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SAMENVATTING 

Binnen een onderneming worden met behulp van het eigen en het vreemd vermogen 

productiemiddelen aangeschaft, waarmee kan worden geproduceerd. Bij een gegeven prijs 

voor de producten levert dit een opbrengst op die bij voorkeur hoger is dan de kosten die 

bij de productie worden gemaakt. Nadat ook de verdere kosten zoals de rentelasten en de 

belastingen zijn verrekend blijft er een netto winst over. Deze wordt verdeeld over de 

aandeelhouders als dividend en het overgebleven deel wordt aan het eigen vermogen toe

gevoegd. Met behulp van dynamische optimaliseringen wordt geprobeerd om investerings

en financieringsstrategieen te vinden waarbij de opbrengst van de onderneming, uit het 

oogpunt van de aandeelhouder, maximaal is. 

Voor de beschrijving van een onderneming zijn verschillende modellen in omloop. Door van 

der Putten [PUT88] is een model beschreven waarin productiviteitswinsten en een 

ervaringskromme voorkomen. Dit model is vergeleken met het model zoals dat is be

schreven door van Rilten [HIL88]. Van dit laatste model zijn de sturingen aangepast om 

zodoende problemen met de toestandbeperkingen te omzeilen. 

De resultaten bij dynamische optimaliseringen met de beide modellen vertonen grote 

verschillen. Deze verschillen komen al naar voren bij de momentane optimaliseringen. Met 

name het optreden van productiviteitswinsten speelt hierbij een belangrijke rol. 

Het model "van der Putten" vertoont een grotere afwijking tussen de resultaten van de 

momentane en de dynamische optimalisering. Dit wordt veroorzaakt door de eerste orde 

vertraging in de productierelatie, waardoor de sturing vaker moet anticiperen op toe

komstige veranderingen in het momentaan optimale productienivo. 

De groei van de onderneming is in het algemeen te onderscheiden in een fase van maximale 

groei en in een oogstfase waarin de momentaan optimale productie zo goed mogelijk wordt 

gevolgd. Bij het model "van der Putten" komen, vanwege de eerste orde vertraging, twee 

extra stadia voor en wel een overgangsfase en een liquidatiefase. 

In het geval dat het eigen vermogen minder kost dan het vreemd vermogen is de fase van 

maximale groei onder te verdelen in drie stukken. In het eerste stuk wordt maximaal ge

groeid op eigen en vreemd vermogen, in het tweede stuk wordt het vreemd vermogen af

gelost en in het derde gedeelte wordt ve~der gegroeid op alleen eigen vermogen. 
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1. INLEIDING 

Binnen de vakgroep Systeem- en Regeltechniek neemt de methode van het dynamisch 

optimaliseren al meer dan vijf jaar een vaste plaats in bij het onderzoek. Zo werd de 

methode reeds met succes toegepast bij chemische processen, zonnewarmtesystemen en 

ondernemingsmodellen. Op het laatste onderwerp zal in dit verslag verder worden in

gegaan. 

Er zijn twee eerdere afstudeeronderzoeken aan dit onderwerp gewijd, namelijk door Faessen 

in 1986 en door van der Putten in 1988. Sinds 1 september 1988 zijn de activiteiten verder 

uitgebreid door de aanstelling van Mark Blok als medewerker op dit onderzoeksgebied. 

Tevens is er veel onderzoek op dit gebied verricht aan de universiteiten van Tilburg en 

Maastricht. Dit wordt weerspiegeld in proefschriften van van Loon, van Schijndel en Kort. 

Ook is het terug te vinden in het promotie-onderzoek van van Hilten, dat wordt verricht 

aan de faculteit Bedrijfseconomie van de RijksUniversiteit Limburg. 

De ondernemingsmodellen bestaan uit een financieel gedeelte, een productiegedeelte en een 

gedeelte dat de invloed van de markt beschrijft. Met name bij het investeren in productie

middelen en bij het penetreren in markten spelen dynamische effecten een rol. Voor het 

oplossen van zulke problemen is de techniek van het dynamisch optimaliseren zeer geschikt. 

Door het gebruik van deze methode wordt de dynamisch optimale sturing van een onder

nemingsmodel gevonden. Hierbij worden de kosten en baten op korte termijn goed af

gewogen tegen de gevolgen op lange termijn. De dynamische optimalisering anticipeert op 

gegeven, bekend veronderstelde ontwikkelingen van en relaties tussen relevante grootheden 

in de loop van de tijd. In de verschillende modellen komen een aantal veronderstellingen 

voor, ten aanzien van de markt en de productie, die geen exacte weergave van de werkelijk

heid zijn. Vanwege deze mankementen in de modellen zijn vooralsnog geen nauwkeurige 

voorspellingen voor de sturing van een onderneming te verwachten. Er kunnen echter wel 

vuistregels voor investerings- en financieringsstrategieën worden gevonden. Ook kan er 

worden gekeken naar tendensen en gevoeligheden. 

De methode van dynamisch optimaliseren is echter belangrijker voor het verkrijgen van 

meer inzicht in het model. De optimale sturing legt vaak fouten in het model bloot en geeft 

aan waar de bottle-necks zitten. Analy~e van deze problemen leidt tot verbetering van het 

model en hierdoor tot een beter inzicht in de onderliggende economische relaties. 

Het doel van het afstudeerwerk is het vergelijken van een tweetal ondernemingsmodellen. 

Enerzijds is er het model "van der Putten" dat numeriek is opgelost, met aan de productie

kant productiviteitswinsten ( economies of scale) en aan de marktkant een ervarings

kromme. Anderzijds is er het model "van Hilten" dat tot nu toe alleen analytisch is op

gelost en dat kan worden uitgebreid met aan de productiekant een jaargangenbenadering en 

aan de marktkant met een conjunctuurgolf. 

4 



In hoofdstuk 2 van het verslag worden de verschillende ondernemingsmodellen behandeld. 

De optimaliseringsresultaten voor verschillende modellen staan beschreven in hoofdstuk 3. 

Tenslotte worden in hoofdstuk 4 de conclusies en suggesties voor verder onderzoek gegeven. 
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2. MODELBESCHRIJVING 

§2.1. Inleiding 

Zowel in Tilburg/Maastricht als in Eindhoven wordt er uitgegaan van een model van de 

onderneming waarin met behulp van interne financiering en dividend-betalingen een zo 

hoog mogelijke waarde, vanuit het gezichtspunt van de aandeelhouder, van de onderneming 

wordt bereikt. De onderneming start met een gegeven hoeveelheid eigen vermogen. Hiermee 

probeert het bedrijf winst te maken door het verkopen van een product dat wordt geprodu

ceerd met behulp van arbeid, kapitaal en grondstoffen. De winst wordt uitgekeerd of toe

gevoegd aan het eigen vermogen. Lenen is op beperkte schaal mogelijk. 

Als inleiding op de beschrijving van de verschillende modellen wordt eerst in §2.2. kort een 

aantal financiële overzichten behandeld. Dit zijn financiële overzichten zoals die voorkomen 

in het jaarverslag van een onderneming, maar dan toegespitst op de in het vervolg be

schreven modellen. Tevens worden een aantal financiële kentallen behandeld. 

Een ondernemingsmodel is op te splitsen in drie delen, namelijk het financieel gedeelte 

(§2.3.), het productiegedeelte (§2.4.) en het marktgedeelte (§2.5. ). Het marktgedeelte is 

geen onderdeel van de onderneming, maar heeft te maken met de manier waarop de prijs 

voor het product wordt gevormd. De drie verschillende gedeelten staan niet los van elkaar. 

Ze beïnvloeden elkaar en uit de gezamelijke wisselwerking volgt het uiteindelijke onder

nemingsmodel. De samenhang tussen de gedeelten van het model is weergegeven in figuur 

2.1. 

Marktgedeelte 
prijsvorming 
gedrag van de concurrentie 

V prijs P IJ. productie Qb 

Productiegedeelte 
berekening productie met gegeven productiemiddelen 
berekening opbrengst en kosten van de productie 

V bedrijfsresultaat BR 

Financieel mee~te 
uitbreiding vreemd en/ of eigen vermogen 
verandering in hoeveelheid productiemiddelen 
bepaling rentelasten en belasting 

IJ. productiemiddelen M 

verdeling netto winst over dividend en ingehouden winst 

figuur 2.1: verdeling ondernemingsmodel in drie gedeelten 

Van het ondernemingsmodel zoals dat is beschreven door van der Grinten in een interne 

notitie [GRI84] wordt alleen het financieel gedeelte behandeld. In dit modelgedeelte komen 
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een groter aantal vrijheidsgraden voor dan bij de andere modellen. Zodoende kan dit model, 

voor wat betreft het financieel gedeelte, worden beschouwd als basismodel waaruit de 

andere modellen zijn af te leiden. 

Een model dat volledig wordt beschreven is het model "van der Putten". Dit is het model 

dat is beschreven in [PUT88] door van der Putten. Een tweede model dat volledig wordt 

beschreven is het model zoals dat wordt gebruikt door van Bilten in [HIL87] en [HIL88]. 

Door combinatie van deze laatste twee modellen is een nieuw model ontstaan. Dit wordt 

beschreven in §2.6. als het model "van de Schoor". In §2. 7. wordt de doelfunctie voor de 

dynamische optimalisering behandeld. Een overzicht van de parameterwaarden wordt ge

geven in §2.8. 

§2.2. Het financieel jaarverslag 

De modelbouw begint bij de analyse van de gegevens over de financiële besturing van een 

onderneming. Deze gegevens zijn in het algemeen te verkrijgen uit het financieel jaar

verslag. Hierin zijn onder andere opgenomen een balans ( vermogensopstelling) en een resul

tatenrekening (overzicht van de kosten en opbrengsten voortvloeiend uit de ondernemings

activiteiten). De twee overzichten worden in de volgende paragrafen behandeld. 

Verder is het zinvol voor de financiële analyse om gebruik te maken van kentallen. Deze 

kentallen geven een verhouding weer tussen twee of meer grootheden. Door het vergelijken 

van de belangrijkste kentallen met interne of externe "normen" kan een oordeel over de 

financiële gezondheid van de onderneming worden verkregen. De kentallen staan be

schreven in §2.2.3. 

In de voorbeelden zijn slechts die posten opgenomen die ook in de modellen terug zijn te 

vinden. Voor uitgebreide informatie over de gegevens die in een financieel verslag zijn te 

vinden kan worden verwezen naar [BEE88] of [BL087]. 

§2.2.1. De balans 

Een balans is een overzicht van alle bezittingen en schulden van de onderneming op een 

bepaalde datum. Het eigen vermogen wordt hierbij als een schuld van de onderneming aan 

de eigenaren gezien. Aan de linkerkant ( debetkant) van de balans staan de bezittingen 

ofwel activa genoemd. De activa kunnen in het algemeen worden onderverdeeld in vaste en 

vlottende activa. De vaste activa zijn in ons geval de productiemiddelen, welke weer verder 

zijn op te splitsen in terreinen, gebouwen, machines en inventaris. Onder de vlottende 

activa vallen voorraden, debiteuren, vooruitbetaalde rekeningen en liquide middelen. De 

liquide middelen zijn verder op te splitsen in saldi op bankrekeningen en kasgeld. De ver

deling van de activa in vaste en vlottende activa heet de kapitaalstructuur. 

Aan de rechterkant ( creditkant) van de balans staan de schulden ofwel passiva genoemd. 
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Ook deze zijn te verdelen in vaste en vlottende passiva. Vlottende passiva zijn de verplich

tingen waaraan op korte termijn moet worden voldaan. Verder zijn de passiva te verdelen 

in eigen en vreemd vermogen. De verdeling van de passiva heet de vermogensstructuur. In 

figuur 2.2 is de balans voor een modelonderneming weergegeven. De getallen in de figuur 

zijn willekeurig. 

Activa Balans per 31 december 1989 Passiva 

prod. middelen 11 $ 80 eigen vermogen EV $ 50 
banktegoed BT $ 10 vreemd vermogen vv $ 50 
kassaldo K $ 10 

totaal: M+BT+K $ 100 totaal: EV+VV $ 100 

figuur 2. 2: de balans 

Het kenmerkende van een balans is dat er altijd evenwicht is. Dit betekent dat op elk 

moment het totaal aan de debetzijde (links) gelijk is aan het totaal aan de creditzijde 

(rechts). 

Resultatenrekening over 1989 

omzet s 
Îrondstofkosten GK 

aankosten LK 
afschrijvingskasten !K 

exploitatiekosten GK+LK+!K -+ GK+LK+!K 

bedrijfsresultaat BR 
rentelasten RL 

winst voor belasting VVB 
belasting B 

netto winst NV 
dividend DV 

ingehouden winst IV 

figuur 2. 3: de resultatenrekening 

§2.2.2. De resultatenrekening 

$ 65 
$ 12 
$ 8 
-+ 

$ 100 

$ 85-+ $ 85 

$ 15 
$ 5 

$ 10 
$ 4 

$ 6 
$ 2 
---
$ 4 

Indien twee opeenvolgende balansen van dezelfde onderneming met elkaar worden verge

leken dan kan hieruit de winst worden bepaald. De winst is namelijk gelijk aan de toename 
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van het eigen vermogen onder de voorwaarde dat er geen eigen vermogen extern wordt 

aangetrokken (emissies). Een onderneming zal ten behoeve van de informatie voor de 

belanghebbende een overzicht moeten verstrekken waaruit kan worden afgeleid hoe de 

winst tot stand is gekomen. Hiertoe dient de resultatenrekening. In figuur 2.3 is een voor

beeld van een resultatenrekening opgenomen. 

De rentelasten bestaan uit de rentebetaling over het vreemd vermogen minus de rente

opbrengsten van het banktegoed. Negatieve rentelasten zijn rentebaten. 

§2.2.3. Overige bedrijfseconomische begrippen 

Als de balans en de resultatenrekening van een onderneming bekend zijn, dan kan hieruit 

eenvoudig een aantal kentallen worden berekend. De kentallen zijn zinvol voor de beoor

deling van de financiële positie. Door vergelijking met kentallen uit het verleden kunnen 

conclusies ·over een eventuele verbetering of verslechtering worden getrokken. Ook kunnen 

ze worden vergeleken met de kentallen van andere ondernemingen in dezelfde bedrijfstak op 

hetzelfde moment. Dit geeft een indicatie over de financiële positie ten opzichte van de 

concurrentie. De kentallen vormen een compact metingsysteem om de financiële toestand 

en de financiële prestaties van de onderneming beknopt en in hoofdzaken te overzien. 

De kentallen zijn te verdelen over een vijftal groepen, namelijk voor de beoordeling van de 

liquiditeit, de solvabiliteit, de activiteit, de rentabiliteit en een groep met groeikentallen. In 

dit verslag zal voornamelijk met de kentallen voor de solvabiliteit, de activiteit en de renta

biliteit worden gewerkt. 

solvabiliteit 

Onder solvabiliteit wordt verstaan de mate waarin de onderneming, in geval van liquidatie, 

in staat is volledig alle schulden terug te betalen. De kentallen voor de solvabiliteit geven 

een inzicht in de vermogensstructuur. Ze zijn vooral interessant voor de verschaffers van 

het vreemd vermogen. Het zal erg moeilijk zijn om extra leningen te krijgen als de solvabi

liteit van de onderneming onbetrouwbaar is. 

Het belangrijkste kental voor de solvabiliteit wordt berekend door de bepaling van de ver

houding tussen eigen en totaal vermogen: 

1 b 1 . t . t = eigen vermogén . 100" = EV •1007. 80 va 1 1 ei totaal vermogen h EV+VV ' (2.2.3.1) 

Voor het voorbeeld uit figuur 2.2 geldt een solvabiliteit van 50 %. 
De ondergrens voor de solvabiliteit ligt in de praktijk, afhankelijk van land en bedrijfstak, 

tussen de 25 % en de 50 %. Dit percentage is het minimale aandeel van het eigen vermogen 

in het totaal vermogen. 
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activiteit 

De activiteitskentallen hebben tot doel inzicht te geven in de doelgerichtheid en de doel

matigheid waarmee de onderneming de tot haar beschikking staande middelen gebruikt. 

Onder deze kentallen vallen de omlooptijd en de omloopsnelheid. 

De omloopsnelheid van het totaal vermogen is het aantal maal dat het totaal vermogen in 

een bepaalde periode is omgezet. Met andere woorden, hoe vaak wordt één geïnvesteerde 

gulden per jaar gebruikt. De omloopsnelheid van het totaal vermogen kan als volgt worden 

weergegeven: 

omloopsnelheid van het totaal vermogen = J (2.2.3.2) 

Deze omloopsnelheid legt een verband tussen de omvang van de activiteiten en de totale 

activa van de onderneming. Het voorbeeld uit figuur 2.2 en 2.3 heeft een omloopsnelheid 

van het totaal vermogen van 1 1 f jaar. 

rentabiliteit 

De rentabiliteit van de onderneming zegt iets over de winstgevendheid van het gebruikte 

vermogen. Het is belangrijk voor de continuïteit van een onderneming dat ze winstgevend 

is. Als de rentabiliteit te laag wordt dan is het te overwegen om het vermogen uit het pro

ductieproces te halen (door verkoop of liquidatie) en te investeren in een productieproces 

met een hogere rentabiliteit, of om het vermogen als banktegoed aan te houden. 

Een eerste kental dat hiervoor veel wordt gebruikt is de rentabiliteit van het totaal ver

mogen (RTV). Dit is de verhouding tussen het bedrijfsresultaat (voor belasting en rente) 

en het totaal vermogen: 

RTV = bedrijfsresultaat. 1007. = BR •1007. 
totaal vermogen 1 EV+VV 1 (2.2.3.3) 

Het voorbeeld uit figuur 2.2 en 2.3 heeft een RTV van 15 %/jaar. 

De rentabiliteit van het eigen vermogen (REV) geeft de winstgevendheid op het door de 

eigenaars van de onderneming (aandeelhouders) geïnvesteerde vermogen nadat alle interest

en en belastingen zijn betaald: 

REV = netto winst . 1007. = NV . 1007. 
e1gen vermogen 1 EV 1 

Het voorbeeld uit figuur 2.2 en 2.3 heeft een REV van 12 %/jaar. 

Een andere grootheid die iets zegt over de rentabiliteit is de kasstroom (cash-flow): 

CF= netto winst + afschrijvingskasten =NV+ AK 

Voor het voorbeeld uit figuur 2.3 geldt een CF van 14 $/jaar. 

(2.2.3.4) 

(2.2.3.5) 
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De kasstroom is vaak een betere indicatie voor de vergelijking van de winstgevendheid dan 

de netto winst. Dit komt doordat de grootte van de afschrijvingskasten sterk kan afhangen 

van de gekozen methode van afschrijven. De methoden kunnen per onderneming sterk 

verschillen en hiermee verschilt dus ook de netto winst. De kasstroom kan globaal worden 

beschouwd als een overschot in de geldstroom. Als zodanig geeft de kasstroom een inzicht 

in de mogelijkheden voor verdere investeringen en/ of aflossingen van het vreemd vermogen. 

omzetprofiel 

Een laatste groep van interessante verhoudingen die hier worden behandeld heeft te maken 

met het omzetprofieL Dit profiel is af te leiden uit de resultatenrekening door het aandeel 

van de diverse kosten- en batenposten ten opzichte van de omzet uit te rekenen. Zo gelden 

de volgende definities: 

grondstofquote grondstofkosten. 1007. GK (2.2.3.6) = = --g-·1007. omzet ' 

loonquote loonkosten. 1007. LK (2.2.3.7) = = --g-·1 007. omzet ' 

af schrij vingsquote = afschrijvingskosten. 1007. AK (2.2.3.8) omzet ' = --g-·1007. 

bruto winstmarge bedrijfsresultaat. 1007. BR (2.2.3.9) = = --g-·1007. omzet ' 

rentelasten. 1007. RL (2.2.3.10) rentequote = = --g-·1007. omzet ' 

VVB-marge winst voor belasting_ 1007. VVB (2.2.3.11) = = --s-·1007. omzet ' 

belastingquote belasting_ 1007. B (2.2.3.12) = = s-·1007. omzet ' 

netto winstmarge netto winst. 1007. NV (2.2.3.13) = = --g-·1007. omzet ' 

De som van de diverse kostenquoten plus de netto winstmarge moet gelijk zijn aan 100 %. 
Uit het omzetprofiel volgt de relatieve verdeling van de diverse kostenposten. 

Het omzetprofiel behorend bij het voorbeeld in figuur 2.3 is weergegeven in figuur 2.4. 

samenhang kentallen 

Enkele kentallen vertonen een duidelijke samenhang. Zo geldt dat de rentabiliteit van het 

totaal vermogen gelijk is aan het product van de omloopsnelheid van het totaal vermogen 

en de bruto winstmarge: 

RTV = (omloopsnelheid van het totaal vermogen)· (bruto winstmarge) (2.2.3.14) 

Voor het voorbeeld uit figuur 2.2 en 2.3 geldt een omloopsnelheid van het totaal vermogen 
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van 11/jaar en een bruto winstmarge van 15 %. Hieruit volgt een RTV van 15 %/jaar en 

dit komt overeen met het resultaat van vergelijking (2.2.3.3) 

Omzetprofiel over 1989 

omzet 
grondstofquote 
loonquote 
afschrijvingsquote 

bruto winstmarge 
rentequote 

winst voor belasting-marge 
belastingquote 

netto winstmarge 

100 7. 
65 7. 
12 7. 
8 7. 

15 7. 
5 7. 

10 7. 
4 7. 

6 7. 

figuur 2.4: voorbeeld van een omzetprofiel 

Bij het verband tussen rentabiliteit van het totaal vermogen en rentabiliteit van het eigen 

vermogen speelt de hefboomwerking een rol. Voor de bepaling van de hefboomwerking is de 

verhouding vreemd gedeeld door eigen vermogen van belang evenals het verschil tussen de 

rentabiliteit van het totaal vermogen en het gemiddelde rentepercentage van het vreemd 

vermogen. In formulevorm ziet de hefboomwerking er als volgt uit: 

hefboomwerking = (RTV- rvv) ·H (2.2.3.15) 

De rentabiliteit van het eigen vermogen voor belasting is gelijk aan de rentabiliteit van het 

totaal vermogen plus de hefboomwerking. Na belasting geldt: 

REV = (1-bp) · (RTV + hefboomwerking) (2.2.3.16) 

Veel vreemd vermogen kan een zeer gunstige verbetering van de REV veroorzaken als het 

rentepercentage maar lager dan de RTV is. Wordt het rentepercentage echter hoger dan 

wordt deze verbetering een stuk lager en in een ongunstig geval zelfs een verslechtering. Als 

dit gebeurt dan is het beter om het vréemd vermogen volledig af te lossen, zodat de REV 

gelijk wordt aan (1-bp)·RTV. De hefboomwerking is dan nul. 

