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SAMENVATTING 

Cyclische fluctuaties zijn een essentiële eigenschap van vele economische 

grootheden. Zij worden gevangen onder het begrip conjunctuur. Uitgaande van 

een bestaand model is een nieuw ondememingsmodel ontwikkeld waarin de 

conjunctuur is verwerkt. 

Het ondememingsmodel wordt gestuurd met behulp van drie grootheden, te 

weten investeringen, dividenden en het productieniveau. Getracht wordt een 

dynamisch optimale sturing te vinden die het ondememingsresultaat over een 

gekozen planningsperiode maximaliseert vanuit het oogpunt van de aandeel

houders. Optimaal resultaat betekent een maximale waarde van de functio

naal. Deze functionaal is hierbij gelijk aan de som van verdisconteerde 

dividenden, plus de verdisconteerde ontvangsten uit liquidatie aan het eind 

van de bedrijfstijd. 

De conjunctuur is in het model verwerkt door middel van twee verschillende, 

fluctuerende omzetfuncties. Gekozen is voor een omzetfunctie, bestaande uit 

een stuksgewijs exponentiële functie en een omzetfunctie waarvan de tijds

afhankelijkheid bestaat uit een sinusfunctie. 

In eerste instantie is het model in eenvoudige vorm geoptimaliseerd om de 

invloed van de conjunctuur goed te kunnen bestuderen. Later is het model 

met conjunctuur in uitgebreidere vorm geoptimaliseerd, toegevoegd zijn o.a. 

"economies of scale" (ten aanzien van arbeids-, grondstof- en kapitaalgoe

derengebruik), een markt-ervaringskromme en een product-levenscyclus. 

Optimalisaties resulteren in een fluctuerende investerings- en dividendpo

litiek en afhankelijk van de zwaarte van de recessies zal ook de bezet-

. tingsgraad van de kapitaalgoederen als functie van de tijd fluctueren. 

Tijdens de neergaande fase van een conjunctuurcyclus zal vaak weinig of 

niets geïnvesteerd worden. Kastegoeden zijn niet toegestaan dus de reste

rende cashflow zal uitgekeerd worden als dividend; tijdens een recessie 

wordt dus relatief veel dividend uitgekeerd. Een verstandige keuze van de 

bezettingsgraad van de kapitaalgoederen blijkt een belangrijk wapen om een 

faÎllissement te voorkomen. 

Om de realiteitswaarde van het model te vergroten zouden de mogelijkheid 

van het aanhouden van een banktegoed en het produceren op voorraad kunnen 

worden "ingebouwd". 
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1. INLEIDING 

§ 1.1 Algemene inleiding 

Het in dit verslag beschreven onderzoek maakt deel uit van één van de vaste 

onderzoeksprojecten binnen de vakgroep Systeem- en Regeltechniek: het 

dynamisch optimale investerings-, productie- en dividendbeleid van een 

onderneming. Het project behelst een promotie-onderzoek van Ir. Blok en 

werd tot nu toe ondersteund door zes afstudeeronderzoeken en een stage

onderzoek, dit alles onder supervisie van Prof. dr. ir. Van der Grinten. 

Het sluit aan bij eerder onderzoek aan de Katholieke Universiteit Brabant 

en de Rijksuniversiteit Limburg (o.a. Van Hilten [IDL90]). In Tilburg en 

Maastricht ging men uit van een analytische aanpak, terwijl hier getracht 

wordt het dynamisch optimale beleid van de (meer complexe) modellen nume

riek te benaderen. 

Het basismodel bevat twee toestandsgrootheden: het eigen vermogen van de 

onderneming (X) en de kapitaalgoederenvoorraad (K). Verder zijn er drie 

stuurgrootheden voorhanden, te weten investeringen (I), uit te keren divi

dend (D) en het productieniveau (Q). Met behulp van deze stuurgrootheden 

wordt getracht een integraalkriterium, opgesteld vanuit het oogpunt van de 

aandeelhouders, te maximaliseren. Het model is duidelijk dynamisch van 

aard, omdat de waarden van de stuurvariabelen op tijdstip t' van invloed 

zijn op de toestandsgrootheden op tijdstippen t > t'. Om deze reden moet 

door de bestuurders van de onderneming geanticipeerd worden op de gevolgen 

die acties nu hebben op de "winst" in de toekomst. 

Hoofdstuk 2 geeft de modelbeschrijving en bespreekt de gemaakte aannamen. 

Het hoofddoel van dit afstudeeronderzoek was het betrekken van conjunctuur

invloeden bij de ondernemingsmodellen. (Paragraaf 1.2 gaat verder op het 

begrip conjunctuur in.) Hiertoe werd eerst de methode van Van Hilten om 

conjunctuur "in te bouwen" nader beschouwd. Aan dit onderdeel is hoofdstuk 

3 van het verslag gewijd. In hoofdstuk 4 wordt de implementatie van een 

sinl;lsvormige conjunctuurgolf onderzocht en deze zal uiteindelijk aan het 

model in meest uitgebreide vorm worden toegevoegd (hoofdstuk 5). Tenslotte 

wordt het verslag beëindigd met hoofdstuk 6 waarin conclusies en suggesties 

voor vervolgonderzoek worden gegeven. 
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§ 1.2 Conjunctuur 

Cyclische fluctuaties zijn een essentiële eigenschap van het groeiproces 

van de (westerse) economie. Deze fluctuaties beïnvloeden alle aspecten van 

het economische leven: productie, inkomen, werkgelegenheid, prijzen, 

rentestanden enzovoorts. De vier in de literatuur meest genoemde cycli met 

hun perioden zijn: 

- de Kitchin ofwel voorraadconjunctuur; 3-5 jaar 

- de Juglar ofwel investeringsconjunctuur; 7-11 jaar 

- de Kuznets ofwel de gebouwencyclus; 15-25 jaar 

- de Kondratieff ofwel de lange golf; 45-60 jaar 

Ze zijn allen genoemd naar hun ontdekkers (Kitchin [KIT23], Juglar 

[JUG1862], Kuznets [KUZ30], Kondratieff [KON26]). 

Fluctuaties in investeringen worden vaak gezien als de motor achter de 

economische cycli. Bovenstaande lijst van vier weerspiegelt deze opvatting. 

De fluctuaties van verschillende lengte kunnen worden geassocieerd met een 

bepaald type investeringen: de Kitchin met voorraadinvesteringen, de Juglar 

met investeringen in machines en outillage, de Kuznets met investeringen in 

gebouwen en tenslotte de Kondratieff met investeringen in de constructie 

van de zogenaamde basiskapitaalgoederen, zoals grote fabrieken, spoorwegen, 

kanalen etcetera. De verschillende periodetijden worden dan bepaald door 

verschillen in levensduur van de typen kapitaalgoederen en door het achter

blijven van het aanbod van nieuwe kapitaalgoederen bij de vraagimpulsen 

ernaar (levertijden). 

De vier soorten conjunctuurgolven worden besproken in de interne notitie 

NR-1754 ([NAU92]). Voor een uitgebreidere verhandeling van dit onderwerp 

wordt verwezen naar literatuur van Van Duijn ([DUI83]) en Kuipen ([KUI83]). 

Als voorbeeld zal hier een beknopte verklaring voor het ontstaan van de 

Juglar (7-11 jaar) worden gegeven. Deze cyclus is verbonden met investerin

gen in machines en outillage. Het "multiplicator-accelerator model", gepu

bliceerd door de latere nobelprijswinnaar Samuelson (1939), biedt een 

elegante verklaring voor het ontstaan van cyclische fluctuaties in economi

sche activiteit in het algemeen, veroorzaakt door investeringsfluctuaties. 
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In z'n eenvoudigste vorm bevat dit model slechts vijf vergelijkingen: 

C =a. +a.Z 
t 0 1 t-1 

K* = ÖZ 
t t-1 

* I = K - K 
t t t-1 

K = K +I 
t t-1 t 

Z = C +I 
t t t 

met: C = consumptie 

Z =inkomen 

I = netto investeringen 

K = kapitaalgoederenvoorraad 

K* = gewenste kapitaalgoederenvoorraad 

a
0 
= autonome consumptie 

a.= marginale 'neiging' om te consumeren 
1 

ö = kapitaal-omzet verhouding 

de index t vertegenwoordigt de tijd 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

Vergelijkingen (a) en (c) zijn gedragsrelaties, ze beschrijven het gedrag 

van consumenten (a) en producenten (c). Vergelijking (b) is een technische 

relatie, die aangeeft hoeveel kapitaal nodig is om een nationaal inkomen 

van een zekere grootte te realiseren. Het model bevat twee 'vertragingen'. 

Consumenten baseren hun uitgaven op hun inkomen van afgelopen jaar, produ

centen leiden hun schattingen van de optimale kapitaalgoederenvoorraad af 

van de omzet van afgelopen jaar. Deze 'vertragingen' zijn essentieel voor 

het model. Zonder hen zouden er nooit cycli ontstaan. De oplossing van dit 

model is een tweede orde differentievergelijking: 

Z = a. + (a. + ö)Z - öZ 
t 0 1 t-1 t-2 

(f) 

De vorm van het verloop van Z wordt bepaald door de combinatie van parame
t 

ters a.
1 

en ö. Bepaalde combinaties zullen leiden tot instabiel gedrag van 

Z . (Deze combinaties zijn af te leiden uit de ligging van de polen van de 
t 

differentievergelijking na de zogenaamde z-transformatie.) 

Redelijke waarden van de parameters zullen leiden tot een cyclisch fluctue

rende Z (zie voor parameterwaarden [EV A69]). Het meest in het oog sprin-
t 

gende facet van het multiplicator-accelerator model is dat schijnbaar 

rationeel bedrijfsgedrag (alle bedrijven passen hun kapitaalvoorraad aan 
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tot hun gewenste ruveau, dat bepaald wordt door recente omzetcijfers) kan 

resulteren in sterke economische fluctuaties. In werkelijkheid kan het 

onafhankelijk van elkaar beslissingen nemen van bedrijven een andere bron 

van instabiliteit vormen. 

In bovenstaande beschouwing is de conjunctuur naar voren gekomen als een 

macro-economisch verschijnsel. Of dit nu het gevolg is van een bepaald 

fenomeen op aggregaat niveau of simpelweg de som is van alle acties, uitge

voerd door individuele economische onderdelen, is voor de implementatie in 

een mathematisch model voor een onderneming niet zo van belang. In de 

praktijk blijkt meestal dat ondernemers reageren op fluctuaties in economi

sche activiteit, dat ze deze als gegeven beschouwen. Dit geldt zeker m een 

open economie als de Nederlandse, waar de economische situatie, de markt

trend, grotendeels exogeen is. Dit feit is de aanleiding geweest om de 

conjunctuur autonoom in het model aan te brengen. In hoofdstuk 5 waar het 

model in meest uitgebreide vorm wordt besproken zal de conjunctuur 

geünplementeerd worden met een periodetijd van 5 en 10 jaar. Deze zouden 

dus aangemerkt kunnen worden als de Kitchin respectievelijk de Juglar. 
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2. MODELBESCHIJVING 

§ 2.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk bespreekt het model van de onderneming in z'n algemene vorm. 

Bepaalde onderdelen hiervan, zoals de omzetfunctie, zullen in komende 

hoofdstukken nader worden gespecificeerd. Voor een uitgebreide introductie 

van de in dit hoofdstuk gehanteerde (bedrijfs)economische begrippen wordt 

verwezen naar afstudeerverslagen van voorgangers, zoals Van de Schoor 

[SCH89] en Hardy [HAR91]. 

Paragraaf 2.2 geeft de modelformulering en bespreekt de gemaakte aannamen. 

Het model zal worden gepresenteerd in de zogenaamde autonome vorm. Hierbij 

is met name de omzetfunctie (S) niet expliciet tijdsafhankelijk; het model 

is zo niet aan de tijdas "vastgeprikt" en zal in het vervolg het autonome 

model genoemd worden. 

Met inachtneming van bepaalde beperkingen kunnen drie economische groothe

den als functie van de tijd worden gevarieerd, te weten investeringen per 

jaar, dividend per jaar en het niveau van de productie per jaar. Er wordt 

getracht een optimale modelsturing te vinden, optimaal vanuit het gezichts

punt van de aandeelhouders. De noodzakelijke en voldoende voorwaarden voor 

optimaliteit, die volgen uit het Maximum Principe van Pontryagin, worden 

gegeven in paragraaf 2.3. 

Uit deze voorwaarden vloeien een aantal optimale paden voort, waarbij een 

pad gedefmieerd wordt als een tijdsinterval waarin de set actieve beper

kingen niet verandert. Deze paden zullen worden besproken in paragraaf 2.4. 

Bij de modelbeschrijving is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van symbolen 

die consistent zijn met in de literatuur over dit onderwerp gebruikte 

symbolen. Voor hun betekenis wordt naar de symbolenlijst verwezen. 

Tenslotte wordt nogmaals met nadruk gewezen op het feit dat alle behaalde 

resultaten numeriek zijn bepaald. Hiertoe is gebruik gemaakt van deels door 

de vakgroep zelf ontwikkelde software. De programmatuur is gebaseerd op de 

zogenaamde SQP-methode, wat staat voor Sequentia! Quadratic Programming. De 

methode is iteratief van aard. Steeds levert de oplossing van een QP

probleem de zoekrichting voor de nieuwe iterand, die op zijn beurt weer 

aanleiding geeft tot het zoeken naar een nog "betere" benadering van de 

oplossing (en bijbehorend QP-probleem) enzovoort. Voor een uitgebreidere 

verhandeling van deze methode en de gebruikte routines verwijs ik naar 

interne notitie NR-1741 ([NAU91]). 
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§ 2.2 Het model en zijn aannamen 

Hieronder volgen de vergelijkingen van het gebruikte model samen met de 

probleemstelling: 

z 

ma x J D(t)e·it dt + X(z)e-iz 
I, D,Q 

0 

K(t) = I(t) - aK(t) 

X(t) = (1-f} { S[Q(t)] - wL(t) - vG(t) - aK(t) - rY(t)} - D(t) 

Y(t) = K(t) - X(t) 

À 
L(t) = I· ( Q~t) ) 

q 

G(t) = g· ( Q~t) ) y 
q 

Y(t) ;;:: 0 

Y(t) :s; bX(t) 

I;;:: 0 

D;;::o 

Q;;::O 

- ( K(t) )liK Q :s; q· --
K 

K(O) en X(O) zijn gegeven 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

De onderneming handelt vanuit het gezichtspunt van de aandeelhouders. Het 

doel is het maximaliseren van de verdisconteerde dividendstroom (D) plus de 

verdisconteerde waarde van het eigen vermogen (X) aan het einde van de 

planningshorizon. Dit doel wordt gegeven door vergelijking (1). Het tijd

stip waarop de dividenden worden ontvangen is ook van belang. Geld dat nu 

wordt ontvangen kan opnieuw worden belegd of geïnvesteerd, waarbij het weer 

een bepaald rendement oplevert. Ook kan het geld worden aangewend voor 

consumptie. Om tegen deze alternatieve aanwendingen op te wegen dient het 
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eigen vermogen van de onderneming (het geld van de aandeelhouders) een 

minimaal rendement i op te leveren. Dit rendement kan worden beschouwd als 

de kosten van het eigen vermogen. Het tijdstip van de uitkering wordt 

verrekend door de toekomstige uitkering te verdisconteren naar het begin

tijdstip t=O met het verdisconteringspercentage i·lOO%. 

Om zijn doel te bereiken heeft de onderneming drie instrumenten voorhanden, 

namelijk de stuurvariabelen I, D en Q: het doen van investeringen, het 

uitkeren van dividend en het kiezen van het productieniveau. Vergelijkingen 

(2) en (3) geven de ontwikkeling in de tijd van de kapitaalgoederenvoorraad 

(K) en het eigen vermogen (X). K en X zijn de toestandsgrootheden, die alle 

relevante informatie uit het verleden bevatten. De startwaarden van K en X 

zijn gegeven door (13). Vergelijking (2) laat zien dat de verandering van 

de kapitaalgoederenvoorraad op tijdstip t gelijk is aan de inverstermgen 

(I) op dat tijdstip minus de afschrijvingen (aK), waarbij a·lOO% het af

schrijvingspercentage voorstelt. 

De verandering van het eigen vermogen op tijdstip t is gelijk aan de netto 

winst minus het uitgekeerde dividend (D) op dat tijdstip (3). De netto 

winst wordt gevormd door de omzet (S) minus achtereenvolgens de loonkosten 

(wL), grondstofkosten (vG), afschrijvingen (aK) en rentelasten (rY), waar

over totaal belasting moet worden betaald met een percentage gelijk aan 

f·lOO%. Parameters w en v zijn de prijs per eenheid arbeid respectievelijk 

per eenheid grondstoffen. Het rentepercentage dat betaald moet worden voor 

vreemd vermogen is r·lOO%. Als tegenhanger van de hierboven besproken 

kosten van eigen vermogen (i) kan (1-f)·r worden beschouwd als de kosten 

van vreemd vermogen. (Merk op dat rentelasten belastingvoordeel (1-f) 

opleveren!) 

De omzet S is een concave functie van Q wat impliceert dat a2S/aQ2<0. 

