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Inleiding.

De probleemstelling van dit onderzoek is, na te gaan of de relatiestructuur
van economische variabelen zoals weergegeven in een economisch model, nader
te analyaeren is met behulp van de grafentheorie.

Dit is het eerste deel van het voorlopig verslag van het onderzoek. Hierin
worden een aantal onderdelen van de grafentheorie uitgewerkt, om deze te
kunnen toepassen op economische modellen.

Daar in het Nederlands op het gebied van de grafentheorie bijna geen publicaties
van enige betekenis voorhanden zijn, worden, terwille van de aansluitir.g bij
de literatuur, bij de gebruikte Nederlandse termen een of ineer Engels- en
Franstalige equivalenten vermeld.
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I. Inleiding in de grafentheorie.

I.1. De graaf.

Een Braaf F(graph; graphe) is een relatie op een tweetal verzamelingen,
enerzijds unten (points, nodes, vertices; sommets, noeuds), anderzijds
lijnstukken. De lijnstukken verbinden paren uit de verzameling punten. Het
aantal elementen van beide verzamelingen kan al of niet gelijk zijn.
Een deelgraaf (subgraph; sous-graphe partiel) van de graaf F is een graaf,
t~aarvan de punten en lijnstukken een deelverzameling zijn van de overeenkom-
stige verzamelingen van de graaf F.
De lijnstukken worden li,jnen (lines3 edges; lignes, aretes) genoemd, indien
zij niet door een richting gekenmerkt worden. Zij worden i'len (directed
lines, ares; ares) genoemd, indien zij wel door een richting gekenmerkt worden.
Een graa~ waarvan de lijnstukken li'nen zijn wordt een niet-Qerichte graaf
~(non-directed graph; graphe non orienté) genoemd. Een graaf waarvan de
lijnstukken pijlen zijn wordt een gerichte graaf (directed graph, digraph;
graphe orienté) genoemd.

Voorbeelden:
1. Indien men in een verzameling mannen na gaat wie broers van elkaar zijn, .
kan men het resultaat van dit onderzoek weergeven in een niet-gerichte graaf.
Zijn twee individuen broers, dan worden de punten welke deze individuen
weergeven verbonden door een lijn, welke het broer zijn tot uitdrukking brengt.
2. Indien men in een verzamelir.g mannen de vader-zoon-relaties opspoort,
kan men het resultaat van dit onderzoek weergeven in een gerichte graaf. Is
van twee individuen de een de vader en de ander de zoon, dan wordt er een
pijl van het vader-punt naar het zoon-punt getrokken.

Men kan ook de samenhang tussen economische variabelen weergeven in een
graaf. De variabelen zijn dan elementen uit de punten-verzameling, terwijl
de relaties elementen van de lijnstukken-verzameling zijn. Komt de causaliteit
in deze relaties niet tot uitdrukking dan zullen de lijnstukken lijnen worden
en de graaf een niet-gerichte graaf.~) Komt de causaliteit in deze relaties
x) Zie voor toepassing: Echard en Henin [~].
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wel tot uitdrukking, dan zullen de lijnstukken pijlen zijn en de graaf een
gerichte graaf.

Ten aanzien va.n de verzameling van punten heeft het onderscheid tussen niet-
gerichte en gerichte graaf gevolgen. Bij de niet-gerichte graaf kan men binnen
de verzameling van punten een tweetal deelverzamelingen onderscheiden, enerzijds
de deelverzameling van geïsoleerde punten (isolated points; sommets isolé),
dat zijn punten welke niet door een lijnstuk met een ander punt zijn verbonden,
en anderzijds de deelverzameling van verbonden punten (connected points;
sommets connexes), dat zijn de punten, welke wel met een a.nder punt verbonden
zijn. Bij de gerichte graaf keut men ook deze beide deelverzamelingen. De
deelverzaaneling der verbonden punten valt hier echter uiteen in enerzijds
de deel-verzameling der vertrekpunten (first points, initial enc~oints;
noeud-source, extremité initiale), dat zijn de punten van waaruit een pijl
vertrekt, en anderzijds de deel-verzameling der aankomst punten (secor.d points,
terminal endpoints; noeud-puits, extremité terminale), dat zijn de pur~ten
waarin een pijl sankomt. Terwijl de deelverzamelingen van geïsoleerde en
verbonden punten noodzakelijkerwijs een lege doorsnede hebben, is dat niet
het geval voor de deelverz~unelingen van vertrek- en aankomstpunten. In een
punt waar een pijl aankomt kan een a.ndere pijl~vertrekken.
Geeft men de relaties tussen economische variabelen, zoals die gegeven zijn
in een model, weer door een gerichte graaf, dan zullen de voorafbepaalde
va.riabelen behoren tot de deelverzameling van vertrekpunten die geen aankomst-
punt zijn, terwijl de endogene variabelen behoren tot de deelverzameling ~

"van aankomstpunten, wélke wel of niet vertrekpunt zijn.
Naast de verdeling in gerichte en niet-gerichte grafen kan een ander onder-
scheid gemaakt worden. Een gewogen graaf is een graaf waarbij de lijnstukken
een verschillend gewicht hebben. Een ongewogen graaf is een graaf waarbij de
lijnstukken hetzelfde gewicht hebben. Dat gewicht kan gelijk gesteld worden
aan één en wordt niet vermeld in de graaf. Een gewogen graaf kan eenvoudig
herleid worden tot een ongewogen graaf door de gewichten weg te laten. De
weergave van een stelsel lineaire vergelijkingen in een gewogen gerichte
graaf komt men in de literatuur tegen onder de naam: linea.r signal-flow
graph ( zie ( 1] en [ 3] ); graphe de transfert ( zie [ 7] en [ 8] ).
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Voorbeeld:
Het voorafgaande kan verduidelijkt worden aan de hand van een eenvoudig eco-
nometrisch model van de Nederlandse economie.~) In het model wordt een
relatie-structuur van de volgende variabelen gegeven:

Ch : relatieve verandering van de waarde van de consumptie van de gezins-
huishoudingen.

Ii : relatieve verandering van de waarde van de geinduceerde investeringen.
Y : relatieve verandering van de waarde van het nationasl inkomen
Y-~ : Y van het voorgaande jaar
DuiY : abaolute verandering van de hoogte van het werkloosheidspercentage
Eg : relatieve verandering van de waarde van de bestedingen van de overheid

plus een aantal saldo posten (zie [3], Hoof dstuk I)

Het model bestaat uit twee reactievergelijkingen (voor Ch en Ii) en een definitie
vergelijking (voor Y). Het stochastisch karakter wordt buiten beschouwing
gelaten .

