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Inleiding.

In dit deel wordt de structuur van Model I van K1ein [6] geanalyseerd met be-
hulp van de behandelde grafentheorie uit de voorafgaande delen~). Het dyna-

misch karakter van het model wordt hierbij buiten beschouwing gelaten. In het
volgende deel zal de structuur van het dynamisch model geanalyseerd worden.

Verwijzingen van de vorm (I. . ), (II. .), (III. .), (IV. .) en (V. .) hebben

betrekking op respectievelijk Deel I[ 1] , Deel II [ 2] , Deel III [ 3] , Deel IV

[ 4] en Deel V[ 5] .

~t) Zie: [ 1] tot en met [ 51 .
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VI.1. Het Model I van Klein.

In de voorafgaande delen is een zeer eenvoudig model als voorbeeld gebruikt.
Dat model is gegeven in (I.1.1) tot en met (I.1.3). Het bestaat uit twee re-
actievergelijkingen, een voor de consumptie en een voor de investeringen, en
een definitievergelijking voor het nationaal inkomen. Het nationaal inkomen
kan gesplitst worden in het looninkomen en het niet-looninkomen. Het loonin-
komen kan gesplitst worden in het looninkomen, dat betaald wordt door de pri-
vate sector, en het looninkomen, dat betaald wordt door de overheid. Wanneer
het nationaal inkomen aldus uitgesplitst wordt, kan het model (I.1.1) tot en
met (I.1.3) uitgebreid worden met een reactievergelijking voor het looninko-
men en een definitievergelijking voor het niet-looninkomen. Wanneer het aldus
verkregen model uitgebreid wordt met een definitievergelijking voor de kapi-
taalgoederenvoorraad, krijgt men het Model I van Klein [6]. Het model bevat
drie reactie-vergelijkingen en drie definitie-vergelijkingen. De variabelen
van het model zijn niet in relatieve veranderingen maar in absolute groothe-
den en niet in nominale bedragen maar tegen constante prijzen. De coëfficiën-
ten zijn geschat met cijfers van de Verenigde Staten over de periode 1921 tot

en met 1941.
Het Model I van Klein - zoals gegeven op pagina 71 in [6]- kan aldus wor den
herschreven in de vorm (I.2.k):

y-Ayt Bx-

. , 0.87 . 0.02 . C

. . . . 0.08 . I

. . . 0.43 . . W1
1.00 1.00 . . . . Y

. . -1.00 1.00 . . NW
. 1.00 . . . . K

f
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f

-1.00
1.00 . .

waarbij: C - consumption
I - net investment
W1 - private wage bill
W2 - government wage bill
Y- net output at factor cost - national income
NW - non-wage income
K- stock of capital at the end of the year
T - business taxes
G- government expenditure plus foreign ballance

c
w2
T

(VI.1.1)

(Bovenstaande variabelen zijn gemeten in "billions of 193~ dollars", dus
tegen constante prijzen.)

t - time: 1921 - -10; 1922 - -9; ..
c - 1

; 1931 - o; ... ; 19k1 - 10

In (VI.1.1) is afgezien van het stochastisch karakter van het model. Voor-
lopig wordt ook het dynamisch karakter buiten beschouwing gelaten.

i: )De gereduceerde vorm van (VI.1.1) is gelijk aan:

17.71 0.87 . . . . . . . .
22.59 . . . . . 0.68 -0.17 . .
1.53 -0.~3 0.~3 . 0.13 0.15 . . -0.15 0.15

. . -1.00 1.00 . . . . . .

i:) Zie: (I.5.27).
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C
I
W1
Y
NW
LK J

y-II-A]-1Bx-

47.12 0.78 -0.09 0.68 0.18 0.21 0.46 -0.12 -0.21 0.21
25.79 -0.01 -0.09 0.08 -0.00 -0.00 0.73 -0.18 0.00 -0.00
32.88 -0.10 -0.08 0.76 0.21 0.24 0.51 -0.13 -0.24 0.24
72.91 0.77 -1.18 1.76 0.18 0.20 1.20 -0.30 -0.20 0.20
40.03 -0.13 -1.10 1.00 -0.03 -0.03 0.68 -0.17 0.03 -0.03
25.79 -0.01 -0.09 0.08 -0.00 -o.oo 0.73 0.82 0.00 -o.oo

c
W2

(VI.1.2)

De directe-invloedmatrix~) van de graaf van het model (VI.1.1) kan volgens

(I.2.5) aldus worden onderverdeeld:

Y x y x

D -
y D1 0 m y A' 0 m

x D2 0 n x B' 0 n

m m m ~

(VI.1.3)

In (YI.1.1) is het aantal, m, van de endogene variabelen, yj, gelijk aan 6

en het aantal, n, van de voorafbepaalde variabelen, x., gelijk aan 10. Dei
laatste n kolommen van D bestaan geheel uit nullen en worden daarom in het

hiernavolgende weggelaten.
Voor het model (VI.1.1) geldt volgens (VI.1.3) dat:

~t) Zie: (I.2.2).
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C
I
w1
Y

y NW

x D2 c
W2
T
G
t

Y-1
Nw-1

K-1
W2-1

T-1

C I W1 Y NW K

. . : 1.00 . :

. . : 1.00 . 1.00
0.87 . . . -1.OO .

. . 0.43 . 1.00 .
0.02 0.08 . . . .

;17.71 22.59 1.53 . . .
~0.87 . -0.43 . -1.00 .
I~ . . 0.43 -1.00 . .

. . . 1.00 . .

. . 0. 13 . . .

. . 0.15 . . .

. 0.68 .
-0.17 . . . 1.00

. -0.15 . . .

. 0.15 . . .

De eigenwaarden van D1 in (VI.1.4) zijn gelijk aan:

1. -0.419 t o.677 i
2. -0.~19 - 0.677 i
3. 0.747
4. 0.091
5. 0.000
6. o.ooo

De absolute waarde van de eerste twee eigenwaarden is gelijk aan

(vI.1.4)

(VI.1.5)

~419)2t(0.677)2 - 0.796 en is dus kleiner dan één.
De totale-invloedmatrix~) mag dus berekend worden zoals in (I.5.25).

