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Samenvatting 

Een dynamisch ondernemingsmodel is gekoppeld aan een dynamisch marktmodel. Het 

ondernemingsmodel beschrijft de ontwikkeling van productie en Eigen Vermogen 

als functie van de tijd en van de sturing. Het bevat een aantal niet-lineaire 

productiviteitsrelaties: kosten per eenheid product nemen af als de schaal

grootte van de productie toeneemt ("economies of scale"). De marktomvang is 

gemodelleerd naar analogie van de "product life cycle". De prijsdynamica wordt 

beschreven met behulp van de empirische theorie van de "experience curve". De 

onderneming heeft invloed op de marktprijs: de prijselasticiteit is afhanke

lijk van het marktaandeel. 

Het model is geanalyseerd met behulp van de methode van het dynamisch optima

liseren. Daarmee is de contante waarde van de kasstroom van de aandeelhouders 

gemaximaliseerd. Stuurgrootheden zijn het in Middelen geinvesteerde vermogen 

en het aan de aandeelhouders uitgekeerde dividend. Daarbij zijn zowel de sol

vabiliteit van de onderneming als het percentage van de winst dat aan de aan

deelhouders wordt uitgekeerd aan beperkingen gebonden. 

De kenmerken van de dynamisch optimale sturing zijn maximaal streven naar een 

optimaal marktaandeel. Vervolgens dit optimale marktaandeel-traject blijven 

volgen tot aan het eind van de bedrijfstijd. Het optimale marktaandeel zelf is 

afhankelijk van de tijd en van de parameterwaarden. 

Bij een optimale bedrijfstijd gedefinieerd door maximale gemiddelde rentabili

teit van het Eigen Vermogen. ligt de optimale bedrijfstijd kort voor of na het 

tijdstip waarop het optimale marktaandeel bereikt wordt. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

In dit verslag wordt de koppeling van een ondernemingsmodel met een marktmodel 

bestudeerd. Het model is een variant van het model dat eerder binnen de vak

groep door Faessen {Fae86} is bestudeerd. Aan dit model is een koppeling tus

sen prijs en productie toegevoegd. Het gehele model wordt beschreven in hoofd

stuk 2. 

Dit soort problemen kunnen goed aangepakt worden met de theorieen van het dy

namisch optimaliseren omdat investeringen in productiemiddelen en penetratie 

in markten zeer afhankelijk zijn van de technische en economische dynamica. 

Met dynamische optimalisering wordt een stuurvector in de tijd berekend zoda

nig dat een bepaald criterium {doelfunctie, kostenfunctie, functionaal, per

formance index) over een bepaalde tijd een minimale of maximale waarde heeft. 

In zijn algemeenheid heeft een dynamisch optimale sturing de eigenschap dat 

naast het momentane effect op de kostenfunctie, ook rekening gehouden wordt 

met het effect op latere tijdstippen. KOsten en baten op korte termijn worden 

goed afgewogen tegen kosten en baten op langere termijn. 

Daarbij komt dat het gebruik van deze methode inzicht verschaft in het model. 

Als inconsequenties in het model gebruikt kunnen worden om "winst" te behalen 

zal de dynamische optimalisering dat doen. Zo worden eigenschappen van het mo

del blootgelegd, die anders soms aan de aandacht ontsnappen. 

Voorts geeft ze een referentie waarmee men de prestatie van de onderneming on

der verschillende omstandigheden kan·vergelijken. En ze verschaft inzicht in 

de gevoeligheid voor verandering van de sturing. 

Behandeling van methoden van dynamisch optimaliseren valt buiten het bestek 

van dit verslag. De programmatuur waar de optimalisaties mee zijn uitgevoerd 

is gebaseerd op de methode van de geconjugeerde gradientmethode, zoals toege

·past door Faessen. Voor nadere informatie omtrent dynamische optimalisering 

verwijs ik naar zijn verslag {Fae86} en de daarin opgenomen literatuur. De 

programmatuur is aangepast aan het model en kan gebruikt worden op een Perso

nal Computer, onder VAX/VMS en onder PRIMAL (software-pakket van de vakgroep 

Systeem- en Regeltechniek, zie {Lin86} ). 

In hoofdstuk 3 worden de analyse en de resultaten van de dynamische optimali

sering beschreven en in hoofdstuk 4 volgen de conclusies en enige suggesties 

voor vervolgonderzoek. 



Hoofdstuk 2: Kodelbeschri fving 

§ 2.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het model beschreven dat in deze studie centraal staat. 

Het is een variant op het model-Faessen {Fae86} dat eerder in de vakgroep 

bestudeerd is. Dat model was afgeleid van een ondernemingsmodel dat Van der 

Grinten {Gri84} ter discussie heeft voorgesteld in een interne notitie. 

Het belangrijkste verschil met het model van Faessen is het toevoegen van een 

Prijs-Vraag-relatie in het marktmodel. 

Inleidend op de beschrijving van het model zal eerst in § 2.2 kort een aantal 

financiele overzichten behandeld worden zoals deze meestal voorkomen in het 

jaarverslag van een onderneming, alsmede een aantal kentallen. De beschrijving 

is toegespitst op het daarna te beschrijven model. 

In § 2.3 wordt het model gedetailleerd behandeld. In§ 2.4 komen de definities 

van dynamisch optimale sturing en optimale bedrijfstijd aan de orde. 

Een overzicht van de parameterwaarden, alsmede een referentie-stelsel en een 

consistent stelsel van aannamen met betrekking tot startwaarden van de toe

standsgrootheden wordt gegeven in § 2.5. 

§ 2.2. Het Jaarverslag 

In het jaarverslag zijn een aantal financiele overzichten opgenomen die in

zicht verschaffen in de kapitaal- en vermogensstructuur van de onderneming (de 

balans), in de prestatie (winst- en verliesrekening) en in de beslissingen die 

genomen zijn (staat van herkomst en besteding van middelen). In de voorbeelden 

zijn slechts die posten opgenomen die ook in het model terug te vinden zijn. 

§ 2.2.1. De Balans 

De Balans geeft een overzicht van de kapitaal- en vermogensstructuur van een 

onderneming. In fig 2.1 is de balans van onze model-firma weergegeven. 

Om haar activiteiten te financieren heeft een onderneming de beschikking over 

een bepaalde hoeveelheid geldmiddelen. Rechts op de balans zijn de bronnen 

vermeld waaruit deze geldmiddelen verkregen zijn (passiva). De verdeling over 

de verschillende vermogensbronnen weerspiegelt de vermogensstructuur van het 
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bedrijf. Links op de balans (activa) is weergegeven hoe dit vermogen is aange

wend teneinde de doelstellingen van de firma te bewerkstelligen. De verdeling 

over de verschillende activa weerspiegelt de kapitaalstructuur van de firma. 

De getallen zijn een voorbeeld. 

I BALANS I 
Act i "YB. Passiva 

(kapitaalstructuur) (vermogensstructuur) 

Middelen M 100% Eigen Vermogen EV 33% 
BankTegoed BT 0% Vreemd Vermogen vv 67 % 

+ + 

Totaal activa: M+BT 100% Totaal passiva: EV+VV 100% 

I Balansidentiteit: M+BT = EV+VV I 
Ftg 2.1: De Balans 

De Balans is een momentopname. Zowel vermogens- als kapitaalstructuur kunnen 

voortdurend veranderen. Op ieder tijdstip geldt echter de Balansidentiteit: 

Totaal Activa = Totaal Passiva. 

Een belangrijk kengetal voor de vermogensstructuur is de solvabiliteit (SOL). 

Deze is gedefinieerd als de verhouding van Totaal Vermogen {Totale activa) 

staat tot Vreemd Vermogen: 

SOL _ Totaal Vermogen 
- Vreemd Vermogen 

In bovenstaand voorbeeld is de solvabiliteit 150 %. 

{2.1) 

Met betrekking tot de passiva kan men een fijnere onderverdeling maken. Als 

vormen van Eigen Vermogen kan men onderscheid maken tussen aandelenvermogen 

{AV) en verschillende vormen van reserves {o.a. winstreserve). Bij Vreemd Ver

mogen wordt veelal een onderscheid gemaakt in kort, middellang en lange ter

mijn. Voor de verschillende vormen van Vreemd Vermogen kunnen verschillende 

rentepercentages gelden. 

Ook met betrekking tot de activa is er een fijnere uitsplitsing te maken dan 

in onze voorbeeld-balans. 
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§ 2.2.2. De Winst- en Verliesrekening 

Elke onderneming heeft een aantal doelstellingen. Teneinde de continuiteit te 

waarborgen is een daarvan in het algemeen dat er winst gemaakt dient te wor

den. De winst- en verliesrekening geeft een overzicht van de financiele baten 

en lasten van de firma over een bepaalde periode en geeft aan hoe de resulte

rende winst (of verlies) tot stand gekomen is. 

In fig 2.2 is als voorbeeld de winst- en verliesrekening van onze model-firma 

opgenomen. 

Winst- en Verliesrekening 

Omzet {Sales S) s 100% 

Af: grondstofkosten gktot 60% 

Toegevoegde Waarde TWtot 40% 

Af: loonkosten lktot 20% 

Exploitatie-resultaat ER 20% 

Af: afschrijvingen ak 7% 

Bedrijfsresultaat BR 13 % 

Af: RenteLasten (minus rente-baten) RL 3.5 % 

Winst voor Belasting WvB 9.5 % 

Af: Belasting B 3.8 % 

Netto Winst NW 5.7% 

Ftg 2.2: De Wtnst- en Verttesrekentng 

De baten worden gevormd door de omzet (en eventueel negatieve rentelasten = 
rentebaten). De lasten zijn uitgesplitst naar 

- grondstofkosten 

- arbeidskosten 

- afschrijving van de productiemiddelen 

- rentebetaling over Vreemd Vermogen 

(minus rente-opbrengsten van het BankTegoed) 

- en vennootschapsbelasting 
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De percentages geven het relatieve aandeel van de diverse kosten- en batenpos

ten aan ten opzichte van de omzet. Dit noemt men het omzetprofiel. 

De getallen zijn een voorbeeld. De bruto-winstmarge is gelijk aan het be

drijfsresultaat gedeeld door de omzet. in dit voorbeeld 13 %. De nettowinst

marge is hier 5.7% (quotient van Netto Winst en omzet). 

Andere belangrijke kengetallen worden gevormd door de rentabiliteit van Eigen 

en Totaal Vermogen. 

De Rentabiliteit van het Totale Vermogen (RTV) wordt gedefinieerd als de ver

houding van BedrijfsResultaat (zijnde de opbrengst van het totale vermogen 

voor aftrek van de kosten van vermogensbestanddelen) t.o.v. het Totaal Vermo

gen: 

BR 
RTV = EV+VV (2.2) 

De Rentabiliteit van het Eigen Vermogen (REV) wordt gedefinieerd als de Netto 

Winst t.o.v. het Eigen Vermogen: 

(2.3) 

§ 2.2.3. Staat yan Herkoalst en Besteding '9Bil Wieldelen 

De kasstroom (Eng: cash flow) van een firma is het overschot van ontvangsten 

van liquide middelen boven de uitgaven. 

De kasstroom bestaat uit de netto winst plus de afschrijvingen. Afschrijvingen 

zijn namelijk wel een kostenpost op de winst- en verliesrekening (ze geven een 

waardevermindering weer van de productie-middelen op De Balans) maar ze vormen 

geen uitgaven. Omdat ze bij de bepaling van de netto winst (zie fig 2.2) van 

het exploitatie-resultaat zijn afgetrokken. dienen ze er bij de bepaling van 

de kasstroom weer bij opgeteld te worden. 

De Staat van Herkomst en Besteding van (liquide) Middelen is ook een soort ba

lans: 

kasstroom + netto toename Vreemd Vermogen + netto toename (2.4) 

aandelenvermogen = bestedingen + netto toename liquide middelen 
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In fig 2.3 is de staat van herkomst en besteding van middelen voor onze model

onderneming weergegeven. 

I Staat "99Dl llerk.-st en BestediDB: "99Dl Kiddelen I 
llerln-t BestediDB: 

Oud BankTegoed BT Nieuw BankTegoed BT+ABT 

Netto Winst NW Dividend dv 

Afschrijvingen ak Investeringen AM 
(inclusief 

Netto toename vervangings-
Vreemd Vermogen AVV investeringen) 

Netto toename 
aandelenvermogen AAV 

+ + 

totaal herkomst totaal besteding 

I "Kas" -balans: NW+ak+ AVV + AAV = dv + AM + ABT I 
Ftg 2.3: Staat van herkolast en bestedtng van ltddel.en 

De liquide middelen worden gevormd door een eventueel positief banksaldo. De 

kasstroom is verdeeld over 

- een toename van het banksaldo 

-uitkering van dividend 

- investeringen in productiemiddelen. 

De staat van herkomst en besteding van middelen geeft aldus een overzicht van 

de beslissingen t.a.v. de verdeling van de liquide middelen over de verschil

lende bestedingsmogelijkheden. De Balans weerspiegelt de accumulatie van deze 

beslissingen. 

Opm: In de literatuur wordt de post Dividend onder Besteding meestal weggela

ten en wordt dan onder Herkomst de post Ingehouden Winst (= Netto Winst 

- Dividend) opgevoerd in plaats van Netto Winst. 

Omdat in onze model-onderneming de uitgekeerde dividend een belangrijke 

beslissingsvariabele is, is dit uitdrukkelijk in de staat van herkomst 

en besteding van middelen vermeld. 
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§ 2.3. BeschriJving van het -.odel 

In de vorige paragrafen hebben we de jaarrekening van onze model-firma behan

deld. In deze paragraaf zal ik eerst een globale schets geven van het model. 

Daarna zullen de delen uitgebreid apart behandeld worden. 

In fig 2.4 is het complete model globaal in drie delen verdeeld: Financiele 

Relaties en Productie, die samen het bedrijf beschrijven, en een Markt-model. 

FiDmcfele Relaties 

Beslissingen ten aanzien van 
- aamrending vel'IIIOgen 
- aamrending winst 

1 M 

Pmlqçtie 

- opbrengsten/kosten 
- product1v1te1tsrelat1es 

f Prijs 

- &edrac concurrentie 
- prijsvonaing 

Ff.g 2. 4: G1.obaa.1. overzf.cht van het ondemeaf.ngs -model. 

Binnen Financien wordt een beslissing genomen over de kapitaalstructuur en de 

daarvoor benodigde vermogensstructuur van het bedrijf (fig 2.1: balans). 

Resultante van deze beslissing is een hoeveelheid productie-middelen M(t). 

Binnen het Productie-gedeelte is de productie ~(t) niet alleen afhankelijk 

van de hoeveelheid Middelen M(t) nu, maar ook van de in het verleden geinves

teerde Middelen. In het model komen een aantal niet-lineaire relaties voor in 

de vorm van productiviteitswinsten. Naarmate de productie toeneemt, nemen de 

kosten minder dan evenredig toe ("economies of scale"). 

De productie ~(t) wordt afgezet op de Markt. De ontwikkeling van de marktom

vang wordt autonoom verondersteld en bepaald door de levenscyclus van het pro

duct. Deze wordt benaderd door de Pearlkro0111e. Op de Markt opereren ook de 
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concurrenten en er komt een prijs P(t) tot stand door een combinatie van een 

empirische "experience-curve" met een theoretisch benaderde Prijs-Afzet

relatie. 

Gegeven de Prijs P(t) wordt de Sales bepaald. In het productie-proces worden 

kosten gemaakt. Na aftrek van deze kosten van de Sales resulteert het be

drijfsresultaat BR(t) (zie fig 2.2: Winst- en verliesrekening). 

Financien betaalt de rentelasten en draagt belasting af. Er wordt een beslis

sing genomen over de verdeling van de winst. Een deel wordt uitgekeerd als di

vidend en de rest wordt toegevoegd aan het Eigen Vermogen. 

Daarmee is de cirkel rond en kan er een nieuw beslissing genomen worden 

omtrent de gewenste kapitaal- en vermogensstructuren. 

Binnen Financien wordt ook de performance van de onderneming berekend. Hier 

komen we in § 2. 4 nader op terug. 

Vooruitlopend op de volgende paragrafen nog enige algemene opmerkingen: 

- Waar bij de deelbeschrijvingen parameterwaarden worden gegeven komen die 

overeen met de standaard set in Appendix B. 