Ch - 0:69Y f 0.26Y'-1 (I.1.1)

Ii - 1.27Y - 7.23 ~iui (I.1.2)

Y- 0.71Ch f 0.141i t p,15Eg ' (I.1.3)

~Dit model kan worden uitgebeeld in een gewogen gerichte graaf. De variabelen
zijn de punten en de beïnvloedingen zijn de pijlen van de graaf. De mate van
be3nvloeding (de coëfficiënt) wordt bij de pijlen vermeld.

i~) Voor een uitgebreide bespreking en schatting, zie: Derks [ 3], Hoof'dstuk I.
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0.26 0. 15 -7.23 (I.1.4)

0.71 1.27

Voorlopig wordt het dynamisch karakter van het model buiten beschouwing
gelaten.

De graaf in figuur (I.1.4) heeft geen geïsoleerde punten. Alle punten zi~n
vertrekpunten. De deelverzameling der aankomstpunten ligt dus binnen de
verzameling der vertrekpunten.
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I.2 Matrix-notatie van de graaf.

In het hierna volgende wordt de niet-gerichte graaf buiten beschouwing
gelaten. Wanneer gesproken wordt over een "graaf" is bedoeld een "gerichte
graaf".

De directe-beïnvloedinsmatrix (adjacency matrix; matrice associée, matrice
booléenne du graphe) van een gerichte graaf is een vierkante matrix met een
rij en een kolom voor elk punt van de graaf en wordt aangeduid met G, waarbij
geldt:

G: gij - 1 indien er een pijl gaat van punt i naar punt j

gij - 0 indien er geen pijl gaat van punt i naar punt j

De directe-invloedmatrix van een gewogen gerichte graaf is een vierkante
matrix met een rij en een kolom voor elk punt van de graaf en wordt aangPduid
met D, waarbij geldt:

D: dij - gewicht van pijl van punt i naar punt j, indien er een
pijl gaat van punt i naar punt j

dij - 0 indien er geen pijl gaat van punt i naar punt j (I.2.2)

De directe-invloedmatrix kan eenvoudig herleid worden tot een directe-
beinvloedingsmatrix door die elementen, die ongelijk zijn aan nul, de waarde
één te geven.

Voorbeeld:
De directe-invloedmatrix van de gewogen gerichte graaf in figuur (I.1.4) is
gelijk aan
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Ch

Ii

D - Y

Y-1

~~ur~

Eg

Ch Ii Y Y 1 ~un Eg

0 0 0.71 0- o o~
0 0 0.1k 0 0

0.69 1.27 0 0 0
0.26 0 0 0 0

0

0

0 -7.23 0 0 0 0

0 0 0.15 0 0 0

(I.2.3)

Het aantal van de elementen, welke niet nul zijn, in de ie rij van D, is gelijk
aan het aant al pijlen, dat vanuit punt i vertrekt. In een model is dit aantal
gelijk aan het aant al malen `~` de ie variabele voorkomt als verklarende
variabele. Het aantal van de elementen, welke niet nul zijn, in de je kolom
van D, is gelijk aan het aantal pijlen, dat in punt j aankomt. In een model
is dit aant al gelijk aan het aant al verklarende variabelen van de ej vergelijking.
De rij van D, die behoort bij een punt, dat aankomstpunt is en geen vertrek-
punt, bestsat geheel uit nullen. De kolom van D, die behoort bij een punt,
dat vertrekpunt is en geen aankomstpunt, bestaat geheel uit nullen: Dit
laatste geldt voor elke voorafbepaalde variabele uit het model, daar deze
punten - zoals wij reeds opmerkten - elementen zijn van de deelverzamel.ing
van punten, welke uitsluitend vertrekpunten zijn. In het bovenstaande voorbeeld
(I.2.3) behoren de laatste drie kolommen bij voorafbepaalde variabelen en
best aan daarom geheel uit nullen.
Wanneer wordt afgezien~van het stochastisch karakter,kan een econometrisch
model aldus geschreven worden:

y - A,jr t Bx

waarbij y: kolomvector van m endogene variabelen
x: kolomvector van n voorafbepaalde variabelen
A: mxm matrix van coëfficiënten

(I.2.4)

ajj - o voor j- 1,2,...m
B: mxn matrix van coëfficiënten
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Het model (I.2.4) kan in een gerichte gewogen graaf worden wéergegeven. Wanneer
bij de indeling van de rijen (kolommen) van de directe-invloedmatrix eerst de
endogene en dan de voorafbepaalde variabelen genomen worden, geldt volgens
(I.2.2) voor de directe-invloedmatrix dat

D -
x B~ 0 n

A' 0 m

m n

e

y x

Y D~ ~ m

x D2 0 n
m n

(I.2.5)

De matrix D is een ( mfn)x(mtn) matrix, waarbij voor de linker-bovenh~ok
(mxm) geldt :

D~ is gelijk aan de getransponeerde, A',van A.

voor de linker-benedenhoek (nxm):

D2 is gelijk aan de getransponeerde, B', van B

(I.2.6)

(I.2.7)

en voor de rechter n kolommen,dat die bestaan uit nullen omdat die betrekking
hebben op vertrekpunten die geen aankomstpunten zijn (voorafbepaalde variabelen);

Uit (I.2.5) volgt dat

(Y'0') - (Y'x') (I.2.8)

waarbij (y'0') en .(y'x') rijvectoren zijn met mtn elementen.

Dit kan herschreven worden tot

y~ - y~D~ } x~D2 ' Y'A' t x'B' (I.2.9)

waarbij y' en x' rijvectoren zijn met respectievelijk m en n elementen.
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I.3. Bereikbaarheid en verbondenheid.

De punten van een graaf worden aangeduid met p., (i-1,2,...).i

Een ~ad (path; chemin) is een reeks bestaande uit k punten (k ~ 2) en k-1
pijlen en wordt aangeduid met (p1,p2,..,,pk)~ waarbij voor de punten
pi(i-1,2,...,k) moet gelden dat er een pijl gaat van pi naar pj indien
j- if1. De punten van een pad hoeven niet verschillend te zijn.

Een enkelvoudi~ pad (elementary path; chemin élémentaire) is een pad, waarvan
alle punten verschillend zijn.

Voorbeelden uit fig. (I.1.1).

(Ch,Y)

(Ch,Y,Ii)

(Ch,Y,Ii,Y)

Het laatste pad is geen enkelvoudig pad.

(I.3.1)

De len e(length; longueur) van een pad is gelijk aan het aantal pijlen
van het pad.

Voorbeeld:
De lengte van de paden in figuur (i.3.1) is respectievelijk: 1,2,3.
Een pad van lengte één van pi naar pj in de graaf betekent in het model, dat
de variabele i de variabele j direct beïnvloedt. Een pad van een lengte groter
dan één van pi naar pj in de graaf betekent in het model, dat de variabele
i de variabele j indirect beinvloedt.
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De afstand (distance; écart) van pi naar pj is gelijk aan dé lengte va.n het
kortste pad van pi naar pj. Wanneer
afstand van pi naar pj op oneindig,

Voorbeeld:
In figuur (I.1.4) gaat
(Eg, Y, Ii, Y, Ch). De
afst and van Eg naar Ch
(Eg, Y, Ch). De lengte

er geen pad gaat van pi naar pj wordt de
~, gesteld.

onder anderen het volgende pad van Eg naar Ch:
lengte van dit pad is vier. Vier is echter niet de
omdat er een korter pad is. Het kortste pad is
hiervan is twee. De afstand van Eg naar Ch is dus twee.

