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SAMENVATTING 

Met behulp van de methode van het dynamisch optimaliseren 
worden voor verschillende ondernemingsmodellen, die gekenmerkt 
worden door dynamica in de produktie- en marktrelaties, de 
dynamisch optimale investerings- en financieringsstrategie~en 
bepaald. Over verschillende bedrijfstijden worden de totale 
opbrengsten uit de onderneming, bestaande uit ingehouden winsten 
en gedisconteerde dividend, gemaximaliseerd daarbij rekening 
houdend met de beperkingen die de onderneming krijgt opgelegd ten 
aanzien van financiering. De modellen bestaan uit een 
beschrijving van de markt en de produktie en uit de gebruikelijke 
financi~le relaties in een onderneming. Er wordt zowel een 
eenvoudig als een verfijnd model beschreven, waarbij in het 
verfijnde model produktiviteitswinsten ZlJn geïmplementeerd 
evenals een op empirische gegevens gebaseerd marktmodel. De 
gebruikte optimaliseringsmethode is de (geconjugeerde) 
gradi~ntmethode. 

Uit de optimalisaties komt naar voren dat het eenvoudige model 
de essenties van de levenscyclus van een produkt doeltreffend 
beschrijft. Verder blijkt dat het verfijnde model, door het 
ontbreken van een koppeling tussen produktieomvang en marktprijs, 
bij optimalisatie naar uitersten tendeert. De optimale 
stuurstrategie voor het bereiken van de optimale bedrijfstijd is 
voor beide modellen vanaf het begin maximaal investeren met eigen 
en vreemd vermogen. 

• 
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Hoofdstuk 1 

INLEIDING 

In de vakgroep Systeem- en Regeltechniek is de methode van het 
dynamisch optimaliseren van in de tijd veranderende processen al 
vaak met succes toegepast. Het betrof het optimaal sturen van 
modellen voor zonnewarmtesystemen en van modellen voor produktie
processen uit de procesindustrie. De optimalisaties, betrekking 
hebbende op deze produktieprocessen, hadden als doel het vinden 
van reaktorbelastingstrategie~n om maximale rendementen en 
optimale levensduur van processen te kunnen bereiken. 

Een meer omvattende probleemstelling onstaat wanneer men de 
tijdstippen, mate en manier van (des)investeren in produktie
middelen als onderwerp van een lange termijnoptimalisatie neemt. 
Dit soort problemen vragen ook om een aanpak met de theorie~n van 
het dynamisch optimaliseren omdat investeringen in 
produktiemiddelen en penetratie van markten met produkten worden 
gekenmerkt door een dynamisch karakter. 

Op dit onderzoeksgebied, dat zowel relaties heeft met de 
bedrijfseconometrie als met de systeem- en regeltechniek, hebben 
zich tot nu toe weinigen begeven, getuige de geringe hoeveelheid 
literatuur die er over dit onderwerp is gepubliceerd. 
Desalniettemin is het opstellen en optimaliseren van dergelijke 
modellen een interessante bezigheid omdat de resultaten mogelijk 
een bijdrage leveren aan het onderbouwen van beleidsbeslissingen 
(financierings- en investeringsbeslissingen) die uiteindelijk 
medebepalend zijn voor het wel en wee van een onderneming. 

Het uiteindelijk doel van de optimaliseringen van de 
verschillende modellen is het vinden van vuistregels voor 
investerings- en financieringsstrategie~n. Zeker zo belangrijk is 
het detecteren van trends en gevoeligheden in het model alsmede 
het blootleggen van structuren en modelartefacten. De grenzen van 
de bruikbaarheid van een dynamisch model worden op de voorgrond 
gebracht door het model dynamisch te optimaliseren. 

De probleemstelling bij het dynamisch optimaliseren van een 
ondernemingsmodel luidt als volgt: rekening houdend met het feit 
dat de onderneming beschikt over selectief aanwendbare middelen 
en te maken heeft met extern opgelegde beperkingen, zoek dan een 
dynamische investerings- en financieringastrategie die de 
integraal over de ingehouden winsten en gedisconteerde dividenden 
over een bepaalde periode maximaliseert. 

Dynamisch optimaliseren anticipeert op gegeven, bekend 
veronderstelde ontwikkelingen van en relaties tussen 
relevante grootheden in de loop van de tijd. Aangezien de 
ondernemingsmodellen gebaseerd ZlJn op een aantal 
veronderstellingen ten aanzien van de markt en de produktie en 
dus een niet exacte weergave van de werkelijkheid zijn, dienen de 
resultaten met in achtname van de nodige voorzichtigheid te 
worden geïnterpreteerd. Het is de bedoeling de modellen met 
verschillende beginscenario's door te rekenen en tevens te kijken 
naar de invloeden van de diverse systeemparameters op de 
ontwikkeling van de relevante grootheden in de tijd. 

Het verslag is als volgt ingedeeld. Bij de modelvorming in 
hoofdstuk 2 komen zowel een eenvoudig als een verfijnd onder
nemingsmodel aan de orde. Hoofdstuk 3 gaat nader in op de 
gebruikte methode voor het dynamisch optimaliseren, terwijl in 
hoofdstuk 4 de resultaten van de optimalisaties en de gevoelig
heidaanalyses worden gepresenteerd. Tenslotte worden in hoofdstuk 
5 de conclusies en suggesties voor verder onderzoek gegeven. 
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Hoofdstuk 2 

MODELVORMING 

2.1 Inleiding 

Om tot een modelbeschrijving van een onderneming te komen zal 
de onderlinge samenhang en onderlinge beïnvloeding van de 
grootheden die een onderneming eigen zijn worden geanalyseerd. Er 
wordt aandacht besteed aan de financi~le overzichten binnen een 
onderneming en er worden veronderstellingen gedaan ten aanzien 
van het produktiemechanisme en de wisselwerking met de markt 
waarbinnen de onderneming opereert. Uiteindelijk zullen de 
deelbeschrijvingen resulteren in een integraal ondernemingsmodel. 

De modellen die in dit hoofdstuk worden beschreven zijn 
afgeleid van een ondernemingsmodel zoals dat is voorgesteld door 
v.d. Grinten in een interne notitie /GRI84,1/. De verschillen met 
de modellen zoals die voorhanden zijn in de literatuur liggen op 
het vlak van de produktie en het marktmechanisme. Geïmplementeerd 
ZlJn produktiviteitswinsten en een marktmechanisme dat gebaseerd 
is op empirische gegevens in tegenstelling tot modellen uit de 
literatuur die een convex verband tussen produktieomvang en omzet 
veronderstellen. Een overzicht van verschillende onderneminga
modellen en de dynamisch optimale stuurstrategie~n is te vinden 
in het proefschrift van v. Loon /L0083/. Eerder onderzoek binnen 
de vakgroep naar dit onderwerp, waarbij een marktmechanisme 
buiten beschouwing blijft, is verricht door Brouwer /BR077/. 

De basisvergelijkingen van de beide modellen in dit hoofdstuk 
ZlJn in principe dezelfde. De modellen worden gekenmerkt door 
verschillen in complexiteit van de gehanteerde beschrijvingen 
voor de produktie en markt. 

2.2 De financi~le overzichten 

De modelopbouw van een onderneming begint bij de analyse van de 
financi~le relaties in een onderneming. De bekende bedrijfs
economische overzichten, de balans, de winst- en verliesrekening 
en de staat van herkomst en besteding van middelen, geven de 
benodigde informatie voor het in model brengen van deze relaties 
(zie /BOU80/) . 

De balans geeft de financi~le toestand en structuur van een 
onderneming op een bepaald moment weer. De totale aktiva van 
een onderneming bestaan uit investeringen in vaste aktiva zoals 
grond, gebouwen en duurzame produktiemiddelen, en uit 
investeringen in vlottende aktiva zoals voorraden, banktegoeden 
en afnemerskredieten. De passiva bestaan uit het eigen vermogen, 
opgebouwd uit vermogen geleverd door de aandeelhouders en o.a. 
ingehouden winsten, en uit vreemd vermogen afkomstig van niet 
eigenaren van de onderneming. Samen vormen het eigen en het 
vreemd vermogen het totale vermogen (TV). Op ieder moment geldt 
dat de totale hoeveelheid aan aktiva gelijk is aan het totale 
vermogen, de balansidentiteit. 

De winst- en verliesrekening (fig. 2.2.1) laat zien wat het 
door de onderneming, met de beschikbare middelen, geboekte 
resultaat is en hoe dit resultaat tot stand gekomen is. 

2 



De winst- en verliesrekening 

Omzet 
Grondstofkosten 

Toegevoegde waarde totaal 
Loonkosten 

Exploitatie resultaat 
Afschrijvingen gebouwen en 
duurzame produktiemiddelen 

Bedrijfsresultaat 
Rentelasten minus rentebaten 

Winst voor belasting 
Vennootschapsbelasting 

0 
gk 

twt 
lk 

er 

ak 

br 
r 

wvb 
b 

Netto winst nw 

fig. 2.2.1 De winst- en verliesrekening 

Van de omzet worden door de onderneming alle kosten betaald. 
Deze ZlJn grondstofkosten. loonkosten. afschrijvingen over 
gebouwen en duurzame produktiemiddelen. rentekosten over het 
vreemde vermogen (minus eventu~le rentebaten over banktegoeden) 
en vennootschapsbelasting over winst of verlies. Wat van de netto 
omzet resteert na aftrek van al deze kosten is de netto winst. 
Het tijdsbestek waarover een dergelijk overzicht wordt gemaakt 
kan driemaandelijks . halfjaarlijks of jaarlijks zijn. 

De staat van herkomst en besteding van middelen een geeft een 
overzicht van de genomen beslissingen ten aanzien van finan
cieringen en investeringen. De onderneming kan (des)investeren in 
aktiva. dividend uitkeren en het vreemd en eigen vermogen 
vergroten of verkleinen. Deze investerings- en 
financieringabeslissingen zijn onderworpen aan beperkingen. Zo 
worden er door de verschaffers van vreemd vermogen eisen gesteld 
aan de financi~le structuur van een onderneming die worden 
uitgedrukt in ratio's (o.a. vreemd/eigen verhouding). Verder 
wordt er gewoonlijk geen dividend uitgekeerd wanneer er verlies 
wordt geleden. 

2.3 Het eenvoudige model 

Bij de beschrijving van het eenvoudige model wordt 
verondersteld dat investeringen in aktiva (zowel vaste als 
vlottende). in het verdere verloop de totale hoeveelheid 
middelen (M) {fl} genoemd. leiden tot een bepaalde omzet 
{fl/jaar}. De veronderstelde relatie tussen de middelen en 
omz~t ziet er als volgt uit : 

aan 
(0) 
de 

dO(t)/dt -- O(t)/Tl + Kl * M(t)/Tl 0 ( 0) = 0 (2.3.1) 

Tl - de tijdconstante van het produktiemechanisme {jaar} 
Kl -de maximaal haalbare omzetsnelheid {fl/fl.jaar} 

3 



De omzet wordt beschreven door een eerste orde differentiaal
vergelijking. Toename van middelen leidt niet direct tot een 
omzetstijging. De bovengrens in de omzet, die bij constant houden 
van de middelen kan worden bereikt, wordt bepaald door de 
maximaal haalbare omzetsnelheid Kl. Deze parameter geeft aan 
hoeveel guldens omzet er per jaar met een ge~nvesteerde gulden 
aan middelen gehaald kunnen worden. In Tl jaar wordt volgens 
vergelijking 2.3.1 een omzet stijging van 63% van de maximaal 
haalbare stijging bereikt. 

Ten aanzien van de marktbeschrijving wordt verondersteld dat er 
een vorm van 'markt-ervaring' geldt; de toegevoegde waarde daalt 
naarmate de totaal geaccumuleerde hoeveelheid omzet op de markt 
stijgt. Dit marktgegeven wordt in het eenvoudige model vertaald 
in een hoeveelheid korting (K) {fl/jaar} die de onderneming moet 
betalen van de marge op de omzet en die evenredig is met de 
totaal geaccumuleerde hoeveelheid omzet. Mathematisch 
geformuleerd levert dit de volgende vergelijking op : 

dK(t)/dt - 0(t)/T2 K(O) • 0 (2.3.2) 

T2 - de tijdconstante van de markt {jaar} 

Het bedrijfsresultaat (br) {fl/jaar} van de onderneming wordt 
bepaald door op een fractie cl van de omzet de korting in 
mindering te brengen : 

br(t) - cl * O(t) - K(t) (2.3.3) 

cl - marge op de omzet 

De fractie cl van de omzet resulteert na aftrek van loon- en 
grondstofkosten en afschrijvingen van de middelen. De winst voor 
belasting (wvb) {fl/jaar} volgt na aftrek van de rentelasten 
minus eventuêle rentebaten 

wvb(t) - br(t) - r(t) (2.3.4) 

Na betaling van de vennootschapsbelasting resteert de netto 
winst (nw) {fl/jaar} 

nw(t) - wvb(t) * (1 - bp) (2.3.5) 

bp - belastingpercentage 

Eventueel belastingvoordeel bij negatieve resultaten wordt 
direct gegeven, wat zal resulteren in een iets te gunstige 
liquide situatie. Hiervoor is uit conveniêteitsoverwegingen 
gekozen. Ten aanzien van het bedrag gereserveerd uit 
afschrijvingen wordt verondersteld dat het juist voldoende is om 
afgeschreven aktiva te vervangen zodat de middelen op peil 
blijven en de vervangingsinvesteringen buiten het model gehouden 
kunnen worden. 

Vergelijkingen 2.3.1 t/m 2.3.5 leggen een verband tussen 
de middelen (M) en het daaruitvolgende resultaat, de netto winst 
(nw). Andere bronnen van inkomsten zijn de toename van het 
vreemde vermogen en die van het eigen vermogen in de vorm van 
emissies. Met deze inkomsten financiert de onderneming de 
uitgaven aan dividend en aan expansieïnvesteringen in middelen. 
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De verdeling van de inkomsten over de uitgaven zijn de 
vrijheidsgraden die de onderneming ter beschikking staan. 

Aangenomen wordt dat 
vaste fractie van de 
{fl/jaar} is gelijk 
hoeveelheid dividend 

de hoeveelheid dividend (dv) {fl/jaar} een 
netto winst is. De ingehouden winst (iw) 
aan de netto winst minus de uitgekeerde 

iw(t) = (1 - dp) * nw(t) (2.3.6) 

dp - dividendpercentage 

Het feit dat dividend een signalerende functie naar de beurs 
heeft, wat o.a. in kan houden dat er dividend wordt uitgekeerd 
bij verlies, wordt buiten beschouwing gelaten. Het hele 
beursgebeuren valt buiten het kader van dit model. Tijdens de 
optimalisaties treden situaties waarin verlies geleden wordt, 
door geschikte keuze van beginvoorwaarden en systeemparameters, 
niet op. Verder ZlJn de effecten van negatieve dividend marginaal 
en van nagenoeg geen invloed op de te volgen stuurstrategie. 

De toename van het eigen vermogen (EV) {fl} is gelijk 
ingehouden winst. Dit is de meest essenti~le bijdrage 
eigen vermogen. Herwaardering van aktiva, evenals 
blijven buiten beschouwing. 

aan de 
tot het 
emissies 

dEV(t)/dt • iw(t) EV(O) = EV (2.3.7) 
0 

Met de toename van het eigen vermogen mag ook het vreemde 
vermogen worden vergroot. Vanwege mathematische redenen wordt er 
niet gewerkt met de toename van het vreemde vermogen, maar wordt 
de hoeveelheid vreemd vermogen (VV) {fl} uitgedrukt als een 
fractie van het eigen vermogen 

VV(t) • U2(t) * EV(t) (2.3.8) 

U2(t) de fractie vreemd t.o.v eigen vermogen 

Met behulp van de beslissingsgrootheid U2(t) regelt de 
onderneming de hoeveelheid vreemd vermogen. Aangenomen wordt dat 
U2(t) zich kan bewegen tussen de grenzen 0 en 2. (O~U2(t)~2) 

De onderneming kan het eigen vermogen geheel of gedeeltelijk in 
middelen investeren. Deze verdeling wordt geregeld met de 
beslissingsgrootheid U1(t). Het gedeelte van het eigen vermogen 
dat niet naar de middelen gaat noemen we banktegoed (BT) {fl} 
waarvoor rente wordt ontvangen : 

BT(t) = (1- U1(t)) * EV(t) (2.3.9) 

U1(t) -de fractie van het eigen vermogen geînvesteerd 
in middelen 

De waarde van Ul(t) kan vari~ren tussen 0 en 1. (0~Ul(t)~1) 
De totale hoeveelheid aan middelen is gelijk aan de som van het 

vreemde vermogen en de fractie van het eigen vermogen 
geînvesteerd in middelen : 

M(t) = (Ul (t) + U2(t)) * EV(t) (2.3.10) 
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Nu de 
afgeleid 
gegeven : 

vergelijkingen voor vreemd vermogen en banktegoed zijn 
kan er een vergelijking voor de rentelasten worden 

r(t) = (r1 * U2(t) r2 * (1 - U1(t))) * EV(t) 

r1 rentepercentage leningen 
r2 rentepercentage banktegoed 

in het algemeen is r1 > r2 

(2.3.11) 

Uit het bovenstaande wordt duidelijk, wanneer r1 > r2, dat er 
door de onderneming eerst vreemd vermogen wordt afgelost voordat 
er eigen vermogen naar de bank wordt gebracht. (U2=0 als U1<1) 

De modelbeschrijving is samengevat in het onderstaande stroom
schema (fig. 2.3.1). De relaties tussen de grootheden in het 
figuur komen overeen met de nummering van de modelvergelijkingen. 
Voor een resumé van de modelvergelijkingen wordt verwezen naar 
appendix F. Het model is van derde orde (O.K,EV) en het aantal 
stuurgrootheden bedraagt twee (U1,U2). Duidelijk herkenbaar in de 
figuur is ook de terugkoppeling in het model : M -> 0 -> nw -> EV 
-> M. Verder is er onderscheid gemaakt tussen markt, produktie en 
financi~le relaties. 