Voor het voorbeeld uit figuur 2.2 en 2.3 is de RTV gelijk aan 15 %/jaar en de rvvbedraagt 

10 %/jaar. De hefboomwerking wordt hiermee gelijk aan 5 %/jaar. Dit geeft een REV van 

12 %/jaar, een waarde die met vergelijking (2.2.3.4) ook rechtstreeks uit de gegevens is af 

te leiden. 

12 



§2.3. Beschrijving van het financieel gedeelte 

Binnen het financieel gedeelte wordt vastgelegd hoeveel het eigen en vreemd vermogen 

wordt uitgebreid door middel van emissies en extra leningen. Verder worden de inves

teringen en de productiemiddelen bepaald. Als de productiemiddelen, eigen en vreemd 

vermogen vastliggen dan is het kassaldo met behulp van de balans te berekenen. Hierbij 

wordt er verondersteld dat er niet gelijktijdig vreemd vermogen en een banktegoed wordt 

aangehouden. De kosten van vreemd vermogen zijn groter dan de opbrengsten van een 

evengroot banktegoed. Het banktegoed kan beter worden gebruikt om het vreemd ver

mogen geheel of gedeeltelijk af te lossen. 

Uit het productiegedeelte volgt een bedrijfsresultaat. Hiervan wordt door financiën de 

rentelasten en de belasting betaald. De overblijvende netto winst wordt gedeeltelijk uitge

keerd als dividend en voor de rest toegevoegd aan het eigen vermogen. 

De basis voor het financieel gedeelte wordt gevormd door de eerder behandelde financiële 

overzichten. 

§2.3.1. Het model "van der Grinten" 

In het financieel gedeelte van het model "van der Grinten" komen drie toestandgrootheden 

voor: het eigen vermogen EV, het vreemd vermogen VV en de productiemiddelen M. Het 

aantal stuurgrootheden bedraagt eveneens drie: de nieuwe emissies em, het saldo van 

nieuwe leningen vv en de investeringen I. 

De onderneming start op tijdstip t 0 met een eigen vermogen EVo. Het eigen vermogen kan 

veranderen door winst-inhouding en door nieuwe emissies: 

d ~~ ( t) = IV ( t) + em( t) ,EV(O) = EVo (2.3.1.1) 

Terwille van de eenvoud wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende vormen 

van vreemd vermogen. Hiervoor geldt dan ook één rentepercentage rvv, met als voorwaarde 

dat de solvabiliteit van de onderneming niet onder de minimale waarde van 33,33 % mag 

komen. Dit betekent dat het vreemd vermogen niet meer dan twee keer het eigen vermogen 

kan zijn. Op deze beperking na kan het vreemd vermogen zonder verdere beperkingen en 

extra kosten worden aangetrokken en afgelost. Op tijdstip to begint de onderneming met 

een hoeveelheid vreemd vermogen VV 0: Voor het vreemd vermogen geldt: 

d ~~ ( t) = vv ( t) , VV(O) = VVo (2.3.1.2) 

Het vreemd vermogen kan ook meteen als sturing worden gezien. Dit betekent dat VV(t) 

de stuurvariabele wordt in plaats van vv( t ). Het aantal toestandgrootheden neemt hierdoor 

met één af. 
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Over het vreemd vermogen moet rente worden betaald. Voor de rentelasten geldt: 

RL(t) = rvv·VV(t) (2.3.1.3) 

De derde toestandgrootheid is de waarde van de productiemiddelen. De waarde neemt af 

door technische veroudering welke wordt beschreven door de technische afschrijving. De 

technische afschrijvingskasten kunnen verschillen van de financiële afschrijvingskosten. 

Hierdoor kan een productiemiddel financieel afgeschreven zijn terwijl het technisch nog 

producten (en geld) kan opleveren. Voor de eenvoud is de technische en financiële af

schrijving in dit model gelijk aan elkaar. De afschrijving bedraagt een vast percentage ap 

(10 %/jaar) van de boekwaarde: 

AK(t) = ap·M(t) (2.3.1.4) 

Door vervangingsinvesteringen kunnen de productiemiddelen gelijk blijven. Hiertoe dienen 

de investeringen gelijk te zijn aan de afschrijvingskosten. Als de investeringen groter zijn 

dan nemen de productiemiddelen toe. Zijn ze echter kleiner dan de afschrijvingen dan 

worden de productiemiddelen minder waard. Als er in plaats van aanschaf van productie

middelen echter productiemiddelen worden verkocht dan zijn de investeringen negatief. Dit 

is een desinvestering. Op tijdstip t 0 zijn de productiemiddelen gelijk aan M0• De vergelijk

ing voor de productiemiddelen ziet er als volgt uit: 

d M t t) = I ( t) - AK ( t) ,M(O) = Mo (2.3.1.5) 

Volgens de balans is het totaal vermogen gelijk aan de som van het eigen en vreemd ver

mogen. Dit totaal vermogen is weer gelijk aan de som van de productiemiddelen, het bank

tegoed en het kassaldo. Een banktegoed wordt in het model "van der Grinten" niet meege

nomen. Wel komt er een kassaldo in in het model voor, waarvoor geldt: 

K ( t) = EV ( t) + VV ( t) - M ( t) (2.3.1.6) 

Het kassaldo mag niet kleiner worden dan nul. 

Vanuit het productiegedeelte komt het bedrijfsresultaat binnen bij financiën. Als hiervan 

de rentelasten worden afgetrokken dan-blijft, volgens de resultatenrekening, de winst voor 

belasting over: 

VVB(t) = BR(t)- RL(t) (2.3.1. 7) 

Vervolgens moet hierover belasting worden betaald. Hiervoor is een vast percentage bp van 
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40 %genomen. Wat over blijft is de netto winst: 

NV(t) = (1-bp)·VVB(t) (2.3.1.8) 

Als de winst voor belasting negatief is dan zal de belasting ook negatief zijn. Dit betekent 

dat een eventueel belastingvoordeel direct wordt uitgekeerd. Dit veroorzaakt een iets te 

gunstige situatie ten opzichte van de praktijk. 

De fractie uitgekeerd dividend (U2) bepaald de verdeling van de netto winst over het uit te 

keren dividend en de in te houden winst: 

DV(t) = U2·NV(t) 

IV(t) = (1-U2)·NV(t) 

(2.3.1.9) 

(2.3.1.10) 

U2 is in dit model een constante, maar kan ook als sturing worden gebruikt. Het dividend 

wordt uitgekeerd aan de aandeelhouder. De ingehouden winst wordt toegevoegd aan het 

eigen vermogen via vergelijking (2.3.1.1). Een negatieve ingehouden winst zorgt voor een 

afname van het eigen vermogen. 

V M 

productiemiddelen 

-11 
ó. M 

productie 1-Mo 
middelen F: I 

jVVo 1fvv 
VVV 

ó. EV 

~-------------L_:w - eigen vermogen r 
jEVo 1)-em 

PRODUCTIE 

FINANCIEN 

lrvv 

rentelasten 

bedrijfsresultaat 

11 
V BR 

RL 
ll===c>====ll winst voor 

rr====-=ll belasting 

V WVB 

VNW VNW 

V WVB 

H DV 

ingehouden +---r--+11 dividend 11~=-----....... =====e>t-
winst U 2 l!==-==;1;==1 --

V DV 

figuur 2. 5: Blokschema financieel gedeelte model "van der Grinten" 

Als de netto winst negatief is dan zal er een negatief dividend worden uitgekeerd. Dit houdt 

in dat de aandeelhouder moet bijbetalen, zonder dat hier extra aandelen tegenover staan. 
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In de doelfunctie (§2.7.) moet ervoor worden gezorgd dat dit kosten met zich met zich 

meebrengt, zodat er geen misbruik van deze situatie wordt gemaakt. 

In figuur 2.5 is het blokschema van het financieel gedeelte weergegeven. De blokken met 

een zwarte rand geven de toestandgrootheden aan. Voor een overzicht van de model

vergelijkingen zie appendix Al. 

§2.3.2. Het model "van der Putten" 

Het financieel gedeelte van het model "van der Putten" is af te leiden uit het model "van 

der Grinten". Er wordt een extra aanname gemaakt, namelijk dat het kassaldo op elk tijd

stip nul is. Dit zal in de praktijk wellicht niet mogelijk zijn, maar voor een optimale situ

atie is het een logische voorwaarde. Geld dat tijdelijk (renteloos) in kas aanwezig is kan 

beter worden gebruikt voor het tijdelijk aflossen van het vreemd vermogen. Hierdoor zullen 

de rentelasten tijdelijk lager zijn en dit levert een hogere netto winst op. 

Door deze extra voorwaarde blijft er onder de activa van de balans maar één post over, 

namelijk de productiemiddelen M. Deze zijn op elk tijdstip gelijk aan het totaal vermogen: 

M(t) = EV(t) + VV(t) (2.3.2.1) 

Een tweede verschil met het vorige model zit in het niet toestaan van nieuwe emissies 

(em=O $fjaar). Hierdoor is de toestandgrootheid eigen vermogen alleen afhankelijk van de 

ingehouden winst en het eigen vermogen bij de start: 

d ~i(t) = IV(t) ,EV(O) = EVo (2.3.2.2) 

Ook hier geldt als voorwaarde dat het vreemd vermogen niet groter dan twee keer het eigen 

vermogen mag zijn. In het model "van der Grinten" is zowel het eigen als het vreemd ver

mogen een toestandgrootheid. Hierdoor is de zojuist vermelde voorwaarde een toestandbe

perking. De gebruikte methode voor het dynamisch optimaliseren is wel geschikt voor 

sturingsbeperkingen, maar in principe niet voor beperkingen op de toestandgrootheden. 

De toestandbeperking kan worden omgezet in een sturingsbeperking door het vreemd ver

mogen afhankelijk van het eigen vermogen te maken: 

VV(t) = (Ut(t) -1) ·EV(t) (2.3.2.3) 

Door combinatie van de vergelijkingen (2.3.2.1) en (2.3.2.3) volgt er voor de productie

middelen: 

11 ( t) = U 1 ( t) · EV ( t) (2.3.2.4) 

De productiemiddelen zijn geen toestandgrootheid meer en de sturing door middel van de 
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investeringen I komt te vervallen. De investeringen kunnen wel als afgeleide grootheid 

worden berekend: 

(2.3.2.5) 

De investeringen zijn geen vrijheidsgraad meer en er kunnen dus geen eisen aan deze groot

heid worden gesteld. 

De belangrijke stuurgrootheid is U 1 geworden, welke is gedefinieerd als de verhouding 

tussen de productiemiddelen en het eigen vermogen. Voor de solvabiliteit geldt in dit 

model: 

solvabiliteit= ~-1007. = ~·1007. = ~·1007. (2.3.2.6) 

Als bovengrens voor U 1 dient de waarde drie te worden genomen. In het model "van der 

Putten" is voor de ondergrens van U 1 de waarde nul genomen. Dit houdt in dat het vreemd 

vermogen negatief is voor waarden van U 1 tussen nul en één. Een negatief vreemd ver

mogen is te beschouwen als een positief banktegoed. Het banktegoed varieert tussen nul en 

het eigen vermogen. De onderneming kan dus al het eigen vermogen aanhouden als bank

tegoed. De productiemiddelen zijn in dat geval gelijk aan nul. 

Over het positieve saldo bij de bank wordt minder rente vergoed. Hierdoor verandert het 

rentepercentage rp van rw naar rBT als de sturing U 1 onder de waarde één komt. Het rente

percentage is discontinu als functie van de sturing U 1. Het rentepercentage over het vreemd 

vermogen (rw) bedraagt in het model 10 %/jaar en het rentepercentage over het bank

tegoed (rBT) bedraagt 5 %/jaar. Voor de rentelasten geldt: 

RL(t) = rp(t) ·VV(t) = rp(t) · (U 1(t) -1) ·EV(t) (2.3.2.7) 

Negatieve rentelasten, in het geval van een banktegoed, worden rent~pbrengsten. 

De afschrijvingskosten, de winst voor belasting en de netto winst worden in het model "van 

der Putten" op dezelfde wijze als in het model "van der Grinten" berekend. Ook voor de 

verdeling van de netto winst over uit te keren dividend en in te houden winst gelden de

zelfde vergelijkingen. Het enige verschil zit in het feit dat de fractie uitgekeerd dividend 

(U 2) geen constante is, maar als stuurgrootheid wordt gebruikt. Hierdoor komen er in het 

financieel gedeelte van het model "van der Putten" twee sturingsgrootheden (U 1 en U 2) 
voor. De grootheid eigen vermogen is de enige toestandgrootheid. In figuur 2.6 is het blok

schema van het zojuist beschreven model weergegeven. Voor een overzicht van de model

vergelijkingen zie appendix A2. 
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figuur 2. 6: Blokschema financieel gedeelte model "van der Putten" 

§2.3.3. Het model "van Hilten" 

Het financieel gedeelte van het model "van Hilten" is ook af te leiden uit het model "van 

der Grinten". Evenals in het model "van der Putten" wordt de extra aanname gemaakt dat 

het kassaldo op elk tijdstip nul is. De nieuwe emissies zijn gelijk aan nul zodat voor het 

eigen vermogen de vergelijking (2.3.2.2) geldt: 

d ~~ ( t) = IV ( t) ,EV(O) = EVo (2.3.3.1) 

De productiemiddelen zijn een toestandgrootheid en hiervoor geldt dezelfde vergelijking als 

in het model "van der Grinten": 

,1(0) = lo (2.3.3.2) 

De investeringen I zijn de sturingsgrootheid waarmee de productiemiddelen worden be

paald. Hiervoor geldt als voorwaarde dat de investeringen niet kleiner dan nul mogen zijn. 

Desinvesteren is dus niet toegestaan. 
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Het vreemd vermogen is een afgeleide grootheid: 

VV ( t) = I ( t) - EV ( t) (2.3.3.3) 

Aan het vreemd vermogen worden beperkingen gesteld. Deze toestandbeperkingen zien er 

als volgt uit: 

0 ~ VV ( t) ~ 2 • EV ( t) (2.3.3.4) 

Hierdoor wordt voldaan aan de minimale voorwaarde voor de solvabiliteit van 33,33 %. Er 

wordt niet gewerkt met een banktegoed in het model "van Hilten". 

Voor de berekening van de afschrijvingskosten, de rentelasten, de winst voor belasting en 

de netto winst gelden de overeenkomstige vergelijkingen uit het model "van der Grinten". 

Het dividend is in het model "van Hilten" een stuurgrootheid en zodoende niet gekoppeld 

aan de netto winst. Voor de ingehouden winst geldt: 

Ili ( t) = Nli ( t) - D V ( t) (2.3.3.5) 

De ondergrens voor het dividend heeft de waarde nul. Hiermee wordt voorkomen dat er 

negatief dividend wordt uitgekeerd. Deze situatie kan in de voorgaande modellen wel op

treden. Met de nieuwe sturing kan er meer dividend worden uitgekeerd dan dat er aan 

netto winst wordt verdiend. Dit is niet mogelijk met de sturingen uit de vorige modellen. 

Beide situaties zullen echter in de praktijk niet veel voorkomen. Verder is het met deze 

sturing niet eenvoudig om een minimaal dividendpercentage (van bijvoorbeeld 30 %) aan 

de onderneming op te leggen. 

In het financieel gedeelte van het model "van Hilten" komen twee toestandgrootheden 

voor: het eigen vermogen en de productiemiddelen. Er zijn twee sturingsgrootheden, 

namelijk de investeringen en het uit te keren dividend. Voor een bijhorend blokschema zie 

figuur 2. 7. Een overzicht van de modelvergelijkingen is te vinden in appendix A3. 
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figuur 2. 7: Blokschema financieel gedeelte model "van Hilten" 
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§2.4. Beschrijving van het productiegedeelte 

Binnen het productiegedeelte wordt de productie bepaald die met de hoeveelheid productie

middelen kan worden gegenereerd. De productiemiddelen volgen uit het financieel gedeelte 

van het ondernemingsmodel. Het verband tussen productiemiddelen en productie (de 

productierelatie) bevat een proportionele factor en eventueel een vertragingsfactor. De 

vertraging wordt veroorzaakt doordat een nieuw productiemiddel meestal niet vanaf het 

eerste moment efficiënt wordt gebruikt. Het duurt in het algemeen een bepaalde periode 

voordat de capaciteit van de productiemiddelen maximaal wordt benut. 

De hoeveelheid productie wordt doorgegeven aan het marktgedeelte. Uit het marktgedeelte 

volgt de prijs per eenheid van productie. Binnen het productiegedeelte wordt hieruit de 

omzet berekend. Van deze omzet worden de exploitatiekosten afgetrokken, zodat het 

bedrijfsresultaat overblijft. Dit bedrijfsresultaat wordt doorgegeven aan de financiële 

afdeling. · 

De exploitatiekosten zijn te verdelen in loonkosten, grondstofkosten en afschrijvingskosten. 

De kosten nemen toe bij toenemende productie en deze kostenrelaties kunnen niet-lineair 

zijn. 

§2.4.1. Het model "van der Putten" 

In het productiegedeelte van het model "van der Putten" komt één toestandgrootheid voor, 

namelijk de productie van het modelbedrijf Qb. De productie van de onderneming is pro

portioneel met de hoeveelheid productiemiddelen. Tevens treedt er een vertraging in de 

productierelatie op: 

Tm·~+ Qb(t) = Km(t) ·M(t) ,Qb(O) = Qbo (2.4.1.1a) 

ofwel 

,Qb(O)=Qbo (2.4.1.1b) 

Dit is een eerste orde relatie met tijdconstante Tm. Als Tm groter wordt dan zal de ver

traging langer duren. Bij een Tm van nul jaar treedt er geen vertraging op en is de relatie 

instantaan (geen dynamica). In alle andere gevallen gaat de kost dus voor de baat uit. Een 

verhoging van de productiemiddelen geeft meteen een verhoging van de afschrijvingskasten 

en meestal een verhoging van de rentelasten. De extra opbrengsten als gevolg van de hogere 

productie en de lagere kosten per eenheid van productie volgen echter vertraagd. 

De grootheid Km geeft de proportionaliteitsfactor in vergelijking (2.4.1.1) weer. Deze zoge

naamde omzetsnelheid is afhankelijk van de hoeveelheid productie. Door vergroting van de 

productie treden effecten van "economies of scale" op ten aanzien van de productie-
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omvang. Dit gegeven ziet er in formulevorm als volgt uit: 

Km(t) =Km(OJ·(~)(l--flm) {2.4.1.2) 

Hierbij is Km(O) en Qb(O) de waarde van respectievelijk Km en Qb op het starttijdstip t 0. 

TJm is de kapitaalproductiviteitscoëfficiënt. In het model heeft deze coëfficiënt de waarde 

0,6. Dit betekent dat er voor 10 % meer productie ongeveer 6 % meer kapitaal nodig is. 

De "economies of scale" treden ook op in de loon- en grondstofkosten. De kosten nemen 

minder dan evenredig toe bij een toename van de productie. Er geldt: 

GK(t) = GK(O) • (~) 7lgk 

LK(.t) = LK(O) · (~rlk 

{2.4.1.3) 

(2.4.1.4) 

Hierbij is GK(O), LK(O) en Qb(O) de waarde van respectievelijk GK, LK en Qb op het 

starttijdstip t 0• Tlgk is de grondstofproductiviteitscoëfficiënt en TIIk is de arbeidsproductivi

teitscoëfficiënt. In het model geldt TJgk = 0,99 en TIIk = 0,2. Dit houdt in dat er voor 10 % 

meer productie ongeveer 9,9 %meer grondstoffen en ongeveer 2 % meer arbeid nodig is. De 

vergelijkingen (2.4.1.2) t/m {2.4.1.4) zijn schalingsformules zoals die vaak worden ge

hanteerd in de procestechnologie. De grondvorm van deze vergelijkingen wordt afgeleid in 

appendix C. De gegeven coëfficiënten sluiten aan bij de 10-6-2 regel: voor 10 % meer 

productie heeft men 6 % meer kapitaal en 2 % meer arbeid nodig. 

De (financiële) afschrijving van de productiemiddelen vindt plaats met een vast percentage 

ap van de boekwaarde: 

AK ( t) = ap · M ( t) {2.4.1.5) 

De financiële afschrijving is gelijk aan de technische afschrijving en het afschrijvings

percentage bedraagt 10 %/jaar. 

Nadat van de omzet de exploitatiekosten zijn afgetrokken blijft volgens figuur 2.3 het 

bedrijfsresultaat over: 

BR(t) = P(t)·Qb(t) -GK(t) -LK(t) -AK(t) {2.4.1.6) 

Voor het blokschema van het productiegedeelte voor het model "van der Putten" zie figuur 

2.8. Een overzicht van de vergelijkingen is te vinden in appendix A2. 
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figuur 2. 8: Blokschema productiegedeelte model "van der Putten" 

§2.4.2. Het model "van Hilten" 

De productierelatie in het model "van Hilten" ziet er een stuk eenvoudiger uit dan de over

eenkomstige relatie in het model "van der Putten". Er komt geen vertraging voor tussen de 

productiemiddelen en de productie. Tevens treedt er geen productiviteitswinst op in de 

vorm van een productie-afhankelijke omzetsnelheid. De productie is recht evenredig met de 

productiemiddelen en de evenredigheidsfactor is een constante: 

Qb(t) =M(t)/cl (2.4.2.1) 

Dit betekent dat er voor 10 %meer productie 10% meer kapitaal nodig is. 

Verder komen er bij de exploitatiekosten geen grondstofkosten voor. De (financiële) af

schrijvingskosten bedragen, evenals in het model "van der Putten", een vast percentage 

van de boekwaarde van de productiemiddelen: 

AK ( t) = ap · M ( t) (2.4.2.2) 

Ook bij de loonkosten treedt geen productiviteitswinst op. De loonkosten zijn recht even

redig met de productie: 

LK(t) = W·C2·Qb(t) (2.4.2.3) 

Hierbij is w het loon per manjaar arbeid en c2 de hoeveelheid arbeid per eenheid van 
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productie. Een toename van de productie met 10 % zorgt voor een toename van de arbeid 

met 10 %. 
Voor het bedrijfsresultaat geldt: 

BR(t) = P(t)·Qb(t) -LK(t) -AK(t) (2.4.2.4) 

De prijs P wordt bepaald in het marktgedeelte. 

Het model "van Hilten" kan worden uitgebreid met een jaargangenbenadering. Dit houdt in 

dat er rekening wordt gehouden met technologische vooruitgang. De eigenschappen van 

productiemiddelen die niet gelijktijdig zijn aangeschaft zijn niet meer identiek. Dit komt 

tot uiting in de parameter c2. Deze is geen constante meer, maar zal afnemen als functie 

van de tijd. Het gevolg hiervan is dat de productie met een nieuwer productiemiddel hoger 

zal zijn bi) een gelijkblijvende hoeveel arbeid. Tevens nemen de jaarlonen toe, zodat de 

parameter w ook een functie wordt van de tijd. Dit alles heeft consequenties voor de be

rekening van de loonkosten. De loonkosten worden een toestandgrootheid waarvoor geldt: 

d LK(t) + ap·LK(t) = w(t) ·c2(t).I(t) 
~ c1 

(2.4.2.5) 

Het model met jaargangenbenadering zal hier niet verder worden gebruikt. Voor meer 

informatie zie [HIL87). 