- In de praktijk van de bedrijfsvoering is men gewend te werken met een 

balansdatum. De resultatenrekening, en de staat van herkomst en besteding van 

middelen hebben dan betrekking op de periode tussen twee opeenvolgende balans

data. In ons model werken we met gediscretiseerde continue differentiaalverge

lijkingen. We veronderstellen dat de periode tussen twee opeenvolgende balans

data infinitesimaal klein is. Zie ook Appendix E. 
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§ 2.3.1. BeschriJving 'VBil bet financieel gedeelte 

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

financiele overzichten. 

Het financiele gedeelte bevat een toestandsgrootheid, het Eigen Vermogen 

EV(t), en twee stuurvectoren, U1 (t) en U2 (t), die de investerings-en divi

dendbeslissingen weergeven. 

De onderneming start op tijdstip t 0= 0 met een Eigen Vermogen EV0 . Het Eigen 

Vermogen kan slechts toe- of afnemen door winstinhouding of doordat het be

drijf verlies maakt: 

d ~(t) = iw(t) EV(O) = EV0 (2.5) 

Beurshandel, aandelenkoersen en uitbreiden van het Eigen Vermogen door nieuwe 

emissies van aandelen vallen buiten het bestek van dit model. 

Er zijn vele verschillende vormen van Vreemd Vermogen met ieder hun eigen 

prijs, i.c. rentepercentage. De rente kan onder andere ook afhangen van de 

solvabiliteit van de onderneming, die dan als maat geldt voor het risico dat 

de geldverschaffer loopt. Terwille van de eenvoud maken wij geen onderscheid 

tussen de verschillende vormen van Vreemd Vermogen. Wij hanteren slechts een 

rente-percentage r , waaraan dan de eis gekoppeld wordt dat de solvabiliteit vv 
van het bedrijf niet ondet een minimale waarde van 150 X mag komen. Boven die 

solvabiliteitsgrens kan de onderneming zonder verdere beperkingen en zonder 

extra kosten Vreemd Vermogen aantrekken of aflossen. 

Het Totale Vermogen TV(t) wordt gevormd door de som van Eigen en Vreemd Vermo

gen (Zie fig 2.1: De Balans). Voor het Totale Vermogen zijn slechts twee aan

wendingsmogelijkheden: investeren in productie-Middelen M(t) of tegen rente 

rbt aanhouden als BankTegoed BT(t). 

De RenteLasten RL(t) voor het bedrijf zijn dan gelijk aan: 

(2.6) 

Onder de voorwaarde dat Vreemd Vermogen meer kost dan een BankTegoed oplevert 

(rvv > rbt)' zal zich in de optimale situatie nooit het geval voordoen dat er 

tegelijkertijd Vreemd Vermogen en een BankTegoed aanwezig is. Door beide te 

verminderen tot een van beide gelijk nul is kan men de RenteLasten reduceren. 

Deze mogelijkheid is daarom bij de modellering reeds bij voorbaat uitgesloten. 
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Stuurvectoren 

De eerste beslissing betrof de keuze van de kapitaal- en vermogensstructuur. 

De hoeveelheid productie~Middelen M(t) wordt bepaald met de stuurgrootheid Ut: 

M(t) = Ut(t)•EV(t) (2.7) 

Als Ut < 1 dan wordt de rest van het Eigen Vermogen op de bank gezet. 

Er is dan geen Vreemd Vermogen aanwezig; Als Ut > 1 dan wordt een deel 

van de Middelen gefinancierd met Vreemd Vermogen en heeft het bedrijf 

geen BankTegoed: 

Als Ut(t) < 1, VV(t) = 0 
BT(t) = [ 1 - Ut(t) ]•EV(t) 

SOL(t) = co 

Als Ut(t) > 1, VV(t) = [ Ut(t) - 1 ]•EV(t) 
BT(t) = 0 
SOL(t) - Ut(t) 

- Udt) - 1 

Een minimale solvabiliteit van 150% stelt dus de eis dat 

(2.8) 

(2.9) 

(2.10) 

De tweede beslissing betrof de verdeling van de Netto Winst over dividend en 

ingehouden winst. De stuurgrootheid U2 (t) is het dividend-percentage. De uit

gekeerde dividend is een fractie U2 van de Netto Winst. De overgebleven frac

tie (1-U2 ) wordt als Ingehouden Winst toegevoegd aan het Eigen Vermogen. 

dv(t) = U2 (t) • NW(t) 

iw(t) = [ 1 - U2 (t) ] • NW(t) 

(2.11) 

(2.12) 

Minimaal 30% van de Netto Winst wordt te allèn tijde als dividend uitgekeerd. 

Het dividend is maximaal gelijk aan de Netto Winst: 

(2.13) 

Dividend-stabilisatie door dividend uit te keren uit de opgebouwde winstreser

ve behoort dus niet tot de mogelijkheden. Integendeel, als de onderneming ver-
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lies maakt wordt er negatief dividend uitgekeerd; de aandeelhouder moet bijbe

talen. 

De modelvergelijkingen 

1 EV(O) 

Eigen Vermogen 

EV 

ul 1 
Middelen 
Vreemd Venaogen 
BankTegoed 

Perfor~~~mCe Index 
(doelfunctie) 

Iv 

iw 

r rbt vv 1 1 
Rente-Lasten 

ta 
Dividend 

Ingehouden Winst 

1bp TNW 
Netto Winst 

Belasting 

WvB 

Winst voor 
Belasting 

B 

-IM---~·-FIIIAIICIEII 

PRODUCTIE 
Productie-middelen Bedrijfs-resultaat 

Ftg 2.5: Blokschema van het ftnanctele gedeelte 

Het blokschellil van het financiele gedeelte is getekend in fig 2.5. 

Samengevat luiden de modelvergelijkingen: 

Winst voor Belasting: WvB{t) = BR{t) - RL{t) 

Belasting: B{t) = bp•WvB{t) 
met belastingpercentage bp {40 %) 

Netto Winst: NW{t) = {1-bp)•WvB{t) 

Dividend: dv{t) = U2 {t)•NW{t) 

Ingehouden Winst: iw{t) = [1-U2 {t)]•NW{t) 

Eigen Vermogen: d ~(t) = iw{t). EV{O) = EV0 

Middelen: M{t) = Ut{t)•EV{t) 

Vreemd Vermogen: VV{t) =0 als Ut ~ 1 
VV{t) = [Ut{t)-1]•EV{t) als ut > 1 

BankTegoed: BT{t) = [1-Ut{t)]•EV{t) als Ut < 1 
BT{t) =0 als Ut ~ 1 

RenteLasten: RL{t) = r •VV{t) - r •BT{t) vv bt 

De berekening van de Performance Index komt in § 2.4 aan de orde. 
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§ 2.3.2. BeschriJving van bet productie-gedeel te 

Het productie-gedeelte bevat een toestandsgrootheid: ~(t) = de productie van 

het eigen bedrijf. In de vorige paragraaf hebben we gezien dat de hoeveelheid 

geinvesteerde Middelen wordt bepaald door een investeringsbeslissing. 

De productie ~(t) van de model-firma volgt vertraagd uit de hoeveelheid gein

vesteerde Middelen: 

d ~(t) 
dt 

~(t) ~(t) 
TM + TM • M(t) (2.19) 

Dit is een eerste-orde-relatie met tijdconstante TM. Hoe groter TM des te'gro

ter ook de vertraging. (Standaard set: TM= 3 jaar.) 

Hier gaat de kost dus voor de baat uit. Een verhoging van de Middelen brengt 

tegelijkertijd een verhoging van de afschrijvingskasten met zich mee en veelal 

ook hogere rentelasten. De baten in de vorm van een grotere omzet en lagere 

kosten per eenheid als gevolg van productiviteitswinsten volgen vertraagd. 

Het blokschema van het productie-gedeelte is geschetst in fig 2.6. 

Product ie-Middelen Bedrijfs-resultaat 

FIKARClEK 
---------

PRODUCTIE 
M 

~(0) 

TM--"Jl lllx ll<x(O) lap BR 

Productie ! ......... , .. _ I Bedrij Es-
Kapitaal- resultaat 

ftrnduetivi tei t 

~ 11 ale H 
~ Prij s 

~ grondstofkosten 
gk 

(productiviteit) 

rgk(O) rTJgk 

~ loonkosten lk 

(productiviteit) 

r lk(O) r11lk 

~ PRODUCTIE Pri js 

- -
MARKT 

Productie Prijs 

Ftg 2.6: Btok.schema. van het productte-gedeelte 
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De productiecapaciteit ~(t)•M(t) is de drijvende kracht achter de produc

tiegroei. We kunnen een bezettingsgraad definieren volgens: 

bg(t) = ~(t)•M(t) {2.20) 

De grootheid ~(t) is dan de productie per eenheid geinvesteerde Middelen bij 

een bezettingsgraad van 100 %. De kapitaalproductiviteit is geïncorporeerd in 

~(t). Bij de beschrijving van het productiviteitsmechanisme zal een uitdruk

king voor ~(t) gegeven worden (vgl 2.27). 

Het bedrijfsresultaat is gelijk aan omzet minus kosten {zie § 2.2.2: winst- en 

verliesrekening): 

BR(t) = [P(t)-gk(t)-lk{t)J·Qb(t) - ak{t) {2.21} 

waarin P{t) = de prijs die op de markt tot stand komt 

gk{t) de grondstofkosten per eenheid product = 
gktot 

= 
Qb 

lk{t) de loonkosten per eenheid product 
lktot 

= = Qb 

ak{t) = de totale afschrijvingskosten 

De productie-Middelen worden afgeschreven met een vast percentage ap {10 %) 

van de boekwaarde: 

ak{t) = ap•M(t) {2.22) 

De grondstofkosten en de loonkosten ontwikkelen zich volgens productiviteits-

curves. 

Productivi tei tsmechanismen: ""economies of sca.le"" 

Voor elke economische activiteit bestaat een schaalgrootte waarbij optimaal 

(d.i. met minimale kosten) geproduceerd kan worden. 

"Economies of scale" houdt in dat beneden deze schaalgrootte de kosten minder 

dan evenredig toenemen met de productie (t.g.v. toenemende taakverdeling, be

tere machines, hogere quantumkortingen, betere marktbeheersing, etc.). 
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Boven deze schaalgrootte nemen de kosten meer dan evenredig toe ("diseconomies 

of scale"; wordt meestal toegeschreven aan toenemende overheadskosten: de on

derneming wordt minder goed te beheersen). 

In het model worden alleen de "economies" gemodelleerd. Mathematisch luidt de 

formulering van dit schaalvoordeel: 

d Gtot dQ 
Gtot =Tl Q (2.23) 

Hierin stelt Gtot(t) een willekeurige kosten-grootheid voor en Tl een wil

lekeurige productiviteitscoefficient. 

Voor elke vergroting van de productie met 1 % is Tl % extra nodig van de be

treffende grootheid. Als Tl < 1, dan is voor elke volgende te produceren een

heid product minder van de betreffende grootheid nodig. Als deze grootheid een 

kostenpost is, dalen dus de kosten per eenheid product naarmate de productie 

toeneemt. 

Onder de voorwaarde dat Tl= constant volgt hieruit de volgende vergelijking 

voor de productiviteitscurve: 

Tl 

= [ ~g~ ] {2.24) 

De volgende grootheden zijn in het model aan productiviteitswinsten {of ver

liezen, bij afnemende productie) onderhevig: 

De grondstofkosten gk(t): 

rO ( t) ( Tlgk -1 ) 

gk(t) = gk{o)· lob co)] (2.25) 
b 

De loonkosten lk(t): 

N.B: 

lk{t) 

Een productiviteitscoefficient Tlgk voor gktot(t) komt dus overeen met 

een coefficient (TJgk-1) voor gk(t). Mutatis mutandis geldt hetzelfde 

voor de overige productiviteitscoefficienten. 
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Kapitaalpr9ductiviteit: KMCt} 

Deze is anders geformuleerd. Grondstof- en loonkosten worden, gegeven hun be

ginwaarden, volledig bepaald door ~(t). De kapitaalkosten niet. 

Het is niet zo dat de hoeveelheid geinvesteerde middelen voortvloeit uit het 

productieniveau. De productie volgt juist vertraagd uit de hoeveelheid Midde

len (vgl 2.19}. Deze worden bepaald door de investeringsbeslissing (vgl 2.7}. 

Bij een bezettingsgraad van 100 X geldt dan de gelijkheid ~(t} = KM(t)•M(t) 

(vgl 2.20). Hierin is KM een hulpgrootheid, die wordt bepaald door de produc

tiviteitsrelatie: 

KM<t> ( ~<t> )<1-TJxl 
KM(O) = ~(0) 

Dit volgt uit de relatie 

~ [ ~(t} ]Tlx 
M{Of = ~(0} 

~(t} 
door invullen van M(t} = KM(t)" 

De afschriivingskosten per eenheid product zijn: 

~- • M(t) 
~- ap ~(t} 

Bij bezettingsgraad bg(t} geldt M(t} = KM(t)•bg(t) zodat dan 

Q_ ( t} ( Tlx-1} 
ak( t) _ ap _ ap • ( ~b ) 

~(t} 

~(t) - KM(t)•bg(t} - KMCO)•bg(t) ~(0) 

analoog aan gk(t} en lk(t}. 

Waarden van de productiviteitscoefficienten 

In het model zullen de volgende waarden gehanteerd worden: 

11x = 0.6 zodat dan de "10-6-2" -regel opgaat 

TJlk = 0.2 ("10-6-2" -regel} 

T}gk = 0.99 
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("1o-6-2"regel: Voor 10 X meer productie beeft men 6 X meer kapitaal en 2 X 

meer arbeid nodig; en met TJgk = 0.99: 9.9 X meer grondstoffen) 

Fic 2.7: productlviteitscurves 
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Ftg 2.7: Producttuttettscurues voor TJ = 0 tot 1 tn stapjes van 0.1. 
De doorgetrokken l.tjnen ztjn, van boven naar beneden: 
T)gk= 0.99, TJr 0.6 en T)tk= 0.2 

Om enige voeling te krijgen zijn in fig. 2.7 de productiviteitscurves getekend 

voor verschillende waarden van TJ. 

De snelste daling treedt op in de buurt van ~(0). Bij elke verdubbeling van 

het productieniveau dalen de kosten met een factor 2(TJ-1). Te kleiner TJ, te 

sneller deze daling. Te ongevoeliger echter voor de invloed van een kleine va

riatie in TJ : de curves liggen steeds dichter bij elkaar. 

Voor grotere TJ is de invloed van een kleine variatie groot. 
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§ 2.3.3. Beschri fvine; van het .arkt"1KJCiel 

De functie van het markt-gedeelte binnen het gehele ondernemingsmodel is de 

prijsvorming. De model-onderneming zet haar volledige productie ~(t) af op de 

markt tegen een prijs P(t). 

Hoe komt de prijs tot stand en welke invloed kan de onderneming hierop uitoe

fenen ? 

Dit is ui teraard afhankelijk van de marktvorm. Deze kan varteren van een mono

polie aan het ene uiterste tot volledige mededinging aan het andere uiterste. 

In een monopolie is de onderneming de enige aanbieder. Haar marktaandeel is 

per definitie 100 X en zij wordt rechtstreeks geconfronteerd met de vraag-cur

ve 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. Het marktaandeel van elke individuele firma is zo 

klein is dat een verandering van zijn productie bijna geen invloed heeft op de 

totaal op de markt aangeboden hoeveelheid en dus ook niet op de marktprijs. De 

vraag-curve voor elke individuele onderneming is een bijna horizontale lijn. 

De marktprijs komt tot stand door evenwicht tussen de totale vraag en het to

tale aanbod op de markt, maar voor elke individuele onderneming is de prijs 

een autonoom gegeven. 

Productie~ Prijs P 

PRODUCTIE 

"•j t KARKT 

PQ=O(O) l «;.1 
~ Marktaandeel ~ Prijsvorming 

rgp 1~ ttot(O) 
IQtot(O) - I, .... 