Verder wordt aangenomen dat aS/aQ>O (in het interessante interval van de 

productie Q). De kapitaalgoederenvoorraad (K) wordt gefmancierd met eigen 

vermogen (X) en vreemd vermogen (Y) (4). Het aantal eenheden arbeid (L) dat 

benodigd is, hangt af van de productie Q volgens vergelijking (5). Parame

ter· À moet groter zijn dan nul. Als O<À<l hebben we te maken met dalende 

marginale arbeidskosten ("economies of scale"); hoe groter de productie, 

hoe minder benodigde arbeid per eenheid productie. Vergelijking ( 6) geeft 

het verband tussen het aantal eenheden grondstoffen en de productie. Deze 

is geheel analoog aan (5). 

Ongelijkheden (7) en (8) geven de beperkingen op het vreemd vermogen. Het 
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aanhouden van banktegoed is niet toegestaan (7) en ongelijkheid (8) geeft 

de bovengrens van het aantrekken van vreemd vermogen. Deze laatste is de 

zogenaamde solvabiliteitsbeperking. De solvabiliteit wordt hier gedefi

nieerd als de verhouding van kapitaalgoederenvoorraad en eigen vermogen 

(K/X). Het aanhouden van veel vreemd vermogen zorgt dus voor een relatief 

hoge solvabiliteit. Vergelijkingen (7) en (8) kunnen ook worden samengevat 

met: 1 ::::;; K/X ::::;; b+ 1 . 

Het verkopen van kapitaalgoederen, ofwel desinvesteren, is niet toegestaan 

(9); gedane investeringen zijn irreversibel. Vergelijking (10) impliceert 

dat er tussentijds geen geld bij mag worden gevraagd aan de aandeelhouders. 

Het uit te keren dividend mag dus nooit negatief zijn. Uiteraard geldt dit 

ook voor de productie (11). Aan de bovenkant wordt het productieniveau 

begrensd door de aanwezige kapitaalgoederenvoorraad. Ongelijkheid (12) 

geeft deze beperking die verder analoog is aan de gelijkheden (5) en (6). 

Als beperking (12) niet actief is, dus wanneer het kleiner-dan-teken geldt, 

is het bezettingspercentage van de kapitaalgoederen kleiner dan 100%. Er 

wordt zo bespaard op loon- en grondstofkosten (de productie is kleiner dan 

maximaal in vergelijkingen (5) en (6)), maar alle kapitaalgoederen (dus ook 

de niet in gebruik zijnde) blijven afschrijven volgens vergelijking (2). 

De twee belangrijkste uitbreidingen van bovenstaand model ten opzichte van 

het model, gebruikt door Van Hilten ([HIL90]) worden gevormd door de pro

ductiviteitsrelaties (vergelijkingen (5) en (6)) en de toevoeging van de 

productie (Q) als stuurgrootheid (ongelijkheden (12) en (13)). 

§ 2.3 Noodzakelijke en voldoende voorwaarden voor optimaliteit 

Met behulp van het Maximum Principe van Pontryagin kunnen de noodzakelijke 

voorwaarden voor optimaliteit worden afgeleid. We nemen hierbij aan dat de 

omzetfunctie niet expliciet van de tijd afhankelijk is; S = p[Q(t)]-Q(t) = 

S[Q(t)] (deze aanname zal niet gelden als we later de conjunctuur in het 

model gaan betrekken dat in feite direct een expliciete tijdsafhankelijk

heid van de prijs inhoudt). Verder zal er voorlopig van worden uitgegaan 

dat A---y=K=1, zodat er geen sprake is van schaalvoor- of nadelen voor de 

drie productiefactoren. 

De presentatie van de voorwaarden is voor een algemeen, niet lineair opti

malisatieprobleem niet volledig. Voor het beschouwde specifieke probleem 
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valt echter te bewijzen dat onderstaande voorwaarden zowel noodzakelijk als 

voldoende zijn. (Zie hiervoor bijvoorbeeld [HIL90].) Bovendien zullen de 

eruit voortvloeiende deeloplossingen van het optimaliseringsprobleem alleen 

ter verklaring worden gebruikt van de later volgende numeriek bepaalde 

resultaten. 

De Hamiltoniaan en de Lagrangiaan worden als volgt gedefinieerd: 

1H = De·it + A (I-aK) + A [(1-f){S - w(I/q)Q - v(gtq)Q - aK - rY} - D] (14) 
l 2 

De voorwaarden worden nu: 

811.. - 0 ar- ~ A+Tt=O 
1 3 

(16) 

811.. - 0 ~ 
-it -A +Tl =0 (17) au- e 

2 4 

all..- o BQ- ~ \0-f){ aS/aQ - w(I/q) - v(gtq)} + 11
5 

- 11
6
= 0 (18) 

-Ä= ~ 
1 8A. 

~ -Ä = -aA + A (1-f)(-a-r) + Tl - Tl + Tl (q/K) 
1 1 2 1 2 6 

(19) 

-Ä= ~ 
2 8A 

~ -Ä = A (1-f)r - 11 + 11 (l+b) 
2 2 1 2 

(20) 

\(z) = 0 (21) 

\(z) = e-iz (22) 

11 (K - X) = 0 
1 

(23) 

11
2 

{ (1 +b )X - K} = 0 (24) 

Ttl=O 
3 

(25) 

TtD=O 
4 

(26) 

TtQ=O s (27) 

11
6 

{ (ij!K)K - Q} = 0 (28) 

11. ~ 0 ' i=1,2,3,4,5,6 
I 

(29) 
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Vergelijkingen (16), (17) en (18) vormen het hart van het Maximum Principe. 

Gezien de definitie van de Hamiltoniaan (14) en de Lagrangiaan (15) is het 

duidelijk dat (16), (17) en (18) ervoor zorgen dat de Hamiltoniaan gemaxi

maliseerd wordt met de stuurvariabelen, met inachtneming van de beperkingen 

op deze variabelen (9), (10), (11) en (12). De Hamiltoniaan kan als volgt 

worden geïnterpreteerd: \ kan worden gezien als de zogenaamde schaduwprijs 

van kaptitaalgoederen \ als de schaduwprijs van eigen vermogen. Dit bete

kent dat À. respectievelijk À. een maat voor de groei van de doelfunctie 
1 2 

representeren wanneer de kapitaalgoederenvoorraad respectievelijk het eigen 

vermogen infenitesimaal groeit. 

De Hamiltoniaan (14) is equivalent aan: 

1H = D(t)e·it + \(t)K(t) + \(t)X(t) (30) 

Op tijdstip t kan de onderneming de stuurvariabelen gebruiken om direct tot 

de doelfunctie bij te dragen (door het uitkeren van dividend) of bij te 

dragen tot de doelfunctie in de toekomst (door bijvoorbeeld te investeren, 

wat later meer winst op kan leveren). Deze laatste indirecte bijdragen 

worden in de Hamiltoniaan meegenomen dankzij de schaduwprijsinterpretatie 

van À. en À. , door À. K. + À. X ! Het maximaliseren van de Hamiltoniaan naar 
1 2 1 2 

de stuurvariabelen op elk tijdstip betekent het maximaliseren van de totale 

bijdrage aan de functionaal op ieder tijdstip. Dit impliceert dat het 

dynamisch optimalisatieprobleem opgesplitst wordt in oneindig veel stati

sche optimalisaties. Deze laatsten zijn natuurlijk niet onafhankelijk. Hun 

afhankelijkheid wordt gegeven door vergelijkingen (19) en (20), die de 

ontwikkeling in de tijd van \ en À.
2 

geven. 

Vergelijkingen (21) en (22) geven de waarden van de schaduwprijzen aan het 

einde van de tijdshorizon (z). Vergelijkingen (23) tot en met (29) vormen 

de zogenaamde "slackness" voorwaarden voor de ongelijkheidsbeperkingen 

(zoals bij lineair programmeren). 

§ 2.4 Toegestane, optimale paden 

Een pad wordt gedefinieerd als een tijdsinterval waarin de set actieve 

beperkingen niet verandert. Per beperking hebben we twee mogelijkheden: 

actief of niet actief. Onze zes ongelijkheidsbeperkingen leveren zo 26=64 

verschillende paden. Veel paden kunnen echter nooit voorkomen; zo kunnen 

bijvoorbeeld beperkingen (7) en (8) nooit tegelijk actief zijn (met de 
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aanname dat het eigen vermogen nooit gelijk aan nul is). 

Hieronder volgt een overzicht van de paden die in principe in de optimale 

oplossing voor kunnen komen. In appendix 1 wordt besproken op welke gronden 

de overige paden kunnen worden uitgesloten. 

pad 111 112 113 114 11s 116 I D Q y Î( y 

1 + 0 0 0 0 + aK + Q. 0 0 0 

2 0 + 0 0 0 + aK + Q. bX 0 0 

3 + 0 + 0 0 + 0 + Q. 0 -aK 0 

4 0 + + 0 0 + 0 + Q. bX -aK -baK/l+b 

5 + 0 0 + 0 + >aK 0 Q. 0 + 0 

6 0 + 0 + 0 + >aK 0 Q. bX + + 

7 0 0 0 + 0 + aK 0 Q. + 0 -

8 0 0 + + 0 + 0 0 Q. + -aK ± 

9 + 0 + 0 0 0 0 + + 0 -aK 0 

10 0 + + 0 0 0 0 + + bX -aK -baK/l+b 

11 0 0 + + 0 0 0 0 + + -aK ± 

tabel 1 toegestane, optimale paden 

Grootheid Q • wordt gedefinieerd als de maximaal haalbare productie en is 

hier gelijk aan (q!K)K. De eigenschappen die aan de paden worden toege

schreven (zoals bijvoorbeeld de waarden van K en Y) zijn in het algemeen 

alleen geldig voor het autonome probleem. Als in komende hoofdstukken 

resultaten van modellen die conjunctuur bevatten worden besproken zal nog 

wel naar deze paden worden verwezen. 

Enkele veel voorkomende paden zullen uit de tabel worden gelicht. Voor pad 

1 kan de volgende vergelijking worden afgeleid (zie appendix 2): 

aS/aQ = w(I/ëï) + v(grq) + (K/q)a + (K/q)·i/(1-f) (31) 

Bij gegeven omzetfunctie S(Q) kan de (constante) productie als functie van 

de gegeven parameters worden berekend. Voor vergelijking (31) kan een 

elegante economische verklaring worden gegeven. Op pad 1 wordt het produc

tieniveau blijkbaar gegeven door de gelijkheid van marginale opbrengsten 

(aS/aQ) en marginale kosten (aC/aQ). Op ieder tijdstip wordt zo momentaan 

maximale winst verkregen. De term w(I/ëï) is gelijk aan de marginale loon-
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kosten, v(glq) stelt de marginale grondstofkosten voor en (k/q)a staat voor 

de marginale afschrijvingen. De laatste term van vergelijking (31) geeft de 

zogenaamde marginale kosten van eigen vermogen. Alle kapitaalgoederen 

worden op pad 1 gefmancierd met eigen vermogen en deze "kostenpost" is 

niet belastingaftrekbaar (vandaar deling door (1-f) ). 

Voor pad 2 is in appendix 2 een zelfde soort vergelijking afgeleid: 

aS/aQ = w(I/q) + v(glq) + (k/q)a + (klq)·6~rr + (klq)·6!rrh (32) 

De economische interpretatie van bovenstaande vergelijking is gelijk aan 

die van vergelijking (31). De kapitaalgoederen worden op pad 2 echter 

slechts ten dele met eigen vermogen gefmancierd. Dit deel is gelijk aan 

1/(b+ 1 ). De rest van de kapitaalgoederen wordt met vreemd vermogen bekos

tigd, hiervoor wordt marginaal (k/q)·r in rekening gebracht. Dit deel is 

dan uiteraard gelijk aan b/(b+1). 

Tenslotte wordt in appendix 2 voor paden 9, 10 en 11 vergelijking (33) 

afgeleid: 

aS/ aQ = w(I/q) + v(glq) (33) 

Deze vergelijking kan worden geïnterpreteerd als de gelijkheid van margina

le opbrengsten en marginale variabele kosten. Paden 9, 10 en 11 zullen 

alleen worden gevolgd wanneer niet wordt geïnvesteerd en de productie lager 

wordt gekozen dan de maximale productiecapaciteit toelaat. Het aantal 

kapitaalgoederen zal afnemen volgens het vaste afschrijvingspercentage en 

alle kosten die met deze goederen samenhangen zijn niet door het productie

niveau te beïnvloeden. De afgeleide van deze vaste lasten naar de productie 

is dus gelijk aan nul en bij de bepaling van het productieniveau wordt dus 

alleen rekening gehouden met de marginale variabele kosten. 

Vergelijkingen (31), (32) en (33) blijven ook in geval van een expliciet 

tijdsafhankelijke omzetfunctie geldig. De bijbehorende paden worden dan 

echter niet meer gekarakteriseerd door een constant productieniveau Q. Voor 

ied;er tijdstip afzonderlijk kan de waarde van Q(t) impliciet worden bere

kend. 

Het optimale ondernemingsbeleid over het gekozen tijdsinterval [O,z] wordt 

gevormd door een bepaalde aaneenschakeling van één of meerdere paden, 

afhankelijk van de parameters en de begintoestanden X(O) en K(O). Van 

Hilten heeft voor het autonome probleem een zogenaamde feedback beslis

singsregel afgeleid ([HIL88]), waarmee deze koppeling voor vrijwel alle 
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mogelijke begincondities kan worden gevonden. Een voorbeeld van de zo 

(analytisch) verkregen resultaten is hieronder weergegeven. 

K.Y,D 

T 
~----K 

K(O) 

----D 
Y(O) 

Figuur 1 voorbeeld van optimale padenkoppeling 

In bovenstaand geval is het eigen vermogen goedkoper dan het vreemd vermo

gen ( i < (1-t)r ). De onderneming gebruikt vreemd vermogen om snel te 

kunnen groeien in het begin van de planningsperiode. Na een zekere periode 

wordt het interessanter om de gemaakte winst niet verder te gebruiken voor 

het laten toenemen van de kapitaalgoederenvoorraad; beter is om eerst het 

dure vreemd vermogen af te lossen. Pas daarna wordt verder gegroeid naar 

een stationaire eindtoestand, waarin dividend wordt uitgekeerd. 
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3. "STUKSGEWIJS-EXPONENTIËLE"-CONJUNCTUUR 

§ 3.1 Inleiding 

Het model zoals besproken in hoofdstuk 2 is een dynamisch model: de doel

functie is gedefinieerd op een tijdsinterval dat vele tijdsperioden bevat, 

de toestands- en stuurvariabelen zijn functies van de tijd, de ontwikkeling 

in de tijd van de toestandsgrootheden wordt gegeven door differentiaalver

gelijkingen, en in het algemeen gesproken hebben beslissingen die genomen 

worden door de bedrijfsleiding op tijdstip t consequenties voor de toestan

den op de tijdstippen daarna. Als de omzetfunctie (S) niet expliciet afhan

kelijk is van de tijd, is de "omgeving" echter stationair. Meestal geeft 

dit aanleiding tot een bepaalde stationaire eindtoestand, wat constante 

waarden voor K, X, D, I en Q impliceert. 

De omgeving is niet stationair als de conjunctuur bij het model betrokken 

wordt. We beschouwen een exogeen opgelegde conjunctuurgolf, tot uitdrukking 

komend in een fluctuerende prijs als functie van de tijd. Hiermee wordt S = 
p{Q(t),t]-Q(t) = S[Q(t),t]; de omzetfunctie wordt expliciet tijdsafhanke

lijk. De deftnities van de in hoofstuk 2 besproken paden veranderen niet, 

hun eigenschappen echter wel. Pad 1 bijvoorbeeld, is nu geen stationair pad 

meer (toestanden zijn niet meer constant). De analytische oplosmethoden 

zijn nu in het algemeen niet meer succesvol, worden in ieder geval veel 

ingewikkelder. In principe zal de onderneming blijven streven naar het zo 

goed mogelijk volgen van pad 1 of 2 (afhankelijk van het teken van { (1-f)r

i} ). Op deze paden geldt namelijk dat de marginale opbrengsten gelijk ZIJD 

aan de marginale kosten (wat maximale winst op ieder tijstip oplevert). 

De irreversibiliteit van investeringen speelt nu een belangrijke rol. Als 

de autonome prijs daalt, zal de onderneming (om op pad 1 of 2 te blijven) 

minder willen gaan produceren (vanwege het concave verband tussen S en Q 

enerzijds en het lineaire verband tussen C en Q anderzijds). Als de gewen

ste daling van de kapitaalgoederenvoorraad nu groter is dan a·l 00% per 

jaar, kan aan deze wens niet worden voldaan, omdat de K slechts door af

schrijvingen kan afnemen. 

De omzetfunctie, zoals hier gespecificeerd, is gebaseerd op artikelen van 

Nickell ([NIC74]) en Leban & Lesoume ([LEB83]). Deze omzetfunctie is ook 

gebruikt door Van Hilten: 
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s = p[Q(t),t] . Q(t) 

p[Q(t),t)] = pH[exp( -gt)·Q(t)f1
/E 

p [exp{ (m-g)t}·exp(-mt )·Q(t)f1
/E 

H 0 

voor t s; t
0 

voor t < t s; t 
0 I 

(34) 

P- [exp(-gt)·exp{m(t -t) }·Q(t)r1/E 
H I 0 

voor t > t
1 

(35) 

Hierbij wordt verondersteld dat E> 1 en m>g. 