------------------

HARKT 

PRODUKTIE 

r::J Dynamische 
RTOOtheid 

0 Afgeleide 
grootheid 

Sturinp: 

6 Parameter 

FINACIELE RELATIES 

fig. 2.3.1 Schematische weergave van het eenvoudige 
ondenemingsmodel 

2.4 Het verfijnde model 

Het verfijnde model bevat de hoofdlijnen van het eenvoudige 
model. De interpretatie van het begrip middelen blijft 
gehandhaafd. Ook de beslissingsgrootheden U1 en U2, die de 
fractie in middelen geïnvesteerd eigen vermogen resp. het vreemde 
vermogen bepalen, komen in dezelfde vorm terug. Tevens blijven de 
aannamen met betrekking tot emissies, herwaardering van aktiva, 
afschrijvingen. dividend en belasting in geval van verlies 
geldig. De volgende uitbreidingen t.o.v. het eenvoudige model 
ZlJn aangebracht. Buiten kostenspecificaties worden er 
produktiviteitswinsten ingevoerd ten aanzien van kapitaal, 
grondstofkosten en lonen. Verder wordt het kortingsmechanisme in 
het eenvoudige model dat de marktervaring in rekening bracht 
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vervangen door een op empirische gegevens gebaseerd marktmodel en 
een daaruitvolgende prijsmechanisme. Tevens wordt de fractie 
dividend als beslissingsgrootheid geïntroduceerd. 

2.4.1 De produktiebeschrijving 

Het produktiemechanisme 
hoeveelheid middelen (M) 
{ton/ j aar} : 

legt een dynamisch verband tussen de 
{fl} en de produktieomvang (Po) 

dPo(t)/dt - - Po(t)/Tl + K2(t)/Tl * M(t) 

Po(O) - Po 
0 

(2.4.1) 

Vergelijking (2.4.1) laat zien dat de produktieomvang langzaam 
naar de produktiecapaciteit (K2(t) * M), met tijdconstante Tl 
{jaar}, toeloopt. Bij normering van de produktprijzen op 1 
fl/ton geeft de genormeerde factor K2 {ton/fl.jaar * fl/ton -
fl/fl.jaar} de maximaal haalbare omzetsnelheid aan, zijnde het 
aantal guldens per jaar dat er maximaal met een geïnvesteerde 
gulden aan middelen geproduceerd kan worden. 

Door produktievergroting treden effecten van 'economies of 
scale' op ten aanzien van de produktieomvang. De maximaal 
haalbare omzetsnelheid zal toenemen met toenemende produktie
omvang. Dit gegeven ziet er mathematisch geformuleerd als volgt 
uit 

( 1- s) 
K2(t) ... K2(0) * (Po(t)/Po(O)) 

Kl(O) -maximaal haalbare omzetsnelheid (genormeerd) 
Po(O) - produktieomvang 

beide in een bepaald referentiejaar 
5 - kapitaalproduktiviteitsfactor 

(0.6 - 0.9) afhankelijk van de industrie 

(2.4.2) 

Deze 'economies of scale' treden ook op in de loon- en 
grondstofkosten. Deze stijgen minder snel naarmate de produktie
omvang groeit. Voor de grondstofkosten wordt de volgende relatie 
verondersteld : 

oe 
gk ( t) = gk ( 0) * (Po ( t) /Po ( 0) ) (2.4.3) 

gk(O) - grondstofkosten in een bepaald referentiejaar 
oe - grondstof produkt i vi te i tsf actor ( AJ 0. 95) 

De relatie voor de loonkosten is van gelijke strekking 
13 

lk(t) = lk(O) * (Po(t)/Po(O)) (2.4.4) 

lk(O) - loonkosten in een bepaald referentiejaar 
~ - arbeidsproduktiviteitsfactor (1\10.2) 

De vergelijkingen (2.4.2) t/m (2.4.4) zijn schalingsformules 
zoals die vaak worden gehanteerd in procestechnologie. De 
grondvorm van deze vergelijkingen wordt afgeleid in appendix B. 

De schalingsformules herbergen de 10-6-2 regel: 10% meer 
produktie kan bereikt worden met 6% meer kapitaal en 2% meer 
arbeid. 
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2.4.2 De marktbeschrijving 

De omvang van de markt (Om) {ton/jaar} kan worden beschreven 
door de volgende dynamische relatie : 

dOm(t)/dt - gp * Qm(t) * ( 1 - Om(t)/Ome (2.4.5) 

Om(O) - Om 
0 

gp groeipercentage van de markt 
Ome eindomvang van de markt {ton/jaar} 

In figuur 2.4.1 is deze vergelijking als functie van de tijd 
uitgezet. 

Om(t) /Ome 

fig. 2.4.1 De marktomvang als functie van de tijd 

Deze kromme laat zien dat de markt in het begin exponentieel 
groeit, en dat, naarmate de eindomvang wordt bereikt, de groei 
afneemt. De kromme staat bekend onder de naam Pearl kromme. 

Op basis van empirische gegevens is verder af te 
leiden dat de evenredigheid bestaat tussen de procentuële afname 
van de toegevoegde waarde in reëel geld (tw) {fl/ton} voor deze 
commodity en een procentuële toename van van de totaal 
geaccumuleerde hoeveelheid produkt op de markt, de zogenaamde 
'ervaringskromme'. Zie appendix A : 

lJ 
tw(t) • tw(O) * (Otot(t)/Otot(O)) (2.4.6) 

tw(O) 

Otot(O) 

toegevoegde waarde per ton in een bepaald 
referentiejaar 

- geaccumuleerde hoeveelheid produkt tot dat 
referentiejaar 

-de 'marktervarings' factor (-O.S<i<-0.2) 
(empirisch voor deze markt bepaald op -0.43) 

Bij de beschrijving van de markt gaan we uit van empirische 
gegevens die er beschikbaar zijn voor de plastics en harsen markt 
in de V.S. We gaan er van uit dat een dergelijke markt van 
toepassing is voor de beschouwde onderneming. 
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tw(O) is het verschil in ontvangen prijs per 
grondstofkosten per ton in een bepaald referentiejaar 

tw(O) • ( 1 - gk(O)/Po(O) ) 

ton en 

(2.4.7) 

De toename van de totaal geaccumuleerde hoeveelheid produkt is 
eenvoudigweg de marktomvang 

dOtot(t)/dt - Om(t) 

Otot(O) • Otot 
0 

(2.4.8) 

De bovenstaande formule (2.4.6) voor de bepaling van de 
toegevoegde waarde van een commodity is autonoom. Het is een 
expliciete functie van de tijd die alleen afhankelijk is van de 
beginvoorwaarden. De produktieomvang van de beschouwde 
onderneming heeft volgens bovenstaande interpretatie geen 
invloed op de toegevoegde waarde. In principe zou de 
produktieomvang van de beschouwde onderneming wel degelijk 
invloed moeten hebben op de prijs die de onderneming voor haar 
produkten vraagt c.q. kan vragen op de markt. Is een onderneming 
in staat de produktie te vergroten dan kan ze deze produktie 
kwijt op de markt door met de prijzen te manipuleren. De prlJS 
van een produkt t.o.v. de concurrenten is namelijk bepalend voor 
een tweetal zaken, te weten : vergroting van het marktaandeel ten 
koste van de concurrenten en vergroting van de marktomvang door 
het aantrekken van nieuwe potenti~le klanten. 

Er volgen nu een tweetal van elkaar losstaande aanvullingen op 
het marktmodel zoals het hierboven beschreven is. Beide brengen 
de invloed van de produktieomvang van de onderneming op de prlJS 
op verschillende manieren in rekening. De eerste aanvulling via 
de omvang van de markt de tweede via de toegevoegde waarde. De 
aanvullingen worden onafhankelijk van elkaar aan het model 
toegevoegd. Er zijn geen optimalisaties uitgevoerd waarin beide 
effecten zijn meegenomen. 

Bij de eerste aanvulling gaan we er van uit dat de omvang van 
de markt bestaat uit twee delen, te weten 

1) de beschouwde onderneming produceert :(Po) 
2) door de concurrenten wordt geproduceerd: (Om) 

Vergelijking (2.4.5) blijft gehandhaafd voor de groei van de 
marktomvang voor de concurrenten. De door de concurrenten te 
bereiken eindomvang van de markt wordt echter verminderd met de 
produktieomvang van de onderneming in het referentiejaar. Dit 
resulteert uiteindelijk, wanneer de produktieomvang van de 
onderneming niet verandert, in de oorspronkelijke eindomvang van 
de markt. Het marktaandeel van de onderneming is gedefinieerd als 
zijnde Po(t}/(Po(t)+Om(t)). De totaal geaccumuleerde 
hoeveelheid produkt op de markt wordt nu echter de integraal over 
de som van de grootheden Om en Po 

dOtot(t)/dt = Po(t) + Om(t) (2.4.9) 

De produktieomvang heeft invloed op de totale marktomvang en op 
de prijs (via Otot). Deze wijziging heeft echter het bezwaar dat 
er van uit wordt gegaan dat de concurrenten dom zijn en niet 
inspelen op veranderingen in de marktsituatie. Met deze 
verandering in het model kan nu wel het verschil tussen de 

9 



ontwikkeling van een onderneming met een klein en een groot 
marktaandeel en de invloed van de produktie op de 
prijsontwikkeling worden onderzocht. 

De tweede aanvulling is niet gebaseerd op een voor de hand 
liggende interpretatie van de markt zoals bij de eerste 
aanvulling. De WlJZlnging is gebaseerd op de oorspronkelijke 
vergelijking voor de marktomvang (2.4.5), waarbij vergroting van 
de marktomvang door prijsmanipulatie niet mogelijk is. De markt 
is een vraagmarkt waarin de vraag autonoom wordt bepaald. De 
definitie van het marktaandeel in deze situatie wordt 

Ma(t) - Po(t)/Om(t) (2.4.10) 

Het marktaandeel van de onderneming in het referentiejaar 
Po(O)/Om(O) is bepalend voor de toegevoegde waarde die de 
onderneming krijgt voor haar produkt. 

Deze toegevoegde waarde verloopt langs de ervaringskromme 
zolang de onderneming haar oorspronkelijke marktaandeel niet 
verandert of vergroot. Groeit de produktieomvang van de 
onderneming sneller dan de marktomvang (marktaandeel vergroting 
Po(t)/Om(t) > Po(O)/Om(O)) dan wordt de toegevoegde waarde 
kleiner dan die volgens de ervaringskromme. De toegevoegde waarde 
wordt vermenigvuldigd met de volgende correctiefactor (FAC) 

2 
FAC • 1- ((Ma(t) - Ma(0))/(1- Ma(O)) 

a 1 s Ma ( t) >Ma ( 0) (2 .4.11) 

De extra produktie kan ten koste van de concurrent op de markt 
worden gebracht door een lagere prijs te vragen. 
Deze modelcorrectie wordt niet theoretisch onderbouwd en is ook 
in de literatuur niet teruggevonden. De relatie kan wel 
aannemelijk gemaakt worden. (zie Appendix C) 

De beide aanvullingen brengen het voordeel met zich mee dat een 
onderneming de produktieomvang niet groter kan maken/maakt dan de 
omvang van de markt, omdat extra groei met prijsdalingen wordt 
bestraft. In de situatie zonder een van beide aanvullingen 
behoort een grotere produktieomvang als de omvang van de markt 
tot de re~le mogelijkheden. Met name wanneer de 
produktiviteitswinsten de prijsdaling makkelijk overtreffen. 

In fig. 2.4.2, het stroomschema van het verfijnde model, worden 
de beide aanvullende relaties aangegeven met onderbroken lijnen. 

2.4.3 De modelsynthese 

Nadat van de omzet de grondstofkosten, loonkosten en 
afschrijvingen zijn betaald resteert het bedrijfsresultaat (br) 

br(t) - Po(t) * tw(t) - lk(t) - ap * M(t) (2.4.12) 

ap - afschrijvingspercentage op de middelen 

Na aftrek van de rentelasten en vennootschapsbelasting volgt 
de netto winst : 

nw ( t) == ( br ( t) - r ( t) ) * ( 1 - bp) (2.4.13) 

bp - het belasting percentage 
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In tegenstelling tot het eenvoudige model waarin het 
dividendpercentage een vast gegeven is wordt in het verfijnde 
model het dividendpercentage als beslissingsvariabele U3(t) 
geïntroduceerd. De hoeveelheid dividend is een fractie van de 
netto winst 

dv(t) - U3(t) * nw(t) (2.4.14) 

Er wordt altijd een minimumpercentage uitgekeerd (0.3~U3~1). 
Het niet als dividend uitgekeerde bedrag is de ingehouden winst 
die wordt toegevoegd aan het eigen vermogen 

dEV(t)/dt = (1- U3(t)) * nw(t) EV(O) = EV (2.4.15) 
0 

De vergelijkingen voor het vreemde vermogen, het banktegoed, de 
middelen en de rentelasten blijven identiek aan de vergelijkingen 
in het eenvoudige model : 

VV ( t) • U2 ( t) * EV ( t) 

BT(t) • (1- U1(t)) * EV(t) 

M(t) • (U1(t) + U2(t)) * EV(t) 

r(t) - ( r1 * U2 r2 * (1- U1(t))) * EV(t) 

(2.4.16) 

(2.4.17) 

(2.4.18) 

(2.4.19) 

De bovenstaande modelbeschrijving van het verfijnde model is 
schematisch weergegeven in het onderstaande stroomschema 
(fig.2.4.2). De relaties tussen de grootheden in de figuur komen 
overeen met de nummering van de modelvergelijkingen. Het model is 
van tweede of derde orde, afhankelijk van het gekozen 
prijsmechanisme en niet lineair. Het aantal stuurgrootheden 
bedraagt drie (U1,U2,U3). Duidelijk herkenbaar in de figuur is 
de terugkoppeling in het model : M -> Po -> nw -> EV -> M. Verder 
is er weer onderscheid gemaakt tussen markt, produktie en 
financi~le relaties. Een overzicht waarin de modelvergelijkingen 
zijn samengevat is te vinden in appendix F. 

PRODUKTIE 

~ ____ l __ _ 

I 

0 Dynaailc:he 
arootheid 

D Afaeleide 
&rootheid 

Sturing 

6 
Par..etn 

fig. 2.4.2 Schematische weergave van het verfijnde model 
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2.5 De doelfunctie 

Een onderneming kan verschillende doelen nastreven 
(economische, sociale) over een bepaald tijdsinterval. 

Salesmanagers, wier inkomen gekoppeld is aan de omzet, hebben 
bijvoorbeeld baat bij een zo snel mogelijk groeiende omzet. De te 
maximaliseren tunetionaal zal in dat geval de produktiegroei 
zijn. 

De aandeelhouders zien het liefst dividend of extra winst uit 
ingehouden winsten, hun tunetionaal ziet er als volgt uit 
maximaliseer de integraal over de ingehouden winsten en 
gedisconteerde dividend. 

Een onderneming op een markt met structurele overcapaciteit zal 
proberen de produktiekosten te minimaliseren. 

Als tunetionaal voor het verfijnde model wordt er gekozen voor 
de wens van de aandeelhouder die als volgt mathematisch wordt 
geformuleerd 

tO+tb 
max J - j dv(t)exp{ip(tb+tO-t)} + iw(t) dt (2.5.1) 

tO 

tb bedrijfstijd 
ip disconteringspercentage dividend 

Deze integraal maximaliseert de totale opbrengst uit het 
bedrijf, zijnde het eigen vermogen op het eindtijdstip EV(tO+tb) 
plus de naar het eindtijdstip met percentage ip uitgekeerde 
gedisconteerde dividenden (Gd) . Om deze reden is het dividend
percentage als stuurgrootheid in het verfijnde model ingevoerd. 

Uit optimalisaties over verschillende bedrijfstijden kan de 
optimale bedrijfstijd bepaald worden. De tijd waarover de 
gemiddelde rentabiliteitswaarde van de onderneming maximaal is 
noemen we de optimale bedrijfstijd. In formulevorm 

EV(tO) * exp(rw(tb+tO)*tb) - J + EV(tO) 

oftewel 

rw(tO+tb) • ln { (J + EV (tO)) /EV (tO) } I tb 

rw- de gemiddelde rentabiliteitswaarde over de bedrijfstijd 

Bij het eenvoudige model worden eveneens de totale opbrengsten 
in de vorm van gedisconteerd dividend en ingehouden winst 
gemaximaliseerd. Tevens wordt er een optimalisatie uitgevoerd 
waarbij het eigen vermogen op het eindtijdstip maximaal moet 
ZlJn. Dit komt in feite neer op het maximaliseren van de som van 
de netto winsten, dividend wordt niet 
gedisconteerd (ip = 0). 

2.6 Uitleiding 

Bovenstaande modellen ZlJn, buiten het feit dat ze een 
vereenvoudigde niet exacte weergave van de werkelijkheid ZlJn, 
behept met een tweetal direct aanwijbare modelfouten, te weten 

1) De vergelijkingen (2.3.1) en (2.4.1) resp. voor omzet en 
produktieomvang laten zien dat bij desinvesteren deze grootheden 
als e-machten dalen. In principe zou de omzet/produktieomvang 
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instantaan gelijk moeten worden aan de resterende 
omzetcapaciteit/produktiecapaciteit. wanneer deze kleiner wordt 
dan de omzet/produktieomvang. Men kan het de modelfout echter 
goedpraten door ze te interpreteren als het nog verwerken van 
halffabrikaten en voorraden gemaakt met de produktiemiddelen. De 
effecten van desinvesteren zijn pas merkbaar aan het einde van de 
bedrijfstijd. 

2) In het geval van negatieve netto winsten (verliezen) wordt 
de uitgekeerde fractie dividend negatief. Er wordt. zij het dat 
dit niet altijd ongebruikelijke is. aan de aandeelhouders 
gevraagd mee te delen in de verliezen. Deze situatie zal zich in 
de praktijk weinig voordoen. 

