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l. Inleiding

Het begrip monopolie moet hier niet te absoluut genomen worden. We
gaan er van uit dat in de vraagfunctie voor de ondernemer geen concur-
rentievariabelen voorkomen. Dit is aanvaardbaar als er geen concurrenten
zijn maar ook in die gevallen waarin er wel concurrenten zijn maar hun
invloed op de verkopen te verwaarlozen is. Deze situatie wordt wel aan-
getroffen bij produkten die in de eerste twee fasen van hun levenscyclus
verkeren.

Allereerst wordt voor de statische situatie het Dorfman-Steiner
theorema afgeleid. Dit theorema mondt uit in een optimale waarde voor de
prijs en de optimale verhouding waarin de reclame-uitgaven tot de omzet
staan. Vervolgens komt aan de orde een dynamisch discreet model, nl. het
meetkundige vertragingsmodel waarin ook de optimaliteitsregels voor het
prijs- en reclamebeleid worden afgeleid. Dit model wordt gevolgd door
een iineair O tlméll CUlllt"U1 IILUdCi dat icidt tvt ccn ban~ ban~ v ~P ó b p~OS~inf.~,
voor het optimale reclamebeleid. In een niet-lineaire uitbreiding van
dit model worden tenslotte groeipaden voor de prijs en de reclame-uitga-
ven afgeleid die leiden tot een stationaíre evenwichtssituatie. Uit de
modellen volgt dat in de evenwichtssituatie de optimale reclame-omzet-
ratio veelal constant is.

2. Statisch model voor het prijs- en reclamebeleid van een monopolist

Indien de kwantitatieve relatie tussen de verkopen en de verschil-
lende beslissingsvariabelen vaststaat, beschikt de monopolist over de
vereiste informatie om tot een optimaal invullen van elke variabele te
komen. We gaan er vanuit dat prijs en reclame-uitgaven de enige varia-
belen zijn die het niveau van de vraag beïnvloeden. Daar het in deze
paragraaf om een statisch model gaat hebben de reclamebestedíngen in een
bepaalde periode alleen invloed op de verkopen van dezelfde periode. De
techniek ter bepaling van de optimale marketingmix is gebaseerd op het
uit de economie bekende marginalistische principe.
Stel
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Z - opbrengsten
C - totale kosten

Het optimum wordt gevonden bij het punt waar de afgeleiden van de winst
naar de afzet q gelijk aan nul is:

~ 2) d,~ - dz - dc - o.
dq dq dq

Als beslissingscriterium wordt dus gebruikt de gelijkheid tussen de mar-
ginale opbrengst en de marginale kosten. De optimaliseringsvoorwaarden
worden uitgedrukt in zo operationeel mogelijke termen, d.w.z. in elasti-
citeiten.
De vraagfunctie is

r - reclame-uitgaven.

Eenvoudshalve stellen we de kosten per eenheid c constant. De winstfunc-
tie wordt dan

C4) n- P.q~P,r) - c.qip.r) - r.

De winst wordt gemaximaliseerd door de partiële afgeleiden van de winst
naar de twee beslissingsvariabelen op nul te stellen, d.w.z. in het op-
tímum geldt:

a ~ a,~
ap - ar - 0.
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Er geldt:

(5) áp, z p áp f q- c áp - 0

(6) ár - p ár - c á-- 1- 0.

De vergelijkingen ( 5) en (6) gedeeld door áq resp. ár gevenP

(~) p-c- q -0
aq~ aP

(8) p - c - 2q~8r - 0.

Er wordt verondersteld dat aan de tweede orde voorwaarden ( tweede afge-
leide negatief) voldaan is. De vergelijkingen ( 7) en (8) gecombineerd
levert op:

,
(9) aq~ - a4~8r - p - c.