Uit de formule voor de prijs p kan worden afgeleid dat de 

prijselasticiteit van de vraagcurve -E bedraagt. Deze is constant in de 

tijd, wat weergeeft dat de marktcondities voor de onderneming niet verande

ren; de conjunctuurgolf raakt de eonenrenten in dezelfde mate. Grafisch 

ziet de functie er als volgt uit: 

p p 

1 T 

-> Q 

Figuur 2 Prijsfunctie bij "Stuksgewijs-exponentiële"-conjunctuur 

In de linkerfiguur is de tijd t gefiXeerd en in de rechterfiguur is de 

productie Q gefiXeerd. Het begintijdstip van de recessie wordt gegeven door 

t
0 

en t
1 

is gelijk aan het eindtijdstip van de recessie. 

Een voor een onderneming belangrijk economisch begrip is de zogenaamde 

cashflow. Hiermee worden alle naar binnen en naar buiten gaande geldstromen 

bedoeld. Een voorbeeld van binnenkomende gelden is de omzet S, voorbeelden 

van uitgaande gelden zijn lonen en investeringen. Bij onderhavig model 

wordt ieder tijdsinterval vereist dat de inkomende kasstroom precies gelijk 

is aan de uitgaande kasstroom. Het aanhouden van een kasoverschot is niet 

toe.gestaan. Zo kan de volgende identiteit worden afgeleid (zie [HIL90]): 

NW+aK=I+D-Y (36) 

Met NW wordt de netto winst van de onderneming aangeduid. Zowel het linker

als rechterlid van deze vergelijking zullen in het vervolg worden aangeduid 

als de cashflow (CF). Het linkerlid kan worden gezien als de binnenkomende 

netto kasstroom; de afschrijvingen worden bij de netto winst opgeteld omdat 
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ze bij de berekening van deze netto winst als kosten worden meegenomen, 

terwijl het geen kosten zijn in de zin dat er geld uit de kas verdwijnt (de 

kapitaalgoederenvoorraad wordt alleen minder waard). Deze (netto) cashflow 

kan op drie manieren worden besteed. Er kan mee worden gemvesteerd, het 

kan als dividend worden uitgekeerd en er kan vreemd vermogen mee worden 

afgelost. De in dit hoofdstuk te presenteren resultaten zullen onder andere 

met behulp entiteit (36) worden verklaard. 

Paragraaf 3.2 bespreekt de resultaten waarbij i < (1-f)r en paragraaf 3.3 

de resultaten waarbij i > ( 1-f)r. Verder zullen ook gevallen worden bekeken 

zonder stuurgrootheid Q. Als Q niet als stuurgrootheid wordt meegenomen, 

wordt Q bepaald door maximaal gebruik van de productiemiddelen. De bezet

tingsgraad wordt op één gefixeerd. De bezettingsgraad (BG) wordt daarbij 

als volgt gedefmieerd: 

K [ Q(t)] 
BG = ___;::_s __ _ (37) 

K ( t) 

Met K8 gedefmieerd als de in gebruik zijnde kapitaalgoederen. 

In dit hoofstuk zijn in feite steeds slechts 2 parameters gevarieerd. 

Namelijk i en m. Variëren van i levert de situaties dat eigen vermogen 

duurder of goedkoper dan vreemd vermogen is. Verder is parameter m een maat 

voor de grootte van de recessie. Hoe groter m, hoe steiler de neergaande 

flank van de conjunctuurcyclus. Hieronder volgen twee voorbeelden van het 

verloop van de autonome prijs, de ene met m=0.20 en de andere met m=0.40. 

JS 

30 

2S 

20 

IS 

10 

o~~--~--~--~--~~--~--~ 
0 10 20 30 40 so 60 70 80 

Fig~ur 3 p(t) bij vaste Q met m=0.20 en m=0.40 
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5 

4 

3 

2 

0 
0 

0.05 

De waarden van de overige parameters zijn als volgt: 

K(0)=0.8 ; X(0)=0.8 als i<(l-f)r ; X(0)=0.2667 als i>(l-f)r 

a=O.lO ; f=0.40 ; r=0.10 ; i=0.04 of i=0.08 

vg:60 ; wl=20 ; q=0.003125 ; lë=0.1953125 

b=2 ; g=0.04 ; e=2 ; p =20.47 ; t =20 ; t =35 
H 0 1 

y=1 ; À.=1 ; K=1 

§ 3.2 Resultaten met i < (1-f)r 

3.2.1 i < (1-f)r ; BG = 1 

We gaan uit van de situatie dat de onderneming zich op t=O op zijn "gewen

ste" pad bevindt (in dit geval pad 1). Op dit tijdstip wordt een recessie 

voorspeld voor tijdstip t
0 

= 20 . Deze t
0 

kan dus worden gezien als een 

maat voor hoe vroeg op een recessie geanticipeerd wordt. Resultaten worden 

gepresenteerd voor oplopende waarden van m. 

Een "lichte" recessie 

""* K *"* 0.6 *** I "** s *** CF *** 

4 

0.4 3 

2 
0.2 

20 40 60 80 
0 0 

0 20 40 60 80 0 20 40 60 

..... y ..... 
4 """ D *"" 2 *** K/X ...... 

3 

0~--------------~ 2 

80 

..n.o5 L__ __ ..__ __ ~---'----_J o~---'----~---'----~ o~---'----~---'----_J 

0 20 40 60 80 0 20 40 60 80 0 20 40 60 

Figuur 4 Een "lichte" recessie, m=O.JO, i=0.04 

In dit geval is de onderneming in staat om gedurende het gehele beschouwde 

tijdsinterval op pad 1 te blijven. Dit betekent dat steeds de marginale 

opbrengsten gelijk kunnen worden gehouden met de marginale kosten, wat op 

ieder tijdstip maximale winst oplevert. Om dit te bereiken hoeft geen (in 
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dit geval duur) vreemd vermogen te worden aangetrokken en de cashflow kan 

worden gebruikt om voldoende te investeren en de rest als dividend uit te 

keren. Zelfs in het laagste punt van de recessie zijn nog (weinig) investe

ringen nodig om op pad 1 te blijven. In figuur 4 zijn de belangrijkste 

grootheden van de te volgen optimale ondernemingsstrategie gegeven. 

Een "matige" recessie 

Als parameter m verder toeneemt onstaat de situatie dat (om op pad 1 te 

kunnen blijven) de onderneming zou willen gaan desinvesteren (omdat de 

kaptiaatgoederenvoorraad in het ideale geval sneller dan a·100% per tijds

periode af zou moeten nemen). Desinvesteren is niet toegestaan, dus er is 

een periode waarbij 1=0. In deze periode is de kapitaalgoederenvoorraad dus 

groter dan gewenst, nog steeds geldt wel dat Y =0 ofwel X=K. Dit impliceert 

pad 3 dat gevolgd wordt tot I weer groter dan nul is. De optimale onderne

mingspolitiek bestaat nu uit de padenkoppeling 1-3-1. 

2.---~-**-*~Kr-*-**~----, *** I ••• 0.25 ,----,------T------,------, 2.---~·-·-·~ar-•-••__,.-----, 

1.5 

0.5 

OL---~--~--~--~ 

0 20 40 60 80 

0.2 

0.15 

0.1 

0.05 

OL---~--~--~--~ 

0 20 40 60 80 

1.5 

0.05 .----,---**_*_YT--*-**~----, 2.---~-**-*~Dr-**-*__,.-----, 2.----,--*-**-=r~~·-·-·~--~ 

1.5 

0~--------------~ 

0.5 

-0.05 L---~--_.L..----'---~ OL---~--~--~--~ 

0 20 40 60 80 0 20 40 60 

Figuur 5 Een "matige" recessie, m=0.20, i=0.04 

Bij de overgang van pad 1 naar pad 3 springt het dividendniveau op tijdstip 

t ~ 18. Op pad 3 geldt Y=O en 1=0, dus wordt de gehele cashflow ineens 

besteed aan dividend. Tijdens de recessie is het dividendniveau dus rela

tief hoog! Figuur 5 laat zien dat het niet optimaal is om zo lang mogelijk 

op pad 1 te blijven (dus tot to>- De reden dat de onderneming stopt met 

investeren vóór de recessie begint is dat hij een optimaal compromis zoekt 

tussen het zo laat mogelijk verlaten van pad 1 en het zo vlug mogelijk 
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terugkeren naar pad 1 tijdens de tweede opgaande flank van de conjunctuur. 

Hoe groter m, hoe kleiner de cashflow tijdens de recessie. In het geval we 

spreken van een "matige" recessie blijft de cashflow echter altijd groter 

dan nul, dus blijft D altijd groter dan nul. 

Een "zware" recessie 

Als er tijdens de recessie cashflowproblemen ontstaan heeft de onderneming 

op dat moment geen andere keus, dan het aantrekken van vreemd vermogen. Als 

de onderneming de recessie overleeft zal het zijn schuld zo snel mogelijk 

weer aflossen omdat schuld duur is. Lenen betekent betreden van pad 8; I=O 

en D=O, dus de cashflow is gelijk aan -Y. We spreken in dit geval van een 

"zware" recessie en figuur 6 geeft hiervan een voorbeeld. In dit geval 

hadden cashflowproblemen best voorkomen kunnen worden, namelijk door eerder 

te stoppen met investeren. Het is echter optimaal om toch een tijdje langer 

door te gaan met investeren, zodat in het begin van de planningsperiode 

meer winst wordt gemaakt. De negatieve invloed hiervan wordt pas later 

merkbaar in de vorm van benodigde leningen. Door de invloed van verdiscon

tering in de doelfunctie is deze latere periode echter van ondergeschikt 

belang! Weer wordt hier dus een optimaal compromis gezocht. 

1.5 ,----.....---••_•--'K=r----"'-"'"'____,.---, 
0.15 V1 ••• I "'** 1.5 .--.....---**_*_"CF;:-*-**____,.---, 

0.1 

0.5 0.05 
0 

-0.5 '----'------'-----'-----' 
0 20 40 60 80 

0.03 ,----.....---·-··-l-r--*-**____,.---, 1.5 ,--.....---**_*_,Dr-*-**____,.---, 3 ~-.....--*-**-~KOC~*-*-*.....---~ 

0.02 

O.oi 

2.5 

2 

1.5 

1'----'---~1_,_~___._----' 
0 20 40 60 

Figuur 6 Een "zware" recessie, m=0.40, i=0.04 

De optimale strategie bestaat nu uit koppeling van paden 1-3-8-8-3-1. De 

eerste tijdstappen wordt er nog geïnvesteerd en pad 1 wordt gevolgd, hierna 

wordt I=O maar wordt er nog niet bijgeleend, pad 3 dus. Als de cashflow 
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negatief wordt, moet de onderneming bij gaan lenen en hiermee wordt pad 8 

betreden, vanaf het tijdstip dat de cashflow weer positief wordt, wordt het 

vreemd vermogen weer afgelost, nog steeds pad 8. Als Y=O, wordt de cashflow 

gebruikt om dividend uit te keren, er wordt nog niet geïnvesteerd, het 

aantal productiemiddelen zit dus nog boven het gewenste niveau. Op het 

tijdstip dat er weer geïnvesteerd gaat worden is pad 1 weer bereikt. For

meel moet opgemerkt worden dat pad 8 nog onderbroken wordt op één tijdstip, 

namelijk precies op het punt dat de solvabiliteit gelijk aan drie is: in 

feite wordt hier één tijdstip lang pad 17 uit appendix 1 gevolgd. Het pad 

was uitgesloten op grond van het feit dat het ook nooit meer dan één tijd

stip lang voor kan komen! 

De onderneming kan niet onbeperkt bijlenen, maximaal b maal zijn eigen 

vermogen. Na het dieptepunt van de recessie, als de cashflow weer positief 

wordt, zal worden begonnen met aflossen van de schuld. Op dat punt ligt het 

maximum van Y, dat kleiner dan of gelijk is aan b· X. 

0.8 .----,---*-**-'KT-*-**---.-- 2.5 ;:.cxl=0-·3---,--*-**-T--I _**-*---,----, *** CF *** 

2 
0.5 

1.5 

0 
0.2 0.5 

oL--~~~--~--== -0.5 '------~--'-----'----:-
0 20 40 60 80 0 20 40 60 80 

••• y ••• 
O.Ql ~-...,..---T-----,----, *** D *** 3,---,--•-··-~~~~·-·-·-,---~ 

0.008 

0.006 

0.004 

0.002 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

2.5 

2 

1.5 

OL--~~~L-~-~ 1~-~~1~~~-~ 
0 20 40 60 80 0 20 40 60 80 20 40 60 80 

Figuur 7 Een "zware" recessie, grensgeval van faillissement, m=0.47854 

Bij een grotere waarde van m zal de onderneming eerder moeten stoppen met 

investeren om onoverkomelijke liquiditeitsproblemen (Y>bX) later te voorko

men. De onderneming zal onherroepelijk failliet gaan bij een waarde van m, 

waarbij zelfs vanaf het begintijdstip niet geïnvesteerd wordt en er nog op 

een gegeven moment meer dan b· X bijgeleend moet worden. In bovenstaande 

figuur is de optimale strategie gegeven voor de kritieke waarde van m 
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waarbij de onderneming nog nèt niet failliet gaat. 

In feite wordt er hier vanaf t=O al gestart met pad 3. De optimale paden

koppeling is in dit geval 3-8-8-3-1. 

3.2.2 i < (1-f)r ; extra stuurgrootheid Q ; 0 s; BG s; 1 

Weer gaan we uit van de situatie dat de onderneming zich op t=O op pad 1 

bevindt. Het enige verschil met de vorige subparagraaf zit in het feit dat 

de bezettingsgraad van de productiemiddelen nu niet op 1 is gefixeerd, maar 

dat het productieniveau Q nu ook als stuurgrootheid is te variëren. 

Een "lichte" recessie 

Gedurende het hele beschouwde tijdsinterval is de onderneming in staat om 

op pad 1 te blijven, dus BG=l. Zie figuur 4 van subparagraaf 3.2.1 voor het 

verloop van de belangrijkste grootheden. (Omdat de bezettingsgraad overal 

gelijk is aan één is er geen verschil tussen de situaties.) 

Een "matige" recessie 

Wederom wordt een "matige" recessie gekenmerkt door het optreden van een 

periode waarbij niet wordt geïnvesteerd. Het optimale pad wijkt weer eerder 

van pad 1 af dan strikt noodzakelijk, tot tijdstip t
0 

is het aantal kapi

taalgoederen dus lager dan "gewenst" en blijft Q maximaal (BG=1). Na dit 

tijdstip, als de recessie inmiddels is ingezet kan een periode ontstaan, 

waarbij de "gewenste" kapitaalgoederenvoorraad zover is gedaald, dat er 

minder geproduceerd gaat worden dan de productiecapaciteit zou toelaten; 

pad 9 wordt gevolgd. Hier geldt dat Q zodanig wordt gekozen dat de margina

le variabie kosten gelijk zijn aan de marginale opbrengsten, de kosten van 

de kapitaalgoederen horen hier echter niet meer bij, door Q kunnen alleen 

de loon- en grondstotkosten worden beïnvloed! 
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Figuur 8 Een "matige" recessie, m=0.30, i=0.04 

Bovenstaande figuur geeft voor m=0.30 de optimale ondernemingsstrategie. De 

padenkoppeling is gelijk aan 1-3-9-1. 

Een "zware" recessie, vergelijkbaar met de vorige subparagraaf zal niet 

voorkomen. Doordat de onderneming zijn bezettingsgraad kan variëren kan er 

steeds voor gezorgd worden dat de marginale opbrengsten gelijk zijn aan de 

marginale variabele kosten (loon- en grondstofkosten). Uit het concave 

verband tussen S en Q volgt zo dat dan S ;;:: wL + vG, en valt uit onderstaan

de vergelijking af te leiden dat wanneer de onderneming geen vreemd vermo

gen aantrekt de rentelasten gelijk aan nul zijn en de cashflow minimaal 

gelijk aan f·a·K. De cashflow blijft zo altijd positief en er ontstaat geen 

reden om duur vreemd vermogen aan te trekken. 

CF = NW + aK = (1-f)·{S(Q) - w(I/q)Q - v(q/q)Q - aK - rY} + aK (38) 

Zo is tevens bewezen dat de onderneming nooit failliet hoeft te gaan, een 

grensgeval voor faillissement bestaat dus ook niet. 
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§ 3.3 Resultaten met i > (1-f)r 

3.3.1 i > (1-f)r BG = 1 

In deze paragraaf gaan we uit van de situatie dat eigen vermogen duurder is 

dan vreemd vermogen. Deze situatie zal in de praktijk meestal voorkomen; 

aandeelhouders zullen meer rendement van hun kapitaal eisen dan wanneer zij 

het (met lager risico) op de bank zouden zetten tegen een effectieve 

"netto"-rente van (1-f)r. 

Een "lichte" recessie 

Het gewenste pad van de ondernemingsstrategie is in deze paragraaf pad 2. 

Het structurele verschil met pad 1 is dat de productiemiddelen nu voor een 

zo groot mogelijk deel uit vreemd vermogen worden gefmancierd. Er wordt 

vanuit gegaan dat de onderneming zich op t=O steeds op pad 2 bevindt. 

*** K *** 0.6 *** I *** 5 ***CF*** 

4 

0.4 
3 

2 
0.2 

0 
20 40 60 80 0 20 40 60 

0 
20 40 60 80 0 

...... y ...... 
4 *** D *** 6 

...... K/X ...... 