De resultaten van de optimalisatie en de gevoeligheidsanalyse 
van de beide modellen volgen in hoofdstuk 4, nadat in het 
volgende hoofdstuk de gebruikte methode voor het dynamisch 
optimaliseren wordt behandeld. 
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Hoofdstuk 3 

DYNAMISCH OPTIMALISEREN 

3.1 Inleiding 

De probleemstelling in hoofdstuk 2 geeft aanleiding tot een 
dynamisch optimaliseringsprobleem dat te beschrijven is met de 
volgende vorm : 

~(t) - f_(~(t) .y_(t) .t) 
x(tO) - x 

0 
tO+tb 

max J tof L<~<t> .y_<t> .t> dt 

y_(t) 

!:! ~ y_(t) ~ !:! 
1 2 

waarin ~ 
!:! 
f. 
J 
L 
tO 
tb 
y_1 . !:!2 

de toestandvariabelen 
de stuurvariabelen 
de systeemvergelijkingen 
de doelfunctie 
de integrand van de doelfunctie 
de begintijd (vast) 
de bedrijfstijd (vast) 
de stuurbeperkingen 

~ · de afgeleide van ~ naar de tijd (d~/dt) 

(3.1.1) 
(3.1.2) 

(3.1.3) 

(3.1.4) 

De toestandsvariabelen worden bepaald door een stelsel eerste 
orde differentiaalvergelijkingen en hangen af van de 
begintoestand en de stuurvariabelen. 

Het eenvoudige ondernemingsmodel (2.3) kan in de bovenstaande 
vorm worden gebracht door de volgende keuze voor de toestands- en 
stuurvector : 

~(t) = (O.K.EV) 

y_(t) - (Ul.U2) 

Het stelsel f. krijgt de volgende gedaante 

x1 = -x1/T1+K1*(u1+u2)*x3/T1 

x2 = x1/T2 

x3 = (1-bp)*(1-dp)*(c1*x1-x2-(r1*u2-r2*(1-u2))*x3) 

De integrand van de doelfunctie ziet er als volgt uit 

L = ((1-dp) + dp*exp(ip*(tO+tb-t)))* 
(c1*x1-x2-(r1*u2-r2*(1-u2))*x3) 
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Voor het vinden van de optimale bedrijfstijd, die in principe 
als aparte variabele in het optimaliseringsrpobleem kan worden 
opgenomen, worden optimalisaties over verschillende bedrijfs
tijden uitgevoerd. 

Het verfijnde model (2.4) met kwadratische correctie op de 
toegevoegde waarde is door de volgende keuze voor toestands- en 
stuurvariabelen in de algemene vorm te brengen : 

~ - (Po,Om,Otot,EV) 

~(tO) • (Po(O) ,Om(O) ,Otot(O) ,EV(O}) 

g- (Ul,U2,U3) 

Het stelsel krijgt de volgende gedaante : 
(4-6) 

x1- -x1/T1+K2*(x1/x1(0)} *(u1+u2}*x4/T1 

x2- gp*x2*(1-x2/0me) 

x3 - x2 
~ ~ 

x4- {(x3/x3(0}} *(1-gk(0}/x1(0})*FAC*x1-lk(O}*(x1/x1(0} -
(ap*(u1+u2)+r1*u2*x4-r2*(1-u1))*x4}*(1-bp)*(1-u3) 

FAC - 1 
als x1/x2 ~ x1(0}/x2(0} 

2 
FAC- 1- { (x1/x2- x1(0)/x2(0)) } 

(1 - x1(0)/x2(0} 

als x1/x2 > x1(0}/x2(0} 

De integrand van de doelfunctie wordt uitgedrukt in x4 

L- ((1-u3}+u3*exp(ip*(tb-t}})*x4 

Ook hier wordt het variabele eindtijdprobleem, door 
optimalisaties over verschillende vaste bedrijfstijden uit te 
voeren, in twee etappen opgelost. 

3.2 Methoden voor dynamisch optimaliseren 

3.2.1 Inleiding 

Er bestaan verschillende methoden voor het dynamisch 
optimaliseren van een in de tijd veranderend proces /VEN73/. Zo 
is er b.v. het variatieprincipe van Lagrange en het maximum 
principe van Pontryagin. De methode die gebruikt wordt voor het 
vinden van een dynamisch optimale sturing voor het 
ondernemingsmodel is die van het dynamisch programmeren. De reden 
voor deze keuze zijn 

1) Het toestaan van beperkingen op de sturingen 
2) De eenvoudige wijze van implementatie op een digitale 

rekenmachine 
3) De in de vakgroep aanwezige (positieve) ervaring met de 

methode /LIN83/ /MEE86/ 
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3.2.2 Theorie van het dynamisch programmeren 

De theorie van het dynamisch programmeren (Bellmann 1957) berust 
op twee principes, te weten 

1 Het optimaliteitsprincipe 
~ Het inpassingsprincipe 

Het optimaliteitsprincipe zegt dat een optimaliseringsprobleem 
met vaste begintijd tO en vast tijdsinterval (tO,tO+tb) een 
speciaal geval is van een algemene klasse van problemen met 
variabele begintijd t en een variabel tijdsinterval (t,tO+tb) . 

Het inpassingsprincipe zegt dat wanneer een stuurstrategie g(t) 
optimaal is op een tijdsinterval (tO,tO+tb) met ~(t1) - ~ 

1 
(tO<t1<tO+tb) dan is deze g(t) noodzakelijkerwijs optimaal is op 
het tijdsinterval (t1,tO+tb) met beginvoorwaarde ~(t1) c ~ • 

1 
We definieren nu de Returnfunctie V(~(t) ,t) als : 

tO+tb 
V(~(t) ,t)•f(~(tO+tb) ,tO+tb)+max f L(~(t 1 ) ,g(t 1

) ,t 1 )dtl 
t 

g(t I) 
(3.2.1) 

Het maximaliseren van (3.1.3) is een speciaal geval van deze 
vergelijking 

max J 
g(t) 

- V (~(tO), tO) (3.2.2) 

V(~(t) ,t) wordt gesplitst in twee delen : 
t+ ~t 

V(~(t) ,t)-~(~(tO+tb) ,tO+tb)+max { j L(~(t 1 ) ,g(t 1
) ,t 1 )dt 1 

t 
g(t I) 

tO+tb 
+ I L(~(t 1 ),g(t 1 ),t 1 )dt 1 } 

t+At 
(3.2.3) 

Volgens het optimaliteitsprincipe mag het maximaliseren van de 
integraal ook worden uitgevoerd over de afzonderlijke 
integranden. Dit levert : 

t+At 
V(~(t) ,t)·l<~(tO+tb) ,tO+tb)+max j L(~(t 1 ) ,y(t 1

) ,t 1 )dt 1 

t 

Hieruit volgt 

y(t I) 
tO+tb 

+ max f L ( ~ ( t I ) , y ( t I ) , t I ) d t I 

t+At 
y(t I) 

(3.2.4) 

t+ot 
V(~(t),t) .. V(~(t)+ö~(t),t+At) + max j L(~(t 1 ),y(t 1 ),t 1 )dt 1 

t 
~(t'J (3.2.5) 
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t+~t 

Met L)~(t) = j f(~(t').y(t'),t')dt' 
t 

Ontwikkelen we V(~(t)+ó~(t) ,t+6t) in een eerste orde Taylor
reeks om ~(t), vooropgesteld dat V en f begrensd zijn, dan 

XX 
krijgen we de volgende benadering : 

V(~(t)+t.~(t) ,t+At) • V(~(t) ,t+At) +V (~(t) ,t+ót)ó~(t) 
x 

2 
+ O(l~t ) (3.2.6) 

Substitutie van (3.2.6) in (3.2.5) levert na deling door ot en het 
maken van de limietovergang At -> 0 de Hamilton Jacobi vergelijking. 

V + max ( L + 
t y 

V * f ) • 0 
x 

(3.3.7) 

Oplossen van deze parti~le differentiaalvergelijking levert de 
optimale stuurstrategie. In het algemeen is deze PDV niet 
analytisch oplosbaar zodat geschikte numerieke algorithmen moeten 
worden gebruikt. 

3.2.3 Numerieke oplosmethoden 

Om tot een numerieke oplossing van het optimaliseringsprobleem 
te komen is het stelsel (3.1.1) gediscretiseerd in een eindig (N) 
aantal tijdstappen ter lengte ot (6t•tb/N, n•O .. N-1, t=tO+nAt)). 
Het stelsel krijgt de volgende algemene gedaante : 

~(n+1) ... f(~(n) ,y(n) ,n) 

~(0) .. ~ 
0 

N-1 

(3.3.8) 

(3.3.9) 

max J - (~(N) ,N) + 2:::: L(~(n) ,y(n), n) ot (3.3.10) 
n-=0 

Y ~ y(n) ~ Y 
1 2 

Als discretisatieschema is 
Eulerschema. De verandering in 
benaderd door de volgende formule 

x - { x(n+l) - x(n) }/t.t 

(3.3.11) 

gekozen voor het expliciete 
een toestandsvariabele wordt 

(3.3.12) 

Schematisch ziet de toestandstrajectorie- en functionaalbepaling 
in het geval van een gediscretiseerd stelsel vergelijkingen er 
als volgt uit : 

17 



u ~I ~-I 

~ ~I ~2 ~-I 
!_(~-~·~-1, 

~ 
!_(~·~·0) !_(~1'~1· 1 ) 

N-1) 

Lo Ll ~-I ~·~- J 

fig 3.2.1 Schematische weergave gediscretiseerde simulatie 

De numerieke bepaling van de optimale stuurstrategie ~(0) t/m 
u(N-1) kan op rechtstreekse of op iteratieve wijze worden 
uitgevoerd. Rechtstreekse bepaling van de stuurstrategie is 
gebaseerd op de discretisatie van de Hamilton Jacobi 
vergelijking. Deze methode levert in een slag het gevraagde 
resultaat. Bij toenemend aantal discretisatiestappen en 
toestands- en stuurgrootheden treedt echter het zogenaamde 
dimensionaliteitsprobleem op /VEN73/. Geheugenruimte en rekentijd 
stijgen exponentieel. iets wat deze methode ongeschikt maakt voor 
het oplossen van dimensioneel grote problemen. De iteratieve 
methoden omzeilen dit probleem. 

3.2.4 Iteratieve oplosmethoden 

In principe is de waarde van de functionaal J alleen 
afhankelijk van de stuurstrategie g(n) (O~n~N-1) en de 
begintoestand van het systeem x(O). De tussenliggende toestanden 
worden geëlimineerd met behulp-van de systeemvergelijkingen. (zie 
fig. 3.2.1). Aangenomen dat de dimensie van de stuurvector m is. 
dan is de dimensie van de stuurruimte waarin het maximum van de 
functionaal J moet worden gezocht gelijk aan m * N. 

Op grond van een onderzoek binnen de vakgroep naar de diverse 
methoden voor het iteratief bepalen van een optimale 
stuurstrategie bij een gegeven optimalisatieprobleem /MEE86/ is 
er gekozen voor de (traditionele) geconjugeerde gradi~ntmethode. 
mede ook vanwege de ervaring binnen de vakgroep met het toepassen 
van de methode. 

3.3 De gradi~nt methode 

3.3.1 Inleiding 

Voordat de geconjugeerde gradi~ntmethode aan de orde komt gaan 
we eerst in op de gradi~ntmethode (steepest descent method) die 
ten grondslag ligt aan de geconjugeerde methode. De gradi~nt 
methode genereert door middel van een iteratief proces een reeks 
stuurstrategieën die uiteindelijk zullen convergeren tot de 
optimale stuurstrategie. De opeenvolgende stuurstrategie~n worden 
als volgt bepaald. 

Stel we hebben een in iteratieslag k verkregen stuurstrategie 
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u(O) t/m u(N-1) (die in het vervolg de naam stuurmatrix U(k) 
heeft) en de bijbehorende tunetionaal waarde J(U(k)). Om 
uiteindelijk de optimale stuurstrategie U te vinden die waarde 
van de tunetionaal maximaal maakt wordt de stuurmatrix U(k) 
bijgesteld in de richting waarin de waarde van de tunetionaal het 
sterkst toeneemt. In formulevorm 

U(k+l) • U(k) + é * P(k) (3.3.13) 

Hierin is P(k) de zoekrichting, die bij deze methode gelijk is 
aan de gradi~ntenmatrix VU(k) - dJ(U(k))/àU(k), waarin de sturing 
moet worden bijgesteld. De scalar € is de parameter die bepaalt 
in welke mate de stuurstrategie moet worden aangepast zodat een 
maximumwaarde van de tunetionaal in de zoekrichting wordt 
bereikt. De volgende zoekrichting in de stuurruimte wordt gelijk 
aan de gradi~nt in het 'punt' U(k+1). Op deze wijze wordt, door 
het op iteratieve wijze bijstellen van de stuurstrategie, een 
steeds hogere waarde van de tunetionaal bereikt. 

Het iteratieproces stopt indien de gradi~nten nul zijn of de 
verbetering in de waarde van de tunetionaal een bepaalde minimum 
waarde niet meer overschreidt. 

De mogelijkheid bestaat dat het iteratie proces stopt in een 
lokaal maximum. Om deze reden wordt de methode gestart vanuit 
verschillende startsturingen. Convergeren deze allen tot dezelfde 
functionaalwaarde en leveren ze allen een identieke 
stuurstrategie dan is er reden om aan te nemen dat de optimale 
stuurstrategie gevonden is. Verder moeten de gradi~nten in het 
optimum klein zijn. 

De gradi~nten matrix kan op twee manieren worden bepaald 
numeriek en analytisch. De volgende paragraaf gaat hier nader op 
in. 

3.3.2 Bepaling van de gradi~nt 

Alvorens we tot de analytische bepaling van de gradi~nt komen 
defini~ren we de discrete Returnfunctie R(~(n) ,y(n:N-l),n) 

N-1 
R(~(n) ,g(n:N-1) ,n) .. 1 (~(N) ,N) + L L(~ ,y , i)t)t 

Als verkorte notatie voeren we in 

R(n) - R(~(n) ,g(n:N-1) ,n) 

Uit (3.3.14) volgt : 

R(n) - R(n+1) + L(~(n) ,g(n) ,n)At 

Uit het optimaliteitsprincipe volgt 

êlJ 
êlU 

"' <> R(O) 
au 

i•n i i 
(3.3.14) 

(3.3.15) 

(3.3.16) 

(3.3.17) 

Differenti~ren van (3.3.16) naar de toestanden ~(n) en naar de 
stuurgrootheden u(n) levert een stelsel recurrente betrekkingen 
op waaruit oR/oU, dt gradi~ntenmatrix, kan worden bepaald. 

ê)R(n)/cJ~(n) - êlR(n+l)/é)~(n+l)*o~(n+l)/o~(n) + èJL(n)/c1~(n) At 

(3.3.18) 
de beginvoorwaarde is 
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oR(N)/o~(N) • ~~(N)/ë>~(N) 

Voor de gradi~nt kunnen we afleiden : 

oR(n)/ag(n) - ~R(n+l)/à~(n+l)*a~(n+l)/dg(n) + vL(n)/dg(n)At 

(3.3.19) 

De termen a~(n+l)/à~(n) en a~(n+l)/~g(n) worden bepaald uit het 
gediscretiseerde stelsel systeemvergelijkingen (3.3.8). 

Op basis van de bovenstaande vergelijkingen wordt een 
algorithme ontwikkeld dat de gradi~ntenmatrix oR/ oU bepaald. 
Schematisch ziet de gradi~ntberekening er als volgt uit: 

~ ~I 

!.I !.2 ~-I ~ !o 
!_(!()·~·0) !. (!_I'~ I' I) !.<~-~·~-1. 

N-1) 

~-I ~~-J Ll 
t 

!o ~ !.I ~I ~-I ~-I dR 
d~ 

dR dR dR 

d.p. d~l d.p. d~2 d~-1 d.p. 

algoritme algoritme algoritme 

dR ------ dR ___ ..., 

d~ d~l 

dR ___ _ 

d~-1 
dJ 
iiQ 

fig. 3.3.2 Schematische weergave analytische gradi~ntbepaling 

Vanwege het eenvoudige karakter van de 
van de modellen beschreven in hoofdstuk 2 
die nodig ZlJn voor het bepalen van 
analytisch worden bepaald. 

systeemvergelijkingen 
kunnen de afgeleiden 

de gradi~ntenmatrix 

De afgeleiden van de Returnfunctie R naar de verschillende 
toestandsgrootheden op de verschillende tijdstippen hebben een 
interessante economische betekenis. Het ZlJn namelijk de 
marginale bijdragen tot de tunetionaal bij een externe verstoring 
van de overeenkomstige toestandsgrootheden onder de voorwaarde 
dat optimaal wordt gestuurd. Bij het maximumprincipe van 
Pontryagio vervullen de co-state variabelen dezelfde rol. 

De numerieke methode voor het bepalen van de gradi~ntenmatrix 
VU is gebaseerd op het stuk voor stuk variëren van de elementen 
van de stuurmatrix en de daaruitvolgende functionaalwaarden 
gebruiken voor een numerieke eerste orde benadering van de 
gradi~nt. De gradi~nt voor het element U(i,j) wordt als volgt 
berekend : 

dJ/dU(i,j)-= ( J(U(i,j)+AU)- J(U(i,j)) )/li.U 
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Aan deze aanpak kleeft het gevaar van numerieke 
onnauwkeurigheid. Er moet een compromies gevonden worden tussen 
de afbreekfout in de reeksontwikkeling voor de afgeleide en de 
numerieke nauwkeurigheid waarmee de afgeleide wordt bepaald. De 
optimale stapgrootte voor het bepalen van de gradi~nt wordt 
afgeleid in /GIL81/ en luidt als volgt 

l\u = 2 * V ( conva/(1. + abs(J) )' 

conva de absolute nauwkeurigheid waarmee de 
tunetionaal dient te worden berekend 

J de geschaalde waarde van de tunetionaal 

3.3.3 De projectie van de gradi~nt 

Na het bepalen van de gradi~nt wordt gekeken of er beperkingen 
in de stuurruimte aktief zijn. Aktief zijn van een beperking 
houdt in dat een bepaald element in de stuurmatrix op een maximum 
of minimumwaarde zit. Is een beperking aktief en wijst de 
overeenkomstige gradi~nt in de gradi~ntenmatrix buiten de 
stuurruimte, dan wordt deze gradi~nt geprojecteerd. In het geval 
van een kubische stuurruimte, waarmee we bij de optimalisatie van 
het ondernemingsmodel te maken hebben en waarin de beperkingen 
lineair onafhankelijk ZlJn, houdt dit in dat het betreffende 
element in de gradi~ntenmatrix gelijk aan 0 wordt gesteld. 