~) Zie: (I.5.15).
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De eerste 6 kolommen van de totale invloedmatrix T zijn gelijk aan:

C I W1 Y NW K

x T2

0.678 0.080 0.756 1.758 1.002 0.080
0.678 0.080 0.756 1.758 1.002 1.080
1.372 -0.018 0.582 1.353 -0.229 -0.018
0.678 0.080 0.756 0.758 1.002 0.080
0.088 0.088 0.076 0.176 0.100 0.088
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

c
I
w1

k7.117 25.792 32.881 72.909 1~0.028 25.792
0.782 -0.010 -0.098 0.771 -0.130 -0.010

-0.088 -0.088 -0.076 -1.176 -1.100 -0.088
0.678 0.080 0.756 1.758 1.002 0.080
0.178 -0.002 0.206 0.176 -0.030 -0.002
0.206 -0.003 0.237 0.203 -0.034 -0.003
0.~61 0.735 0.514 1.195 0.681 0.735

-0.115 -0.18~ -0.128 -0.299 -0.170 0.816
-0.206 0.003 -0.237 -0.203 0.03~ 0.003
0.206 -0.003 0.237 0.203 -0.03~ -0.003

W2
T
G

t

Y-1
NW-1

K-1
W2-1

T-1

c

(VI.1.6)

De laatste 10 rijen van (VI.1.6) zijn gelijk aan de getransponeerde van de
coëfficiëntenmatrix van de gereduceerde vorm (VI.1.2). Dit komt overeen met

(I.5.30).
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VI.2. Het tekenen van de graaf.

De graaf van model (VI.1.1) is eenvoudig te tekenen, omdat het model niet
groot is. Bij gecompliceerde modellen moet men systematisch te werk gaan om
de graaf overzichtelijk te kunnen tekenen. Aan de hand van model (VI.1.1) zal
een bepaalde systematiek voor het tekenen van de graaf besproken worden.

De graaf van een model is overzichtelijk, wanneer de pijlen zoveel mogelijk in
dezelfde richting gaan en elkaar zo min mogelijk kruisen. Wat betreft de rich-
t.ing van de pijlen hebben we gekozen voor van boven naar beneden.

Van elk lineair model kan men via (VI.1.2) de directe-invloedmatrix bepalen,
zoals in (VI.1.3) gebeurd is voor model (VI.1.1).

De directe-beïnvloedingsmatrix~) van de graaf is gelijk aan de boole-matrix~)
van de directe-invloedmatrix:

G - D~ -

y x

y G1 0 m

x G2 0 n

m n

(VI.2.1)

Uit de directe-beïnvloedingsmatrix (VI.2.1) kan de bereikbaarheidsmatrix~~)
berekend worden zoals in (~I.~.11):

R- (G t G2 f G3 f... )~ (VI.2.2)

De bereikbaarheïdsmatrix R kan overeenkomstig aan G ingedeeld worden:

~) Zie: (I.2.1).

:t~:) Zie: (I.4).

iii i ~;o. rT i~ u~A,ww ~ u .~ .. . ` i . ~ . v ~ .
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R -

m n

De bereikbaarheidsmatrix van model (VI.1.1) is gelijk aan:

~
R - E Gk ~

k-1

Daarbij geldt dat:

c
I

w1
Y

Y ~

y R1 K

x R2 c

C I W1 Y NW K rijsom

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1. 1

1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0

6
0

(VI.2.3)

(VI.2.4)

(VI.2.5)

Uit (VI.2.~) volgt dat de langste eindige afstand in de graaf gelijk is aan
vier.

Wanneer voor de hoofddiagonaalelementen van R geldt, dat:
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rii - 0 voor elke i (VI.2.6)

dan zijn er geen circuits in de graaf en is het model een recursief systeem~).
De graaf kan dan zodanig getekend worden, dat alle pijlen van boven naar bene-
den gaan. De volgorde van boven naar beneden van de pu~nten in de graaf is ge-
lijk aan de volgorde van de punten naar de grootte van het bereik~).
De grootte van het bereik van punt pi is gelijk aan het aantal van de elemen-
ten van de ie rij van R, welke gelijk zijn aan één. Naarmate een punt een klei-
ner bereik heeft staat het lager in de graaf.

(VI.2.6) geldt niet voor (VI.2.5). Indien (VI.2.6) niet geldt, zijn er cir-
cuits in de graaf. Indien rii - 1 ligt punt pi op een circuit. Volgens (VI.2.5)
liggen in de graaf van model (VI.1.1) de volgende punten op een circuit:

C,I,W1,Y en NW (VI.2.7)

Alleen een endogene variabele kan op een circuit liggen.
Met (I.~.16) kan men bepalen welke punten tot dezelfde sterk verbonden compo-
nent behoren.
De punten in (VI.2.7) behoren allemaal tot dezelfde sterk verbonden component.
In de graaf van model (VI.1.1) is dus maar één sterk verbonden component.
Die component bevat 5 punten.

De grootte van het bereik is voor de punten, welke tot eenzelfde sterk ver-
bonden component behoren, hetzelfde.
Bij de rangschikking naar de grootte van het bereik komen de punten van een
sterk verbonden component dus op dezelfde plaats. Wanneer een graaf een of
meer sterk verbonden componenten bevat, welke allemaal een klein aantal pun-
ten bevatten, kan de ~;raaf toch nog overzichtelijk getekend worden met de
meeste pijlen van boven naar beneden.

Wanneer bijna alle of alle endogene variabelen van een model tot dezelfde sterk
verbonden component behoren is het niet mogelijk een verticale rangschikking

i~) Zie (2.3.~3) en (I.3.44).
~t) Zie:(I.3).



af te leiden uit de bereikbaarheidsmatrix.
Bijna alle of alle endogene variabelen hebben dan dezelfde grootte van het
bereik evenals bijna alle of alle voorafbepaalde variabelen. Men kan dan zo-

veel mogelijk pijlen van boven naar beneden laten lopen door gebruik te maken

van de rangschikking naar de grootte van de rijsom van R2, R3, R4 enz.~). Deze
procedure is echter niet eenduidig. Vooral bij een eenvoudig model - zoals

(VI.1.1) - verkrijgt men de grootste overzichtelijkheid door de pijlen elkaar

zo min mogelijk te laten kruisen.