3 

80 

2 3~--------------~ 

Figuur 9 Een "lichte" recessie, m=O.JO, i=O.OB 

In de gehele planningsperiode wordt 2/3 van de kapitaalgoederenvoorraad met 

vreemd vermogen gefmancierd, pad 2 wordt het hele beschouwde tijdsinterval 

gevolgd. 

Een "matige" recessie 

Deze recessie wordt weer gekarakteriseerd door het bestaan van een periode 

waarin niet wordt gefuvesteerd. Opgemerkt dient te worden dat de bezet

tingsgraad op 1 gefixeerd is; de onderneming wordt gedwongen z'n volledige 

productiecapaciteit te gebruiken. 
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Figuur JO Een "matige" recessie, m=0.20, i=0.08 

Het vreemd vermogen blijft steeds maximaal, dus gelijk aan b maal het eigen 

vermogen. De optimale padenkoppeling is 2-4-2. 

Een "zware" recessie 

Het aanhouden van maximaal vreemd vermogen is gunstig voor de doelfunctie, 

het brengt echter wel veel rentelasten met zich mee, waardoor de onderne

ming bij stijgende m sneller in cashflow-problemen zal komen. De onderne

ming kan stoppen met investeren en uitkeren van dividend, maar als de 

cashflow negatief wordt, kan geen vreemd vermogen worden bijgeleend, omdat 

de onderneming al op de grens van toegelaten solvabiliteit verkeerd! Ster

ker nog, omdat tijdens de recessie niet geïnvesteerd wordt, daalt de kapi

taalgoederenvoorraad, en zal vreemd vermogen moeten worden afgelost om de 

solvabiliteitsbeperking (Y ~ bX) niet te overschrijden! Om niet failliet te 

gaan zal de onderneming, alvorens het dieptepunt van de recessie is be

reikt, extra vreemd vermogen gaan aflossen om zo een "leenbuffer" te 

creëren. Onderstaande figuur geeft de optimale ondernemingsstrategie voor 

deze situatie. 
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Figuur 11 Een "zware" recessie, m=0.30, i=0.08 

De dip in Y gaat gepaard met een dip in de solvabiliteit (K/X). Een kort

stondig negatieve cashflow wordt opgevangen door de stijgende flank van 

deze dip. De gevolgde padenreeks is gelijk aan 2-4-8-4-2. 

Bij grotere waarden van m zal, om aan de liquiditeitsproblemen het hoofd te 

bieden, een steeds grotere leenbuffer moeten worden gecreëerd. 
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Figuur 12 Een "zware" recessie, grensgeval van faillissement, m=0.47854 
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Het grensgeval van faillissement onstaat wanneer vanaf t=O niet meer wordt 

geïnvesteerd en op het moment dat de cashflow nul wordt precies al het 

vreemd vermogen is afgelost. Als in deze situatie in het dieptepunt van de 

recessie nog meer dan b·X moet worden bijgeleend gaat de onderneming onher

roepelijk failliet, hij kan dit onmogelijk tegengaan. De grootst mogelijke 

waarde van m waarbij het nog nèt goedgaat is 0.47854. Zie hiervoor figuur 

12. Opgemerkt dient te worden dat dit dezelfde waarde van m is als in de 

situatie met i < (1-f)r, in beide situaties is de kapitaalgoederenvoorraad 

maximaal afgenomen (1=0) en bij aanvang van liquiditeitsproblemen is de 

solvabiliteit gelijk aan één. Meer kan tegen faillissement niet gedaan 

worden; vanaf t=O wordt er niet geïnvesteerd en Y = 0 voordat de cashflow 

negatief wordt ( K/X = 1 ). 

3.3.2 i > (1-f)r ; extra stuurgrootheid Q 0 ::;; BG ::;; 1 

De onderneming start weer op pad 2. 

Een "lichte" recessie 

Deze situatie is geheel analoog aan de vergelijkbare recessie van subpara

graaf 3.3.1. De bezettingsgraad is overal 1. 

Een "matige" recessie 
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Figuur 13 Een "matige" recessie, m=0.30, i=0.08 

Tijdens de periode waarin niet geïnvesteerd wordt, wordt het productieni-
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veau zo gekozen dat de marginale opbrengsten groter of gelijk zijn aan de 

variabele marginale kosten. Extra ten opzichte van de situatie met i < 
(1-f)r zijn nu de rentelasten. 

De gehele periode wordt maximaal vreemd vermogen aangehouden. De optimale 

padenkoppeling uit figuur 13 is gelijk aan 2-4-10-2. 

Een "zware" recessie 

Zoals hierboven al is opgemerkt brengt het aanhouden van vreemd vermogen 

extra kosten, namelijk rentelasten met zich mee. Het minimum van de cash

flow is nu niet meer gegarandeerd groter of gelijk aan f·a·K. Als we rente

lasten meenemen valt nu uit vergelijking (38) af te leiden dat CF ~ {f·a -

(1-f)r· [b/(b+ 1)] } · K = 0 ! Dus bij de gebruikte parameterkeuze geldt nog 

steeds wel dat de cashflow nooit negatief hoeft te worden. Toch steekt er 

een addertje onder het gras, omdat de kapitaalgoederenvoorraad daalt (1=0) 

moet tijdens de recessie continu vreemd vermogen worden afgelost om de 

solvabiliteitsbeperking niet te overschrijden! Zie figuur 14 voor een 

voorbeeld van een "zware" recessie. 
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Figuur 14 Een "zware" recessie, m=0.37, i=0.08 

Om in het dieptepunt van de recessie niet in problemen te geraken moet van 

te voren wat vreemd vermogen worden afgelost, waardoor de rentelasten dalen 

en waardoor de cashflow 'positief genoeg' blijft. (In figuur 14 is het 

moeilijk te zien, maar in de dalende flank van Y zit wel degelijk een dip 

die voor een tijdelijk lagere solvabiliteit zorgt.) 

- 29 -

80 



De onderneming heeft de keuze om desgewenst, nog tijdens de stijgende flank 

van de conjunctuur, al zijn vreemd vermogen af te lossen. Zo ontstaat 

hetzelfde kosten- en opbrengstenplaatje als bij het vergelijkbare geval met 

i=0.04. Tijdens de recessie hoeft dan geen vreemd vermogen meer afgelost te 

worden en omdat de cashflow nu nooit kleiner dan f·a·K wordt hoeft ook niet 

te worden bijgeleend. Een faillissement kan dus altijd worden vermeden. 
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4. "SINUS"·CONJUNCTUUR 

§ 4.1 Inleiding 

Evenals in hoofdstuk 3 zal in dit hoofdstuk worden uitgegaan van een expli

ciet tijdsafhankelijke omzetfunctie (S). Het productieafhankelijke deel van 

de prijsfunctie heeft een lineair karakter en is gebaseerd op voorgaand 

onderzoek binnen de vakgroep aan dit onderwerp. Het tijdsafhankelijke deel 

van de prijsfunctie wordt gekarakteriseerd door een sinusfunctie. 

s = p[Q(t),t] . Q(t) (39) 

p[Q(t),t] = p · { 1 + A ·sin(2m{f + F ) } · { 1 - Q(t)fci } 
s c c c "tot 

(40) 

Hierin is A de amplitude van de conjunctuur ten opzichte van de referen-
c 

tieprijs p , T is de periodetijd en F de fase. a stelt de totale 
s c c "tot 

marktproductie voor en hiermee wordt Q( t )1\,t het marktaandeel van deze 

onderneming. Vergroting van de productie geeft een groter marktaandeel, wat 

prijsverlagend werkt. (Om een groter marktaandeel te verwerven zal men 

goedkoper moeten leveren.) 

Grafisch ziet de prijsfunctie er als volgt uit: 

p p 

r I 

-> Q ->t 

Figuur 15 Prijsfunctie bij "sinus"-conjunctuur 

In de linkerfiguur is de tijd t gefixeerd en in de rechterfiguur de produc

tie Q. In paragraaf 4.2 wordt één periode van de conjunctuur beschouwd 

(zoals in hoofdstuk 3 één recessie werd beschouwd). Weer worden gevallen 

onderscheiden met relatief goedkoop respectievelijk duur vreemd vermogen. 

In paragraaf 4.3 worden enkele perioden achter elkaar beschouwd. De waarden 

van de parameters zijn dezelfde als in het vorige hoofdstuk. 

Extra zijn: p = 95.26 ; a = 0.0625 ; K(O) = 0.1 en X(O) = 0.1 
s "tot 

De waarden van A , T en F zullen per situatie worden vermeld. 
c c c 
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§ 4.2 Resultaten met één cyclus 

4.2.1 i < (1-f)r 

Op tijdstip t=O bevindt de onderneming zich op zijn "gewenste" pad; in dit 

geval pad 1. Als periode wordt in dze paragraaf T =40 genomen. De fase van 
c 

de sinusvormige conjunctuur begint met F =0. Situaties worden gepresenteerd 
c 

voor oplopende amplitude (A). Tenzij anders vermeld wordt Q als stuur-
c 

grootheid meegenomen, de bezettingsgraad is dus niet op één gefixeerd. 

Een "lichte" conjunctuur 

De benamingen voor de verschillende soorten conjunctuur, zoals die in 

hoofdstuk 3 werden gehanteerd worden hier doorgevoerd. In plaats van reces

sie wordt in dit hoofdstuk echter van conjunctuur gesproken omdat met 

toename van A niet alleen de recessie (conjunctuurdaling) wordt vergroot 
c 

maar ook de regressie (stijging van de conjunctuur). Een conjunctuur wordt 

"licht" genoemd als de hele planningsperiode pad 1 (of pad 2) kan worden 

gevolgd. Hij wordt als "matig" aangemerkt als zich een tijdsinterval voor

doet waarin de onderneming zou willen desinvesteren, waarin nu dus I op nul 

wordt gehouden. Als in een conjunctuurdal geld wordt bijgeleend spreken we 

van een "zware" conjunctuur. 

Hieronder wordt een voorbeeld gepresenteerd van de optimale ondernemings

strategie bij een "lichte" conjuncuur. In dit geval is de amplitude 1% 

(A =0.01). 
c 
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Figuur 16 Een "lichte" conjunctuur, A =0.01, i=0.04 
c 
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Het productiemiddelenpad loopt precies in fase met de autonome prijs, 

evenals de cashflow. Dit wordt veroorzaakt door een niet in fase lopend 

investeringspad. Hiermee wordt een belangrijk verschil met de "Stuksgewijs

exponentiële"-conjunctuur geillustreerd. In dat geval bleef de helling van 

de autonome prijs en dus ook de helling van het optimale middelenpad stij

gen tot aan de knikvormige top. Tot deze top moesten de investeringen dus 

ook blijven toenemen. Bij deze sinus-conjunctuur daalt de helling van het 

optimale middelenpad bij nadering van de top, waardoor de investeringsbe

hoefte vermindert. Op tijdstip t=lO, bij maximale autonome prijs zijn de 

investeringen natuurlijk niet gelijk aan nul, maar aan O.l·K om de af

schrijvingen te compenseren. Wat van de cashflow overblijft na aftrek van 

de investeringen wordt uitgekeerd als dividend, natuurlijk wordt er geen 

vreemd vermogen aangetrokken (want de hele planningspenode wordt pad 1 

gevolgd). 

Een "matige" conjunctuur 

Het eerste voorbeeld van deze conjunctuur is genomen bij A =0.05. 
c 
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Figuur 17 Een "matige" conjunctuur, A =0.05, i=0.04 
c 

Al meteen vanaf t=O kan pad 1 niet meer gevolgd worden omdat de hiervoor 

benodigde investeringen niet geheel uit de cashflow gefmancierd kunnen 

worden. Er wordt geen extra geld bijgeleend, maar er worden ook geen divi-
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denden uitgekeerd, woordoor de volledige cashflow wordt geïnvesteerd. 

Tijdens interval [0,8] wordt zo pad 5 gevolgd. Op tijdstip t=8 is toch pad 

1 bereikt en dit wordt gevolgd tot ongeveer t=14. Vanaf dit tijdstip wordt 

op het komende conjunctuurdal geanticipeerd door het staken met investeren 

en het uitkeren van alle cashflow als dividend, tijdens interval [14,31] 

wordt dus vergelijkbaar met de recessie van vorig hoofdstuk pad 3 gevolgd. 

Het laatste interval [31,40] bestaat weer uit pad 5. Er wordt maximaal 

geïnvesteerd om weer pad 1 "zo goed mogelijk" te benaderen. 

Als de amplitude van de conjunctuur verder wordt opgeschroefd tekenen zich 

weer extra paden af. 
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Figuur 18 Een "matige" conjunctuur, A =0.10, i=0.04 
c 

De optimale padenreeks begint tijdens interval [0,3] weer met pad 5. Het 

verschil tussen het middelenpad en het gewenste pad 1 wordt nu echter zo 

groot, dat het voor de onderneming interessant wordt om, om extra te kunnen 

investeren, duur vreemd vermogen aan te trekken. Vanaf tijdstip t=5 worden 

deze leningen weer afgelost. Interval [3,8] wordt beschreven door pad 7. 

Zonder vreemd vermogen wordt nog maximaal geïnvesteerd tijdens [8,10] (pad 

5). Gedurende interval [10,12] wordt nog even pad 1 bereikt en gevolgd 

waarna meteen weer wordt overgegaan op pad 3 tijdens [12,35]. De plannings

periode wordt beëindigd met [35,38], pad 5 en tenslotte gedurende [38,40] 

weer met pad 7. 
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Bij verdere verhoging van de con junctuur ontstaat het laatste voorbeeld van 

een "matige" conjunctuur. Zie hiervoor onderstaande figuur. 
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Figuur 19 Een "matige" conjunctuur, A =0.15, i=0.04 
c: 

De optimale padenreeks met bijbehorende tijdsintervallen 

[0,2] pad 5 - [2,9] pad 7 - [9,10] pad 5 - [10,27] pad 3 -

[32,37] pad 3 - [37,38] pad 5 - [38,40] pad 7. 

is als volgt: 

[27 ,32] pad 9 -

Twee verschillen met figuur 18 tekenen zich af, ten eerste wordt nergens 

pad 1 meer bereikt, ten tweede het voorkomen van pad 9. Met het verlagen 

van de bezettingsgraad wordt bereikt dat de marginale variabele kosten 

gelijk blijven aan de marginale opbrengsten. Een "zware" conjunctuur komt 

hier niet voor om dezelfde redenen als die in paragraaf 3.2.2 zijn aange

voerd. In deze laatste voorbeelden werd wel geld bijgeleend, om sneller te 

kunnen groeien, maar niet uit noodzaak om een negatieve cashflow in het 

conjunctuurdal op te vangen. Om deze reden worden deze voorbeelden niet als 

"zwaar" gekenmerkt. 

Bij een nog verdere verhoging van de amplitude van de conjunctuur zal het 

interval met pad 9 zich uitbreiden en de bezettingsgraad zal zelfs gelijk 

aan nul worden! Hiermee is dus ook het productieniveau (Q) gelijk aan nul 

en wordt een pad betreden dat in hoofdstuk 2 (en appendix 1) is uitgeslo

ten. In geval van een stationaire omgeving was dit ook terecht maar in 
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situaties met conjunctuur kan het dus wel degelijk voorkomen dat het opti

male productieniveau tijdelijk (tijdens een conjunctuurdal) gelijk aan nul 

is. 

In het geval de onderneming niet de mogelijkheid heeft van z'n maximale 

productieniveau af te wijken zal op een gegeven moment wel een "zware" 

conjunctuur optreden. Figuur 20 geeft hiervan een voorbeeld. 

0.5 ,----.----•-••-'KT-•-••-----.----. 0.15 .---.----*-**_Ir-**-• --.-------. 0.15 ,-----.----**-* _"CFr-*-"'"'-----,----, 
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Figuur 20 Een "zware" conjunctuur, BG=l (gefixeerd), A =0.23, i=0.04 
c 

In plaats van een dip in de bezettingsgraad ontstaat hier een tweede piek 

in het vreemd vermogen en hiermee natuurlijk een piek in de solvabiliteit 

(K/X). Bij verdere verhoging van A zal de onderneming ten slotte failliet 
c 

gaan omdat deze tweede piek de solvabiliteitsbeperking zal overschrijden. 

Het grensgeval van faillissement doet zich voor bij A ~ 0.2522 . 
c 

4.2.2 i > (1-f)r 

De meeste parameters zijn gelijk gebleven ten opzichte van de vorige para

graaf, alleen het verdisconteringspercentage wordt i=0.08 en de begintoe

standen zijn nu: K(0)=0.042 en X(0)=0.014. De onderneming start op pad 2. 

Resultaten worden gepresenteerd voor oplopende waarden van A . 
c 
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Een "lichte" conjunctuur 
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Figuur 21 Een "lichte" conjunctuur, A =0.01, i=0.08 
c 

De gehele planningspedode wordt pad 2 gevolgd. Verder is het verloop 

geheel analoog aan de "lichte" conjunctuur van paragraaf 4.2.1. 