3.3.4 De lijnmaximalisatie 

Stel we hebben een stuurmatrix U(k) (N stuurvectoren met 
dimensie m·op de tijdstippen 0 .. N-1) en een zoekrichting P(k). 
Verder beschikken we over een procedure die bij gegeven 
startwaarden voor de toestandsgrootheden ~(0) en een stuurmatrix 
U(k) het systeem simuleert en de waarde voor de tunetionaal 
J(~(O),U(k)) bepaalt. 

Door een geschikte keuze van de scalar E wordt de tunetionaal 
in de toegelaten stuurruimte voor U langs de 'lijn' U + é * P 
gemaximaliseerd. Mathematisch geformuleerd : 

opt 
J ( U + E * P ) - max J ( U + E * P ) 

E. 
ma x 

Aangezien het domein van U beperkt is bestaat er een ( 
opt 

de maximaal toelaatbare stapgrootte. De waarde voor E moet 
ma x 

tussen 0 en E liggen. De reden voor het beperken van de 
stapgrootte is dat de elementen van de stuurmatrix U in de 
toegelaten stuurruimte blijven. 

max max 
Is E bepaald dan kan er in het interval 0 ~ E ~ E 

naar een maximum voor J ( U + € * P ) gezocht worden. 
De waarde van de tunetionaal kan 

1) monotoon dalen als functie van E 
2) monotoon stijgen als functie van € 
3) een of meerdere maxima bezitten in het interval 

Aangezien er in de zoekrichting P altijd grotere waarden voor J 
gevonden worden omdat geeist is dat E VU *P > 0 moet zijn 

ij ij ij 
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vervalt mogelijkheid 1). Aangenomen wordt verder dat er zich in 
het interval maar een lokaal maximum bevindt. De te volgen 
procedure is als volgt : 

- Lokaliseer het deelinterval waarin zich een maximum moet 
bevinden. 

opt 
- Bepaal het maximum en de bijbehorende € door kwadratische 

interpolatie. 

3.3.4.1 Lokalisering interval 

Het 
het 

zoeken naar een interval met een maximum wordt gestart met 
verdelen van het totale interval in N stukken. 

ma x 
stap :• E IN 

Vervolgens worden de volgende waarden toegekend aan 
El - 0, E2 - stap, e3 - ~2+2*stap. De waarden van de functionaal 
bij El en ê2 zijn resp. Fl - J(U). F2 - J(U+ê2*P) en 
F3 - J(U+C3*P). 

De volgende mogelijkheden dienen onderzocht te worden 

1) Fl <• F2 en F2 < F3 

Dit houdt in dat er geen maximum in het interval ( Ë 1, E 3) 
bestaat. Het zoekinterval wordt doorgeschoven : €1 :• ê2, 
Fl :- F2. €2 :• é:3. F2 :• F3. €3 :- €2 + 2*(f3-E.2). Er wordt 
gekeken of ê3 de maximale stapgrootte niet overschrijdt, is dit 

ma x 
wel het geval dan wordt ê3 gelijk aan E. en J(U+E3*P) wordt 
bepaald. Dit proces gaat net zolang door totdat €3 groter of 

ma x 
gelijk wordt aan E of F3 kleiner is dan of gelijk is aan F2. 
In beide gevallen is het interval waarbinnen het maximum gezocht 
moet worden gelijk aan (él,€3). 

2) Fl > F2 

Het maximum is gelokaliseerd tussen El en €2. Dit geval 
doet zich uitsluitend voor wanneer het zoekinterval waarin 
gezocht wordt nog niet doorgeschoven is. Dus êl - 0, Fl • J(U) en 
E2 - stap, F2 - J(U+stap*P) 

3.3.4.2 Bepaling maximum 

Wanneer het maximum is gelokaliseerd tussen €1 en E3. 
beschreven in geval 1). dan bestaan er twee mogelijkheden. 

1) F3 <- F2 
opt 

De waarde van E wordt bepaald met de volgende kwadratische 
interpolatie formule : 

opt 
€ -0.5 * (f2A2-tlA2)*(ê3A2-é2A2)*(êlA2-E3A2)/ 

ma x 
2) E 3 '"' € 

(Fl-F2)*(F2-F3)*(F3-Fl) 
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De richtingsco~ffici~nten tussen de verbindingslijn van (€l,Fl) 
en (E2,F2) en die tussen (E2,F2) en (ê3,F3) worden bepaald. Is 
deze laatste kleiner als de eerste dan bevindt zich een maximum 
in het interval (€l,E3) dat met dezelfde interpolatie formule als 
in geval 1) wordt bepaald. Is echter de laatste 
richtingsco~ffici~nt groter of gelijk aan de eerste dan ligt het 

ma x 
maximum voor de tunetionaal bij € . Er wordt een grens actief. 

Is het maximum 
opt 

voor ê 
(O,J(U)) en 

gelokaliseerd tussen El en €2 dan wordt de 

waarde 
punten 

opt 
E 

bepaald door een parabool te trekken door de 
(E 2, J (U+€2*P) met een raak 1 ij n dJ/dt in E =0. 

- -dJ/d€ * stap·2/2*(J(U+stap*P)-J(U)-dJ/dE*stap) 

De waarde voor dJ/dE is als volgt af te leiden : 

dJ (U+f*P) /dE e.-o -
T 

(dJ(U+é*P)/d(U+E*P) *d(U+&*P)/dt) E=O 
T 

Dit geeft dJ/dt - VU * P 

Als blijkt dat de de waarde van de tunetionaal 

kleiner is dan J(U) dan wordt de procedure herhaald 
opt 

en F2 := J (U+ E ) totdat een bepaald maximum aantal 

opt 
J (U+ e *P) 

opt 
met E2 :- € 

iteraties is 
opt 

bereikt. De zoekrichting wordt dalande verondersteld en 
wordt nul gemaakt (het is mogelijk dat het optimum gevonden 
Tevens wordt de zoekrichting gelijk gemaakt aan de gradi~nt. 

é 
is) . 

opt 
Is er een é. bepaald dan 

opt 
wordt er gekeken of de waarde binnen 

het interval (0, é ) ligt. Door numerieke onnauwkeurigheid en/of 
door interpolatie zou dit het geval kunnen zijn. De waarde van 
opt 

é wordt in dat geval op de dichtsbijzijnde intervalgrens gezet 
en tenslotte wordt de stuurmatrix wordt aangepast : 

opt 
U(k+1) - U(k) + E * p (k) 

3.3.5 De geconjugeerde gradi~ntmethode (met reset) 

Op basis van bovenstaande gradi~ntmethode wordt de 
geconjugeerde gradi~nt methode afgeleid. Deze methode vergt 
we1n1g extra rekenwerk t.o.v. de gradi~nt methode en convergeert 
(in de buurt van het optimum) sneller. 

De methode maakt gebruik van de uit opeenvolgende 
iteratieslagen berekende gradi~nten. De nieuwe zoekrichting P{k) 
wordt berekend door bij de nieuwe gradi~nt VU(k) een lineaire 
combinatie van de vorige zoekrichtingen op te tellen. Voor 
problemen met een kwadratische tunetionaal in U kan men afleiden. 
/MEE86/ onder de veronderstelling dat de lijnmaximalisatie exact 
verloopt, dat de nieuwe zoekrichting de volgende gedaante heeft : 

2 
P(k) = VU(k) + :VU(k) :;:VU(k-1): * P(k-1) 
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De vermenigvuldigingsfactor voor de oude zoekrichting is gelijk 
aan de gekwadrateerde verhouding van de normen van de 
gradi~ntenmatrices. 

Resetten van de methode houdt in dat de zoekrichting gelijk 
wordt gemaakt aan de gradi~nt. Deze reset vindt plaats om twee 
redenen, te weten : 

1) bij het aktief worden of verlaten van begrenzingen, de 
zoekrichting is dan niet meer geconjugeerd met de vorige 
zoekrichting. 

2) na een aantal malen achter elkaar zoeken in de geconjugeerde 
richting, de zoekrichting is dan vanwege onnauwkeurigheden in de 
lijmaximalisatie niet meer geconjugeerd met de vorige 
zoekrichting. 

Als op een gegeven moment geen verbetering van de tunetionaal 
meer optreedt in de geconjugeerde richting dan wordt de 
zoekrichting gelijk gemaakt aan de gradi~nt in dat punt en wordt 
in die richting verder gezocht. 

3.3.6 Schematisch overzicht van de methode 

Om een overzicht te krijgen van de werkwijze van de methode 
wordt het optimaliseringsalgoritme weergegeven in een flowchart. 

k = 0 
reset s true 

Simuleer 
bepaal J (,!!) 

stop 

k x k + I 
Schuif J door 

Schrijf 
resultaten 
weg 

Lijnmaxima
lisatie 
nieuwe !àt+l 

Simuleer en 
>-----! bepaal J(~ k-~:J 

reset = false 
~k = vuk 

1 = 0 

~=V{\ 

fig. 3.3.3 De geconjugeerde gradi~nt methode 
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3.4 Implementatie onder PRIMAL 

De simulatie- en optimalisatieprogrammatuur voor het dynamisch 
optimaliseren van het ondernemingsmodel is geïmplementeerd op een 
POP 11/23+ rekenmachine in standaard ANSI Fortran 77. 

Voor de invoer van modelparameters, startwaarden voor de 
toestandgrootheden en startstuurstrategie~n evenals de uitvoer , 
zowel grafisch als naar achtergrondgeheugen ,wordt gebruik 
gemaakt van een in de vakgroep ontwikkeld programmapakket PRIMAL. 
Dit Package for Real-time Interactive Modeling, Analyses and 
Learning bevat een aantal subroutinebibliotheken die dit op een 
gestandardiseerde manier afhandelen. /LIN86,1/ Het pakket biedt 
de gebruiker o.a. de mogelijkheid de opeenvolgende iteraties van 
een optimalisatierun real-time te volgen, doordat 
tussenresultaten (grafisch) gepresenteerd kunnen worden. 

Nadat men onder PRIMAL heeft ingelogd kan de applicatie worden 
gestart met het commando 

t START INVEST 

of indien een file met startsturingen (INVEST.INPUT) wordt 
opgegeven: 

t APPLY INVEST TO INVEST.INPUT 

Men komt terecht in het zogenaamde vragenpagina systeem. Via de 
vragenpagina's is het mogelijk de startsturing nader te 
specificeren. Men kan m1n1mum en maximum grenzen instellen, 
waarden van de startsturingen op verschillende tijdstippen met de 
hand instellen en verder kunnen sturingen worden vastgezet zodat 
er kan worden geoptimaliseerd in een subruimte. Een overzicht van 
de indeling van de vragenpagina's die betrekking hebben op de 
investeringsapplicatie wordt gegeven in appendix G. 

De applicatie produceert een drietal 'datasets' te weten : 

1) Een vector dataset INVEST.DATA die na iedere iteratieslag 
ge-update wordt. Hierin staan toestandsgrootheden en belangrijke 
afgeleide grootheden als functie van de tijd. 

2) Een tekst dataset INVEST.TXT met een overzicht van de 
ingestelde waarden voor de systeemparameters, de beginwaarden 
voor de toestandsgrootheden en de gegevens over de startsturing. 

3) Een vector dataset INVEST.INPUT waarin 
de tot dan toe optimale stuurstrategie 
gradi~ntenmatrix worden opgeslagen. 
stuurstrategie kan weer worden gebruikt als 
probleem met b.v. andere systeemparameters. 

na elke iteratieslag 
en de bijbehorende 

De uiteindelijke 
startsturing voor en 

De geproduceerde datasets kunnen vanuit 
gepresenteerd. /LIN86,2/ 

PRIMAL worden 
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Hoofdstuk 4 

RESULTATEN 

4.1 Inleiding 

In paragraaf 4.2 zullen de resultaten van de diverse 
optimaliseringen van het eenvoudige model worden gepresenteerd. 
Deze zijn uitgevoerd bij verschillende systeemparameter
combinaties en over verschillende bedrijfstijden. De resultaten 
worden verklaard en afgezet tegen simulatieresultaten verkregen 
met niet optimale stuurstrategie~n. Tenslotte zullen de 
resultaten van een parametergevoeligheidsanalyse worden gegeven. 

De resultaten van de optimalisaties van het verfijnde model 
worden gegeven in paragraaf 4.3. Van een standaardrun worden de 
diverse relevante grootheden grafisch weergegeven. Verder wordt 
gekeken naar optimalisaties over verschillende bedrijfstijden met 
verschillende beginvoorwaarden en worden de optimale 
stuurstrategie~n vergeleken met niet optimale stuurstrategie~n. 
Tenslotte komen de resultaten van een gevoeligheidsanalyse aan de 
orde. Uiteindelijk worden de resultaten vergeleken met die van 
het eenvoudige model. 

4.2 Resultaten eenvoudig model 

De optimalisatie van het eenvoudige model (zie 2.3) 
heeft plaats gevonden met de volgende systeemparameters 

Kl 
Tl 
T2 
cl 
rl 
r2 
bp 
dp 

(Omzetsnelheid) 
(Tijdconstante omzet) 
(Tijdconstante korting) 
(Marge op omzet) 
(Rentepercentage VV) 
(Rentepercentage BT) 
(Belastingpercentage) 
(Dividendpercentage) 

2.0 
3.33 

100.0 
0.15 
0.07 
0.07 
0.3 
0.5 

{fl/fl.jaar} 
{jaar} 
{jaar} 
{--} 
{--} 
{--} 
{--} 
{--} 

De startwaarde van de toestandsvector ~(0) - (0(0) ,K(O) ,EV(O)) 
wordt gelijk genomen aan (0,0,1). De stuurvector y(t) moet binnen 
de grenzen (0,0) ~ y(t) ~ (1,2) blijven. 

De tunetionaal die wordt gemaximaliseerd is het eigen vermogen 
EV(tb) over een gegeven bedrijfstijd. In tweede instantie wordt 
ook het gedisconteerde dividend meegenomen in de functionaal. De 
bedrijfstijd voor een standaardrun is gelijk genomen aan 30 jaar. 

De optimale stuurstrategie voor de gegeven set parameterwaarden 
en beginvoorwaarden ziet er als volgt uit : (fig 4.2.1) 
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fig 4.2.1 Optimale stuurstrategie voor het eenvoudige model 
LET OP de waarden in de figuur zijn verhoudingen en 
dienen met EV(t) te worden vermenigvuldigd. 
(tl,t2 tijdstip van resp. investeren, desinvesteren) 

Bij het toepassen van bovenstaande optimale stuurstrategie zien 
de toestandsgrootheden er als volgt uit: (fig. 4.2.2) 

xo VEV 

fig. 4.2.2 Toestandstrajectorie~n bij optimale sturing 

De optimale stuurstrategie is van het type bang-bang, een 
eigenschap van optimale stuurstrategie~n voor lineaire modellen, 
en het investeren van vreemd en eigen vermogen loopt synchroon. 
De strategie is als volgt te beschrijven. Eerst alle eigen 
vermogen op de bank zetten (tegen 7% rente). Na vijf jaar 
maximaal eigen en vreemd vermogen investeren en vlak voor het 
einde van de opgegeven bedrijfstijd alle vermogen desinvesteren. 
Het tijdsinterval van investeren (t2-tl) in middelen is 
onafhankelijk van de gekozen bedrijfstijd, evenals het 
tijdsinterval van desinvesteren (tb-t2). Dit laatste feit is 
analytisch af te leiden (zie appendix E). Het constant blijven 
van de periode van kan plausibel worden gemaakt wanneer er nader 
naar het kortingamechanisme wordt gekeken. 

Wanneer de onderneming eenmaal is gestart met omzet maken neemt 
de korting die de onderneming moet geven toe. De onderneming kan 
de toenemende korting financieren met een stijgende marge op de 
omzet. Door maximaal te blijven investeren stijgt de omzet het 
snelst. De korting volgt immers vertraagd via een integrator. Op 
een bepaald moment dalen de inkomsten doordat, met de stijgende 
investeringen, de rente evenals de korting toeneemt. Het 
optimaliseringsmechanisme houdt rekening met dit gegeven en zorgt 
ervoor dat er niet te vroeg wordt geÏnvesteerd in middelen, wat 
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zou leiden tot verliezen en een uiteindelijk kleiner eigen 
vermogen over de bedrijfstijd. 

Bij vergroting van de bedrijfstijd zal het interval waarin 
geÏnvesteerd wordt mee naar achteren schuiven, ook omdat met een 
groter startkapitaal (EV + rente over EV in de tijd dat er in 
vlottende aktiva geÏnvesteerd wordt) in middelen kan worden 
geÏnvesteerd kan. De resulterende waarde van EV op t•tb is dien
tengevolge groter. 

Disconteert men de uitgekeerde hoeveelheid dividend dan zal de 
onderneming eerder gaan investeren omdat vroeg in de levenscyclus 
van een bedrijf uitgekeerde dividend bijdraagt tot de 
functionaalwaarde. Vroeg investeren levert vroege omzet en dus 
vroege winst en dividend. Uit optimalisaties blijkt dat de 
periode van investeren in vaste aktiva langer wordt zoals 
verwacht. 

Het sychroon lopen van investeren met eigen en vreemd vermogen 
heeft te maken met het feit dat de debetrente gelijk is aan de 
creditrente. Als de rentabiliteit van het eigen vermogen in de 
onderneming groter wordt dan de rente die men krijgt op de bank 
voor dat vermogen dan is het verstandig om te investeren in de 
onderneming. Tevens is het zo dat op dat moment het lenen van 
vreemd vermogen meer oplevert dan het kost. (De hefboomwerking). 
Er wordt tot het maximum vreemd vermogen aangetrokken. 

