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WINSTMA~IMALISATIE IN HET JAARGANGENMODEL MET VASTE TECHNI5CHE COEFFICI~1VTElV;

EEN INVENTARISATIE VAN DE PROBLEMATIEK

1. Het model van Malcomson

door: Th. van de Klundert

Uitgangspunt van de analyse van Malcomson [ 4l is maximalisatie van de kas-

stroom over een oneindige tijdshorizon. Uitgaande van een "clay-clay" jaar-

gangenmodel met uitsluitend geincorporerende,arbeidsbesparende,technische voor-

uitgang kan voor de kasstroom worden geschreven:

(1) V- I
e-r(t-to) [P(Y~t)Y(t) - I ao éuT i(T)R(t)dT - p.(t)i(t)ldtt 0

K 1t-m(t)

De betekenis van de symbolen wordt verklaard in een aan het einde van deze

notitie opgenomen lijst. Bij de maximalisatie van V moet rekening worden ge-

houden met de nevenvoorwaarde:

t
(2) y(t) - I ~ i(T)dT

t-m (t ) K

De kasstroom wordt gemaximaliseerd naar y(t), i(~) en m(t).

Deze grootheden mogen niet negatief zijn. De interestvoet (r) wordt constaut

verondersteld. Daarenboven moet worden gepostuleerd:

dm t ~ 1
dt - voor alle t .

De economische levensduur kan niet met meer dan één periode toenemen, want

anders zouden reeds eerder afgeschreven machines opnieuw moeten worden inge-



scliakeld. Malcomson laat zien dat deze laatste conditie opgaat in het geval

v~u~ ,.}i.~stmax.imalisatie over een oneindige tijdshorizon.

llit iiupliceert, dat het probleem kan worden gereduceerd tot het bepalen

van het maximum vaii de volgende uitdrukking:

(3) L- I
e-r(t-to) [P(Y~t)Y(t) - I Ko e-uT i(T)R(t)dr - pi(t)i(t)]dt

t t-m(t)0
t

f a(t) [Y(t) - I ~ i(T)dT] ~
t-m(t) K

waarbij ~(t) een multiplicator van Lagrange voorstelt.

De bovenstaande uitdrukking kan door verwisseling van integralen worden getrans-

formeerd tot:

t 0
i(t)i(t)] - ~(t)Y(t) t

tfn( t ) tfn (t )
i t) [ I ~(0)d0 - a e-ut

I e-r(0-to)
~.(0)d0] }dt f

K ,t O t

to i t t}n(t) -ut t}n(t) -r(0-t )
J { I a(0)d0 - a e I e o k(0)d0}dt .
t-m(t ) K t O t
O O O O

Hierbij is n(t) de economische levensduur van machines die op tijdstip t wor-

den aangeschaft.

Gesteld kan derhalve worden:

(5) n(t) - m~tfn(t)~ en m(t~ - n(t-m(t~~ .

Samenvoeging van de buitenste integralen leidt tot:

(6) L- I {d(t)Y(t) [e-r(t-to) p(Y~t) - a(t)] f
to-m(to)



ttn(t)
i(t) [- d(t)e-r(t-to) pl(t) ~ K I d(0) [ a(0) -

t

e-r(C)-to) a e-ut fC(0)] d0] }dt
0

waarbij geldt: d- 1, indien t? to

d- 0, indien t ~ t
0

De optimale oplossingen voor y(t), i(t) en n(t) voor t? to kunnen wor-

den bepaald met behulp van de eerste orde condities:

aL aL aL
ay(t) - o' ai(t) - o' an(t) - o'

en de nevenvoorwaarde:

t
(2) y(t) - K I 1(T)dT

t-m(t)

die wordt verkregen door te differentiëren naar de multiplicator a(t). Hier-

bij wordt verondersteld, dat de op te lossen variabelen een positieve waarde

hebben.

Partieel differentiëren van L naar y(t), i(t) en n(t) leidt tot de vol-

gende vergelijkingen:

(7) e-r(t-to) [P(Y~t) } aaY(t) y(t)] - a(t) - 0

-r(t-t ) 1 ttn(t) -r(0-t ) -ut(8) -e o pi(t) t K I [ a(0) - e o aoe Q(0)] d0 - 0
t

(9) 1Kt [a(tfn(t)) - e-r(ttn(t)-to) aoe-Ut R(tfn(t))] - 0



In vergelijking (9) kan 1Kt door deling worden geëlimineerd. De verge-

lijkingen (5), (B) en (9) vormen een subsysteem, waarin y(t) niet voor-

k~mt. De economische levensduur kan derhalve onafhankelijk van de speci-

fieke condities op de productmarkt worden bepaald. Malcomson demonstreert

tloe de oplossing moet worden gevonden. De multiplicator a(t} blijkt een

maatst af te zijn voor de marginale kosten van de productie bij aanwending

van een nieuwe machine. Deze marginale kosten omvatten arbeids- en kapi-

taalkosten. Door een afweging t.o.v. de marginale kosten bij het produ-

ceren met oude machines wordt de optimale economische levensduur gevonden.

Bij de berekening van n(t) en m(t) onder gebruikmaking van (5) wordt ook

een oplossing verkregen voor a(t). Substitutie hiervan in (7) geeft de

optimale waarde van y(t). Tenslotte kan i(t) worden bepaald met behulp

van formule (2).