Voor het blokschema van het productiegedeelte zie figuur 2.9. De modelvergelijkingen zijn 

samengevat in appendix A3. 
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figuur 2. 9: Blokschema productiegedeelte model "van Hilten" 
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§2.5. Beschrijving van het marktgedeelte 

De belangrijkste taak van het marktgedeelte binnen een ondernemingsmodel ligt op het 

gebied van de prijsvorming. De onderneming levert haar volledige productie Qb aan de 

markt tegen een prijs P. De vorming van de prijs is afhankelijk van de markt vorm, welke 

kan variëren van een monopolie aan de ene kant tot een markt met volledige mededinging 

aan de andere kant. Tussen deze uitersten zijn verschillende andere vormen van prijs

vorming mogelijk. 

In een monopolie is de onderneming de enige aanbieder van het product. Hierdoor wordt zij 

rechtstreeks geconfronteerd met de vraag-curve van de afnemers. Door meer of minder te 

produceren kan de onderneming de marktprijs zelf bepalen. Op een markt met volledige 

mededinging zijn veel aanbieders en veel afnemers van een homogeen product. Een ver

andering in de productie van een individuele onderneming heeft nauwelijks invloed op de 

totale productie van alle ondernemingen samen. Hierdoor is de marktprijs nauwelijks te 

beïnvloeden door een enkele onderneming. De marktprijs komt tot stand door het even

wicht tussen de totale vraag en het totale aanbod op de markt. Deze prijs is voor de indivi

duele onderneming een autonoom gegeven. 

Bij een marktvorm die tussen een monopolie en volledige mededinging in ligt, zal de prijs 

in het algemeen het product zijn van de autonome prijs en een productie-afhankelijke 

factor: 

P(t) = Pauto(t)·PQb(t) (2.5.1) 

De autonome prijs P auto is gedefinieerd als de marktprijs die tot stand komt als de produc

tie van de eigen onderneming gelijk is aan nul. De productie-afhankelijke factor PQb is dan 

gelijk aan één. De autonome prijs kan niet worden beïnvloed door de onderneming en is 

alleen een functie van de tijd. 

§2.5.1. Het model "van der Putten" 

In het marktgedeelte van het model "van der Putten" wordt uitgegaan van een markt 

waarop de prijs gedeeltelijk autonoom wordt bepaald en waarbij verandering van het 

marktaandeel een invloed op de prijsvorming heeft. De ontwikkeling van de totale produc

tie (inclusief concurrentie) wordt autonoom verondersteld. De totale productie Qtot wordt 

bepaald door de levenscyclus van het product. De meeste levenscyclussen hebben een 

S-vormig verloop: in de introductiefase is de productie laag (nieuw product, geringe accep

tatie, hoge prijs), vervolgens volgt de groeifase die wordt gekenmerkt door een snelle groei 

van de productie en uiteindelijk neemt de groei weer af in de verzadigingsfase als de markt

omvang zijn einde nadert. De levenscyclus wordt gekenmerkt door zijn lengte (van enkele 

weken tot tientallen jaren) en door het eindnivo van de totale productie. 
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De S-curve wordt in het model "van der Putten" benaderd door de Pearl-kromme. Deze 

beschrijft een combinatie van aanvankelijk exponentiële groei overgaand naar gelimiteerde 

groei: 

Qtot(t) ~ + [ Qp,:;·- l)·•-(t/Tgp) 1 Qtot( 

(2.5.1.1) 

De limietwaarde van Qtot, als de tijd naar oneindig gaat, bedraagt Qpe. In het model is 

Qpe genormeerd op één. Op het starttijdstip t 0 bedraagt de totale productie de waarde 

Qtot(O). Tgp is de tijdconstante in dePearl-kromme en is een maat voor de snelheid waar

mee de kromme naar zijn eindwaarde gaat. Deze tijdconstante is 6 jaar in het model "van 

der Putten". 

De totale productie bedraagt de helft van de eindomvang op de halftijd tt. Hiervoor geldt: 

tt = Tgp·ln(~-1) (2.5.1.2) 

Voor een uitvoerige beschrijving vandePearl-kromme zie appendix D. 

Uit de vergelijking voor de totale productie kan de geaccumuleerde totale productie worden 

berekend. Hiervoor geldt: 

t 
IQtot ( t) = IQ tot ( 0) + J Qtot ( t ') dt' 

to 

Dit leidt uiteindelijk tot (zie appendix D): 

IQtot(t) = -Qpe·Tgp·ln(1-QtQ~~t)) 

(2.5.1.3) 

(2.5.1.4) 

De geaccumuleerde productie is van belang voor de bepaling van de autonome prijs Pauto· 

Het blijkt namelijk dat de gemiddelde kostprijs van alle producenten daalt met het toe

nemen van de ervaring die de ondernemingen krijgen met een productieproces. Door de 

toenemende ervaring vinden er verbeteringen plaats in de organisatie, de schaalgrootte, de 

technologie, het ontwerp, etc. De geaccumuleerde productie is een maat voor de ervaring. 

In een markt met volledige mededinging zal de afnemende kostprijs aan de consument 

worden doorgegeven onder druk van de concurrentie. Er wordt verondersteld dat de ont

wikkeling van de grondstofprijs bekend is en dat deze prijs nauwelijks varieert. 

De combinatie van de grosso modo constant blijvende grondstofprijzen, de afnemende 

overige kosten in de kostprijs als functie van de ervaring en het doorgeven van de kostprijs 

aan de consument leidt tot een empirisch verband tussen de autonome prijs en de geaccu

muleerde productie. Dit verband is gebaseerd op de ervaringskromme welke is opgesteld 

door de Boston Consulting Group. Deze ervaringskromme geeft de empirische relatie aan 

tussen de toegevoegde waarde en de geaccumuleerde productie. Hierbij wordt een markt-
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ervaringscoëfficiënt p,tw (voor de toegevoegde waarde) van 0.2 gebruikt. Voor de relatie 

tussen de ervaringskromme voor de toegevoegde waarde en de ervaringskromme voor de 

autonome prijs kan worden verwezen naar het afstudeerverslag [PUT88) van van der 

Putten. 

De ervaringskromme voor de autonome prijs ziet er als volgt uit: 

( ) ( ) (~)-#p Pauto t = Pauto 0 · I1JtOt{OT (2.5.1.5) 

Na gebruik van vergelijking (2.5.1.4) geeft dit: 

(2.5.1.6) 

Hierin is Pauto(O) de autonome prijs en Qtot(O) de totale productie op het starttijdstip t 0• 

flp is de prijs-marktervaringcoëfficiënt en deze coëfficiënt heeft de waarde 0,07 in het model 

"van der Putten". Dit houdt in dat een toename van de geaccumuleerde productie met 10 

% een afname van de autonome prijs met ongeveer 0, 7 % veroorzaakt. In figuur 2.10 is de 

autonome prijs als functie van de tijd weergegeven waarbij gebruik is gemaakt van de para

meters uit §2.8.1. 
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figuur 2.10: Autonome prijs als functie van de tijd 

De laatste grootheid die in het marktgedeelte van het model "van der Putten" wordt 

gemodelleerd is de productie-afhankelijke prijsfactor PQb. Hiervoor wordt het markt

aandeel van onze modelonderneming gedefinieerd: 

_ __ll_l)__(_!)_ Ma(t) = QtOtN (2.5.1.7) 

De productie Qb heeft geen invloed op de totale productie Qtot (beschreven door Pearl

kromme), maar wel op het marktaandeel. Elke vergroting van het eigen marktaandeel gaat 

ten koste van het marktaandeel van de concurrentie. Een vergroting van het marktaandeel 
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kan worden bereikt door het aanbieden van extra productie aan de markt. De totale vraag 

blijft gelijk (Pearl-kromme) en door het verhoogde aanbod zal de prijs dalen. Vanwege de 

lagere prijs zullen een aantal concurrenten stoppen met produceren en wel zoveel dat de 

totale productie weer gelijk wordt aan de totale vraag. Op het moment waarop onze onder

neming minder gaat produceren zal de prijs stijgen en vullen een aantal nieuwe concur

renten het ontstane gat in de productie op. In formulevorm ziet het er als volgt uit: 

_ Qb(t) _ Ma~t) 
PQb(t)- 1 - cbe·Qtot(t)- 1 - c e (2.5.1.8) 

De factor PQb is een maat voor de afwijking van de markt met volledige mededinging en 

een homogeen product en voor de daarbij horende ervaringskromme. Bij een gelijkblijvend 

marktaandeel dient de onderneming te groeien evenredig met de toename van de Pearl

kromme. Groeit de onderneming minder of meer dan evenredig dan zal dit een effect 

hebben op· de prijs per eenheid van productie. De constante cbe heeft de waarde 1 voor de 

hier beschreven onderneming. 

Voor de totale prijs als functie van de productie en de tijd geldt: 

P(t) = Pauto(O) • (Ui~HàH-ttP. (1-~~~!)) (2.5.1.9) 

Als de prijselasticiteit 77b voor de onderneming is gedefinieerd door: 

dp(~)) = -'lb(t) ·~ (2.5.1.10) 

dan volgt hieruit: 

Ulil_ ~l>(t) Ma·t~ 17b(t) = -<rlfbN·PTt)= cbe -at) (2.5.1.11) 

De prijselasticiteit neemt sneller dan evenredig toe met het marktaandeel. 

Het blokschema van het marktgedeelte van het model "van der Putten" is weergegeven in 

figuur 2.11. Voor een samenvatting van de modelvergelijkingen zie appendix A2. 
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figuur 2.11: Blokschema marktgedeelte model "van der Putten" 
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§2.5.2. Het model "van Hilten" 

In het model "van Hilten", zonder de uitbreiding voor het geval van conjunctuur, wordt 

niet expliciet een prijs als functie van de productie en de tijd berekend. Er wordt wel als 

voorwaarde gesteld dat het verband tussen de productie en de omzet een concave functie 

dient te zijn. De prijs is uit de omzet af te leiden door deze te delen door de productie. 

Voor de concave functie is in dit verslag een arctan-verband genomen. Met dit arctan

verband is de prijs begrenst als de productie naar nul gaat. De prijs daalt bij het toenemen 

van de productie maar blijft wel altijd groter dan nul. Verder heeft deze functie als voor

deel dat ook de omzet een limiet heeft als de productie blijft toenemen. 

De prijs P ziet er als volgt uit: 

P(t) _ a 1·arctan(a2·Qb(t)) 
- Qb( t) 

Deze prijs îs te splitsen in een autonome prijs en een productie-afhankelijke factor: 

(2.5.2.1) 

(2.5.2.2) 

(2.5.2.3) 

PQb voldoet aan de eis dat deze factor één wordt als de productie naar nul gaat. Een toe

name van de productie veroorzaakt een afname van de prijs (figuur 2.12a). De berekening 

van de prijselasticiteit met behulp van vergelijking (2.5.1.10) leidt tot: 

(2.5.2.4) 

Deze prijselasticiteit gaat naar nul als de productie naar nul gaat. Voor een heel grote 

productie krijgt de prijselasticiteit de waarde één. Het verloop van 1'/b als functie van Qb is 

weergegeven in figuur 2.12b. 
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figuur 2.12: Arctan-verband voor prijsfunctie 
a) productie-afhankelijke prijsfactor als functie van Qb 
b) prijselasticiteit als functie van Qb 
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Het model "van Hilten" kan worden uitgebreid met een conjunctuurgolf. Dit betekent dat 

de autonome prijs een cyclisch verloop krijgt. Van Hilten gebruikt in zijn model voor de 

cyclische prijs de functie van Lesourne en Leban: 

P(t) = (e-7·t·Qb(t))-1/€ 

= (e(#-7)·t.e-#·tt.qb(t))-1/€ 

= (e-7·t.e#· (trtt) ·Qb(t))-1/€ 

, voort ~ t1 

, voort > t2 

Ook deze prijsfunctie is te splitsen in Pauto en PQb (zie figuur 2.13): 

PQb(t) = (Qb(t))-1/€ 

Pauto( t) = (e-7·t)-1/€ , voort ~ t 1 

= (e(#-7)·t.e-#·tt)-1/€ ,voor t1 < t ~ t2, #~7 
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figuur 2.13: Prijsfunctie volgens Lesourne en Leban 
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(2.5.2.6) 
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40 

De prijs is niet differentieerbaar in t 1 en t 2, zodat de functie "glad" gemaakt moet worden 

rondom deze punten. De productie-afhankelijke factor is een hyperbolische functie en gaat 

niet naar één als de productie naar nul.gaat. Integendeel, de prijs gaat dan naar oneindig. 

Voor kleine productie hoeveelheden gaat de markt niet over in een markt met volledige 

mededinging, maar blijft het een monopolie. De prijselasticiteit 17b volgens vergelijking 

(2.5.1.10) is constant als functie van de tijd en gelijk aan 1/ €. 

Het blokschema van het zojuist beschreven gedeelte is weergegeven in figuur 2.14. Een 

samenvatting van de modelvergelijkingen staat in appendix A3. 
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figuur 2.14: Blokschema marktgedeelte model "van Hilten" 
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§2.6. Het model "van de Schoor" 

De methode voor het dynamisch optimaliseren is in principe niet geschikt voor modellen 

met toestandbeperkingen. Eventueel kunnen er toestandbeperkingen worden meegenomen 

in de vorm van straffuncties op de doelfunctie. Dit werkt redelijk voor beperkingen die 

slechts incidenteel worden overschreden. Voor optimaliseringen waarbij de optimale toe

stand gedurende een groot aantal tijdstappen voorbij de toestandbeperking ligt is deze 

methode erg traag met convergeren en zodoende niet geschikt. Vanwege deze rede is het 

model "van Hilten" zo aangepast dat zulke lastige toestandbeperkingen zijn omgezet in 

sturingsbeperkingen. Het nieuwe model dat hieruit is ontstaan wordt het model "van de 

Schoor" genoemd. 

Dit model is een combinatie van het model "van der Putten" (voor het financieel gedeelte) 

en het model "van Hilten" (voor het productie- en marktgedeelte). De sturingen bestaan 

uit de verhouding M/EV ( = U 1) en DV /NW ( = U 2). Het kassaldo is op elk tijdstip nul en 

er is maar één toestandgrootheid, namelijk het eigen vermogen. De investeringen I is een 

afgeleide grootheid waar geen beperkingen aan worden gesteld. 

Een verschil met het model "van der Putten" is de ondergrens voor de sturing U 1. Deze is 

gelijk aan één genomen, zodat er geen banktegoed kan worden aangehouden. De blok

schema's voor dit model zijn reeds weergegeven in figuur 2.6, 2.9 en 2.14. Een overzicht van 

de modelvergelijkingen is te vinden in appendix A4. 

Het model wijkt af van het model "van Hilten" in het geval dat het marktgedeelte wordt 

uitgebreid met een conjunctuurgolf. Hiervoor wordt niet de cyclische functie van Lesourne 

en Leban gebruikt (vergelijkingen (2.5.2.6) en (2.5.2.7)). Voor de productie-afhankelijke 

prijsfactor wordt het arctan-verband uit vergelijking (2.5.2.3) gebruikt. De rede hiervoor is 

de betere aansluiting met het model "van der Putten" (volledige mededinging voor kleine 

Qb) en de vergelijkbaarheid van de resultaten met de situatie dat er geen conjunctuur in 

het model voorkomt. 

Voor de autonome prijs is een combinatie van derde graads polynomen gebruikt. Hiermee 

kan op een flexibele en eenvoudige wijze een groot aantal autonome prijsfuncties worden 

geconstrueerd. Tevens hebben ze als voordeel dat de polynomen differentieerbaar zijn in de 

maxima en minima. De gebruikte polynomen zijn van de vorm: 

(2.6.1) 

Alleen het gedeelte in het interval (prp3) ~ t ~ (P2+P3) wordt gebruikt. In dit interval is 

f(t) stijgend als functie van t als p1 kleiner is dan nul en dalend als functie van t als Pt 

groter dan nul is. 

Voorbeelden van de autonome prijsfuncties zijn te zien in figuur 2.15. 
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figuur 2.15: Autonome prijsfuncties met gebruik van polynomen 

De vergelijkingen voor deze functie zijn: 

t 2 n1-n2 
me p 1 = · { t 2-t 1)3 

p 3 = t . ( t :rt 1) 

= a1· a2·f (t) 

t 2 n:rn3 
me Pt = • (t3-t2)3 

P3 = t· (t3-t2) 

= a1"a2·f(t) 

2 n3-n4 
met Pt = • { trt 3)3 

P3 = t· (trt3) 

, voort ~ t1 

P2 = t· (t1+t2) 

P4 = t· (n1+n2) 

, voor t2 < t ~ t3 

P2 = t· (t2+t3) 

P4 = t · (n2+n3) 

, voor t3 < t ~ t4 

P2=t·(t3+t4) 

P4 = t· (n3+n4) 

, voort > t4 

40 

Als voorwaarde geldt dat t 1<t2<t 3<t4. Voor de parameters n 1 t/m n4 geldt niet een 

dergelijk verband. Als n1=n2=n 3=n4=1 dan is de autonome prijsfunctie een horizontale lijn 

als functie van de tijd en gelijk aan P auto uit vergelijking (2.5.2.2). 

In het vervolg van het verslag zal met het model"van de Schoor" worden gewerkt in plaats 

van met het model "van Hilten". 
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§2. 7. De doelfunctie 

Dynamische optimalisering houdt in dat de stuurgrootheden zo bepaald worden, binnen de 

hiervoor opgegeven grenzen, dat een doelfunctie gemaximaliseerd (of geminimaliseerd) 

wordt. De keuze van de doelfunctie is afhankelijk van het gezichtspunt waarmee naar de 

onderneming wordt gekeken. Zo zullen de belangen van de directie, aandeelhouders, werk

nemers, vakbonden, overheid, banken, etc. sterk verschillen. De directie zal vooralletten op 

de continuïteit van de onderneming, terwijl de aandeelhouder voornamelijk geïnteresseerd 

is in een vergroting van zijn bezit. 

In dit model wordt de onderneming bestuurd vanuit het oogpunt van de aandeelhouder. De 

doelfunctie bestaat uit de uitgekeerde dividenden en de ontvangsten uit de liquidatie van 

de onderneming aan het einde van de bedrijfstijd tb. Het tijdstip waarop deze uitkeringen 

worden ontvangen is ook van belang. Geld dat nu wordt ontvangen kan opnieuw worden 

belegd of geïnvesteerd, waarbij het weer een bepaald rendement oplevert. Ook kan het geld 

worden aangewend voor consumptie. Om tegen deze alternatieve aanwendingen op te 

wegen dient het eigen vermogen van de onderneming (het geld van de aandeelhouders) een 

minimaal rendement ip op te leveren. Dit rendement kan worden beschouwd als de kosten 

van het eigen vermogen. Het tijdstip van de uitkering wordt verrekend door de toekomstige 

uitkering te verdisconteren naar het begintijdstip t 0 met het verdisconteringspercentage ip. 

Dit betekent dat de toekomstige uitkeringen "contant" worden gemaakt. De contante 

waarde op tijdstip t 0 van het uitgekeerde dividend op tijdstip t 1 is het bedrag dat, uitgezet 

op tijdstip t 0 tegen een rentepercentage ip, gelijk is aan het dividend op tijdstip tt. 
De liquidatiewaarde van de onderneming wordt gevormd door het eigen vermogen. Dit 

wordt uitgekeerd aan de aandeelhouder aan het einde van de bedrijfstijd. Ook deze uit

kering dient te worden verdisconteerd naar het begintijdstip to. De doelfunctie van de aan

deelhouders ziet er uiteindelijk als volgt uit: 

F = Jt[nv(t) -e-ip· (t-to)]dt + EV(tb) -e-ip· (tb-to) 
to 

= Jt[nv(t)·e-ip·(t-to) + IV(t)·e-ip·(tb-to)]dt + 

to 

(2.7.1) 

(2.7.2) 

De invloed van de verdisconteringsfactor op de contante waarde kan erg groot zijn. Zo 

geldt voor een bedrijfstijd van veertig jaar en een ip van 5 %/jaar dat een op het eind uit

gekeerde gulden een contante waarde van 13,5 cent heeft op tijdstip to. Voor een ip van 12 

%/jaar is de contante waarde van dezelfde gulden echter slechts 0,8 cent op het tijdstip to. 

Wordt deze gulden reeds na tien jaar uitgekeerd dan heeft hij een contante waarde van 30,1 

cent op het tijdstip t 0. De gulden levert na tien jaar een 38 maal grotere bijdrage op 
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voor de doelfunctie dan na veertig jaar bij een ip van 12 %/jaar. Bij een ip van 5 %/jaar 

scheelt een uitkering na tien jaar een factor 4,5 in de bijdrage tot de doelfunctie ten op

zichte van een uitkering na veertig jaar. 

De kosten van het eigen vermogen zijn groter dan de kosten van het vreemd vermogen als 

geldt: 

ip > (1-bp) ·rw (2.7.3) 

De belastingfactor komt in deze vergelijking voor omdat rentelasten zorgen voor een lagere 

belasting. Hierdoor betaalt de fiscus in principe een gedeelte van de rentelasten en zijn de 

effectieve kosten van het vreemd vermogen een factor 1-bp van de rente op het vreemd 

vermogen. 

In een normale situatie wordt aan vergelijking (2.7.3) voldaan, omdat de verschaffer van 

het eigen vermogen een groter risico loopt dan de verschaffer van het vreemd vermogen. 

Het lopen van een groter risico wordt beloond met een hoger rendement. Toch komt het 

wel eens voor dat de kosten van het eigen vermogen lager zijn dan de kosten van het 

vreemd vermogen. Bijvoorbeeld in het geval waarin de eigenaar tevens directeur van het 

bedrijf is en hij de continuïteit van de onderneming belangrijker vindt dan het rendement 

van zijn eigen vermogen. Zo kan het zelfs voorkomen dat de effectieve rente-opbrengsten 

bij het aanhouden van een banktegoed hoger zouden zijn dan de opbrengsten die worden 

verkregen over het aandelenbezit: 

ip < (1-bp) ·rBT (2.7.4) 

In dit laatste geval spelen voor de aandeelhouder duidelijk andere motieven een rol dan 

alleen het rendement op zijn kapitaal. 

35 



§2.8. Keuze parameters 

In dit verslag worden de modellen "van der Putten" en "van de Schoor" met elkaar ver

geleken. Hiervoor is het van belang dat de bijbehorende parameters zo worden gekozen dat 

de resultaten uit beide modellen vergelijkbaar zijn. Voor het model "van der Putten" 

worden de parameters zoveel mogelijk in overeenstemming met de standaard set para

meterwaarden uit [PUT88] gekozen. De waarden voor verschillende grootheden zijn vaak 

afhankelijk van de keuze van de startwaarde voor het marktaandeel. 