Teneinde voorwaarde (9) in meer operationele termen uit te drukken,
waardoor de economische interpretatie gemakkelijker wordt, introduceren
we de volgende begrippen:
de prijselastíciteit:

(l0a) np - - áp . q ,

de marginale opbrengst per gulden, geinvesteerd in reclame:

(lOb) u - p a

en de bruto-winstmarge

(lOc) w - P-c .
P

Substitutie van de bovengenoemde drie begrippen in vergelijking (9) le-
vert het Dorfman-Steiner theorema [1] op:

(11) n - u - 1 .
p w
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Dit theorema geeft dus aan dat de onderneming een evenwichtspositie be-
reikt, d.w.z. de positie met maximale winst indien de prijselasticiteit,
de marginale opbrengst per gulden, geïnvesteerd in reclame en de inverse
van de bruto-winstmarge aan elkaar gelijk zijn.
Uit het theorema van Dorfman en Steiner kan men gemakkelijk de optimale
waarden voor de prijs (p~) en het reclamebudget (r~) bepalen. Uit

(12) n - 1 - pp w p-c

volgt

~ - ~.(13) p -
n -1 '
P

De prijs die maximale winst oplevert voor de monopolist is lager naar-
mate de marginale kosten lager zijn en naarmate de prijselasticiteit
hoger is. Uit u- 1- p en (lOb) volgt

w p-c

(14) ~ n - pr r p-c

waarbij de reclame-elasticiteit nr - ár , r, Hieruit volgt
q

~
(15) r - qnr(P-c)-

Daar uit (12) en (13) volgt dat

c rl
n (p-c) - p

P np-1

is

(16) p - c - c
n -1
P

waardoor het optimale reclamebudget ook te schrijven is als
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~ cqnr
(17) r - n -1 .

P

In de praktijk wordt het reclamebudget meestal vastgesteld als een per-
centage van de totale verkopen. Het Dorfman-Steiner theorema leidt ook
tot een dergelijke regel omdat uit (12) en (14) volgt

~ ~
(18) r - r .pq np

Een monopolist zal dus adverteren tot de verhouding van de reclamebeste-
dingen t.o.v. de omzet gelíjk is aan de verhouding van de reclame-elas-
ticiteit t.o.v. de prijselasticiteit. Indien de twee elasticiteiten con-
stant zijn, zoals het geval is bij een multiplicatieve vraagfunctie dan
is de optimale verhouding van de reclame-uitgaven t.o.v. de omzet con-
stant.

3. Dynamische modellen voor het prijs- en reclamebeleid van een monopo-
list

3.1. Het meetkundige vertragingsmodel

In paragraaf 2 is een statisch model behandeld waarin de reclame-
bestedingen alleen invloed hebben op de verkopen van de periode waarin
de uitgaven gedaan zijn. Een dynamisch model, dat er rekening mee houdt
dat reclame-effecten langer kunnen duren dan een waarnemingsperiode, is
veel realistischer. Een erg bekend model in de marketing-literatuur is
het meetkundige vertragingsmodel. Dit is een discreet model dat van de
volgende vraagvergelijking uitgaat:

m
(19) qt - a i- S E wiLlrt

i-0

waarbij
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wi - vertragingscoëfficiënt
L- vertragingsoperator (Lkrt - rt-k, k- 0,1,...)
a en S - constanten.

Er wordt nu verondersteld dat de reclame-uitgaven vertraagde effecten
hebben op de verkopen volgens een convergente meetkundige rij:

( 20) wi - (1-~) al

Hierdoor wordt model (20)

qt - a-~ B(1-a) E( aL) lrt
i-0

(21)

R(1-~)
- a f

1-aL rt~

Door de Koyck-transformatie d.w.z. vermenigvuldiging van linker- en

rechterlid met 1-J~L en herschikking van de termen wordt (21):

(22) qt - a' f aqt-1 } S~rt

waarbij

a' - (1-~)a

S' - (1-~)B.

