ I-A]
-1E1 ~ ~ "Í-A]

-1c1~
I-A]

-1I,~) ~

t1 t2

T(z ~Y ) - (I I-A]-1F0)~

f2 f2

(IV.3.i5)

(IV.3.i6)

(IV."s.i7)

(IV.'.18j

ic) Íie: (III.7.6).
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hc~ elemrnten van cit~ mutr~ ces ( IV . 3. 15 ) tot en met ( IV . 3. 18 ) kunnen bereken~j
wor~d~n met, dP formule van Mason (IV.1.9) uit de graaf (IV.3.14) met als en-
dogene graaf:

A'

(IV.3.t9)

(IV.3.19) i s gelijk aan de endogene graaf (IV.2.16).

De waarde van de multiplier van (IV.3.19) is gelijk aan (IV.2.20) en daarvoor
geldt dus ook dat:

M 2 1
h'2 - Mh'1 - II-A'I2

(IV.3.20)

Analoog aan (IV.2.39) geldt voor de elementen van de matrix (IV.3.15) dat:

2
T(Yi ~Y. ) - Mh,1k~l~kmk

0 ~f2 (i - 1,2,3,...,m)
(j - 1,2,3,...,m) (IV.3.21)

Analoog aan (IV.3.21) geldt voor de elementen van de matrix ( IV.3.1ó) dat:

2 a

T(Z10~y~f2)
- Mh~1kEl~kmk

a

(i - 1,2,3,...,p)
(~ - 1,2,3,...,m) (IV.3.22)
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All.e paden van z. (i - 1,'~,...,p) naar y. (j - 1,2,...,m) zijn volgens fi-
lt2 ~f2

guur (IV.3.11~) gescheiden van alle circuits in de graaf:

De multiplier-werking van (IV.3.22) is gegeven in (IV.2.18):

1
~~r~ ,1 - z.-a'

(i - 1,2,...~P)
(j - 1,2,...,m) (IV.3.24)

Bij alle paden van z. naar y. wordt de invloed van de multiplier-werking
lt2 ~~2 .

van Mh 1 volledig geneutraliseerd in mk~).
Voor de elementen van de matrix (IV.3.18) geldt analoog aan (IV.3.22) dat:

?~2 a
T(zi ,yj ) - h,lk~l~kmlt

t2 f2

In (IV.3.24) kan elke mk vanwege de neutralisering van (IV.3.23) als volgt wor-
den gesplitst:

, 1

~-mk h 1~

Uit (IV.3.24) en (IV.3.25) volgt dat:

a a2 , 1 M ,
T(zi ~yj ) - Mh,1kFl~kmk !`~.1 1 - h~lk~l~kmk

t2 f2 '

(IV.3.22)

(IV.3.23)

(IV.3.25)

(i - 1,2,...~P)
(j - 1,2,...,m) (IV.3.2ó)

~c) Z.ie: (II.1.44) en volgenden.
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Voorbeeld:
De graaf inet horizon twee van model (IV.3.7) kan analoog aan (IV.3.14) aldus
worden weergegeve.n:

(IV.;.27)

Reeds eerder is opgemerkt dat in model (IV.3.7) de matrix E1 géheel uit nullen
bestaat. De pijlen vá.n z~ naar y}1 en van z}1 naar y}2 in figuur (IV.3.14) ko-
men daarom niet voor in figuur (IV.3.27).
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D~: waarde van de multiplier van de endogene graaf van (IV.3.27) is gelijk aan:

N)h - Mh ~ 1 - ( 3 . 0093 ) `~ - 9 . 0561
2~

(IV.3.?8)

Volgens de formule van Mason is de totale invloed van ~un}2 op Ii}2 gelijk aan:

a
T(6un~2,Ii}2) -k~1Hk~cM (IV.3.29)

Er gaat slechts één enkelvoudig pad van ~un}2 naar Ii}2 in figuur (IV.3.27), nl.

