
  

 

 

Tilburg University

Een dynamische ondernemingstheorie en de reacties op de overheidspolitiek

Verheyen, P.A.

Publication date:
1984

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Verheyen, P. A. (1984). Een dynamische ondernemingstheorie en de reacties op de overheidspolitiek. (Ter
discussie FEW; Vol. 84.12). Unknown Publisher.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/a79a7eb8-2812-4deb-a05a-d96ca75993c6


CBM
R

7627
1984
12 SUBFACULTEIT DER ECONOMETRIE

REEKS "TER DISCUSSIE"

No. 84.12

~ ~I~p~~~~~u~~~tiu~u~I~~~~~~~I~~I'~I~

Een dynamische ondernemingstheorie
en de reacties op de overheidspolitiek

P.A. Verheyen, Tilburg University

mei 1984

~ l~~.~e.. ~,f~~ ~ t-t~-~..t.

~ ~~ C,

~- ~.~`~ ~G' ,~: ~ ~4 ~

KATHOLIEKE HOGESCHOOL TILBURG



1

Een dynamische ondernemingstheorie en de reacties op de overheidspolitiek.

P.A. Verheyen,~`) Tilburg University

Katholieke Hogeschool Tilburg, P.O. Box 90153, 5000 LE Tilburg

1. Inleiding

Een van de kernvragen van de economische theorie luidt: hoe is het verband
tussen macro economische grootheden, zoals volledige werkgelegenheid, groei
van de produktie e.a. en de micro economische variabelen zoals winst, aantal
werknemers etc. Meer specifiek geformuleerd in termen van economische politiek
kan men de vraag ook als volgt stellen: hoe kan de overheid bv. door belas-
tingpolitiek, loonvoorschriften of monetaire maatregelen de beslissingen van
de ondernemingen zo be3nvloeden, dat de doeleinden van de nationale economie
worden bereikt. In een vrije markteconomie zal de overheid namelijk alleen via
globale maatregelen sturend kunnen optreden.
Het belang van de studie over de invloed van de macro economische maatregelen
op het micro economische gedrag wordt ook door Lesourne aangegeven: "These ...
comments show how important it could be to study more deeply the interactíon
between the growth of the economy, the growth of a given industrial sector
within that economy and the growth of a given firm within that sector". [3]
In de toekomst willen we binnen het onderzoekprogramma "Dynamische Onderne-
mingsmodellen" meer aandacht aan dit onderwerp schenken. In dit artikel wordt
de relatie van overheid en bedrijven geanalyseerd ín het kader van een eenvou-
dig jaargangenmodel, waarbij met name de evenwichtstoestand de meeste aandacht
krijgt.

~: Tle }~acicmndal lan

De elementen van het model worden ontleend aan vier zgn. basismodellen, nl.
2.1. Het algemeen economische jaargangenmodel (model van Schouten [5]), waarin

de analyse wordt gegeven van de levensduur van kapitaalgoederen uitgaande

~) Drs. J. Donders en Drs. G.J. van Schijndel dank ik voor hun bijdragen.
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van winstmaximalisatie en loonmaximalisatie als doelstellingen.
2.2. Een jaargangenmodel voor levensduurbepaling (model van Malcomson [4]),

waarin de oneindige tijdhorizon wordt opgenomen.
2.3. Een dynamisch model van een bedrijf in een groeiende omgeving (model van

Lesourne [3]), waarin naast zelffinanciering ook lenen van vreemd vermo-
gen mogelijk is en de technische vooruitgang als verbetering van de kapi-
taalproduktiviteit wordt gedefinieerd.

2.4. Een model van een bedrijf inet arbeidszelfbestuur (model van Ekman [1] en
[2]). In dit bedrijf "labor receives the residual revenue after the other
production factors including capital, have received their predetermined
renumeration".