In dit model kan men onderscheid maken tussen korte en lange termijnef-

fecten van de reclame. De marginale afzet van de reclame op korte ter-

mijn is

dq
(23) u(KT) - drt - S' -

t



7

De reclame-elasticiteit op korte termijn is

(24) nr(KT) - dqt rt
drt qt '

Voor de bepaling van de lange termijneffecten wordt uitgegaan van de
evenwichtsvergelijking

q- a' f aq f~' r

ofwel

q - a t Sr

waarbij q en r de optimale evenwichtsniveaus op lange termijn van de
varknnan an rla rorlama-iiitoa~~an ynnrctallan,r -" -o- - --

De marginale afzet van de reclame op lange termijn wordt

(25) u(LT) - dq - R - u(KT)
dr 1-a '

lle corresponderende reclame-elasticiteit op lange termijn is

(26) nr(LT) - u(LT) r .
q

Het Dorfman-Steiner theorema wordt nu in zoverre aangepast dat nu reke-
ning wordt gehouden met het reclamerendement op lange termijn, dus reke-
ning houdend met de cumulatieve effecten van de reclame:

(27) np - u(LT) - w .

Naar analogie van (18) wordt de optimale verhouding van de reclame-uit-
gaven t.o.v. de verkopen:

r~ nr(LT) nr(KT)(28) - -
p~q np np(1-a) .
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3.2. Het Nerlove-Arrow-model

Een meer algemene dynamische uitbreiding geven Nerlove en Arrow
[3]. Zij beschouwen de reclame-uitgaven als investeringen waardoor een
voorraad goodwill A(t), een soort reclamekapitaal, wordt opgebouwd. De
prijs van een eenheid goodwill is één geldseenheid zodat een gulden van
de huidige reclame-uitgaven de goodwill met één eenheid verhoogt. Zij
nemen verder aan dat de goodwill met een constante snelheid afneemt,
zodat

(29) A- át - r- dA, A(0) - AO

Economisch gezien betekent (29) dat de netto investering in goodwill het
verschil is tussen bruto investering r(t) en afschrijving (dA(t)). De
vraag q(t) is een functie van de goodwill A(t) en de prijs p(t):

(30) q - q(p,A)

2
met ~~ 0, ~~ 0 en a 2~ 0.

p aA
De winstfunctie wordt dan

(31) ~r - pq(p,A) - cq(p,A) - r.

Het doel van de monopolist is het maximaliseren van de contante waarde
van de netto opbrengstenstroom gedisconteerd met een vaste intrest-
voet p, d.w.z.

~ ~
(32) max [V - f e-ptn dt - J e-pt(p.q(p,A)-c.q(p,A)-r)dt] ,

r~0,p~0 0 0

onder voorwaarde (29).
De functies ~ en A zijn continu differentieerbare functies; p(t) en r(t)

zijn stuksgewijs continue functies.
Daar de prijs p weliswaar in de doelfunctionaal (32) verschijnt

maar niet in de differentiaalvergelijking (29) kan de maximalisering van
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V naar r en p in twee stappen gebeuren. De eerste stap bestaat uit het
maximaliseren van de winstfunctie n naar de prijs p voor een constante
waarde van de goodwill A:

(33) a~ráp,r) - q f- (p-c) ~ - 0.

Hieruit volgt

- c - PP q aq

~
P (~lp-1) - cnp

~ c rl
(34) p - -~

n -1
D

waarbij de prijselasticiteit n~ 1. Dit resultaat is al eerder in hetP
statische model afgeleid (zie (13)). In de tweede stap substitueert men
de optimale prijs in de winstfunctie (31). De doelfunctie wordt nu

(35) max[V - f e-Pt(p~q(p~,A)-cq(p~,A)-r)dt].
r~0 0

Hoewel Nerlove en Arrow variatierekening gebruikten zullen we het pro-
bleem nu oplossen met de techniek van de moderne optimal control theorie
[4]. We definíëren de Hamiltoniaan:

(36) H- p~q(p~,A) - cq(p~,A) - r f~,(r-dA)

waarbij

(37) ~U(t) - aA
de schaduwprijs is, d.w.z. de waarde van de marginale eenheid van de
goodwill op tijdstip t, ervan uitgaande dat de optimale control tot aan
het einde van de rit wordt uitgevoerd. De Hamiltoniaan meet de directe
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winst plus de tegen de schaduwprijs gewaardeerde waardeveranderingen van
de goodwill. De noodzakelijke voorwaarden voor een maximum van (35)
zijn:

(38) d(e-Pt,V~) - - a(e-ptH)
d t aA

(39) ár - 0

(40) lim e-Pt~y(t) - 0
t-~~

(41) lim e-Pt~(t)A(t) - 0
t-~~

Uit (38) volgt:

(42) V~ - PV~ - áA

ofwel

(43) (P~-c) aA - ~(Pfd) - ~ .

De marginale opbrengst als gevolg van de toegenomen goodwill ((p~-c) aq)
8A

moet gelijk zijn aan de som van de rentekosten (~, ), de afschrijvings-
P

kosten (~d) en de waardevermindering van de marginale goodwilleen-
heid (-~), We kunnen vergelijking (43) herformuleren in termen van elas-
ticiteiten. Uit (34) volgt

(44) c - p~(1- nl)

P

waardoor (43) te herschrijven is als

~

(45) p áÁ - V~(Pfs) - ~.
P

Stel nu
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(46) nA - A q

is de goodwill-elasticiteit dan volgt uit (45):

~
(47) A -~

P q

nA

np[V~(pfd)-~Vl

Dit resultaat dat afgeleid is door Jacquemin [2] stelt dus dat op het
optimale pad de verhouding tussen de goodwill en de verkopen evenredig
is met de goodwill-elasticiteit en omgekeerd evenredig is met de prijs-
elasticiteit en de som van de marginale alternatieve investeringskos-
ten ~(pfd) en de snelheid waarmede een eenheid goodwill in waarde ver-
mindert op tijdstip t(-~). De evenwichtswaarde op lange termijn van de
verhouding tussen de goodwill en de verkopen verkrijgt men door ~y - 0
en de waarde van ~r die volgt uit voorwaarde (39), d.w.z. ~- 1 in (47)
te substitueren:

C48) A - nA
- n ( Pfd)
Pq P

waarbij A en p de stationaire evenwichtswaarden van de goodwill en de
prijs voorstellen. Dit resultaat dat het eerst door Nerlove en Arrow
d.m.v. de toepassing van de variatierekening is afgeleid beschrijft dat
de goodwill-omzet verhouding evenredig met de goodwill-elasticiteit en
omgekeerd evenredig met prijselasticiteit en de marginale alternatieve
kosten varieert. Het reclamebeleid moet er op gericht zijn de even-
wichtswaarde van de goodwill zo snel mogelijk te bereiken. Voor het ge-
val dat A~ ~ A is het optimaal onmiddellijk naar A te springen door het
toedienen van een juiste reclame-impuls op t- 0 en vervolgens r~(t) -
r- dA voor t~ 0. In geval A~ ~ A wordt het optimale pad bewandeld door

~de controlevariabele r(t) - 0 te stellen tot de goodwill in waarde ge-
~daald is tot het niveau A, waarna overgeschakeld wordt op r(t) - dA,

waardoor de goodwill op het niveau A gehandhaafd bli.jft. In de even-
wichtssituatie is Á- ~ en r- bÁ. Het percentage dat de reclame-uitga-

ven van de omzet uitmaakt is
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(49) r - nA dp.q np (p}d~ .