(~un}2,Ii}2).
In (IV.3.29) is a dus gelijk aan één. Uit (IV.3.29) en (IV.3.28) volgt dan dat:

M2
T(pun}2,Ii}2) - n1m1 h,1 (IV.3.30)

Het enkelvoudige pad (~un}2,Ii}2) is gescheiden van de volgende circuits in fi-

guur (IV.3.27):

1 . (Cli}1 ,Y}1 ,Ch}1 )

2. (Y}1,Iit1,Y}1)

3. (Ch}2,Y}2,Ch}2) (IV.3.31)

Circuit 3 is gescheiden van circuit 1 en 2. In (IV.3.30) is m1 dus gelijk aan

m1 - 1-0.71x0.69-1.27x0.14-0.71x0.69f0.71x0.69x0.71x0.69f

f 1.27xo.14xo.71x0.69 - (1-o.71xo.69)(1-0.71xo.69-1f27x0.14)

Analoog aan (IV.3.24) geldt - in verband met (IV.3.10) - voor m1 dat:

(IV.3.32)

1
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w:~.arl ~ i j :

m~ - (1-0.71x0.69)

1M~ - (1-0.71xo.69-1.27x0.11~)
h,l

Uit (IV.3.31) en (IV.3.33) volgt dat:

, 1 2 ,
T(~un}2~Ii}2)

- 1I1m1
NL 1~,1 - ~1m1 Mh~1 -
h,

- -7.23(1-0.71x0.69)3.0093 -

- -7.23x0.5101x3.0093 - -7.23x1.5351 - -11.0985

(IV.3.33)

(IV.3.3~)

Uit (IV.3.3~) en (IV.3.12) volgt dat

1 (4un}2,Ii}2) - T(pun}1,Ii}1)

Dit komt overeen met (III.7.36).

(IV.3.35)

De paden van z. (i - 1,2,...,p) naar y. (j - 1,2,...,m) kunnen volgens fi-
lf1 ~f2

guur (IV.3.11~) verdeeld worden in de paden van z. naar y. , welke lopen via
lfl ~f1

y}1, en de paden van zi naar y. , welke niet lopen via y}1. Voor de elementen
t1 Jt2

van de matrix (IV.3.17) geldt analoog aan (IV.3.23) dat:

2 a

T(z1tl~yJf2)
- Mh~1kElnkmk

(i - 1,2,...~p)

(J - 1,2,...,m) (IV.~.36)

De sommatie in (IV.3.36) kan aldus gesplitst worden:
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a á a
F. TI m- E TC m f E TI m

k-1 k k k~ 1 k k k-g,' f 1 k k

waarbij: 1 ~ a' ~ a

(IV.3.37)

en waarbij de eerste sommatie,van 1 tot a', betrekking heeft op de paden van
z. naar y. , welke lopen via y en waarbij de tweede sommatie, van (a't1)
lf1 Jf2 f1

tot a, betrekking heeft op de paden, welke niet lopen via y}1.

Uit (IV.3.37) en (IV.3.36) volgt dat:

2 a 2 a

T(Zitl~Yjt2)
- Mh~1kEllTkmk t h,1k~a'fl~kmk

(i - 1,2,...,P)

(J - 1,2,...,m)

(IV.3.38) geldt dat~):

h 1 Z ~kmk
' k-1

is gelijk aan het element (i,j) van de matrixx~).

(I I-A]
-1c1~ I-A]

-1EO) ~

en

2 a1 E ]I mk
' k-a't1 k

is gelijk aan het element (i,j) van de matrix~~~).

(~ I-A)
-lE1 ) t

~) Zie: (III.7.1~5) en de daarop volgende tekst.
~) Zie: (IV.3.17).
xx~) Zie: (IV.3.17).