3. Het model

tiet behulp van de elementen uit de basismodellen wordt een algemeen jaargan-
genmodel geformuleerd. Eerst wordt het model weergegeven in symbolen, daarna
worden de symbolen gedefinieerd en wordt het model verbaal toegelicht.

m t
(la) max J- J{p(t)y(t) - R(o)ewt a f i(T)e-pTdz - r'v(t)}e-rtdt

o K t-s

of

(lb) max J' -

(2)

~ {p(t)y(t)-r'v(t)}e-rt
Of a(t) dt

t
y(t) - K f i(T)dT

t-e

t
(3) x(t) - p(t)y(t) -!C(o)ewt K f i(T)e-pTdi - r'v(t) - d(t) - i(t-A)

t-e

t
(4) f i(T)dT - x(t) f v(t)t-e
(5) i(t) ~ 0

t
(6) 0~ v(t) ~ g f i(T)dr

- - t-e
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t - tijd
p- prijs van de output
y - output
k - loonvoet
w- groeivoet van de lonen
K - kapitaal-inputcoëfficiënt
a - arbeidsproduktiviteit
i - investeringen
p - groei van arbeidsproduktiviteit
v - vreemd vermogen
r' - interestvoet
r - tijdvoorkeurvoet van aandeelhouders
8 - moment van vervanging
g - maximale leenquote
x - eigen vermogen
a - aantal werknemers

In (la) wordt de kasstroom gedefinieerd d.w.z. de ontvangsten uit verkoop
(p(t)y(t)) verminderd met de loonkosten en rentekosten. De loonkosten zijn het
produkt van de lonen per werknemer (loon op tijdstip t is loon op t- 0
(R(0)) vermenigvuldigd met de loonontwikkeling) en het aantal werknemers. Het

aantal werknemers is afhankelijk van de technische coëfficiënten (a), de
K

kapitaalgoederenvoorraad en de groei van de arbeidsproduktiviteit. De rente-
kosten zijn rentevoet vermenigvuldigd met het bedrag aan vreemd vermogen.
In (lb) wordt uitgegaan van de gemiddelde "beloning" per werknemer. De werkne-
mers worden nl. uit de ontvangsten, verminderd met rentekosten betaald.
(2) de produktie is gelijk aan het produkt van kapitaaloutput-coëfficiënt en
kapitaalgoederenvoorraad.
(3) geeft de toename van het eigen vermogen, d.i. de kasstroom verminderd met
het dividend en de afgestoten machines.
(4) de kapitaalgoederenvoorraad wordt gefinancierd met eigen of vreemd vermo-
gen.
(5) en (6) geven aan dat de investeringen en het geleende bedrag niet negatief
mogen zijn en dat de vreemd vermogensverschaffers een maximum kennen.



4

4. De economische probleemstelling

In par. 5 wordt gepostuleerd dat het model geldt voor een algemene economie
(d(t) - v(t) - 0)). Met volledige werkgelegenheid als doelstelling worden twee
situaties onderzocht:
5.1. De kapítalistische markteconomie met (la) als doelstelling: kan de over-

heid via loonmaatregelen er voor zorgen dat de investeringen op een zoda-
nig niveau worden gebracht, dat de arbeiders welke door uitstoot van een
oude jaargang werkloos worden, te werk gesteld kunnen worden aan nieuwe
machines?

5.2. Het arbeidszelfbestuur met (lb) als doel: kan de overheid via de rente op
de investeringen de volledige werkgelegenheid garanderen als de arbeiders
streven naar een maxímale beloning per arbeider?

In par. 6 wordt onderzocht hoe een bedrijf, waarvoor een jaargangenmodel
geldt, reageert op de maatregelen van de overheid:
6.1. Zal het naar winst strevende bedrijf in een vrije markteconomie goed rea-

geren op de loonmaatregel?
6.2. Wat is de invloed van de beslissingen van de arbeiders, m.a.w. hoe groeit

het bedrijf als de arbeiders zich richten op het belang van het bedrijf,
d.i. van de arbeiders van het bedrijf.