De afstand van Y-1 naar Ch, naar Y, naar Ii en naar ~un is respectievelijk
1,2,3 en ~.

Indien er een pad gaat van pi naar pj heet pj bereikbaar (reachable; desceridant
véritable) vanuit p..i

Voorbeeld:

In figuur (I.1.4) zijn de variabelen Ch, Ii en Y bereikbaar vanuit alle
variabelen en zijh Y-1, Eg eii ~un niet bereikbaar vanuit een variabele.

Het bereik (reachable set; "fermatrix transitive") van pi is de verzameling
van punten, die vanuit pi bereikbaar zijn.

Voorbeeld:
In figuur (I.1.4) vormen de variabelen Ch, Ii en Y het bereik van alle
variabelen.

Een circuit (circuit; circuit~simple) is een pad, waarvan het beginpunt en
eindpunt hetzelfde zijn, maar waarbij alle overige punten onderling verschillend
zijn en verschillen van het begin- en eindpunt. Al1e punten van een circuit
zijn vanuit alle punten van dat circuit bereikbaar. Een bijzonder circuit
is een circuit van lengte één:

(I.3.2)

Zo'n circuit wordt aangeduid met lus (loop; boucle).
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Voorbeeld:
In figuur (I.1.4) is het pad (Ch, Y, Ii, Y, Ch) geen circuit., omdat y tweemaal
voorkomt. De volgende paden zijn wel circuits:

(Ii, Y, Ii)

(Ch, Y, Ch)

~
~

Ch y (I.3.3)

Wanneer in de graaf van een economisch.model een cirauit zit, betekent dit,
dat in het model een multiplier-werking aanwezig is, in die zin dat er
variabelen zijn die zichzelf binnen het beschouwde tijdvak beïnvloeden.
Wanneer het model (I.1.1), (I.1.2), (I.1.3) vereenvoudigd wordt door de
investerings (I.1.2) vergelijking weg te laten bevat de graaf ervan slechts
één circuit.

Ch - 0.69Y f 0.26Y-1

- 0.71Ch f 0.141i t 0.15Eg

(I.3.4)

(I.3.5)

(i.3.6)

De consumptie, Ch, be3nvloedt het inkomen, Y, en het inkomen beïnvloedt de
cónsumptie. Hier is dus sprake van een consumptie-inkomen multiplier-werking.

De wearde van een pad, 1I, (branch-gain; gain d'un chemin) in een gewogen
graaf is de waarde van het produkt van de gewichten van de pijlen van het pad.
Omdat een circuit ook een pad is, geldt dezelfde definitie voor de waarde van
een circuit.
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Voorbeelden uit figuur (I.3.6);

1. pad: (Y-1, Ch, Y)
0.26 0.71

De waarde van dit pad is 0.26 x 0.71 - 0.18

2. pad is eircuit: (Ch, Y, Ch)

De waarde van dit pad is 0.71 x 0.69 - 0.49.

~-7?

o :69

(I.3.7)

(t.3.8)

De waarde van een pad is gelijk aan de invloed via dat pad van het beginpunt i
op het eindpunt j.

De tot ale invloed ( gain; gain) van pi op pj is gelijk aan de som van de waarden
van alle paden die gaan van pi naar pj en wordt sangeduid~ met t(

Pi~Pj)~

Voorbeelden:
1. De graaf

dii dlj

1

correspondeert met het vergelijkingenstelsel

wasruit volgt:

~ - dljdill

(I.3.9)

Hierin is dildlj de waarde van het pad van i naar j, dat over 1 loopt. Die
waarde is gelijk aan de invloed van i op j via dat pad.
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2. De graaf

(I.3.1o)'

correspondeert met de vergelijkingenstelsels:

1 - d.:i
iJ

j - dljl

en

k - diki

jsdkk
j

waaruit volgt : j- dljdili

waaruit volgt: j d. i- dlsj ik

Uit deze beide laatste vergelijkingen volgt:

j - (dljdil } dkjdik) i

waaruit blijkt, dat de totale invloed van i op j is dildl t dikdk . Dit
j Jis gelijk aan de sóm van de waarden van de paden van i naar j.
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3. De graaf

r
dil d'.1~

(I.3.11)

d'.'
il

kent vier paden:

d".1~

drr
il

r
dil

d".1~ d'.'
il

d".l~

(I.3.12)

waarmede respectievelijk de volgende vier vergelijkingenstelsels corresponderen:

waaruit volgt: j- d' d' ilj il

waaruit volgt : j- d" . d'.' i
1~ il

wasruit volgt: j- d" d' ilj il

waaruit volgt: j- d' d:' ilj il
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Uit de vier laatste vergelijkingen volgt:

J-(dljdil } dljdil } dï dil t di dïl)i -(d! ~ d~~ ~ ~~
) ~J j il il) (dlj } dlj

waaruit blijkt, dat de totale invloed van i op j is (d! f d" )(d~ t d" ).il il lj lj
Dit is weer gelijk aan de som van de waarden van de paden van i naar j.
Daar hier twee paden van i naar 1 en van 1 naar j lopen, kan men hier de
berekening van de invloed vereenvoudigen, door eerst de totale invloed van
i op 1 respectievelijk van 1 op j te berekenen en vervolgens deze totale
invloéden te vermenigvuldigen.

Iiet laatste voorbeeld werpt een nieuw licht op het circuit. Zoals wij in
het voorgaande opmerkten is een circuit een pad waarvan begin- en eindpunt
samenvallen. Deze eigenschap houdt in, dat een circuit - in tegenstelling
met een pad waarvan begin- en eindpunt niet samenvallen - een oneindig
santal malen doorlopen kan worden. Wanneer er van pi naar pj een pad gaat,
waarvan een of ineer punten in een circuit liggen, dan gaan er oneindig veel
paden van pi naar ~j. De totale invloed van pi op p~ is dan gelijk aan de
sommatie van de waarde van een oneindig aantal paden.