Evenals in het statische model geldt hier dat in de evenwichtssituatie
het optimale reclamebudget een vast percentage van de omzet is indien de
elasticiteiten constant zijn. Uít de bepaling van de partiële afgeleiden
van de reclame-omzet ratio naar de verschillende modelparameters blijkt
dat de ratio moet worden verhoogd als de goodwill-elasticiteit en de
afschrijvingsvoet stijgen en worden verlaagd als de rentevoet en de
prijselasticiteit stijgen. De ratio blijft onveranderd als de marginale
kosten veranderen. Indien we uitgaan van de multiplicatieve vraagfunctie

(50) q - apnpAnA

waarin n en nA constante elasticiteiten voorstellen kunnen we met be-
P

hulp van (48) en (34) de optimale waarde van de goodwill afleiden

(51) A
n -1

(nP 1)(pfd)c p

1
1-n n

P
np-1

De optimale waarde van de goodwill daalt als de intrestvoet, de af-
schrijvingsvoet of de marginale kosten stijgen. Bij constante waarden
van bovengenoemde grootheden is de goodwill ook constant omdat de elas-
ticiteiten in dit model constant zijn.

3.3. Niet-lineaire uitbreiding van het Nerlove-Arrow model

Het Nerlove-Arrow model is een voorbeeld van een bang-bang contro-
le probleem: voordat de evenwichtssítuatie bereikt is kan het optimale
reclamebudget slechts één van de volgende twee waarden aannemen, ofwel
r- 0 zolang Á~ A~ ofwel r is zodanig dat A ineens gelijk aan Á wordt.

0
Dat komt omdat de Hamiltoniaan lineair in de controlevariabele r is. Een
niet-linearisering van het Nerlove-Arrow model kan bereikt worden door
de reclamevariabele r expliciet niet-lineair in de vraagvergelijking
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(30) op te nemen, bijv. als volgt:

(52) q - q(P~r~A)

met

en

2
a~ ~ 0.
ar

De Hamiltoniaan wordt hierdoor

~ ~ ~
(53) H- p q(p ,r,A) - c.q(p ,r,A) - r-F i~(r-dA)

Voorwaarde (39) leidt nu tot

(54) ar - p~ á~ - c áq - 1~- ~y - 0

of

(55) 1 - (p~-c) áq f ~.

Op het optimale pad moet de laatste gulden die besteed wordt aan reclame
gelijk zijn aan het dírecte effect van de reclame-uitgaven op de bruto-

~ aopbrengst (p -c) áq en een indirect effect dat de reclame-uitgaven via
de goodwill op de toekomstige winsten hebben (zie (37)). Vergelijking
(55) laat zich gemakkelijk herformuleren in termen van elasticiteiten.
Uit (34) volgt dat

~
(P~-c) - ~

P

en deze relatie gesubstitueerd in (55) levert op
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n r
P q

np(1-~) '

De optimale reclame-omzetratio (56) vertoont grote gelijkenis met díe
van het meetkundige vertragingsmodel (28). Beide zijn dynamische pendan-
ten van het Dorfman-Steiner resultaat (18). Indien we in beide dynami-
sche modellen geen cumulatieve effecten van de reclame-uitgaven veron-
derstellen, d.w.z. a- 0 in het meetkundige vertragingsmodel en ~- 0 in
het optimal control model dan verkrijgen we het statische Dorfman-Stei-
ner resultaat. Opgemerkt zij hier dat in beide gevallen de reclame-om-
zetverhouding niet constant is. Deze ratio is in het optimal control
model variabel omdat o.a. ~ varieert in de tijd en in het meetkundige
vertragingsmodel is de ratio niet constant omdat de elasticiteiten niet
constant zijn. Teneinde het optimale reclamebeleid van de onderneming
nader vast te stellen werken we de tweede voorwaarde i.c. (38) uit:

(57) ~U(P~-8) - (p~-c) áA } ~'

iJit de voorwaarden (55) en (57) elimineren we ~ en ~y. Vergelijking (55)

geef t

(58) ~ aqV~ - -[(P -c) ar - 1~

en

(59) ~ - -(p~-c) a2q dr
ar2 dt '

Dit gesubstitueerd in (57) levert op:

[1-(p~-c) aq~(P-Fd)-(p~-c) ~.
(60) r - ar - ór 8A

dt ~ a2-(p -c) q
ar2

Vergelijking ( 60) tezamen met

( 29) A - r - dA
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levert een systeem van autonome differentiaalvergelijkingen op dat met
behulp van een fasendiagram nader te analyseren is. Hiertoe beschouwen
we in het (A,r) vlak allereerst het evenwichtspunt (A,r) waarvoor geldt
A- r- 0 d.w.z. het snijpunt van de beide isoclinen A- 0 en r- 0. De
curve A- 0 wordt gegeven door

r - dA

Voor punten boven deze curve geldt A~ 0 en voor punten onder deze curve
geldt A~ 0. Uit r- 0 volgt

(61) [1 - (p~-c) ~](Pfd) - (p~-c) 8A - 0

Uit (61) volgt

(62) dr
dA

- - aA
~ 02

.-- n a Q

-?d q
2

ar2

Dit betekent dat r- 0 een negatieve helling heeft en dat r een dalende
functie van A is. Verder volgt uit (60)

a2 gz
(63) aÁ - a2 ~ o.ag

ar2

Dit betekent dat voor punten rechts van de curve r- 0 geldt r~ 0 en
voor punten links van r- 0 geldt r~ 0.
T...7: .1.. L.F...,: ~ I ~ tluutcit uC eVeilwll..lll.JJltllatle l(j.w.G. llet pllllt wáSlvi7ciï A- V ell 1- VJ

een zadelpunt is, weten we dat er precies twee trajecten van het systeem
van differentiaalvergelijkingen zijn die leiden tot dit evenwicht
als t -~ ~ [4].
Dit zadelpunt bestaat indien de determinant van de Jacobiaan van het
differentiaalvergelijkensysteem voor het evenwichtspunt (Á~r)
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aA aA
aA ar

ar ar
aA ár

een negatief teken bezit. Dit betekent dat het om het evenwíchts-
punt (A~r) gelineariseerd systeem differentiaalvergelijkingen eigenwaar-
den bezit die reëel en tegengesteld zijn. Er geldt inderdaad

-S 1
0 - ~ 0

2 2
~ ~- (~d) a~ a2g
aA 2 p f a t a r2A

ag ag
ar2 ar2

zodat aangetoond is dat het evenwichtspunt (A,r) een zadelpunt is. Deze
resultaten worden in het onderstaande fasendiagram geïllustreerd. Het
optimale pad wordt aangegegeven door de zware lijnen die tot (A,r) nade-
ren. Het unieke pad naar (Á~r) is het optimale pad omdat alle andere
paden uiteindelijk leiden tot ofwel oneindig grote (A,r) ofwel een good-
will van nul.
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r

~4 ~olr-

Figuur 1: Fasendiagram

A-o

In geval A(0) ~ A is het optimaal de reclame-inspanningen in de beginpe-
rioden zo hoog mogelijk op te voeren en daarna de reclame-uitgaven ge-
leidelijk te verminderen naarmate de goodwill A het evenwichtsniveau A
nadert. Voor het geval dat A(0) ~ A geldt precies het omgekeerde.

4. Conclusie

Aan de hand van een aantal eenvoudige modellen is nagegaan of de
optímale reclame-omzetverhouding voor een monopolist constant veronder-
steld maQ worden. Het antwoord hangt af van de vraag of de onderneming
al dan niet in een evenwichtssituatie verkeert. Is dat niet het geval,
dan is reclamebudget op het optimale pad naar de evenwichtssituatie toe,
erg veranderlijk en er mag niet gesteld worden dat de optimale reclame-
omzetverhouding constant is. Verkeert de onderneming wel in evenwicht
dan leiden de eenvoudigste modellen, nl. het statische model en het Ner-
love-Arrow-model, tot een constante ratio van de reclame-uitgaven t.o.v.
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de omzet indien de prijs- en reclame-elasticiteit resp. de prijs- en de
goodwillelasticiteit constant verondersteld mogen worden. Het meest
realistische model van paragraaf 3.3 impliceert in alle gevallen een
constant reclamebudget en een constante omzet dus ook een constante
reclame-omzetverhouding in de evenwichtssituatie.
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