5. De macro economische benadering

5.1. De markteconomie

In deze economie geldt als eenvoudig model la, 2, 3, 4 en 5 met
v(t) - 0, d.w.z. dat de investeringen alleen gefinancierd worden met besparin-

gen;
r- 0 , de tijdsvoorkeursvoet is 0. Het gevolg is dat het maximum van J(zie

la) gelijk is aan de som van de maxima van elke periode;
d(t) - 0, er is geen overschot.
Het model wordt:

t t
(~) max J(t) - p(K) f i(T)dr - Q(0)ewt K f i(T)e-pTdT

t- e t- e
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(8)

dus

(9)

dJ -{~t) - k(0)ewt a e-p(t-6)~i(t-6) - 0d8 K K

e- Rn R~ - Rn a f ( p-w) t

P

(9) geeft de optimale waarde van de levensduur van de kapitaalgoederen, bekend
uit de jaargangenmodellen.
Voor p- w is de levensduur voor elke jaargang gelijk en moet de kapítaalgoe-
derenvoorraad groeien met p, dus

(10)
. t t
x- p J i(T)dT - p J i(0)epTdT - i(t) - i(t-6)

t-e t-e

Deze investeringen zijn alleen mogelijk als er voldoende besparingen zijn,
d.w.z. als uit de omzet verminderd met loonkosten de groei van de kapitaalgoe-
deren gefinancierd kan worden. Deze budgettaire eis is:

voor t - 0

~K~ fti(t)dT - k(0)ept K Jti(T)e-pTdT - i(t)
t-e t-e

0 0
(12) ~ f i(0)e-pTdT - R(0) K J i(0)dT - i(0)-e -e
Bij gegeven technische coëfficiënten (a,K,p) moeten door de overheid de reële
lonen p~~~ bepaald worden zodanig dat uit (9) en (12) dezelfde 6 volgt. Stel
p(t) - 1, dan geldt:

(13) 6 -Rn R(0) - Rn a- p

5.2. Het arbeiderszelfbestuur

In deze economie geldt:
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k(0) ewt -

t
P(t) f i( T)dT

K t-e

t
a fi(T)e-pTdTK t-e

t
J i(T)dT

- t-e
t

f epTdT
t-e

Het loon per arbeider is nl. gelijk aan de opbrengsten, verminderd met de te
betalen annu3teit van het geinvesteerd bedrag, gedeeld door het aantal arbei-
ders.

R(0)
ewt

t t
~ f i(T)dT - p f i(T)dT

K t-6 1-e-p t-6
t

a f i(T)e-pTdTK t-e

eOp het evenwichtspad groeien de i nvesteringen met p, dus i(t) - i(t-6)ep .

(15) k(0)ewt -
P(t) tf i(T)dT - i(t)

K t-e
t

a f i(T)e-pTdT
K t-e

Formule (15) is gelijk aan (7) en daarom verloopt de afleiding als in 5.1.

Het beslissingsmechanisme van 5.1 en 5.2 verschilt: in een markteconomie
stuurt de overheid via de lonen, d.w.z. de loonontwikkeling wordt gelijkge-
steld aan de ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit en het reële loon wordt
vastgesteld.
Bij arbeiderszelfbestuur wordt in het plan het investeringsniveau vastgesteld,
dus ook de levensduur. Bij een gegeven levensduur wordt nu het loon gemaxima-
líseerd en wel zodanig dat voor de laatste jaargang de opbrengst gelijk is aan
de loonkosten.
Beide processen kunnen tot exact hetzelfde resultaat leiden, d.w.z. tot het-
zelfde loonniveau en dezelfde investeringshoogte, maar gegeven de lijn van
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evenwichtsmogelijkheden, is dat niet waarschijnlijk.
In beide modellen (5.1 en 5.2) wordt aangenomen dat de vrijkomende middelen
(zie (11) en (15)) weer worden geherinvesteerd. In de markteconomie impliceert
dit dat de eventuele bestedingen uit de overschotten (d(t) ~ 0) gecompenseerd
worden door besparingen uít het looninkomen. Van het arbeiderszelfbestuur
wordt de totale annuiteitensom uitgegeven voor investeringsdoeleinden [5].

6. De reacties van de bedrijven

De modelveronderstellingen van 5.1 en 5.2 hebben geleid tot een eenvoudige
analyse. Wil men echter het gedrag van bedrijven in een model weergegeven, dan
is het noodzakelijk de financieringsmogelijkheden expliciet op te nemen m.n.
r ~ 0.