De endogene graaf~) van model (VI.1.1) kan aldus getekend worden:

(VI.2.8)

De punten van de endogene graaf en de pijlen tussen de punten van de sterk
verbonden component van de endogene graaf zijn dik getekend. Dit zal ook in
het hierna volgende gedaan worden.

:t) Zie: (I.~.12).
i~) Zie: (II.1).



De graaf van model (VI.1.1) kan aldus getekend worden.



VI.3. Het opsporen van de circuits.

Ten behoeve van een eerste inzicht in de relatiestructuur van de variabelen

van een model en ten behoeve van de toepassing van de formule van Mason , is
het noodzakelijk om de circuits in de graaf op te sporen. Dit kan op verschil-

lende manieren gebeuren.

?~et behulp van de hoofddiagonaal~elementen van de machten van de directe-be-

ïnvloedingsmatrix G kan men bij een graaf inet een eenvoudige circuitstructuur

alle circuits en bij een graaf inet een ingewikkelde circui~structuur de korte

circuits opsporen. Het je element op de hoofddiagonaal van de ke macht van

G, gk., is gelijk aan het aantal paden van lengte k van p. naar p..
JJ J J

Het aantal circuits van lengte k, wasrin pj ligt, wordt aangeduid met

c(k) j (VI.3.1)

Het aantal punten van de graaf is gelijk aan m. Het aantal circuits in de

graaf van lengte k is niet gelijk aan

m
E c(k), (VI.3.2)

Jj-1

omdat elk circuit van die lengte k punten bevat en dus k maal geteld wordt in

(VI.3.2).
Het aantal circuits in de graaf van lengte k is wel gelijk aan:

m
E c(k).
i-1 ~ (VI.3.3)

Alleen de endogene variabelen kunnen op een circuit liggen.



Voor elke j geldt dat:

c( ~ )J - gjj

Voor het beschouwde model (I.2.1~) geldt voor elke j dat:

(VI.3.~)

gjj - 0 (vI.3.5)

Uit (VI.3.~) en (VI.3.5) volgt, dat voor elke j geldt, dat:

c(1)j - 0

In de beschouwde graaf zijn geen circuits van lengte één.

(VI.3.6)

Omdat (VI.3.6) geldt, is het aantal circuits van lengte 2, waarin p. ligt,
J

gelijk aan de waarde van het je element op de hoofddiagonaal van G2,
Voor elke j geldt dus dat:

c(2)j -
gjJ

In G2 van de graaf (VI.2.9) geldt voor ellie j dat:

2
gjj - b

In de graaf (IV.2.9) zijn dus geen circuits van lengte twee,

Omdat (VI.3.6) geldt, geldt voor elke j dat:

c(3)J - gJJ

In G3 van de graaf (VI.2.9) geldt:

C I W1 Y NW K

c(~). - gJj - 2 1 1 3 2 0

(VI ..3.7 )

(VI.3.8)

(VI.3.9)

(VI.3.10)



Het aantal circuits van lengte 3 in (VI.2.9) is volgens (VI.3.10) en (VI.3.3)
gelijk aan:

6
E c(3).
i-1 J - 9 - 33

(VI.3.11)3

De drie circuits van lengte drie in (VI.2.9) zijn:

2.

In G~ van de graaf (VI.2.9) geldt:

C I W1 Y NW K

~ -g, ; -~ , ,
.a,~~

1 1 2 2 2 0
~.- -

Voor de graaf (VI.2.9) geldt dat:

4
c(~)J - gJJ

(VI.3.12)

(VI.3.13)

(VI.3.14)



Het aantal circuits van lengte 4 is (VI.2.9) is volgens (VI.3.3), (VI.3.13)
en (VI.3.14) gelijk aan:

6
E c(4).
-1 J 8 -4 -~-2

De twee circuits van lengte 4 in (VI.2.9) zijn:

Voor de graaf (V.I.2.9) geldt:

g5. - 0 voor elke j
JJ

In die graaf zijn dus geen circuits van lengte 5.

(VI.3.15)

(VI.3.16)

(VI.3.17)

Een circuit van lengte k bevat k verschillende punten uit éenzelfde sterk-
verbonden component. De sterk-verbonden component van de graaf (VI.2.9) bevat
5 punten.
In die graaf kunnen er dus geen circuits zijn van lengte zes en groter. Voor
G6 van die graaf geldt echter:

C I W1 Y NW K

g6j - 6 3 3 9 6 0 (VI.3.18)



16

De variabelen van de sterk-verbonden component beïnvloeden zichzelf via meer-
dere paden van lengte zes. Deze paden zijn echter geen circuits.

Voorbeeld:
De variabele I beïnvloedt zichzelf via drie paden van lengte zes. Een pad
ontstaat doordat een circuit van lengte drie tweemaal doorlopen wordt, name-
lijk circuit nummer 3 in (VI.3.12):

(I,Y,NFI,I,Y,NW,I) (VI.3.19)

De andere twee paden ontstaan doordat twee circuits van lengte drie eenmaal
doorlopen worden, namelijk circuit 3 en 1 in (VI.3.12):

(I,Y,WI,C,Y,IVW,I) (VI.3.20)

en circuit 3 en 2 in ( VI.3.12)

(I,Y,NW,C.Y.NW,I) (VI.3.21)

De paden in (VI.3.1~), ( VI.3.20) en (VI.3.21) zijn geen circuits, omdat af-
gezien van het begin- en eindpunt niet alle punten verschillend zijn.

Een overeenkomstige uitleg kan gegeven worcien aan de waarde van de andere
elementen in (VI.3.18).