Brengt men een verschil aan tussen de beide rentepercentages 
(bijvoobeeld : r1 - 0.07, r2- 0.00) dan levert optimaliseren de 
volgende dyn~isch optimale stuurstrategie : (fig. 4.2.3) 

XU1 ~U2 
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fig. 4.2.3 Optimale stuurstrategie bij verschil in debet- en 
creditrente (7%) 

De strategie vertoont nagenoeg hetzelfde gedrag als de 
strategie in fig. 4.2.1, de sturingen lopen nu echter niet meer 
synchroon. Eerst wordt het eigen vermogen ge1nvesteerd en pas 
na een tijdje wordt er tot het maximum aan vreemd vermogen 
geÏnvesteerd. Het investeren van eigen vermogen levert meer op 
dan het renteloos als banktegoed aan te houden, terwijl vreemd 
vermogen op dat moment nog te duur is. Door voorzichtig te 
investeren wordt ook de korting laag gehouden. Op het tijdstip 
van investeren van het vreemde vermogen gaat de onderneming over 
van een prijspolitiek op een volumepolitiek. De bedrijfstijd is 
met opzet groter gekozen als die in fig. 4.2.1 om de effecten van 
renteverschillen op de stuurstrategie in het begin te laten zien. 

In principe gaat de optimale bedrijfstijd, als men het eigen 
vermogen op dat tijdstip als criterium voor het bepalen van de 
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optimale bedrijfstijd aanhoudt, naar oneindig. De onderneming 
stelt alle investering uit tot ongeveer 30 jaar voor de 
opgegeven bedrijfstijd. Ondertussen heeft de onderneming een 
behoorlijk startkapitaal opgebouwd door de rente op het in 
banktegoeden geinvesteerde eigen vermogen. De uiteindelijke 
waarde voor het eigen vermogen op het eindtijdstip wordt daarom 
alleen maar groter bij langere bedrijfstijden. 

Een betere methode voor de bepaling van de optimale 
bedrijfstijd is de berekening van de gemiddelde 
rentabiliteitswaarde van de onderneming. Deze wordt bepaald door 
de opbrengsten uit de onderneming, zijnde ingehouden winsten en 
naar de bedrijfstijd gedisconteerde dividend. en de bedrijfstijd 
zelf. 

EV(tO)*exp(rw(tb)*tb) -
tO+tb J dv(t)exp(ip*(tO+tb-t))+iw(t)dt + EV(tO) 

tO 
rw gemiddelde rentabiliteitswaarde 

De gemiddelde rentabiliteitswaarden ZlJn uitgezet als functie 
van de diverse bedrijfstijden waarover geoptimaliseerd is (fig. 
4.2.4). Tevens zijn in de grafiek de rentabiliteitswaarden 
uitgezet die resulteren uit simulaties met niet optimale 
stuurstrategie~n. 

rw 
I"Al 

·- --·--

10 20 )0 

fig. 4.2.4 Gemiddelde rentabiliteitswaarden als functie van de 
diverse bedrijfstijden. LET OP. De punten in de 
figuur volgen uit optimalisaties en simulaties over 
verschillende bedrijfstijden 
( • : opt imaa 1. standaardrun met disc. dividend) 
( • maximaal (Ul.U2) - (1,2)) 
( • minimaal (Ul,U2) "" (0.0)) 

Uit de figuur blijkt dat maximaal investeren van vreemd en 
eigen vermogen een suboptimale stuurstrategie is. Het verschil 
met de optimale wordt veroorzaakt door de desinvesteringsactie 
van de optimale stuurstrategie op het einde van de bedrijfstijd. 
Bij grotere bedrijfstijden ( > 25 jaar ) worden de verschillen 
groter. De dynamisch optimale sturing stelt investeren in 
middelen uit en boekt de winst op het laatst. terwijl de 
onderneming met een 'altijd maximaal investeren' strategie over 
langere bedrijfstijden zelfs niet meer met positive resultaten af 
kan sluiten (tb=40 rw < 0), vanwege grote korting en hoge 
rentelasten. Alle eigen vermogen tot het eind toe als banktegoed 
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houden levert altijd minder op dan de dynamisch optimale 
strategie. 

Laat men de bedrijfstijd naar oneindig gaan dan zal de 'alles 
op de bank zetten' strategie de limiet worden voor de optimale 
strategie. Het investeren in middelen de laatste 30 jaar heeft 
bij oneindig lange bedrijfstijden niet veel invloed meer op de 
gemiddelde rentabiliteitswaarde. 

De gevoeligheidsanalyse wordt uitgevoerd rond de gegeven set 
systeemparameterwaarden. 

De diverse resultaten zijn samengevoegd in tabel 4.1 

parameter 

Kl + 
cl + 
T2 + 

Tl + 
rl + 
bp + 
dp + 

tabel 4.1 

rw(tb) 

++++ 
++++ 
++ 

n.v.t. (vast gegeven) 

(t2-tl) 

++++ 
++++ 
++++ 

++++ 

(tb-t2) 

0 

+ 
+ 

0 

Gevoeligheidsanalyse ondernemingsmodel 
(t2-tl) periode van investeren in middelen 
(tb-t2) : periode van desinvesteren 

Uit deze tabel blijkt dat alle parameters van invloed ZlJn op 
de uiteindelijke rentabiliteitswaarde. De periode van investeren 
en de rentabiliteitswaarde nemen toe wanneer er meer kan worden 
verdiend (Kl,cl,T2) en nemen af wanneer de opbrengsten minder 
worden (Tl.rl). De toename van het dividendpercentage vormt een 
uitzondering. Ingehouden winsten, eigen vermogen en korting 
zullen daardoor minder snel toenemen waardoor het bedrijf het 
langer volhoudt. De extra dividend gedisconteerd over een langere 
periode levert uiteindelijk geen verbetering van de 
rentabiliteitswaarde. Wat verder nog opvalt zijn de veranderingen 
in het tijdsinterval van desinvesteren. deze komen overeen met de 
veranderingen die men zou verwachten aan de hand van de 
theoretische afleiding in appendix E. Verder is dit tijdsinterval 
onafhankelijk van de parameters (rl,T2), geheel volgens 
verwachting. 
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Samenvattend kan worden gezegd 

-De optimale stuurstrategie is van het type 'bang-bang' 
- Optimaal sturen over een gegeven bedrijfstijd houdt in eerst 

alle eigen vermogen op de bank zetten en na verloop van tijd 
maximaal tot aan de grenzen van de solvabiliteit gelijktijdig 
eigen en vreemd vermogen investeren in middelen. Enkele jaren 
voor het einde alles desinvesteren en weer op de bank zetten. 

- De optimale bedrijfstijd is bij de gegeven set parameters 
ongeveer 9 jaar. De bereikte rentabiliteitswaarde bedraagt over 
die periode gemiddeld 15.3 %. 

- De optimale stuurstrategie voor het bereiken van bovengenoemd 
optimum is vanaf het begintijdstip maximaal eigen en vreemd 
vermogen investeren in middelen en ongeveer 1 jaar voor de 
optimale bedrijfstijd alles desinvesteren. Dit laatste wordt 
veroorzaakt doordat het optimaliseringsalgorithme gebruik maakt 
van een model artefact in de omzet-investering relatie. (zie 
appendix E) . 
-Verschillen in debet- en creditrente geven aanleiding tot niet 

synchroon lopen van investeringen in middelen met eigen en vreemd 
vermogen. De onderneming stapt over van een prijspolitiek 
(investeren van alleen eigen vermogen) op een volume politiek 
(tot aan de grens van de solvabiliteit investeren). 
- De resultaten van de optimalisaties zijn goed te begrijpen en 

liggen in de lijn van de verwachtingen. De optimalisaties 
brengen een modelartefact aan het licht. De waarde van de 
doelfunctie kan worden vergroot door desinvesteren vlak voor de 
gegeven bedrijfstijd. 

- De resultaten van de gevoeligheideanalyse zijn ook duidelijk 
en verklaarbaar. evenals de uitkomsten verkregen door simulaties 
~~t niet optimale stuurstrategie~n. 

- Het kortingamechanisme brengt qua tendens de levenscyclus van 
een produkt goed in model. De onderneming die slechts dit ene 
produkt levert zal uiteindelijk ten gronde gaan. Voor die tijd is 
het verstandig om over te stappen op de ontwikkeling en verkoop 
van andere produkten die aan het begin van de levenscyclus staan. 
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4.3 Resultaten verfijnd model 

4.3.1 Inleiding 

Uit optimalisaties met een geheel autonoom prijsmechanisme is 
gebleken dat afhankelijk van de begincondities de onderneming van 
begin tot het eind van de bedrijfstijd maximaal. tot aan de 
solvabiliteitsgrens. in middelen investeert. Het implementeren 
van het dividendpercentage als stuurvariabele heeft tot gevolg 
dat de onderneming ergens in het midden van de bedrijfstijd van 
een minimum dividendpercentage overgaat op het maximale dividend
percentage. Het eigen vermogen neemt niet verder toe. Dit gebeurt 
omdat de rentabiliteit van het geinvesteerde eigen vermogen daalt 
door toenemende rentekosten en afschrijvingen. De opbrengst van 
een extra geÏnvesteerde gulden eigen vermogen daalt beneden het 
disconteringspercentage van de dividend. Het laatste jaar wordt 
er gedesinvesteerd. om dezelfde reden als in het eenvoudige 
model. Als de onderneming met de produktiviteitsstijging de 
prijsdaling bij kan houden. of zelfs overtreffen. is deze 
strategie volkomen duidelijk en verklaarbaar. De onderneming zal 
onbeperkt groeien omdat er geen penalty op de groei zit. Er zijn 
zelfs situaties waarbij de produktie omvang groter wordt dan de 
omvang van de markt. 

Dit probleem is opgelost door een koppeling aan te brengen 
tussen de marktomvang en de prijs die een onderneming voor haar 
produkt op de markt krijgt. zoals uiteengezet in 2.4.2. 

Echter ook de optimalisaties van het model waarbij de omvang 
van de markt is verdeeld in een autonome markt voor de 
concurrenten en de eigen produktieomvang geven dezelfde triviale 
stuurstrategie~n te zien. De eigen produktieomvang werkt via een 
integrator (eerste orde mechanisme) door op de toegevoegde waarde 
voor een produkt. De produktiviteitswinsten overtreffen de daling 
in de toegevoegde waarde. Aan deze modelvariant is om deze reden 
geen verder onderzoek gedaan. 

Bij een onderneming met groot marktaandeel zou dit model 
gelijkenis moeten vertonen. benevens de produktiviteitswinsten. 
met het eenvoudige model. De prijs op de markt wordt nagenoeg in 
het geheel bepaald door de geaccumuleerde produktie van de 
onderneming. 

De optimalisaties met de laatste modelvariant. waarbij de 
toegevoegde waarde direkt gekoppeld is (nulde orde relatie) aan 
het marktaandeel van de onderneming. geven dermate interessante 
resultaten dat verdere analyse zich op dit model zal 
concentreren. 

Verder is gebleken dat van belang is welk referentie (lees 
start) jaar gekozen wordt. Optimalisaties met een startjaar laat 
in de levenscyclus van een produkt. de tijd dat er nagenoeg 
marktverzadiging is opgetreden. laten zien dat de toegevoegde 
waarde nagenoeg niet meer daalt. de prijsdynamica is nagenoeg 
uitgeschakeld. Het is natuurlijk veel interessanter de hele 
levenscyclus van het produkt in de optimalisties mee te nemen. De 
toegevoegde waarde zal dan over langere bedrijfstijden 
aanmerkelijk dalen. Tevens vertoont de markt omvang nog exponen
tiële groei wat het interessant maakt het marktaandeel de 
bepalende factor te laten zijn voor de uiteindelijke toegevoegde 
waarde. 

32 



4.3.2 Optimalisatie resultaten 

Om een referentiekader voor de resultaten van de 
optimalisaties te hebben is er geoptimaliseerd met de 
set standaard parameters /GRI84,2/ : 

diverse 
volgende 

Tl 
K2 (0) 
oe 
1.3 
cJ 
5 

- 3 
... 1.6 
- 0.95 

(tijdconstante omzet) 
(de haalbare omzetsnelheid) 
(grondstof produktiviteit) 
(arbeidsproduktiviteit) 
(ervaringsfactor markt) 
(kapitaalsproduktiviteit) 
(afschrijvingspercentage) 
(belastingpercentage) 
(disconteringspercentage dividend) 
(groeifactor markt) 

{jaar} 
{fl/fl.jaar} 
{--} 

- 0.2 {--} 
- -0.43 {--} 
... 0.4 {--} 
- 0.1 {--} 
- 0.4 {--} 

{--} 

ap 
bp 
ip 
gp 
r1 
r2 

0.1 
- 0.17 
- 0.1 
- 0.05 

(rentevoet debet) 
(rentevoet credit) 

{ 1/j aar} 
{--} 
{--} 

De produktieomvang in het startjaar is genormeerd op 100 en de 
produktprijzen op 1 zodat gestart wordt met een netto omzet van 
100. Door terugschaling van de waarden voor de marktomvang in 
het start jaar (1955) kan het marktaandeel vrij ingesteld worden. 
Voor deze standaardrun is een klein bedrijf genomen met een 5% 
marktaandeel. Dit geeft de volgende waarden voor de 
toestandsgrootheden en Ome in het referentiejaar (voor 5% en 50% 
marktaandeel): 

(5%) geeft Po ( 0) 
Om(O) 
Otot ( 0) 

·Ome 

- 100 
.. 2000 
- 15067 
- 32000 

(50%) geeft Po(O) 
Om(O) 
Otot(O) 
Ome 

= 100 
- 200 
- 1507 
- 3200 

De vermogensstructuur van de onderneming en de belangrijkste 
grootheden op de winst en verliesrekening zien er als volgt uit 

geeft een VV/EV van 1.78 
EV (0) 
vv (0) 
M(O) 
BT(O) 
gk (0) 
lk ( 0) 
pr (0) 

.. 23.9 

... 42.7 
- 66.6 
- 0. 

geeft met Po- 100 een omzetsnelheid van 1.5 
aanname 

- 60 
- 21.6 
.. 1 

Uit deze gegevens is af te leiden dat de omzetsnelheid 
bedraagt. De factor K2(0) 1.6 geeft aan dat 
produktiecapaciteit nog niet geheel gebruikt wordt. 
bedrijfsresultaat is gelijk aan 11.8. De bedrijfstijd is 20 
gekozen, een keuze die nagenoeg optimaal blijkt te zijn. 
aantal discretisatiestappen bedraagt 80, zodat alles 
driemaandelijkse basis wordt berekend. 

1.5 
de 

Het 
jaar 
Het 

OP 

De resultaten van de standaardrun worden gepresenteerd aan de 
hand van figuren waarin alle relevante grootheden en kentallen 
zijn weergegeven als functie van de tijd. 

We beginnen met de optimale stuurstrategie : (fig. 4.3.1) 
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fig. 4.3.1 Optimale stuurstrategie 
( U1 fractie eigen vermogen in middelen 
( U2 verhouding vreemd/eigen vermogen 
( U3 fractie dividend/netto winst 

In woorden luidt de strategie : de eerste 16 jaar maximaal 
investeren in middelen met eigen en vreemd vermogen waarbij een 
minimum aan dividend wordt uitgekeerd. Daarna maximaal dividend 
uitkeren, en de investeringen op pijl houden. Groei komt nog 
voort uit de vertraging in produktiemechanisme. Wordt een 
marktaandeel van, zoals nog zal blijken, 57% bereikt dan worden 
door desinvesteren en aflossen van vreemd vermogen de middelen op 
een dusdanig peil houden dat de groei van de produktieomvang 
gelijk blijft aan de groei van de markt, wat resulteert in een 
constant marktaandeel. Op het einde van de bedrijfstijd wordt 
alle vermogen gedesinvesteerd en het eigen vermogen op de bank 
gezet, om dezelfde reden als het eenvoudige model. 

De ontwikkeling van de toestandsgrootheden bij toepassen van de 
bovenstaande optimale stuurstrategie ziet er als volgt uit 
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fig. 4.3.2 De toestandsgrootheden als functie van de tijd 

De produktieomvang stijgt in het begin langzaam. Dit heeft 
verschillende oorzaken. Ten eerste de tijdconstante in het 
produktiemechanisme. Die is verantwoordelijk voor een lichte 
daling in de netto winst omdat uitbreiding van de middelen met 
vreemd vermogen (de VV/EV verhouding stijgt van 1.78 tot 2) 
gelijk afschrijvingen en rentekosten met zich meebrengt maar nog 
geen produktie. De tweede oorzaak is de produktieomvang zelf. De 
produktiviteitswinsten komen t.o.v. de daling in de toegevoegde 
waarde nog niet tot uiting. Na het 12e jaar stijgt de 
produktieomvang sterk door de stijgende middelen (EV+VV) en de 
groter wordende haalbare omzetsnelheid door kapitaals
produktiviteit (zie fig. 4.3.9). Door het terugtrekken van het 
vreemde vermogen uit de onderneming, het afstoten van niet 
produktive produktiecapaciteit die nodig was voor de groei, wordt 
de groei van de produktie geremd. Tenslotte daalt de 
produktieomvang door het desinvesteren van alle middelen. De 
omvang van de markt Om en de daaruit volgende totaal 
geaccumuleerde omzet Otot ontwikkelen zich volgens vergelijkingen 
2.4.5 en 2.4.8 . De stijging van het eigen vermogen loopt voor op 
de stijging van de produktieomvang. Dank ZlJ de 
produktiviteitswinsten die na het 12e jaar van betekenis worden 
neemt de netto winst en daarmee het eigen vermogen sterk toe. De 
dividendpolitiek van de onderneming is ook duidelijk uit het 
figuur is af te lezen. Na het 16e jaar neemt het eigen vermogen 
niet meer toe. alle winsten worden uitgekeerd. 