6.1. In de markteconomie

Het naar winst strevend bedrijf krijgt van de overheid een loondictaat, d.w.z.
k(0) is gegeven en w- p. Dan streeft het bedrijf naar een maximaal dividend
(zie [10])

(16) max J d(t)e-rtdT
t-0

Als de investeringen gefinancierd moeten worden uit eigen vermogen
(v(t) - 0)), geldt:

(17) i(t) - x f i(t-6) - p(K) fti(T)dz - R(0)ept K fti(z)e-pT dr-d(t)
t-e t-e

Met behulp van control theory is in appendix 1 de afleiding gegeven. Voor de
levensduur A volgt dezelfde waarde als in het macro-model. Vergelijking (11)
is vervangen door (zie appendix 1 de vergelijking (15')

(18)
e 8I T -(r-p)T0 p K e-rTdT - Of K k(0)e dT - 1- 0

d.i. de laatste geinvesteerde gulden (fl. 1) heeft een netto contante waarde
van 0: contante waarde van de opbrengst verminderd met de contante waarde van
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de (loon)kosten is gelijk aan de investeringsuitgaven (zie [3], pag. 121). Bij
p(t) - 1 geldt voor het reële loon k(0) en de levensduur 6:

(19)

(20)

~(0) - á épA

r (1-e-r6) -

(zie [6], p. 26).

rlp (e-pe-e-r6) - K

Voor het bedrijf kan men nu twee situaties onderscheiden:
a. de marktprijs is gegeven. Het bedrijf moet naast de levensduur (6) ook de

interne rentevoet bepalen (r). De rentevoet wordt zo bepaald dat de netto
contante waarde gelijk aan 0 is (18). Omdat de interne rentevoet voor elke
gulden investeringen gelijk is, is de netto contante waarde dus altijd ge-
lijk aan 0 en kan het bedrijf dus de investeringshoogte kiezen tussen 0 en
het maximum (i(t)-i(t-A) - x) In het laatste geval wordt dus de volledige
cash flow geherinvesteerd. Deze onbepaaldheid wordt veroorzaakt door de
waardebepaling van het dividend: de aandeelhouders hebben nl. ook een
tijdsvoorkeur van r(zie (16) en de appendix 1(8')). In deze situatie is
het bedrijfsoptimum onbepaald. Zoals uit de micro-economische theorie
bekend is, kan dit optimum wel bepaald worden als bij een toename van de
produktie de prijs daalt of de kosten stijgen.

b. de disconteringsvoet is gegeven.
- Als p(t) voor elke eenheid afzet op hetzelfde bedrag wordt bepaald, geldt

de bovenstaande redenering van a.
- Als p(t) - f(K), dan geldt voor p(K(t) - K) gelijkheid (18) en zal blij-

ven gelden K(t) - K, dus x- 0, dus wordt de netto cash flow uitgekeerd
als dividend en daalt door de verhoging van de arbeidsproduktiviteit de
werkgelegenheid.

- Als analoog aan de aanname van Lesourne ([3], pag. 120) p(t) - f(Kept)
dan blijft de groei van de kapitaalgoederen gelijk aan p. Onder deze con-
ditie is de volledige werkgelegenheid gewaarborgd, omdat t.g.v. een
prijsstijging een hogere omzet wordt bereikt. De netto contante waarde
van 0 voor de laagste gulden ínvestering wordt bij een telkens hogere K
bereikt. Er is dan sprake van constant reëel loon. Vanwege de toename van
de levensduur (zie (9)) is er geen macro-economisch evenwicht.
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6.2. In bedrijf inet arbeíderszelfbestuur

De overheid legt dit bedrijf een annuiteitenpercentage en een looptijd van de
opgenomen kredieten op, d.w.z. r- p en 6- z, of, zoals Schouten [5] stelt:
"In deze economie ... verstrekt de centrale investeringsbank investeringskre-
díeten met vast annuiteitsverplichtingen voor een bepaald aantal jaren". Bin-
nen dit gegeven "the objective of the pure labor managed firm is maximization
of labor income per unit of labour" [1]