(IV.3.38)

(IV.3.39)

(IV.3.40)

(IV.3.41)

(IV.3.42)
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De paden van z. naar y. , welke niet gaan via y, zijn volgens (IV.3.14)
lt1 Jf2 tl

allemaal gescheiden van de circuits in de graaf (IV.3.22). In (IV.3.~1) kan
elke mk daarom analoog aan (IV.3.25) opgesplitst worden in:

Uit (IV.3.43) en (IV.3.38) volgt dat:

2 a a ~
T(zi ~Y. ) - Mh~1k~lHkmk } Mh'1k-a'fl~kmkt1 Jf2

(i - 1,2,...,p)
(J - 1,2,...,m)

(IV.3.~3)

(IV.3.44)

Analoog aan de generalisatie in de vorige paragraaf kan voor het model (IV.3.1)
afgeleid worden,dat de waarde van de multiplier van de endogene graaf van de
graaf inet horizon h. gelijk is aan:

M h
h,h - Mh,1

De totale invloed van y~ op y}K is gegeven in~).

T(Y ~Y )
-

({~I-A]-1~1}K), (K ~ 1)

O fK

(IV.3.45)

(IV.3.46)

De elementen van die matrix kunnen analoog aan (IV.3.21) berekend worden met
de formule van Mason. Hierbij geldt analoog aan (IV.2.39) dat:

a a
MK

T(Yi ~Y- ) -k~l~kmkM - h,1k~lHkmk
~ JfK

(K ~ 1)

(i~J - 1,2,...,m)

De totale invloed van zU op y}K is gegeven in~~).

1

(TV.~~.~~7)

ic) Zie: (III.7.32).
~;~) Zie: (III.7.35).



-37-

~~(z ~Y )
- ({II-A~-1~1}K-~[I-A]-1E1)~

O fK

(K ~ 1) (IV.3.48)

Voor de elementen van de matrix (IV.3.~t8) geldt via generalisatie van (IV.3.22)
dat:

a a
K

T(zi ~Y. )
- kE1l?kmkM -

Mh,~kE~1ik~
~ JfK

(K ~ 1)
(i - 1,2,...~P)
(j - 1,2,...,m) (IV.3.~9)

De totale invloed van z}K op y}K is gegeven in~).

T(z ~Y ) - (~ I-A] - lE0), (K ~ ~ )

tK fK

(IV.3.5o)

Voor de elementen van de matrix (IV.3.5~) geldt via generalisatie van (IV.3.26)
dat:

a a
~

T(zi ~Y. )- k-1 k k - h'~k-l~kmkfK J~K

(K ~ 1)
(1 - 1,2,...~p)

(J - 1,2,...,m)

waarbij mk alleen die circuits bevat die liggen in de graaf:

A'

(IV.3.5i)

(IV.3.5~)

~) Zie: (III.7.36).
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De totale invloed van z}1 op y}K is gegeven in~).

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

-1C1}K-1-1[
I-A]

-lE1 } {~ I-A] -1~1}K-l~
I-A]

-1EO) ~

fl fK

(K ~ i)
(0 ~ 1 ~ K) (IV.3.53)

Voor de elementen van de matrix (IV.3.53) geldt via genera].isatie van (IV.3.44)
dat; .

a MK-lf 1 a~ ~-1 E Tf m'
T(z1fl~y~fK) - k~1~k kM - h '~ k~l~kmk } h'~k-a'f1 k k

(K ~ 1)
(O ~ 1 ~ K)

(i - 1,2,...,p)
(j - 1,2,...,m) (IV.3.54)

waarbij:

K-1~-1
a'

(IV.3.55)
h,l k~~~kmk

gelijk is aan het element (i,j) van de matrix:

( {~ I-A;
-1 C1 }K-~

I-A]
-1E0 ) ~ (IV.3.56)

waarbij de sommatie van 1 tot a' betrekking heeft op de paden van z. naar
lfl

y. , welke lopen via Y~l'
`~ fK

waarbij:

aMK-1 ~ ~ ~
h' ~ k-a' f ~ k~

(IV.3.57)