Totale afzet Qtot Geaccumuleerde 
op markt totale afzet 

Fi.g 2.8: Blokschema uan het marktiROdel 
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Ons model-bedrijf opereert op een markt (fig 2.8) die veel kenmerken van vol

ledige mededinging vertoont. Het product is homogeen en er zijn meerdere aan

bieders. De prijsvorming is daardoor gedeeltelijk autonoom. Als zijn marktaan

deel echter groeit kan hij wel een beperkte invloed uitoefenen op de prijs. 

De autonome prijs definieren we als de prijs P t (t) die tot stand komt als au o 
de productie van ons eigen bedrijf gelijk nul is: ~(t) = 0. 

We beschrijven eerst de ontwikkeling van de marktomvang, daarna de autonome 

prijsvorming m.b.v. de theorie van de ervaringskromme (Eng: experience curve) 

en tot slot de invloed van ons model-bedrijf op de prijs middels een vraagcur-

ve. 

Totale marktomvang: de Pearl-kromme 

Bijna alle producten doorlopen een soort levenscyclus (Eng: product life cy

cle). Aanvankelijk is de omzetsnelheid klein, bijvoorbeeld omdat het product 

nieuw is (er zijn nog niet veel toepassingen voor of men kijkt gewoon de kat 

uit de boom) of omdat de prijs nog te hoog is: de introductie-fase. Naarmate 

de acceptatie toeneemt en de prijs daalt (toenemende marktervaring) volgt een 

fase van sterke marktgroei. Vervolgens neemt de groei weer af als de marktom

vang zijn eindwaarde nadert: de verzadigingsfase. 

Elk product doorloopt zo'n min of meer s-vormige curve. Het belangrijkste ver

schil betreft de tijdschaal waarop zo'n levenscyclus zich afspeelt (Vergelijk 

de markt voor Oranje-goed tijdens de Europese Kampioenschappen voetbal met de 

markt voor vliegtuigen) en de uiteindelijke marktpenetratie. 

Binnen het marktmodel wordt de totale afzet op de markt Qtot(t) gemodelleerd 

naar het levenscyclus-model. We benaderen de 8-curve met de Pearl-kromme (zie 

appendix C). Die beschrijft een combinatie van aanvankelijk exponentiele groei 

overgaande naar gelimiteerde groei: 

(2.31) 

De omzet-groei neemt eerst nagenoeg exponentieel toe, gaat vervolgens door een 

maximum en nadert op het eind exponentieel tot nul. De omzet nadert dan tot 

zijn limiet-waarde ~ (zie fig 2.9). 
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Ftg 2.9: Totale Marktomvang Qtot(t) volgens Pearlkromme 

De Pearl-kromme is symmetrisch. De groei is maximaal als de omzet op de helft 

1 
van zijn maximum is. d.w.z. bij Qtot(t) = 2 ~· Het tijdstip waarop dit het 

geval is noemen we de halftijd t 1 en wordt gegeven door: 
2 

(2.32) 

De Pearl-kromme bevat twee parameters die de essentiele kenmerken van de pro

duct life cycle beschrijven: de maximale marktomvang ~ en de tijdconstante 

T . De tijdconstante T (6 jaar) is een maat voor de snelheid waarmee de gp gp 
Pearl-kromme naar zijn eindwaarde gaat. Zie appendix C voor een uitvoeriger 

beschrijving. 

Autonome priJsvorming: de ervaringskronune (Boston Consultant Group) 

De (kostprijs-)ervaringskromme heeft nauwelijks een theoretische basis. Het is 

de beschrijving van bet verschijnsel dat de totale product-kosten per eenheid 

dalen met het toenemen van de geaccumuleerde productie. 
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Als verklaring voor het verschijnsel worden leereffecten beschouwd, die optre

den naarmate de ervaring toeneemt en leiden tot verbetering in organisatie, 

schaalgrootte, technologie, ontwerp, etc. Daarom wordt ook wel de term "lear

ning-curve" gebruikt. 

De geaccumuleerde productie is daarbij een maat voor de ervaring, waarin zowel 

de factoren productie-niveau als tijd een rol spelen. 

Elk bedrijf doorloopt zijn eigen kostprijs-ervaringscurve. In een markt met 

volledige mededinging worden deze aldus optredende kostenvoordelen onder druk 

van de concurrentie doorgegeven aan de consument. Dit resulteert in een daling 

van de Toegevoegde Waarde met een bepaald percentage bij elke verdubbeling van 

de geaccumuleerde marktomvang {de markt-ervaringskromme): 

ofwel 

-J.L 

( 
IQtot{t) J tw 

TW{t) = TW{O)• IQ {O) 
tot 

waarin IQtot de totaal geaccumuleerde productie voorstelt: 

t 

IQtot{t) = IQtot(O) +I Qtot{t') dt' 
0 

(2.33) 

{2.34) 

(2.35) 

Men classificeert de curves meestal naar de snelheid waarmee ze dalen. Bij

voorbeeld een 87 X ervaringscurve: bij J.Ltw = 0.2 daalt de toegevoegde waarde 

bij elke verdubbeling van de geaccumuleerde productie tot 2-o· 2 = 87 X van 

zijn vorige waarde. 

Voor een illustratie omtrent de gevoeligheid voor de parameters wordt verwezen 

naar appendix D. 

In de praktijk bleek de markt-ervaringskromme ook een bepaalde voorspellende 

waarde te hebben en als zodanig wordt hij in ons model gebruikt. 

Theoretisch mag de ervaringskromme alleen betrekking hebben op de Toegevoegde 

Waarde, omdat het bedrijf in principe geen invloed heeft op de ontwikkeling 

van de grondstof-prijzen. Met name de grondstof olie bijvoorbeeld heeft de 

laatste decennia een grillig prijsverloop gehad. Desalniettemin bleek de ont

wikkeling van de Toegevoegde Waarde goed beschreven te worden door de theorie 

van de ervaringskromme. 
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Later zullen we echter de prijs-ontwikkeling nodig hebben. In ons model is de 

ontwikkeling van de grondstofkosten bekend en zijn de grondstofkosten per een

heid product grosso modo constant. Daarom kan de ervaringskromme in di~ geval 

ook gebruikt worden om de prijsontwikkeling te voorspellen. vermits men de 

waarde van de marktervaringscoefficient ~ hier aan aanpast. 
p 

Een waarde ~tw= 0.2 in geval van de Toegevoegde Waarde leidt tot een waarde 

~P~ 0.07 in geval van de prijs (afleiding in appendix D). 

Indien de marktomvang zich ontwikkelt volgens de Pearlkromme. kan men het vol

gende verband tussen Qtot(t) en IQtot(t) afleiden (Appendix C): 

(2.36) 

Hiermee volgt dan de volgende relatie voor het verloop van de autonome prijs 

(fig 2.10): 

p (t) = p (0) • auto auto 
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Ftg 2.10: Autonoom Prijsvertoop 

- 24 -

(2.37) 



Toevoegen productie~: invloed op de prifs 

We veronderstellen dat de marktomvang autonoom is. De totale afzet is verdeeld 

tussen de eigen productie ~(t) en die van de gezamenlijke concurrentie Qc(t): 

(2.38) 

Het marktaandeel Ma(t) van onze model-onderneming wordt gedefinieerd als: 

(2.39) 

De productie ~(t) heeft geen invloed op de marktomvang Qtot(t), maar elke 

vergroting van het eigen marktaandeel gaat ten koste van het marktaandeel van 

de concurrentie. 

Faessen {Fae86} ging uit van een autonome prijsontwikkeling volgens de erva

ringskromme. Hij vond dat er geen grens was aan de groei van ~(t) als de on

derneming de prijsdaling bij kon houden door middel van de productiviteits

stijging. Het marktaandeel kon dan zelfs boven de 100 X uitkomen. 

De theorie van de markt-ervaringskromme gaat echter uit van volledige mededin

ging. Bovendien zal, naarmate het marktaandeel van onze firma groeit, de prijs 

P(t) niet meer geheel autonoom zijn. De onderneming ervaart in toenemende mate 

de markt-vraagcurve. 

We breiden daarom de ervaringscurve uit met een gelineariseerde vraagcurve 

voor het bedrijf: 

[ 
~(t) ] 

P(t) = pauto(t)• 1 - ~(t) (2.40) 

Is ~(t) gelijk nul dan is de prijsvorming autonoom. Een vergroting van de 

productie ~(t) laat de prijs dalen. Onder invloed van deze prijsdaling past 

de concurrentie zijn productie-groei aan, zodanig dat de totale marktomvang 

beschreven wordt door de Pearl-kromme. 

De grootheid ~(t) stelt de theoretische eindomvang van de markt voor ~(t) 

voor: de prijs P(t) = 0 voor ~(t) = ~(t). 
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We kiezen ~(t) = ~·Qtot(t): De eindwaarde voor de marktomvang voor ~(t) 

is evenredig met de ontwikkeling van de marktomvang Qtot(t). Dan geldt: 

~(t) Ma(t) 

~(t) = ~ 

zodat de prijs bepaald wordt door: 

( 
IQ ( t) ] -J.LP ( ] 

P(t) = P(O)• tot • 1 - Ma(t) 
IQtot(O) ~ 

(2.41) 

(2.42) 

De productie ~(t) heeft slechts momentane invloed op de prijs. De prijs neemt 

af als het marktaandeel toeneemt. 

Voor de prijs-elasticiteit voor het bedrijf ~(t), gedefinieerd door: 

vindt men dan : 

d ~(t) = - n (t) • 
"D ~(t) 

dP ~ Ma(t) 
~ ( t) = - d~ • p = ~- Ma( t) 

(2.43) 

(2.44) 

De prijselasticiteit neemt dus sneller dan evenredig toe met het marktaandeel. 

Met de constante ~ kan men de helling van de vraagcurve instellen en daarmee 

de prijselastiet tei t aanpassen. Hierbij dient men voor alle t te blijven vol

doen aan de voorwaarde dat ~(t) ~ Qtot(t). Dit sluit niet uit dat ~e > 1. 

De maximale productie van de onderneming wordt immers niet gedicteerd door een 

positieve prijs, maar door een postieve winstmarge. In het algemeen zal deze 

nul zijn lang voordat de prijs tot nul gedaald is. 

Gemakshalve gaan we voorlopig uit van een waarde ~e= 1. 
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§ 2.4 Dyna.isCh optiaale sturing: doelfunctie en bedriJfstiJd 

In de vorige paragraaf is het model beschreven. Het bevat twee stuurvectoren: 

-De stuurvector U1 (t} bepaalt de hoeveelheid geinvesteerde middelen en de 

hoeveelheid Vreemd Vermogen die hiervoor aangetrokken dient te worden. 

- De stuurvector U2 (t) bepaalt de groei van het Eigen Vermogen en de uitge

keerde dividend. 

Men kan door middel van de investeringen de onderneming sturen. Dynamische op

timalisering houdt in dat de stuurvectoren zo bepaald worden dat een doelfunc

tie gemaximaliseerd (soms: geminimaliseerd) wordt. 

De keuze van de doelfunctie zal afhangen van degene die mag kiezen. In een on

derneming komen de belangen van verschillende groeperingen (directie, eigena

ren. werknemers. vakbonden, overheid, banken, etc} samen en de belangen van 

deze participanten kunnen aanmerkelijk verschillen. 

§ 2.4.1. Doelfunctie 

Wij adopteren het gezichtspunt van de aandeelhouders. We veronderstellen dat 

die slechts geïnteresseerd zijn in vergroting. c.q. maximalisering van hun be

zit. 

Onze doelfunctie wordt dan het maximaliseren van de contante waarde van de 

kasstroom van de aandeelhouders. De kasstroom van de aandeelhouders wordt ge

vormd door de uitgekeerde didvidenden en door de ontvangsten uit de liquidatie 

van de onderneming aan het eind van de bedrijfstijd 1b· 

Daarbij is ook het tijdstip waarop deze kasstroom wordt ontvangen van belang. 

1 Megaflorijn nu is meer waard dan 1 Megaflorijn over 10 jaar. Over kasstroom 

die nu ontvangen wordt heeft men geen onzekerheid meer en men heeft er direct 

de beslissingsmacht over. Men kan het aanwenden voor consumptie. beleggen of 

opnieuw investeren. In de laatste gevallen levert het weer een bepaald rende

ment op (als vergoeding voor het uitstellen van de consumptie, voor het nemen 

van risico, voor geldontwaarding. etc.). 

Om tegen deze alternatieve aanwendingen op te wegen, dient het Eigen Vermogen 

in het bedrijf een zeker minimaal rendement ip op te leveren. 
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Daarom worden toekomstige kasstromen "contant gemaakt" door ze te verdisconte

ren naar nu met disconteringspercentage ip. De contante waarde op tijdstip 

t
0 

van de uitgekeerde dividend dv(t 1 ) op tijdstip t 1 is dat bedrag dat 

uitgezet op tijdstip t0 tegen een rentepercentage van ip gelijk is aan 

dv(t 1 ) op tijdstip t 1 • 

De (Netto) Contante Waarde-methode (Eng: (Net) Present Value) neemt als be

slissingscriterium de contante waarde van de totale kasstroom gedurende de le

vensduur. Na aftrek van de oorspronkelijke investering (hier: het Eigen Vermo

gen op tijdstip t
0

) resulteert de netto contante waarde. 

De liquidatiewaarde van de onderneming wordt in principe gevormd door het Ei

gen Vermogen. Dit levert dus een bijdrage aan de kasstroom van de aandeelhou

ders aan het eind van de bedrijfstijd ~- Ook dit dient verdisconteerd te wor

den naar het referentie-tijdstip t 0 . 

De doelfunctie van de aandeelhouders ziet e~ dan als volgt uit: 

Ja('o·'bl = J'bdv(t')•e-ip•(t'-tol dt' + EV('b)·e-ip•('b-•ol 

to 

(2.45) 

Bovenstaande functionaal komt overeen met de contante waarde van de totale 

kasstroom (niet de netto contante waarde). 
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§ 2.4.2 Getliddelde rentabiliteit van het Eigen Vei"IIIOgeD 

Dit is een andere maat voor de "performance" van de onderneming, die dezelfde 

uitwerking heeft als de doelfunctie. 

Dit is gelijk aan het rentepercentage dat men over het Eigen Vermogen zou moe

ten ontvangen om dezelfde netto contante waarde te realiseren. 

Uitgaande van J geldt: a 

waaruit volgt: 

§ 2.4.2. De opti-.a.le beclriJfstiid 

(2.46) 

(2.47) 

Deze wordt gedefinieerd als die bedrijfstijd tb waarbij de gemiddelde renta

biliteit rw(t0,~) maximaal is. 

Men kan deze optimale bedrijfstijd L t via trial & error bepalen door 
~b,op 

veel optimalisaties uit te voeren met verschillende ~· 
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§ 2.5. Referentie-waarden. startwaarden toestandsgrootheden 

§ 2.5.1. Productiviteitscuryen en PriJs: referentie-waarden 

De keuze van de startwaarden ~(0) en IQtot(O) oefent grote invloed uit op 

de snelheid waarmee kosten (§ 2.3.2) of prijs (§ 2.3.3) afnemen. en op de 

grootte van desbetreffende grootheid bij een bepaald (geaccumuleerd) produc

tieniveau. 

Het is niet mogelijk om ~(0) en Qtot(O) te fixeren. Wel is het mogelijk 

om de startwaarden van desbetreffende grootheden zelf { gk(O). lk(O), KMCO) en 

P(O) } te fixeren bij een bepaald (geaccumuleerd) productieniveau: 

~(t) {yt-1) ~(t) {yt-1) 

G(t) = G(O)• ( ~(O) ) = Gref· ( ~ ) 
.ref 

(2.49) 

vermits 

~(0) {yt-1) 

G(O) = Gref· ( ~ ) 
.ref 

(2.50) 

Hierin is G(t) een willekeurige kostengrootheid (per eenheid van productie) 

en ~ een willekeurige productiviteitscoefficient. 

Als ~(0) = ~.ref dan is G(O) = Gref· Varieert men ~(0) dan blijft 
G f constant. maar varieert G(O) eveneens volgens bovenstaande vergelij-re · 
king. G f refereert dus aan de waarde van G(O) bij de referentie-hoeveelre 
beid a. 