De parameters voor het model "van de Schoor" worden hieraan aangepast voor zover dat 

mogelijk is. Hierdoor worden verschillende parameters afhankelijk van de keuze van het 

startmarktaandeel uit het model "van der Putten". Voor deze startwaarde zijn twee 

mogelijkheden genomen, namelijk een Ma(O) van 6% en een Ma(O) van 20 %. De start met 

een marktaandeel van 6 % zorgt ervoor dat de onderneming in de aanloopfase net geen 

verlies lijdt en deze fase op eigen kracht kan overleven. Een startmarktaandeel van 20 % 

beschrijft een onderneming waarbij alles mee zit en die dus een vrijwel ideale start maakt. 

Een aantal parameters komen in beide modellen voor. Zo bedraagt het afschrijvings

percentage ap 10 %/jaar, het belastingpercentage bp 40 %, de rente op het vreemd 

vermogen rw 10 %/jaar en over een eventueel aanwezig banktegoed wordt een rente

percentage rBT van 5 %/jaar uitgekeerd. De bovengrens voor de sturing U1 is gelijk aan 3 

en de sturing U 2 ligt tussen 0 en 1 in. De bedrijfstijd tb bedraagt 40 jaar. 

De kosten van het eigen vermogen zijn hoger dan de kosten van het vreemd vermogen als ip 

gelijk is aan 12 %/jaar. Voor het geval dat het eigen vermogen goedkoper is dan het 

vreemd vermogen geldt een ip van 5 %/jaar. Deze ip-waarde is hoger dan de effectieve 

opbrengsten van een banktegoed. 

§2.8.1. Parameters in het model "van der Putten" 

Een aantal parameters heeft een vaste waarde. Zo is de eindwaarde van de Pearl-kromme 

genormeerd op 1 ton/ jaar en bedraagt de tijdconstante van de Pearl-kromme Tgp 6 jaar. 

De tijdconstante in de productierelatie bedraagt hier de helft van: Tm = 3 jaar. Voor de 

diverse productiviteitscoëfficiënten geldt: "lm = 0,6 (kapitaal), "lgk = 0,99 (grondstof) en 

Tflk = 0,2 (arbeid). De ervaringscoëfficiënt in het marktmodel f.Lp bedraagt 0,07 en de con

stante uit de vraagcurve cbe heeft de wa.arde 1. 

De startwaarde voor de totale productie Qtot(O) bepaalt het startpunt op de Pearl

kromme. Gezien de bedrijfstijd van 40 jaar wordt gekozen voor een halftijd van de Pearl

kromme van 20 jaar. Door deze keuze volgt uit vergelijking (2.5.1.2) dat Qtot(O) = 0,0345 

tonfjaar, ofwel 3,45 % van de eindproductie Qpe. Hierdoor ligt de waarde van de geaccu

muleerde productie IQtot(O) op t 0 ook vast (vergelijking (2.5.1.4)). Deze bedraagt 0,2107 

ton. 
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De startwaarde voor de productie van de onderneming Qb(O) hangt nu af van de start

waarde voor het marktaandeel. Bij een Ma(O) van 6 % hoort een Qb(O) van 0,00207 

ton/jaar en bij een Ma(O) van 20 % hoort een Qb(O) van 0,0069 ton/jaar. Met behulp van 

een set referentiewaarden (zie [PUT88]) en de startwaarde voor de productie volgen de 

startwaarden voor de andere grootheden. Bij de afleiding van deze startwaarden wordt er 

vanuit gegaan dat een ondernemer die start met een grotere productie dan de referentie

productie, de daarmee samenhangende schaalvoordelen reeds heeft genoten. Dit kan bij

voorbeeld zijn doordat hij zich in een bestaande onderneming heeft ingekocht of doordat hij 

start met de nieuwste technieken waarin deze schaalvoordelen al zijn verwerkt. 

De bovengrens voor U 1 en de startwaarde voor het eigen vermogen bepaalt de maximale 

hoeveelheid productiemiddelen bij de start. Deze moeten voldoende zijn voor het produ

ceren van de productie Qb(O), zodat hieruit een minimale startwaarde voor het eigen ver

mogen kari worden afgeleid. Deze minimale waarde wordt steeds als startwaarde gebruikt. 

Voor de startwaarden geldt: 

Ma( 0) = 6 7.: 
Qb(O) 
Km(O) 
LK(O) 
GK(O) 

= 0,00207 

= 0,0135696 

= 0,0575578 

= 0,1247126 

P auto( 0) = 109,84618 

PQb(O) = 0,94 

P(O) = 103,25541 

EV(O) = 0,050849 

Ma(O) = 20 7.: 
Qb(O) 
Km(O) 
LK(O) 
GK(O) 

= 0,0069 

= 0,0219644 

= 0,0732285 

= 0,4107337 

Pauto(O) = 109,84618 

PQb(O) =0,8 

P(O) = 87,876944 

EV(O) = 0,1047149 

ton/jaar 

ton/$· jaar 

$/jaar 

$/jaar 

$/ton 

$fton 
$ 

ton/jaar 

ton/$· jaar 

$/jaar 

$fjaar 

$ftan 

$fton 
$ 

Bij een Ma(O) van 6 % wordt de netto winstmarge op t 0 hierdoor 1,7 % en bij een Ma(O) 

van 20 %is de netto winstmarge op t 0 6,9 %. 
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§2.8.2. Parameters in het model "van de Schoor" 

Voor de startwaarde van de productie Qb(O) en het eigen vermogen EV(O) gelden de zo

juist afgeleide waarden. De parameters uit het model "van de Schoor" die nog geen waarde 

hebben zijn de parameters voor de berekening van de loonkostenwen c2, de parameter uit 

de productierelatie c1 en de parameters a1 en a2 voor de bepaling van de prijs. Voor c2, de 

hoeveelheid arbeid per eenheid van productie, is de waarde 1 jaar/ton genomen, omdat 

alleen het product w·c2 van belang is. Uit vergelijking (2.5.2.1) volgt dat de omzet S gelijk 

is aan a 1·arctan(a2·Qb). Deze omzet heeft een limietwaarde van t1r·a 1. Door de keuze van 

a1 wordt de maximaal haalbare omzet vastgelegd. Uit de resultaten van het model "van der 

Putten" blijkt dat de omzet niet boven de 8,4 $/jaar komt. Voor a1 is zodoende de waarde 

5,348 $/jaar genomen. 

De overige parameters worden zo gekozen dat op het tijdstip t 0 de overeenkomstige groot

heden uit ·de beide modellen gelijk aan elkaar zijn. Voor de berekening van Ct, w en a2 

geldt: 

model "v~n de SçhoQr" mog~l "van der Putten" 

Ct = 1/Km(O) (2.8.2.1) 

w·c2·Qb(O) = w·Qb(O) = LK(O) + GK(O) (2.8.2.2) 

a 1·arctanta2·gb(O}} 
Qb ö) = P(O) (2.8.2.3) 

De eerste relatie volgt uit de productierelaties (2.4.1.1a) en (2.4.2.1), waarbij de relatie uit 

het model "van der Putten" instantaan is genomen (Tm=O jaar). Vergelijking (2.8.2.2) 

volgt uit de berekening van de loonkosten via vergelijking (2.4.2.3), waarbij de startwaarde 

voor de grondstofkosten uit het model "van der Putten" bij de loonkosten is opgeteld. In 

het model "van de Schoor" komen geen grondstofkosten voor. De opbrengsten bij de start 

dienen gelijk te blijven en zodoende zijn de loonkosten een stuk hoger. De vergelijking 

(2.8.2.3) volgt uit vergelijking (2.5.2.1). Voor deze parameters uit het model "van de 

Schoor" geldt zodoende: 

Ma( 0) = 6 7.: 
c1 = 73,69414 $-jaar/ton 

w = 88,053335 $ fj aar 

a2 = 19,317582 jaar/ton 

Ma(O) = 20 7.: 
c 1 = 45,528218 $-jaar/ton 

w = 70,139444 $fj aar 

a2 = 16,502513 jaar /ton 
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Met deze parameters volgen op het starttijdstip dezelfde netto winstmarges als bij het 

model "van der Putten". 

Voor de duidelijkheid dient te worden opgemerkt dat de term marktaandeel geen betekenis 

heeft in het model "van de Schoor". De term wordt alleen gebruikt om de overeenkomst 

tussen de gebruikte parameters en de parameters in het model "van der Putten" aan te 

geven. Een overzicht van alle parameters wordt gegeven in appendix B. 
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3. RESULTATEN VAN OPTIMALISERINGEN 

§3.1. Inleiding 

In het vorige hoofdstuk zijn de modellen "van der Putten", "van Hilten" en "van de 

Schoor" uitgebreid beschreven. Er blijken op sommige onderdelen behoorlijke verschillen in 

de modelvorming op te treden. Wat de gevolgen van deze verschillen zijn wordt in dit 

hoofdstuk onderzocht. Dit gebeurt door eerst te kijken naar de momentane optimalisering 

(§3.2. ). Hierbij wordt de optimale waarde van een aantal grootheden voor alle tijdstippen 

afzonderlijk berekend. Het verleden of de toekomst speelt hierbij geen rol. Bij de dyna

mische optimaliseringen (§3.3.) is dit niet het geval. Dan beïnvloeden de modelgrootheden 

op de verschillende tijdstippen elkaar wel degelijk. Zo kan het bijvoorbeeld gunstig zijn om 

in het begin weinig dividend uit te keren, zodat het eigen vermogen kan groeien. Door dit 

hogere eigen vermogen kunnen de productiemiddelen toenemen en hierdoor wordt er meer 

geproduceerd. Een hogere productie kan een hogere winst veroorzaken en zodoende kan er 

op een later tijdstip in verhouding meer dividend worden uitgekeerd. Dit soort effecten 

worden in een dynamische optimalisering tegen elkaar afgewogen. Als afsluiting van dit 

hoofdstuk wordt in §3.4. de gevoeligheid van de modellen voor parametervariaties be

handeld. 

§3.2. Momentane optimalisering 

De momentane optimalisering bepaalt het nivo van het eigen vermogen, de productie

middelen en de productie waarbij de momentane bijdrage tot de doelfunctie maximaal is. 

De momentaan optimale nivo's geven de beste waarden voor de betreffende grootheden aan. 

Hierbij wordt geen rekening gehouden met het feit of het wel mogelijk is om deze nivo's te 

realiseren, gezien de waarden voor de diverse toestanden in een vorige tijdstap. Met de hier 

gebruikte definitie van momentane optimalisering wordt de hoogste waarde voor de doel

functie bereikt. De resultaten van de dynamische optimalisering kunnen dus nooit beter 

zijn dan de resultaten van de momentane optimalisering. 

Een dynamische optimalisering zal in het algemeen niet met de optimale startwaarden voor 

de diverse grootheden beginnen. Ook indien dit wel gebeurt is het niet zeker dat de 

dynamische optimalisering deze optim~e nivo's kan volgen als functie van de tijd. Dit 

komt voor als het model tussentijds tegen een beperking aanloopt. Ook kan de dynamische 

optimalisering afwijken van de momentaan optimale situatie door begin- en eindeffecten. 

Toch zal de dynamische optimalisering proberen om de momentaan optimale nivo's een zo 

lang mogelijke periode te volgen. Hierdoor wordt namelijk de hoogste waarde voor de doel

functie verkregen. De berekening van de momentaan optimale nivo's als functie van de tijd 

geeft dus een indicatie voor de resultaten van het dynamisch optimaliseren. 
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Uit vergelijking (2. 7.2) volgt als bijdrage per tijdseenheid tot de doelfunctie: 

DF(t) = DV(t)·e-ip·(t-to) + IV(t)·e-ip·(tb-to) (3.2.1) 

Voor het dividend en de ingehouden winst geldt dat de som van deze twee waarden altijd 

gelijk is aan de netto winst. De verdeling van de netto winst wordt bepaald door de sturing 

U2. Onder de voorwaarden dat ip > 0 %/jaar en to ~ t <tb is de verdisconteringsfactor op 

tb naar t 0 altijd kleiner dan de verdisconteringsfactor op t naar t 0• Op het tijdstip t is de 

bijdrage tot de doelfunctie DF maximaal indien de netto winst maximaal is. Is de netto 

winst positief dan dient deze volledig als dividend te worden uitgekeerd. In het geval dat de 

netto winst negatief is dient de ingehouden winst maximaal te zijn. Deze momentane voor

waarden voor de sturing zullen bij een dynamische optimalisering niet zonder meer worden 

gevolgd, bijvoorbeeld in het geval dat voor het vasthouden van een maximale netto winst 

het eigen vermogen moet toenemen als functie van de tijd. 

De netto winst is maximaal als de marginale opbrengst van de productie gelijk is aan de 

marginale kosten van de productie. De marginale opbrengst is gelijk aan BS/ BQb. De 

marginale kosten zijn afhankelijk van de wijze waarop de extra eenheid van productie 

wordt gefinancierd. Deze financiering kan geschieden vanuit het eigen vermogen (als U 1=1, 

geen VV aanwezig) of vanuit een combinatie van vreemd en eigen vermogen, waarbij de 

verhouding VV /EV constant blijft (als U 1=3, maximaal VV aanwezig). In het eerste geval 

is het de aandeelhouder die de extra financiering voor zijn rekening neemt. In het tweede 

geval financiert de bank het grootste deel. De aandeelhouder dient evengoed een gedeelte 

voor zijn rekening te nemen, omdat anders de grens voor de solvabiliteit wordt over

schreden. 

De kosten van het eigen vermogen voor belasting zijn ip/(1-bp) en de kosten van het 

vreemd vermogen voor belasting zijn gelijk aan r vv· Als de kosten van het vreemd ver

mogen groter zijn dan de kosten van het eigen vermogen dan zal in de momentaan optimale 

situatie geen vreemd vermogen voorkomen (U 1=1). De extra financiering wordt verkregen 

uit toename van het eigen vermogen. Zijn de kosten van het vreemd vermogen echter 

kleiner dan de kosten van het eigen vermogen dan zal in de momentane optimale situatie 

maximaal vreemd vermogen worden aangehouden (U 1=3). Een extra eenheid aan financiële 

middelen zal voor een gedeelte (U 1-1)/U 1 ( = 2/3) uit aantrekken van vreemd vermogen en 

voor een gedeelte 1/U 1 ( = 1/3) uit aantrekken van eigen vermogen bestaan. 

Model "van de Schoor" 

In het model "van de Schoor" geldt met vergelijking (2.5.2.1) voor de marginale opbrengst 
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van de productie: 

(3.2.2) 

Voor de marginale kosten van de productie geldt (met vergelijkingen (2.4.2.1) t/m 

(2.4.2.3)) als wordt voldaan aan de voorwaarde dat ip < (1-bp )·rvv (U t=1): 

Ce= W•C2 + C1·ap + C1·___iQ_ r=op (3.2.3) 

en als ip > (1-bp)·rvv (U1=3): 

(3.2.4) 

Door gelijkstelling kan hieruit de momentaan optimale productie en vervolgens de andere 

grootheden worden berekend. Als ip < (1-bp)·rvv dan geldt dat BS/BQb =Ce, ofwel: 

1 a 1 • a2 1 Qb = -· -
a2 W•C2 + C1•ap + C1·___!_Q_ r=op 

EV = M = Qb· c1 

Als ip > (1-bp)·rvv dan geldt dat BS/BQb = Cve, ofwel: 

(3.2.5) 

(3.2.6) 

(3.2.7) 

(3.2.8) 

Met de standaardset parameters uit appendix B zijn deze verbanden grafisch weergegeven 

in figuur 3.1. De parameters zijn onafhankelijk van de tijd, zodat de momentaan optimale 

productie en het eigen vermogen constant blijven als functie van de tijd. 
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figuur 3.1: Momentane optimalisering model "van de Schoor'' 
a) productie b) eigen vermogen 
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De optimale nivo's zijn onder andere een functie van de parameters a2, w, c1. Deze para

meters zijn afhankelijk van de waarde van het startmarktaandeel Ma(O) en dus van de 

productie Qb(O). Dit betekent dat bij een andere startwaarde voor de productie ook een 

ander optimaal productienivo hoort. Bij een startproductie van 2,07 ·10-3 ton/ jaar 

(Ma(0)=6 %) en een ip van 5 %/jaar ligt het optimale productienivo op 6,79·10-3 ton/jaar. 

Is de startproductie een factor 31 hoger (Qb(0)=6,9·10-3 ton/jaar, Ma(0)=20 %) dan 

bedraagt het optimale productienivo 21,38 ·10-3 ton/ jaar. In het laatste geval, maar met 

een ip van 12 %/jaar, bedraagt het optimale productienivo 18,46·10-3 ton/jaar. 

Voor de situatie dat ip = 12 %/jaar en Ma(O) = 6 %bestaat er geen momentaan optimaal 

nivo. De uitdrukking onder het wortelteken in vergelijking (3.2. 7) is negatief. Dit komt 

doordat voor elke hoeveelheid productie de marginale opbrengst van de productie kleiner is 

dan de marginale kosten van de productie. Het verschil tussen de marginale kosten en de 

marginale opbrengst van de productie wordt kleiner als de productie afneemt. Dit betekent 

dat de onderneming de productie zo laag mogelijk zal maken. 

Model "van der Putten" 

In het model "van der Putten" geldt voor de omzet: 

- [ Qb(t) ] S(t)- Qb(t) ·Pauto(t) · 1- cbe·Qtot(t) (3.2.9) 

Hierdoor geldt voor de marginale opbrengst van de productie: 

a s ( t 1 _ ( ) [ 2 • Q h ( t l J _ ( ) [ 2 • 'ti ( t ) J 7JliDN- Pauto t · 1- cbe·Qtot{t) - Pauto t · 1- c e (3.2.10) 

Voor de berekening van de marginale kosten van de productie is het van belang om de 

afgeleide oM/ oQB te kennen. Deze is te berekenen uit de productierelatie (2.4.1.1a): 

~b~t) Tm d Qb(t) 
M(Qb(t)) =Km Q (t)) + Km(Qb(t))"----ar--- (3.2.11) 

Hiervan wordt alleen de eerste term genomen, zodat de productierelatie instantaan wordt. 

Voor Km(Qb(t)) geldt vergelijking (2.4.1.2) en hieruit volgt: 

o Km0~b(t))- Km(Qb(t)) .!::!l.m._ a (t) - ijbttJ. 
(3.2.12) 

Met behulp van vergelijkingen (3.2.11) en (3.2.12) volgt voor de instantarre afgeleide van de 

productiemiddelen naar de productie: 

(3.2.13) 

Met behulp van deze afgeleide kunnen de marginale kosten van de productie worden 
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bepaald. In het geval dat ip < (1-bp)·rw geldt hiervoor met behulp van de vergelijkingen 

(2.4.1.3) tjm (2.4.1.5): 

Ce(t) = 1lgk·ij~g~ + 1/lk·~~fi~ + ~· [ap + i~hp) (3.2.14) 

en voor de situatie dat ip > (1-bp)·rw (U1=3) geldt: 

Cve(t) = 1lgk ·~ + 1/lk -~~fi~ + ~· [ ap + i·rw + }ï~hp) (3.2.15) 

In tegenstelling tot in het verslag van van der Putten [PUT88] wordt nu wel rekening 

gehouden met de kosten van het eigen vermogen. Er wordt geen correctiefactor, in de vorm 

van een bezettingsgraad, gebruikt om de verwaarlozing van de eerste orde term in de 

productierelatie te compenseren. Er is geprobeerd om de eerste orde term mee te nemen in 

de berekening van de afgeleide van de productierelatie naar de productie. Dit heeft geen 

bruikbare resultaten opgeleverd. 

Na gelijkstelling van de marginale kosten en de marginale opbrengst van de productie volgt 

een relatie waarin, op elk tijdstip, de variabelen kunnen worden geschreven als een functie 

van de productie Qb. Het is echter niet mogelijk om deze relatie zo te schrijven dat de 

productie expliciet kan worden gegeven als functie van de parameters, zoals in het model 

"van de Schoor" wel mogelijk is. 

De autonome prijs neemt af als functie van de tijd (zie figuur 2.10). Als het marktaandeel 

constant blijft dan neemt de marginale opbrengst van de productie evenredig met de 

autonome prijs af (vergelijking (3.2.10)). Voor het constant houden van het marktaandeel 

dient de productie evenredig met de Pearl-kromme toe te nemen. Door de toenemende 

productie dalen de marginale kosten van de productie vanwege de productiviteitswinsten. 

Deze daling is, bij de gebruikte parameterset, echter geringer dan de daling van de 

marginale opbrengst van de productie. Om de marginale opbrengsten en kosten van de 

productie gelijk aan elkaar te houden dient het marktaandeel af te nemen. Door de afname 

van het marktaandeel daalt de prijselasticiteit. Hierdoor daalt de marginale opbrengst van 

de productie minder snel als functie van de tijd. Het dalend marktaandeel heeft als 

consequentie dat de productie niet zo snel zal stijgen. Hierdoor worden de productiviteits

winsten minder en dalen de marginale ~osten van de productie ook minder snel als functie 

van de tijd. Dit betekent dat het marktaandeel nog lager dient te worden. Door dit proces 

enkele malen iteratief uit te voeren kan de momentaan optimale productie worden bepaald. 

Als Qb voor elk tijdstip bekend is, kan ook de bij deze productie behorende hoeveelheid 

productiemiddelen worden berekend met behulp van vergelijking (3.2.11). Nu wordt de 

eerste orde vertraging in de productierelatie wel meegenomen. Bij de berekening van de 

productiemiddelen wordt dus rekening gehouden met de productie in het verleden. Hierdoor 

zullen de momentaan optimale productiemiddelen hoger zijn (bij een stijgende productie) 
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dan dat op grond van de instantane productierelatie mag worden verwacht. De verwaar

lozing die wordt toegepast bij de berekening van de momentaan optimale productie, wordt 

niet toegepast bij de berekening van de momentaan optimale productiemiddelen. 