Het marktaandeel van de onderneming wordt gegeven in fig.4.3.3 
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fig. 4.3.3 Het marktaandeel van de onderneming 

35 



Na een lichte daling van het marktaandeel, veroorzaakt door de 
langzaam op gang komende produktieomvang, stijgt het marktaandeel 
van de onderneming sterk ten gevolge van de sterk toenemende 
produktieomvang. Bij het bereiken van een marktaandeel van 57% 
wordt vreemd vermogen afgelost en wel zodanig dat de groei gelijk 
blijft aan die van de markt. Deze bovengrens wordt niet 
overschreden omdat een vergroting van het marktaandeel van grote 
invloed is op de toegevoegde waarde. Dit is te zien in de 
volgende figuur : 
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fig. 4.3.4 De toegevoegde waarde 

" 

De toegevoegde waarde daalt sterk door toenemende 'ervaring' op 
de markt, bij grote marktaandelen gaat het marktaandeel van de 
onderneming een dominante rol spelen (zie b.v. jaar 16). Als de 
onderneming doorgaat met op maximaal niveau investeren, wat ten 
eerste al extra rentekosten en afschrijvingen met zich meebrengt, 
zal toegevoegde waarde scherp dalen. Door de stijgende 
produktieomvang kan dit niet meer goedgemaakt kan worden, zodat 
de netto winst zal dalen. De marginale kosten worden groter als 
de marginale opbrengsten. De volgende figuur geeft aan dat na 
het 15e jaar, voor het tijdstip van desinvesteren, de netto 
winstmarge minder stijgt. 
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fig. 4.3.5 De netto winst marge 

De minder stijgende netto winstmarge is het gevolg van een 
daling in de groei van de bruto winstmarge die terug te voeren is 
op het stijgende marktaandeel (en de invloed daarvan op de 
toegevoegde waarde). De omzet en de daaruit voortvloeiende kosten 
en bedrijfsresultaat zijn weergegeven in figuur 4.3.6 : 
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fig. 4.3.6 De omzet en de kosten (fracties) 
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De omzet stijgt minder snel als de produktieomvang vanwege 
dalende prijzen. Door produktiviteitswinsten dalen de loonkosten 
terwijl ook de afschrijvingen een kleiner deel uit gaan maken van 
de omzet. De bruto marge stijgt hierdoor. De grote winsten worden 
tegen het einde van de bedrijfstijd gemaakt met een grote 
omzetsnelheid en met relatief weinig middelen (zie fig. 4.3.9 ) . 
De bijdragen tot de waarde van de doelfunctie zijn weergegeven in 
figuur 4.3.7 : 
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fig. 4.3.7 De bijdragen tot de doelfunctie 

De gemiddelde rentabiliteitswaarde rw(t) in figuur 4.3.8 is 
gelijk aan alle vermogen dat de ondeneming aan ingehouden winsten 
en naar t gedisconteerde dividend heeft opgeleverd. In 
formulevorm : 

t 
EV(O)*exp(rw(t)*t) = J dv(t')*exp(ip*(t-t'))+iw(t')dt'+EV(O) 

0 
In figuur 4.3.8 is de gemiddelde rentabiliteitswaarde uitgezet 

als functie van de tijd. We zien dat de waarde van 16% daalt tot 
11.5% om daarna weer te stijgen tot 24%. De daling wordt 
veroorzaakt door relatief lage bijdragen tot de doelfunctie over 
een toenemend tijdspan. De gemiddelde rentabiliteitswaarde stijgt 
door toenemende netto winst en door een verhoging van de waarde 
van de al uitgekeerde dividend. 
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fig. 4.3.8 De gemiddelde rentabiliteitswaarde 

Een figuur die veel inzicht geeft in de gang van zaken is de 
vergelijking van de maximaal haalbare omzetsnelheid en de werke
lijke omzetsnelheid. Vanwege het feit dat de produktieomvang 
volgens een eerste orde mechanisme op de investeringen volgt 
blijft de omzet achter bij de omzetcapaciteit. De omzetcapaciteit 
groeit sneller als de omzet zelf. Dit houdt in dat er 
produktiecapaciteit onbenut is. Deze overcapaciteit is wel 
noodzakelijk voor het handhaven van maximale groei. Bij 
desinvesteren treedt verbetering op in de omzetsnelheid door 
afstoten van een gedeelte van de ongebruikte capaciteit (M 
daalt). De resterende overcapaciteit wordt gebruikt voor het 
kunnen meegroeien met de markt. Het feit dat de omzet groter 
wordt als de omzetcapaciteit is te wijten aan een modelartefact. 
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fig. 4.3.9 De omzetsnelheid (0/M) en de maximaal haalbare 
omzetsnelheid. 

In figuur 4.3.10 zijn de rentabiliteit van het eigen en het 
totale vermogen uitgezet. De rentabiliteit van het totale 
vermogen stijgt sterk bij het desinvesteren vanwege vanwege het 
afstoten van ongebruikte produktiecapaciteit onder handhaving van 
het bedrijfsresultaat. Het verschil in rentabiliteit op het 
tijdstip tb, waar het totale vermogen gelijk is aan het eigen 
vermogen, wordt veroorzaakt door de gehanteerde definitie voor de 
rentabiliteiten van het eigen en het totale vermogen. Deze luiden 
(zie appendix D) REV = nw/EV resp. RTV = br/TV. 
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fig 4.3.10 De rentabiliteit van het eigen en het totale 
vermogen 

De solvabiliteit (EV/TV) vertoont het volgende verloop 
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fig 4.3.11 De solvabiliteit 

Over een periode van 17 jaar wordt maximaal vreemd vermogen 
aangetrokken. Dit vreemde vermogen wordt in fasen afgelost. 

Het uitzetten van de omzetsnelheid 
produktiviteit (0/lk) tegen de bruto 
volgende plaatjes : (fig. 4.3.12) 
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fig. 4.3.12 Bruto winstmarge als functie van omzetsnelheid en 
arbeidsproduktiviteit 
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Uit het eerste plaatje volgt dat de rentabiliteit van het 
totale vermogen eerst daalt t.g.v. rentekosten en afschrijvingen 
van extra investeringen in middelen waaruit nog geen produktie 
volgt. Daarna stijgt RTV waarbij de omzetsnelheid nagenoeg 
constant blijft. Na het desinvesteren van een deel van het 
vreemde vermogen stijgt de omzetsnelheid sterk terwijl de bruto 
winstmarge eenigzins daalt, door een minder stijgende produktie
omvang. 

Uit het tweede plaatje blijkt de sterke toename van de 
arbeidsproduktiviteit. De loonkosten zakken beneden 1% van de 
netto omzet. De onderneming heeft een zeer grote graad van 
automatisering bereikt. 

Om te onderzoeken onder welke beginvoorwaarden een onderneming 
levensvatbaar is in het gegeven marktmodel, wat natuurlijk ook 
afhangt van de produktiviteitswinsten t.o.v. de prijsdaling, zijn 
er optimaliseringen uitgevoerd met de standaardset parameters, 
bij verschillende startwaarden voor het bedrijfsresultaat in het 
referentiejaar (door de grondstofkosten te varieeren) en met 
verschillende initiele marktaandelen over verschillende 
bedrijfstijden. Op deze manier kan ook een optimale bedrijfstijd 
bepaald worden. De resultaten zij gegeven in tabelvorm waarbij 
als criterium voor de optimale bedrijfstijd de gemiddelde 
rentabiliteits waarden in de tabel zijn vermeld. 

Start marktaandeel 5% 

br(O) 5.9 6.8 7.8 9.8 11.8 13.8 
\ 

tb\ 
\-------------------------------------------------------------

10 - 0:055 0 0.05 0.085 0.14 0.19 

20 EV<O EV<O 0.24 0.27 

30 0.22 0.23 

tabel 4.3.1 Gemiddelde rentabiliteits waarden over 
verschillende bedrijfstijden onder verschillende 
startcondities. 

De optimale bedrijfstijd bij een bedrijfsresultaat van 
(gk(O) = 60) ligt bij 22 jaar en de rentabiliteit bedraagt 
De optimale bedrijfstijd voor een start bedrijfsresultaat 
13.8 (gk(O) = 58) is 17 jaar, de waarde van de rentabiliteit 
die periode bedraagt 28%. 
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Start marktaandeel 50% 

br(O) 5.9 9.8 11.8 13.8 
\ 

tb\ 
\-------------------------------------------------------------

10 -0.06 0.085 0.14 0.19 

20 

30 

0.07 0.17 0.19 

0.1 0.16 0.17 

tabel 4.3.2 Gemiddelde rentabiliteits 
verschillende bedrijfstijden 
startcondities. 

waarden over 
onder verschillende 

De optimale bedrijfstijd bij een bedrijfsresultaat van 11.8 
ligt bij 20 jaar en de gemiddelde rentabiliteit bedraagt 17%. De 
optimale bedrijfstijd voor een start bedrijfsresultaat van 13.8 
is 15 jaar, de waarde van de rentabiliteit over die periode 
bedraagt 19%. 

Ondanks het feit dat voor de kleine startende onderneming het 
produktiviteitsmechanisme hetzelfde is als voor grote startende 
onderneming maakt de kleine onderneming meer gebruik van de 
produktiviteitswinsten zodat de gemiddelde rentabiliteitswaarde 
hoger uitkomt. De verhouding Po(t)/Po(O) die bepalend is voor de 
produktiviteitswinsten is voor de onderneming met een klein start 
marktaandeel het grootst. 

Tijdens deze optimalisaties komt naar voren dat er een 
dusdanige sturing wordt gezocht dat op een bepaald moment een 
verkregen groot marktaandeel constant gehouden wordt. De waarde 
van dat constante marktaandeel is voor alle optimalisaties 
met hetzelfde start marktaandeel hetzelfde. Alleen het tijdstip 
waarop dit verschijnsel zich voordoet is voor diverse begin
condities veschillend, vanwege verschillende groeimogelijkheden. 
Bedrijven die starten met een goed bedrijfsresultaat bereiken dit 
tijdstip eerder dan bedrijven die minder goed starten. Voor het 
begin marktaandeel van 5% is deze waarde 57% en voor het start 
marktaandeel van 50% is deze waarde 64%. 

Uit deze resultaten komt naar voren dat de waarde van de 
afgeleide van de kwadratische correctiefunctie naar het 
marktaandeel, geÏntroduceerd om een verband te leggen tussen 
marktaandeel en prijs, voor deze constante marktaandelen dezelfde 
waarde heeft. 

Een verklaring voor dit gedrag is nog niet gevonden. Het lijkt 
erop dat de onderneming iedere verdere marktaandeelvergroting 
vermijdt vanwege nadelige gevolgen voor de toegevoegde waarde. 
Het verschijnsel treedt namelijk alleen op bij de optimalisaties 
waarbij de marktaandeel van invloed is op de toegevoegde waarde 
(zie vergelijking 2.4.12). Bij de optimalisaties van de andere 
modellen is het verschijnsel niet waargenomen. 
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4.3.3 Vergelijking met niet optimale stuurstrategie~n 

Om een referentie voor de resultaten van de dynamisch optimale 
stuurstrategie te hebben ZlJn er een tweetal simulaties 
uitgevoerd met niet optimale stuurstrategie~n. Deze strategie~n 
zijn als volgt te omschrijven : 

1) De voorzichtige stuurstrategie. Hierbij wordt de startwaarde 
van de vreemd/eigen verhouding niet verstoord (U2- 1.78). 
Het dividend wordt op minimum niveau gehouden (U3 - 0.3). 
De investeringen van eigen vermogen in middelen blijven maximaal 
(U1 .. 1) . 

2) De risicovolle stuurstrategie. De onderneming investeert over 
de gehele bedrijfstijd maximaal (U2 - 2), keert minimaal dividend 
uit (U3 - 0.3) en houdt geen banktegoed aan (U1 • 1). 

De resultaten van de optimale stuurstrategie met de 
optimale strategie~n zijn uitgezet in de volgende figuren : 
4.3.13) 
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van optimale stuurstrategie met niet 
voorzichtig, _3 : risicovol) 

Uit deze vergelijking blijkt dat de risicovolle strategie in de 
beginjaren overeenkomt met de optimale. Terwijl de optimale 
strategie de groei matigt na verloop van tijd en het marktaandeel 
constant houdt gaat de riseenemende onderneming door met groeien. 
Er wordt meer geproduceerd dan de markt vraagt. Het marktaandeel 
stijgt boven de 100%. Dit volgt uit de definitie van het 
marktaandeel (2.4.10). De marginale opbrengsten worden kleiner 
als de marginale kosten. De opbrengsten dalen drastisch waarbij 
er grote verliezen worden geleden die ten koste gaan van de 
middelen en dus van de produktiecapaciteit. De onderneming sluit 
de bedrijfstijd niet meer met positive resultaten af. De 
uiteindelijke gemiddelde rentabiliteitswaarde zakt drastisch. 

De voorzichtige onderneming start met een hogere 
rentabiliteitswaarde omdat er geen extra kosten ZlJn voor 
uitbreiding van de leningen zoals bij de optimale stuurstrategie 
het geval is. De groei verloopt daardoor echter trager, de 
produktiviteitswinste~ komen langzamer op gang. Hoewel de 
correctie op de toegevoegde waarde minder groot is vanwege een 
kleiner marktaandeel resulteert dit uiteindelijk toch in een 
lagere gemiddelde rentabiliteitswaarde over de bedrijfstijd. 
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4.3.4 Gevoeligheidsanalyse, par~etervariaties 

Simulaties met de optimale stuurstrategie voor de standaard run 
met kleine variaties in de par~eterwaarden levert het volgende 
overzicht voor de gevoeligheidsanalyse. (tabel 4.3.3) 

J(optimaal) - 3271.451 

par~eter Apar~eter J(6par~eter) (óJ/J)/(6par/par) 

K2 - 1.6 

Tl • 3 

0( - 0. 95 

t3 - 0.2 

'i --o. 43 

ó- 0.6 

gp - 0.17 

Ome-32000 

gkO• 60 

lkO= 21.6 

rl - 0.1 

r2 - 0.05 

ip - 0.1 

ap ... 0.1 

+0.01 
-0.01 

+0.01 
-0.01 

+0.01 
-0.01 

+0.001 
-0.001 

+0.01 
-0.01 

+0.01 
-0.01 

+0.001 
-0.001 

+1 
-1 

+0.1 
-0.1 

+0.1 
-0.1 

+0.01 
-0.01 

+0.01 
-0.01 

+0.01 
-0.01 

+0.01 
-0.01 

2451 
2583 

3206 
3312 

3271 
3271 

3260 
3282 

2802 
2620 

2685 
2736 

3250 
3284 

3271.465 
3271.437 

3009 
3289 

3042 
3289 

3149 
3323 

3270 
3270 

3279 
3264 

3070 
3310 

* 

-4.86 

0 

-6.73 

* 

* 

-0.9 

0.13 

-25.68 

-8.45 

-0.267 

0 

0.023 

-0.37 

tabel 4.3.3 Resultaten parameter gevoeligheidsanalyse 

Uit deze analyse blijkt dat rl,r2,ip,ap,gp en Ome 
ongevoelige parameters ZlJn. Veel gevoeliger 
beginvoorwaarden gk(O) en lk(O) evenals de parameters 
Deze bepalen tie groeimogelijkheden van de onderneming. 
tunetionaal verandert bij toename van de bovenstaande 
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in een richting zoals men zou verwachten. Zeer gevoelig zijn 
de parameters K2. ~ en 5 . Iedere verandering in deze grootheden 
heeft een grote negatieve invloed op de functionaal. De 
stuurstrategie die optimaal is voor de ongewijzigde parameters 
past geheel niet meer bij de veranderde parameterwaarden getuige 
de in beide richtingen afnemende waarde van de functionaal bij 
variatie rond de parameterwaarden. 

Deze parameters bepalen in grote mate de groeimogelijkheden. en 
daarmee de overlevingskansen, van een onderneming. Evenals een 
kleine verandering in een van de parameters K2. ~en Ö, waardoor 
de optimale stuurstrategie geheel niet meer past bij het 
probleem, zal een kleine verandering in de optimale 
stuurstrategie bij ongewijzigde parameterwaarden grote gevolgen 
hebben voor de waarde van de doelfunctie. De bijdrage tot de 
doelfunctie wordt vooral in de laatste jaren van de bedrijfstijd 
geleverd. Dit is juist het gebied waar de sturingen actief zijn. 
Op dat moment wordt er een onrealistisch gebied dat het model 
toelaat betreden. 

Samenvattend kan over de optimalisatie van het verfijnde model 
worden gezegd : 

- Optimalisties van het model waarbij het marktmechanisme 
autonoom is, waarbij er geen koppeling bestaat tussen eigen 
produktieomvang en marktprijs, geven triviale stuurstrategie~n. 

- De optimale bedrijfstijd bij de gegeven set systeemparmeters 
van de standaardrun met koppeling tussen marktaandeel en prijs is 
gelijk aan 22 jaar en de gemiddelde rentabiliteitswaarde over die 
periode bedraagt 24%. 

- De optimale stuurstrategie voor het bereiken van deze waarde 
heeft de volgende gedaante : Maximaal investeren met eigen en 
vreemd vermogen en minimaal dividend uitkeren over een periode 
van 16 jaar. Daarna maximaal dividend uitkeren en investeringen 
op peil houden. Bij het bereiken van een bepaald marktaandeel. in 
dit geval 57% na 17 jaar, vreemd vermogen aflossen en wel op een 
manier dat de groei van de prduktieomvang gelijk is aan de groei 
van de omvang van de markt. Een jaar voor het eind alle vermogen 
desinvesteren en alle eigen vermogen naar de bank brengen. 

- De overlevingskansen van 
worden sterk bepaald 
produktiviteitsparameters 
'ervaringsco~ffici~nt' van de 

de onderneming in de gegeven 
door de beginresultaten 

ten opzichte van 
markt. 

markt 
en 
de 

- Vergelijking van het volgen van een optimale strategie met niet 
optimale startegie~n levert aanzienlijke verschillen in 
rentabiliteitswaarden over de bedrijfstijd. Voorzichtige 
ondernemingen profiteren maar gedeeltelijk van de mogelijke 
produktiviteitswinsten terwijl risicovol ondernemen tot 
faillisement lijdt. 