~b.ref· 

Een en ander heeft tot gevolg dat een ondernemer die start met een groter pro

ductieniveau wordt geacht de daarmee samengaande schaalvoordelen reeds te heb

ben genoten. Dit kan bijvoorbeeld zijn doordat hij zich in een bestaand be

drijf heeft ingekocht of doordat hij start met de nieuwste technieken waar de

ze schaalvoordelen al in zijn begrepen. 

Een soortgelijk verhaal gaat ook op voor de prijs: 

-J,L 

( 
IQtot(O) ) P ( 

P(O) = pref· T •IQ • 1 
gp ref 

~.ref ) 
~·Qtot,ref 

(2.51) 
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Hierin is IQref de waarde IQtot(t) die volgens vergelijking (2.36) overeen 

komt met Qt t f bij T = 1. Daarom is de tijdconstante T uit de Pearl-o ,re gp gp 
kromme expliciet vermeld in vgl (2.51) en wordt IQ f in tonijaar uitgedrukt. re 

Invullen van de referentie-waarden 

Uitgangspunt zijn de parameterwaarden zoals ook Faessen die gebruikt heeft, 

met aanpassingen waar nodig. 

N.B: Alle (geaccumuleerde) productieniveaus zijn genormeerd door ze te delen 

door de eindwaarde van de Pearl-kromme ~· Bijv. Q = 0.0625 tonijaar 

wil zeggen Q = 6.25 X van~ ! ! 

Dit resulteert in: 

Qtot,ref 
IQref 

~.ref 

= 0.0625 tonijaar 

= 0.06454 tonijaar 

= 0.003125 tonijaar 

Dit correspondeert met een halftijd t 1~ 16 jaar en een start-DBrktaandeel van 
2 

Ma= 5 X. IQref wijkt af van de waarde die Faessen gebruikt heeft (~ 0.4708). 

De bijbehorende referentie-waarden voor prijs en kostenposten zijn: 

P f = 100 $/ton re 
gk f = 60 $/ton re 
lk f = 20 $/ton re 
~- f = 0.016 tonl$•jaar -"11, re 
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§ 2.5.2. Toestandsgrootheden: startwaarden 

Als alle parameterwaarden in het werkpunt vastgelegd zijn. blijft over het 

kiezen van de beginwaarden voor de toestandsgrootheden: ~(0). Qtot(O). 

IQtot(O) en EV(O). 

Keuze Qtot{O): 

Qtot(O) bepaalt het startpunt op de Pearl-kromme en wordt overeenkomstig geko

zen: een waarde van Qtot(O) = 3.45 % correspondeert met ti = 20 jaar. etc. 

Keuze ~{0): 

~(0) en Qtot(O) bepalen samen het marktaandeel Ma(O) op t = 0. Gegeven een 

keus voor Qtot(O) en voor Ma(O). dan volgt daaruit ~(0) = Ma(O)•Qtot(O). 

Keuze IQtot{O): 

IQtot(O) ligt vast door de keuze van en Qtot(O). (§ 2.3.3. vgl. 2.36) 

Keuze EV{O): 

De keuze van EV(O) is belangrijk omdat hij de overlevingskansen van het 

bedrijf in aanzienlijke mate kan bepalen en tamelijk vrij te kiezen is. 

Hoe groter EV(O). des te hoger de functionaalwaarde zal zijn. enerzijds omdat 

de rentelasten afnemen. anderzijds omdat de onderneming zijn productie sneller 

toe kan laten nemen en profijt kan trekken uit de productiviteitswinsten die 

dit met zich meebrengt. Een te hoge waarde voor EV(O) kan echter resulteren in 

een lagere gemiddelde rentabiliteit rw. 

Gegeven dat de verhouding EVITV minimaal 1/3 is. volgt hieruit dat 

EV(O) ~ ~ M(O). 
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Hoofdstuk 3: Analyse en resultaten 

§ 3.1. Inleiding 

In § 3.2 wordt eerst de invloed van het marktaandeel aan een nadere studie 

onderworpen. In § 3.3 worden de dynamisch optimale sturingen besproken voor 

twee optimalisaties met verschillende start-marktaandelen. In § 3.4 wordt na

der ingegaan op de rol van het disconteringspercentage ip op de vermogens

structuur en op het Eigen Vermogen op het eind van de bedrijfstijd 1b· Dit 

wordt gevolgd door een bespreking van de optimale bedrijfstijd 1b,opt" 

In § 3.5 wordt de gevoeligheid van de dynamisch optimale sturing voor parame

tervariaties besproken en in § 3.6 wordt de dynamisch optimale sturing verge

leken met een tweetal niet-optimale sturingen. 

Tot slot aan het begin van dit hoofdstuk nog twee opmerkingen vooraf: 

1. Er wordt strikt onderscheid gemaakt tussen omzet ~ of Qtot en Sales 

S(t) = P(t)·~(t). Omzet wordt uitgedrukt in [ton/jaar] en Sales wordt 

uitgedrukt in [$/jaar]. 

2. Alle grootheden die in appendix A dik gedrukt zijn zijn genormeerd. Dat 

houdt in dat hun waarde gedeeld is door de waarde van ~· de eindwaarde 

van de marktomvang. De dimensies zijn niet v~~anderd. Omdat we ~ zelf 

ook genormeerd hebben is dus ~= 1 ton/jaar = 100 X ton/jaar. 

§ 3.2. llarktaandeel en .axl.ale winst 

In deze paragraaf komen achtereenvolgens de volgende zaken aan de orde: 

- welke verandering van het marktaandeel is te verwachten bij een gegeven pro

ductiecapaciteit: § 3.2.1. 

-hoe ziet het omzetprofiel er uit als functie van de tijd voor verschillende 

constante marktaandelen: § 3.2.2. 

- in § 3.2.3. wordt getoond dat de Winst voor Belasting als functie van het 

marktaandeel een maximum heeft. Hierbij is de dynamica geheel buiten 

beschouwing gelaten; het betreft een momentane analyse ! 

Daarna worden het minimale en het (momentaan) optimale marktaandeel bespro

ken, met gevoeligheidsanalyse. 
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§ 3.2.1. lnyloed productie=t:anaci tei t op -.rktaandeel 

De hoeveelheid productie-Middelen nodig om een gegeven productie-niveau ~{t) 

te handhaven volgt uit vgl. {2.19): 

d ~{t) 
.;;;....d,..;.;t;...__ = 0 

~{t) 

~=eonst{t) = KM(t) {3.1) 

Voor groei van de productie is dan uitbreiding van de productiecapaciteit no

dig. Op het moment dat hiertoe de Middelen worden uitgebreid {vgl 2.7) is er 

sprake van een tijdelijke overcapaciteit. Uitbreiding van Middelen leidt ver

traagd tot vergroting van de productie {vgl 2.19). 

Als gevolg van deze uitbreiding van de Middelen neemt in eerste instantie de 

bezettiDgsgraad af (vgl 2.20). Als vervolgens de aanwezige overcapaciteit 

wordt opgevuld doordat de productie toeneemt dan zal ook de bezettingsgraad 

weer omhoog gaan. 

Als maat voor de overcapaciteit nemen we de verhouding van de aanwezige hoe

veelheid Middelen {volgens 2.7) tot de hoeveelheid nodig om het huidige pro

ductieniveau te handhaven {volgens 3.1). Dan geldt dat de bezettingsgraad om

gekeerd evenredig is met de overcapaciteit: 

M(t) = KMCt)•U1(t)•EV{t) 

~=eonst(t) ~{t) = bg(t) 
1 {3.2) 

De bezettingsgraad is afhankelijk van het productieniveau en van de geinves

teerde Middelen en is aldus een maat voor de aanwezige overcapaciteit op een 

gegeven moment. 

Met bg als maat voor de overcapaciteit kan men vgl. {2.19) dan ook schrijven 

als: 

d ~{t)- ~(t) ·( 1 - ) 
dt - TM bg(t) 1 (3.3) 

De totale marktomvang neemt toe overeenkomstig dePearlkromme {vgl 2.31). Om 

het marktaandeel constant te houden dient de productie ~{t) daarom eveneens 

toe te nemen overeenkomstig de Pearlkromme. 
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Gelijk stellen van vgl. (2.31) aan vgl. (3.3) met ~(t) = Ma•Qtot(t) en con

stant marktaandeel (Ma= constant), geeft voor de vereiste overcapaciteit op

dat het marktaandeel ook inderdaad constant is: 

(3.4} 

De vereiste overcapaciteit is afhankelijk van de verhoudig TM(Tgp en van de 

plaats op de levenscyclus (fig 3.2.1}. Verder in de levenscyclus is minder 

overcapaciteit nodig om het marktaandeel constant te houden. 

C-l .. 
"" 
." .. 
~ 0.85 .. .. .. 
.: 0.81-----'--.::;;;;-~-_;_-~=:.._--?.c.._-+-----r---+-~ ::l I .. .. .. = o.75r----:-n--,.:~--:::~-r-~:......_-4--+--+--+-~ 
" I 

l 0.7t----::::::?"~:::=-::-t""7-=-t---+-+--+--+---+-~ 

---> Totale marktomY&JlC Qtot. [ taiiiJr ] 

Ftg 3.2.1: Bezetttngsgraad bg waarbtj Ma=constant. T = 6 jaar. ma. gp 

Is de overcapaciteit op een gegeven moment groter dan 1~ (bg < ~}. 
dan neemt het marktaandeel toe. Is de overcapaciteit kleiner dan 1~ 

(bg > ~} dan zal het marktaandeel afnemen (zie vgl 3.5): 

d Ma< t > _ ~ r ~ct> ] _ Ma< t > • [ 1 _ 1 ] 
dt - dt lQtot(t} - TM bg(t} ~(t) (3.5} 

Fig 3.2.1 geeft tevens enig inzicht in het effect van TM' de tijdconstante in 

de productie-vergelijking. Als TM kleiner wordt, kan het marktaandeel behouden 

worden bij een betere bezetting van de productiemiddelen. Afschrijvingskasten 

en rentelasten zullen dan lager zijn en de winstmarges hoger. 

De onderneming weet zijn investering efficienter te benutten. 
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Met bg = ~ en Qtot =~/Ma kan men uit vgl. (2.20) de voor een constant 

marktaandeel benodigde Middelen berekenen (Fig 3.2.2a). In Fig 3.2.2b is de 

(grafisch bepaalde) toename dM/dt getekend. Opvallend is dat juist vooraan in 

de levenscyclus de Middelen het snelst toe dienen te nemen. Het extra vermogen 

dat de onderneming nodig heeft om deze extra middelen aan te schaffen dient 

zij te verkrijgen door meer Vreemd Vermogen aan te trekken of door winst in te 

houden. 

2 r--·-·····-·· 

[ s J 

-~ -
=== 

--

tijd [Jaar] tijd [Jaar] 

Ftg 3.2.2: .N'tddeten .1( t) en toename Jftddeten ~{ t) 

§ 3.2.2. lfarktaandeel en c-.zetorof'iel 

In fig 3.2.3 is de invloed van het marktaandeel op het omzetprofiel en het Be

drijfsresultaat getekend. 

De profielen zijn getekend voor verschillende constante waarden van het markt

aandeel: Ma = 1, 2, 5, 10, 20 en 35 %. 
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De grondstofquote neemt toe. Zowel in de tijd als bij toenemend marktaandeel. 

De prijs daalt sneller dan de grondstofkosten. Bij een marktaandeel van 35% 

worden de grondstofkosten alleen al groter dan de Sales. Zelfs als dit de eni

ge kosten waren zoe de onderneming al verlies maken ! 

De loonkosten dalen sneller dan de prijs; de loonquote daalt. Met name vooraan 

in de levenscyclus is deze daling voor kleine marktaandelen zelfs spectaculair 

te noemen. 

De afschrijvingen zijn niet getekend. 

1.2 Moe 1.2 

{. -l 

• .. 
0 

" ... 
I ... 

.3 .. ... 
c: 
0 .. 
u 
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tiJd [J-o] tiJd [J-o] 

0.3 1.5 ...... Ne~o 

[.$] .. .. 
! 
:; .. 
" 0.5 .. 
;, 
;:: ... 

1% " Cl 

\! 

-0.5 
i,JS1 

20 40 0 20 40 

tiJd [J-o] ctJd [JMI"l 

Ftg 3.2.3: Omzetproftel en Bedrtjfsresuttaat 
ll.a = constant = [1 ,2,5,10,20,35] % 

De bruto winstmarge neemt eerst toe. gaat door een maximum en neemt daarna 

langzamer weer af. Vroeg in de levenscyclus zijn de loonkosten verantwoorde

lijk voor de steile daling bij kleiner wordend productie. Laat in de levenscy

clus zijn het de grondstofkosten die de verminderde winstmarge veroorzaken: 

Het aandeel van de grondstofkosten in het omzetprofiel blijft toenemen. 
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Daartussenin bevindt zich een maximum. Dit maximum is afhankelijk van het 

(constante) marktaandeel. Er is ook de tendens naar een absoluut maximum waar-. 
neembaar. Dat ligt boven de 5 % maar beneden de 20 %. 

Het Bedrijfsresultaat vertoont dezelfde kenmerken: Toename, maximum en afname. 

Het maximale bedrijfsresultaat ligt boven de 10 en beneden de 35 %. De top 

ligt verder in de levenscyclus dan bij de bruto winstmarge het geval was. De 

productie ~ neemt eerst nog sneller toe dan de winstmarge afneemt 

Hoewel de bruto winstmarge zeer sterk negatief is bij kleine marktaandelen 

voorin de levenscyclus, valt het absolute verlies (negatief BR) mee omdat de 

Sales nog tamelijk klein is. 

§ 3.2.3. Invloed van het .arktaandeel op de 8KJIDelltane Winst voor Belasting 

We schakelen de dynamica nu uit en beschouwen de momentane Winst voor Belas

ting. Combineren van vgl (2.21) met (2.6) geeft: 

De momentane winst WvB is afhankelijk van de tijd t, van ~· van U1 en van EV. 

We willen de invloed van het marktaandeel op de momentane winst bestuderen. 

Daarvoor zullen we nu verder uitgaan van een onderneming die haar productie

Middelen zo efficient mogelijk gebruikt (geen overcapaciteit: bezettingsgraad 

bg(t)=1) en financiert met maximaal Vreemd Vermogen (maximale hefboomwerking: 

Ut(t)::3). 

We beschouwen het Eigen Vermogen dus niet als gegeven, maar passen EV aan aan 

de gewenste kapitaal- (M = ~/(bg·~) J en vermogensstructuur (EV = MIUd. 

Dan volgt voor de afschrijvingskasten en de Rente-Lasten [RL= rvv·(U1-1)·EV): 

ak + RL = rap + rvv· U1-1] • ~ t U1 bg·~ 
(3.7) 

Na invullen U1::3 en bg=1 gaat vgl. (3.6} dan over in:· 
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We berekenen de WvB als functie van~ op een aantal punten van de levenscy

clus. Daarbij geeft de tijd de plaats op de levenscyclus aan {Qtot{t} en t 

zijn eeneenduidig gekoppeld via de Pearlkromme). Met t en dus Qtot con

stant is het marktaandeel Ma evenredig met ~. 

1.5 r----.-----,r----.-----,r----, 1.5,....----,----.-----..-----., 

[ Sl.lr 1 
[ SIJr ] 

! .. 
11 

::1 

= .. 
11:1 .. 
0 
0 .. ... 

-1 • 
~ 

-1.5 

0.05 0.1 0.15 0.2 10 20 30 40 

Produotie Qb [ tmll.lr 1 
Marklaandeel [ s ] 

Ff. g 3. 2. 4 : 101Rel1tane \Yf.ns t voor Be l.as t f.ng: 
t = constant = [5,10,15,20,25] jaar 

In fig 3.2.4 is de winst WvB getekend als functie van de productie ~ en 

omgerekend naar het marktaandeel Ma voor verschillende {constante} waarden 

van de lopende tijd t, die aangeeft waar men zich op de Pearlkromme bevindt. 

Voor tamelijk grote marktaandelen wordt de WvB negatief omdat de prijs daalt 

{vgl 2.42}. Voor kleine waarden van ~ wordt de winst ook negatief omdat de 

kosten toenemen {negatieve schaaleffecten: zie fig 2.7). Daartussenin bevindt 

zich een maximum. Dat noemen we het {momentaan} optimale marktaandeel. Bij het 

optimale marktaandeel is de marginale winst dWvB/d~ gelijk aan nul. 