Een "matige" conjunctuur 

Figuur 22 geeft van deze conjunctuurvorm een voorbeeld. 
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Figuur 22 Een "matige" conjunctuur, A =0.03, i=0.08 
c 
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Vanaf t=O kan pad 2 meteen niet meer bijgehouden worden, tijdens periode 

[0,6] wordt pad 6 gevolgd, pad 2 wordt bereikt en gevolgd gedurende tijds

interval [6,13]. Hierna breekt weer een periode aan waarin niet wordt 

geïnvesteerd; tijdens interval [13,34] wordt pad 4 gevolgd. Rond tijdstip 

t=34 ontstaat een dip in de solvabiliteit (K/X). In deze (korte) periode 

wordt niet geïnvesteerd en wordt geen dividend uitgekeerd. De cashflow 

wordt hier gebruikt om wat extra vreemd vermogen af te lossen. Op deze 

manier wordt in feite wat geld opzij gezet en de zo ontstane "leenbuffer" 

wordt vanaf t=35 gebruikt om extra te kunnen investeren en daarna maximaal 

te groeien. Achtereenvolgens levert dit pad 7 en daarna pad 6. Omdat deze 

buffer wordt gecreëerd om extra te groeien en niet om cashflowproblemen te 

ondervangen, spreken we hier van een "matige" conjunctuur en nog niet van 

een "zware". De bezettingsgraad is gelijk aan één en is in figuur 22 niet 

afgedrukt. 

Een "zware" conjunctuur 
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Figuur 23 Een "zware" conjunctuur, A =0.10, i=0.08 
c 

Bij dit voorbeeld is wederom de bezettingsgraad de gehele periode gelijk 

aan 1 en in plaats hiervan is de solvabiliteit afgedrukt. In dit geval is 

het aanleggen van de "leenbuffer" niet gedaan om na het conjunctuurdal 

extra te kunnen groeien, maar om tijdens de recessie cashflowproblemen te 
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ondervangen. Als er weer geïnvesteerd wordt (periode [38,40]) is namelijk 

alweer maximaal vreemd vermogen aangetrokken. De optimale padenkoppeling 

met bijbehorende periodes is als volgt: [0,8] pad 6 - [8,10] pad 2 -

[10,23] pad 4 - [23,34] pad 8 - [34,38] pad 4 - [38,40] pad 6. 

Onderstaande figuur geeft de optimale ondernemingsstrategie voor een 

"zware" conjunctuur met amplitude van 15%. 
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Figuur 24 Een "zware" conjunctuur, A =0.15, i=0.08 
c 

Verschil met figuur 23 is dat er een periode voorkomt waar de bezettings

graad kleiner is dan één. De optimale padenkoppeling is als volgt: [0,8] 

pad 6 - [8,10] pad 2 - [10,20] pad 4 - [20,28] pad 8 - [28,32] pad 11 -

[32,37] pad 8 - [37,39] pad 4 - [39,4] pad 6. 

Een verdere verhoging van A levert een verbreding en verdieping van de dip 
c 

in de bezettingsgraad (zie figuur 24 rechtsonder). In noodgevallen kan de 

onderneming meteen al z'n vreemd vermogen aflossen, niet investeren, en 

door een verstandige keuze van Q (en dus de bezettingsgraad) kan altijd een 

faillissement voorkomen worden. De verklaring hiervoor is analoog aan die 

in paragraaf 3.3.2. 

Er zijn ook situaties onderzocht met een andere startfase, bijvoorbeeld 

F =n:, ofwel precies in tegenfase met bovenstaande situaties, maar deze 
c 

leverden geen nieuwe inzichten. De waarde van de doelfunctie was in deze 

situaties overigens structureel lager. Dit is ook logisch omdat de recessie 
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dan in de eerste helft van de planningspenode valt, en dit is met het oog 

op de verdiscontering ongunstig. 

§ 4.3 Resultaten met vier cycli 

In deze paragraaf worden uitsluitend situaties bekeken met i<(1-f)r. Het 

enige structurele verschil met paragraaf 4.2 is dat de periode van de 

conjunctuur nu vier maal zo klein is (T =10). Tenzij anders vermeld wordt Q 
c 

als stuurgrootheid meegenomen. 

Een "lichte" conjunctuur 

0.014 "'"'"' I "'"'"' 0.018 "'"'"' CF "'"'"' 

0.006 0.015 
10 20 30 40 0 10 20 30 40 0 10 20 30 

"'** y *** 10 xlO·l *** D *** 2 **"' BG *** 

0~----------------~ 

40 

-0.05 L----~-----'-----.L----_..J OL---~-----'-----.L----~ 

0 10 20 30 40 0 10 20 30 

Figuur 25 Een "lichte" conjunctuur, A =0.0025, T =10, i=0.04 
c c 

Doordat de periode nu veel kleiner is, zijn bij dezelfde waarden van de 

amplitude de hellingen veel steiler. Een amplitude van 1% zorgt nu al voor 

een conjunctuurvorm die als "matig" moet worden omschreven. Bovenstaand 

voorbeeld van een "lichte" conjunctuur heeft een amplitude van 0.25%. 
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Een "matige" conjunctuur 
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Figuur 26 Een "matige" conjunctuur, A =0.01, T =10, i=0.04 
c c 

Met figuur 26 wordt duidelijk geillustreerd dat het al snel (dat wil zeggen 

bij een lage amplitude) onmogelijk wordt om pad 1 te volgen. Verdere verho

ging van A levert weinig extra informatie ten opzichte van de vorige 
c 

paragraaf. Er wordt geld bijgeleend om tijdens een groeifase meer te kunnen 

investeren en tijdens een zware recessie wordt de bezettingsgraad verlaagd 

om de cashflow positief te houden. 

Een "zware" conjunctuur; bezettingsgraad=! 

In het geval dat de onderneming niet de mogelijkheid heeft om de bezet

tingsgraad van de kapitaalgoederen te verlagen (en hiermee op arbeids- en 

grondstofkosten te besparen) · zal voor hoge waarde van de amplitude de 

cashflow negatief worden en wordt bijlenen noodzakelijk. Als vanaf tijdstip 

t=O niet geïnvesteerd wordt en tijdens de recessie meer geld bijgeleend 

moet worden dan de solvabiliteitsgrens toelaat, gaat de onderneming fail

liet. Figuur 27 geeft het grensgeval van faillissement. Tijdens de eerste 

groeiperiode van de autonome prijs wordt niet geïnvesteerd en K/X bereikt 

zijn maximum. Per periode zijn twee pieken in het vreemd vermogen (Y) te 

onderscheiden waarvan de eerste steeds dient om de negatieve cashflow te 

ondervangen en de tweede om extra te kunnen investeren. 
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Figuur 27 Een "zware" conjunctuur, grensgeval, A =0.4236, T =10, i=0.04 
c c 

De amplitude van de conjunctuur bij dit grensgeval is veel hoger dan bij de 

vergelijkbare situatie met periode T =40 (toen was A~ 0.2522). Dit kan 
c c 

worden verklaard met het feit dat voor het al dan niet failliet gaan van de 

onderneming niet alleen van belang is hoe diep de recessie is, maar vooral 

ook hoe lang deze duurt. Het kritieke toppunt van Y (en ook voor K/X) ligt 

bij het moment wanneer de cashflow weer positief wordt. Dit volgt direct 

uit vergelijking (35); als I = D = 0 geldt dat CF = -Y. Als nu CF = 0 (en 

stijgend) volgt hieruit dus een maximum in Y. Tot op dit moment moet dus 

worden bijgeleend en doordat K negatief is, neemt K/X toe. 

Samengevat kan dus worden geconcludeerd dat bij een kortere periodeduur van 

de conjunctuur al bij lage waarden van A pad 1 niet meer gevolgd kan 
c 

worden (en ook een lagere waarde van de doelfunctie wordt bereikt). Om in 

deze situatie de onderneming failliet te doen gaan moet de amplitude echter 

veel verder worden opgeschroefd dan in gevallen met een langere periode

duur. 

Ook situaties bij i = 0.08 > (1-f)r ZIJn onderzocht maar deze leverden geen 

nieuwe inzichten en zijn daarom niet gepresenteerd. 
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5. MODEL MET LEVENSCYCLUS 

§ 5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het ondernemingsmodel ten opzichte van het vorige 

hoofdstuk op twee plaatsen uitgebreid. Op de eerste plaats betreft dit de 

productiviteitsrelaties. Ter herinnering: 

A 
L(t) = I· ( Q~t) ) 

q 

G(t) = g· ( Q~t) ) 'Y 
q 

Q(t) ~ q· ( K~t) ) 
I/IC 

(5) 

(6) 

(12) 

Tot nu toe was gesteld A = "( = K = 1. Deze parameters stellen respectieve

lijk de arbeid-, grondstof- en kapitaalproductiviteitscoëfficiënten voor. 

In dit hoofdstuk zijn de waarden van de coëfficiënten gebaseerd op de 

zogenaamde 10-6-2 regel uit de chemische industrie (voor 10% meer productie 

heeft men 6% meer kapitaal en 2% meer arbeid nodig); K heeft de waarde 0.6 

en A de waarde 0.2. Voor de benodigde grondstoffen worden ook kleine 

schaaleffecten meegenomen; bij een vergroting van de productie, dus bij 

gebruik van meer grondstoffen, zal men in het algemeen met minder afval te 

maken hebben. Voor y wordt de waarde 0.99 genomen. Deze waarde lijkt te 

verwaarlozen ten opzichte van de waarden van K en A maar omdat de grond

stofkosten een relatief groot deel van de totale kosten vormen is dit zeker 

niet het geval. Omdat alle parameters kleiner zijn dan één kunnen we hier 

duidelijk spreken van "economies of scale". 

De tweede belangrijke uitbreiding van het model is te vinden aan de markt

kant; meer specifiek nog in de omzetfunctie S. 

Nog steeds geldt: 

S[Q(t),t] = p[Q(t),t] · Q(t) (41) 

De prijs is zowel afhankelijk van de afzet van de onderneming als van de 

tijd t. Eerst zal de tijdsafhankelijke factor, de autonome prijs P (t), 
autó 

kort behandeld worden. Uitgegaan wordt van een levenscyclus van het pro-

duct. Hierbij worden drie fasen onderscheiden, de introductiefase, met nog 

geringe vraag, de expansie- of groeifase, met een snel groeiend afzetvolume 
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ö 
ö 

en de rijpheidsfase (ook wel de verzadigings- of stagnatiefase genoemd), 

waarin de afzetgroei sterk afneemt en uiteindelijk de afzet zelfs constant 

blijft. In de oorspronkelijke theorie van G. Tarde (zie hiervoor uitgebrei

der [JON85]) wordt nog een vierde fase beschreven: de teruggangsfase, 

waarbij de afzet zelfs afneemt. Deze fase wordt hier niet meegenomen omdat 

die ook niet altijd voor hoeft te komen. De S-vormige curve, die door de 

drie fasen wordt beschreven is door R. Pearl met een functionele relatie 

redelijk goed beschreven [JON85]. Deze naar hem genoemde Pearl-kromme 

beschrijft een combinatie van aanvankelijke exponentiële groei overgaand 

naar gelimiteerde groei. De toename van de groei neemt eerst nagenoeg 

exponentieel toe, gaat vervolgens door een maximum en neemt op het eind 

exponentieel af tot nul: 

d Q (t) Q (t) 
tot = 1 ·Q (t)· ( 1 _ tot ) 
dt Tgp tot -

~e 
(42) 

De Pearl-kromme wordt gebruikt voor de beschrijving van het verloop van de 

totale productie ( =marktomvang) als functie van de tijd. De limietwaarde 

voor de totale productie bedraag ~. Voor de totale productie geldt: 

-
Q (t) = '\,e 

tot 1 + [o /ö -1]-e·<t!Tsp> 
"'pe "tot 

(43) 

De tijdconstante Tgp is een maat voor de snelheid waarmee de kromme naar 

zijn eindwaarde ~ nadert. 
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Figuur 29 Marktproductie (Q ) en geaccumuleerde marktprod. (IQ ) 
tot tot 
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De geaccumuleerde productie (IQ ) geeft de productie weer die in totaal 
tot 

tot op heden in de markt is geproduceerd; integreren van vergelijking (43) 

levert zo: 

IQ (t) = - ij ·Tgp·ln[1 - { Q (t)/q } ] 
tot '"pe tot '"pe 

(44) 

Deze grootheid is van belang voor de bepaling van de autonome prijs. Er 

wordt aangenomen dat de gemiddelde kostprijs van alle producenten daalt met 

het toenemen van de ervaring van de gehele bedrijfstak, door betere techno

logiën, ontwerpen etcetera. Deze ervaring heeft hoofdzakelijk invloed op de 

toegevoegde waarde per eenheid product omdat wordt verondersteld dat de 

ingekochte grondstoffen en halffabrikaten nauwelijks in kostprijs afnemen. 

Het verband tussen toegevoegde waarde en de geaccumuleerde productie is op 

basis van empirische studies gevonden door de Boston Consultancy Group. 

Onder druk van de concurrentie zal in een markt, met geringe concentratie 

de afnemende kostprijs door middel van prijsdaling aan de consument worden 

doorgegeven. De toegevoegde waarde per eenheid product is nu gelijk aan: 

TW(t) = tw · (IQ (t)/iQ ) 't 
tot "tot 

met 0<'t<1 (45) 

De autonome prijs bestaat uit de toegevoegde waarde en de constant veron

derstelde gemiddelde grondstofkosten (ge), procentueel variërend met de 

sinusvormige conjunctuur uit hoofdstuk 4: 

p (t) = {TW(t) + ge}·{ 1 + A sin(2m{f + F)} 
auto c c c 

(46) 

Het productie-afhankelijke deel van de prijs wordt bepaald door het markt

aandeel. Dit is reeds in hoofdstuk vier beschreven, met de aantekening dat 

de totale marktproductie (Q ) nu geen constante meer is. De totale prijs 
tot 

wordt nu beschreven door de volgende relatie: 

p(t} = pauto(t} . {1 -Q Q(t~t)} 
t ot 

(47) 

In paragraaf 5.2 worden resultaten gepresenteerd voor relatief duur eigen 

vermogen, dus i > (1-f)r. Paragraaf 5.3 bespreekt de situatie met i < 

(1-f)r en het hoofdstuk wordt besloten met paragraaf 5.4 waar de diverse 

functionaalwaarden worden samengevat. 
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§ 5.2 Resultaten met i > (1-f)r 

In dit hoofdstuk wordt (in tegenstelling tot voorgaande hoofdstukken) 

gestart met de meest realistische situatie, namelijk die van relatief 

goedkoop vreemd vermogen. De optimale modelsturing zal beschouwd worden 

over een planningshorizon van 150 jaar. Deze periode is zo groot genomen om 

de gehele levenscyclus van de productie te kunnen volgen. Het verloop van 

de totale afzetmarkt (Pearl-kromme) is zoals gegeven in figuur 29. De 

modelparameters hebben de volgende waarden: 

K(0)=0.175 ; X(0)=0.077 ; l'l.ot=0.06454 ; y=0.99 ; A.=0.2 ; 1C=().6 

a=0.10 ; f=0.40 ; r=O.lO ; i=O.ll ; tw=45.263158 ; ~t=0.015 

vg=60 ; wi=20 ; q=0.003125 ; lë=0.1953125 ; ~ =1 ; Tgp=12 ; b=2 

Resultaat zonder conjunctuur 

In eerste instantie is de situatie onderzocht met het model zonder conjunc

tuur. De resultaten worden gepresenteerd in figuur 30. 
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Figuur 30 Optimale strategie zonder conjunctuur, i=O.ll 

- 46 -



Het verloop van de volgende grootheden is gegeven: het eigen vermogen (X), 

de investeringen (I), de cashflow (CF), het vreemd vermogen (Y), het divi

dend (D), de solvabiliteit (K/X), het productieniveau (Q), de kapitaalgoe

derenvoorraad (K) en de bezettingsgraad (BG). Het dynamisch optimale pro

ductie- en middelenpad is in de betreffende figuren met een getrokken lijn 

weergegeven. De stippellijnen in deze figuren geven het "ideaal" te volgen 

pad. Dit laatste behoeft enige toelichting. De gestippelde lijn (in de 

Q-figuur) geeft in feite op ieder tijdstip de waarde van Q die volgt uit 

vergelijking (32): het snijpunt van marginale kosten en opbrengsten. Op 

tijdstippen waarop de behaalde maximale winst negatief is wordt Q=O ge

steld. Ook op tijdstippen waar de vergelijking geen oplossing heeft (als 

geen snijpunt bestaat) is Q=O genomen. (Bij bespreking van de resultaten 

met conjunctuur zal op de bepaling van dit snijpunt worden teruggekomen.) 

Hieruit volgt dat wanneer de getrokken lijn samenvalt met de stippellijn 

pad 2 wordt gevolgd (hiervan was vergelijking (32) afgeleid!). In het 

vervolg zal aan dit "ideale" pad worden gerefereerd als de Turnpike

oplossing (zie [BER92]).Het verloop in de tijd van de Turnpike-oplossing 

kan als volgt worden verklaard: de eerste jaren is de autonome prijs rela

tief hoog, maar doordat de totale marktvraag (=aanbod) nog zo laag is kan 

slechts weinig worden geproduceerd en zijn de productiekosten dus relatief 

hoog ("economies of scale"), er is geen productie denkbaar, waarbij posi

tieve netto winst wordt gemaakt. Vanwege de groeiende afzetmarkt kan de 

onderneming in de tijd meer gaan produceren terwijl de totale prijs minder 

daalt dan de autonome prijs (marktaandeel neemt af, zie vergelijking (47)). 