Voor de graaf (VI.2.9) geldt volgens het voorafgaande dat:

kc(k)j - gjj voor elke j
voor k - 1,2,3,~,5 (VI.3.22)

en

c(k)j ~ g~j voor k~ 6 (VI.3.23)

(VI.3.22) en (VI.3.23) gelden, omdat in die graaf geldt
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c(k)j - 0 voor elke j
voor k - 1,2

Voor modellen van de vorm (I.2.4) met ajj - 0 geldt:

c(1)~ - 0 voor elke j

Voor die modellen geldt niet noodzakelijk dat:

c(2)j - 0 voor elke j

(VI.3.24)

(VI.3.25)

(VI.3.26)

Indien (VI.3.26) niet geldt, geldt (VI.3.22) niet noodzakelijk voor k? 1~.
Het je element op de hoofddiagonaal van G~ is dan na.melijk gelijk aan de som-
matie van een drietal soorten paden:

1. Paden van lengte vier van p. naar p., die ontstaan doordat een circuit van
J J

lengte twee, waarop pj ligt, tweemaal doorlopen wordt.

Voorbeeld:

In (VI.3.27) gaat een pad van lengte vier van pj naar pj:

(Pj ~Pk,P~,Pk~Pj )

(VI.3.27)

(vI.3.28)

Dit is geen circuit, omdat afgezien van het begin- en eindpunt niet alle
punten onderling verschillend zijn en verschillen van het begin- en eind-
punt.

2. Paden van lengte vier van pj naar pj, die ontstaan doordat twee circuits
van lengte twee, eenmaal doorlopen worden. Hierbij kunnen we twee gevallen
onderscheiden.

2.a. pj is het gemeenschappelijk punt van twee circuits.



Voorbeeld:

(VI.3.29)

In (VI.3.29) gaan vier paden van lengte vier van pj naar pj. Twee paden
ontstaan doordat een circuit van lengte twee tweemaal doorlopen wordt, zo-
als hierboven besproken is onder 1:

(P~ ~Pi,Pj ~Pi ~Pj )

(Pj.Pk~Pj ~Pk.Pj ) (VI.3.30)

Fn twee paden ontstaan doordat twee circuits van lengte twee eenmaal door-
lopen worden:

(Pj.Pi ~Pj ~Pk~Pj )

(Pj ~Pk~Pj ~Pi.Pj )

Geen van deze vier paden is een circuit.

(VI.3.3~)

2.b, pj is niet het gemeenschappelijk punt van twee niet gescheiden circuits.

Voorbeeld:

(VI.3.32)

In (.VI.3.32) gaan twee paden van lengte vier van pj naar pj. Een pad ont-
staat doordat een circuit van lengte twee tweemaal doorlopen wordt, zoals
hierboven besproken is onder 1:

(Pj ~Pk.Pj ~Pk~Pj ) (VI.3.33)

En een pad ontstaat doordat twee circuits van lengte twee eenmaal doorlo-
pen worden:



(Pj ~Pk.Pi ~Pk~Pj )

Geen van deze beide paden is een circuit.

(vI.3.3~)

3. Paden van lengte vier van pj naar pj, die ontstaan doordat een circuit
van lengte vier eenmaal doorlopen wordt.

Het aantal van de paden van lengte vier, die ontstaan door een circuit van
lengte twee tweemaal te doorlopen, zoals in 1, en door twee circuits van leng-
te twee, waarvan pj het gemeenschappelijk punt is, eenmaal te doorlopen, zo-
als in 2a, is gelijk aan:

c(2)j X c(2)j (VI.3.35)

waarbij c(2)j het aantal circuits is van lengte twee waarop pj ligt.

Het aantal van de paden van lengte vier, die ontstaan door twee niet geschei-
den circuits van lengte twee, waarvan pj niet het gemeenschappelijk punt is,
eenmaal te doorlopen, zoals in 2b, wordt aangeduid met

c(2,2)j (vI.3.36)

Het aantal van de paden van lengte vier, die ontstaan door een circuit van
lengte vier eenmaal te doorlopen is gelijk asn

c(4).
J

Samenvattend geldt dus:

gj~ - c(2)J x c(2)j } c(2'2)j ~ c~~)J

(vI.3.37)

(vI.3.38)

Het aantal circuits van lengte vier waarop pj ligt is dus gelijk aan:

c(4)j - g~j - c(2)j x c(2)j - c(2,2)j (vI.3.39)

g~j is gelijk aan de so~atie van paden van lengte vijf, die circuits zijn,



en paden van lengte vijf, die geen circuits zijn, maar ontstaan doordat twee
niet gescheiden circuits, een van lengte twee en een van lengte drie, eenmaal
doorlopen worden.

g6j is gelijk aan de sommatie van paden van lengte zes, die circuits zijn,
en paden van lengte zes, die geen circuits zijn. Deze laatste paden kunnen
ontstaan doordat een circuit van lengte twee driemaal doorlopen wordt, door-
dat een circuit van lengte twee eenmaal en een circuit van lengte twee twee-
maal doorlopen worden, doordat een circuit van lengte drie tweemaal doorlopen
wordt,.doordat twee circuits van lengte drie eenmaal doorlopen worden en door-
dat een circuit van lengte twee en een circuit van lengte vier eenmaal door-
lopen worden.

Het aantal termen van de formule voor.de berekening van c(k)j, zoals in

(VI.3.27) voor k- 4, wordt snel groter bij toename van k. Bovenstaande me-
thode voor het opsporen van de circuits met behulp van de machten van de di-
recte-beínvloedingsmatrix kan daarom alleen gebruikt worden bij grafen met
een eenvoudige circuitsstructuur en voor het opsporen van de korte circuits
bij een ingewikkelde circuitstructuur.

Er bestaat een eenvoudiger methode voor het opsporen van de circuits. Hier-
voor tekenen we een boom~) vanuit een bepaald punt, waarbij in de boom elk
punt meerdere keren mag voorkomen.

Voorbeeld:
Uit (VI.3.12) blijkt dat Y op drie circuits van lengte drie ligt. Om te be-
palen welke die circuits zijn tekenen we met behulp van de graaf (VI.2.9)
een boom vanuit Y.

i:) Zie: (I.3.~3).
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(VI.3.~0)

In de vierde rij van (VI.3.~0) komt Y drie keer voor. Dit betekent, dat er
d~ie paden gaan van lengte drie van Y naar Y. Die drie paden zijn alle drie
circuits en zijn gegeven in (VI.3.12).
In de vijfde rij van (VI.3.~0) komt Y twee keer voor.
Dit betekent, dat er twae paden gaan van lengte vier van Y naar Y. Die twee
paden zijn beide circuits en zijn gegeven in (VI.3.31).