Het optimale marktaandeel wordt kleiner naarmate de marktomvang verder is toe

genomen. Het optimum zelf wordt groter. 

Het optimum is tamelijk ongevoelig voor geringe afwijkingen van het optimale 

marktaandeel. Met de tijd wordt deze gevoeligheid groter. 
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Minimaal marktaandeel 

Zeer interessant is het minimale marktaandeel waarboven WvB{t) positief is. In 

fig 3.2.5a is dit getekend. Op t=O ligt Ma 1 iets boven de 5% {bij U1 =3). mn 
Een onderneming die start met Ma{O) = 5% zal dus een {aanloop-)verlies lijden. 
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Ftg 3.2.5: Het atntmale marktaandeel: de ~atntmale 
productte 8 de mtntmale toename van de Jftddelen 

40 

40 

Het mininale marktaandeel neemt af met het verder door lopen van de levenscy

clus tot ca. 0.5 %. De prijsdaling is bij deze kleine marktaandelen nagenoeg 

autonoom. Het is de productie ~{t) die d.m.v. schaalvergroting (productivi

teitswinsten) de autonome prijsdaling t.g.v. de experience curve moet compen

seren. De minimale productie ~(t) neemt dus wel toe (fig 3.2.5b): ook om het 

minimale marktaandeel te kunnen handhaven moet de onderneming groeien. Het 

omzetprofiel {fig 3.2.5c) is tamelijk vlak. De middelen hoeven veel minder 

snel toe te nemen dan de productie (fig 3.2.5d). Dit komt door toenemende 

kapitaalproductiviteit. 
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Aangenomen dat de concurrenten eenzelfde omzetprofiel hebben als onze model

firma, betekent het afnemen van Ma i dat er ruimte komt voor meer concurrenmn 
ten. 

Momentaan Optimale marktaandeel 

In het optimum is de marginale winst nul. Differentieren naar Ob levert de 

marginale momentane winst op bij vergroting van de productie: 

(3.9) 

Met U1 =3 en bg=1 vindt men dan het optimum door Ob op te lossen uit: 

(3.10) 

Men kan dit ook anders formuleren: in het optimum zijn de marginale kosten ge

lijk aan de marginale opbrengsten. 

Voor de standaard set parameterwaarden (app. B) met bovengenoemde aanvullingen 

daalt het optimale marktaandeel {fig 3.2.6) van ca. 20% bij t=Ü tot 13% na 40 

jaar. 

De marginale kosten dalen vanwege schaalvergroting: productiviteitswinsten. 

De marginale opbrengsten dalen echter ook en wel door twee effecten: 

1 de prijselasticiteit ~ neemt toe met het toenemen van het marktaandeel 

(vgl 2.44). De marginale opbrengsten nemen daardoor af met het toenemen 

van het marktaandeel. Het evenwicht tussen prijselasticiteit en producti

viteitscoefficienten is verantwoordelijk voor de ligging van het momentane 

optimum. 

2 de marginale opbrengsten nemen bovendien af door de ervaringscurve. Dit 

effect is verantwoordelijk voor het kleiner worden van het optimale markt

aandeel met het vorderen van de levenscyclus. 
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De maximale momentane Winst voor Belastingen neemt in die zelfde tijd eerst 

sterk toe omdat de productietoename groter is dan de daling van de winstmarge. 

Na 28 jaar daalt de winstmarge sneller dan de productie toeneemt. Hierdoor 

daalt de maximale WvB. 

Het optimale marktaandeel zal bij de dynamisch optimale sturing een prominente 

· plaats blijken in te nemen. 
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Ftg 3.2.6: Het momentaan optimal.e marktaandeel. 
8 mom.enta.an maxtmal.e wtnst V()or belasting 

Gevoeligheid momentaan optimale marktaandeel voor de parameters 

We onderzoeken de invloed van de parameters op het optimale marktaandeel en de 

Winst voor Belasting. Daartoe varteren we desbetreffende parameters rond hun 

standaardwaarden en plotten de daarbij behorende Ma t en WvB t" op op 

In fig 3.2.7 zijn de meeste gevoeligheden getekend. De gevoeligheid voor va

riaties in ~gk is niet in het plaatje getekend. Deze gevoeligheid is name

lijk beduidend groter en verloopt bij benadering lineair van -5 bij t=O tot 

-30 bij t=40 jaar. Iets minder doch ook zeer gevoelig is de referentie-waarde 

gkref" 
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Alfa ~ AivB ~ Ff.g 3.2.7: gevoetf.ghef.d ll.a / par en J(vB / par op 

df.verse plaatsen op de levenscyclus 

In onderstaand staatje zijn de gevoeligheden kwalitatief weergegeven: 

I 
1 j_ 

I I I • • • • I I 
J.Lp ~ T}gk ~ 11lk ap r lk f gkref Kx.ref vv re 

De gevoeligheden hangen nauw samen met het omzetprofiel. Hoe groter het aan

deel van een grootheid in het omzetprofiel. te gevoeliger het optimum voor va

riaties in de met die grootheid samenhangen4e parameters. 

De grondstofquote bijvoorbeeld neemt toe; de gevoeligheid voor variaties in 

T}gk neemt ook toe. De loonquote neemt af en de gevoeligheid voor T}lk wordt 

ook minder. 
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§ 3.3. ])ynallische optba.le sturing: 

[-] 

[ x ] 

Ut:--, U~-
3~----~----~~--~----~ ! ._..-~---

! ! \ 

i i u~ 
1 i i f l 

~3.'1 

2 ·-··-··--·--.. -1----·····-_J___ ! l 

I 1---\-, I ~~ \\ 
I 

o~----~----~----~~----U· 
0 10 20 30 40 

tijd (Jaar] 

20 
Marktaandeel Ma(t) 
~3.3 

·-··-·---·-···-+··--·--·· --~---·~"- -·-
i i 
l ! 
; I ·-·+· . 
l 

o~----~----~----~----~ 
0 10 20 30 40 

tijd (jaar] 

2 
Middelen (& Eigen Vermogen) 

[ s] 3.3.~ i 
i M 

1.5 +--·-.. ·-· ""' 

1 

0.5 

l . 
o~----~----~-----L-----U 

0 10 20 30 40 

tijd (jaar] 

1.
2 

bezettingsgraad bg( t) 

3.3. '-t l ! 
l_. i .i (-] 1 ·--··------r-· 

0.8 _ ............. ( .... _._" ____ !···· .......... --.. ·-----l----... -............ . 

0.6 
- I 

0.4 .__ __ ..___ __ ..___ __ ..___..;_-..I 

0 10 20 30 40 

tijd (jaar] 

Optimalisaties zijn uitgevoerd voor verschillende 

- starttoestanden 

- plaatsen op de levenscyclus 

- parameterwaarden 

We bespreken achtereenvolgens twee optimalisaties. een met een start-marktaan

deel van 5 % en een met een startmarktaandeel van 20 %. 

Voor beide geldt: parameterwaarden volgens de standaardset (appendix B}. half

tijd ti= 20 jaar en bedrijfstijd 1b= 40 jaar. 

§ 3.3.1. Sta.rt-.a.rktaandeel Jla(O) = 5% [ EV(O} = 0.06837 $) 
Sturing: 

In fig 3.3.1. zijn de stuurvectoren getekend. U2 (percentage uitgekeerde divi

dend} vertoonst een bang-bang-gedrag. Bij aanvang heeft U2 de waarde 1. D.w.z. 

dat de Netto Winst volledig als dividend aan de aandeelhouders wordt uitge

keerd. Het Eigen Vermogen (fig 3.3.2. en 3.3.8} wordt constant gehouden. 
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Later zullen we zien dat de Netto Winst (fig 3.3.20) daar ne,gatief is. Het 

bedrijf lijdt (aanloop-)verlies {fig 3.3.19: nettowinst-marge). Dit verlies 

wordt gedeeltelijk gefinancierd door de overheid uit de belastingpot. De rest 

wordt door de aandeelhouders aangevuld. Dit laatste·wordt bestraft via de 

doelfunctie. De bijdrage van de fiscus wordt niet bestraft. 

Na 2 jaar klapt U2 om naar zijn minimum-waarde: er wordt overgegaan tot maxi

maal winst inhouden. Het Eigen Vermogen neemt steeds sneller toe. 

Na 17 jaar heeft het een maximum bereikt en keert de onderneming tot aan het 

eind alle winst als dividend (fig 3.3.20) uit aan de aandeelhouders. 

Ut (verhouding M tot EV) is maximaal tot 21.5 jaar na de start. De Middelen 

(fig 3.3.2.) nemen dus evenredig toe met het Eigen Vermogen. 

Ook het Vreemd Vermogen (fig 3.3.16}, de Rentelasten (fig 3.3.14} en de af

schrijvingskosten (fig 3.3.11} nemen evenredig toe. 

Tussen 17 en 21.5 jaar blijven de Middelen constant. 

Na 21.5 jaar heeft de onderneming zijn optimale marktaandeel (fig 3.3.3) be

reikt. Er wordt niet langer maximaal Vreemd Vermogen aangetrokken. Via Ut 

wordt precies zoveel Vreemd Vermogen aangetrokken dat de onderneming het opti

male Marktaandeel blijft volgen. 
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Na ca. 37.5 jaar (2.5 jaar voor bet eind) desinvesteert de onderneming: de 

Middelen gaan naar nul. Al het Vreemd Vermogen wordt afgelost en bet Eigen 

Vermogen wordt op een BankTegoed (fig 3.3.16) gezet. 

Levensloop: 

De onderneming start met verlies (zie fig 3.3.20: Netto Winst, en 3.3.19: net

towinst-marge). Het Eigen Vermogen en de Middelen blijven constant, omdat de 

onderneming negatief dividend uitkeert. Daardoor kan de productie ~ (fig 

3.3.5) toch toenemen door opvullen van de productiecapaciteit (fig 3.3.4: de 

bezettingsgraad neemt toe). De prijs (fig 3.3. 7) neemt af (ervaringskromme: 

autonome prijsdaling). Ondanks deze prijsdaling is de productiviteitswinst 

(fig 3.3.9 t/m 3.3.12) die de onderneming boekt door de (geringe) productie

groei voldoende om na twee jaar winst te kunnen maken (zie fig 3.3.19). 

Vanaf dat moment nemen Eigen Vermogen en Middelen snel toe. Sneller dan de 

productie ~: de bezettingsgraad daalt. Deze overcapaciteit is echter nodig om 

de productie maximaal te laten groeien. 

- 46 -



Bruto Resultaat 
1.5 a. '3. '3 ! 

[ $/jr ] 

1 

·---····--·--·r···-····-·-·-

o~-=~~--~~--~----~ 

0 10 20 30 40 

tijd [jaar] 

0
•
3 

3.3.15 i 
WvB/Sales 

[-] 0.2 ····-··-··-··-········+······· ···-··---··--t·····------··--+-· -
' 

0.1 

0 

-0.1~----~----~--~~--~ 

0 10 20 30 40 

tijd (jaar] 

0
_
05 

Rente-Opbrengsten 
a."S.I'i : ! : 

[ Sljr ] O ' ~-+-- . 
l ·-·--r··-·-···-·····-··r-··--·······-· ·· -0.05 

-0.1 ·-···---!--- __ J_···---···-········-.!.--·················· ·-: ! i 

-0.15 .__ ___ ...._ ___ ...._ ___ .__ _ ___, 

0 10 20 30 40 

tijd [jaar] 

1 
BankTegoed & Vreemd Vermogen 

3.'3. t6 ! ! j 
( s ] I , , 

o --~--j-t;v-1- ----
-1 

-2~----~----~----~~--~ 
0 10 20 

tijd [jaar] 

30 40 

Het Marktaandeel van de onderneming neemt eerst af. De productie neemt welis

waar toe. maar de totale marktomv-ang (niet getekend: zie Pearlkromme) neemt 

sneller toe. Pas na ca. 10 jaar is de (over)capaciteit zo groot geworden. dat 

de productiegroei d~/dt de marktgroei dQtot/dt overtreft. Vanaf dat moment 

stijgt het marktaandeel snel. 

Ondertussen blijft de onderneming productiviteitswinst boeken. Met name de 

loon-quote (fig 3.3.10) neemt gestaag af en de winstmarges (fig 3.3.12 en 

3.3.19) blijven evenredig toenemen. 

Na 17 jaar dreigen de winstmarges af te nemen. Doordat het marktaandeel in de

ze periode snel groeit. staan de prijzen onder druk van het toenemende aanbod 

van de onderneming zelf. Het relatieve aandeel in het omzetprofiel van met na

me de grondstoffen neemt daardoor extra sterk toe. De loonquote is ook zo laag 

dat daarop geen winst meer geboekt kan worden. Door vanaf dat moment de Mid

delen constant te houden. neemt de bezettingsgraad snel toe en de 

afschrijvingsquote (fig 3.3.11) evenredig af. terwijl het marktaandeel nog 

steeds blijft toenemen. 

Na 21.5 jaar heeft de onderneming het optimale marktaandeel bereikt. Het opti

male Marktaandeel daalt om de autonome prijsdaling te compenseren. 
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De productie neemt nog steeds toe. maar langzamer dan de ma.rktomvang. De 

prijselasticiteit is kleiner dan 1: Ook de Sales blijft toenemen. De rentabi

liteit van het Eigen Vermogen is ca. 120 %. 

Bedrijfsresultaat (fig 3.3.13) en Netto Winst gaan na ca. 30 jaar door hun 

maxinmm heen. De bezettingsgraad loopt langzaam naar 100 %. 

Tweeeneenhalf jaar voor het eind desinvesteert de onderneming. Het Vreemd Ver

mogen wordt volledig afgelost. De Rente-Lasten worden rente-opbrengsten en de 

afschrijvingskasten gaan naar nul. De productie daalt vertraagd: de voorraad 

wordt geruimd. De nettowinst-marge gaat hierdoor fors omhoog. Desondanks daalt 

na een korte opleving de netto winst vanwege het terugvallen van de Sales. 

De functionaalwaarde bedraagt: J = 0.6432. 
a 

De gemiddelde rentabiliteit van het Eigen Vermogen bedraagt: rw = 17.60 %. 
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Stadia 

In bovenstaande beschrijving kunnen we 5 stadia van ontwikkeling onderschei

den: 

1. Aanloopfase 

De onderneming start vroeg in de levenscyclus. De schaalgrootte van de 

productie is nog te klein om kostendekkend te produceren. 

Zij kan in principe de kosten drukken door Middelen en Vreemd Vermogen af 

te stoten. Dan kan zij zelfs heel kort winst maken, doch niet genoeg om de 

productie toe te laten nemen en nog van schaalvoordelen te profiteren. On

der druk van de concurrentie daalt de prijs en de onderneming gaat op kor

te termijn failliet. Dit komt overeen met een liquidatie-strategie en kan 

alleen profijtelijk zijn bij bedrijfstijden van een paar jaar. 

Het verlies in mindering brengen op het Eigen Vermogen behoort wel tot de 

mogelijkheden. Simulaties wijzen uit dat daardoor de aanloopfase verlengd 

wordt maar de onderneming niet failleert. 

Op lange termijn is het echter ook voor de aandeelhouders gunstiger om nu 

het verlies te dekken om de groeimogelijkheden voor de onderneming niet 

aan te tas ten. 

2. Een fase van DBXimale groei. 

De onderneming is uit de aanloopverliezen. De prijzen zijn nog hoog en er 

zijn nog geweldige schaalvoordelen te behalen. Ze trekt DBXimaal Vreemd 

Vermogen aan en voegt zoveel mogelijk winst toe aan het Eigen Vermogen om 

haar leencapaciteit te vergroten. 

3. Een overgangsfase. 

De onderneming begint te ondervinden dat haar aanbod de prijs drukt. Grote 

productiviteitswinsten liggen er niet meer in het verschiet. Verder maxi

maal groeien kan de markt verpesten. De onderneming remt de groei en pro

beert verdere kostendaling te bereiken door haar Middelen efficienter te 

benutten. 