Uit de productiemiddelen wordt het eigen vermogen berekend. Dit is gelijk aan de 

productiemiddelen als ip < (1-bp)·rw en gelijk aan 1/3·M als ip > (1-bp)·rw. Uit de 

productie Qb en de totale productie Qtot wordt het momentaan optimale marktaandeel 

bepaald. De resultaten voor deze momentaan optimale grootheden zijn weergegeven in 
figuur 3.2. 
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figuur 3.2: Momentane optimalisering model "van der Putten" 
aJ productie b) marktaandeel 
c productiemiddelen d) eigen vermogen 

momentane beslissingsregels 

De momentaan optimale sturingen, zoals die in het voorgaande zijn behandeld, gelden in de 

situatie dat de onderneming de momentaan optimale nivo's volgt. In de dynamische 

optimalisering start de onderneming meestal niet op de optimale nivo's. Om in zo'n geval 

toch iets over de, op dat moment meest geschikte, sturing te zeggen zijn momentane 

beslissingsregels afgeleid. Deze regels worden beschreven in [HIL88] en zullen, aangepast 

aan de hier gebruikte sturingen, worden vermeld. 
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Voor het gebruik van deze beslissingsregels dienen een tweetal "kentallen" te worden 

berekend. Dit betreft de marginale opbrengst van de productiemiddelen R (na belasting) en 

de marginale opbrengst van het eigen vermogen Re. Deze zijn gedefinieerd als: 

{} BR 
R = ( 1-bp) · 011 

Re=~ 

(3.2.16) 

(3.2.17) 

De laatste vergelijking kan worden herschreven met behulp van de vergelijkingen (2.3.1.8), 

(2.3.1.7), (2.3.2.7), (2.3.2.4) en (2.3.2.3) in: 

[
{} BR {} BR VV] Re= (1-bp) · 011 + (011 - rw) "EV 

Met behulp van vergelijking (3.2.16) is dit te herleiden tot: 

vv Re= R + (R- (1-bp) ·rw) "EV 

(3.2.18) 

(3.2.19) 

Vergelijking (3.2.18) is vergelijkbaar met de hefboomwerking zoals die is gebruikt in de 

vergelijkingen (2.2.3.15) en (2.2.3.16). 

Met behulp van deze marginale opbrengsten kunnen momentane beslissingsregels worden 

afgeleid die betrekking hebben op het investeren in productiemiddelen, het terugbetalen of 

aantrekken van vreemd vermogen en het uitbetalen van dividend. Hiervoor worden de 

marginale opbrengsten enjof kosten van deze activiteiten met elkaar vergeleken. De 

marginale opbrengst van de investeringen is gelijk aan R, de marginale opbrengsten van 

aflossen en de marginale kosten van bijlenen zijn gelijk aan (1-bp)·rw en de marginale 

kosten van het eigen vermogen zijn gelijk aan i p. 

Er kunnen drie situatie worden onderscheiden: 

1)Re>ip 

De marginale opbrengst van het eigen vermogen is hoger dan de marginale kosten. De 

onderneming zal het eigen vermogen maximaal laten toenemen en dus geen dividend uit

keren. Vervolgens wordt gelet op de hefboomwerking uit vergelijking (3.2.19). De hefboom 

werkt positief als R groter is dan (1-bp)·rw. In dit geval moet de onderneming maximaal 

vreemd vermogen aantrekken want ~erdoor wordt de hefboomwerking versterkt. De 

opbrengsten van extra investeringen zijn hoger dan de kosten van extra leningen. 

In het geval dat R gelijk is aan (1-bp)·rw gebruikt de onderneming de netto winst om het 

vreemd vermogen af te lossen. De investeringen zijn gelijk aan de afschrijvingen, zodat de 

productiemiddelen constant blijven. Als Rechter kleiner is dan (1-bp)·rw dan werkt de 

hefboom de verkeerde kant op. Indien er vreemd vermogen aanwezig is moet dit zo snel 

mogelijk worden afgelost om de hefboomwerking uit te schakelen. 
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2) Re< ip 

De marginale opbrengst van het eigen vermogen is kleiner dan de hierbij horende kosten. 

De onderneming zal moeten proberen om het eigen vermogen te verminderen. Dit kan 

bijvoorbeeld gebeuren door meer dividend uit te keren dan dat er aan netto winst wordt 

behaald. Het feit dat Re< ip houdt echter ook in dat R < (1-bp)·rvv als ip < (1-bp)·rvv. 

Dit betekent dat de onderneming in het laatste geval beter eerst het vreemd vermogen kan 

aflossen (indien dit aanwezig is) om de negatieve hefboomwerking uit te schakelen. 

3) Re= ip 

Indien de kosten van het eigen vermogen groter zijn dan de kosten van het vreemd 

vermogen dan dient het vreemd vermogen maximaal te zijn. Het eigen vermogen hoeft niet 

te stijgen zodat de netto winst volledig als dividend kan worden uitgekeerd. Als ip echter 

kleiner is dan (1-bp)·rvv dan is schuld duur. In dit geval geldt dat R < (1-bp)·rvv en het 

is dus beter om het eventueel aanwezig vreemd vermogen af te lossen, zodat de hefboom

werking wordt uitgeschakeld. Als de schulden zijn afgelost zal de netto winst volledig 

worden uitgekeerd als dividend. 

De momentane beslissingsregels zien er als volgt uit: 

IF Re > ip THEN 

u2 = 0 (geen dividend) 

IF R > ( 1-bp) · r vv THEN Ut = maximaal (toename EV, VV en 1) 

IF R = ( 1-bp) · rvv THEN Ut naar 1 (aflossen VV, toename EV, I constant) 

IF R < (1-bp) · rvv THEN 

IF VV = 0 THEN Ut= 1 (toename EVen 1) 

IF VV > 0 THEN Ut naar 1 (aflossen VV, afname 1) 

IF Re < ip THEN 

desinvesteren (afname I) 

IF ip < (1-bp) ·rvv THEN 

IF VV = 0 THEN Ut= 1, U2 > 1 (afname EV, dividend> NV) 

IF VV > 0 THEN Ut naar 1, U2 = 0 (aflossen VV, geen dividend) 

IF ip > (1-bp) ·rvv THEN Ut maximaal, U2 > 1 (afname EV, dividend> NV) 

IF Re = ip THEN 

IF ip < (1-bp) ·rvv THEN 

IF VV = 0 THEN Ut= 1, U2 = 1 (constant EVen 1) 

IF VV > 0 THEN Ut naar 1, U2 = 0 (afname VV en 1) 

IF ip > ( 1-bp) · rvv THEN U 1 maximaal, U2 = 1 (constant EV, VV en I) 

Er wordt verondersteld dat de kosten van het eigen vermogen niet gelijk zijn aan de kosten 

van het vreemd vermogen, dat de ondergrens voor Ut gelijk is aan 1 en dat de netto winst 
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positief is. In de bovenstaande beslissingsregels komt de situatie voor dat het uitgekeerde 

dividend groter is dan de netto winst. Dit is niet toegestaan in de modellen "van der 

Putten" en "van de Schoor". Dit betekent dat de onderneming in deze gevallen niet kan 

desinvesteren en dus een te hoge hoeveelheid productiemiddelen blijft behouden, met alle 

nadelige gevolgen vandien. 

In het geval waarin R = (1-bp)·rvv kan uit de analytische afleiding van de marginale 

opbrengst R het constante nivo van de productiemiddelen en de productie worden berekend 

tijdens de fase waarin het vreemd vermogen wordt afgelost. 
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§3.3. Dynamische optimalisering 

De programmatuur waarmee de dynamische optimaliseringen zijn uitgevoerd is gebaseerd 

op de geconjugeerde gradiëntmethode volgens Fletcher-Reeves met de actieve set strategie. 

De methode is ingebouwd in de fortran-procedure NLOPT welke binnen de vakgroep is 

ontwikkeld. Deze procedure is bedoeld voor het oplossen van niet-lineaire minimaliserings

problemen met lineaire sturingsbeperkingen. De theorie van de dynamische optimalisering 

wordt in dit verslag niet behandeld. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in 

[VER88a], [VER88b], [BL088] en [DEL89]. De computerprogramma's zijn geschreven in 

fortran77 en kunnen draaien op VAX onder VMS en op de PC onder DOS. Voor de 

grafische faciliteiten wordt gebruik gemaakt van het pakket (PC)MATLAB. 

De dynamische optimaliseringen met het model "van der Putten" staan beschreven in 

§ 3.3.1. De vergelijkbare resultaten, bereikt met het model "van de Schoor", staan 

beschreven in §3.3.2. Het model "van de Schoor" is tevens gebruikt voor de situatie dat er 

conjunctuur voorkomt. De hierbij horende resultaten staan beschreven in §3.3.3. 

§3.3.1. Standaardresultaten model "van der Putten" 

De dynamische optimaliseringen met het model "van der Putten" zijn verricht met de 

parameters zoals die zijn beschreven in §2.8. en §2.8.1. In dit verslag wordt gekeken naar 

twee soorten ondernemingen: een onderneming die een moeilijke start heeft (Ma(0)=6 %) 

en een onderneming die een prima start maakt (Ma(0)=20 %). Verder wordt er onderscheid 

gemaakt tussen de situatie waarin het eigen vermogen meer kost dan het vreemd vermogen 

(ip=12 %/jaar) en de situatie waarin het vreemd vermogen meer kost dan het eigen 

vermogen (ip=5 %/jaar). 

Allereerst wordt er gekeken naar de situatie waarin ip = 12 %/jaar. Het dynamisch 

optimale marktaandeel als functie van de tijd is berekent voor verschillende startmarkt

aandelen en deze resultaten zijn uitgezet in figuur 3.3. Hierin is tevens het momentaan 

optimale marktaandeel weergegeven. Uit deze figuur blijkt dat de dynamische optimali

sering er naar streeft om zo snel mogelijk in de buurt van de momentaan optimale situatie 

terecht te komen. 

In de laatste jaren treedt er een eindeffect op, doordat de dynamische optimalisering weet 

dat de onderneming op het tijdstip tb wordt geliquideerd. Er is een extra korte-termijn

winst te bereiken door volledig te desinvesteren. Het hierbij vrijkomende kapitaal wordt 

besteed aan de aflossing van eventueel aanwezig vreemd vermogen en aan het opbouwen 

van een banktegoed, waarover rente wordt ontvangen. De productie neemt niet instantaan 

af maar volgt vertraagd de afname van de productiemiddelen vanwege de eerste orde term 

in de productierelatie. Door het desinvesteren worden de rentelasten rente-opbrengsten en 

worden de afschrijvingskasten gelijk aan nul. Deze kostenverlaging weegt tijdelijk op tegen 
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de afname van de winst door de lagere productie. 
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figuur 3. 3: Dynamisch optimaal marktaandeel voor verschillende Ma( 0) waarden 
ip = 12%/ jaar 

De belangrijkste grootheden en kentallen van de run met Ma(O) = 6 % en een ip van 12 

%/jaar zijn weergegeven in figuur 3.4. Er wordt gestart vanuit een situatie waarbij net geen 

verlies wordt gemaakt en waarbij de optimale situatie ver weg is. De onderneming probeert 

zo snel mogelijk te groeien in de eerste 19 jaar. In deze fase van maximale groei wordt geen 

dividend uitgekeerd, zodat het eigen vermogen zo snel mogelijk toeneemt. Er wordt 

maximaal vreemd vermogen aangetrokken (U 1=3) en hiermee wordt maximaal geïnves

teerd. De productiemiddelen en vervolgens de productie stijgen maximaal. Deze productie

groei kan de groei van de Pearl-kromine echter niet bijhouden in de eerste 10 jaar. Dit 

heeft als voordeel dat de prijs niet zo snel daalt als de autonome prijs. Door de groeiende 

productie blijft de onderneming productiviteitswinsten boeken. Vooral de loonquote neemt 

sterk af. De winstmarges stijgen behoorlijk. 

Rond de twintig jaar begint de onderneming last te ondervinden van zijn eigen sterke groei. 

De prijzen komen onder druk te staan en op de loonkosten kan slechts weinig winst meer 

worden behaald. De onderneming besluit in deze overgangsfase om de netto winst volledig 
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uit te keren. Het eigen vermogen en de productiemiddelen blijven derhalve vanaf dit 

moment constant, maar bevinden zich wel boven hun momentaan optimaal nivo. Hierdoor 

blijft de productie nog enkele jaren sterk stijgen. 

Na 22t jaar wordt het momentaan optimale productienivo dicht genoeg benaderd. In de nu 

volgende oogstfase wordt de momentaan optimale productie zo goed mogelijk gevolgd. De 

productiemiddelen worden met behulp van de sturing U 1 op het optimale nivo gehouden. 

Er wordt even gedesinvesteerd om de productiemiddelen op het juiste nivo te krijgen. Het 

eigen vermogen kan niet worden verminderd en blijft te hoog. Hierdoor wordt een te groot 

gedeelte van de productiemiddelen met duur eigen vermogen gefinancierd. De winstmarges 

nemen langzaam af en na 29 jaar nemen de winsten ook absoluut gezien langzaam af. De 

rentabiliteit op het eigen vermogen bedraagt ongeveer 100 %/jaar. 

2t jaar voor het einde begint de liquidatiefase waarin de onderneming volledig gaat 

desinvesteren. Hierdoor gaan de winstmarges, de netto winst en de rentabiliteiten tijdelijk 

omhoog. 

De doelfunctie bedraagt 0,4675 $ en het eigen vermogen bij de start is 0,050849 $. De doel

functie verdisconteerd naar het eindtijdstip bedraagt 1125 keer EV0• Dit resultaat had ook 

bereikt kunnen worden door EV0 40 jaar lang op een spaarrekening met een rente

percentage van 17,56 %/jaar te zetten. 

Voor de run met Ma(O) = 20 % blijkt de startproductie boven de momentaan optimale 

productie te liggen. Er treedt geen fase van maximale groei op. De resultaten van deze run 

zijn beknopt weergegeven in figuur 3.5. De eerste fase kan worden beschouwd als een 

overgangsfase. Er wordt dividend uitgekeerd maar niet volledig, zodat het eigen vermogen 

langzaam kan toenemen. De sturing U 1 is op de laatste 2t jaar na steeds gelijk aan 3. 

Hierdoor nemen de productiemiddelen, het vreemd vermogen, de rentelasten en de 

afschrijvingskasten evenredig met het eigen vermogen toe. De productie stijgt langzamer 

dan de totale productie, zodat het marktaandeel afneemt. De onderneming komt al vrij snel 

in de buurt van de momentaan optimale nivo's terecht. 

In de oogstfase blijft de onderneming de momentaan optimale productie zo goed mogelijk 

volgen. Na 15 jaar is de netto winstmarge over zijn maximum heen. Vanaf 23 jaar zit de 

sturing U 2, voor de bepaling van het .dividend, op zijn bovengrens en is de ingehouden 

winst gelijk aan nul. Het eigen vermogen en de productiemiddelen blijven hierdoor 

constant. Gedurende de laatste 2t jaar wordt er gedesinvesteerd in de liquidatiefase. 

De doelfunctie bedraagt 1,3780 $ en het eigen vermogen bij de start is 0,1047149 $. De 

doelfunctie verdisconteerd naar het eindtijdstip bedraagt 1612 keer EV O· Dit resultaat had 

ook bereikt kunnen worden door EV 0 40 jaar lang op een spaarrekening met een rente

percentage van 18,46 %/jaar te zetten. 
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figuur 3.5: Resultaten model"van der Putten" met Ma( 0) = 20% en ip = 12%/ jaar 
voor toelichting bij figuur: zie figuur 3.4 
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De momentaan optimale situatie voor ip = 5 %/jaar wijkt wat betreft de productie, de 

productiemiddelen en het marktaandeel niet veel af van de momentaan optimale situatie 

voor ip = 12 %/jaar (zie figuur 3.2). Het verloop van deze grootheden als functie van de 

tijd in de dynamische optimalisering lijkt dan ook veel op de vergelijkbare resultaten bij 

een ip van 12 %/jaar. De verschillen zitten vooral in de sturingen en het eigen vermogen. In 

de eindsituatie zal er namelijk geen vreemd vermogen worden aangehouden. Het eigen 

vermogen wordt uiteindelijk gelijk aan de productiemiddelen. Om dit te bereiken wordt in 

de fase van maximale groei het vreemd vermogen afgelost en (gedeeltelijk) vervangen door 

het toenemende eigen vermogen. Hiertoe is de sturing U 2 in deze fase gelijk aan nul (geen 

dividend) en neemt de sturing U 1 af van 3 naar 1. 

De resultaten met Ma(O) = 6 % zijn beknopt weergegeven in figuur 3.6. Er kunnen bij deze 

run drie fasen worden onderscheiden. De overgangsfase komt niet voor. De fase van 

maximale groei bestaat uit drie stukken. Het eerste stuk duurt 20t jaar en hierin wordt 

maximaal gegroeid op eigen en vreemd vermogen. Er wordt geen dividend uitgekeerd 

(U2=0) en de hoeveelheid vreemd vermogen is maximaal ten opzichte van het eigen 

vermogen (U 1=3). Vanwege de ongunstige startwaarden valt de groei de eerste jaren echter 

tegen, zodat het marktaandeel terugloopt. Na 15 jaar wordt deze trage start echter volledig 

goed gemaakt en neemt het marktaandeel snel toe. In het tweede stuk, dat slechts een t 
jaar duurt, wordt het vreemd vermogen volledig afgelost (U 1 van 3-+ 1). Deze korte periode 

van aflossen is mogelijk doordat er sterk wordt gedesinvesteerd. Het geld dat vrijkomt bij 

deze afname van de productiemiddelen wordt gebruikt voor het aflossen van het vreemd 

vermogen. Het eigen vermogen neemt ondertussen evengoed toe (U 2=0). Het derde stuk 

duurt ook slechts een t jaar en hierin wordt maximaal gegroeid op alleen het eigen 

vermogen (U 1=1, U2=0). 

Aan het einde van de fase van maximale groei is de onderneming dicht genoeg in de buurt 

van de momentaan optimale siuatie terechtgekomen en volgt de oogstfase. Deze duurt tot 2 

jaar voor het eindtijdstip, wanneer de liquidatiefase intreedt. In de oogstfase blijft het eigen 

vermogen en de productiemiddelen constant (U 1=1, U2=1). De resultaten komen in deze 

fase duidelijk overeen met de resultaten bij een ip van 12 %/jaar. De verschillen zitten in 

het afwezig zijn van de rentelasten en ip het lagere rendement op het eigen vermogen. Dit 

rendement ligt net boven de 40 %/jaar. 

De doelfunctie bedraagt 3,3135 $ en het eigen vermogen bij de start is 0,050849 $. De doel

functie verdisconteerd naar het eindtijdstip bedraagt 488 keer EVo. Dit resultaat had ook 

bereikt kunnen worden door EV 0 40 jaar lang op een spaarrekening met een 

rentepercentage van 15,48 %/jaar te zetten. 
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figuur 3. 6: Resultaten model "van der Putten" met Ma( 0) = 6 % en ip = 5 %/jaar 
voor toelichting bij figuur: zie figuur 3.4 
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Een beknopt overzicht van de resultaten met Ma(O) = 20 % is weergegeven in figuur 3.7. 

De fase van maximale groei (de eerste 9 jaar) kan ook hier worden onderverdeeld in drie 

stukken. Eerst wordt er 2t jaar lang maximaal gegroeid op eigen en vreemd vermogen. 

Ondanks deze maximale groei neemt het marktaandeel af. Vanwege de vertraging in de 

productierelatie kan het startmarktaandeel niet worden behouden. In het tweede stuk, met 

een lengte van 5 jaar, wordt het vreemd vermogen afgelost. Het aflossen van het vreemd 

vermogen gaat langzamer dan dat het eigen vermogen toeneemt. Hierdoor nemen de 

productiemiddelen toe. Tevens wordt er tweemaal licht gedesinvesteerd. In het derde stuk 

van de fase van maximale groei is het vreemd vermogen volledig afgelost en wordt er 

verder gegroeid op het eigen vermogen. 

In de overgangsfase (ongeveer 2 jaar lang) wordt de sturing U 2 op een rigareuze wijze 

(bang-bang-gedrag) op zijn gewenste waarde ingesteld. 

Na 11 jaar verlopen de diverse grootheden zoals, op grond van de momentaan optimale 

resultaten, mag worden verwacht. In vergelijking met de resultaten met ip = 12 %/jaar 

wordt er iets meer dividend ingehouden tot t = 23 jaar, omdat het eigen vermogen sneller 

dient te groeien. Voor de rest verlopen de grootheden in de oogstfase en de liquidatiefase op 

een vergelijkbare wijze. 

De doelfunctie bedraagt 5,5167 $ en het eigen vermogen bij de start is 0,1047149 $. De 

doelfunctie verdisconteerd naar het eindtijdstip bedraagt 394 keer EV0• Dit resultaat had 

ook bereikt kunnen worden door EV 0 40 jaar lang op een spaarrekening met een rente

percentage van 14,94 %/jaar te zetten. Dit is het laagste percentage van de vier runs die 

tot nu toe behandeld zijn. De laatste run volgt het momentaan optimaal productienivo 

echter het beste en begint al vroeg met het uitkeren van dividend. De doelfunctie bereikt 

dan ook, mede dankzij de lage ip-waarde, de hoogste waarde in vergelijking met de vorige 

drie runs. Hieruit blijkt dat dit percentage (door van der Putten rw genoemd) geen goede 

maat is om de verschillende runs met elkaar te vergelijken. Door van der Putten is reeds 

opgemerkt dat de hoogste waarde voor rw wordt bereikt bij de run met de hoogste 

gemiddelde groeisnelheid [PUT88]. Dit is in het algemeen niet de run die het eerst het 

momentaan optimale pad bereikt, omdat op dit pad de groei niet meer zo sterk is. 
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figuur 3. 7: Resultaten model" van der Putten" met Ma( 0) = 20% en ip = 5 %/jaar 
voor toelichting bij figuur: zie figuur 3.4 
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§3.3.2. Standaardresultaten model "van de Schoor" 

Met het model "van de Schoor" zijn vergelijkbare runs verricht als met het model "van der 

Putten". De parameters zijn gekozen zoals is beschreven in §2.8.2. De meest interessante 

situaties doen zich voor bij een ip van 5 %/jaar. De hierbij horende runs worden het eerst 

behandeld. 

De belangrijkste resultaten en kentallen van de run met Ma(O) = 6 % en ip = 5 %/jaar zijn 

weergegeven in figuur 3.8. Het momentaan optimale nivo van de productie en het eigen 

vermogen is te berekenen met de vergelijkingen (3.2.5) en (3.2.6). Dit geeft voor de 

momentaan optimale nivo's: 

Qb = 6,7883·10-3 ton/jaar 

EV = 0,5003 $ 

Ook hier start de onderneming vanuit de situatie dat deze optimale grootheden nog lang 

niet zijn bereikt. De onderneming gaat pas na 34 jaar dividend uitkeren en bevind zich tot 

die tijd in de fase van maximale groei. Gedurende de laatste 6 jaar van de bedrijfstijd is de 

optimale situatie dicht genoeg benaderd en bevindt de onderneming zich in de oogstfase. Er 

komt geen liquidatiefase voor omdat er geen vertraging optreedt in de productierelatie. De 

fase van maximale groei is te verdelen in drie stukken. De eerste 8 jaar groeit de onder

neming maximaal op vreemd en eigen vermogen (U 1=3 en U2=0). Vervolgens wordt in 17 

jaar tijd het vreemd vermogen volledig afgelost (U 1 van 3 -+ 1 en U 2=0) en in het derde 

stuk wordt er 9 jaar lang maximaal gegroeid op het eigen vermogen (U 1=1 en U 2=0). De 

afname van het vreemd vermogen tijdens het aflossen loopt gelijk met de toename van het 

eigen vermogen. Hierdoor blijven de productiemiddelen gedurende het aflossen op een 

constant nivo. 