~e) Zie: (III.7.37).
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gc I i jk i s i~,an hc~t, i~-l ement, ( i, j) van ~1~~ rnatrix:

( {[ I-A]
-1C1 }K-1-1[

I-A]
-lE1 ) ~ (IV.3.58)

waarbij de sommatie van (a't1) tot a betrekking heeft op de paden van z. naar
l tl

y. , welke niet lopen via y}1 maar rechtstreeks naar y}1}1 gaan en waarbij mk
`~ f-K
niet de circuits bevat, welke liggen in:

A'

(IV.3.59)

Ook bij het model~(IV.3.1) neemt de invloed van de endogene en exogene variabe-
len in de toekomst af indien de absolute waarde van elke eigenwaarden van

[ I-A] -1C1 (IV.3.60)

kleiner is dan één~)In de volgende paragraaf zal onderzocht worden of de waar-

de van de eigenwaarden van (IV.3.60) toegeschreven kan worden aan de waarde
van paden en circuits in de graaf.

~k) Zie (III.6.24) en de daarop volgende tekst.
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TV.~~. De eigenwaarden.

Ir,dien de absolute waarde van elke eigenwaarde van:

[ I-A] -1C1 (IV.4.1 )

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

toekomst af bij een model met één vertraging~`).

Voor de berekening van de eigenwaarden aj (j - 1,2,...,m) wordt de volgende ver-

gelijking opgesteld:

[ I-A] -1C1 x - ax (IV.4.2)

-1wadrbij: [I-A] C1: mxm matrix
x : kolomvector met m elementen, die niet allemaal nul zijn
~ : scalair.

Uit (IV.4.2) volgt dat

C1 x-[I-A] ax}

[ C 1- [ I-A] ~] x- 0-~

IC1- [ I-A] ~I- 0 -~

(-a)ml-C1 ~ t I-AI - 0 -;

~ I- [ AfC 1~ I - 0-~

II- [AfC1 ~'I - 0 (IV.14.3)

ic) Zie: (III.~.11), (III.6.2~).
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Ire mrrt,rix

(IV.ir.4)

kan beschouwd worden als de directe-invloedmatrix van een endogene graaf. De
multiplier van die graaf is volgens (IV.2.19) gelijk aan

M - 1 1

~
1 f E(-1 )Lull - I I- I A} C1 -1~-j ~

u u

(IV.4.5)

met (IV.4.5) kan de karakteristieke vergelijking (IV.4.3) herschreven worden
tot:

L
II- [A f C1 ~'I - 1 t F.(-1) uAu - 0

u
(IV.4.6)

In (IV.4.~) worden de coëfficiënten van de karakteristieke vergelijking voor
de berekening van de eigenwaarden, toegewezen aan de waarde van circuits van de
graaf inet directe-invloedmatrix (IV.4.4).
Deze graaf kan eenvoudig worden verkregen uit de graaf inet horizon één van het
dynamisch model met één vertraging zonder exogene variabelen~).

(IV.4.7)

i~) Zie: (IV.2.2).
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Vermenigvuldig de waarde van de pijlen van y. ( i - 1,2,...,m) naar y.
1 lo ~fl(j - 1,2,...,m) met ~ en laat de punten yi en y. ( i - 1,2,...,m) samenvallen

0 lf1en noem die punten y!:i

Met de optellingsregel kan (IV.4.8) gereduceerd worden tot

Voorbeeld:
In model (IV.2.6) en (IV.3.7) is (IV.4.4) gelijk aan:

~A } C1 ~' -

Ch Ii Y'

0 0 0.71 0 0 0 Ch o 0 0."~'1

0 0 0.14 t 0 0 0 - Ii 0 0 0.1:;

a ~
O.ó9 1.27 0 0.261 0 o Y' O.ó9f0.2ó~ 1.27 0

(IV.4.8)

(IV.4.9)

(TV.1~.10)
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1?~~ fTraaf' (TV.[~.7) is voor model (.IV.~.6) gelijk aan~).