Voorbeeld:

(I.3.13)

De paden van pi naar pj zijn: (Pi,Pj), (Pi~Pj~Pk~Pj), (Pi~Pj~Pk~Pj~Pk~Pj)~ enz.
Dus een keer vaker het circuit rond geeft een nieuw pad van pi naar pj.
De waarde van die paden is respectievelijk: a, a(bc), a(bc)2, enz. De invloed
van pi op pj via de n kortste paden ~edraagt dan

n n
E a(bc)k - ~ 1- bc) '

(I.3.14)k-0 1-bc

X
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Geldt :

dan geldt

1- bc n 1
a 1-bc } a 1-bc voor n-~

Indien ~bc~ ~ 1 en a eindig is, is de totale invloed van p, op p.1 Jdus eindig en gelijk aan

t - e(Pi~Pj) 1-bc
1

(I.3.15)

(I.3.16)

(I.3.17)

De paden van pi naar pk zijn: (Pi,Pj,Pk), (Pi,Pj,Pk,Pj,Pk),
(pi'Pj'pk'Pj'Pk'pj'pk). enz. De waarde van die paden is respectievelijk:
ab, ab(bc), ab(bc)2, enz Wanneer Ibc~ ~ 1, is de totale invloed van pi op pk
dus gelijk aan

t - 1
(I.3.18)(Pi,Pk)

- ab 1-bc

De paden van pj naar pj zijn: (pj,pk,Pj)~ (Pj,Pk~Pj,Pk,Pj),
(pj'pk'pj'pk'pj'Pk'pj)~ enz. De waarde van die padén is respectievelijk:
bc, bc(bc), bc(bc)2, enz. Wanneer Ibc) ~ 1, is de totale invloed van p. op p.
dus gelijk aan

t(Pj,Pj)
- bc

1-bc

' J J

1
(I.3. 19)

Wanneer Icbl ~ 1 geldt op gelijke wijze dat de totale invloed van pk op pk
gelijk is aan

1
t(Pk,Pk) - cb 1-cb (I.3.20)



18

Gegeven een circuit, waarvan de waarde gelijk is aan Y. Wanrieer geldt:

dan wor dt

de wearde van de multiylier van het circuit genoemd.

(I.3.a1)

(~.3.22)

Uit het bovenstaande voorbeeld blijkt het volgende. Indien van p. naar p.
een pad gaat dat een of ineer unten 1 ~p gemeen heeft met een circuit, dan gaan
er oneindig veel paden van pi naar pj. Indien dat circuit geen punten gemeen
heeft met een ander circuit en indien de waarde van het circuit absoluut
kleiner is dan één is de som van de waarden van dit oneindig aantal paden
van pi naar p. gelijk aan de waarde van het kortste pad maal de waarde vanJ
de multiplier van het circuit.

Voorbeeld:
In figuur (I.3.6) geldt volgens het bovenstaande:

t - 0.26 1 - 0.26 1 - 0.26 1 - o.26x1.96o4 -(Y-1~Ch) - 1-0.71x0.69 - 1-~899 0.5101

- 0.5097 (I.3.23)

1 ~ 0.0966 x 1.9604 - 0.1894 (I.3.24)t(Ii,ch) - 0.14 x o.69 1-o.71xo. 9

Wanneer de vergelijking van Y(I.3.5) gesubstitueerd wordt in de vergelijking
van Ch (I.3.4) dan blijkt dat t en t dan gelijk zijn aan de(Y-1,Ch) (Ii,Ch)
coëfficiënten van respectievelijk Y-1 en Ii in de vergelijking van Ch.
Immers (I.3.5) in (I.3.1~) gesubstitueerd geeft:

Ch - 0.69 x 0.71Ch f 0.69 x 0.141i t 0.69 x 0.15Eg f 0.~6Y-1 - x
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- 0.69xo.14 o.69xo.i5 0.26- i-o.69xo.71 Il } i-o.69xo.7i Eg } 1-0. 9xo.7i

- o.i894 Ii f o.2029Eg t o.5097 Y-i (2.3.a5)

De waarde van de multiplier in figuur (I.3.6) is

i-o.7ixo.~ - 1.9604 (I.3.26),

en is dus groter dan één waardoor dus de invloed van de ene variabele op de
ander vei~terkt wordt.

Indien een circuit wel punten gemeen heeft met een ander circuit wordt 3e
berekening van de totale invloed gecompliceerder.

Voorbeeld:

X
(I.3.27)

De waarden van de paden van pi naar p. zijn
J

a~ gY~ aR~ aYY~ aYR, ass, aSY~ gYYY~ aYYs, aYss, aYSY, aRSS, aSSY.
aSYY~ aSYs, aYYYY~ enz.

(I.3.28)
De som van de waarden van de paden van p, naar p, isi ~

t - a( 1fYfSfY2f2YStS2fY3t3Y2sf 3Y~2fS3fY4f. . . ) -(Pi~Pj )

- a(1 t(Y}B) t(Yts)2 f(Yfs)3 t...) (I.3.29)

Dit is de som van een meetkundige reeks.
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Indien

geldt

1
t(Pi~Pj) - a 1-(Y}S)

(I.3.30)

(I.3.31)

De waarden van de paden van pi naar pk zijn:

a~, ay~, as~. aYY~e aYs~~ aRS~, aSY~r BYYY~~ enz. (I.3.32)

De som van de waarden van de paden van p. naar p is1 k

t(Pi~Pk)
- a~(lfytgfy2f2ysts2fy3f...) -

- a~(lt(YtR) f (YtR)2 f ... )

Indien

geldt

1
t(pi~Pk) - a~ 1- YtR)

en geldt op analoge wijze dat

1
t(Pi.Pl) - a.~ 1-(Y}S)

en dat

t - f 1

(I.3.33)

(I.3.3~)'

(I.3.35)

(I.3.36)

(I.3.37)(Pm~Pj ) - b S 1-(YfR)
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en dat

1
t(Pm~Pk)

- b~~
~-(Yfs)

De waarde van de paden van pm naar pl zijn:

bw b6~ bSY, bss, bSYY~ bSY~~ bBSY, bss6, enz.

De som van de waarden van de paden van p naar p ism 1

t(P ~P )
- b( 1tsfSYts2f. . . )

m 1

- b (1-Y) ( 1tYtRfY2t2YSfS2tY3f. . . )

- b(1-Y)(1t(YtS) t ( Yts)2 t ...)

Indien

geldt

1-
t(Pm~Pl) - b 1- YfS

íI.3.38)

(I.3.39)

(I.3.~0)

(I.3.41)

(I.3.~2)

Een algemene regel voor de berekening van de totale invloed van p. op p.,i ~wanneer de paden van pi naar pj lopen door twee of ineer circuits, wellce
punten gemeen hebben, kan uit dit voorbeeld niet afgeleid worden.
Dit probleem wordt in het volgendè deel opgelost bij de bespreking van de
formule van Mason.

Twee paden zijn gescheiden van elkaar (disjoint; disjoint su sens des sommets)
indien ze geen punten gemeenschappelijk hebben. Omdat een circuit ook een
pad is geldt deze definitie ook voor twee circuits en voor een circuit en een
pad.
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Voorbeeld:

In figuur (I.1.4) zijn het pad (Y-1, Ch) en het circuit (Y, Ii, Y) gescheiden .
De twee circuits (Y, Ch, Y) en (Y, Ii, Y) zijn niet gescheiden, omdat ze het
punt Y gemeenschappelijk hebben.