- De gevoeligheidsanalyse laat zien dat de dynamische 
optimalisatie een onrealistisch gebied van het model opzoekt om 
een maximale waarde voor de doelfunctie te vinden. Kleine 
veranderingen in systeemparameters hebben dan grote 
consequenties. 

Vergelijken we tenslotte de resultaten van het eenvoudige model 
met die van het verfijnde dan valt het volgende op : 
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-Beide modellen hebben voor het bereiken van de optimale 
bedrijfstijd (maximale gemiddelde rentabiliteit) globaal genomen 
dezelfde stuurstrategie~n. Maximaal investeren in middelen met 
eigen en vreemd vermogen en een jaar voor het bereiken van de 
bedrijfstijd alles desinvesteren en het eigen vermogen op de bank 
zetten. Bij het verfijnde model verloopt het desinvesteren van 
het vreemde vermogen gefaseerd, terwijl van het implementeren van 
het dividend percentage als stuurgrootheid gebruik wordt gemaakt 
om dividend uit te keren wanneer de marginale opbrengst van het 
eigen vermogen lager is als het disconteringspercentage. 

- Het eenvoudige model bezit in essentie de karakteristieken van 
het verfijnde model. Hoewel de produktiviteitswinsten en het 
marktmechanisme samen ZlJn gevoegd in een kortingamechanisme 
geeft dit eenvoudige kortingamechanisme toch de levenscyclus van 
een produkt weer. 

-Bij beide modellen komt het optimaliseren in weze neer op zo 
snel mogelijk zo veel mogelijk verdienen aan relatief hoge 
prijzen door maximaal te groeien. Uitstellen van groei resulteert 
alleen maar in lagere prijzen en lagere opbrengsten evenals een 
langere periode waarover de rentabiliteit bepaald wordt. Bij het 
verfijnde model heeft de groei verder nog het voordeel van 
produktiviteitswinsten. 
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Hoofdstuk 5 

CONCLUSIES EN SUGGESTIES 

5.1 Conclusies 

Conclusies ten aanzien van de optimalistieresultaten 

Een algemene conclusie ten aanzien van de resultaten is dat de 
methode van het dynamisch optimaliseren de aantrekkelijke manier 
is voor het toetsen van de validiteit van dynamische modellen. 
Het toepassen van de methode dwingt het model in gebieden die op 
andere wijze niet gevonden zouden zijn. Het inzicht in het model 
wordt vergroot, er worden modelstructuren blootgelegd en 
modelartefacten aan het licht gebracht. 

Verder blijken de optimalisaties, van het eenvoudige model over 
langere bedrijfstijden, een stuurstrategie op te leveren die 
karakteristiek is voor het toepassen van de methoden van het 
dynamisch optimaliseren. Deze strategie luidt, voorzichtig 
beginnen om de negative gevolgen voor later, in dit geval de 
korting, klein te houden, en op het laatst het maximale eruit 
halen. Bij het verfijnde model heeft maximaal profiteren in de 
beginperiode door maximaal te groeien geen negatieve gevolgen 
voor de toekomst. De optimale strategie maakt van dit feit 
gebruik door in het begin maximaal te investeren. 

De optimale stuurstrategie voor het bereiken van de optimale 
bedrijfstijd bij het eenvoudige model is vanaf het begin maximaal 
investeren ·in middelen met eigen en vreemd vermogen. Dit geeft 
maximale omzetgroei bij nog relatief lage korting. Ten gevolge 
van de altijd maar toenemende korting gaat het bedrijf dat maar 
één produkt produceert ten gronde. Een gediversificeerd bedrijf 
zal, om groei te continueren, overstappen op de produktie van 
nieuwe produkten aan het begin van de levenscyclus. 

Het verlengen van de bedrijfstijd bij het eenvoudige model 
heeft tot gevolg dat de periode van investeren in middelen naar 
het einde van de bedrijfstijd verschuift. Het aanbrengen van een 
verschil in credit- en debetrente heeft tot gevolg dat eerst het 
eigen vermogen wordt geïnvesteerd en pas later, tot het maximum, 
vreemd vermogen. De onderneming stapt over van prijs- op 
volumepolitiek. 

Ten gevolge van een modelartefact in de omzetrelatie wordt er 
ongeveer een jaar voor het bereiken van de bedrijfstijd volledig 
gedesinvesteerd. Men kan het omzet maken zonder middelen 
interpreteren als verkoop uit voorraad. 

Vergelijking van de optimale stuurstrategie met niet optimale 
strategie~n laat zien dat, over langere bedrijfstijden, de 
optimale betere resultaten levert. Vooral omdat er rekening wordt 
gehouden met de nadelige gevolgen die vroeg investeren in 
middelen met zich meebrengt. Ovel' kortere bedrijfstijden is een 
statische sturing, in dit geval maximaal investeren, nagenoeg (op 
het laatste jaar na) optimaal. 

Het kortingsmechanisme is een eenvoudige en in essentie 
doeltreffende beschrijving van het marktgebeuren dat bepalend is 
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voor de levenscyclus van een produkt. 

De optimalisaties van het verfijnde model waarbij de 
toegevoegde waarde een autonome grootheid is (geen koppeling 
tussen eigen produktieomvang en toegevoegd waarde) geven een 
optimale stuurstrategie die van te voren verwacht werd. Van begin 
tot enige tijd voor eind maximaal investeren in middelen met 
eigen en vreemd vermogen. In het begin minimaal dividend 
uitkeren. Tegen het eind maximaal. Het optimaliseren komt neer op 
maximaliseren van de groei wat, buiten het profiteren van de 
relatief hoge prlJZen in de beginjaren, een de gunstige 
uitwerking op de produktiviteitswinsten. Deze strategie vertoont 
gelijkenis met de strategie~n gevonden door van Loon /10083/. 

Wanneer de produktiviteitswinsten winnen van de prijsdalingen 
is er geen beperking op de groei. Het model verliest zijn 
geldigheid omdat de produktieomvang groter wordt dan de omvang 
van de markt. Er ontbreekt een koppeling tussen de 
produktiviteitswinsten en de prijsdaling. Beide mechanismen zijn 
autonoom en divergent. Dit leidt over langere tijd tot 
verschillen van grote getallen. De onderneming gaat failliet of 
de onderneming verovert de gehele markt. Het model komt in een 
extreme situatie en verliest zijn geldigheid. 

Het verfijnde model met correctie op toegevoegde waarde 
afhankelijk van het marktaandeel levert interessante 
stuurstrategie~n. In de beginjaren wordt er maximaal gegroeid 
door maximaal te investeren. De groei wordt geremd door een 
groter wordend marktaandeel. Wanneer de marginale kos~n de 
marginale opbrengsten dreigen te overtreffen, wordt dit door 
desinvesteren van vreemd vermogen en constant houden van het 
marktaandeel voorkomen. 

Vergelijking van de waarde voor de tunetionaal verkregen met 
het volgen van de optimale en niet optimale stuurstrategie~n laat 
zien dat er met optimaal sturen veel gewonnen kan worden. Vooral 
door in het begin maximaal te profiteren van groei bij relatief 
hoge priJZen en door op het eind rekening te houden met de 
negatieve gevolgen van extra marktvergroting. 

Conclusies ten aanzien van de methode 

De methode convergeert naar het globale maximum indien een 
startsturing wordt genomen die de onderneming voldoende groei 
toestaat (bijna optimale stuurstrategie). De gradi~nten in het 
optimum zijn klein. De optimale stuurstrategie en bijbehorend 
optimum worden bereikt vanuit verschillende startsturingen. 
Convergentie naar een lokaal maximum treedt op bij het kiezen van 
een startsturing die de onderneming onvoldoende groei toestaat. 
(Ul en U2 klein). 

Een iteratieproces dat leidt tot een sturing van het type 
'bang-bang' maakt geen gebruik de geconjugeerde zoekrichting. 
Reset ten gevolge van het succesivelijk aktief worden van grenzen 
is er de oorzaak van dat de zoekrichting ste~ds gelijk wordt aan 
de gradi~nt. 

Optimalisaties met numeriek bepaalde gradi~nten leiden, ZlJ het 
langzamer, tot dezelfde optimale stuurstrat~gie~n als de 
optimalisaties met analytisch bepaalde gradi~nten. 
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De geïmplementeerde methode is geschikt en makkelijk aan te 
passen voor het oplossen van optimalisatieproblemen met kubische 
stuurruimte (lineair onafhankelijke stuurbeperkingen). 

5.2 Suggesties voor verder onderzoek 

Verder onderzoek met het gegeven model 

Door een koppeling aan te brengen tussen produktiviteitswinsten 
enerzijds en de prijsdalingen anderzijds kan het model in een 
realistisch regime worden gehouden. Het probleem van het 
divergeren van beide mechanismen is immers niet aanwezig bij het 
eenvoudige model waarin beide in de vorm van korting bij elkaar 
zijn gevoegd. Een stap in de juiste richting is het relateren van 
de toegevoegde waarde aan het marktaandeel. De geïmplementeerde 
relatie is echter niet gebaseerd op empirische gegevens en wordt 
niet onderbouwd door een theoretische afleiding. Voor een betere 
beschrijving moet men denken aan modellen uit de monopolistische 
concurrentie en oligopolie. 

Optimalisaties met andere doelfuncties 

De gehanteerde doelfunctie maximaliseert de totale opbrengst 
uit de onderneming. Andere doelfuncties, zoals het maximaliseren 
van de cashflow of het maximaliseren van de omzet, kunnen ook als 
onderwerp van de optimalisatie dienen. 

- Invloed desinvesteren 

In het gepresenteerde model ZlJn vermogen en middelen volledig 
uitwisselbaar. De onderneming krijgt bij desinvesteren net zoveel 
terug voor de middelen als ooit er voor betaald is. Door bij 
desinvesteren nog maar een fractie terug te geven van de 
aanschafprijs van de middelen wordt er waarschijnlijk 
voorzichtiger geïnvesteerd. De optimale stuurstrategie zal er 
anders uitzien en de waarde van de functionaal zal lager liggen 
omdat er relatief meer kosten verbonden zijn aan investeren. 

- Diversivisering investeringen 

Net als bij van Loon /L0083/ is het mogelijk een onderscheid te 
maken in verschillende produktieprocessen waarin geïnvesteerd kan 
worden, b.v. een arbeids- en een kapitaalintensief proces. De 
onderneming krijgt een extra stuurgraad ter beschikking. Tevens 
is het interessant de verdeling van de produktiecapaciteit over 
een tweetal produkten, beide in een verschillende fase van hun 
levenscyclus, als stuurgrootheid te implementeren. 

- Invloed van de inflatie 

In het beschreven model komt de inflatie niet aan de orde. 
Hierdoor vervalt een interessant onderdeel van een 
ondernemingmodel. Bij het implementeren van de inflatie komt ook 
het probleem van de waardering van afsc~rijvingen van middelen 
aan de orde. Er wordt een nieuwe dimensie aan het optimaliseren 
van een ondernemingsmodel toegevoegd. 

- Optimalisaties met andere markten 
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De in het verfijnde model beschouwde markt is een van de vele 
soorten markten die er bestaan. Interessante resultaten ZlJn 
misschien ook te verkrijgen door andere marktbeschrijvingen te 
implementeren in combinatie met een passend prijsmechanisme. 

- Onderzoek naar anticiperen van de optimale stuurstrategie op 
stapsgewijze verandering in parameters 

Door de systeemparameters tijdsafhankelijk te maken kan 
onderzocht worden hoe het model d.m.v. een (optimale) 
stuurstrategie anticipeert op deze veranderingen. Bijvoorbeeld, 
hoe te reageren op een toekomstige prijsstijging van de 
grondstofkosten. 
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Appendix A 

A.1 De 'ervaringskromme' 

In het model spelen zowel de marktomvang (Om) {ton/jaar} als de 
marktprijs (Pr) {fl/ton} een belangrijke rol. Maximalisering van 
het produkt van bovengenoemde grootheden, waaruit een optimale 
marktprijs volgt, blijkt in de praktijk niet te voldoen, vanwege 
de dynamische effecten die dit tot gevolg heeft, namelijk 

1) De marktprijs beïnvloedt zowel de marktomvang (Om) als de 
groei van de markt (dOm/dt), en wel via de eindomvang van 
de markt (Ome). Er wordt verondersteld dat er 
marktverzadiging optreedt. 

2) Ondernemers op een 'buyers' markt streven in de eerste plaats 
naar margebehoud en niet naar maximalisatie van de op
brengst. Produktiviteitswinsten worden onder druk van de 
concurrentie doorgegeven aan de klanten. 

De theorie van de ervaringskromme (Boston Consultant Group) 
zegt dat in re~el geld de toegevoegde waarde van een commodity om 
bovenstaande reden afneemt naarmate de totaal op de markt 
geaccumuleerde hoeveelheid produkt ('ervaring') toeneemt. Het 
verband tussen beide grootheden ziet er op logaritmische schalen 
als volgt uit (fig A.1.1) (zie ook /GRI84, 1/) 

log tw 
($'81/ton) 

100 + 

• I 
I 

10 + 

'55 

1 

Alle plastics en harsen 

10 Produktie (cumulatief) 
Otot (*mln ton) in USA 

fig. A.1.1 De 'ervaringskromme' 

De toegevoegde 
verkoopprijs en de 
bovenstaande grafiek 
toegevoegde waarde : 

waarde (tw) is het verschil tussen 
grondstofkosten voor een ton produkt. 
is de volgende relatie af te leiden voor 

log(tw(t)) .. ->J * log(Otot(t)) + C 

De waarde voor C volgt uit : 

log(tw(O)) "" - ~ * log(Otot (0)) + C 

C = log(tw(O)) + 'd * log(Otot(O)) 

(A.1.1) 

(A.1.2) 

(A.1.3) 

de 
Uit 

de 

Tenslotte volgt door substitutie van A.1.3 in A.1.1 de volgende 
relatie voor de toegevoegde waarde 

)J 
tw(t) = tw(O) * (Otot (t) /Otot (0)) (A.1.4) 

waarin tw(O) de toegevoegde waarde in een referentiejaar 
Otot(O) -de totaal geaccumuleerde hoeveelheid produkt 

in datzelfde referentiejaar 
- maat voor de levenscyclus van een produkt 
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A.2 De marktomvang 

Er bestaan diverse modellen die de ontwikkeling van de 
marktomvang in de loop van de tijd beschrijven. Zo bestaat er 
b.v. een model voor de beschrijving van exponenti~le groei en een 
model voor de groei naar verzadiging. Een model dat beide 
bovenvernoemde karakteristieken herbergt is de Pearlkromme die 
als volgt mathematisch is geformuleerd : 

dOm(t)/dt = gp * Om(t) * ( 1- Om(t)/Ome (A.2.1) 

gp het groeipercentage 
Ome - de eindomvang van de markt {ton/jaar} 

De empirisch bepaalde waarden voor gp en Ome, met behulp van de 
gegevens in fig. A.1, zijn resp. : 17 %/jaar en 2.4 mln ton/jaar. 
De waarden van de grootheden Om en Otot in 1955 (het 
gekozen referentiejaar) zijn resp. 0.15 mln ton/jaar en 1.13 mln 
ton. De waarde voor ~is bepaald op -0.43. Alle data kunnen, op 
de gegevens uit de oliecrisisjaren na, goed worden gefit op de 
kromme. 

Deze marktgegevens zijn van toepassing op de bulkchemie. 
Kenmerken van de markt zijn homogeniteit, enkele aanbieders en 
geen substitutie mogelijkheden. We gaan er van uit dat de 
in het model beschouwde onderneming opereert op een soortgelijke 
markt. 
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Appendix B 

De schalingsformules 

In het model komen een aantal schalingsformules voor, te weten 
voor de grondstofkosten, de loonkosten en de 
kapitaalsproduktiviteit. Allen hebben dezelfde basisvorm. Ze zijn 
op de volgende manier afgeleid. 

We gaan uit van de vergelijking (B.l) die laat zien dat een 
procentu~le verandering in de produktieomvang leidt tot 
procentu~le verandering in een grootheid f(t) 

{df(t)ldt}lf(t) - 'l * {dPo(t)ldt}IPo(t) (B. 1) 

De factor ~wordt de elasticiteitsfactor genoemd. Integratie van 
vergelijking (B.l) geeft 

1 n { f ( t) } - '1. * 1 n { Po ( t) } + C (B. 2) 

De constante C is afhankelijk van de begincondities en wordt 
als volgt bepaald : 

1 n { f ( 0) } - tt, * 1 n { Po ( 0) } + C 

C .. 1 n { f ( 0) } - '1, * 1 n { Po ( 0) } 

(B. 3) 

(B .4) 

Substitutie van vergelijking (B.4) in (B.2) in levert : 

1 n { f ( t) I f ( 0) } - ~ * 1 n { Po ( t) I Po ( 0) } 

oftewel 

l\ 
f(t) - f(O) * { Po(t) I Po(O) } 

(B. 5) 

(B. 6) 

Hiermee is de basisvorm van de schalingsformules zoals die 
worden gebruikt in het ondernemingsmodel afgeleid. 

52 



Appendix C 

De relatie tussen toegevoegde waarde en marktaandeel 

Een belangrijke afgeleide grootheid is het marktaandeel dat de 
onderneming heeft. Er wordt verondersteld dat dit marktaandeel 
invloed heeft op de prijs die een onderneming voor haar produkten 
mag vragen op de markt. Deze markt is namelijk verondersteld een 
'buyers market' te zijn waarin vergroting van het marktsegment 
van een onderneming ten koste van de concurrentie alleen mogelijk 
is door de prijzen t.o.v. de concurrentie te laten zakken. De 
onderneming moet dan genoegen nemen met een lagere toegevoegde 
waarde als uit de ervaringskromme zou volgen. We gaan er verder 
van uit dat een onderneming met een constant marktaandeel geen 
prlJsconcessies ,buiten die opgelegd door 'ervaring', hoeft te 
doen. Verkleining van het marktaandeel t.o.v. het marktaandeel in 
het retentiejaar (Po(O)/Om(O)) levert geen hogere prlJZen op, 
gaten in de markt worden direct gevuld door concurrenten. Sneller 
groeien dan de markt omvang daarentegen gaat ten koste van de 
prijs. Dit effect is voor ondernemingen met een groot 
marktaandeel groter dan voor kleine ondernemingen. 