4. De oogst-fase. 

De onderneming heeft een zeer sterke marktpositie opgebouwd. De groeimoge

lijkheden van de markt zijn echter beperkt. Er wordt daarom niet verder in 

groei geïnvesteerd. Het product levert een hoge kasstroom. De onderneming 

heeft enige invloed op de prijs en probeert haar winst te DBXimaliseren 

ten koste van haar marktaandeel. 
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Er komt een punt dat de prijs onder invloed van de concurrentie zover 

daalt dat winstmaximalisatie vereist dat niet slechts marktaandeel wordt 

prijs gegeven, maar dat ook de productie zelf daalt. Dit punt ligt rond de 

hier gekozen bedrijfstijd van 40 jaar. Voordat de onderneming aan deze 

{langzame) afbouw van haar productie toe komt, hebben de aandeelhouders 

haar echter al geliquideerd. 

5. De liquidatie-fase. 

Bij het bereiken van de bedrijfstijd is korte-termijnwinst te realiseren 

door volledig desinvesteren in twee stappen: eerst aflossen van het Vreemd 

Vermogen, vervolgens desinvesteren van het Eigen V~rmogen. De periode tus

sen deze twee stappen is heel kort. 

§ 3.3.2. Sta.rt-.arktaandeel llaCOl - 2D % ( EV(O) = 0.1571 $) 
Dit zullen we minder uitgebreid behandelen. De figuren staan aan het eind van 

de paragraaf . 

Startcondities: 

Door het relatief grote marktaandeel (fig 3.3.23) is de prijs {fig 3.3.27) la

ger. Vergeleken met de vorige (§ 3.3.1: Ma(0)=5%) bespreking start de onderne

ming met een grotere productie. Zij wordt verondersteld de daarmee samengaande 

schaalvoordelen te hebhem gerealiseerd (zie § 2.5). 

Daardoor zijn de kosten nog sneller gedaald dan de prijs: de kosten-quotes 

zijn lager {fig 3.3.29 t/m 3.3.31) en de onderneming start met grote winstmar

ges {fig 3.3.32 en 3.3.39) 

Sturing {fig 3.3.21): 

De onderneming start met maximaal divi~end uit te keren {U2 =1) Het eerste 

kwartaal worden de investeringen nog ingehouden {U1 ~ 2). Daarna wordt maxi

maal Vreemd Vermogen aangetrokken {U1=3) tot ca. 2.5 jaar voor het eind. Dan 

wordt gedesinvesteerd. 

Na twee jaar begint de onderneming winst in te houden; niet abrupt en niet 

maximaal. Na ca. 5 jaar heeft zij haar optimale marktaandeel bereikt. Vanaf 

dát moment handhaaft de onderneming het optimale marktaandeel door de Middelen 

en het Eigen Vermogen {fig 3.3.22) langzaam te laten toenemen via het divi

dendpercentage (U2 ). Na ca. 23 jaar blijft het Eigen Vermogen (en de Middelen) 

constant. 
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Levensloop: 

KenneJijk is het start-marktaandeel toch te hoog. Door de productie (fig 

3.3.25) langzamer dan de marktomvang toe te laten nemen daalt het marktaandeel 

zeer snel. 

Na twee jaar begint de onderneming winst in te houden. Productie, Sales (fig 

3.3.26) en Winsten (fig 3.3.33 en 3.3.40) nemen toe. Marktaandeel en prijs ne

men langzaam af. Winstmarges nemen eerst snel toe en later langzaam af. Renta

biliteit van eigen (fig 3.3.37) en totaal vermogen (fig 3.3.38) nemen toe. 

De meeste winst wordt als dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd. 

Na ca 23 jaar blijven de middelen constant. De productie blijft toenemen door 

opvullen van de capaciteit (fig 3.3.24). Na 37.5 jaar wordt er in etappes ge

desinvesteerd. 

De functionaalwaarde bedraagt: J = 1.473, a 
De gemiddelde rentabiliteit van het Eigen Vermogen bedraagt: rw = 17.60 %. 
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§ 3.4. Discontering en OotiDBle bedrijfstijd 

In § 2.4 hebben we een doelfunctie {vgl 2.45) gedefinieerd en de daarmee sa

menhangende gemiddelde rentabiliteit van het Eigen Vermogen {vgl 2.47). De op

timale bedrijfstijd hebben·we gedefinieerd als die bedrijfstijd waarvoor 

rw{t0.~) maximaal was. In deze vergelijkingen kwam behalve de bedrijfstijd en 

het start{eigen)vermogen het disconteringspercentage ip voor. 

§ 3.4.1. Invloed JBil ip op de veJWJgeDSstructuur 

Hoe de vermogensstructuur van de onderneming er uit zal zien hangt af van de 

relatieve kosten van de beide vermogensbestanddelen. 

De kosten van het Eigen Vermogen worden gevormd door het disconteringspercen

tage. Dat is immers gelijk aan de minimale gemiddelde rentabiliteitseis die de 

aandeelhouders stellen. 

De kosten van het Vreemd Vermogen worden in principe gevormd door de debetren

te r . Omdat rentelasten echter aftrekbaar zijn van de belasting zijn de wer-vv . 
kelijke kosten van Vreemd Vermogen die ten laste komen van de Netto Winst ge-

lijk aan {1-bp)•rvv. 

Als ip > {1-bp)•r dan is Vreemd Vermogen goedkoper dan Eigen Vermogen. Het vv 
is voordeliger voor de onderneming om winsten als dividend uit te keren en 

maximaal Vreemd Vermogen aan te blijven trekken boven het vergroten van het 

Eigen Vermogen en het afstoten van Vreemd Vermogen. Omdat de onderneming een 

minimale solvabileit moet handhaven dient zij, wil zij groeien, toch winst in 

te houden om haar leenvermogen te vergroten. 

Optimalisaties met ip > {1-bp) •r laten dit ook zien. In "k{0)::5%" wordt vv 
na 21.5 jaar de solvabiliteit verhoogd {§ 3.3.1). Dit is omdat de onderneming 

haar eenmaal opgebouwde Eigen Vermogen niet meer kan afbouwen {behalve door 

verlies te draaien). Bij "Ma.{0)=20%" {§ 3.3.2)wordt ook waargenomen dat de 

onderneming haar minimale solvabiliteit handhaaft. 

Optimalisaties met {1-bp)•rbt < ip < {1-bp)•rvv laten zien {fig 3.4.1) dat 

in de aanloop- en groeifase de onderneming Vreemd Vermogen aantrekt. In de 

overgangsfase lost zij dit volledig af. In de oogstfase wordt de kapitaals

tructuur volledig met Eigen Vermogen gefinancierd. Overblijvende winst wordt 

volledig als dividend uitgekeerd. 
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Sturing {ip = 0.04) Eigen Vermogen (ip = 0.04) 
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Fig 3.4.1: U1 (t) 8 U2 (t) en EV(t) bij ip = 0.04 
> 
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Als ip < (1-bp)•rbt dan levert geld op de bank meer "contante waarde" op dan 

uitgekeerde dividend. Gedurende de gehele bedrijfstijd wordt na de aanloopfase 

minimaal dividend uitgekeerd. Overblijvende winst na aflossing van het gehele 

Vreemde Vermogen wordt op de bank gezet (fig 3.4.2). 
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Fig 3.4.2: U1 {t) 8 U2 {t) en EV{t) bij ip = 0.02 

§ 3.4.2. Invloed van ip en t. op bet Eigen Vermogen 
u 

De doelfunctie (2.45) kan men ook schrijven (met t 0=0) als 

De contante waarde van uitgekeerde dividend is dus een factor 

30 40 

(3.11) 

groter dan die van ingehouden winst. Winstinhouding vindt vooral in de groei-
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fase plaats, zodat (1b-t') dan tamelijk groot is. Een verandering van ip 

heeft daardoor meer invloed op de waardering van de ingehouden winst dan op de 

uitgekeerde dividend. Hierdoor zal EV(1b) afnemen naarmate ip groter wordt. 

Dit is ook waargenomen. 

Vergroting van de bedrijfstijd ~ heeft hetzelfde effect. 

In fig 3.4.3. is het marktaandeel getekend van de optimalisatie uit § 3.3.1 

met Ma(O) = 5% (doorgetrokken lijn). De onderbroken lijn geeft het momentaan 

optimale marktaandeel, berekend volgens § 3.2.3, waarin de actuele U1 (t) en 

bg(t) gebruikt zijn in vgl. (3.9). Het optimale marktaandeel ligt tussen de 22 

en 37 jaar. De discrepantie is geheel te wijten aan het Eigen Vermogen. Het 

momentaan optimale marktaandeel berekent de productie ~ die, met behoud van 

de gegeven solvabiliteit en de gegeven overcapaciteit, de maximale winst ople

vert. Daar is een Eigen Vermogen voor nodig dat een nagenoeg constante term 

hoger is dan het Eigen Vermogen zoals de dynamisch optimale sturing dat heeft 

bepaald. Vanwege het hierboven behandelde effect van ip en ~· geldt voor 

de dynamisch optimale sturing dat extra Eigen Vermogen meer kost dan de grote

re Sales opbrengt. 
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§ 3.4.3. Ooti-.le bedriJfstiJd 

In § 2.4.3. is de optimale bedrijfstijd L t gedefinieerd als die 
~b,op 

bedrijfstijd waarbij de gemiddelde rentabiliteit rw(O,~) maximaal is. 

Na een optimalisatie zijn het verloop van de uitgekeerde dividend dv(t) en 

· het Eigen Vermogen EV(t) in de tijd bekend. Dan kan men voor elk tijdstip de 
\ 

waarde J (O,t) uitrekenen die de functionaal zou hebben volgens vgl. (2.45) a 
indien de onderneming op tijdstip t < ~ haar activiteiten zou beeindigen. 

Vervolgens kan men uit vgl. {2.47) het tijdstip vinden waarop de gemiddelde 

rentabiliteit van het Eigen Vermogen maximaal is. 

In het algemeen echter kan de dynamisch optimale sturing verschillend zijn 

voor verschillende bedrijfstijden. Als het verloop in de tijd van dv(t) en 

EV(t) noemenswaardig verandert met andere bedrijfstijden, dan gaat boven

staande methode niet op. 

Voor onze model-onderneming is de dynamisch optimale sturing berekend voor 

verschillende bedrijfstijden. In fig. 3.4.4 is het marktaandeel getekend bij 

een start-marktaandeel van 5 X en voor bedrijfstijden van ~= 30, 40 en 60 

jaar. 
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Bij optimalisaties voor verschillende bedrijfstijden komt naar voren dat de 

sturing in principe hetzelfde (optimale} marktaandeel-traject blijft volgen. 

Verlenging van de bedrijfstijd betekent uitstel van liquidatie en voortgaan 

over het optimale groei- respectievelijk oogst-pad. 

Er zijn wel verschillen: overeenkomstig de verwachtingen gaat het Eigen Vermo

gen bij kortere bedrijfstijden naar een iets hogere eindwaarde. De stuurvector 

U1 (t) is dan overeenkomstig kleiner om de productie Gb(t) en het marktaandeel 

Ma(t) precies hetzelfde te houden. 

0.18 
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Ftg 3.4.5: geatddetde rentabtttteit rw(O,t) bij Ma(0)=58 

We benaderen rw(O,~) door rw(O,t) en passen dit toe op de in§ 3.3. 

beschreven optimalisaties. Voor "Ma(0)=5%" (§ 3.3.1) geeft dit een optimale 

bedrijfstijd L t van ca. 25 jaar (fig 3.4.5). Ter verificatie is ook de -b,op 
werkelijke dynamisch optimale sturing gezocht voor verschillende bedrijfstij-

den. In fig 3.4.5 zijn deze maximale waarden voor rw getekend. Voor kortere 

bedrijfstijden nemen de afwijkingen toe. Dit heeft drie oorzaken: 

- de invloed van ~ op EV( ~) zoals eerder beschreven 

- de invloed van het desinvesteren wordt groter voor kleinere bedrijfstijden 

- Voor kleine bedrijfstijden geeft dezelfde relatieve afwijking van de fun~-

tionaal een groter verschil in gemiddelde rentabiliteitswaarde (zie Appendix 

E) 

De maximale waarde rw = 19.34 % wordt bereikt na L t= 25 jaar. -b,op 
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Ftg 3.4.6: gemtddetde rentabttttett rw(O.t) btj Ja(O) = 20% 

Voor "Ma(0)=20%" (§ 3.3.2) zijn rw(O.t) volgens bovenstaande en de echte 

rw(O.ib) getekend {fig 3.4.6). rw(O.t) suggereert een optimale bedrijfstijd 

van ca. 7 jaar. De door optimalisatie bepaalde gemiddelde rentabiliteit bij 

ib= 10 jaar ligt echter hoger. In fig 3.4.7 zijn rw(O.t) getekend. behorende 

bij bedrijfstijden van 10 en 15 jaar. Voor ib= 15:jaar lijkt rw(O.t) wel op 

die bij ib= 40 jaar. De rw(O. t) behorende bij ib= 10 jaar wijkt hier duide

lijk vanaf. 
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Ftg 3.4.7: gemtddetde rentabttttett rw(O.t) btj Ja(O) = 20% 
btj verschtttende bedrtjf~ttjden: tb= 10. 15 jaar 
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De gemiddelde rentabiliteit is echter het hoogst in het eerste kwartaal. De 

rentabiliteit van het Eigen Vermogen REV (vgl 2.3) start met een waarde van 

ca. 30% per jaar. Hierdoor is de gemiddelde rentabileit rw na het eerste 

kwartaal gelijk aan 31 %. Als de onderneming maximaal Vreemd Vermogen gaat 

aantrekken daalt REV naar ca. 20% om daarna weer te stijgen. 

Het is te verwachten dat met alsmaar korter wordende bedrijfstijden de gemid

delde rentabiliteit zal blijven toenemen om uiteindelijk te naderen tot de 

rentabiliteit bij aanvang REV(O). 

Het lijkt niet erg reeel om op deze gronden de optimale bedrijfstijd op een 

kwart jaar te bepalen. Op grond van de hieronder volgende redenering is een 

optimale bedrijfstijd van ca. 7 jaar zelfs nog wel te verdedigen. 

Voor beide optimalisaties geldt dat de optimale bedrijfstijd op of net na het 

tijdstip ligt waarop de onderneming het optimale marktaandeel-traject bereikt 

heeft. Dit is net voor een fase van oogsten ("Ma.(0)=5%") of van gematigde 

groei ("Ma.(0)=20%", uitgaande van t. t= 7 jaar). 
b,op 

Dit lijkt zeer tegenstrijdig, maar is volledig verklaarbaar indien men nader 

naar het criterium kijkt: De gemiddelde rentabiliteit van het Eigen Vermogen 

beschrijft een situatie van exponentiele groei: 

J (O,t) = EV(O)•e[rw(O,t)-ip]•t 
a (3.12) 

Een maximalisering van de gemiddelde rentabiliteit als hierboven gedefinieerd 

houdt dus een maximalisering van de gemiddelde groeisnelheid in. Men kan dan 

de optimale strategie ook formuleren als: Groei zo snel mogelijk; Ga over tot 

verkoop van de onderneming zodra de gemiddelde groeisnelheid afneemt. 

Dat dit punt samenvalt met het bereiken van het optimale marktaandeel hoeft 

dan ook niet te verwonderen. Vanaf dat moment worden de groeimogelijkheden 

volledig bepaald door de markt. 

Dit criterium voor de optimale bedrijfstijd is dus volledig op groeien toege

spits en miskent de geneugten van het oogsten. 

De vraag rijst of het criterium zelf wel realistisch is ? Het heeft alleen 

maar zin om op de top van de gemiddelde rentabiliteit de activiteiten te stop

pen als er alternatieven zijn die eenzelfde rentabiliteit opbrengen. Als dat 

het geval is zou men verwachten dat het disconteringspercentage hoger zou 

zijn. Hogere disconteringspercentages hebben tot gevolg dat de optimale be

drijfstijd langer wordt en de functionaalwaarde kleiner. 
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§ 3.5. Ceyoeligbeidsanalyse. 'IJIIl"BEtervariaties 

In § 3.2. is de gevoeligheid van het momentaan optimale marktaandeel voor pa

rametervariaties behandeld. In deze paragraaf beschouwen we de gevoeligheid 

van de dynamisch optimale sturing voor variaties van de parameters rond hun 

standaardwaarden (volgens App. B). 