0.6~ - 0.14

lle graaf (IV.4.9) is voor dit model gelijk aan:

0.71 1.27

De directe-invloedmatrix van (IV.4.1~') is gegeven in (IV.4.10).

Voor de graaf (IV.4.12) is (IV.4.6) gelijk aan:

1-0.71(0.69f0.26~)-1.27x0.14 - 0

[Jit (IV.4.13) volgt dat:

o.26xo.71 0.1846
~ - 1-o.71xo.69-1.27x0.14 - 0.3323 - 0-5555

(IV.4.11)

(IV.4.12)

(IV.4.13)

(IV.4.14)

ic) Zie: (IV.2.7).
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De eigenwaarde a in (IV.li.14) komt overeen met de eerdere berekening in
(TTT.4.13).

Bij een eenvoudig model, zoals in dit voorbeeld, kan de gevoeligheid van de
eigenwaarde voor een coëfficiënt uit, het model bepaald worden, zoals in
(II.2) de gevoeligheid van tm}i hepaald is voor ~en coëfficiënt.

~J

De gevoeligheid van ai ( i - 1,2,...,m) voor de coëfficiënt dh~l is gelijk aan:

a~ a~i dh 1s(~i' h 1)- a . ~~
' ~,l i

(IV.4.15)

Voorbeeld:
De waarde en de berekening van a in (IV.4.14) is gelijk aan de totale invloed
van Y-1 op Y in (II.1.74). Hieruit volgt dat:

s(~~~~1 ) - s(tY ,dh~l)
-1

(h - Y-1, Ch, Ii, Y)

(1 - Ch, Ii, Y) (IV.~t.16)

De waarden van (IV.4.16) zijn gegeven in de tabellen (II.2.25), (II.2.43),
(II.2.44), (II.2.47), (II.2.52) en in onderstaande tabel samengevat:

s(a,dh 1), waarbij dh 1 de waarde heeft, welke gegeven is in (IV.4.11)~ ~

1
h Ch Ii Y

Y-1 1 - -

Ch - , 2.4'(

Ti ~i- 0.~i
Y 1.47 0.5~ - (IV.4.17)

lle gevoeligheid voor d is zeer groot. Alle coëfficiënten hebben een posi-(Ch,Y)
tieve invloed op de hoogte van de eigenwaarde.



-~5-

1~i I,~~rcit iiiir.

l. Derks, W.: Structuuranalyse van econometrische modellen met behulp van
grafentheorie.
Deel I. Inleiding in de grafentheorie.
in: Reeks "Ter Discussie" 76.031. 1976.

2. Derks, W.: Structuuranalyse van econometrische modellen met behulp van
grafentheorie.
Deel II. Formule van Mason.
in: Reeks "Ter Discussie" 76.032. 1976.

3. Derks, W.: Structuura.nalyse van econometrische modellen met rehulp van
grafentheorie.
Deel III. De graaf van dynamische modellen met één vertraging.
in: Reeks "Ter Discussie" 76.03~. 1976.

1i. Ponsard, C.: Un modéle topologique d'~quilibre économique interrégional.
1969.



In de RePks ter Discussie zijn verschenen:

I.ii.1l. . ~,~;t-~a:~r

~ inrn

~..i .,I . r t ''n:;