De prijs daalt licht (-D,5 %) gedurende de groeifase. Hierdoor neemt de omzet iets minder 

dan evenredig met de productie toe. De loonkosten nemen evenredig met de productie toe, 

zodat de loonquote licht stijgt. De rentelasten nemen af tijdens het aflossen en hierdoor 

stijgt de netto winstmarge met ongeveer 3 % gedurende deze periode. Het eigen vermogen 

neemt sneller toe dan de netto winst zodat de rentabiliteit van het eigen vermogen licht 

daalt met iets meer dan 1 %. In het plaatje met de investeringen als functie van de tijd zijn 

de verschillende fasen duidelijk zichtbáar. In de gebieden waar de investeringen constant 

blijven, worden er alleen vervangingsinvesteringen gedaan om de productiemiddelen op peil 

te houden. 

De doelfunctie bedraagt 0,08896 $ terwiJ1 het eigen vermogen bij de start 0,050849 $ is. 

Hieruit volgt, op dezelfde wijze als in §3.3.1., een rw-percentage van 6,41 %. 
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61 



In figuur 3.8g is de marginale opbrengst van de productiemiddelen (R) en de marginale 

opbrengst van het eigen vermogen (Re) uitgezet. Hiermee kunnen de marginale beslissings

regels worden gecontroleerd. Bij de start is R groter dan (1-bp)·rw (=6 %/jaar) en Re is 

groter dan ip ( =5 %/jaar). Hierdoor dient er geen dividend te worden uitgekeerd en het 

vreemd vermogen dient maximaal te blijven. De marginale opbrengst R wordt steeds 

kleiner en hierdoor neemt Re af als functie van de tijd. Als R gelijk is aan 6 %/jaar is het 

beter om het vreemd vermogen af te lossen. Hiermee wordt voorkomen dat er een negatieve 

hefboomwerking gaat optreden. Tijdens het aflossen dienen de productiemiddelen constant 

te blijven. Na het aflossen wordt R kleiner dan 6 %/jaar en kan er maximaal worden 

gegroeid op het eigen vermogen. Dit zou door moeten gaan totdat Re gelijk wordt aan ip. 

Vanaf dat moment dienen de productiemiddelen constant te blijven en wordt de netto 

winst als dividend uitgekeerd. De dynamische optimalisering houdt zich echter niet aan 

deze laatste momentane beslissingsregel, want er wordt al overgegaan tot het uitkeren van 

dividend voordat Re gelijk wordt aan 5 %/jaar. De extra opbrengsten die worden verkregen 

door verdere groei wegen blijkbaar niet op tegen het eerder uitkeren van een iets lager 

dividend tegen een hogere verdisconteringsfactor. Tot aan deze laatste fase houdt de 

dynamische optimalisering zich netjes aan de momentane beslissingsregels. 

De resultaten met het model "van de Schoor" komen niet geheel overeen met de 

analytische resultaten welke worden beschreven door van Rilten [HIL88]. Een afwijking van 

het momentaan optimale nivo gedurende de laatste fase wordt in zijn resultaten niet 

gevonden. 

In figuur 3.6g zijn de kentallen Re en R uitgezet, maar nu voor het model "van der 

Putten". Hieruit blijken de verschillen tussen de twee modellen overduidelijk. De dyna

mische optimalisering met het model "van der Putten" houdt zich niet aan de momentaan 

optimale beslissingsregels. De invloed van de dynamica is zo groot dat de dynamisch 

optimale situatie niet meer kan worden beschreven als een aaneenschakeling van de 

momentaan optimale resultaten. 

Er zijn echter ook overeenkomsten. Zo zijn bij beide modellen dezelfde fasen te herkennen. 

Eerst wordt er maximaal gegroeid op vreemd en eigen vermogen, vervolgens wordt het 

vreemd vermogen volledig afgelost terwijl het eigen vermogen blijft toenemen. Hierna 

groeit de onderneming maximaal verder op het eigen vermogen en uiteindelijk volgt een 

oogstfase, waarin al het vreemd vermogen is afgelost en er maximaal dividend wordt 

uitgekeerd. De liquidatiefase komt in het model "van de Schoor" niet voor. 

De belangrijkste resultaten van de run met Ma(O) = 20 % en ip = 5 %/jaar zijn weer

gegeven in figuur 3.9. De resultaten zijn vergelijkbaar met de resultaten van de run met 

Ma(O) = 6 %. De nivo's liggen hoger en de groei verloopt sneller. Dit komt doordat de 
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figuur 9. 9: Resultaten model "van de Schoor'' met Ma( 0) = 20 % en ip = 5 % f jaar 
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netto winst minstens een factor 5 groter is. Voor de momentaan optimale nivo's geldt: 

Qb = 0,02138 

EV = 0,9733 

ton/jaar 

$ 

De doelfunctie bedraagt 1,4226 $ terwiJ1 het eigen vermogen bij de start 0,1047149 $ is. Het 

rw-percentage bedraagt 11,54 %. De momentaan optimale nivo's worden veel sneller 

bereikt dan bij de run met Ma(O) = 6 %. Ook wordt er veel eerder dividend uitgekeerd. 

In tegenstelling tot de overeenkomstige run met het model "van der Putten" ligt de start

productie niet boven de optimale productie. Deze laatste situatie is alleen te realiseren door 

de startwaarde voor het eigen vermogen groter te nemen dan het optimale eigen vermogen. 

De onderneming heeft geen mogelijkheid om het eigen vermogen te verminderen als de 

netto winst positief is. Hierdoor zal de onderneming in een situatie met een te hoog eigen 

vermogen . en een te hoge productie geen veranderingen vertonen en vanaf het begin 

maximaal dividend uitkeren. Het vreemd vermogen is in dit geval gelijk aan nul. 

Een start met een eigen vermogen tussen de startwaarde uit de run met Ma(O) = 20 % en 

het optimale eigen vermogen, komt overeen met een verschuiving in de tijd ten opzichte 

van de run met Ma(O) = 20 %. Het begintijdstip komt een stuk naar rechts te liggen in de 

plaatjes uit figuur 3.9. Een startwaarde voor het eigen vermogen kleiner dan 0,1 $ veroor

zaakt een verschuiving van het begintijdstip naar links. Bij een heel klein eigen vermogen 

bij de start kan het voorkomen dat de momentaan optimale nivo's niet worden bereikt 

binnen de bedrijfstijd van 40 jaar. Hierdoor kunnen er een of meerdere fasen ontbreken in 

de resultaten. 

De resultaten van de run met Ma(O) = 6% en ip = 12 %/jaar zijn beknopt weergegeven in 

figuur 3.10. Zoals in §3.2. is beschreven zal de onderneming in dit geval proberen om de 

productie zo klein mogelijk te maken. Het ontbreekt de onderneming echter aan een manier 

om dit te bereiken, omdat de netto winst bij de start positief is. Het aflossen van vreemd 

vermogen is ook een mogelijkheid om de productiemiddelen te verminderen. Dit vindt 

echter niet plaats, omdat de kosten van het vreemd vermogen lager zijn dan de kosten van 

het eigen vermogen. Door het aflossen nemen de kosten per eenheid van productie hierdoor 

toe en dat is juist niet de bedoeling. 

Het is zodoende niet mogelijk om te desinvesteren en hierdoor beperkt de onderneming zich 

tot het constant houden van de productiemiddelen en alle hiervan af te leiden grootheden. 

Dit betekent dat het vreemd vermogen steeds maximaal blijft (U 1=3) en dat al de netto 

winst als dividend wordt uitgekeerd (U 2=1). Alle grootheden blijven op hun beginwaarde 

staan als functie van de tijd. De rentabiliteit op het eigen vermogen bedraagt 7,1 %/jaar en 

de rentabiliteit op het totale vermogen is gelijk aan 10,6 %/jaar. Van de kasstroom van 

0,019 $/jaar wordt 0,015 $/jaar gebruikt voor vervangingsinvesteringen en de rest wordt 
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uitgekeerd als dividend. De marginale opbrengst van het eigen vermogen Re is lager dan de 

ip-waarde van 12 %/jaar. De doelfunctie bedraagt 0,03039 $ en het eigen vermogen bij de 

start is 0,050849 $. De doelfunctie is lager dan EV0 en dit houdt in dat de rentabiliteits-eis 

van de aandeelhouder niet wordt bereikt. 
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figuur 3.10: Resultaten model "van de Schoor" met Ma( 0) = 6 % en ip = 12 % J jaar 
voor toelichting bij figuur: zie figuur 3.4 

De resultaten van de run met Ma{O) = 20 % en ip = 12 %/jaar zijn beknopt weergegeven 

in figuur 3.11. De momentaan optimale nivo 1s voor de productie en het eigen vermogen 

bedragen: 

Qb = 0,01846 

EV = 0,2801 

ton/jaar 

$ 

Deze optimale nivo1s liggen ongeveer een factor 3 boven de startnivo1s. De netto winst is in 

verhouding erg hoog, zodat reeds na 21 jaar van maximale winstinhouding (U 2=0) het 

optimale nivo wordt bereikt. Na deze korte fase van maximale groei volgt de oogstfase, 

waarin de netto winst volledig wordt uitgekeerd {U2=1) en de verhouding vreemd/eigen 

vermogen maximaal blijft {U 1=3). De netto winstmarge verloopt van 6,9 % bij de start 

naar 5,6 % in de oogstfase. De rentabiliteit op het eigen vermogen daalt van 40 %/jaar bij 
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de start naar 31t %/jaar en de rentabiliteit op het totaal vermogen daalt van 29 %/jaar 

naar 24,1 %/jaar. De doelfunctie bedraagt 0,5225 $ en het eigen vermogen bij de start is 

0,1047149 $. Dit geeft een rw-percentage van 16,03 %. 

De onderneming begint net iets eerder met het uitkeren van dividend dan dat op basis van 

de momentane beslissingsregels mag worden verwacht. Het verschil is echter niet zo groot 

als bij de run met Ma(O) = 6 %en ip = 5 %/jaar. 

De run met het model "van der Putten" komt overeen voor zover het de sturing U 1 betreft. 

Deze bevindt zich voor beide modellen op de bovengrens (U 1=3). De sturing U 2 is echter 

gedurende de eerste 23 jaar niet te vergelijken. De ondernemer in het model "van der 

Putten" houdt zich niet aan de momentane beslissingsregels. Volgens deze regels behoort 

U 2 zich op de onder- of op de bovengrens te bevinden. Een situatie hier tussenin is 

momentaan niet optimaal. Bij de dynamische optimalisering blijkt het echter wel degelijk 

voor te kotnen (zie figuur 3.5). 
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§3.3.3. Optimaliseringen model "van de Schoor" met conjunctuur 

In het geval dat er een conjunctuurgolf optreedt, verandert de autonome prijs als functie 

van de tijd. Dit heeft tot gevolg dat de momentaan optimale productie gaat variëren als 

functie van de tijd. Deze variatie is ook terug te vinden in de momentaan optimale waarden 

voor het eigen vermogen en de productiemiddelen. In de dynamische optimalisering dient 

de onderneming nu rekening te houden met het feit dat de momentaan optimale nivo's niet 

meer constant zijn. 

Voor de vorm van de conjunctuur bestaan er vele mogelijkheden. In deze paragraaf wordt 

eerst een voorbeeld behandeld met een cyclische prijsfunctie waarvan de periode 40 jaar 

bedraagt. Dit betekent dat de cyclus eenmaal wordt doorlopen gedurende de bedrijfstijd 

van de onderneming. De gemiddelde waarde van de autonome prijs wordt gelijk genomen 

aan de autonome prijs in het geval dat er geen conjunctuur optreedt. Er wordt in het 

bijzonder gelet op de start van de onderneming. Voor de startwaarde van het autonome 

prijsverloop zijn vier mogelijkheden genomen. Deze vier mogelijkheden bestaan uit een 

start vanuit het evenwichtspunt met vervolgens een stijgende prijs, een start vanuit het 

dal, een start vanuit het evenwichtspunt met vervolgens een dalende prijs en een start 

vanuit de top van de autonome prijsfunctie. Als de onderneming weet hoe de autonome 

prijs verloopt als functie van de tijd, dan kan uit de vergelijking van de resultaten van de 

vier zojui4lt gegeven situaties een indruk van het beste starttijdstip worden verkregen. 

Voor de parameters zijn de waarden behorend bij een startmarktaandeel van 20 % en een 

ip-waarde van 12 %/jaar genomen. De resultaten worden zodoende vergelijkbaar met de 

resultaten in figuur 3.11. De netto winstmarge, in de oogstfase, is hierbij 5,6 %. Voor de 

autonome prijsfunctie wordt een variatie van 10 % ten opzichte van de evenwichtswaarde 

gebruikt. Hierdoor is de onderneming verplicht om de productiemiddelen tot onder het 

optimale nivo uit figuur 3.11 te laten dalen in de buurt van het laagste punt van de 

autonome prijsfunctie. Als dit niet gebeurt zal de onderneming in dit geval een tijdlang 

verlies draaien. 

In het dal van de autonome prijsfunctie zijn de marginale kosten hoger dan de marginale 

opbrengsten van de productie. Deze situatie treedt op als de autonome prijs 8,5 % of meer 

lager is dan de evenwichtswaarde. Er kan dan geen momentaan optimale productie worden 

berekend. Als sub-optimale waarde (ra.ndminimum) geldt in dit geval dat de productie 

gelijk is aan nul. 

De eerste run die wordt behandeld start vanuit de evenwichtswaarde voor de autonome 

prijs en ondervindt gedurende de eerste 20 jaar een positieve conjunctuur. De doelfunctie 

bereikt hierbij de hoogste waarde in vergelijking met de drie volgende runs. De resultaten 

van deze run staan weergegeven in figuur 3.12. De doelfunctie bedraagt 0,9573 $,ofwel 83,2 

% meer dan in het geval dat er geen conjunctuur optreedt. De hoge doelfunctie wordt 
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veroorzaakt doordat de meeste winst in de eerste 20 jaar wordt behaald en de verdiscon

teringsfactor gedurende die periode nog niet erg klein is. 

Gedurende de eerste 2, 75 jaar wordt er maximaal gegroeid op zowel eigen als vreemd 

vermogen. Aan het einde van dit tijdsinterval is het eigen vermogen gelijk aan het 

momentaan optimale eigen vermogen. De onderneming groeit gedurende de volgende 3 jaar 

zo rustig dat het momentaan optimale pad wordt gevolgd. Het tempo van deze groei wordt 

geregeld met behulp van de sturing U 2 welke zich tussen de waarde 0 en 1 in bevindt. De 

marginale op breng st Re is gedurende deze 3 jaar ongeveer gelijk aan 12 %/jaar (=i p). 

Vervolgens komt de invloed van de dynamische optimalisering tijdelijk naar voren. In 

plaats van dat de onderneming het momentaan optimale pad blijft volgen wordt er besloten 

om de netto winst volledig als dividend uit te keren. Na 13t jaar is het nivo van het eigen 

vermogen hoger dan het momentaan optimale nivo. De winst is echter positief en het 

dividend mag niet meer worden dan de netto winst, zodat de onderneming geen mogelijk

heid heeft om het dure eigen vermogen af te bouwen. Wel bestaat er de mogelijkheid om 

het vreemd vermogen af te lossen en om zodoende de productiemiddelen en de productie te 

laten dalen. Dit gebeurt vanaf het moment dat de marginale opbrengst R gelijk wordt aan 

6 %/jaar(= (1-bp)·rvv). Deze gelijkheid geldt 15t jaar na de start. Het aflossen gebeurt in 

zo'n tempo dat de marginale opbrengst R constant blijft, ondanks de afname van de 

autonome prijs. 

Na 26t jaar is het vreemd vermogen volledig afgelost en is het voor de onderneming niet 

meer mogelijk om de productiemiddelen te verminderen. De productiemiddelen zijn echter 

zo laag geworden dat de lagere afschrijvingskasten en het ontbreken van rentelasten er voor 

zorgen dat de netto winst, ondanks de daling van de autonome prijs, toch nog positief 

blijft. Het eigen vermogen neemt zodoende niet af. 

Na 23t jaar is de autonome prijs weer zover gestegen dat de marginale opbrengst R gelijk 

wordt aan 6 %/jaar. Vanaf dit moment is het voor de onderneming zinvol om weer vreemd 

vermogen aan te trekken. Dit gebeurt in zo'n tempo dat de marginale opbrengst R constant 

blijft, ondanks de toename van de autonome prijs. Op 1 jaar voor het einde komt de 

invloed van de dynamische optimalisering weer naar voren. De onderneming gaat namelijk 

een gedeelte van de winst inhouden ondanks het feit dat de marginale opbrengst Re 

duidelijk kleiner is dan de ip-waarde. . 

De momentane beslissingsregels, zoals die in §3.2. zijn afgeleid, zijn niet geschikt in het 

geval dat er conjunctuur optreedt. Er wordt voordeafleiding van deze regels verondersteld 

dat er geen autonome verandering van de marginale opbrengst Re en R optreedt. In het 

geval dat de waarde van Re en R kan veranderen door een invloed van buiten (b.v. door de 

autonome prijs) zijn er echter ook momentane beslissingsregels af te leiden. In figuur 3.12 is 

bijvoorbeeld duidelijk te zien dat er een verband is tussen het aflossen en aantrekken van 

vreemd vermogen en de waarde van de marginale opbrengst R ten opzichte van het 
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figuur 9.12: Resultaten model "van de Schoor'' met conjunctuurcyclus 
voor toelichting bij figuur: zie figuur 9.4 

70 



effectieve rentepercentage. Ook is er een verband tussen het wel of niet uitkeren van 

dividend en de waarde van de marginale opbrengst Re ten opzichte van de waarde van ip. 

De nieuwe beslissingsregels zullen er echter minder eenvoudig uitzien. 

De investeringen worden tijdens het aflossen van het vreemd vermogen tijdelijk negatief. 

Hierdoor zal een dynamische optimalisering met het model "van Hilten" en met dezelfde 

parameters niet hetzelfde resultaat opleveren. 

3 
a) sturing U1 & U2 

0.5 
b) eigen vermogen EV 

,..-, 

I 2 
,..". 
'--' 

'--' ..... 
Q. 

N 0 
::l > w -
~ 1 · r---------- ------- \.---- Gi ::l I 

I 
I 
I 
I 
I 

0 0 
0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 

tijd [jr] tijd [jr] 

1.5 
c) productiemiddelen M 

0.03 
d) productie Qb 

,..-, 
L 

.:.:::: ,..-, c ,..". 0 0.02 ..... 
..... '--' 
Q. ...... 
0 0. 

2 0 
.0 0.01 

2 0 

.ö 
0 

0 0 
0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 

tijd [jr] tijd [jr] 

figuur 3.13: Resultaten model "van de Schoor' met conjunctuurcyclus 10 jaar verschoven 
voor toelichting bij figuur: zie figuur 3.4 

Een tweede run waarbij de doelfunctie hoger wordt dan in de situatie zonder conjunctuur, 

start in het maximum van de autonome prijsfunctie. De doelfunctie bedraagt hierbij 0,8039 

$ofwel 53,9 %meer dan zonder conjunctuur. Het feit dat veel winst gedurende de eerste 10 

jaar wordt behaald in combinatie met de in die periode geringe invloed van de verdiscon

tering, zorgt voor de hoge waarde van de doelfunctie. De resultaten zijn beknopt weer

gegeven in figuur 3.13. 

De conjunctuurcyclus is 10 jaar naar voren verschoven ten opzichte van de cyclus in de 

vorige run. Het aflossen begint zodoende 10 jaar eerder evenals het weer aantrekken van 

het vreemd vermogen. De onderneming eindigt met maximaal vreemd vermogen. De 
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meeste winst wordt gedurende de eerste en de laatste 10 jaar van de bedrijfstijd gemaakt. 

In het eerste gedeelte wordt eerder volledig dividend uitgekeerd dan dat er op grond van de 

momentane optimalisering mag worden verwacht. De extra winst die tijdelijk kan worden 

behaald door verder te groeien op vreemd en eigen vermogen weegt blijkbaar niet op tegen 

de kosten, veroorzaakt door het aanhouden van een hoog eigen vermogen, gedurende het 

ongunstige gedeelte van de conjunctuurcyclus. Verder volgt de dynamische optimalisering 

de momentaan optimale nivo's niet gedurende de laatste twee jaar ( eindeffect ). In plaats 

van dat de onderneming verder groeit op het eigen vermogen, zoals in de St jaar daarvoor, 

besluit de onderneming om volledig dividend uit te keren. Hierdoor stijgt de marginale 

opbrengst Re boven de waarde voor ip uit. 
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figuur 3.14: Resultaten model "van de Behoor' met conjunctuurcyclus 20 jaar verschoven 
voor toelichting bij figuur: zie figuur 3.4 

In de derde run is de autonome prijscyclus wederom 10 jaar naar voren verschoven. Hier

door begint de onderneming vanuit de evenwichtswaarde voor de autonome prijs en onder

vindt gedurende de eerste 20 jaar een negatieve conjunctuur. Gedurende de laatste 20 jaar 

wordt er veel winst gemaakt, maar vanwege de verdiscontering geeft dit slechts een geringe 

bijdrage tot de doelfunctie. De doelfunctie bedraagt slechts 0,2618 $ ofwel de helft van de 
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doelfunctie voor het geval dat er geen conjunctuur plaatsvindt. Dit starttijdstip is het 

ongunstigste tijdstip op de conjunctuurcyclus om een onderneming te beginnen. 

De resultaten staan beknopt weergegeven in figuur 3.14. De dynamische optimalisering 

houdt zich gedurende drie tijdintervaten niet aan de momentaan optimale nivo's. Er wordt 

reeds na een half jaar begonnen met het uitkeren van dividend, rond de 30 jaar wordt te 

snel volledig dividend uitgekeerd en gedurende het laatste half jaar vindt er ook een divi

dend uitkering plaats. Wel is het fraai om te zien hoe goed de dynamische optimalisering 

het momentaan optimale eigen vermogen gedurende 111 jaar volgt (rond t=20 jaar). 

De laatste run, in het rijtje van vier, start vanuit het dal van de autonome prijsfunctie. De 

doelfunctie bedraagt 0,4122 $ ofwel 78,9 % van de doelfunctie in de situatie zonder conjunc

tuur. Deze lage doelfunctie wordt veroorzaakt door de geringe winst gedurende de eerste 10 

jaar. De meeste winst wordt tussen de 10 en de 30 jaar gemaakt. De resultaten zijn weer

gegeven in figuur 3.15. 