Wanneer in een tak van de boom.een punt voor de tweede maal voorkomt hoeft
men die tak niet verder te verlengen, omdat die tak dan geen nieuwe circuits
meer oplevert. Een circuit mag immers geen dezelfde punten bevatten, afgezien
van het begin- en eindpunt. Wanneer we dit toepassen wordt de boom op den duur
weer smaller en eindigt, wanneer we alle circuits gevonden hebben.

Voorbeeld:
De boom (VI.3.40) kan met behoud van de informatie omtrent de circuits aldus
worden vereenvoudigd
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W1 ~

C NW C I

Y C I Y Y

5
(VI.3.41)

De boom is getekend vanuit het punt Y, omdat in het voorafgaande de informatie
verkregen was, dat Y op alle circuits ligt. Omdat alle punten van een sterk
verbonden component bereikbaar zijn vanuit alle punten van die component, kan
men met behulp van de boom vanuit een willekeurig punt van een sterk verbon-
den component alle circuits van de sterk verbonden component opsporen.

Voorbeeld:
De circuits van het model kunnen ook opgespoord worden met een boom vanuit
NW:
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1

Het circuit (Y,W1,C,Y) komt in (VI.3.~2) twee maal voor.

(VI.3.42)

Weinblatt [7] geeft een algorithme voor het opsporen van de circuits, dat al-
leen in een computerprogramma gebruikt kan worden. Daarbij wordt de graaf
stapsgewijze verkleind tot een graaf, welke alleen die punten bevat, welke
op een circuit kunnen liggen, omdat ze zowel aankomstpunt als vertrekpunt
zijn. Een van die punten wordt als startpunt gekozen en via een zoekprocedu-
re worden dan de circuits opgespoord.
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Het Model I van Klein bevat, zoals wij in het voorafgaande zagen, 5 circuits:

nr lengte waarde variabelen en gewichten van pijleri

~ 3 y, W1 , C , Y

0.37~1 0.~3 x 0.87 x 1.00

2 3 Y, NW , C , Y

0.0200 1.00 x 0.02 x 1.00

3 3 Y NW , I , Y

0.080o i.oo x o.08 x i.oo

1~ 4 Y, W 1 , NW , C , Y

-0.0086 0.43 (-1.00) 0.02 x 1.00

5 l~ y, W1 , NW , I , Y

-0.03~~ 0.~3 (-1.00) 0.08 x 1.00 (vI.3.~3)

De economische betekenis van de circuits van het model kan als volgt worden

aangeduid:

nr.
1 looninkomen - bestedingsmultiplier

2 niet-looninkomen - bestedingsmultiplier

3 niet-looninkomen - investeringsmultiplier

~ compensatie van 2 door lager niet-looninkomen als gevolg van hoger loon-

inkomen
5 compensatie van 3 zoals in 4.
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VI.4. Formule van Mason.

Ten behoeve van de toepassing van de formule van Mason~) wordt de waarde van
de multiplier~) M van de endogene graaf (VI.2.8) berekend. De deelgrafen in
onderstaande tabel worden aangeduid met de nummers van de circui~ in (VI.3.36)
en staan in de volgorde van de grootte van de absolute waarde van A.u
Alle circuits in (VI.3.36) hebben het punt Y gemeen.
Er zijn dus geen gescheiden circuits.

Berekening van de multiplier~~) M van de endogene graaf (VI.2.8).

(1) (2) (3) (4) (5) (6) í7) (8)

u deelgrafen Lu Au (-1)LuAu 1fE(-1)LuA (6) - M (~ x 100
nr. circuit u

cumulatief

1.0000 1.0000 57
1 1 1 0.3741 -0.3741 0.6259 1.5977 91
2 3 1 0.0800 -O.oBoo 0.5459 1.8318 10~
3 5 1 -0.0344 t0.0344 0.5803 1.7232 98
4 2 1 0.0200 -0.0200 0.5603 1.7848 102
5 4 1 -0.0086 t0.0o86 0.5689 1.7578 100

(vI.4.1)

Uit (VI.4.1) blijkt dat de waarde van de multiplier van de endogene graaf ge-
lijk is aan 1.7578. Gircuit 1, de looninkomen-bestedingsmultiplier, levert
de grootste bijdrage in de waarde van M. De waarde van M wordt voor 91 procent
verklaard door dat circuit.

i:) Zie: [ 2] .

ir~) Zie: (II.1.9).



De totale invloed van de voorafbepaalde variabelen op de endogene variabclen
is gegeven in de totale-invloedmatrix ( VI.1.6) en de gereduceerde vorm (VI,1.2).

De elementen van (VI.1,2) kunnen berekend worden met de formule van Mason~).

a a

t(mfi~j )- k~1 ~k k- k~1 ~k ~ M
(VI.4.2)

De waarde van M is berekend in (VI.4.1).

De totale invloed van de voorafbepaslde variabelen op de endogene variabele
Y:

t(m}i~Y) (i - 1,2,...,10) (VI.4.3)

is gegeven in de vierde rij in (VI.1.2).
Wanneer we (VI.4.3) berekenen met de formule van Mason (VI.4.2) geldt daarbij
voor iedere i en iedere k dat:

mk - 1 voor elke i
voor elke k (VI.4.4)

omdat het punt Y in elk circuit ligt.

Er is dus geen enkel enkelvoudig pad naar Y, dat gescheiden is~van een circuit.

Het opsporen van de enkelvoudige paden van een voorafbepaalde variabele naar

een endogene variabele kan gebeuren met behulp van de machten van de directe-

beïnvloedingsmatrix G en met behulp van het tekenen van een boom vanuit de
voorafbepaalde variabele.

Berekening van t(mti,Y) (VI.4.3) met de formule van Mason (VI.4.2) met ge-
bruikmaking van (VI.4.1): M- 1.7578 en van (VI.4.4): mk - 1.00. (De enkel-
voudige paden worden per i in de volgorde geplaatst van de grootte van de ab-
solute waarde van IIk.)

~) Zie: (II.1.37).