la,I„H,J. N~esterm~~.rin

.W. ~.r~i1, f?~lls!-.
~ .`l'.1. -~~. Lieshout

6. M. H . r.'.'~.a.rdekooper

j.,,.P.C. Kleijnen

9.,' . ~~ ,.l .,n.-

9.L.. ,,~i t~ s t, e rmann
1p,B.C.~ . v:,.r~ Velthoven

11.J.;:'.~". kCle:ijnen

~~'.I'.J. J'Li1~~:URIIIt,

13.A. var, c~chaik
1 4.J . variLieshout

J .Ritzen
~I.Roemen

1`-.J.P.C.Kleijnen

16..~.P.C. Kleijnen

17.J.P.C. Kleijnen

18. I''. J . ~lasldamme

19.J.P.i'. Kleijnen

~~O.H.H. Tigelaar

,~~ .T.i .:~. Kleiinen

22.W.Derks

2 ;. 1i. Iliederen
`I'11. 1?ei js
4J ~IF'."',:-

~ 1~,J,~',C. Kleijnen

~5.b. van Velthoven

~pect,raa.lanalyse en stochastische

1ine,~.ire differentievergelijkingen.
lle;~ r~ll vt~.n simul.atie in de algeme-

nt, er~~~rlr~utetrit~.
I1 stra.ti I'i.catic,n t~rc~ct~ciure i'or

t,ypical ~~uditing problems.

Un boullds for Eigenvalues

Investment~financial planning
with endogenous lifetimes:
a !leuristic approach to
mixed integer programming.
Distribution of errors among
input and output variables.
Design and analysis of simulation
Practical statistical techniques.
Accountantscontrole met behulp
van steekproeven.
A note on the regula falsi
A.naloge simulatie van ekonomische
modellen.
1Iet ekonomisctl nut varl nauwkeurige
informatie: simulatie van onder-
nerningsbeslissingen en informatie.
The~~ry cllange, incompatibility
and non-deductibility.
De arbeidswaardeleer onderbouwd?
Input-ouputanalyse en gelaagde
planning.

Robustness of multiple ranking
procedures: a Monte Carlo ex-
periment illustrating design
and anaiysis techniques.
Computers a.nd operations
research: a survey.
Statistical problems in the
simulation of computer systems.
Towards a more natural deontic
logic.
Design a.nd analysis of simulation:
practical, statistical tecllniques.
Identifiability in models witll
lagged variables.
Quantile estimation in regenerative
sinlulation: a case study.
Inleiding tot econometrische mo-
dellen van landen van de E.E.G.
EconometriscYl model van België.

Principles of Economics for com-
puters.
Hybriede simulatie van ekonomische
modellen.

juni '~(5

j urli ''(~

J url i ' ' ('.~

juni ''(5

juli '75

augustus '75

augustus '75

september '75

september '75
november '75

novemb', r ' 7'?

decemt,~, r ''('~

j anuari ' 76
februari ' ~ï ~-~

februari ' 7t~

februari '76

april '76

mei '76

j uni ' 76

juli '7E~

augus t us ' '(~ ~

augus tus ' 7~ ~

september ' `(b

augustus '76

augus t us ' '(6 .



2h. F. ~ole Forecrssting ~y exponecitial september '76
smoothin~, the Box and Jenkins
procedure and spectral analy-
sis. A simulation stuc.~y.

~'l.H. Heuts Some reformulations and extensions juli '76
in the univariate Box-Jenkins
time series analysis. ''~

~'d.W. Uerks Vier econometrische modellen. ,
~'a.J. Frijns Estimation methods for multi- oktober '76

variate dynamic models.
30.P. Meulendijks Keynesi8anse theorieën van oktober '76

handelsliberalisatie.
31.W. Derks Structuuranalyse van econometrische september '76

modellen met behulp van Grafentheo-
rie. Deel I: inleiding in de
Grafentheorie.

32.W. Derks Structuuranalyse van econometrische oktober '76
modellen met behulp van Grafentheo-
rie. Deel II: Formule van Mason.

33. A. van Schaik Een direct verband tussen economische
veroudering en bezettingsgraadver-
liezen. september '76

3~. W. Derks Structuuranalyse van Econometrische
Modellen met behulp van Grafentheorie.
Deel II. De graaf van dynamische
modellen met één vertraging. oktober '76



u i~Ni~~~ïuii~ i~ ro~WU~wu a i A


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50
	page 51