(21) max J R(t)e-ptdt.
t-0

Definiëren we:

k(t) - de kapitaalgoederenvoorraad op t, dus

t
(22) k(t) - f i(T)dT

t- e

a(t) - aantal arbeiders op t, dan is:

t
(23) a(t) - K J i(T)e-pTdT

t-e
en geldt als budgetrestrictie:

t
R(t)a(t) ~ p(K) k(t) - p J i(r)dT- z1-e t-z

d.w.z. dat de beloning aan de arbeiders niet hoger mag zijn dan de opbrengsten
verminderd met de bestedingen voor de investeringen. Deze betalingen voor
vesteringen worden berekend als produkt van annuïteit (looptijd z en rente

in-

P)
en kapitaalgoederen met een levensduur van z. Ook dit model is met behulp van
control theory opgelost (zie appendix 2).
Voor de levensduur geldt

-Rn( R(~) )-Rn af(w-p )t
(24) g - P(t)

w
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Hierin spelen de door de overheid te optimaliseren loonhoogte (k(0)) en loon-

ontwikkeling een essentiële rol.

Voor de investeringsbeslissing geldt (zie appendix 2(19")):

(25) 1 { JO p(t) ebTdT -!C(0)e(w-p)t a f0e(b-w)Tdr
a(t)ept -8 K K -6

0
- p J ebTdT} - 0- z1-e -z

waarin b de relatieve toename bij de kapitaalgoederenvoorraad is (k - bk).

De beslissing wordt vooreerst per eenheid standaardarbeid [8] gemeten
pt -1(a(t)e ) d.w.z. per eenheid arbeid gecorrigeerd voor de stijgende produk-

tiviteit. Verder geldt dat, gegeven een investering van f 1,- op t--6 en een

investeringroei van b van -A tot 0, dat op t- 0 JOebTdT investeringsgoede--e
ren aanwezig zijn. Deze kapitaalgoederen hebben inkomsten en uitgaven (lonen
en annuiteit) tot gevolg. In (25) wordt dus een budgetvoorraad geformuleerd.
Uit appendix 2(17") blijkt ook, dat "the shadow price of labor is negative
and ... the marginal increase i n profit per laborer with each worker added is
negative" [9]. Zo daalt de werkgelegenheid per bedrijf en zijn maatregelen
nodig om in de nationale economie volledige werkgelegenheid te garanderen.

7. Slot

In het voorafgaande is een eenvoudig model geformuleerd om te onderzoeken hoe
de overheid door maatregelen de economie kan sturen. Door deze analyses wordt
het mogelijk bepaalde overheidsmaatregelen te beoordelen. Feichtinger zegt
hierover: "De betekenis van de controltheorie ligt nl. niet in de analyse van
concrete modellen met behulp van empirische data, maar in de theoretische
fundering: de controltheory geeft de basis voor een kwalitatieve beschrijving
van een optimale politiek" [11]. Door een vedere analyse moet het mogelijk
zijn de stuurmechanismen voor verschillende economische systemen te beschrij-
ven.
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Appendix 1

max f d(t)e-rtdt
t-0

(1')

. t t
x- p~ j i(T)dT - 1~(0)ept K f i(T)e-pTdT - d(t) - i(t-A) (2')

t-e t-e

d(t) ~ 0 (3')

t
j i(T)dT ~ x(t) (q~)

t-e

The Lagragian is:

t t
L- d(t)e-rt f~(t)[~ f i(T)dT - lC~ept K f i(T)e-pTdT

t-e t-e

(5')

t
-d(t) - i(t-6)] f J~1{x(t) - f i(T)dT} f aZd(t) f a3i(t) (6')t-e

Or (see [4] and [7]):

L- d(t)e-rt } i(t) J}e~(T) p(K) dT ~- i(t)e-Pt
tfAR(O)epT

K~(T)dTt tI
tfe

-~(t)d(t) -~(tf6)i(t) -~ al(t)x(t) - i(t) f al(T)dT -1- a2(t)d(t) f a3(t)i(t)
t

The condítions are:

dL -rt
dd(t) - e - ~(t) f ~2(t) - 0 (8' )

dL tte t-i-A

di(t) - f ~(T)[p(K) - tC(0) epT a
e-Pt]dT -~(tf6) - f ~1(T)dT -~- a3(t) - 0

t t.
(9`)
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dx(t) ' -~(t) - fal(t)

dL - i(t)~(t~-6) ~- i(t)e-Pt R(0)a eP(t~-6)~(tf8) -áe K K

i(t)~(tfe) - i(t)al(tfe) - o

Iim ~(t) - o
t-~~

From (10') and (11'):