De parameters zijn alle 1 X gevarieerd. Daarbij is de sturing gebruikt die 

voor de standaardset dynamisch optimaal is (uitgaande van een start-marktaan

deel van 5 X, zie§ 3.3.1). De gevoeligheid van de functionaalwaarde is dan in 

onderstaande tabel gepresenteerd: 

AJ IJ a a par Apar/par 

JJ.p - 1.63 

~ 0.49 

Tlgk - 18.3 I I 
~ - 1.55 

Tllk - 0.077. 

ap - 1.12 

r - 0.78 vv 
gkref - 3.52 

lk f - 1.82 re 

~.ref 1.87 

TM - 1.29 

Een verandering van de grondstofkosten ( Tlgk en gkref) werkt het gevoeligst 

door in de functionaal. Verder zijn er niet zulke grote onderlinge verschil

len. Hoewel de gevoeligheid voor Tllk (loonkosten) erg klein blijkt. 

De grote gevoeligheid voor de grondstofkosten heeft er enerzijds mee te maken 

dat ze verreweg de grootste kostenpost zijn, en anderzijds dat bij een grotere 

productiviteitscoefficient de productiviteitswinsten gevoeliger zijn voor 

kleine variaties dan bij een kleine productiviteitscoefficient (grote produc

tiviteitswin~ten) zoals voor de loonkosten. {Zie fig 2.7.) 

Qua grootte-orde zijn deze gevoeligheden groter dan die van het momentaan op

timale marktaandeel. Dat is ook te verwachten met een integraal-criterium. 
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De richting van de beïnvloeding is conform verwachting. Als men de onderneming 

meer ruimte biedt door kosten te verlagen dan stijgt de functionaalwaarde. Het . 
zal echter in de volgende paragraaf blijken dat de functionaalwaarde daalt als 

men de onderneming teveel ruimte biedt, zonder de sturing daaraan aan te pas

sen. Dan bestaat snel gevaar voor overvoeren van de markt met alle negatieve 

gevolgen van dien. 

Er zijn ook optimalisaties uitgevoerd voor diverse waarden van de parameters 

rond de standaard set. Daarbij is de sturing opnieuw bepaald zodat die dyna

misch optimaal is voor de yeranderde parameters. Algemeen geven die optimali

saties het volgende beeld: 

De invloed van kostenverhogende veranderingen in de parameterwaarden komen op 

twee manieren tot uiting in de levensloop van de onderneming; 

- als de kosten hoger zijn kan de onderneming minder snel groeien: de groeifa

se wordt langer, de optimale bedrijfstijd neemt daardoor toe en de gemiddel

de groei is kleiner: de maximale gemiddelde rentabiliteitswaarde bij de op

timale bedrijfstijd is lager. 

- het optimale marktaandeel verschuift dan naar een lager niveau. De daarbij 

horende winsten zijn ook kleiner (zie § 3.2). 

Kostenverlagende maatregelen (die in het algemeen de voorkeur genieten) hebben 

een omgekeerde werking: de maximale gemiddelde rentabiliteit van het Eigen 

Vermogen neemt toe bij een kortere optimale bedrijfstijd. Blijft de onderne

ming daarna toch doorgaan dan ligt het optimale marktaandeel op een hoger ni

veau met eveneens grotere winsten. 
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§ 3.6. VergeliJking _,t niet-optilale stuurstra.tegieen 

Het is interessant om de gevonden dynamisch optimale sturingen te vergelijken 

met niet-optimale sturingen. 

In fig 3.6.1 zijn de optimale en een tweetal niet-optimale sturingen weergege

ven voor een start-marktaandeel van 5 %. De stippellijn stelt de optimale 

strategie uit § 3.3.1. voor. 
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Fig 3.6.1. Vergelijking dynamisch optimale met niet
optimale stuurstrategieen. 

30 40 

1. De eerste simulatie (doorgetrokken lijn) is een variant op de dynamisch 

optimale sturing. De onderneming volgt een strategie van aanvankelijk 

maximale groei, gevolgd door overgang naar een oogststrategie. In de dyna

misch optimale sturing gaat de onderneming daartoe na 17 jaar over van 

minimaal dividend uitkeren naar maximaal dividend uitkeren. 

In de simulatie is de onderneming voorzichtiger. Na 16 jaar merkt zij dat 

de prijs onder invloed van baar productie extra begint te dalen. Zij meent 

gebaat te zijn met hogere prijzen (afroompolitiek) en verandert daarom na 

16 jaar over van minimaal naar maximaal dividend uitkeren. Voor het overi

ge zijn de stuurvectoren U1 en U2 gelijk aan§ 3.3.1. 
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Haar marktaandeel blijft hierdoor steken bij ca. 10 X. Vervolgens zakt het 

nog iets terug. De productiegroei is onvoldoende om de verdere marktgroei 

volledig te kunnen volgen. De oogstfase vindt plaats op een sub-optimaal 

niveau. De winsten zijn lager en de doelfunctie bereikt ook een lagere 

waarde. De gemiddelde rentabiliteit van het Eigen Vermogen ligt direct na 

de verandering van dividendpolitiek iets boven de dynamisch optimale, maar 

wordt volgens verwachting spoedig ingehaald. 

Omdat de Winst voor Belasting rond het optimum niet zeer gevoelig is voor 

afwijkingen van het optimale marktaandeel (zie fig 3.2.4) is haar eindre

sultaat uiteraard kleiner dan het optimale, maar zijn de verschillen nog 

relatief gering. Haar gemiddelde rentabiliteit aan het eind van de be

drijfstijd bedraagt rw = 17.34 X (tegen 17.6 X optimaal). De optimale 

bedrijfstijd is ca. 25 jaar en met rentabiliteit rw = 19.02 X (tegen op

timaal 19.25 X bij L t eveneens 25 jaar) b,op 

2. De tweede simulatie (onderbroken lijn) betreft een risico-volle strategie. 

Er wordt gedurende de gehele bedrijfstijd minimaal dividend uitgekeerd en 

maximaal Vreemd Vermogen aangetrokken. 

Om het effect van een andere strategie betreffende het aanloopverlies te 

demonstreren wordt dit niet volledig door de aandeelhouders betaald. Het 

restant gaat af van het Eigen Vermogen. Dit gaat ten koste van de groeimo

gelijkheid op korte termijn. Eigen Vermogen en marktaandeel nemen langza

mer toe dan bij de optimale sturing. Tot 17 jaar na aanvang is het ver

schil tussen de optimale gemiddelde rentabiliteit en die van de onderne

ming geheel te wijten aan het op een andere wijze behandelen van dit aan

loopverlies. 

Na deze trage start gaat de onderneming over op een volumepolitiek: zoveel 

mogelijk afzetten tegen desnoods dalende prijzen. Binnen korte tijd over

voert zij de markt en de prijzen dalen zo sterk dat er verlies gemaakt 

wordt. De onderneming teert in op haar Eigen Vermogen maar moet daarvoor 

wel een gedeelte van haar productie-capaciteit van de hand doen. Zodra de 

markt zich herstelt hervat de onderneming haar oorspronkelijke strategie 

en investeert de winst weer in uitbreiding van haar capaciteit. Binnen 

korte tijd is de markt weer overvoerd. De onderneming veroorzaakt haar 

eigen varkenscyclus. 

De gemiddelde rentabiliteit aan het eind bedraagt 11.68 X. Dit is minder 

dan de minimaal vereiste van 12 X. De aandeelhouders hebben er per saldo 

op toe moeten leggen. 

De maximale gemiddelde rentabiliteit is 15.9 X bij L t= 22.5 jaar. b,op 
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Hoofdstuk 4: Conclusies en suggesties 

§ 4.1. Qpnçlustes 

Uitgaande van een onderneming die vroeg in de levenscyclus start met een klein 

marktaandeel kan men in de ontwikkeling van de onderneming een aantal stadta 

onderscheiden: 

- aanloopfase: 

geringe schaalgrootte en relatief hoge kosten. soms ook (aanloop-}ver

liezen. 

- (maximale) groeifase: 

schaalvergroting, productiviteitswinsten, vergroting van de Sales. 

- overgangsfase: 

vermindering van de groei om de markt niet te overvoeren, verlaging van 

de kosten door verbetering van de efficientie. 

- oogstfase: 

sterke marktpositie. geringe groeimogelijkheid. Grote kasstroom. 

- liquidatiefase: 

afstoten productie-Middelen, ruimen van de voorraad. 

De marginale kosten nemen af door schaalvergroting. De marginale opbrengsten 

nemen af doordat de prijselasticiteit meer dan evenredig toeneemt met het 

marktaandeel. Bij het marktaandeel waar beide aan elkaar gelijk zijn bevindt 

zich het (momentaan) optimale marktaandeel. 

Onder invloed van de schaalvergroting (kostenverlaging door productiviteits

verbetering) die gepaard gaat met het toenemen van de marktomvang vertoont het 

optimale marktaandeel een opwaartse neiging. 

Onder invloed van de prijsdaling t.g.v. de experience curve vertoont het opti

mum een neerwaartse neiging. 

Bij de standaard set parameterwaarden welke wij gebruikt hebben wint de expe

rience curve het van de schaalvergroting en vertoont het momentaan optimale 

marktaandeel een dalend verloop in de tijd. 

De gevoeligheid van het optimale marktaandeel voor een verandering van de pa

rameters is sterk afhankelijk van het omzetprofiel, de plaats op de product 

life cycle. en in mindere mate van de solvabiliteit van de onderneming. 
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De dynaaisch optimale sturing wordt gekarakteriseerd door een maximaal streven 

naar het optimale marktaandeel. Is het marktaandeel bij aanvang lager, dan be

tekent dit een strategie van minimaal dividend uitkeren en maximaal investe

ren. Is het marktaandeel bij aanvang hoger, dan houdt dit een strategie in van 

maximaal dividend uitkeren, eventueel gecombineerd met inhouden van de inves

teringen. 

In de overgangsfase voorafgaand aan het optimale marktaandeel vindt een aan

passing van de productie(over)capaciteit plaats. 

Tenslotte blijft de sturing het optimale marktaandeel-traject volgen. 

In alle gevallen waar de kosten van Eigen Vermogen groter zijn dan de kosten 

van Vreemd Vermogen probeert de onderneming maximaal Vreemd Vermogen aan te 

trekken. De belangrijkste sturing wordt dan verricht via U2 • die de uitkering 

van dividend en de opbouw van het Eigen Vermogen regelt. 

Dit "dynaaisch optimale" marktaandeel ligt op een lager niveau dan het eerder

genoemde momentaan optimale marktaandeel. De dynamisch optimale sturing houdt 

rekening met de kosten van het Eigen Vermogen, i.c. het disconteringspercenta

ge ip. Bij bepaling van het momentaan optimale marktaandeel is hier geen re

kening mee gehouden. 

Bij vergroten van de bedrijfstijd wordt de liquidatie-fase uitgesteld: het op

timale marktaandeel wordt over een langer traject gevolgd. Vergroten van de 

bedrijfstijd houdt in dat de contante waarde van het Eigen Vermogen afneemt. 

Daarom wordt het Eigen Vermogen bij langere bedrijfstijden lager gehouden. De 

onderneming gaat iets eerder over op een politiek van maximaal dividend uitke

ren. De solvabiliteit zal kleiner zijn (indien niet reeds minimaal). 

Bij de optimale bedrijfstijd is de gemiddelde rentabiliteit van het Eigen Ver

mogen maximaal. Streven naar de optimale bedrijfstijd volgens deze definitie 

komt overeen met een maximalisatie van de gemiddelde groeisnelheid van de 

functionaal. 

Deze is in het algemeen maximaal korte tijd na de overgangsfase, op of vlak na 

het bereiken van het optimale marktaandeel. Het optimum is echter niet sym

metrisch. Voor langere dan optimale bedrijfstijden is het optimum tamelijk 

vlak. Voor kleiner dan optimale bedrijfstijden neemt de gemiddelde rentabili

'teit veel sterker af dan voor te lange bedrijfstijden. Men kan beter te laat 

dan te vroeg stoppen. 

- 67 



De functionaal is bij de dynamisch optimale sturing ongeveer gelijkelijk ge

voelig voor variaties in de parameters. Alleen de grondstofkosten (~gk en 

gk f) vormen hierop een uitzondering. re 
In zijn algemeenheid geldt dat kostenverhogende maatregelen of ontwikkelingen 

de groeifase verlengen: de optimale bedrijfstijd wordt langer. maar de gemid

delde rentabiliteit bij die langere optimale bedrijfstijd is lager. 

Een niet-optimale strategie in het begin heeft grote invloed op de groei van 

de onderneming. Bij sturingen die bij aanvang niet genoeg groei toestaan wordt 

de optimale bedrijfstijd langer en de bereikte gemiddelde rentabiliteit klei-

ner. 

Niet-optimale sturingen die zich kenmerken door een niet-optimaal marktaandeel

traject te volgen dat niet te ver van het optimale traject af ligt. eindigen 

met een gemiddelde rentabiliteitswaarde die uiteraard onder de optimale ligt. 

De verschillen zijn echter relatief klein. De optimale bedrijfstijd verandert 

daarbij niet veel. 

Niet-optimale sturingen die marktaandelen in de buurt van het minimale of het 

maximale marktaandeel (waarbij Winst voor Belasting gelijk nul) bereiken heb

ben een sterke daling van functionaal en gemiddelde rentabiliteit tot gevolg. 

In geval van maximaal blijven investeren kunnen de marktaandelen boven het mi

nimale marktaandeel uit komen. Zonder aanpassing van de sturing ontstaat een 

varkenscyclus. 

§ 4.2. Sngg;sties 

Het samenspel van experience curve met de productiviteitswinsten kan nog ver

der bestudeerd worden door optimalisaties van het bestaande model. met andere 

(referentie-) omzetprofielen en andere waarden en onderlinge verhoudingen van 

de productiviteitscoefficienten en de ervaringscoefficient. 

De invloed van inflatie kan aan het model worden toegevoegd. Als deze ver

schillend inwerkt op de diverse opbrengst- en kostenposten neemt de complexi

teit van het model aanzienlijk toe. 
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Een aantrekkelijke en interessante uitbreiding van het model ligt in het in

troduceren van meerdere product/markt-segmenten. 

Het bestaan van meerdere product-cycli naast elkaar met verschillende tijd

schaal {T ) enlof in verschillende fasen {t1 ) geeft de onderneming de moge-
~ 2 

lijkbeid de te behalen winsten in de oogst-fase te gebruiken om nieuwe groei 

te financieren. Het is interessant dit samenspel aan nadere studie te onder-

werpen. 

Het introduceren van meerdere productie-processen naast elkaar met verschil

lende {referentie-)omzetprofiel~n enlof verschillende productiviteitscoeffi

cienten kan het inzicht in het optimaal gebruik van productiviteitsverbetering 

vergroten. 

Er kunnen optimalisaties worden uitgevoerd met andere doelfuncties. die bijv. 

meer gewicht hechten aan de continuiteit van de onderneming. Men kan ook meer

dere doelen_gelijktijdig in de doelfunctie meenemen waarbij de onderlinge ver

houding van invloed zal zijn op de sturing. 
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Appendix A: Sa.mvatting van de .OOelvergeli ikingen 

Alle dikgedrukte grootheden zijn genormeerd. Dat houdt in dat hun waarde 

gedeeld is door de waarde van Qpe· de eindwaarde van de marktomvang. De 

dimensies zijn niet veranderd. Omdat we ~ zelf ook genormeerd hebben geldt 

dus ~ = 1 toni jaar = 100 % toni jaar. 

De nummers achter de vergelijkingen verwijzen naar hoofdstuk 2. 