Na een periode van (bij benadering) exponentiële groei van de afzetmarkt 

onstaat de verzadigingsfase waarbij het productiepad zelfs moet dalen om de 

prijs hoog genoeg te houden. Na ongeveer 143 jaar is de autonome prijs 

zover gedaald dat wederom met geen enkel productieniveau positieve winst 

behaald kan worden. 

De · dynamisch optimale sturing zal worden verklaard ten opzichte van de 

Tumpike-oplossing. Afwijkingen hiervan zijn zichtbaar in de begin- en 

eindfase van de planningsperiode. De eerste jaren wordt zoveel geïnvesteerd 

dat de maximale solvabiliteit bereikt wordt; pad 7 wordt gevolgd. Dan wordt 

(zonder extra bij te kunnen lenen) tussen tijdstippen t=3 en t=8 maximaal 

geïnvesteerd (D=O) tot het Turnpike-niveau is bereikt, wat samenvalt met 
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pad 2. Dit pad wordt tot tijdstip t=126 gevolgd. De bezettingsgraad was tot 

nu toe steeds maximaal (BG=l). De Turnpike-oplossing zou nu nog enige jaren 

gevolgd kunnen worden (netto winst is hier positief), maar dit blijkt geen 

optimale actie. De verklaring hiervoor is dat de nettowinst in dat vervolg

stuk wel positief is, maar minder rendement oplevert dan de vereiste 

i·IOO%. Investeringen worden daarentegen beëindigd en even later wordt alle 

resterende cashflow gebruikt voor het aflossen van het vreemd vermogen 

waardoor een "leenbuffer" wordt gecreëerd. Op tijdstip t ~ 128 wordt ook de 

productie geheel gestaakt en al het personeel ontslagen. Doordat nu verlies 

wordt gedraaid wordt er geld van de fiscus ontvangen (f·a·K) en hiermee 

wordt rente betaald ( -(1-f)·rY ) en vreemd vermogen afgelost (-Y)I Door de 

afschrijvingen zal de solvabiliteit toch weer stijgen en precies op tijd

stip t=150 is de maximale solvabiliteit weer bereikt. De aangelegde "leen

buffer" bleek dus exact voldoende. (Eén tijdstip later zal op deze manier 

de solvabiliteitsgrens overschreden worden!) 
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0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

Resultaten met conjunctuur, Ac=0.05 

In eerste instantie wordt een periodetijd van 10 jaar beschouwd (T =10). 
c 

Ook hier geldt dat vreemd vermogen relatief goedkoper is dan eigen vermo-

gen; de onderneming zal naar een zo hoog mogelijke solvabiliteit streven. 

In figuur 31 worden de resultaten gepresenteerd. Merk op dat de plannings

horizon nu slechts 120 jaren behelst. Deze keuze heeft geen wetenschappe

lijke achtergrond maar is opgedrongen door convergentieproblemen bij de 

numerieke optimalisatie. In hoofdstuk 6 zal hierop worden teruggekomen. 
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Figuur 31 Modeloptimalisatie met conjunctuur, A =0.05, T =10, i=O.ll 
c c 

De· stippellijnen in het verloop van de productie en de middelen stellen 

weer de Tumpike-oplossing voor. Uitwerken van vergelijking (32) levert 

voor deze specifieke omzetfunctie S de volgende vergelijking: 

À.w·L(t) + yv.G(t) + K·K(t)·{a+ b r+ 1 . i}= p (t)·{1 _ 2Q(t)} (4S) om om om 6+I D+T 1-f autó Q ( t) 
t 0 t 
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Opgemerkt dient te worden dat nu ook aC/aQ is veranderd omdat de producti

viteitsrelaties nu actief zijn meegenomen (bij vergelijking (32) was 'Y = A. 
= 1C = 1 verondersteld). Vergelijking (48) kan grafisch als volgt worden 

toegelicht: 

as ac 
BQOQ 

\ t' 
\ 

" - -
"' "' t" -- --

Figuur 32 Marginale kosten en marginale opbrengsten 

t"' -
Q 

De getrokken kromme in figuur 32 geeft de marginale kosten (aC/aQ) als 

functie van de productie, deze is onafhankelijk van de tijd. De marginale 

opbrengsten (aS/ aQ) zijn wel expliciet afhankelijk van de tijd. V oor drie 

tijdstippen is het lineair verband tussen de marginale opbrengsten en de 

productie gegeven waarbij t"'>t">t' (in gevallen zonder conjunctuur). Ieder 

tijdstip wordt de productie, behorende bij de Turnpike-oplossing, bepaald 

door het (tweede) snijpunt van de twee verbanden, mits deze een positieve 

winst oplevert. Als de beweging van de marginale opbrengsten-lijn wordt 

gevolgd in de tijd, zal deze (zonder conjunctuur) langzaam "wegzakken": het 

snijpunt met de vertikale as wordt steeds kleiner en het snijpunt met de 

horizontale as steeds groter. In geval van conjunctuur is deze beweging 

niet monotoon maar zal de lijn "oscillerend afzakken". Later in de plan

ningshorizon zullen zo perioden voorkomen waarbij er geen snijpunt is, 

afgewisseld met perioden waarbij het snijpunt zich ineens bij relatief hoge 

waarden van Q bevindt! Hiermee is verklaard waarom relatief kleine varia

ties in de autonome prijs (5%) zulke grote fluctuaties in de Turnpike

oplossing teweegbrengen. 
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Duidelijk is weer te zien dat dit pad het grootste deel van de planningspe

riode ook dynamisch optimaal is (pad 2). De eerste 12 jaar wordt bijna 

uitsluitend geïnvesteerd: nadat de maximale solvabiliteit is bereikt wordt 

meteen een leenbuffer gecreëerd waardoor extra kan worden geïnvesteerd als 

de sterke groei van het Turnpike-middelenniveau wordt ingezet. Tot het 

tijdstip t E:f 75 jaar kan nu pad 2 worden gevolgd; investeringen en dividend 

zijn in deze periode positief, de bezettingsgraad is gelijk aan één en de 

solvabiliteit maximaal. Na dit tijdstip ontstaan situaties die in de vorige 

hoofdstukken al uitgebreid zijn beschreven. Relatief sterke recessies gaan 

gepaard met de wens om te desinvesteren (en dus maximaal dividend uitkeren) 

en leenbuffers worden aangelegd om na de recessie weer sneller te kunnen 

groeien. Het is niet optimaal om de bezettingsgraad te verlagen; in de 

slechtste gevallen is maximaal produceren nog minder verliesgevend dan niet 

of minder produceren. Verlagen van de productie werkt weliswaar prijsverho

gend maar verhoogd tevens de kosten per eenheid product aanzienlijk 

(schaaleffecten! ). 

Bovenstaande situatie is ook onderzocht met een conjunctuur 

van 5 jaar (T =5). 
c 

Structureel vertoont het verloop van 

weinig verschil met de situatie met T =10. De effecten die 
c 

met periodetijd 

de grootheden 

in hoofdstuk 4 

ook al naar voren kwamen bij verkleining van de periodetijd manifesteren 

zich weer: van pad 2 moet vroeger in de planningsperiode worden afgeweken; 

perioden zonder investeringen en perioden waarin de solvabiliteit wordt 

verlaagd komen eerder voor. Resultaten hiervan zijn niet graflsch weergege-

ven. 
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§ 5.3 Resultaten met i < (1-f)r 

Resultaten zonder conjunctuur 

De modelparameters hebben allen dezelfde waarden als in de vonge para

graaf. Alleen de tijdsvoorkeurvoet (i) is nu gelijk aan 0.04. 

0.4 ,---...-**_*_CF=-_**-.*-----, 
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Figuur 33 Optimale strategie zonder conjunctuur, i=0.04 

Vrijwel de gehele planningshorizon kan de Turnpike-oplossing worden ge

volgd. De eerst jaren wordt alleen extra vreemd vermogen aangetrokken om 

zoveel mogelijk te kunnen investeren. Na tijdstip t a;; 10 wordt dit dure 

vreemd vermogen afgelost om de gewenste minimale solvabiliteit te bereiken. 

Op· tijdstip t a;; 20 wordt pad 1 bereikt dat tot het eindtijdstip wordt 

gevolgd. In deze situatie is het ondernemingsklimaat een stuk gunstiger dan 

in de vorige paragraaf. Het tijdstip waarvoor met geen enkel productieni

veau winst te behalen valt en het tijdstip waarna dit niet meer mogelijk is 

vallen links en rechts buiten de planningshorizon. 
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Resultaten met conjunctuur 
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Figuur 34 Resultaten met conjunctuur, A =0.05, T =10, i=0.04 
c c 

Bovenstaande resultaten zijn weer vergelijkbaar met de situatie i>(l-f)r. 

Omdat de solvabiliteit zich in het algemeen op zijn ondergrens bevindt, is 

het creëren van "leenbuffers" natuurlijk niet nodig en kan om extra te 

investeren direct vreemd vermogen aangetrokken worden. De bezettingsgraad 

is overal gelijk aan één. 

Ook bovenstaande situatie is onderzocht met een conjunctuur met een peno

detijd van 5 jaar (T =5). Hierbij zijn geen nieuwe effecten naar voren 
c 

gekomen en de resultaten zijn daarom niet grafisch weergegeven. In de 

laatste paragraaf zal wel naar de functionaalwaarde worden verwezen. 
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§ 5.4 Functionaalwaarden 

Tot nu toe is weinig gezegd over de waarde van de te maximaliseren doel

functie. Op zich zeggen de getalwaarden zelf ook weinig. (Een project dat 

een functionaal oplevert die groter is dan het door de aandeelhouders 

geleverde start eigen vermogen X(O) zou als rendabel kwmen worden aange

merkt.) Onderling kwmen functionaalwaarden echter wel met elkaar vergele

ken worden, vooral als het situaties betreft die over dezelfde planningsho

rizon geoptimaliseerd zijn. 

In dit licht gezien worden er hieronder een aantal gepresenteerd. De geva

rieerde parameters zijn in de tabel vermeld en de overigen zijn zoals in 

paragraaf 5.2 gegeven. 

1 = 0.04 1 = 0.11 

120 jaar 150 jaar 120 jaar 150 jaar 

A=O 1.5864270 1.5890637 0.137632315 0.137631378 
c 

T=5 1.6346097 1.6388247 0.144458360 -
c 

T = 10 1.6475647 1.6528033 0.151010297 -
c 

tabel 2 Functionaalwaarden voor optimalisaties van hoofdstuk 5 

Een algemene, voor de hand liggende conclusie is dat voor elke situatie 

geldt: hoe kleiner de verdisconteringsvoet i, hoe groter de functionaal. 

Dit is ook logisch, want de optimale sturing van de situatie met een be

paalde verdisconteringsvoet is voor situaties met kleinere i altijd toe

laatbaar en uit vergelijking ( 1) volgt dat deze direct een hogere functio

naal oplevert (zonder dat nog geoptimaliseerd is!). 

Over de gehele linie valt op te merken dat de functionaalwaarden het 

grootst zijn voor conjunctuur met de langste periodetijd, hierna volgt de 

conjunctuur met T =5 en tenslotte de situaties zonder conjunctuur. De 
c 

ver~aring hiervoor moet worden gezocht in het feit dat de startfase van de 

conjunctuur gelijk is aan nul, wat impliceert dat de "conjunctuurberg" het 

eerst in de tijd verschijnt, wanneer de verdiscontering nog op z'n gun

stigst is. De eerste "conjunctuurberg" van een situatie met T =10 duurt 5 
c 

jaar terwijl deze bij T =5 slechts een periode van 2.5 jaar beslaat. Dit 
c 

kan het verschil in functionaal tussen deze situaties verklaren. 

Verder zijn voor i=0.04 de functionaalwaarden bij optimalisatie over 150 
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jaar allen hoger dan die bij optimalisatie over 120 jaar, de laatste 30 

jaar van deze periode zijn ("overall") dus nog winstgevend. Het behaalde 

resultaat voor i=0.11 wijst op het tegendeel bij deze verdisconteringsvoet. 

Dit is vrij aannemelijk omdat door de zwaardere verdiscontering in het 

laatste deel van de 150 jaar überhaupt met geen enkele productie winst te 

maken valt. (Zie Turnpike-oplossing uit figuur 30.) 
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6. CONCLUSIES, SUGGESTIES 

§ 6.1 "Stuksgewijs-exponentiële" -conjunctuur 

Deze vorm van conjunctuur is door Van Hilten waarschijnlijk niet gekozen 

vanwege zijn realiteitswaarde maar om praktische redenen (de prijselastici

teit blijft constant en de samenstelling uit exponentiële functies is -op 

de knikpunten na- wiskundig elegant). 

De conclusies voor de situaties waarbij i '( (1-f)r worden hier nogmaals 

samengevat. Eerst wordt de situatie waarbij de bezettingsgraad op één is 

gefixeerd nogmaals beschouwd. Omdat het vreemd vermogen relatief duur is, 

zal de onderneming naar een minimale solvabiliteit streven ( K/X = 1 ). De 

cashflow wordt gebruikt voor investeringen om het middelen- (en productie

)niveau op pad 1 te houden, de rest wordt als dividend uitgekeerd. De 

cashflow is een continue grootheid, maar zijn "componenten" I, D en Y 

kunnen best discontinu zijn. Bij een "lichte" recessie gaan op t
0 

en t
1 

(begin- respectievelijk eindtijdstip van de recessie) discontinuïteiten in 

de investeringen precies gepaard met (tegengestelde) sprongen in het divi

dend. In het proefschrift van Van Hilten wordt dit grafiSch niet altijd 

juist gepresenteerd (zie bijvoorbeeld [HIL90], pag. 66). 

Als de recessie zwaarder wordt zal er tijdens deze recessie steeds minder, 

of zelfs helemaal niet meer geïnvesteerd worden. Zolang de cashflow posi

tief blijft wordt deze geheel als dividend uitgekeerd, een negatieve cash

flow wordt gecompenseerd door het aantrekken van vreemd vermogen. In dit 

laatste geval spreken we van een "zware" recessie; figuur 6 in hoofdstuk 3 

is hiervan een voorbeeld. (Het hiermee vergelijkbare dividend- en vreemd 

vermogen pad uit [HIL90], pag. 72 is niet correct.) De onderneming zoekt 

een compromis tussen het zo lang mogelijk doorgaan met investeren tijdens 

de eerste groeiperiode (gunstige verdiscontering!) en het zo min mogelijk 

aantrekken van vreemd vermogen later. De top van het vreemd vermogen Y ligt 

precies op het punt waarbij de cashflow weer positief wordt (als CF=O, I=O 

en. D=O moet gelden dat Y=O). Als de onderneming de mogelijkheid heeft de 

bezettingsgraad van z'n productiemiddelen te verlagen zal de noodzaak om 

vreemd vermogen aan te trekken (bij de gekozen parameterset) zich niet 

voordoen; door een geschikte keuze van de productie zal de cashflow altijd 

positief blijven. 

De meer realistische situatie waarbij het gebruik van eigen vermogen rela-
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tief duurder is dan vreemd vermogen leidt tot een streven van de onderne

ming naar maximale solvabiliteit ( K./X = b+l = 3 ). De onderneming zal 

alleen van deze bovengrens afwijken als er cashflowproblemen in het voor

uitzicht staan. In dat geval wordt een "leenbuffer" aangelegd. 

Het grensgeval van faillissement ontstaat wanneer de onderneming gedwongen 

wordt om vanaf tijdstip t=O niet te investeren (K neemt dan maximaal af) en 

op het tijdstip dat de cashflow weer positief wordt minimale solvabiliteit 

(Y=O) te bewerkstelligen. De bijbehorende waarde van m is gelijk aan die 

bij de situatie van relatief duur vreemd vermogen. 

Ook in dit geval zal met de mogelijkheid tot verlaging van de bezettings

graad een faillissement altijd voorkomen kunnen worden. 

§ 6.2 "Sinus" -conjunctuur 

De omzetfunctie, zoals gespecificeerd in hoofdstuk 4 verschilt op twee 

belangrijke punten met die van hoofdstuk 3. Het productie-afhankelijke deel 

van de prijsfunctie heeft 

deel van de prijsfunctie 

een lineair karakter en het tijdsafhankelijke 

is sinusvormig in plaats van stuksgewijs-

exponentieel. Vooral vanwege de eerste reden is het zeer moeilijk situaties 

van de beide hoofdstukken met elkaar te vergelijken. Als de onderneming de 

volledige markproductie voor zijn rekening wil nemen zal de prijs tot nul 

moeten dalen! Bij de omzetfunctie uit hoofdstuk 3 is de productie niet 

strikt aan een maximum onderhevig (want voor elke waarde van Q blijft de 

prijs positief). 

Bij verhoging van de amplitude (A) wordt bij de "sinus"-conjunctuur niet 
c 

alleen het conjunctuurdal dieper, ook de conjunctuurberg wordt hoger en 

hiermee ook de stijgende flank steiler. Dit veroorzaakt situaties waarbij 

niet alleen wordt bijgeleend in geval van cashflowproblemen, maar ook om 

extra te kunnen investeren tijdens 'goede tijden'. 

Zoals ook in hoofdstuk 3 al gold kan een faillissement altijd worden voor

komen wanneer de onderneming de bezettingsgraad van de kapitaalgoederen 

vrij kan variëren. Dit gaat echter gepaard met de aanname dat personeel 

onbeperkt kan worden geworven en weer ontslagen. Zeker in de wat extremere 

gevallen is deze aanname niet realistisch. 
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§ 6.3 Model met levenscyclus 

Door de uitbreidingen met productiviteitsrelaties en de tijdsafhankelijk

heid van de autonome prijs is het model in deze vorm het meest realistisch. 