Gedurende de eerste 2t jaar groeit de onderneming alleen op het vreemd vermogen. De 

marginale opbrengst R blijft hierbij gelijk aan 6 %/jaar. Vervolgens blijven de productie

middelen constant tot het moment dat de onderneming de netto winst gaat inhouden en 

zodoende maximaal gaat groeien op eigen en vreemd vermogen. De toename van het 

momentaan optimale eigen vermogen verloopt echter zo snel dat de onderneming dit een 

aantal jaren, ondanks de maximale inhouding van de winst, niet volledig kan volgen. De 

dynamische optimalisering anticipeert hierop door al iets eerder te beginnen met het 

inhouden van de netto winst. Dit effect is ook al een beetje te zien in figuur 3.14. Na 7 t 
jaar verloopt de toename van het eigen vermogen minder snel en wordt het momentaan 

optimale pad gevolgd. Na 16 jaar wordt weer voortijdig volledig dividend uitgekeerd zodat 

het eigen vermogen constant blijft. Het vreemd vermogen wordt afgelost vanaf het moment 

dat de marginale opbrengst R gelijk wordt aan 6 %/jaar. Tijdens het aflossen blijft deze 

gelijkheid gelden. Op het eindtijdstip heeft de onderneming al het vreemd vermogen 

afgelost. Gedurende de laatste 2t jaar wordt een gedeelte van de lage netto winst als 

dividend uitgekeerd, ondanks het feit dat de marginale opbrengst Re kleiner is dan 5 

%/jaar. 

73 



,........, 
I 

,........, 
c 
0 z 

<ft 

a) sturing U1 & U2 
3 .. --~----~--~-.----~ 

2 

-\ r--------------
1 ..... --- \ 

I /" \ 
I I 

: I 

oL-~~~~-L ____ _L ____ _L ____ ~ 

0 10 20 

tijd [jr] 

30 40 

c) productiemiddelen M 1 . 5 ,------'--',-------,-------,...------. 

0.5 

oL_~ __ L_ ____ L_ ____ L_ __ ~ 

0 10 20 

tijd [jr] 

30 40 

e) prijs P & Pauto 
100.---~~~----~---, 

90 

80 

--, 
/ " 

/ ' 
/ " 

I ' 
I ' 

I ' 
I ' 

I ' 
f ' I \ 

I \ 
I \ 

I \ 

h ' A ~~ 

70~--~L---~----~----_J 

0 10 20 

tijd [jr] 

30 40 

20 
g) marginale opbrengst Re & R 

15 

10 

5 

o~--~---~----~----_J 

0 10 20 

tijd [jr] 

30 40 

..... 
a.• 
0 
> w 

,........, 
L 

~ 

b) eigen vermogen EV 
0. 5 .----'--T......:1.-----r-_..:::._-,---------, 

o~--~----~-----L--~~ 

0 10 20 

tijd [jr] 

30 40 

d) productie Qb 
0. 03 ,.--------,~-'-----.,----,-------, 

6 0.02 
.::::::.. 
..... 
a. 
0 

§ 0.01 

.D 
0 

> 
0 

10 20 

tijd [jr] 

30 40 

f) netto winst ( =DV+IW) 
0. 3 r-___.é..---r---,-.........:..----,-_..:_-----, 

0.2 

0.1 

\: .. ----
10 20 

tijd [jr] 

30 40 

h) investeringen I 0.3 ,--------,...!-----,----"-----.------, 

0.1 

0 

-0.1 L-----L-----~----~--~ 
0 10 20 

tijd [jr] 

30 40 

figuur 3.15: Resultaten model "van de Schoor'' met conjunctuurcyclus 30 jaar verschoven 
voor toelichting bij figuur. zie figuur 3.4 

74 



Voor de autonome prijs in het model "van de Schoor" kan ook een neergaande conjunctuur 

als in vergelijking (2.5.1.6) worden genomen. Hierdoor krijgt de autonome prijs hetzelfde 

verloop als in het model "van der Putten". Deze grotere overeenkomst tussen de beide 

modellen leidt echter niet tot een grotere overeenkomst tussen de resultaten (zie figuur 

3.16). In het model "van de Schoor" kan de dalende autonome prijs niet worden gecompen

seerd door een daling van de marginale kosten van de productie. Hierdoor kan de onder

neming nauwelijks iets ondernemen om de dalende prijs te compenseren en komt er al snel 

een moment waarop de netto winst negatief wordt en blijft. De momentaan optimale nivo's 

starten bij dezelfde waarden als in de run zonder conjunctuur (figuur 3.11), maar nemen 

vervolgens binnen 8 jaar af tot het nul-nivo. Na 8 jaar zijn de marginale kosten voor elk 

productienivo hoger dan de marginale opbrengsten van de productie. Dit betekent dat de 

onderneming de productie naar nul zal terugbrengen. 

In de eerste jaren dient de onderneming snel te groeien om de momentaan optimale nivo's 

te bereiken. De dynamische optimalisering besluit echter om reeds na een half jaar 

maximaal dividend uit te keren en zodoende niet verder te groeien. Hiermee wordt voor

komen dat de onderneming teveel eigen vermogen krijgt. Van dit eigen vermogen heeft de 

onderneming in de latere jaren namelijk alleen maar last. De marginale opbrengst R daalt 

snel en na 7 t jaar is het voor de onderneming verstandig om het vreemd vermogen af te 

lossen (R=6 %/jaar). Dit dient zo snel te gebeuren dat de investeringen negatief worden. 

Nadat al het vreemd vermogen is afgelost kan de onderneming weinig anders doen dan 

lijdzaam wachten op het moment waarop de netto winst negatief wordt. Dit gebeurt na 15 

jaar en vanaf dit moment wordt er geen dividend meer uitgekeerd. Het eigen vermogen 

neemt geleidelijk af doordat hiermee de verliezen worden gecompenseerd. De productie 

neemt ook af en dit houdt in dat de verliezen niet blijven toenemen. Als de onderneming 

niet zou stoppen na 40 jaar dan zou het eigen vermogen asymptotisch naar nul gaan als 

functie van de tijd. In de laatste tijdstap voor het eindtijdstip wordt er een gering negatief 

dividend uitgekeerd. De doelfunctie bedraagt 0,1560 $. Dit is 30% van de doelfunctie in het 

geval dat er geen conjunctuur optreedt. De doelfunctie is wel hoger dan het eigen vermogen 

bij de start zodat de rendements-eis van de aandeelhouders wordt gehaald. 

De resultaten zijn, ondanks de vele overeenkomsten tussen de modellen, niet vergelijkbaar 

met de overeenkomstige runs met het.model "van der Putten". Deze verschillen worden 

vrijwel volledig veroorzaakt door het ontbreken van de productiviteitswinsten in het model 

"van de Schoor". Hierdoor verlopen de momentaan optimale nivo's op een geheel andere 

wijze. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vergelijking van de momentaan optimale productie uit 

figuur 3.16d met die uit figuur 3.2a voor een ip van 12 %/jaar. Door de verschillen tussen 

de momentane optimaliseringen moeten de dynamische optimaliseringen met de beide 

modellen ook geheel verschillend zijn. 
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figuur 9.16: Resultaten model "van de Schoor'' met neergaande conjunctuur 
voor toelichting bij figuur: zie figuur 9.4 
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§3.4. Gevoeligheidsanalyse, parametervariaties 

De gevoeligheid van de dynamisch optimale sturing voor kleine variaties in de parameters 

is in deze paragraaf onderzocht. Hiertoe zijn simulaties verricht met de modellen "van der 

Putten" en "van de Schoor" met de parameterset uit §2.8. Voor ip is de waarde 12 %/jaar 

genomen en Ma(O) bedraagt 20 %. De parameters zijn 1 % of minder gevarieerd om hun 

standaardwaarde. De gevoeligheid van de doelfunctie is weergegeven in de onderstaande 

tabel. 

(~F/F)/(~parjpar) 
parameter 

model "van der Putten" model "van de Schoor" 

ap = 0,1 - 0,30 - 0,73 
bp = 0,4 - 0,75 - 0,88 
rvv = 0,1 - 0,20 - 0,48 
ip = 0,12 - 2,00 - 1,29 
Tgp = 6 - 0,81 
Tm = 3 - 0,17 
1/m = 0,6 - 0,91 
1/gk = 0,99 - 13,79 
1/lk = 0,2 - 0,12 
Jlb = 0,07 - 0,81 
c e = 1 1,04 
c1 = 45,528218 - 1,84 
C2 = 1 - 11,17 
w = 70,139444 - 11,17 
a1 = 5,348 13,69 
a2 = 16,502513 13,00 
Qtot 0 = 0,0345 0,58 
Qbo = 0,0069 0,09 
EVo = 0,1047149 0,08 0,31 

Uit deze tabel volgt bijvoorbeeld dat een verhoging van het belastingpercentage met 1 % 

(bp=40,4 %) in het model "van der Putten" een verlaging van de doelfunctie met 0,75 % 

veroorzaakt. 

De meeste gevoeligheden zijn kleiner dan 1. Dit betekent dat een verandering van een 

parameter verzwakt wordt doorgegeven aan de doelfunctie. Parameters met een gevoelig

heid die (absoluut gezien) groter is dan 1 zorgen voor een versterking van de verandering. 

Tot deze gevoelige parameters behoort het verdisconteringspercentage ip. In het model 

"van der Putten" is verder de grondstofproductiviteitscoëfficiënt 1lgk een erg gevoelige 

parameter en in iets mindere mate de constante cbe uit de vergelijking voor de productie

afhankelijke prijsfactor. De doelfunctie in het model "van de Schoor" is gevoelig voor de 

constante c1 uit de productierelatie. Erg gevoelig is de doelfunctie voor de loonkosten per 

eenheid van productie ( =w· c2), welke in dit model een vergelijkbaar aandeel in de totale 
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kosten hebben als de grondstofkosten in het model "van der Putten". Verder is de doel

functie erg gevoelig voor de parameters a1 en a2 uit de prijs-productie relatie. 

Opvallend zijn de verschillen tussen de gevoeligheden van de overeenkomstige parameters 

in de beide modellen. Minstens even opvallend zijn de verschillen in de gevoeligheden bij 

het model "van der Putten" tussen de parameterset met Ma(O) = 20 % en ip = 12 %/jaar 

en de set met Ma(O) = 5% en ip = 5 %/jaar. De gevoeligheden bij deze laatste set zijn 

weergegeven in [PUT88]. De verschillen hebben alleen betrekking op de grootte van de 

gevoeligheid. De richting van de beïnvloeding is in alle gevallen gelijk. Ook de verhouding 

tussen de gevoeligheden van de diverse parameters blijft qua grootte-orde gelijk. 
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4. CONCLUSIES EN SUGGESTIES 

§4.1. Conclusies 

Het model "van Hilten" met toestandbeperkingen is in het algemeen niet oplosbaar met de 

in deze vakgroep aanwezige programmatuur voor dynamische optimalisering. Met name de 

toestandbeperking op de solvabiliteit veroorzaakt grote problemen bij de convergentie. 

Alleen in het geval dat de toestandbeperking niet wordt bereikt is het mogelijk om resul

taten te krijgen. Om deze problemen te voorkomen is het financieel gedeelte van het model 

"van Hilten" vervangen door het financieel gedeelte van het model "van der Putten". Hier

bij zijn de sturingen zodanig gekozen dat er geen toestandbeperkingen voorkomen. Het 

hieruit ontstane nieuwe model wordt gebruikt onder de naam model "van de Schoor". De 

investeringen kunnen bij dit model wel worden afgeleid, maar er mogen geen eisen aan 

worden gesteld. 

Momentane optimalisering 

Het is zinvol om eerst een momentane optimalisering uit te voeren voordat de dynamisch 

optimale sturing wordt bepaald. Het momentaan optimale verloop van het eigen vermogen, 

de productiemiddelen en de productie geeft een goede indicatie voor het uiteindelijke 

verloop van de betreffende toestanden in de dynamische optimalisering. Tevens dient er te 

worden gekeken naar de ligging van de momentaan optimale nivo's ten opzichte van de 

startwaarde van de toestandgrootheden, naar de kosten van het eigen vermogen ten 

opzichte van de effectieve kosten van het vreemd vermogen en naar de beperkingen van het 

ondernemingsmodel. Met deze gegevens kan in de meeste gevallen een globale voorspelling 

van de resultaten van de dynamische optimalisering worden gemaakt. 

Als de effectieve kosten van het vreemd vermogen kleiner zijn dan de kosten van het eigen 

vermogen ((1-bp)·rw<ip) dan zal de onderneming er naar streven om zoveel mogelijk 

vreemd vermogen in verhouding tot het eigen vermogen aan te houden. In het geval dat ip 

= (1-bp)·rvv is het vreemd en het eigen vermogen even duur en is er geen unieke optimale 

oplossing. Als het eigen vermogen goed~oper is dan het vreemd vermogen dan zal de onder

neming bij voorkeur alleen werken met eigen vermogen. Indien het toch nodig is om 

vreemd vermogen te gebruiken dan zal de onderneming dit, indien het mogelijk is, uit

eindelijk weer aflossen. (blz. 47) 

De belangrijkste beperkingen in een ondernemingsmodel zijn de sturingsbeperkingen, de 

beperking op het eigen vermogen en de beperking op de productie. De beperking op het 

eigen vermogen wordt veroorzaakt door de sturingsbeperking op de sturing U 2· Hierdoor 
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kan de ingehouden winst alleen negatief zijn als de netto winst negatief is. Dit betekent dat 

het eigen vermogen nooit kan afnemen als de netto winst positief is. 

De beperking op de productie treedt op bij een eerste orde vertraging in de productierelatie. 

Hierdoor zal de productie een rustiger verloop vertonen dan de productiemiddelen. Dit 

houdt in dat plotselinge veranderingen in de productie moeilijk of niet te realiseren zijn. 

Hiervoor moeten de productiemiddelen namelijk sterk variëren en dit is niet altijd mogelijk 

gezien de beperkingen op de solvabiliteit en op de ingehouden winst. 

Model "van der Putten" 

De marginale kosten van de productie in het model "van der Putten" nemen af bij een 

toenemende productie vanwege de productiviteitswinsten. De marginale opbrengst van de 

productie neemt af als functie van de tijd vanwege de afname van de autonome prijs 

(ervaringskromme). Verder komt er in de marginale opbrengst een factor voor die toeneemt 

bij een afnemend marktaandeel. Bij de hier gebruikte parameters neemt de marginale 

opbrengst als functie van de tijd bij een gelijk blijvend marktaandeel sneller af dan de 

marginale kosten. Dit betekent dat het momentaan optimale marktaandeel dient af te 

nemen als functie van de tijd om de marginale opbrengst gelijk te houden aan de marginale 

kosten van de productie (figuur 3.2). De momentaan optimale productie neemt gedurende 

de eerste 35 jaar toe als functie van de tijd, maar minder snel dan de toename van de Pearl

kromme. Gedurende de laatste jaren neemt de momentaan optimale productie iets af. Het 

momentaan optimale pad is niet afhankelijk van de startwaarde voor het marktaandeel en 

de productie. 

De dynamische optimalisering met het model "van der Putten" streeft erna om zo snel 

mogelijk in de buurt van het momentaan optimale pad terecht te komen (figuur 3.3). Hier

toe zijn in het algemeen vier stadia in de ontwikkeling van de onderneming te onder

scheiden (b.v. figuur 3.4). De eerste fase is de maximale groeifase, waarin snel naar het 

momentaan optimale nivo wordt gegroeid. De tweede fase is de overgangsfase, waarin de 

sturing zodanig wordt gevarieerd dat de onderneming, ondanks de eerste orde vertraging in 

de productierelatie, voldoende dicht in .de buurt van het momentaan optimale nivo terecht 

komt. De derde fase is de oogstfase en hierin wordt het momentaan optimale pad zo goed 

mogelijk gevolgd. Gedurende de laatste jaren van de bedrijfstijd komt de onderneming in 

de liquidatiefase, waarin een extra korte-termijn winst kan worden behaald door volledig te 

desinvesteren. Dit laatste effect wordt veroorzaakt door de eerste orde vertraging in de 

productierelatie. Hierdoor kan er nog enkele jaren worden geproduceerd terwijl de 

productiemiddelen reeds gelijk aan nul zijn. 
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Als ip < (1-bp)·rvv dan is de eerste fase van maximale groei verder te verdelen (b.v. figuur 

3. 7). Deze onderverdeling bestaat uit een eerste stuk waarin maximaal wordt gegroeid op 

vreemd en op eigen vermogen (U1=3 en ·u2=0). In het tweede stuk wordt het vreemd 

vermogen volledig afgelost terwiJ1 het eigen vermogen blijft toenemen (U 1 van 3-+1 en 

U2=0). In het derde stuk groeit de onderneming maximaal verder op alleen eigen vermogen 

(U 1=1 en U 2=0). 

De momentaan optimale productie wordt niet exact gevolgd in de oogstfase. Dit wordt 

veroorzaakt doordat het eigen vermogen, in het algemeen, niet kan dalen. Hierdoor is het in 

de dynamische optimalisering niet altijd verstandig om het momentaan optimaal nivo voor 

het eigen vermogen te blijven volgen. Dit veroorzaakt een afwijking tussen de momentane 

en de dynamische optimale productienivo's. Een tweede oorzaak voor de afwijking is de 

verwaarlozing van de vertragingsterm in de productierelatie bij de berekening van de 

momentaan optimale productie. Hierdoor wordt niet het exacte nivo berekend. 

Indien er wordt gestart vanuit een productienivo dat boven de momentaan optimale 

productie ligt dan hoeft de onderneming niet in de fase van maximale groei te beginnen. 

Doordat de momentaan optimale nivo's in het begin snel stijgen zit de onderneming in het 

algemeen zeer snel op het gewenste pad en kan zodoende in de overgangsfase worden 

gestart (figuur 3.5). 

De doelfunctie in het model "van der Putten" bij een optimale sturing, horend bij een 

startmarktaandeel van 20 % en een ip-waarde van 12 %/jaar, blijkt erg gevoelig te zijn 

voor de grondstofproductiviteitscoëfficiënt 1'/gk (§3.4. ). Dit wordt enerzijds veroorzaakt 

door het grote aandeel van de grondstofkosten in de totale kosten en anderzijds doordat de 

productiviteitswinsten gevoelig zijn voor kleine variaties als de productiviteitscoëfficiënt 

dicht bij 1ligt (figuur Cla) 

Model "van de Schoor" 

De marginale kosten van de productie .in het model "van de Schoor" blijven constant als 

functie van de tijd en van de productie. De marginale opbrengst van de productie neemt af 

bij een toenemende productie. Indien de marginale opbrengst bij een productienivo van 0 

ton/jaar groter is dan de marginale kosten, dan is er altijd een momentaan optimaal 

productienivo te vinden waarbij de marginale kosten gelijk zijn aan de marginale 

opbrengsten. Dit optimaal nivo blijft constant als functie van de tijd. De parameters die de 

ligging van dit nivo bepalen zijn afhankelijk van de beginwaarde van de productie, vanwege 

de koppeling tussen de parameters in het model "van de Schoor" en in het model "van der 

81 



Putten". Dit heeft tot gevolg dat bij een andere startwaarde van de productie ook een 

ander momentaan optimaal productienivo hoort (figuur 3.1). 

De dynamische optimalisering met het model "van de Schoor" vertoont in het algemeen 

twee stadia minder dan bij het model "van der Putten". Vanwege de afwezigheid van de 

eerste orde vertraging in de productierelatie komt een overgangsfase en een liquidatiefase 

hier niet voor. De fase van maximale groei is in dezelfde drie stukken te verdelen als bij het 

model "van der Putten" indien geldt dat ip < (1-bp)·rvv (b.v. figuur 3.8). 

Indien er wordt gestart vanuit een nivo voor het eigen vermogen dat boven het momentaan 

optimale eigen vermogen ligt dan heeft de onderneming geen mogelijkheid om het eigen 

vermogen te verminderen als de netto winst positief is. Het momentaan optimale nivo 

neemt niet toe als functie van de tijd zoals in het model "van der Putten". Hierdoor kan de 

onderneming nooit op het optimale pad terecht komen. Deze situatie kan ook optreden als 

het momentaan optimale productienivo gelijk is aan 0 ton/ jaar (marginale kosten altijd 

hoger dan de marginale opbrengst van de productie). Indien de netto winst bij de start 

positief is dan zal de onderneming het momentaan optimale pad nooit bereiken (figuur 

3.10). 

De dynamische optimalisering bij het model "van de Schoor" houdt zich goed aan de 

momentane beslissingsregels. Het uitkeren van volledig dividend treedt echter eerder op 

dan op grond van de beslissingsregels mag worden verwacht (figuur 3.8). Hierdoor begint 

de oogstfase iets eerder en zijn de eindnivo's lager dan de momentaan optimale nivo's. Dit 

wordt veroorzaakt doordat de momentane beslissingsregels geen rekening houden met de 

verdiscontering van het uitgekeerde dividend naar het begintijdstip. De onderneming heeft 

in de dynamische optimalisering op een bepaald moment de keuze tussen het eerder uit

keren van een lager dividend en het doorgroeien tot het optimale nivo en dan pas overgaan 

tot het uitkeren van het optimale dividend. In dit laatste geval is de verdisconteringsfactor 

inmiddels afgenomen. De grootte van de hierdoor veroorzaakte afwijking hangt sterk af van 

de afname van de verdisconteringsfactor en de toename van de netto winst bij een toe

nemende productie. Deze afwijking val). het eindnivo wordt door van Rilten [HIL88) niet 

gevonden. 

De doelfunctie in het model "van de Schoor" bij een optimale sturing, horend bij een start

marktaandeel van 20 % en een ip-waarde van 12 %/jaar, blijkt heel erg gevoelig te zijn 

voor de loonkosten per eenheid van productie ( =w· c2) en voor de parameters a1 en a2 uit 

de prijs-productie relatie (§3.4.). Vanwege het ontbreken van de grondstofkosten zijn de 

loonkosten de grootste kostenpost. 
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Cyclische autonome prijsfunctie 

In het geval dat de autonome prijsfunctie in het model "van de Schoor" een cyclisch ver

loop vertoont, varieert de marginale opbrengst van de productie ook cyclisch als functie 

van de tijd. Dit heeft tot gevolg dat de momentaan optimale productie eveneens periodiek 

gaat veranderen als functie van de tijd. De dynamische optimalisering zal deze variatie zo 

goed mogelijk proberen te volgen. Vanwege de modelbeperkingen op het eigen vermogen 

(dat niet kan afnemen) zal de dynamische optimalisering zich in dit geval minder goed 

houden aan de momentaan optimale beslissingen. De dynamische optimalisering weet dat 

na de periode van groei ook een periode van achteruitgang volgt en anticipeert hierop. Ook 

op de andere modelbeperkingen, zoals de beperkte groeimogelijkheden van de productie, 

wordt indien nodig geanticipeerd (figuur 3.12 t/m 3.15). 

In dit verslag is een autonome prijsfunctie onderzocht met een cyclisch verloop en een 

periode die overeenkomt met de bedrijfstijd. Van de vier onderzochte tijdstippen om een 

onderneming te starten is het moment waarop de autonome prijs door zijn evenwiehts

waarde gaat en vervolgens gaat stijgen het beste starttijdstip (blz. 68). 