Indien ~i bereikbaar is vanuit pj en pj bereikbaar is vanuit pi zijn pi en p.
Jsterk verbonden (strongly connected; fortement connexe).

Een verzameling van punten, welke allemaal sterk verbonden zijn met elkaar,
heet een sterk verbonden groep (strongly connected subgraph; sous-graph partiel
fortement connexe). Alle punten van een circuit zijn sterk verbonden met elkaar
en vormen dus een sterk verbonden groep. Wanneer circuits aan elkaar gekoppeld
zijn, doordat ze een of ineer punten gemeenschappelijk hebben, vormen de punten
van die circuits samen een sterk verbonden groep.

Voorbeeld:

In figuur ( I.1.4) Itan men drie sterk verbonden groepen onderscheiden:
1. Ii en Y; 2. Ch en Y; 3. Ii, Ch en Y.

Wanneer een sterk verbonden groep uitgebreid wordt met alle punten, welke
sterk verbonden zijn met een van de punten van die~groep, wanneer dus het
aantal punten van een groep met de eigenschap van sterk verbonden zijn
maximaal is, wordt die groep een sterk verbonden component (strongly connected
component; composante fortement connexe) genoemd. Een sterk verbonden groep is
dus ofwel een sterk verbonden component ofwel een deelverzameling van een
aterk verbonden component.

Voorbeeld:

In figuur (I.1.k) is één verbonden component, bestaande uit drie punten:
Ch, Ii en Y.
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Wanneer een graaf geen sterk verbonden componenten heeft, zijn er geen circuits
in de graaf.
Een voorbeeld van een graaf zonder circuits is een boom (tree from a point;
arbre):

Voorbeeld:

(I.3.43)

Wanneer er geen circuit is in de graaf kunnen de punten zodanig gerangschikt
worden dat alle pijlen in dezelfde richting gaan zoals in (I.3.43).
Voor de directe-beinvloedingsmatrix G en de directe-invloedmatrix D betekent
dit, dat de rijen en kolommen zodanig verwisseld kuruien worden dat een drie-
hoeksmatrix ontstaat waarbij op en onder de hoofddiagonaal alle elementen
gelijk zijn aan nul.
Wanneer de graaf van een model geen sterk verbonden componenten en dus geen
circuits bevat is het model een recursief systeem. De variabelen van zo'n
model beïnvloeden elkaa,r niet wederzijds. .
De vergelijkingen van het model kunnen aldus geordend worden:

y~ - f~(x')

- f2(y~,x')

y 3 - f3(Y~~Y2~x~)

ym - fm(Y~~Y2~...~Ym-l~x') (I.3.44)

Hierbij is x' een rijvector van de voorafbepaalde variabelen.
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De matrix A in

y-AytBx (1.3.45)

is dan een driehoeksmatrix, waarbij op en boven de hoofddiagonaal alle elementen
gelijk zijn aan nul.
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I.4. De meerstaps-beïnvloedingsmatrix en de bereikbaarhèidsmatrix.

De direkte beïnvloedingen, dus de paden van lengte één van een graaf, worden
weergegeven in de direkte-beïnvloedingsmatrix, G, (zie (I.2.1)). De beïnvloe-
dingsmatrix van figuur (I.1.4) is gelijk aan:

Ch Ii Y Y-1 Auri Eg

Y-1

dun

Eg

0 0 1 0 0 0

1 1 0 0 0 0

1 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0
...

De machten van de direkte-beïnvloedingsmatrix; G2, G3 etc., hebben ook een
bepaalde relatie tot de graaf. Het element (i,j) van de ke macht van G wordt
aan eduid met kg gij., Een aantal elementen van het kwadraat van G(I.4.1) worden
uitgeschreven:

2
g11 - g11g11 } g12g21 } g13g31 } g14g41 } g15g51 } g16g61 -

- 0 x 0 t 0 x 0 t 1 x 1 f 0 x 1 f 0 x 0 f 0 x 0 - 1

2
g21 - g21g11 } g22g21 } g23g31 } g24g41 } g25g51 } g26g61 -

- 0 x 0 t 0 x 0 f 1 x 1 f 0 x 1 f 0 x 0 f 0 x 0 - 1

2
g31 - g31g11 } g32g21 } g33g31 } g34g41 } g35g51 } g36g61 -

- 1 x 0 f 1 x 0 f 0 x 1 f 0 x 1 f 0 x 0 f 0 x 0 - 0

2
g33 - g31g13 } g32g23 } g33g33 } g34g43 } g35g53 } g36g63 -

- 1 x 1 t 1 x 1 t 0 x 0 t 0 x 0 f 0 x 0 f 0 x 1 - 2 (I.4.2)
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Het element g21 - 1, omdat g23 - 1 en g31 - 1, dus omdat er een pijl gaat van
Ii naar Y en van Y naar Ch. Ch is dus bereikbaar vanuit Ii. Het element
2- 1 omdat er een gt g821 , pad van len e twee aat van de tweede variabele, Ii,

naar de eerste, Ch, via de derde variabele, Y.
Het element g31 - 0, omdat er geen pad gaat van lengte twee van Y naar Ch.
Het element g11 - 1, omdat Ch zichzelf beïnvloed via een pad van lengt.e
twee: (Ch, Y, Ch).
Het element g33 - 2, omdat Y zichzelf beinvloedt via twee paden van lengte
twee:(~Y, Ch, Y) en (Y, Ii, Y).
De tweede macht van de direkte-beinvloedingsmatrix G wordt twee-stapsbeïr~vloe-

a~dingsmatrix genoemd en dporvoor geldt:

G2: gij - a indien er a paden van lengte twee gaan
van p. naar p.

2 1 ~gij - 0 indien er geen pad , van lengte twee gaat
van pi naar p..

J

De matrix G2 van hét voorbeeld figuur (I.1.4) is gelijk aan

Ch Ii Y Y-1 ~un Eg

Ch

Ii

G2

Eg

1 1 0 0 0 0 ~

1 1 0 0 0 0

0 0 2 0 0 0

0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 0 0

1 1 0 0 0 0

(I.4.3)

(I.4.4)

Wanneer een element op de hoofddiagonaal van G2 ongelijk is aan nul betekent
dit, dat het betreffende punt zichzelf beinvloedt via een pad van lengte twee.
Dat punt li~gt dus op een circuit van lengte twee.
In (I.4.4) kan men zien dat Gh en Ii elk op één circuit van lengte twee ligt
en dat Y op twee circuits van lengte twee ligt. In figuur (I.3.3) hebben we
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gezien welke die circuits zijn:

(I.4.5)

De derde macht van de direkte-beïnvloedingsmatrix G wordt drie-sta~sbeir:vloe-
dingsmatrix genoemd en daarvoor geldt analoog aan (I.4.3) dat

G3 .

v J

(I.4.6)

Generaliserend geldt:

De ke macht ven de direkte-beïnvloedingsmatrix G wordt k-stapsbeïnvloedings-
matrix genoemd en daarvoor geldt dat

k k ,G: gij - a , waarbij a gelijk is gan het aantal paden van lengte k
die gaen van p. naar p.

i J
(I-4.7)

Indien g~.

dat me~- het

dan hn G~ d
i

a indien er a paden van lengte drie gaan van p, naar pji

3- 0 indien er eengij g paden van lengte drie gaan van p. naar p.