-27-

(~) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

t(mfi,Y)-
(~i k enkelvoudig pad nk ~k M E II M - x~00t

k mfi,Y
cumulatief
per i

c 1 (c,I,Y)
22.59 X 1.00 - 22.5900 39.708 39.7082 54

2 (c,C,Y)
17.71 x 1.00 - 17.7100 31.130 70.8385 97

3 (c,W1,C,Y)
~.53 x 0.87 x 1.00 - 1.3311 2.339 73.1783 100

4 (c,W1,NW,I,Y)
i.53(-i.oo)o.08 x i.oo - -0. 1224 -0.2152 72.963i ioo

5 (c,W1,NW,C,Y)

--- --
1.53(-1.00)0.02 x 1.00 -
-----------------------------

-0.0306
-------

-0.0538
-------

72.9094
----------

100
-----------

W2 1 (W2,C,Y)
0.87 x 1.00 - 0.8700 1.5293 1.5293 198

2 (W2,W1,C,Y)
(-0.43)0.87 X 1.00 - -0.3741 -0.6576 O.F~717 113

3 (W2,NW,I,Y)
(-1.00)0.08 x 1.00 - -0.0800 -0.1406 0.73~~ 95

4 (W2,W1,NW,I,Y)
(-0.43)(-1.00)0.08 x 1.00 - 0.034~ 0.0605 0.7916 103

5 (W2,NW,C,Y)
(-1.00)0.02 x 1.00 - -0.0200 -0.0352 0.7564 98

6 (W2,W1,NW,C,Y)

--- --
(-0.43)(-i.oo)o.02 x i.oo -
-----------------------------

0.0086
-------

o.o15i
-------

o.77i5
---------

ioo
------------
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G

1 I(T,Y)
(-1.00) -

2 I(T,W1,C,Y)
0.43 x o.87 x 1.00 -

3 I(T,W1,NW,I,Y)
0.43(-1.00)0.08 x 1.00 -

4 I (T,W1,NW,C,Y)
0.43(-1.00)0.02 x 1.00 -

-1.0000 -1.7578

0.3741 0.6576

-0.0344 - 0.0605

-0.0086 - 0.0151

-1.7578

-1.1002

150

94

t

---~-----------------------------~
1 I (G,Y)

1.00 -
---~-----------------------------,

1 I(t,W1,C,Y)
0.13 x 0.87 X 1.00 -

2 I(t,W1,NW,I,Y)
0.13(-1.00)0.08 x 1.00 -

3 I(t,W1,NW,C,Y)
0.13(-1.00)0.02 X 1.00 -

~----~------------------------------~

Y-1
1 I (Y-1,W1,C,Y)

0.15 x 0.87 x 1.00 -

2 I(Y-1,W1,NW,I,Y)
0.15(-1.0o)o.oa X 1.00 -

3 (Y-1,W1,NW,C,Y)
0.15(-1.00)0.02 x 1.00 -

~----~-----------------------------

~W-1

K-1

1 (NW-1,I,Y)
0.68 x l.oo -

1 I (K-1'I'Y)
(-0.17)1.00 -

1.00001 1.7578
------- -------~

0.1131 0.198811
I

-0.0104 -0.0183

-0.0026 -0.0046

0.1305 0.2294

-0.0120 -0.0211

-0.0030 -0.0053

0.68001 1. 1953

0.1700~-o.2g88

-1.1607

-1.1758

1.7578

0.2294

0.2083

0.2030

1.1953

-0.2988

99

100

100

112

103

100

113

103

100

100

100
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W2-1 1 (W2-1,W1,C,Y)
(-0.15)0.87 x 1.00 - -0.1305 -0.2294 -0.2294 113

2 (W2-1,W1,NW,I,Y)
(-0.15)(-1.00)0.08 X 1.00 - -0.0120 0.0211 -0.2083 103

3 (W2-1,W1,NW,C,Y)

---- ---
(-0.15)(-1.00)0.02 x 1.00 -
-----------------------------

0.0030
-------

0.0053
-------

-0.2030
---------

100
------------

T 1 (T ,W1,C,Y)-1 -1
0.15 x 0.87 x 1.00 - 0.1305 0.2294 0.2294 113

2 (T-1,W1,NW,I,Y)
0.15(-1.00)0.08 x 1.00 - -0.0120 -0.0211 0.2083 103

3 (T-1,W1,NWeC.Y)-
0.15(-1.00)0.02 X 1.00 - -0.0030 -0.0053 0.2030 100

(vI.4.5)

De totale invloed van de voorafbepaalde variabelen op Y kan schematisch wor-
den weergegeven in aansluitiug op de enkelvoudige paden.

Voorbeeld:
De invloed van Y-1 op Y loopt volgens (VI.4.5) via drie enkelvoudige paden
(1), (2) en ( 3) in onderstaande graaf:



- 30 -

3)

(vI.4.6)

Afgezien van de constante term c heeft de variabele van de overheidsbestedingen
G de grootste invloed op het nationaal inkomen Y. De directe invloed van G
op Y ter waarde van 1.00 wordt door de multiplier M vergroot tot 1.7578.
Ook bij de berekening van de andere totale invloeden speelt de waarde van M
een bela.ngrijke rol.
De gevoeligheid van een totale invloed voor een bepaalde coëffïciënt~) wordt
daaxom vaak voor een aanzienlijk deel bepaald door de gevoeligheid van M voor
een bepaalde coëfficiënt. De gevoeligheid van M voor dh 1 kan als volgt be-

~
paald worden:

~ 8M ~1

s(M,c~~l) a h 1 M,
(vl.u.6)

~) Zie: (II.2.1).



(VI.4.6) kan met behulp van (II.1.9) en (II.2.4) herschreven worden tot:

s(M,dh,l) -

L
ó( 1tE(-1 ) uA )

u
u
a-h.l dh.l

(1}~(-1)LuAu)2 1 Lu
u 1fE(-1 ) A

u

L
8( 1fE(-1 ) uA )

u
u
8dh 1 dh,l M~

e

u

(VI.4.7)

Voor dh 1- d(W1 C) geldt volgens (VI.4.7), (VI.3.36) en (VI.4.1) dat:. ~

s(M,d ) - -(-0.43)d 1
(W1,C) (W1,C) 1-0.43d(W1,C)-0.08t0.0344-0.02t0.0086

(VI.4.8)

Voor d(W1,C) - 0.87, zoals in het model, gaat (VI.4.8) over in:

s(M~d(W1,~)) - 0.3741 x 1.7578 - 0.6576 (vI.4.9)
d(w1,~) - 0.87

In (VI.4.9) is 0.3741 gelijk aan de waarde van het circuit waar d in(W1,C)
ligt en is 1.7578 gelijk aan de waarde van M.
Op overeenkomstige wijze kan de gevoeligheid van M bepaald worden voor de
andere gewichten, bij de waarde van de coëfficiënten van het model.
De uitkomsten zijn op dezelfde wijze opgebouwd als (VI.4.9): wsarde van cir-
cuit maal waarde van M.