Model "van der Putten" <->model "van de Schoor" 

De marginale opbrengst van de productie in het model "van de Schoor" neemt af, als 

functie van de tijd, als de autonome prijsfunctie uit het model "van der Putten" wordt 

gebruikt (ervaringskromme). Omdat de marginale kosten van de productie constant blijven 

(geen productiviteitswinsten) dient de productie-afhankelijke prijsfactor te stijgen in de 

momentaan optimale situatie. De momentaan optimale productie neemt hierdoor af als 

functie van de tijd en wordt al zeer snel gelijk aan 0 ton/jaar. 

De dynamische optimalisering vertoont hierdoor een geheel ander gedrag dan bij de 

vergelijkbare runs met het model "van der Putten". Deze grote verschillen worden voor

namelijk veroorzaakt door het ontbreken van de productiviteitswinsten (figuur 3.16). 

De aanwezigheid van de eerste orde vertraging in de productierelatie van het model "van 

der Putten" heeft tot gevolg dat de resultaten van de dynamische optimalisering zich 

slechter aan de momentane beslissingsregels houden dan bij de runs met het model "van de 

Schoor". Vanwege de vertraging dient de dynamisch optimale sturing vaker te anticiperen 

op noodzakelijke veranderingen van de productie in de toekomst. Hierdoor zijn de 

momentane beslissingsregels minder goed te gebruiken voor de bepaling van de optimale 

sturing (blz. 62). 

83 



§4.2. Suggesties voor verder onderzoek 

Het oplossen van het ondernemingsmodel met toestandbeperkingen blijft een interessante 

optie. Dit probleem zal op een andere wijze moeten worden aangepakt dan met de hier 

gebruikte methode van dynamische optimalisering en eventuele straffuncties. Hierbij valt 

te denken aan een methode zoals die is beschreven in het proefschrift van Machielsen 

[MAC87].De resultaten van dynamische optimaliseringen met toestandbeperkingen zullen 

zeker voor het vervolg van het huidige onderzoek van belang zijn. Een uitbreiding van het 

model "van der Putten" geeft snel aanleiding tot toestandbeperkingen. Zo is het bijvoor

beeld zinvol om desinvesteringen te voorkomen in de situatie van een conjunctuurcyclus. 

De concurrentie heeft het in het dal van de autonome prijsfunctie ook moeilijk en er zal 

zodoende niet veel interesse zijn voor de aangeboden productiemiddelen. Het is realistischer 

om negatieve investeringen in zo'n geval te verbieden. De onderneming dient dan wel de 

vrijheid te· hebben om een gedeelte van de productiemiddelen niet te gebruiken. Hiervoor 

dient een nieuwe sturing (de bezettingsgraad) te worden ingevoerd die aangeeft welk 

gedeelte van de productiemiddelen voor productie wordt gebruikt. Hiermee wordt voor

komen dat de onderneming onnodig op kosten wordt gejaagd. 

Een andere mogelijkheid voor de onderneming, die zich in een dal van de conjunctuur 

bevindt, bestaat uit het produceren op voorraad. Ook in dit geval komen er al snel 

toestandbeperkingen naar voren. Zo mag de onderneming niet meer verkopen dan dat er 

wordt geproduceerd plus wat er nog op voorraad aanwezig is. 

Het optreden van conjunctuur in het model "van der Putten" kan waarschijnlijk het beste 

gebeuren in combinatie met de ervaringskromme. Dit houdt in dat de autonome prijs 

volgens de ervaringskromme afneemt als functie van de tijd en dat over deze afname een 

cyclisch prijsverloop wordt gesuperponeerd. 

Het samenspel van de ervaringskromme met de productiviteitswinsten dient nog verder te 

worden onderzocht met diverse parametersets. Hierdoor moet worden voorkomen dat met 

name de rentabiliteiten zo hoog oplopen gedurende de bedrijfstijd. Tevens kunnen situaties 

worden gevonden waarbij het momentaan optimaal marktaandeel toeneemt als functie van 

de tijd. 
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A.: Samenvatting modelvergelijkingen 

Al.: Model"van der Grinten" 

Financieel gedeelte: 

eigen vermogen: 

vreemd vermogen: 

productiemiddelen: 

kassaldo: 

( technisc·he) 
afschrijvingskosten: 

rentelasten: 

winst voor belasting: 

netto winst: 

uitgekeerd dividend: 

ingehouden winst: 

d ~i ( t) = Ili ( t) + em( t) 

d ~i ( t) = vv ( t) 

d ~ { t) = I ( t) - AK ( t) 

K ( t) = EV ( t) + VV ( t) - M ( t) 

AK(t) = ap·M(t) 

RL ( t) = r vv · VV ( t) 

liVB(t) = BR(t)- RL(t) 

Nli(t) = (1-bp)·liVB(t) 

DV(t) = U2·Nli(t) 

Ili(t) = (1-U2)·Nli(t) 

,EV(O) = EVo 

, VV(O) = VVo 

,M(O) = Mo 

(2.3.1.1) 

(2.3.1.2) 

(2.3.1.5) 

(2.3.1.6) 

(2.3.1.4) 

(2.3.1.3) 

(2.3.1.7) 

(2.3.1.8) 

(2.3.1.9) 

(2.3.1.10) 

Het productie- en marktgedeelte van het model "van der Grinten" worden in dit verslag 

niet gebruikt. Vanwege deze rede zijn de bijbehorende vergelijkingen hier niet vermeld. 

De nummers achter de vergelijkingen verwijzen naar hoofdstuk 2. 
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A2.: Model "van der Putten" 

Financieel gedeelte: 

eigen vermogen: 

productiemiddelen: 

vreemd vermogen: 

rentelasten: 

winst voor belasting: 

netto winst: 

uitgekeerd dividend: 

ingehouden winst: 

Productiegedeelte: 

productierelatie: 

maximale productie per 
eenheid prod. middelen 

grondstofkosten: 

loonkosten: 

(financiële) 
afschrijvingskosten: 

bedrijfsresultaat: 

markt gedeelte: 

totale productie: 
(Pearl-kromme) 

geaccumuleerde 
totale productie: 

autonome prijs: 
(ervaringskromme) 

d ~~ ( t) = IV ( t) ,EV(O) = EVo 

M(t) = Ut(t)·EV(t) 

VV(t) = (Ut(t) -1) ·EV(t) 

RL ( t) = rp ( t) · VV ( t) 

VVB(t) = BR(t)- RL(t) 

NV(t) = (1-bp)·VVB(t) 

DV(t) = U2(t) ·NV(t) 

IV ( t) = ( 1-U 2 ( t)) ·NV ( t) 

Tm·~+ Qb(t) = Km(t) ·M(t) ,Qb(O) = Qbo 

(~) (1-1] ) Km(t) = Km(O) · b t m 

GK(t) = GK(O) · (~rgk 

LK(t) = LK(O) · (~) 1Jlk 

AK(t) = ap·M(t) 

BR ( t) = P ( t) · Qb ( t) - GK ( t) - LK ( t) - AK ( t) 

Qtot(t) = 
1 + ( Qp,:;·- 1]·e-(t/Tgp) 

Qtot( 

IQtot(t) = -Qpe·Tgp·ln ( 1- Qtq~ft)) 

Pauto(t) = Pauto(o) · (Ui~i~6H-JLP 

(2.3.2.2) 

(2.3.2.4) 

(2.3.2.3) 

(2.3.2.7) 

(2.3.1.7) 

(2.3.1.8) 

(2.3.1.9) 

(2.3.1.10) 

(2.4.1.1a) 

(2.4.1.2) 

(2.4.1.3) 

(2.4.1.4) 

(2.4.1.5) 

(2.4.1.6) 

(2.5.1.1) 

(2.5.1.4) 

(2 .5 .1.5) 
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marktaandeel: 

productie-afhankelijke 
prijsfactor: 
prijs per eenheid 
van productie: 

__q!ili_l_ Ma ( t) = lJtOt(tT 

_ Qb(t) _ Ma~t) 
PQb(t) - 1 - cbe·Qtot{t) - 1 - c e 

P(t) = Pauto(t) ·PQb(t) 

(2.5.1. 7) 

(2.5.1.8) 

(2.5.1) 
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A3.: Model "van Hilten" 

Financieel gedeelte: 

eigen vermogen: 

productiemiddelen: 

vreemd vermogen: 

(technische) 
afschrijvingskosten: 

rentelasten: 

winst voor belasting: 

netto winst: 

ingehouden winst: 

Productiegedeelte: 

productierelatie: 

loonkosten: 

(financiële) 
afschrijvingskosten: 

d ~~(t) = IV(t) ,EV(O) = EVo 

d M 1 t) = I ( t) - AK ( t) ,1(0) = Mo 

VV ( t) = M ( t) - EV ( t) 

AK(t) = ap·l(t) 

RL ( t) = r vv · VV ( t) 

VVB(t) = BR(t)- RL(t) 

NV(t) = (1-bp)·VVB(t) 

IV(t) = NV(t)- DV(t) 

Qb(t) = M(t)/Ct 

LK(t) = W·C2·Qb(t) 

AK ( t) = ap · M ( t) 

bedrijfsresultaat: BR ( t) = P ( t) · Qb ( t) - LK ( t) - AK ( t) 

Marktgedeelte: 

autonome prijs: Pauto(t) = a1·a2 

productie-afhankelijke PQ (t) _ arctan(a2·Qb(t)) 
prijsfactor: b - a2·Qh(t) 

prijs per eenheid P(t) = Pauto(t)·PQb(t) 
van productie: 

(2.3.3.1) 

(2.3.3.2) 

(2.3.3.3) 

(2.3.1.4) 

(2.3.1.3) 

(2.3.1. 7) 

(2.3.1.8) 

(2.3.3.5) 

(2.4.2.1) 

(2.4.2.3) 

(2.4.2.2) 

(2.4.2.4) 

(2.5.2.2) 

(2.5.2.3) 

(2.5.1) 
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A4.: Model "van de Schoor" 

Financieel gedeelte: 

eigen vermogen: 

productiemiddelen: 

vreemd vermogen: 

rentelasten: 

winst voor belasting: 

netto winst: 

uitgekeerd dividend: 

ingehouden winst: 

Productiegedeelte: 

productierelatie: 

loonkosten: 

(financiële) 
afschrijvingskosten: 

d ~~(t) = IV(t) 

M(t) = Ut(t) ·EV(t) 

VV(t) = (U 1(t) -1) ·EV(t) 

RL ( t ) = rp ( t ) · VV ( t ) 

VVB(t) = BR(t)- RL(t) 

NV(t) = (1-bp)·VVB(t) 

DV(t) = U2(t) ·NV(t) 

IV(t) = (1-U2(t))·NV(t) 

Qb(t) = M(t)fct 

LK(t) = W·C2·Qb(t) 

AK(t) = ap·M(t) 

,EV (0) = EVo 

bedrijfsresultaat: BR(t) = P(t) ·Qb(t)- LK(t)- AK(t) 

Marktgedeelte: 

autonome prijs: 

productie-afhankelijke PQ (t) _ arctan(a2·Qb(t)) 
prijsfactor: b -. a2·Qh(t) 

prijs per eenheid 
van productie: P(t) = Pauto(t) ·PQb(t) 

(2.3.2.2) 

(2.3.2.4) 

(2.3.2.3) 

(2.3.2.7) 

(2.3.1.7) 

(2.3.1.8) 

(2.3.1.9) 

(2.3.1.10) 

(2.4.2.1) 

(2.4.2.3) 

(2.4.2.2) 

(2.4.2.4) 

(2.5.2.2) 

(2.5.2.3) 

(2.5.1) 
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B.: Standaardset parameters model "van de Schoor" 

Algemeen: 

ap = 0,1 1/jaar afschrijvingspercentage ( =10 %/jaar) 

bp = 0,4 belastingpercentage ( =40 %) 

rp = 0,1 1/jaar rentepercentage ( = 10 %/jaar) 

ip = 0,12 1/jaar verdisconteringspercentage ( =12 %/jaar) 

to =0 jaar begin tijdstip 

tb = 40 jaar eindtijdstip 

c2 =1 jaar/ton arbeid per eenheid van productie 

a1 = 5,348 $/jaar parameter prijs-productie relatie 

1~U1~3 beperking op sturing U 1 
o~u2~1· beperking op sturing U 2 

Afhankelijk van startmarktaandeel: 

als Ma(O) = 6 %: 

c1 = 73,69414 

w = 88,053335 

a2 = 19,317582 

EV0 = 0,050849 

als Ma(O) = 20 %: 

c1 = 45,528218 

w = 70,139444 

a2 = 16,502513 

EV0 = 0,1047149 

Methode: 

dt = 0,25 

$·jaar/ton 

$/jaar 

jaar/ton 

$ 

$·jaar/ton 

$/jaar 

jaar/ton 

$ 

jaar 

productiemiddelen per eenheid productie 

loonkosten per eenheid arbeid 

parameter prijs-productie relatie 

eigen vermogen bij start 

productiemiddelen per eenheid productie 

loonkosten per eenheid arbeid 

parameter prijs-productie relatie 

eigen vermogen bij start 

stapgrootte discretisatie in tijd 

91 



C.: Productiviteitswinsten: "economies of scale" 

Voor elke economische activiteit bestaat een schaalgrootte waarbij optimaal (met minimale 

kosten) kan worden geproduceerd. "Economies of scale" houdt in dat beneden deze schaal

grootte de kosten minder dan evenredig toenemen met de productie. De oorzaken hiervoor 

kunnen liggen op het gebied van toenemende taakverdeling, betere machines, hogere 

quantumkortingen, betere markt beheersing, etc. 

Productiviteitswinsten zorgen ervoor dat bij een toename van de productie met 1 % een 

willekeurige grootheid g(t) met 'f/ % toeneemt. Hierbij is 'f/ gedefinieerd als de elasticiteit 

van de grootheid g en er geldt dat 'f/ kleiner is dan 1. Dit procentuele verband kan mathe

matisch als volgt worden geformuleerd: 

~- ~ - 'f/' g 
(Cl) 

Voor kleine veranderingen gaat deze vergelijking over in een differentie-vergelijking: 

~- y - 77. 
g 

(C2) 

Integratie van deze vergelijking geeft, bij een constante waarde voor 'f/= 

ln(g(t)) = 7]·ln(Q(t)) + C (C3) 

De waarde van de constante C kan met behulp van de begincondities worden bepaald: 

C = ln(g(O))- 'f/·ln(Q(O)) (C4) 

Substitutie van vergelijking (C4) in (C3) geeft: 

(C5) 

ofwel: 

g(t) = g(O). [00] Tl (C6) 

Dit is de grondvorm van de schalingsformules zoals die bij de productiviteitswinsten wor

den gebruikt. De vorm van deze kromme is weergegeven in figuur Cla voor verschillende 

waarden van 'f/. 

Als er naar de grootheid g( t) per eenheid van productie wordt gekeken geldt er: 

(C7) 

Dit verband is uitgezet in figuur Clb. 
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figuur Dl: a) totale productie b) geaccumuleerde totale productie 
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D.: Totale productie: Pearl-kromme 

DePearl-kromme beschrijft een combinatie van aanvankelijk exponentiële groei overgaand 

naar gelimiteerde groei. De toename van de groei neemt eerst nagenoeg exponentieel toe, 

gaat vervolgens door een maximum en neemt op het eind exponentieel af tot nul: 

d gtot ( t) = 1 . Qtot ( t) . (1 _ Qtot ( t )) 
dt Tgp ---qp;- (Dl) 

De Pearl-kromme wordt gebruikt voor de beschrijving van het verloop van de totale pro

ductie ( =marktomvang) als functie van de tijd. De limietwaarde voor de totale productie 

bedraagt QPe· Voor de totale productie geldt: 

Qtot(t) o ( Qp.~;·- ]· -(t?Tgp) 
1 + Qtot{ 1 e 

(D2) 

Deze vergelijking is weergegeven in figuur Dla met een Qpe van 1 ton/jaar, een begin

waarde Qtot(O) van 0,0345 ton/jaar en een tijdconstante Tgp van 6 jaar. 

Op het tijdstip tt is de totale productie op de helft van de limietwaarde QPe· Uit ver

gelijking (D2) volgt voor de halftijd tt als Qtot(tt) = tQpe: 

tt =ln(~-1) rgp lftOtTOT (D3) 

Een andere keuze voor de waarde Qtot(O) geeft een verschuiving van tt in de tijd en hier

mee een verschuiving van de gehele Pearl-kromme over de tijd-as. 

Voor de geaccumuleerde totale productie geldt: 

t 
IQtot(t) = IQtot(O) + jQtot(t')dt' 

to 

Met Qtot(t) gegeven door vergelijking (D2) kan deze integraal worden uitgerekend: 

(D4) 

IQtot (t) = IQtot (0) + Qpe·Tgp· ( ln [ 1- QtQ~~O)J -ln [ 1 - QtQ~~t )] ) (D5) 

In het geval dat t -+ - oo wordt de totale productie Qtot( t) en de geaccumuleerde totale 

productie IQtot(t) gelijk aan 0. Met behulp van dit gegeven en vergelijking (D5) volgt een 

verband tussen IQtot(O) en Qtot(O): 

IQtot(O) = -Qpe·Tgp·ln(1- QtQ~~O)) (D6) 

Hiermee is vergelijking (D5) rechtstreeks in Qtot(t) uit te drukken: 

IQtot(t) = -Qpe·Tgp·ln(1- QtQ~~t)) (D7) 

Het verloop van IQtot als functie van de tijd is weergegeven in figuur Dlb. 
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SYMBOLENLIJST 

a1 parameter prijs-productie relatie [$ fjr] 

a2 parameter prijs-productie relatie (jrfton] 

AK (financiële) afschrijvingskasten [$ / jr] 

ap afschrijvingspercentage [100%/jr] 

bp belastingpercentage [100%] 

BR bedrijfsresultaat [$ / jr] 

BT banktegoed [$] 

c1 verhouding productiemiddelen t.o.v. productie ( = M/Qb) [$ · jrfton] 

C2 hoeveelheid arbeid per eenheid van productie(= wflk) (jrfton] 

cbe verhouding marktomvang t.o.v. Qbe ( = Qtot/Qbe) [-] 

Ce marginale kosten van de productie bij verandering EV [$/ton) 

CF kasstroom, cash-flow ( = NW +AK) [$ / jr) 

Cve marginale kosten van de productie bij verandering VV en EV [$/ton] 

DF bijdrage tot doelfunctie ( = IW · DISTB+ DV · DIST) [$/jr] 

DIST verdisconteringsfactor naar t 0 op tijdstipt (= e-ip·(t-to)) [-] 

DISTB verdiscon teringsfactor naar t 0 op tijd tb ( = e-i P · ( t b-t o)) [-] 

DV uitgekeerd dividend ($fjr] 

em nieuwe emissies [$fjr] 

EV eigen vermogen [$] 

F doelfunctie, functionaal, criterium(= JnF(t)dt+F(O)) [$] 

gk grondstofkosten per eenheid van productie [$/ton] 

GK totale grondstofkosten ( = gk · Qb) [$ / jr] 

I (totale) investeringen [$fjr] 

ip verwacht rendement aandeelhouder, verdisconteringspercentage [100%/jr] 

IQtot geaccumuleerde totale productie ( = J Qtot( t )dt) [ton] 

IW ingehouden winst [$ / jr] 
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K kassaldo [$] 

Km max. productie per eenheid productiemiddelen, omzetsnelheid [tonfjr· $] 

lk loonkosten per eenheid van productie [$/ton] 

LK totale loonkosten ( = lk· Qb) [$ / jr] 

M productiemiddelen [$] 

Ma marktaandeel ( = Qb/Qtot) [100%] 

nt,n2,n3,n4 factor autonoom prijsverloop bij resp. tt,t2,t 3,t4 [-] 

NW netto winst [$/jr] 

p prijs per eenheid van productie ( = P auto· PQb) [$/ton] 

Pauto autonome (tijd-afhankelijke) prijs per eenheid van productie [$/ton] 

PQb productie-afhankelijke prijsfactor [-] 

Qb productie modelbedrijf [tonfjr] 

Qbe theoretische eindomvang markt voor Qb [ton/ jr] 

Qpe eindomvang totale markt volgens Pearl-kromme (tonfjr] 

Qtot totale productie incl. concurrentie, marktomvang [tonfjr) 

R marginale opbrengst na belastingen van de productiemiddelen [100%/jr] 

rBT rentepercentage over banktegoed [100%/jr) 

Re marginale opbrengst na belastingen van het eigen vermogen [100%/jr] 

REV rentabiliteit op eigen vermogen (na belastingen) ( = NW /EV) [100%/jr) 

RL rentelasten ($/jr] 

rp rentepercentage [100%/jr) 

RTV rentabiliteit op totaal vermogen (voor belastingen) (= BR/TV) (100%/jr) 

rvv rentepercentage over vree~d vermogen [100%/jr) 

s omzet, sales ( = P · Qb) ($/jr) 

t tijd (jr) 

tt,t2,t3,t4 tijdstippen in autonoom prijsverloop (jr] 

to,tb begintijdstip resp. eindtijdstip (jr] 

tt halftijd Pearl-kromme [jr) 
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Tgp tijdconstante in Pearl-kromme (jr] 

Tm tijdconstante in productierelatie [jr] 

TV totaal vermogen ( = EV + VV, als VV~O) [$] 

Ut 1e sturing(= M/EV) [-] 

u2 2e sturing ( = DV /NW) [-] 

vv saldo nieuwe leningen [$/jr] 

vv vreemd vermogen [$] 

w loonkosten per eenheid arbeid, jaarloon [$/jr] 

WVB winst voor belasting [$ / jr] 

71b prijselasticiteit model-onderneming [-] 

"lgk grondstofproductiviteitscoëfficiënt [-] 

"lik arbeidsproducti vi tei tscoëfficiënt [-] 

"lm kapitaalproductiviteitscoëfficiënt [-] 

/-Lp marktervaringscoëfficiënt i.g.v. prijs [-] 

... 0 waarde parameter op begintijdstip t 0 [ ... ] 

···ref referentiewaarde voor parameter [ ... ] 
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Conversie naar symbolen gebruikt door van Rilten en van Loon 

ap -+a afschrijvingspercentage [100%/jr] 

bp -+f belastingpereen t a ge [100%] 

BR .... o bedrijfsresultaat [$/jr] 

DV -+D uitgekeerd dividend [$fjr] 

EV -+X eigen vermogen [$] 

ip -+i verwacht rendement aandeelhouder, verdisconteringspercentage [100%/jr] 

lW -+E ingehouden winst [$/jr] 

LK -+ w · L totale loonkosten [$/jr] 

M -+K productiemiddelen [$] 

Qb -+Q productie modelbedrijf [tonfjr] 

rp -+r rentepercentage [100%/jr] 

tb -+Z eindtijdstip [jr] 

vv ... y vreemd vermogen [$] 

voor -+: symbool gebruikt in dit verslag 

na -+ : overeenkomstig symbool bij van Rilten en van Loon 
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