0 betekerf~dit, dat.~ ~p een ci~ i
'circt~it ro d gaat, - een n euw

~i -

Indien men in een economisch model ten behoeve van bepaalde informatie alleen
wil weten of de variabele i de variabele j beïnvloedt en niet gefnteresseerd
is.in de mate van beïnvloeding, is het voldoende om te weten of in de graaf
van dat model pj bereikbaar is vanuit pi.Deze informatie kan in een matrix
worden weergegeven.

De bereikbaarheidsmatrix (reachability matrix, transitive closure; ferrnature
transitive) van een gerichte graaf is een vierkante matrix met een rij en een
kolom voor elk punt van de graaf en wordt sangeduid met R, waarbij

~
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R: rij - 1 indien pj bereikbaar is vanuit pi

rij - 0 indien pj niet bereikbaar is vanuit pi (I.4.8)

De matrix R kan berekend worden uit de machten van matrix G. Daarvoor zijn
echter enige nieuwe definities nodig.

Een boole-matrix is een matrix, waarvan de elementen gelijk zijn aan 0 of 1.

Voorbeeld:

De matrices G(I.2.1) en R(I.4.8) zijn bodle-matrices.

Boole-berekening met matrices betekent dat de uitkomst van de berekening wordt
teruggebracht tot een boole-matrix.
Elk element van de uitkomst, dat niet gelijk is aan nul krijgt de waarde één.
Boole-berekening wordt aangeduid met ~op het einde van de berekening.

Voorbeeld: ~

De som van G(I.4.1) en G2 (I.4.4) is gelijk aan.

r1 1 1 0 0 0

G}G2 -

1 1 1 0 0 0

1 1 2 0 0 0

1 0 1 0 0 0

0 1 1 0 0 0

1 1 1 0 0 0

(I.4.9)

De som van G en G2 met boole-berekening is gelijk aan:
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Dun

Eg

Ch Ii Y Y-1 ~un Eg

1 1 1 0 '0 0-

1 1 1 0 0 0

1 1 1 0 0 0

1 0 1 0 0 0

0 1 1 0 0 0

1 1 1 0 0 0

(I.4.10)

Het element (i,j) van de matrix (I.4.10) is gelijk aan één indien er een pad
gaat van i naar j van lengte één of twee. Het element (i,j) is nul indien
dat niet het geval is.

Uit het voorgaande volgt dat de bereikbaarheidsmatrix R aldus berekend kan
worden:

R- (G t G2 t G3 t,,.) ~ (I.4.11)

Hierbij geldt dus dat rij - 1 indien er een pad gaat van pi naar pj ongeacht
de lengte van dat pad.

Stel:

~- (G t G2 f G3 f... f Gk) ~ (I.4.12)

Wanneer in een graaf de grootste eindige afstand gelijk is aan k dan geldt:

-lt - --kt 1 - R

Bij de berekening van R kan ermee rekening gehouden worden dat geldt:

R- Rk indien Rk - Rktl

(I.4.13)

(I.4.14)
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De grootste eindige afstand in een graaf is maximaal, indien die grootste
eindige afstand betrekking ~eeft op de afstand van een punt pi naar zichzelf,
waarbij het kortste pad van pi loopt via alle andere punten van de graaf. De
lengte van dit pad is dan gelijk aan het aantal punten van de graaf. De
grootste eindige afstand in een graaf is dus kleiner of gelijk aan het aantal
punten van de graaf.

Voorbeeld:

Voor figuur (I.1.4) geldt dat R- R3 en daarbij is R gelijk aan

Ch Ii Y Y 1 ~u~i Eg

Eg

1 1 1 0 0 0

1 1 1 0 0 0

1 1 1 0 0 0

1 1 1 0 0 0

1 1 1 0 0 0

1 1 1 0 0 0

(I.4.15)

De kolom van R evenals G en D, welke behoort bij een punt, dat vertrekpunt
is en geen aankomstpunt, bestaat geheel uit nullén. Dit geldt voor elke
voorafbepaalde variabele uit het model. (In (I.~.13) zijn dit Y-1, Dun,~ fig).
De rij van R evenals van G en D, welke behoort bij een punt, dat aankomstpunt ,
is en geen vertrekpunt, bestaat geheel uit nullen. (Zulke punten zijn er niet
in bovenstaand voorbeeld). Het aantal van de elementen, welke niet nul zijn,
in de ie rij van R is gelijk aan het aantal punten dat behoort tot het bereik
van punt i. Het aantal van de elementen, welke niet nul zijn, in de je kolom
van R is gelijk aan het aantal punten, tot het bereik waarvan het punt j behoort.
Het ie element op de hoofddiagonaal van R is niet nul indien punt i in het
bereik van zichzelf ligt. Dit betekent dat pi in een circuit ligt. Voor het
model betekent het, dat variabele i zichzelf beïnvloedt.

Indien voor een bereikbaarheidsmatrix geldt dat rii - 1 en rjj - 1 behoren



- 31 -

pi en pj tot dezelfde of tot een verschillende sterk verbonden component. Indien
rij - 1 en rji - 1 ligt pj in het bereik van pi en pi in het bereik van p.. Dan

Jbehoren pi en pj tot dezelfde sterk verbonden component. Dit is dus alleen het
geval indien rij x.rji - 1. In R en de getransponeerde R' zijn r.. en r..i~ ~iidentieke elementen. Om te onderzoeken welke variabelen tot een aterk verbonden
component behoren moet men dus R en de getransponeerde R' elementsgewijs met
elkaar vermenigvuldigen:

rij x rji - 1 indien pi en pj tot dezelfde sterk verbonden
component behoren

rij x rji - 0 indien pi en pj niet tot dezelfde sterk ver-
bonden component behoren. (I.4.~6)
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2.5. De totale-invloedmatrix.