Het toevoegen van een product-levenscyclus heeft tot belangrijkste gevolg 

dat zelfs bij afwezigheid van conjunctuur, de toestanden en sturingen geen 

stationaire (eind)waarde hebben. 

De Turnpike-oplossing geeft over het algemeen een goede indicatie voor het 

verloop van de dynamisch optimale sturingen. Deze oplossing kan worden 

verkregen door het oplossen van een algebraïsche vergelijking en dit is een 

peuleschil vergeleken met het dynamisch optimalisatieprobleem. Hierbij 

dient wel te worden opgemerkt dat de Turnpike-oplossing de dynamisch opti

male sturing in andere situaties veel slechter zal benaderen, zeker in 

geval van minder ideale starttoestanden (zie bijvoorbeeld [HAR91]). 

De lange duur van de planningspedode (150 jaar) lijkt onzinnig omdat geen 

enkel bedrijf zover vooruit zal plannen. In dit verslag is de periode toch 

zo groot genomen om het hele tijdsinterval in beeld te brengen waarbij een 

winstgevende productie in principe mogelijk is. Verder moet een bepaalde 

lange termijn planning natuurlijk steeds worden bijgesteld als bepaalde 

verwachtingen niet juist blijken te zijn. Op dat moment kan een nieuwe 

optimalisatie worden uitgevoerd: rekening houden met toekomstige marktont

wikkelingen die later niet helemaal correct blijken te zijn is over het 

algemeen nog altijd beter dan helemaal nergens rekening mee houden. 

Toevoegen van conjunctuur in het model met levenscyclus levert situaties 

op, met karakteristieken uit zowel "lichte", "matige" als "zware" conjunc

tuur. De acties die hierop optimaal moeten worden ondernomen zijn dezelfde 

als die in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 zijn besproken. 

Situaties waarbij de bezettingsgraad kleiner dan één wordt genomen komen in 

hoofdstuk 5 nauwelijks voor. Dit kan worden verklaard met het feit dat de 

productiviteitsrelaties hiervoor een hoge drempel opwerpen. De keuze van 

productieniveau (dus de bezettingsgraad) wordt bepaald door de identiteit 

van marginale variabele kosten en rnarinale opbrengsten: 

Àw·L(t) + yv.G(t) = (t)·{l _ 2Q(t)} 
Q(fJ Q(fJ p autó Q ( t) 

t 0 t 

(49) 

Verlagen van de productie levert een verhoging van de marginale opbrengsten 

en zonder productiviteitsrelaties blijven de marginale variabele kosten 
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constant. In dit geval met productiviteiten zullen ook de marginale varia

bele kosten stijgen! 

2. p (t) 
auto a[~) 

=- ----

a( ~ ) = (A-1)Awf 

aQ -2 q 

[ Q~t) (' • (y-~~yvg. [ Q~t) r 
q q q 

(50) 

(51) 

De stijging van de marginale opbrengsten bij StlJgmg van Q wordt gegeven 

door vergelijking (50) en is afhankelijk van de tijd. De stijging van de 

marginale variabie kosten bij stijging van Q wordt gegeven door vergelij

king (51) en is niet expliciet afhankelijk van de tijd, alleen van Q(t). 

In periodes waarbij de Turnpike-oplossing niet meer gevolgd kan worden 

(door een te hoog middelenniveau) zou de onderneming kunnen besluiten om de 

bezettingsgraad te verlagen. Deze periodes kunnen zich (in gevallen met 

conjunctuur) voordoen vanaf tijdstip t E:! 75. Het rechterlid van vergelij

king (50) levert voor deze periodes waarden tussen -165 en 0. Voor typische 

waarden van Q beschouwen we het interval 0 :s; Q :s; 0.15. Vergelijking (51) 

levert voor dit interval waarden tussen -oo en -1500. Bovenstaande maakt 

duidelijk dat voor onze parameterset geldt dat bij verlaging van Q de 

marginale variabie kosten veel sneller zullen stijgen dan de marginale 

opbrengsten. Dit wijst op een bang-bang sturing van de productie; deze is 

altijd maximaal tot het punt waarop meer verlies gemaakt wordt dan wanneer 

helemaal niet geproduceerd zou worden, waar Q=O gekozen zal worden. 

§ 6.4 Numeriek optimaliseren 

Het voordeel van een numerieke aanpak van het optimalisatieprobleem is dat 

het model in principe zeer complex gemaakt (en toch opgelost) kan worden. 

Tij9safhankelijke omzetfuncties en productiviteitsrelaties bijvoorbeeld 

veroorzaken grote problemen bij een analytische aanpak. Deze heeft echter 

het voordeel dat hij in het algemeen inzichtelijker is. De behaalde nume

rieke resultaten zijn vergeleken met de door Van Rilten behaalde analyti

sche resultaten (voor zover deze aanwezig waren); zo konden de methoden 

wederzijds worden geverifieerd. 

- 59 -



De complexiteit van het probleem kan (vooral bij het meest uitgebreide 

model met levenscyclus) echter convergentieproblemen opleveren. Een reken

tijd van enkele etmalen op de Alliant-computer van het TUE-rekencentrum 

vormt geen uitzondering. En dan nog is deze pas succesvol met een geschikt 

gekozen startsturing. 

Om het continue probleem zo goed mogelijk te benaderen is het zaak om de 

discretisatie zo fijn mogelijk te nemen. Met het vergroten van het aantal 

tijdstappen neemt de rekentijd echter explosief toe. Een compromis hiertus

sen moet dus worden gezocht. 

Convergentieproblemen hebben ertoe geleid dat sommige resultaten uit hoofd

stuk 5 niet (tijdig) zijn behaald voor een planningspenode van 150 jaar. 

In plaats daarvan zijn in die gevallen resultaten voor 120 jaar besproken. 

De convergentie kan ook sterk worden hemvloed door de manier waarop de 

(niet-lineaire) beperkingen in het computetprogramma zijn verwerkt. In dit 

specifieke geval leverde een andere formulering van de solvabiliteitsbeper

kingen voor vele situaties een rekentijdwinst met ongeveer factor 10. 

Tenslotte moet worden gewezen op het feit dat de numerieke resultaten 

steeds kritisch moeten worden bekeken om het gevaar van suboptima zoveel 

mogelijk uit te bannen. Als verschillende startsturingen naar één unieke 

oplossing leiden is dit een aardige indicatie dat dit het globale optimum 

betreft. 

§ 6.5 Suggesties voor vervolgonderzoek 

In het huidige model is het aanhouden van een kas- of banktegoed niet 

toegestaan. In het autonome model is dit ook nooit optimaal. In modellen 

met conjunctuur zou een onderneming kunnen besluiten om wat geld te reser

veren voor een aankomende recessie, om liquiditeitsproblemen aldaar het 

hoofd te kunnen bieden. Praktisch komt dit neer op het loslaten van de 

ondergrens van solvabiliteit en voor het aanhouden van dit banktegoed zou 

een klein rentepercentage kunnen worden gemtroduceerd. Er zijn hierbij wel 

numerieke problemen te verwachten omdat zo een discontinuïteit in het 

rentepercentage wordt gecreëerd: positief vreemd vermogen kost r·1 00% rente 

tewijl negatief vreemd vermogen (= banktegoed) een bepaald (lager) rente

percentage op moet leveren. 
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De gehele productie moet en kan in dit model direct worden verkocht. Het 

aanhouden van een voorraad is niet toegestaan. Bij modellen met conjunctuur 

zou het voor de onderneming interessant kunnen zijn om, in plaats van 

verlaging van de bezettingsgraad, te produceren op voorraad. Als de con

junctuur weer aantrekt kan de gemaakte voorraad worden verkocht. Aan het 

aanhouden van voorraad moeten natuurlijk (bijvoorbeeld voor opslag) voor

raadkosten worden verbonden. 

In het huidige model bestaat een direct verband (een nulde orde relatie) 

tussen de (maximale) productie en de productiemiddelen; gedane investerin

gen worden meteen voor 100% productief. In werkelijkheid komt het vaak voor 

dat investeringen in het eerste jaar na aanschaf slechts voor zo'n 70% 

productief zijn, het tweede jaar 90 % enz. Dit kan worden gesimuleerd door 

een vertraging tussen middelen en productie aan te brengen. Een eerste orde 

relatie tussen productie en middelen geeft bij positieve netto investerin

gen het beoogde effect: de (afschrijvings-)kosten gaan voor de baat uit 

(investeringen worden pas later voor 100% productief). Dit kan zelfs tot 

een tijdelijk negatief bedrijfsresultaat leiden (inverse responsie!). Bij 

afnemende kapitaalgoederenvoorraad mag de productie echter niet naijlen op 

de middelen: dit levert een bezettingsgraad die groter is dan één! (Zie 

hiervoor uitgebreider [BER92].) 

Deze eerste orde relatie (op de goede manier in het model verwerkt) zal de 

realiteitswaarde van het model vergroten en ook in geval met conjunctuur 

interessante resultaten kunnen opleveren. 
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SYMBOLENLIJST 

De grootheid tijd [jr] wordt weergegeven door t. Tenzij anders vermeld is 

de grootheid, behorende bij de horizontale as van alle figuren, gelijk aan 

de tijd. Bij onderstaande lijst is onderscheid gemaakt tussen tijdsveran

derlijke en tijdsonveranderlijke grootheden. 

De prijs van een kapitaalgoed is voor het schrijfgemak gelijk aan één 

verondersteld, waardoor K(t) zowel het aantal kapitaalgoederen als de 

geldwaarde ervan voorstelt. Evenzo kan I(t) worden geibterpreteerd als het 

aantal per jaar aan te schaffen kapitaalgoederen alswel de geldwaarde per 

jaar uit te geven aan kapitaalgoederen. 

Een punt boven een symbool (als bij K) staat voor de totale tijdsafgeleide 

van de betreffende grootheid voorgesteld door dat symbool. Een streepje 

boven een symbool wordt gebruikt voor tijdsveranderlijke grootheden om aan 

te geven dat het een (tijdsveranderlijke) referentiewaarde betreft. Ten 

overvloede zijn deze nog apart onderstaande lijst opgenomen. 

In het algemeen zijn de eenheden in dit verslag niet steeds bij de groothe

den vermeld, omdat deze toch nauwelijks van betekenis zijn. Een eigen 

vermogen van 0.3 $ bijvoorbeeld lijkt niet erg realistisch. 

Tijdsveranderlijke grootheden 

C(t) 

D(t) 

G(t) 

I(t) 

IQ (t) tot . 
K(t) 

K (t) 
g 

L(t) 

NW(t) 

Q(t) 

Q*(t) 

Qtot(t) 

S(t) 

TW(t) 

X(t) 

Y(t) 

productiekosten [$/jr] 

dividend [$/jr] 

aantal eenheden grondstoffen 

investering [$/jr] 

geaccumuleerde aantal eenheden prod. van alle producenten samen 

aantal kapitaalgoederen ( = geldwaarde kapitaalgoederen [$]) 

aantal in gebruik zijnde kapitaalgoederen 

aantal eenheden arbeid 

netto winst per jaar [$/jr] 

aantal eenheden product per jaar [1/jr] 

maximum aantal eenheden product per jaar [1/jr] 

aantal eenheden prod. per jaar van alle producenten samen [1/jr] 

omzet [$/jr] 

toegevoegde waarde per eenheid product [$] 

eigen vermogen [$] 

vreemd vermogen [$] 
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p (t) 
auto 

p(t) 

autonome prijs per eenheid product [$] 

prijs per eenheid product [$] 

Tijdsonveranderlijke grootheden 

A 
c 

F 
c 

T 
c 

Tgp 

a 

b 

f 

1 

m 

g 

r 

w 

z 

-g 

l'lwt 

Je 

I 

amplitude sinusvormige conjunctuurcyclus 

fase sinusvormige conjunctuurcyclus 

periode sinusvormige conjunctuurcyclus [jr] 

tijdconstante van de Pearl-kromme [jr] 

afschrijvingsvoet [1/jr] 

maximale vreemd/eigen vermogen verhouding 

belastingvoet [1/jr] 

tijdsvoorkeurvoet van de aandeelhouder [1/jr] 

(m-g) is contractievoet in prijsfunctie "Van Hilten" [1/jr] 

groeivoet in prijsfunctie "Van Hilten" [1/jr] 

rentevoet [1/jr] 

starttijdstip recessie "Van Hilten" [jr] 

eindtijdstip recessie "Van Hilten" [jr] 

prijs per eenheid grondstoffen [$] 

prijs per eenheid arbeid [$] 

einde van de planningshorizon [jr] 

referentie aantal eenheden grondstoffen 

referentie geaccumuleerde aantal eenheden product van alle 

producenten samen 

referentie aantal kapitaalgoederen 

referentie aantal eenheden arbeid 

referentie prijs per eenheid product "Van Hilten" [$] 

referentie prijs per eenheid product sinusconjunctuur [$] 

referentie aantal eenheden product per jaar [1/jr] 

eindwaarde van de Pearl-kromme 

referentie aantal eenheden product per jaar van alle producenten 

samen [1/jr] 

referentie toegevoegde waarde per eenheid product [$] 
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E prijselasticiteit in prijsfunctie "Van Hilten" 

r grondstofproductiviteitscoëfficiënt 

11
1 

multiplicator van Lagrange behorende bij beperking (7) [1/jr] 

11
2 

multiplicator van Lagrange behorende bij beperking (8) [1/jr] 

11
3 

multiplicator van Lagrange behorende bij beperking (9) 

11
4 

multiplicator van Lagrange behorende bij beperking (10) 

11
5 

multiplicator van Lagrange behorende bij beperking (11) [$] 

11
6 

multiplicator van Lagrange behorende bij beperking (12) [$] 

K kapitaalproductiviteitscoëfficiënt 

À arbeidproductiviteitscoëfficiënt 

\ multiplicator van Lagrange behorende bij toestand K 

\ multiplicator van Lagrange behorende bij toestand X 

't markt-ervaringscoëfficiënt in de toegevoegde waarde 
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APPENDIX 1 TOEGESTANE, OPTIMALE PADEN 

Beschouw het model van hoofdstuk 2. In deze appendix wordt besproken op 

welke gronden de in dat hoofdstuk niet genoemde paden worden verworpen. Ook 

worden enkele eigenschappen van de wel toegestane paden bewezen. 

Als een beperking i actief is, betekent dit dat de bijbehorende 11. groter 
I 

dan nul is. Anders is 11i gelijk aan nul. Duidelijk is daarom dat 111 en 112 
niet tegelijk positief kunnen zijn; het vreemd vermogen kan nooit tegelijk 

op zijn onder- en bovengrens zitten. Hetzelfde geldt voor beperkingen, 

behorende bij 11
5 

en 11
6
; het productieniveau kan nooit tegelijkertijd mini-

maal en maximaal zijn ( er wordt verondersteld dat K(O) > 0 ). 

Hiermee blijven van de oorspronkelijke 26=64 paden er nog ~·~·64=36 eventu-

eel mogelijke paden over. Hieronder worden deze in tabelvorm gedefinieerd. 

pad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

"1 + + + + 0 0 0 0 0 0 0 0 

"2 0 0 0 0 + + + + 0 0 0 0 

"3 + + 0 0 + + 0 0 + + 0 0 

"4 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 

"5 + + + + + + + + + + + + 

"6 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pad 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

"1 + + + + 0 0 0 0 0 0 0 0 

"2 0 0 0 0 + + + + 0 0 0 0 

"3 + + 0 0 + + 0 0 + + 0 0 

"4 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 

"5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

"6 + + + + + + + + + + + + 

pad 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

"1" + + + + 0 0 0 0 0 0 0 0 

"2 0 0 0 0 + + + + 0 0 0 0 

"3 + + 0 0 + + 0 0 + + 0 0 

"4 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 

"5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

"6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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pad 1 tlm 12 

116=0 ; 11
5
>0 (Al) 

(17) => \ = 11
4 

+ e·it > 0 (A2) 

(18) => \0-t){ (dS/dQ) - w(I/q) - v(glq)} + 11
5 

= 0 (A3) 

~ 11
5 

= -\(1-t){(dS/dQ) - w(I/q) - v(gtq)} > 0 (A4) 

~ (dS/dQ) - w(I/q) - v(gtq) < 0 ~ (dS/dQ) < w(l/q) + v(gtq) (A5) 

(Al) => Q = 0 => S'(O) < w(I/q) + v(gtq) (A6) 

Omdat ( d2S/dQ2
) < 0 zou ongelijkheid (A6) impliceren dat in de plannings

pedode nergens een productieniveau, anders dan Q=0 optimaal zou zijn. Met 

onze keuze van parameters sluiten we deze (triviale) mogelijkheid uit. Bij 

een expliciete tijdsafhankelijkheid van S kan het op bepaalde tijdsinter

vallen wel zo zijn dat Q=O optimaal is (bijvoorbeeld in een conjunctuur

dal). Bij de beschouwing in hoofdstuk 2 kunnen pad 1 t/m 12 dus echter 

uitgesloten worden. 

pad 13 

112 = 11s = 0 ; 11!' 113· 114' 116 > 0 

K = X ; K = X ; I = 0 ; D = 0 ; Q = (q!K)K 

(2) => K = -aK => K = K e-at 
0 

(3) " (A9) => -aK = (1-t){S(K) - w(I/K)K - v(g!K)K -aK} 

(A7) 

(A8) 

(A9) 

(AlO) 

Vergelijking (AlO) is een algebraïsche vergelijking met louter constante 

parameters, die dus een constante waarde voor K op zal leveren. Dit is 

echter onverenigbaar met vergelijking (A9). Dus pad 13 kunnen we ook uit

sluiten. 

pad 14 

112 = 114 = 11s = 0 ; 111' 113' 116 > 0 

K = X ; K = X ; I = 0 ; Q = (ij/Ië)K 

(All) 

(Al2) 

(17) => \. = e·it. (A13) 

(20) => ie-n = e·1t(l-t)r - 11 ~ 11 = e·it{ (1-t)r -i)} > 0 (Al4) 
1 1 

Hieruit volgt dat dit pad alleen mogelijk is als (1-t)r > i, dus vreemd 

vermogen duurder dan eigen vermogen. In de rest van dit verslag wordt dit 

pad als pad 3 aangeduid. 
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pad 15 

112 = 113 = 115 = 0 ; 111' 114' 116 > 0 
K = X ; K = X ; D = 0 ; Q = (ëï/K)K 

Dit pad wordt in de rest van dit verslag als pad 5 aangeduid. 

pad 16 

(A15) 

(A16) 

(A17) 

112 = 113 = 114 = 115 = 0 ; 111, 116 > 0 (A18) 

K = X ; K = X ; Q = (q!K)K (A19) 

(16) A (1 ~) :::::> \ = 0 ; \ = e-it (A20) 

(18) :::::> e-•t(l-f){ (dS/dQ) - w(I!ij) - v(g!ij)} - 11 = 0 
. 6 

~ 11 = e-•t(1-f){ (dS/dQ) - w(I!ij) - v(glq)} (A21) 
~ . . 