Ten aanzien van de gewichten van de pijlen van circuit 1 in (VI.3.36) geldt
volgens (VI.4.7) en (VI.4.1) naar analogie van (VI.4.9)



s(M,dh 1) - 0.3741 x 1.7578 - 0.6576 voor dh - dY~W1 - 0 .43, ,l

`~,l - `~w1,c - 0.87

dh 1- d~ Y- 1.00
~ ~

(VI.4.10)

Ten aanzien van de gewichten van de pijlen van circuit 3 in (VI.3.36) geldt
volgens (VI.4.7) en ( VI.4.1) naar analogie van (VI.4.9),

s(M,dh 1) - 0.0800 x 1.7578 - 0.1406 voor dh 1 - dY ~- 1.00~ ~ .

~,l - ~W,I - 0.08

dh 1- dI Y- 1.00~ ~

(VI.4.11)

De gevoeligheid van M voor de gewichten van de pijlen van de andere circuits
in (VI.3.32) is kleiner dan 0.1406, namelijk:

circuit 5: -0.0605
circuit 2: 0.0352
circuit 4: -0.0151 (VI.4.12)

De gevoeligheid van M is het grootst voor de gewichten van de pijlen van dat
circuit, dat de grootste bijdrage levert in de waarde van I~1 (zie (VI.4.1)).

Ter illustratie van de formule van Mason wordt ook nog de totale invloed van
de vooraf bepaalde variabele Y-1 op alle endogene variabelen berekend:

t(Y-l~j) J - 1,2,...,6 (VI.4.13)

Daarbij geldt niet altijd, dat mk - 1.



3erekening van tY-t~j(VI.4.6)met de formule van Mason (VI.4.2) met gebruikmaking van (VI.4.1): M- 1.7578.

(t) (2) (3) (4) (9) (10) (11) (t2) (t3)

j k enkelvoudig pad nk erekening van; x)mk M-mM I~II
-

t - 12kk k
(Y ,J) x100

(5) (6) (7) (8) -1 tY
d l f~) ~nk k

-l~j
; L Lv graaee

circuit; ( k,v) (-t) (k,v)nnr cumulatie.
waarde ( k,v) per i

., 1 (Y ,W1,C) 1 1-1
o.t5xo.87 - o.t3o5 0.08 t -0.08 0.92 1.6172 o,2tto o.2tto to3

2 (Y ,W1,NW,C) 0-1
O.tS(-1.00)0.02 - -0.0030 t.0o t.7578 -0.0053 0.2057 too

I I 1 (Y-t,W1,NW,I) C
O.tS(-t.o0)o.08 - -o.Ot2o t.oo t.7578 -o.o2tt -O.o2tt 754

2 (Y ,W1,C,Y,NW,I) 0-1

--- --
o.15xo.87xl.ooxo.o8 -
----------------------------------

o.oto4
------- -- ------------- ------ ----------------

t.oo
----

t.7578
------

o.ot83
-------

-0.0028
----

to0
'dt 1 ,W1)(Y t 3

------ -------------
-1

o.t5 - o.t5oo 0.08 t -0.08
2 2

---- -- ---------------------------------- ------- --
0.02

-------------
t

------
-0.02

----------------
0.90
----

t.582o
------

0.2373
------

0.2373 100

Y 1 (Y-1,W1,C,Y) 0
- ---------- -------------

o.t5xo.87xt.oo - o.t3o5 t.0o t.7578 0.2294 0.229~ tt3

2 (Y-t,Wt,NW,I,Y) 0
0.15(-1.00)0.08x1.00 - -0.0120 1.00 1.7578 -0.0211 0.2083 103

3 (Y-1,W1,NW,C,Y) 0
O.tS(-t.00)0.02x1.00 - -0.0030 1.00 t.7578 -0.0053 0.2030 100



rr~ 1 1,w1,Nw)(Y o-
o.t5(-1.00) - -O.tSoo 1.00 t.7578 -0.2637 -0.2637 769

2 t,W1,C,Y,NW)(Y ~
,

-
0.15x0.87x1.00Xt.0o - 0.1305 1.0o t.7578 0.2294 -0.0343 t0o

-- -- --------------------------------- ------- -- ------------ ------- ---------------- ---- ------ ------- --------- -------------
K 1 1,W1,NW,I,K)(Y 0-

O.tS(-1.o0)0.o8x1.00 - -0.0120 1.00 t.7578 -0.0211 -0.0271 754

2 ,W1,C,Y,NW,I,K)(Y o-1
o.t5X0.87xt.ooXl.o0xo.08x1.0o - O.oto4 t.oo t.7578 o.ot83 -0.0028 100

(VI.4.14)

x) mk - i t E(-t)L(k'v)~(k,v)'
(k,v)

ix) Deze deelgrafen zijn aangegeven met dé nummers van de circuits in (VI.3.43).
In die tabel is ook de waarde van de circuits gegeven.