Bovenstaande redenering wordt geïmplementeerd als een correctie 
op de toegevoegde waarde indien het marktaandeel wordt vergroot. 
Zet men de correctiefactor waarmee de toegevoegde waarde wordt 
vermenigvuldigd uit tegen het marktaandeel van de onderneming dan 
krijgt men het volgende grafiekje (fig. C.l) 

correctie
factor op 
tw(t) 

0 
0 Po{O)/ ~0) I Po(t)/Om(t) _. 

fig. C.1 Correctiefactor op de toegevoegde waarde als functie 
van het marktaandeel 

Gemakshalve is gekozen voor een parabolische kromme waarvan de 
volgende coördinaten bekend zijn : 

Po(t)/Om(t) = Po(O)/Om(O) 

Po(t)/Om(t) = 1 

Correctiefactor = 1 

Correctiefactor 0 

Verder is de afgeleide naar het marktaandeel in het punt 
(Po(O)/Om(O) ,1) gelijk aan 0. Verandert het marktaandeel in het 
referentiejaar niet dan wordt de toegevoegde waarde niet 
gecorrigeerd. Door deze aanname, samen met het niet corrigeren 
bij kleiner wordende marktaandelen, ontstaat er geen 
discontinuïteit in de gradient. 

De ligging van de punten die de kromme bepalen is echter 
arbitrair evenals de vorm van de kromme die er doorheen wordt 
getrokken. De formulering is niet theoritisch of empirisch 
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onderbouwd. De mate van invloed van deze correctiefactor is 
daarom niet in te schatten. 

Het leggen van een parabolische kromme door de gegeven 
coordinaten levert de volgende mathematische uitdrukkking voor de 
toegevoegde waarde 

~ 
tw(t) - tw(O) * (Otot(t)/Otot(O)) * 

Po(t)/Om(t) - Po(O)/Om(O) 2 
{ 1 - (----------------------------------) } 

1 - Po(O)/Om(O) 

voor Po (t) /Om(t) > Po (0) /Om(O) (2 .4.11) 

Wanneer het marktaandeel niet boven het marktaandeel in het 
referentiejaar uitkomt blijft formule (2.4.6) geldig. 
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Appendix D 

Kentallen 

Rentabiliteit eigen vermogen 

Rentabiliteit totale vermogen 

Solvabiliteit 

Omzetsnelheid 

Bruto winstmarge 

Netto winstmarge 

Arbeidsproduktiviteit 
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Appendix E 

Bepaling van desinvesteringstijdstip (eenvoudige model) 

Stel de onderneming heeft op een bepaald tijdstip t' (t'<tb) de 
toestand x(t') bereikt. Op dat moment wordt er maximaal 
geïnvesteerd met vreemd vermogen. Wat is nu voor het 
tijdsinterval tussen t' en tb de optimale stuurstrategie om het 
eigen vermogen op tb maximaal te maken ? 

De onderneming kan momentaan de winst vergroten door het 
geïnvesteerde vreemde vermogen af te lossen, de rentekosten over 
het vreemde vermogen vervallen dan. Dit heeft echter wel gevolgen 
voor de toekomstige winsten. Deze zullen sneller dalen omdat een 
gedeelte van de produktiemiddelen die voor omzet en voor winst 
zorgen weggenomen is. Optimaal gebruik maken van de momentane 
winststijging door afstoten van vreemd vermogen houdt in het 
tijdstip van desinvesteren (t2) zo kiezen dat de integraal over 
de toekomstige winsten, ondanks dat deze sneller dalen dan in de 
alternatieve situatie van vreemd vermogen aanhouden, maximaal 
wordt. In figuur E.l zijn de winsten als functie van de tijd 
uitgezet voor verschillende stuurstrategie~n. 

XWINBT ANIHST J VWINST J 
+WINST ..A 

-o.05 ,_------r-----~------~----~ 
23.0 23.15 2-1.0 24.15 

TI ..IJ U aar] 

fig. E.l Winstcurven bij verschillende stuurstrategieën 

Uit de figuur blijkt dat de winsten nagenoeg lineair dalen in 
de tijd. Van dit gegeven wordt gebruik gemaakt voor het bepalen 
van een analytische uitdrukking voor het optimale tijdstip van 
desinvesteren. 

We maken de veronderstelling dat het verdisconteerde dividend 
dat ook in het kriterium voorkomt ook wordt gemaximaliseerd als 
het eigen vermogen gemaximaliseerd wordt. Dit is een 
gerechtvaardigde veronderstelling aangezien we vlak bij het 
verdisconteringstijdstip (tb) zitten. 

De twee alternatieven waaruit de onderneming kan kiezen zijn 

1 Alle vermogen desinvesteren 
~ Op maximum niveau doorgaan met investeren 
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Voor alternatief 
(zie 3.1) : 

1 is af te leiden voor de winstverandering 

2 2 
d x ldt 

3 
- (cl * dx ldt - dx ldtiTl + rl * dx ldt) * 

1 2 3 
(1-bp) * (1-dp) (E .1) 

Voor alternatief 2 volgt : 
2 2 

d x ldt 
3 

- (cl * dx ldt - dx ldtiTl - 2 * rl * dx ldt) * 
1 2 3 

( 1-bp) * (1-dp) (E. 2) 

Hieruit ZlJn de vergelijkingen voor de winst als functie van de 
tijd af te leiden door uitintegreren. De veronderstelling hierbij 
is dat de winstveranderingen constant zijn. 

dx ldt = Cl * t + C2 
3 

dx ldt • C3 * t + C4 
3 

(E. 3) 

CE .4) 

Er bestaan twee voorwaarden waaraan voldaan moet zijn wil 
desinvesteren op het tijdstip t2 de optimale stuurstrategie zijn. 

1 op t-tb geldt : met beide alternatieven wordt op dat moment 
evenveel winst gemaakt; 

Cl * tb + C2 • C3 * tb + C4 

l op t=t2 geldt het verschil in winst 
alternatieven ZlJn de rentekosten 
dividend op dat moment; 

C3 * t2 + C4 - Cl * t2 - C4 • 

(E.5) 

tussen de beide 
na belasting en 

3 * rl * (1-bp) * (1-dp) * x (E.6) 
3 

Substitutie van E.l en E.2 in E.5 en E.6 geeft na uitwerking 
gem 

tb-t2- 1 I {(cl* Kl)/(rl *Tl) - (dx 
3 

ldt) I (X ) } (E. 7) 
3 

Na verwaarlozing van de relatieve gemiddelde winst volgt 

tb-t2 = (rl * Tl)l(cl * Kl) 

Deze vergelijking geldt onder de voorwaarde dat de 
over een korte periode voor het einde van de 
constant is. 
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Appendix F 

F.1 Samenvatting modelvergelijkingen eenvoudig model 

dO(t)/dt = -0(t)/T1 + K1 * M(t)/T1 

dK(t)/dt - 0(t)/T2 

0 ( 0) - 0 

KCO) .. 0 

(2.3.1) 

(2.3.2) 

nw ( t) .. ( 1 - bp) * ( c 1 * 0 ( t) - K ( t) - r ( t) ) ( 2. 3. 3 t/m 5) 

dEV(t)/dt - (1 - dp) * nw(t) EV(O) = EV (2.3.6 t/m 7) 
0 

VV(t) • U2(t) * EV(t) 

BT(t) • (1 - U1(t)) * EV(t) 

M(t) - (U1 (t) + U2 (t)) * EV (t) 

r(t) • (r1 * U2(t) - r2 * (1- U1(t))) * EV(t) 

(2.3.8) 

(2.3.9) 

(2.3.10) 

(2.3.11) 

F.2 Samenvatting modelvergelijkingen verfijnd model 
(zonder aanvullingen, autonoom prijsmechanisme) 

dPo(t)/dt • -Po(t)/T1 + K2(t)/T1 * M(t) 

Po(O) = Po 
0 (4-S) 

K2 ( t) • K2 ( 0) * (Po ( t) /Po ( 0) ) 
0(. 

gk(t) • gk(O) * (Po(t)/Po(O)) 
~ 

lk(t) .. lk(O) * (Po(t)/Po(O)) 

dOm(t)/dt = gp * Om(t) * (1- Om(t)/Ome) 

Om(O) - Om 
0 ~ 

tw(t) - tw(O) * (Otot(t)/Otot(O)) 

dOtot(t)/dt - Om(t) 

Otot(O) - Otot 
0 

br(t) - Po(t) * tw(t) - lk(t) - ap * M(t) 

nw ( t) '"" ( 1 - bp) * ( br ( t) - r ( t) ) 

dv(t) U3 ( t) * nw ( t) 

dEV(t)/dt- (1- U3(t)) * nw(t) EV (0) 

VV ( t ) = U2 ( t) * EV ( t) 

BT ( t) Cl - Ul(t)) * EV(t) 

M(t) -= (Ul(t) + U2(t)) * EV(t) 

r(t) ( r 1 * U 2 ( t ) - r 2 * ( 1 - U 1 ( t ) ) ) * EV ( t ) 
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(2.4.2) 

(2.4.3) 

(2.4.4) 

(2.4.5) 

(2.4.6) 

(2.4.8) 

(2.4.12) 

(2.4.13) 

(2.4.14) 

EV (2.4.15) 
0 

(2.4.16) 

(2.4.17) 

(2.4.18) 

(2.4.19) 



Appendix G 

De vragenpagina 

Nadat de investeringsapplicatie is gestart komt men in de 
zogenaamde vragenpagina's terecht. Met behulp van deze pagina's 
kan men alle relevante parameters, begintoestanden en 
startsturingen instellen. De pagina's zien er als volgt uit : 

Pagina 1 

Op deze pagina kan een selectie gemaakt worden uit de 
startsturingen aanwezig in de file INVEST.INPUT. Tevens kunnen 
minimum, maximum en beginwaarden van de stuurvariabelen ingesteld 
worden. 

Ondernemings model pagina 1 
----------Invoer data uit file-------------------
INVEST.INPUT 10 OKT 86 14:52:36 81 datarecords 
----------Beschikbare sturingen zijn-------------------

1 TIJD 2 Ul 3 U2 4 U3 
5 VUl 6 VU2 7 VU3 
0 als sturing niet uit file moet komen 

u 1 invoer 0 U min 0 u ma x 1 
Hold u NO u init 1 

u 2 invoer 3 U min 0 u ma x 2 
Hold u NO 

u 3 invoer 0 U min 0.3 u ma x 1 
Hold u YES u init 0.3 

In dit geval is er een inputfile gespecificeerd waaruit een 
sturing wordt gehaald, namelijk U2 (input 3). De sturing U3 wordt 
vastgehouden en verandert tijdens de optimalisatie niet. 

Pagina 2 

De systeemparameters 
startwaarden voor de 

evenals de optimalisatieparameters en de 
toestandsgrootheden volgen op pagina 2. 

Investerings model pagina 2 
----------Systeem definitie----------
tb 20 N 
K2 ( 0) 1. 6 Tl 
ALP HA 0 . 9 5 BETA 
DELTA 0.4 gp 
Ome 32000 GAMMA 
gk(O) 60 lk(O) 
rl 0.1 r2 
ip 0.1 ap 
bp 0.4 
----------Metode parameters----------
max iteraties 0 update interval 
eps. min 0 gradient anal 
conv. crit. abs. :0.000001 grensinterval U 
conj. grad. meth.: YES 
----------Begin toestanden----------
X 1 100 
x 2 2000 
x 3 15067 
x 4 23.9 
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0.2 
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21.6 
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1 
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Het update interval bepaalt om de hoeveel iteraties de datasets 
met de resultaten overschreven worden met nieuwe resultaten. De 
parameter Eps min bepaalt de benedengrens voor de 
lijnmaximalisatieparamter ê . Verder kan men kiezen of de 
gradi~nten analytisch of numeriek moeten worden bepaald en heeft 
men tevens de keuze tussen de gradi~ntmethode of de geconjugeerde 
gradi~ntmethode. De parameter grensinterval U geeft een gebiedje 
rond de grenzen van de stuurvariabelen aan waarbinnen wordt 
aangenomen dat een grens aktief is. 

Pagina 3 

Deze pagina wordt niet doorlopen als alle sturingen uit de 
inputfile komen. Op deze pagina kan de startsturing, waarvan op 
pagina 1 de initi~le waarde is gegeven, verder worden 
gespecificeerd. 

Investeringsmodel pagina 3 
----------Veranderingen Stuur Vector-------------------
aant. switches 0 
aant. switches 1 
switch op sample: 10 naar waarde : 1 

In de startsturing U1 worden geen stapvormige veranderingen 
gewenst. U2 komt volgens pagina 1 uit de inputfile, veranderingen 
hierin zijn niet mogelijk. Over deze sturing worden hier geen 
vragen meer gesteld. Startsturing U3 krijgt een stapvormige 
verandering op sample 10, en gaat van waarde 0.3, zoals 
gespecificeerd op pagina 1, naar waarde 1. 

De dataset INVEST.DATA bevat alle toestandsgrootheden en 
afgeleide grootheden als functie van de tijd. De volgende tabel 
geeft een overzicht van alle grootheden in de dataset. 

TIJD PO OM OTOT EV SOL RTI 

0/M BRIO NW/0 0/LK MA TI EV/TI M/TI 

BT/TI 0 PR TW GK/0 LK/0 AK/0 BRIO 

NW IW DV L RW K2.PR GD 

tabel G.l 

De dataset INVEST.INPUT bevat de stuurstrategie~n (U), de 
gradi~nten (VU) en de afgeleide van de returnfunctie naar de 
toestandsgrootheden (R) als functie van de tijd. De volgende 
tabel geeft een overzicht van alle grootheden in de dataset. 

TIJD Ul U2 U3 VUl VU2 

VU3 Rl R2 R3 R4 
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LIJST VAN GEBRUIKTE SYMBOLEN 

ak 
ap 

b 
bp 
br 
BT 
conva 
cl 

dp 
dv 

er 
EV 

f 
FAC 
Fl.F2,F3 

Gd 
gp 
gk 

ip 
iw 

J 

K 
Kl 
K2 

L 
lk 

m 
M 
Ma 

n 
N 
nw 

0 
Om 
Ome 
Otot 

p 
Po 

r 
R 
REV 
RTV 
rw 
rl 
r2 

afschrijvingen 
afschrijvingspercentage 

vennootschapsbelasting 
belastingpercentage 
bedrijfsresultaat 
banktegoed 
convergentie criterium absoluut 
marge op omzet 

dividendpercentage 
dividend 

exploitatieresultaat 
eigen vermogen 

systeemvergelijkingen 
multiplier toegevoegde waarde 
tunet ionaalwaarden 

gedisconteerde dividend 
groeipercentage markt 
grondstofkosten 

disconteringspercentage dividend 
ingehouden winst 

doelfunctie,functionaal 

korting 
maximaal haalbare omzetsnelheid 
maximaal haalbare omzetsnelheid 

integrand tunetionaal 
loonkosten 

dimensie stuurvector 
middelen 
marktaandeel 

teller gediscretiseerde tijd 
aantal tijdstappen 
netto winst 

omzet 
markt omvang 
eindomvang markt 
totaal geaccumuleerde produktie 

matrix met zoekrichtingen 
produktie omvang 

rentelasten minus rentebaten 
returnfunctie discreet 
rentabiliteit eigen vermogen 
rentabiliteit totale vermogen 
gemiddelde rentabiliteitswaarde 
rentepercentage vreemd vermogen 
rentepercentage banktegoeden 
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{ f ljj aar} 
{--} 

{fl/jaar} 
{--} 
{f 1/j aar} 
{ f 1} 

{--} 

{--} 
{f 1/j aar} 

{ f 1} 
{f 1} 

{--} 
{f 1} 

{ f 1} 
{1/jaar} 
{f 1/j aar} 

{1/jaar} 
{f 1/j aar} 

{f 1/j aar} 
{f1/f1.jr} 
{f1/fl.jr} 

{ f 1/j aar} 
{f 1/j aar} 

{ f 1} 
{--} 

{--} 
{--} 
{f 1/ jaar} 

{f 1/j aar} 
{ton/jaar} 
{ton/jaar} 
{ton} 

{ton/jaar} 

{f 1/j aar} 

{--} 
{--} 
{--} 
{--} 
{--} 



SOL 

t 
t' 
tb 
TV 
tw 
twt 
tO 
Tl 
T2 

y 
u 
Ul 
U2 
U3 

V 
vu 
vv 

wvb 

0<. 

1.3 

At 

€, E opt, €max 
El. E2. E3 

~ 

solvabiliteit 

tijd 
tijd 
bedrijfstijd 
totale vermogen 
toegevoegde waarde per ton 
toegevoegde waarde totaal 
referentiejaar 
tijdconstante produktiemechanisme 
tijdconstante kortingsmechanisme 

stuurvector 
stuurmatrix 
fractie EV in M 
verhouding VV/EV 
verhouding dv/nw 

returnfunctie 
gradientenmatrix 
vreemde vermogen 

winst voor belasting 

toestandvector 

grondstofproduktiviteitsfactor 

arbeidsproduktiviteitsfactor 

factor ervaringskromme 

kapitaalsproduktiviteitsfactor 

tijdsinterval 

lijnmaximalisatie parameters 

bijdrage eindtoestand tot J 
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{--} 

{jaar} 
{jaar} 
{jaar} 
{ f 1} 
{fl/ton} 
{f 1/j aar} 
U aar} 
{jaar} 
{jaar} 

{ f 1} 

{ f 1/j aar} 

{jaar} 