~(t) - R(0)a epe - 0
K K

From ( 9'), (8') and (10'):

(10' )

(11')

(12')

(13')

SiLt
- f}e p(T) e-rTdT -

ff8 K R(0)e-ptepTe-rTdT - e-rt - 0 (14')( ) - tl tJ

In the point t- 0

aL e e
dí(t-0) - f~

e-rTdT - f K~(0)e-(r-p)TdT - 1- 0 (15')
0 0
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Appendix 2

max J !C(t)e-ptdt - J R(0)e(w-p)tdt
0 0

k- i(t) - i(t-6) - i(0)ebt - i(0)eb(t-9) - bk(t) ( 2~~ )

~ a -pt -p(t-6) a (b-p)t (b-p)(t-A)a - K {i(t)e -i(t-A)e } - K {i(0)e -i(0)e } - (b-p)a(t)
(3~~)

~ k(t) - Q(0)ewta(t) - 1-eppz b(0)
(ebt-eb(t-z)) ~ 0 (4~~)

K

with

b- growth of the investments.

The Lagrangian ís:

L' - R(0)e(w-p)t -F ~1(t){i(0)ebt - i(0)eb(t-6)} f

a (b-p)t a (b-p)(t-6)~2(t){K i(0)e - K i(0)e } ~-

~1(t){~ k(t) - R(0)ewta(t) - 1-e-pz b(0) {ebt - eb(t-z)}

f a2(t)R(p)ewt~

Or: [7J

L - k(0)e(w-p)t } ~1(t)i(0)ebt - ~1(tf6)i(0)ebt -F

~ (t) a i(0)e(b-p)t a (b-p)t
2 K -~2(t-FA) K i(0)e f

~1(t) P(K) k(t) -~1(t)R(0)ewta(t) -~1(t) p i(0) ebt }

1-e-pz b

(5~~)

al(t-tz) ppz
b(0) ebt } ~2(t)~(0)ewt (6„)

1-e
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The conditions are:

dA - -~1(tf6)i(0)ebt - ~2(tf6) K i(0)e(b-p)t - 0

dd(t) - dL - ~ (t) - ~ (tf6) -~ ~ (t) a e-pt -
d{i(0)ebt} 1 1 2 K

a
~2(t-~-A) K e-pt -~1(t)

1-eppZ
b~- al(tfz)

1-eppZ b-
0

dk(t) - aL wt - e-pt - al(t)a(t) f a2(t) - 0
d{IC(0)e }

dk(t) - -~1(t) - al(t) K~

da(t) - -~2(t) - -al(t)R(0)ewt

From (7"), (10") and (11"):

(7~~)

(8n)

(9~~)

(10")

(11")

J~1(tfA) K(t) i(0)ebt - al(t-~-A)k(0)ew(tf6) K i(0)e(b-P)t - 0 (12")

or

P(t) - R(0)ew(tf6) K e-pt - K R(0)ew6e(w-p)t

e-
kn( P( t) )-1Cn af(w-p )t

k(0)
w

If R(0) ~ 0 and w~ 0, then a2(t) - 0, so f rom (9"):

a(t)- 11 a(t)ept

From (15"), (10") a - (b-p)a(t) (see (3")) and (11")

p 1 1
~1(t) - K b , combining with (11")

a(t)ept

wt 1 1~2(t) - -I~Oe
w-b pta(t)e

(13")

(14")

(15")

(16")

(17")
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(15"), ( 16") and (17") in ( 8") we formulate:

p(t) 1 1 - P(t) 1 1
K b a(t)ept K b a(t)e(b-p)8ep(tf8)

- R(0)ewt i 1 a i} R(o)eW(tfe) i
w-b a(t)ept K ept

- 1 a 1
w-b a(t)e(b-p)8ep(tf9) K ept

1 p 1 1 p 1

- a(t)ept 1-e-pz b} a(t)e(b-p)zep(tfz) 1-e-pz b-
0.

i.e.

1 pt {~ Kp(t) ebTdT -~(0)ewt a r~e(b-w)TdT -
a(t)e -6 ept K e1

(18")

0
p f ebTdT} - 0 (19")- z1-e -z
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