Volgens (VI.~.14) geldt:

t(Y ,c) - 0.2057
-1

t(Y ~I) - -0.0028
-1

t(Y ,W1) - 0.2373
-1

t(Y ~Y) - 0.2030
-1

t(Y-1,NW) - -0.03~3

t(Y ~K) - -0.0028
-1

(vI.~.15)

Volgens (VI.4.1~) loopt de totale invloed van Y-1 op de endogene variabelen
via een of ineer enkelvoudige paden.
Deze paden kunnen overzichtelijk worden weergegeven door het tekenen van een
boom vanuit het punt Y-1.
De waarde van de totale invloed via een pad wordt niet alleen bepaald door de
gewichten van de pijlen van dat pad maar ook door mk en M.
Ten behoeve van een beter inzicht in de berekening van de totale invloed via
de sommatie van de invloed via verschillende paden, zoals gedaan is in
(VI.1~.14), tekenen we een "boom" vanuit het punt Y-1, die niet meerdere malen
hetzelfde punt bevat, die alleen de relevante pijlen bevat en die ook de re-
levante circuits bevat voor de berekening van mk. Het is niet mogelijke één
zo'n boom te tekenen met die informatie voor een inzicht in de opbouw van de
totale invloed van Y-1 op alle endogene variabelen.

De "boom" voor de berekening van t(Y-1~W1), t(Y-1~C) en t(Y-1~Y) kan aldus

schematisch getekend worden:
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1.00

(vl.4.i6)

Aan de hand van (VI.4.16) kan men de opbouw van de volgende uitkomsten van
(VI.4.14) volgen:

a a

t(mfi.J)
- E lik u~ M- E IIk I~ (M - 1.7578)

k-7 k-1
(vl.4.i7)

t(Y ~W~) - 0.15(1-0.02-0.08)1.7578 - 0.15 x o.90 x 1.7578 -
-~

- 0.15 x 1.5820 - 0.2373.

Opmerking: m~ -(1-0.02-0.08), omdat de circuits (C,Y,NW,C) en (I,Y,NW,I) ge-
scheiden zijn van het pad (Y-~,W1).

t(Y ~C) - (0.15x0.87)(~-0.08)~.7578 f (0.15x(-~.00)x0.002)1.OOx1.7578-
-1

- 0.1305 x 1.6172-0.003ox1.7578 - 0.2110-0.0053 - 0.2057
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Opmerking: m1 -(1-0.08), omdat het circuit (I,Y,NW,I) gescheiden is van het
pad (Y-1,W1,C). m2 - 1.00 omdat er geen circuits zijn die gescheiden zijn van
het pad (Y-1,W1,NW,C).

t(Y-1~Y) - (o.15xo.87x1.0o)1.oox1.7578f(0.15x(-1.0o)xo.o8x1.o0)1.OOx

1.7578t(0.15x(-1.00)xo.02x1.00)1.oox1.7578 -

- 0.1305x1.7578-0.0120x1.7578-0.003ox1.7578 -

- 0.2294-0.0211-0.0053 - 0.2030 (VI.4.18)

Opmerking: mk - 1.00 voor k- 1,2,3, omdat er geen circuit~escheiden zijn
van de drie enkelvoudige paden van Y-1 naar Y.

De "boom" voor de berekening van t(Y-1~~), t(Y-1~I) en t(Y-1~K) kan aldus
getekend worden:
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(vI.4.19)

Aan de hand van (VI.4.19) kan men de opbouw van de volgende uitkomsten van
(VI.4.14) volgen:

t(Y 1~~) - (0.15x(-1.00))1.o0x~.7578t(0.15x0.87x~.00x1.00)1.OOx1.7578-

- -0.1500x1.7578t0.1305x1.7578--0.2637}0.2294 - -0.0343

t(Y-1~I) - t(Y-1~NW) x 0.08 --0.0343 x0.08 --0.0028

t(Y-1~K) - t(Y-1~I) x 1.00 - -0.0028 (VI.4.20)



De totale invloed van de twee andere vertraagde endogene variabelen, NW-1 cn
K-1, op de endogene variabelen is gegeven in (VI.1.6). De opbouw van die to-
tale invloeden kan toegelicht worden aan de hand van onderstaande "boom":

1.00

(VI.4.21)

Aan de hand van (VI.4.21) kunnen we de volgende uitkomsten van (VI.1.6) aldus
opbouwen:

a a
t(m}i,J) - E IIk mk M- E IIk N~ (M - 1.7578) (VI.4.22)

k-1 k-1 K

t(~-1~I) - 0.68{1-(1.o0x0.~3x0.87)-(1.o0x1.0ox0.02)-(1.OOx0.43x

x(-1.00)xo.02)}1.7578-0.68(1-0.37~1-0.o2o0fo.0o86)1.7578-

- 0.68x0.6145x1.7578-0.68x1.0802-0.73~5



t(K-1~I) - -0.71x0.6145x1.7578--o.71x1.o802--0.1836

t(NW-1,K) - t(~-1~I) x 1.00 - 0.7345

t(K-1~K)~)- 1.00(1.7578)1.7578 t t(K-1~I) x 1.00 -

1.00 - 0.1836 - 0.8164

t(NW-1,Y) - (0.68x1.00)1.OOx1.7578 - o.68x1.7578 - 1.1953

t(K ~Y) - (-o.17x1.oo)1.oox1.7578 - -o.17x1.7578 - -0.2988
-1

t(NW-1,W1) - t(NW-1,Y) x 0.43 - 1.1953 x 0.43 - 0.5140

t(K-1,W1) - t(K-1~Y) x 0.43 --0.2988 x 0.43 --0.1285

t(NW-1 ~NW) -
t(~-1 ~Y) x 1 .00 f t(~-1 ~W1 ) x (-1 .00) -

- 1.1953 - 0.5140 - 0.6813

t(K-1,NW) - t(K-1~Y) x 1.00 f t(K-1~W1) x(-1.00) -

- -0.2988 f 0.1285 - -0.1703

t(NW-1,0)
- t(~-1 ~W1 ) x 0.87 f t(~L1 ~NW) x 0.02 -

- 0.5140 x o.87 t o.6813 x o.02 - 0.4472 } 0.0136 - 0.4608

~) Het pad (K-1,K) heeft geen enkel punt gemeen met een circuit. Dan geldt
1volgens (II,1,44) dat mk - M.



t(K-~,C) - t(K-~,W1) x 0.87 t t(K-~,NW) x 0.02 -

- -0. 1285x0 .87-0.17o3xo.o2 - -0.1~~8-0.003~ - -0.1152

(VI.4.23)

De totale invloed van de andere vooraf bepaalde variabelen op de endogene
variabelen, aoals gegeven in (VI.1.6) kan op gelijke wijze worden toegelicht.
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