De waarde van de direkte invloed van de ene variabele op de andere, dus de
waarde van de paden van lengte één in de gewogen graaf, worden weergegeven
in de direkte-invloedmatrix, D(zie (I.2.2)). De direkte-invloedmatrix van
figuur (I.1.4) is gegeven in (I.2.3).
In (I.4.2) zijn een viertal elementen berekend van het kwadraat van de
direkte-beinvlce dingsmatrix, G. De overeenkomstige elementen van het kwadraat
van de direkte-invloedmatrix D zijn:

2
d11 - d11d11

~ 0 x 0
d15d51

0 x 0
2

d21 - d21d11
-oxo

t d12d21 } d1?d31 } d14d41 }
toxo to.71 xo.69toxo.2ót

} d16d61

t 0 x o - 0.490

} d22d21 } d23d31 } d2~d41 }
t o x o t o.14 x o.69 f o x o.26 t

d25d51 } d26d61
oxo foxo

2
d31 - d31d11 } d32d21

- 0.69 x o t 1.27 x 0

d35d51 }~d36d61

- 0.097

} d33d31 f d d f34 41
t o.x o.69 f o x o.26 f

e

0 x 0 t 0 x 0 - 0
2

d33 - d31d13 } d32d23 } d33d33 } d34d43 }
-o.69xo.71 t 1.27xo.14toxo toxo

d35d53 } d36d63 -
o x o t o x o.15 - 0.49o f o.178 - 0.668.

Het element d21 - 0.097 omdat d23 - 0.14 en d31 - 0.69, dus omdat er een pijl
gaat van Ii naar Y met gewicht 0.14 en van Y naar Ch met gewicht 0.69. De
variabele Ii beinvloedt de variabele Ch indirekt via Y. De waarde van de
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indirekte beïnvloeding is gelijk aan de waarde van het pad: 0.14 x 0.69.
Figuur (I.1.h) is een weergave van model (I.1.1), (I.1.2), (I.1.3). Wanneer
in het model vergelijking (I.1.3) gesubstitueerd wordt in (I.1.1) krijgt men:

Ch - 0.69 x o.71Ch t 0.69 x o.141i t 0.69 x o.15 Eg t o.26Y-1

- 0.49o ch t o.097 Ii t o.104 Eg. t o.26Y-1 (I.5.2)

In deze vergelijking is de waarde van de invloed van Ii op Ch gelijk aan
0.69 x 0.14 - 0.097 en komt dus overeen met de waarde van d21. In (I.5.2)
staat Ch echter zowel i~ het linker als rechter lid. De~ze variabele beïnvloedt
zichzelf inet 0.69 x 0.71 - 0.490. Dit komt overeen met de waarde van het
element d11. ~

De waarde van de indirekte invloed via één andere variabele kan verkregen worden
in matrix-vorm door de direkte-invloedmatrix te kwadrateren, in het model door
substitutie van vergelijkingen en in de graaf inet behulp van de volgende regels:

Vermenigvuldigingsre~el:

De graaf

d. d .
kan gereduceerd worden tot

Optellin~sre~el:

De graaf
d!.

kan gereduceerd worden tot

Voorbeeld:

il 1J

d! .fd:'
iJ ij

(I.5.3)

(I.5.4)

1. De vermenigvuldigingsregel kan aan de hand van figuur ( I.1.4),vergelijking2 2(I.5.2) en d21 of d11 in ( I.5.1) geïllustreerd worden.
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Onderdeel uit figuur (I.1.4):

Figuur (I.5.5) kan gereduceerd worden tot

0.69 x o.14

(I.5.5)

(I.5.6)

0.69 x 0.14 is gelijk aan de coëfficiënt van Ii in ( I.5.2) en aan d21 in
(I.5.1)

Onderdeel uit figuur (I.1.4):

~~ 71

o .~9

Figuur (I.5.7) kan gereduceerd worden tot

0.71 x o.69

(I.5.7)

(I.5.8)

0.71 x 0.69 is gelijk aan de coëfficiënt van Ch in ( I.5.2) en aan d?1 in (I.5.1).

2. Ter illustratie van de op~tellingsregel en voor een uitleg van de waarde
ván d33 ( I.5.1) worden (I.1.1) en (I.1.2) gesubstitueerd in (I.1.3):

Y-(o.71xo.69t0.14x1.27)Y t 0.71 x 0.26Y-1 - 0.14 x 7.23 ~un t 0.15Eg -

-(0.49o f o.178)Y t o.185Y-1 - 1.012 ~un f o.15Eg -

- o.668Y t o.185Y-1 - 1.012 eun t o.15Eg. (I.5.9)

x

De waarde van de coëfficiënt van Y in het rechterlid van (I.5.9) is gelijk
aan de indirekte invloed van Y opzichzelf via één andere variabele, zowel via
Ch als via li. De waarde van die coëfficiënt is gelijk aan d33 en kan aldus
uit de graaf worden berekend:
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Onderdeel uit figuur (I.1.4)

07'~~~~ 7

o.~ o : í~ (I.5.1o)

Met de vermenigvuldigings regel kan figuur (I.5.10) gereduceerd worden i:ot

0.71 x o.69 1.27 x 0.14

Met de optellingsregel kan figuur (I.5.11) gereduceerd worden tot
0.71 x o.69 t 1.27 x o.14

(I.5.11)

(I.5.12)

Aldus is een toelichting gegeven op de waarde van de elementen van D2.

De tweede macht van de direkte-invloedmatrix D wordt twee-stapsinvloedmatrix
genoemd en daarvoor geldt dat

D2 : dij - a, waarbij a gelijk is aan de som van de waarden van
de paden van pi naar pj van lengte twee. (I.5.13)

Generaliserend geldt:

De ke macht van de direkte-invloedmatrix D wordt k-stapsinvloedmatrix genoemd
en daarvoor geldt dat:

Dk : di. - a, waarbij a gelijk is aan de som van de waardenJ
van de paden van pi naar pj van lengte k. (I.5.14)

Voor de berekening van de totale invloed van pi op pj moet de invloed via
paden van verschillende lengte gesommeerd worden.

De totale-invloedmatrix T is gelijk aan
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T - E Dk (I.5.15)k-1 ~~

De sommatie looptVoneindig indien er een of ineer circuits in de graaf zijn.
In (I.3.13) en (I.3.27) zijn daarvan voorbeelden gegeven.
Hierbij is tij gelijk aan de sommatie van de waarden van alle paden van p.inaar pj. In de graaf van een economisch model geeft tij dus de totale invloed
van variabele i op variabele j.

De direkte-invloedmatrix van een economisch model kan volgena (I.2.5) aldus
ingedeeld worden:

D -

y x
y D1 0

x D2 0 (I.5.16).