(20) :::::> ie-•t = e-1t(1-f)r - 11 ~ 11 = e-•t{ (1-f)r - i} > 0 (A22) 
1 1 

~ Dus weer alleen mogelijk als (1-f)r > i. 
(19) :::::> 0 = e-it(l-f)(-a-r) + e-it{ (1-f)r - i} + 11 (ëï/K) (A23) 

6 

Combineren van (A21) en (A23) levert een constante waarde van K, dus K=O. 

Hieruit volgt weer dat I = aK en D = NW. In de rest van dit hoofdstuk wordt 

dit pad als pad 1 aangeduid. 

pad 17 

111 = 115 = 0 ; 112• 113, 114• 116 > 0 (A24) 

Y = bX ; I = 0 ; D = 0 ; Q = (ëï/K)K ; K = X + Y = (1 +b )X (A25) 

I = 0 :::::> K = K
0
e-at ; X = { 1/(l+b) }(-aK) (A26) 

(2) A (3) :::::> {l/(1+b) }(-aK) = (1-f){S-w(I/K)K-v(g/K)K-aK-[rb/(l+b)]K} (A27) 

Vergelijking (A27) levert een constante waarde voor K, en dit is onverenig

baar met (A26). 

pad 18 

111 = 114 = 115 =0 ; 112' 113' 116 > 0 
Y = bX ; I = 0 ; Q = (q/K)K 

(17) :::::> \ = e-it 

(18) :::::> ie-it = e-it(1-f)r + 112(1+b) ~ 11
2
={e-it/(l+b)}{i-(1-f)r} 

Uit (A31) volgt dat pad alleen mogelijk is als i > (1-f)r, 

dit verslag wordt dit pad aangeduid als pad 4. 
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pad 19 

111 = 113 = 115 = 0 ; 112' 114' 116 > 0 
Y = bX ; D = 0 ; Q = (q/K)K 

(A32) 

(A33) 

In de rest van dit verslag wordt dit pad aangeduid met pad 6. 

pad 20 

111 = 113 = 114 = 115 = 0 ; 112• 116 >0 (A34) 

Y = bX ; Q = (ij/K)K A = 0 ; A = e-it (A35) 
. 1 2 

(18) => 11
6 

= e-tt(1-t){ (dS/dQ) - w(I/q) - v(gtq)} (A36) 

(19) => 11
2 

= (q/K)e·it(l-t){ (dS/dQ)-w(I/q)-v(gtq)} - e-it(1-t)(a+r) (A37) 

(20) => 112 = {e·it/(l+b) }{i - (1-t)r} => i > (1-t)r (A38) 

Het combineren van (A37) en (A38) levert een constante K, dus K=O, en 

hiermeer ook X = Y = 0. Dus I=aK en D=NW. In de rest van dit verslag wordt 

dit pad aangeduid met pad 2. 

pad 21 

111 = 112 = 115 = 0 ; 113' 114' 116 > 0 
I = 0 ; D = 0 ; Q = (q/K)K 

K = K
0
e-i\ dit pad wordt verder als pad 8 aangeduid. 

pad 22 

11 =11 =11 =11 =0 1 2 4 5 

I = 0 ; Q = (ij/K)K 
(17) " (20) => A = e-it ie·it = e-it(1-t)r 

2 

Uit (A43) volgt dat dit pad alleen geldig is als i = 

heid wordt echter uitgesloten. 

pad 23 

111 = 112 = 113 = 0 ; 115' 114' 116 > 0 
D := 0 ; Q = (ij/K)K 

(16) " (17) => A = o ; A = e-ït + 11 
. 1 2 4 

(19) => 0 = (e·tt. + 114)(1-t)(-a-r) + 116(ij/K) 

(18) => 116 = (e·tt + 11
4
)(1-t){ (dS/dQ) - w(I/q) -v (glij)} 

Combineren van (A47) en (A48) levert een constante 

(A39) 

(A40) 

(A41) 

(A42) 

(A43) 

(1-t)r, deze mogelijk-

(A44) 

(A45) 

(A46) 

(A47) 

(A48) 

waarde voor K, wat 

betekent dat K=O en l=aK. Dit pad wordt verder aangeduid als pad 7. 
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pad 24 

Tl =Tl =Tl =Tl =Tl =0 . Tl >0 1 2 3 4 s ',6 

(16) A (17~ => ~1 = 0 ; \ = e-tt 

(20) => ie-tt = e-1t(l-t)r <=> i = (1-t)r <=> dit is uitgesloten ! 

pad 25 

(A49) 

(A50) 

Tl = Tl = Tl = 0 ; Tl ' Tl ' Tl > 0 (A51) 2 s 6 1 3 4 

I = 0 ; D = 0 ; K =X ; K =X (A52) 

(18) => \0-t){ (dS/dQ) - w(l/q) - v(gtq)} = 0 . 

<=> dS/dQ = w(I/q) + v(g/q) (want \ = e-tt + 11
4 

> 0) (A53) 

Als de afgeleide van S naar Q constant is en S concaaf, betekent dit dat Q 

ook constant moet zijn. 

I = 0 => K = K e-at (A54) 
0 

K = X A (2) A (3) => -aK = (1-t){S(Q) - w(I/q)Q - v(g/q)Q - aK} (A55) 

Als Q constant is levert (A55) ook een constante waarde voor K, dit is 

onverenigbaar met (A54 ), dus we kunnen dit pad uitsluiten. 

pad 26 

112 = 114 = 'lls = 116 = 0 ; 111' 113 > 0 (A56) 
K = X ; K = X ; I = 0 ; Y = 0 ; 0 < Q < (q/K)K (A57) 

(18) A (20) => À = ét ; 11 = e-it{(l-t)r - i} > 0 (A58) 
2 1 

Uit (A58) volgt dat (1-t)r > i. Dit pad wordt verder aangeduid als pad 9. 

pad 27 

"=" =" =" =0 . " ">0 ·•2 ·•3 ·•s ·•6 ' ·•1' ·•4 
K = X ; K = X ; D = 0 ; 0 < Q < (ij!K)K 

Weer geldt (analoog aan pad 25): dS/dQ = w(I/q) + v(gtq) 

(A59) 

(A60) 

(A61) 

Dit pad is op wiskundige gronden moeilijk uit te sluiten, maar economisch 

is het niet aannemelijk te maken dat (bij een omzetfunctie die niet expli

ciet afhankelijk is van de tijd) niet de volledige productiecapaciteit 

gebruikt wordt, terwijl er nog wel gemvesteerd wordt! Om deze reden is 

niet te verwachten dat dit pad in de optimale oplossing voorkomt en is dus 

ook niet in tabel 1 opgenomen. 

- 71 -



pad 28 

11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 0 · 11 > 0 (A62) '12 '13 '14 'Is '16 ' '11 

K = X ; K = X ; en weer geldt dS/dQ = w(I/q) + v(gtq) (A63) 

(16) " (19) ~ 11
1 
= e-~t(l-f)(a+r) (A64) 

(17) " (20) ~ 11
1 

= e·•t{ (1-f)r - i} (A65) 

(A64) " (A65) ~ (1-f)a = -i ; dit is onmogelijk, pad wordt uitgesloten. 

pad 29 

11
1 
= 11s = 11

6 
= 0 ; 112, 11

3
, 114 > 0 (A66) 

K = ( 1 +b )X ; D = 0 ; I = 0 ~ K = K e -at (A67) 
0 

Opnieuw geldt dS/dQ = w(I/q) + v(gtq), dus Q is constant. (A68) 

(2) " (3) ~ -aK = (l+b)(l-f)[S-w(I/q)Q-v(gtq)Q-aK-{rb/(1+b)}K] (A69) 

(A68) " (A69) ~ K = constant, onverenigbaar met (A67) dus pad uitsluiten. 

pad 30 

111 = 114 = 11s = 116 = 0 ; 112' 113 > 0 (A70) 
K = (b+ 1 )X ; K = (b+ 1 )X ; Y = bX ; I = 0 ; 0 < Q < (q/K)K (A 71) 

Opnieuw geldt dS/dQ = w(I/ij) + v(g/ij), dus Q is constant. (A 72) 

(17) " (20) ~ 11
2 

= e·it{i - (l-f)r}/(1+b) ~ i > (1-f)r (A73) 

In de rest van dit verslag wordt dit pad aangeduid als pad 10. 

pad 31 

111 = 113 = 11s = 116 = 0 ; 112' .114 > 0 
(16) " (17) ~ \ = 0 ; \ = e-n + 11

4 
> 0 

(19) ~ 11
2 

= -\(1-f)(a+r) < 0 ; kan niet, dus pad uitsluiten. 

pad 32 

(A74) 

(A75) 

11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 0 · 11 > 0 (A 76) ·•1 '13 '14 'Is '16 ' '12 

Analoog aan pad 31 volgt hier weer 11
2 

< 0 , dus pad uitsluiten. 

pad 33 

11 :11 :11 :11 =0. 11 11 >0 
' 11 ' 12 ' 1s ' 16 ' ' 13' ' 14 

D = 0 · I = 0 ~ K = K e-at 
' 0 

Ook hier geldt dS/dQ = w(I/ij) + v(gtq), dus Q is constant. 

Het pad wordt verder als pad 11 aangeduid. 
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(A77) 

(A78) 

(A79) 



pad 34 

11 =11 =11 =11 =11 =0. 11 >0 
1 2 4 0 5 06 ' 3 

(17) " (20) ~ ie·•t = e·•t(l-t)r ~ i = (1-t)r 

(ASO) 

(A81) 

Zoals al eerder is vermeld wordt deze mogelijkheid van parameterkeuze 

uitgesloten, dus pad komt in optimale oplossing niet voor. 

pad 35 

11 =11 =11 =11 =11 =0 . 11 >0 
1 2 3 5 6 '0 4 

(16) " (17) ~ A = 0 ; A = e·•t + 11 > 0 
1 2 4 

(19) ~ 0 = -\(1-t)(a+r) ; kan niet, dus pad uitsluiten. 

pad 36 

11 =11 =11 =11 =11 =11 =0 1 2 3 4 5 6 0 

(16) " (17) ~ A = 0 ; A = e·•t + 11 > 0 
1 2 4 

(19) ~ 0 = -\(1-t)(a+r) ; kan niet, dus pad uitsluiten. 
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(A82) 

(A83) 

(A84) 

(A85) 



APPENDIX 2 PAD 1, 2, 9, 10 EN 11 (extra) 

Pad 1 uit hoofdstuk 2 (= pad 16 uit appendix 1) wordt hierbij nog wat 

verder uitgewerkt: 

n :n :n :n =0 ·n n >0 
''2 ''3 ''4 ·•s ' ''1, .,6 
K = X ; K = X ; Q = (q/K)K 

(16) A (17) ~ \ = 0 ; \ = e-it 

(18) ~ e-it(l-f){~dS/dQ) - w(I/q) - v(gtq)} - 11
6 

= 0 

<=> 11 = e·•t(l-f){(dS/dQ) - w(I/q) - v(gtq)} 
~ . . 

(20) ~ ie·•t = e·•t(1-f)r - 11 <=> 11 = e·•tt (1-f)r - i} > 0 
1 1 

<=> Dus alleen mogelijk als (1-f)r > i. 

(19) ~ 0 = e·it(l-f)(-a-r) + e-it{ (1-f)r - i} + 11
6
(ij/lë) 

Combineren van (A21) en (A23) levert: 

(1-f)·{(aS/aQ) - w(I/q) - v(gtq)} = (K/q)·{(l-f)a + i} 

<=> aSJaQ = w(l/q) + v(g{<j) + (K/q)a + (K/q)i/(1-f) 

(A18) 

(A19) 

(A20) 

(A21) 

(A22) 

(A23) 

(A86) 

(A87) 

Als S(Q) gegeven is kan dus de productie berekend worden die het volgen van 

pad 1 zou opleveren. De economische interpretatie van vergelijking (A87) is 

als volgt: op ieder tijdstip wordt maximale winst behaald als de productie 

(en bijbehorende kapitaalgoederenvoorraad) zo wordt gekozen dat de margina

le opbrengsten (aS/ aQ) gelijk zijn aan de marginale kosten. Deze afleiding 

blijft geldig wanneer de omzet S expliciet tijdsafhankelijk wordt: S = 

S[Q(t),t]. Dan kan nog steeds voor ieder tijdstip de productie Q worden 

berekend waarbij aSJaQ = aC/aQ. 

Pad 2 uit hoofdstuk 2 ( = pad 20 uit appendix 1) kan zo ook verder worden 

uitgewerkt: 

n:n:n:n:O · n n>O 
' 11 ' 13 ' 14 ' 1s ' ' 12' ' 16 

Y = bX ; Q = (q/K)K \ = 0 ; \ = e·it 

(18) ~ 11
6 

= e-it(1-f){ (dS/dQ) - w(I/q) - v(gtq)} 

(19) ~ 11
2 

= (q/K)e·it(l-f){ (dS/dQ)-w(I/q)-v(gtq)} - e-it(l-f)(a+r) 

(20) ~ 11
2 

= {e·it/(l+b)}{i- (1-f)r} ~ i> (1-f)r 

Combineren van (A37) en (A38) levert: 

(q/1{)(1-f)· { (aS/aQ)-w(I/q)-v(g/q)} - (1-f)(a+r) = {i-(1-f)r }/(1 +b) 

<=> aS/aQ = (1/q)·{wl + vg + J.(a + brK/(b+1) + iK/[(l+b)(l-f)]} 
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(A34) 

(A35) 

(A36) 

(A37) 

(A38) 

(A88) 

(A89) 



. b 1 . 
~ aS/aQ = w(I/q) + v(glq) + (K/ij)a + (lifcj)·O+T·r + (K/ij)·O+T·R (A90) 

De economische interpretatie van vergelijking (A90) is gelijk aan die van 

pad 1 behalve dat de vermogenskosten nu moeten worden gesplitst in kosten 

van eigen vermogen 
b (lqq}O+T·r ). 

1 . 
( (K/ij)·O+T·R ) en kosten van vreemd vermogen ( 

Ook deze afleiding blijft geldig als de omzet expliciet tijdsafbankelijk 

wordt: S = S[Q(t),t]. Voor ieder tijdstip kan een Q berekend worden die 

(momentaan) maximale winst oplevert. 

Pad 9, 10 en 11 uit hoofdstuk 2. 

Deze paden worden in appendix 1 paden 26, 30 en 33 genoemd. 

Voor al deze paden is daar afgeleid dat geldt: 

aS/ aQ = w(I/q) + v(g/q) (A91) 

De economische interpretatie van deze vergelijking is in feite de gelijk

heid van de marginale opbrengsten (aS/aQ) en de marginale variabele kosten. 

Als het aantal kapitaalgoederen veel hoger is dan gewenst, is niet investe

ren het enige middel om K maximaal af te laten nemen. Alle kosten die in 

dit geval samenhangen met de aanwezige kapitaalgoederen zijn zo in feite 

vaste kosten geworden. Het betreft de rentelasten ( = kosten van vreemd 

vermogen), de kosten van eigen vermogen en de afschrijvingen. Omdat dat 

deze vaste lasten niet door het te kiezen productieniveau beïnvloed kunnen 

worden (bij verlaging van Q zullen deze lasten niet afnemen), wordt Q 

alleen bepaald door de marginale opbrengsten en de marginale variabele 

kosten. 

In het autonome model levert dit op de betreffende paden een constante 

waarde voor Q, anders is de productie nog afbankelijk van de tijd. 
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