Productie-Middelen: K{t) = Ut{t)•EV{t) (2.7) 

Vreemd Vermogen: als ui > 1 VV{t) = (ut{t) - 1] •EV{t) 
{2.17) 

als ui < 1 VV{t) = 0 

BankTegoed: als U1 > 1 Bf{t) = 0 

als U1 < 1 Bf{ t) = [ 1 - Ut{ t)] • EV{ t) 
(2.18} 

Rentelasten: RL(t) = rvv•VV{t) - rbt•Bf(t) {2.6} 

Afschrijvingskosten: ak{t) = ap • K(t) {2.22) ·· 

Productie model-bedrijf: 
d ~(t) ~{t) 
dt ~{t) =- TM + TM • K{t) {2.19) 

Maximale productie per 
Kx(t) = Kx(O)• [ 

~{t) l 
{1~) 

eenheid geinvesteerde Middelen: 
~{0) 

{2.27) 

Grondstofkosten 
gk(t) = gk(O)• [ 

~{t) l 
{TJgk-1) 

per eenheid van productie: 
~{0) 

{2.25) 

Arbeidskosten 
lk( t) = lk(O) • [ 

O.,(t) l (TJlk-l) 
per eenheid van productie: 

~{0) 
(2.26) 

Bedrijfsresultaat: BR(t) = [ P(t) - gk(t) - lk{t) ]·~{t) - ap•K(t) {2.21) 

Winst voor Belasting: IYB(t) = BR(t) - RL{t) '(2.14) 
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Belasting: B(t) = bp • WvB(t) (2.15) 

Netto Winst: Jl(t) = (1 - bp) • WvB(t) (2.16) 

Uitgekeerd dividend: dv(t) = U2(t)•NI(t} (2.11} 

Ingehouden Winst: IW( t} = ( 1 - U2 ( t)) • NI{ t) (2.12) 

Toename Eigen Vermogen: :t EV(t} = IW(t} (2.5} 

Totale marktomvang: d 1 [ Qtot(t} ] (2.31} dt Qtot(t} = Tgp •Qtot(t}• 1 - ~ 
(Pearlkromme} 

Geaccumuleerde d totale marktomvang: dt IQtot(t} = Qtot(t} (2.35} 

-J,L 

Autonome prijs: [IQtot( t}] P 
(2.37} pauto(t} = pauto(O}• IQ (0} 

(ervaringskromme) tot 

Gelineariseerde vraagcurve: P(t} = P (t}·[ 1- Ma(t)] 
auto ~ 

(2.42} 

- 72 -



Appendix B: standaard set parameterwaarden 

N.B: Waarden genormeerd. Zie appendix A. 

Pear 1-kronune: 

<),e 
T gp 

= 100% 

= 6 

tonljr 

jaar 

Eindwaarde Pearlkronune: genormeerd op 1 tonljr 

Tijdconstante Pearlkromme 

Referentie-waarden (geaccumuleerde) productie 

Qtot,ref 

~.ref 
IQref 

= 0.0625 

= 0.003125 

= 0.06454 

tonljr 

ton/jr 

ton/jr 

Kapitaalproductiviteit 

= 0.016 

= 0.6 

= 3 

GrondstofKosten 

gkref 

T}gk 

=60 

= 0.99 

LoonKosten 

lk f re 
111k 

=20 

= 0.2 

tonl$•jr 

jaar 

$/ton 

$/ton 

Prijs-Vraag-Ervaringskromme 
p 
ref =100 $/ton. 

J.Lp = 0.01 

~ = 1 

Overige percent~es 

ap = 0.1 1/jr 

bp =0.4 

r = 0.1 1/jr 
vv 

rbt = 0.05 1/jr 

ip = 0.12 1/jr 

Referentiewaarde Qtot(O): 6.25 X van ~e 

Referentiewaarde ~(0): 0.3125% van ~e 

Referentiewaarde IQ(O): 6.454% van 0 IT -pe gp 

referentiewaarde bij n f 
~b,re 

productiviteitscoefficient: 60% 

Tijdconstante productiegroei: 50% van T 
gp 

referentiewaarde bij n f 
~b,re 

productiviteit grondstof: 99% 

referentiewaarde bij n f 
~b,re 

productiviteitscoefficient: 20% 

Prijs bij IQ f' Qt t f en n f re o ,re ~bre 

Ervaringscoefficient in marktrnodel: 7 % 

Constante in marktmodel: Pv(~=~ •Qtot)=O 

afschrijvingspercentage: 10 %/jr 

belastingpercentage: 40 % 

te betalen rente over Vreemd Vermogen: 10 %/jr 

te ontvangen rente over BankTegoed: 5 %/jr 

disconteringspercentage: 12 %/jr 
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Appendix C: De Pear lkrcaae 

De Pearlkromme beschrijft een combinatie ~ aanvankelijk exponentiele groei 

overgaande naar gelimiteerde groei. De groei van de omzet neemt eerst nagenoeg 

exponentieel toe. gaat vervolgens door een maximum en neemt op het eind 

exponentieel af tot nul (fig C.t): 

(C.l) 

t 0.05r------.-----r----,..------, 
[ ton/jr l 

' -··---r---·----r- ---~-------·-

o~---_. ____ ~-----~--~ 
0 10 20 30 40 

tijd (jaar] 

Ftg C.l: Groet marktomvang 

De omzet Qtot(t) gaat door een buigpunt en nadert tot zijn limietwaarde Qpe 

(fig C.2): 

1 
= ------------~~------~----

~ -( Tt 
1 + ( Q (O) - 1 J e gp 

tot 

(C.2) 
) 

[ ton/jr ] 

10 20 30 40 

tijd [jaar] 

Ftg C.2: Ma.rktOfllvang 
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d 
De Pearlkronme is syt~~~~etrisch. De groei dt Qtot(t) is maximaal als de omzet 

. . Qtot( t) 
op de helft van zijn maximum is, d.i. biJ ~ 

1 = 2 . Het tijdstip waarop 

dit het geval noemen we de halftijd t 1 en wordt gegeven door: 
2 

(C.3) 

Er is een eeneenduidig verband tussen Qtot(O) en ti. Een andere keuze van 

Qtot(O) laat de Pearlkromme in zijn geheel langs de tijd-as verschuiven. 

De Pearlkromme bevat twee parameters die de essentiele kenmerken van een pro

duct life cycle beschrijven: de maximale marktomvang ~ en de tijdconstante 

T . De tijdconstante T is een maat voor de snelheid waarmee de gp gp 
Pearlkromme naar zijn eindwaarde gaat: 

Qt t(t+T ) 1 
___ o~--~gp~-= --------------------------------

C),e ~ -( Tt 1 + [ Q (O) - 1) e gp 
tot 

(C.4) 
) -1 

• e 

Qt t(t1+ n•T ) 1 Invullen: t = t1: 0 2 gp (C.5) 
C),e = 

2 1 + e -n 

0.95 s• ~ 
r -1 0.9 

Cl> 
c. 

Of 0.85 
....... 
~ 

0.8 ... 
-a 

0.75 

1\ 0.7 }:5~ 
I 
I 
I 0.65 
I 

0.6 

0.55 

0.5 
0 0.5 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

----> "n" in t = tt+ n•Tgp 
1 r-J 

Ftg C.3: De Pearlkromme nadert exponentieel tot 
ztjn etndtoaarde met tijdconstante T 

gp 

In fig C.3 is dit uitgezet. Na t 1 + 3T 
2 gp 

is de Pearlkromme op 95 X van zijn 

eindwaarde, na t 1 + 4T op 98 X en na 
2 gp 

t 1 + 5T op 99.3 X. 
2 gp 
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De geaccumuleerde productie volgens de Pearlkromme. 

Volgens de Erv.aringskromme is de toegevoegde waarde evenredig met de geaccumu

leerde omzet IQ(t): 

t 

IQtot(t) = IQtot(O) +I Qtot(t') dt' 
0 

(C.6) 

Met Q(t) gegeven door dePearlkromme kunnen we deze integraal uitrekenen: 

Verband tussen Qtot{O) en IQtot!Ql 

Men kan de marktomv.ang Qtot(O) op het tijdstip · t = 0 willekeurig kiezen. 

Daarbij verschuift de Pearlkromme langs de tijd~s. maar verandert niet van 

vorm. Veranderen van Qtot(O) en verschuiven langs de tijd-as zijn equiva

lent. 

Er is echter wel een verband tussen Qtot(O) en IQtot(O). Verschuift men de 

tijdas zodanig dat de oorspronkelijke Qtot,l(t 1 =0) en IQtot,l(t 1 =0) nu op 

het tijdstip t 1 )0 vallen, dan zijn de nieuwe Qtot, 2Ct2=0) en IQtot, 2(t2=0) 

aan de nieuwe Qtot,l(t 1 ) en IQtot,l(t 1 ) gekoppeld middels (C.2) en (C.7). 
Verschuift men de aanvangs-omzet van de Pearlkromme steeds verder naar nul, 

dan verschuift het aanvangs-tijdstip van de Pearlkromme naar ~ . 

Stelt men in (C.7) dat t ~ ~ en dat Qtot(t) ~ 0 en IQtot(t) ~ 0, dan 

volgt daaruit het volgende verband tussen Qtot(O) en IQtot(O): 

(C.S) 

Vult men (C.S) in in vgl. (C.7), dan volgt een rechtstreeks verband tussen 

Qtot(t) en IQtot(t): 

(C.9) 
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Appendix D: Erva.ringskroame 

In § 2.3.3. wordt de ervaringskromme besproken. De mathematische formulering 

vertoont overeenkomst met de productiviteitscurves: 

-J.L 
-· ( IQ ( t) ) tw tot 

TW(t) = TW(O)• IQ (O) 
tot 

(D.l) 

Bepalend voor het verloop van de ervaringskromme zijn de marktervaringscoeffi

cient J.Ltw en de startwaarde IQtot(O). 

Onder de aanname dat de marktomvang autonoom is en wordt beschreven door de 

Pearlkromme (zie § 2.3.3. en appendix C) bestaat er een eeneenduidig verband 

tussen IQtot(t) en de tijd t. Dan kan de invloed van J.Ltw inzichtelijker 

gemaakt worden door TW(t)ITW(O) uit te zetten tegen t (fig D.l). 

TW o.a -n.t"-'l 0.7 

[-J 0.8 

0.5~--

0.41-----· 

0.31-----i 

0.11----

5 10 15 20 25 30 35 40 

Tijd [jaar) 

Ff.g D.1: .Experf.ence curve: autonome Toegevoegde Waarde 

Fig D.l laat de autonome daling van de toegevoegde waarde zien als functie van 

de tijd (bij een halftijd van de Pearlkromme t 1 = 20 jaar). 
2 

Hoe groter J.L is. des te sneller daalt de prijs. maar te ongevoeliger wordt 

het verloop voor kleine variaties in J.L. Voor kleinere J.L is de invloed van 

kleine variaties in J.L groot. 
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Prijs versus Toegevoegde Waarde 

Theoretisch is de ervaringsk~omme slechts op de toegevoegde waarde van toepas

sing. Omdat in het model de ervaringskromme gecombineerd wordt met een vraag

curve, zullen wij de ervaringskromme op de prijs laten werken. Dit kunnen we 

doen omdat we de ontwikkeling van de grondstofkosten kennen. 

De waarde van de prijs-marktervaringscoefficient ~ zal dan echter versebil
P 

len van die voor de Toegevoegde Waarde ~tw· 

de definitie voor ~tw luidt: 
d(TW) _ _ .d(IQ) 

TW - ~tw IQ 

de definitie voor ~ luidt: ~ - -~ .d(IQ) P p - P IQ 

{D.2} 

{D.3} 

Elimineren van d(IQ) uit bovenstaande definities geeft de volgende relatie 
IQ 

tussen ~ en ~t : p w 

Gegeven P = TW + gk geldt: 

en 

~-~• TW 
~tw - p d{TW} 

d{P} = d{TW} + d{gk} 

~ _ d(TW) + d(gk} 
P -TW+gk TW+gk 

Terwille van de eenvoud stellen we d{gk) ~ 0 ~dan d{P) = d{TW) en 

~-TW- TW 

Voor ~tw = 0.2 verkrijgt men: 

met gk=60%vanP 
V 

met gk = 70% van P 
V 

met gk=80%vanP 
V 

- p-TW+gk 
~tw 

~ J.L I ~t = 0.4 ~ p w 
~ ~P 1 ~tw = 0.3 ~ 

~ J.I.P 1 J.l.tw = 0.2 ~ 

~p-~ 0.08 

~p ~ 0.06 

~p ~ 0.04 

(D.4} 

{D.5} 

{D.6} 

{D.7) 

De definities {D.2) en {D.3} zijn "punt"-elasticiteiten. Gemiddeld genomen zal 

~ dus een factor 3 kleiner zijn dan J.l.t ten gevolge van het verschil in defi-
P w 

ni tie. 
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[-] 

. . I . 

~-----· _____ : ___ · -~-YN!l __ /-r.M=----;-----......-=---~ 

Marktomvanc Qtot [ taaljr ] 

Ftg D.2: "punt"-J.L en "boog"-J.L 
p p 

In fig D.2 is J.L volgens (D.4) getekend. Hierin is gk(t) niet constant. De 
p 

doorgetrokken lijn is de "punt"-J.L volgens (D.3). De onderbroken lijn is de 
p 

"boog''-J.Lp. gedefinieerd door: 

(D.S) 

Als J.L constant is. dan zijn beide aan elkaar gelijk. Wij hanteren in feite de 
p 

"boog"-ma.rktervaring. volgens (D.S) 

We kiezen J.L = 0.07. 
p 
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Appendix E: Rentepercentages en sa.engestelde interest; 
Gelliddelde rentabiliteit van het Eigen Vei'!OgeD en bedrijfstijd. 

Rentepercentages en samengestelde interest 

Bij samengestelde interest (rente over rente) is het effectieve rentepercenta

ge afhankelijk van het tijdsinterval tussen opeenvolgende bijschrijvingen van 

de rente bij het tegoed. 

Gebeurt dit eenmaal per jaar dan is de effectieve rente gelijk aan de nominale 

rente rp: 

(E.1) 

In het model gaan we echter uit van continue bijschrijving van de rente: 

t 

met 

EV(t0+ t) = EV(t0) + J d ~{~') dt' 

0 

(E.2) 

{E.3) 

Hieruit volgt: 

EV{t0+ t) = EV(t0)•erp·t = EV{to>·( 1 + {erp_1) )t (E.4) 

In geval van continue bijschrijving komt een nomiDBle rente van rp % per jaar 

dus overeen met een effectieve rente van {erp-1) %per jaar. 

Als de tijdshorizon toeneemt kan dit tot significante verschillen in het uit

eindelijk tegoed leiden. 

Voorbeeld: Een nominale rente van 12 %. In geval van bijschrijving eens per 

jaar is de effectieve rente eveneens 12 %. Na 30 jaar is het te-

goed tot (1.12)30 ~ 30 DBal de inlegwaarde toegenomen. 

In geval van continue bijschrijving bedraagt het effectieve rente-

percentage ~ 12.75 %. Na 30 jaar is het tegoed tot e30•0 · 12 ~ 36.6 

DBal de inlegwaarde toegenomen. 

Met een nominaal rentepercentage van 20% zijn deze getallen 237, 

resp. 403 DBal de oorspronkelijke inlegwaarde na 30 jaar. 
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Bedriffstijd en gemiddelde rentabiliteit van het Eigen Vermogen 

Vergelijking (2.47) uit § 2.4 kan men ook schrijven als: 

[rw(t0 .1b)- ip]•[1b-t0] 
= e (E.5) 

Het verband tussen (een verdubbeling van) de functionaal J en de gemiddelde a 
rentabiliteit rw is sterk afhankelijk van het tijdsinterval 1b dat men be-

schouwt. In fig E.1 is voor verschillende 1b het verband tussen Ja/EV(O) 

en (rw-ip) getekend. Bij 1b= 40 jaar geeft elke verdubbeling van J een toe-

name van rw(1b) van 1~2) = 1.73%. bij 1b= 30 is dit 2.31% en bij tb= 20 

is dit 3.47% 
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I 
I 
I 
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25.----r------~--~----~------~----~----~--~~--~--~ 
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i i : I; 
i1 i / ; 1 
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! -j ; -1--...... ,_"_! _ ............... _ ...... ~:l·--.... t ........................ _ .. ,; .................... . 

i / ;'~. j ,/ I [/ 
~ I / 

~ I /l 
15 1----+-: ·--·------:------L-1--- ,.~ / --!-.~ -------·--·1--····-······-·-,-,..:.~---l·-···-·············· ·····---~·-·············-··············1·-·······················-· 
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1
--;t.--. /r _,L{ _________ .. , ......... _ .................. -.......................................... . 

' / // i// . 
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201----4-
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Ftg E.1: tnvtoed van de ttjd op samengestelde tnterest 
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