Hieruit volgt dat de totale-invloedmatrix van een economisch model aldus
ingedeeld kan worden:

y xrW

T -

y I .E Dk 0
k-1

x D2 E Dk 0
k-0

Hierbij is de volgende definitie gebruikt:

(I.5.17)

(I.5.18)

Indien de absolute waarde van alle eigenwaarden van D1 kleiner is dan één
geldt:~

Dk -r 0 voor k -. ~ (I.5.19)

x) Zie Mirsky [ 6] pag . 328.
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Indien (I.5.19) geldt kan de reeks

E D~ - I f D1 t D~ f,,,
k-0

x geso erd worden tot

[ I-D1] -1

De linker bovenhoek van T in (I.5.17) is gelijk aan

E Dk-D tD2tD3t ,
k-1 1 1 1 1 '

(I.5.20)

(I.5.21)

' (i.5.22)

Dit kan, met gebruikmaking van (I.5.18), herschreven worden om de overga.ng
van (I.5.20) naar (I.5.21) te kunnen toepassen:

E Dk - D1 { E Dk}
k-1 k-0

~uw
` Indien (I.5.19) geldt kan (I.5.23) geso~eerd worden tot:

D1[ I-D1J

Indien (I.5.19) geldt is (I.5.17) dus gelijk aan:

Y

Y I D1[ I-D1]

x

T x
D r I-D1] -1

x

(I.5.23) -

(I.5.24)

(I.5.25)

De matrix D I-D 11[ 1]- geeft de totale invloed van endogene variabelen op endogene;
de matrix D2[ I-D 11)- geeft de totale invloed van voorafbepaalde variabelen
o~ endogene. Zoals reeds eerder opgemerkt is, wordt het dynamisch karakter
van het model nog buiten beschouwing gelaten.

'm-
~e
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De notatie van een economisch model zoals in (I.2.4) wordt genoemd:

Structurele vorm : y- 1~y f gx (I.5.26)

Dit model kan zodanig herschreven worden,dat de endogene variabelen alleen
aPhankelijk zijn van de voorafbepaalde variabelen. Men krijgt dan de

Gereduceerde ~rorm : y - [ I-A] -~Bx (I.5.27)

Het element (i,j) van de matrix [I-A]-~B geeft aan met hoeveel de endogene
variabele yi in totaal verandert als gevolg van een verandering van één
van de voorafbepaalde variabele x..

J

In (I.2.9) is besproken dat de structurele vorm (I.5.26) gelijk is aan

Y' - Y'D~ t x'D2

Hieruit volgt dat de gereduceerde vorm (I.5.27) gelijk is aan

y' - a' D2[ I-D ~]-1

Dus geldt

X

D~ I-D~] -~ - {[ I-A]
-1B} ,

(I.5.28)

(I.5.29)1

(I.5.3o) '~
De matrix D2[I-D~]-~ is de linker benedenhoek van de totale-invloedmatrix
(I.5.25) en geeft dus dezelfde informatie als de gereduceerde vorm (I..5.27).

De matrix D I-D ~1[ 1]- is de linker bovenhoek van de totale-invloedmatrix
(I.5.25) en voor die matrix geldt dat het element (i,j) aangeeft met hoeveel
de endogene variabele yj in totaal verandert als gevolg van een verandering
van één van de endogene variabele yi. Omdat een endogene variabele zichzelf
niet direkt beinvloec~ in het model (aii - dii - 0 zie (I.2.4)) heeft het
element (i,i) van D~[I-D~]-~ alleen betrekking op indirekte beïnvloeding.
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Voor het voorbeeld in figuur (I.1.4) geldt dat

D1 -

0 0 0.71

0 0 0. 14

0.69 1.27 0

De eigenwaarde ai van D1 kunnen aldus berekend worden:

-a 0 0.71

o -a o.14
0.69 1.27 ,~a

Ch Ii y : y

1.47 2.71 2.14 ;

-~ 0.14

1.27 -a

i-7~(a2-0.18) t o.69(o.71a) - 0-~ -a3 f o.18a t 0.49a - 0-.

Ii

y-1
~un

Eg

1

f o.69

ti~un Eg

0.29 0.54 0.42 ~ o
2.08 3.82 2.01 :

-- -----------------;-------
0.64 0.71 0.56 ;

-2 . 10 -1 1. 10 -3. 05 ; 0

0.31 0.57 0.45 ~

(I.5.33)

Wat betreft de totale invloed van de voorafbepaalde variabelen, waaronder de
vertraagde endogene, op de endogene variabelen is in het bovenstaande opgemerkt
dat de totale-invloedmatrix T niet meer informatie geeft dan de gereduceerde

-~ -a3 f 0.67a - 0-~ a(a2-0.67) - o-~

(I.5.31)

0 0.71

-a o.14 -o -,

a1 - o a2 - ~ - 0.82

a3 --~ --0.82 (I.5.32)

De absolute waarde van alle drie eigenwaarden is kleiner dan één. De totale-
invloedmatrix T kan voor het voorbeeld dus berekend worden volgens (I.5.25)
en is gelijk aan

Ch

T - y



vorm.
Bij een recursief systeem, waarbij dus geen circuits in de graaf zijn, verschaft
de berekening van T wel extra informatie. Variabele i beïnvloedt'dan variabele
j via een eindig aantal paden. Dan geldt

a
tij - E II

k-1
(I.5.34)

waarbij a- aantal paden van pi naar pj, ongeacht de lengte van het pad.

II k- de waarde van het ke pad van p. naar pj, dus het produkt van dei
gewichten van de pijlen van het ke pad.

Wanneer het model geen recursief systeem is, zijn er circufts in de graaf van
dat model. Dit is meestal het geval bij economische modellen. Wanneer een
van de paden van pi naar pj door een circuit gaat, beïnvloedt de variabele i
de variabele j via een oneindig aantal paden. Het element tij is dan de som
van de waarden van een oneindig aantal paden.

In een model zoa2s in figuur (I.1.4) met coëfficiënten die niet allemaal
kleiner zijn dan één, geven paden van grote lengte nog een aanzienlijke
bijdrage in de waarde van t...i~

Voorbeeld:

De linker bovenhoek van T in (I.5.17) is gelijk ean

E Dk
k-1

Vpor de matrix D1 in (I.5.31) geldt

r,.34 2.47 2.0, ~

(I.5.35)

13
E Dk - 0.27 0.49 0.40 (I.5.36)k-1

1.95 3.60 1.83
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13
E Dk in (I.5.36) is, met de elementen afgerond op nul.plaatsen achter ciek-1 ~

komma niet k, gelijk aan E D1 in (I.5.33) ( zie elementen ( 1,2) en (2,2).) Dit~ k-1 14
~ is wel het geval v~rp-u ~ Dk,

k-1 ~

Voor de matrix D in (I.5.31) geldt. 1

21

1.448 2.666 2.111~

- 0.286 0.526 0.416
2.052 3.777 1.974

(I.5.37)

E Dk in (I.5.37) is, met de elementen afgerond op één plaats achter dekx 1 ~
komma, niet gelijk aan E Dk in (I.5.33) (zie element (1,1)). Dit is wel

22 k-1
het geval voor E D~.

k-1

In het volgende deel zal een methode voor de berekening van tij besproken
worden die in een aantal gevallen ook bij een niet-recursief systeem meer
inzicht geeft dan de gereduceerde vorm.
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