2. Volledige mededingin~;

Bij volledig vrije mededinging is de prijs p(t) voor de ondernemer.een

(micro-)datum. Dit heeí't als consequentie:

(~o) a t - o
ay(t )

Het is nu niet langer mogelijk via vergelijking (7) een oplossing voor

y(t) te vinden. Dit result aat correspondeert met de bekende stelling uit

de theorie van het rationeel producentengedrag, dat bij volledige mede-

dinging en winstmaximalisatie op lange termijn de optimale productie-

omvang niet gedetermineerd is.

Er zijn nu twee mogelijkheden om verder te gaan. Eén van deze moge-

lijkheden is de veronderstelling, dat y(t) gegeven is. Vergelijking (7)

komt dan te vervallen. De productie-omvang is nu immers geen instrument-



variabele meer bij de bepaling van de maximale winst. De optimale levens-

duur wordt in dit geval op dezelfde manier gevonden als in paragraaf 1.

Met behulp van de vergelijkingen (8) en (9) vindt een af~reging plaats van

kosten bij productie met resp. nieuwe en oude machines. Is de levensduur

bepaald, dan volgt de omvang van de investeringen weer uit (2). Van Lies-

hout en Verheyen hebben kennelijk deze variant op het oog waar zij stel-

len: "In het artikel van Den Hartog, c.s. wordt de nadruk gelegd op de

marktvormen en wordt gesteld, dat in geval van monopolie de levensduur

korter is dan bij volledige mededinging. Het model van Den Butter zou uit-

gaan van monopolie, omdat hij expliciet stelt, dat de prijs-afzetcurve

daalt. Hiertegen kan worden opgemerkt, dat de analyse van Den Butter-Mal-

comson ook geldt voor een vaste prijs~ zoals in geval van volledige mede-

dinging." [ 5, p.71 .

De tweede mogelijkheid is de veronderstelling, dat i(t) gegeven is.

In dit geval wordt vergelijking (8) geëlimineerd. De optimale economische

levensduur kan met behulp van de vergelijkingen (7), (y~ en (10~ worden

gevonden.Substitutie van (10) in (7) geeft:

a(t) - e-r(t-to) p(t)

Uit (9) en,(11) volgt:

ofwel :

e-r(ttn(t)-to) p(ttn(t)) - e-r(t}n(t)-to) aoe-ut ~(ttn(t)) - 0

(1~) 1 eut - Q tfn t)
ao P(ttn(t))

Rekeriing houdend met (5) kan hiervoor worden geschreven:



(12a) ~ eU(t-m(t)) - ~.(t
ao P(t)

Uit vergelijking (12a) kan worden afgeleid:

(13) m(t) - t -
kn R,(t) - Rn p(t) t Qn a0

u

Met behulp van de gevonden levensduur mt kan y(t) worden opgelost uit (2).

Verondersteld is immers, dat i(t) bekend is. Deze interpretatie strookt

met de visie van Den Hartog, Van de Klundert en Tjan [ 3] ,

Natuurlijk kan men stellen, dat in dit geval de afgestoten machines

geen opvolger hebben. In strikte zin geldt dit, omdat investeren en af-

stoten als onafhankelijke processen zijn opgevat. Daarmee

wordt echter niet de essentie van de zaak weergegeven, zoals Van Liestiout

en Verheyen suggereren [5]. Essentieel is, dat bij volledige mededinging

het model van Malcomson niet volledig gedetermineerd is.

Bij de gegeven prijs kan de ondernemer zoveel producten afzetten a1s

hij op de markt kan brengen. Het ligt dan enigszins voor de hand de in-

vesteringen als gegeven te kiezen. De ondernemer zal immers zoveel ~ge-

lijk willen produceren, maar financieringsmogelijkheden beperken uiteinde-

lijk het investeringstempo. Opgemerkt dient in dit verband te worden, dat

de investeringsflznctie in de "Vintaf"-modellen niet geheel met deze visie

in overeenstemming is (zie bijv. [2]). Door het niveau van de afstoot als

verklareride variabele voor de bruto-investeringen mee te nemen, wordt het

begrip vervanging geïntroduceerd. Zoals gezegd, past dit niet in deze

constructie.

3. Sub-optimale oplossin~en

Ook in het geval van een dalende prijs-afzetcurve is het mogelijk één



ve.ti de variabelen vast te prikken. Men verkrijgt dan uiteraard wel een sub-
optimale oplossing. Men kan daarbij weer kiezen uit y(t) en i(t). De levens-
duur kom~ niet in aanmerking om te worden gefixeerd, omdat deze in de ter-
minologie van het mathematisch programmeren geen stuurvariabele, maar een
toestandvàriábë2L'is {-5J ;- --,. -- .-.- ~-„ 4

Indien i(t) bekend wordt verondersteld, volgt de optimale levensduur

uit (7) en (9). Om een expliciete oplossing te verkrijgen, is het in dit

geval noodzakelijk de prijs-afzetfunctie te specificeren. Stel bijvoorbeeld:

(~~) P(t) - Y(t)-S , S ~ 1

dan is de optimale economische levensduur te bepslen met de formule:

(~51 p(t)(1-S) - aoe-u(t-m(t)) k(t) - 0

Deze procedure houdt in, dat de ondernemer de marginaïe opbrengsten (m.o.)

van de productie gelijk stelt aan de marginale kosten (m.k.) van de produc-
tie op basis van de oudste machines. Door de investeringen bekend te ver-

onderstellen, is de marginale arbeidskostencurve te construeren. In figuur
1 is deze oplossing geillustreerd. Terwille van de duidelijkheid is de
tijd in deze grafiek als een discrete grootheid opgevat.

f~ urir I

m.c
rn. ~, h~.c.

~ (E, E - ~,(rJ~
3



Men kan zich afvragen of de ondernemer doorgaans wel voldoende op de hoogte

is van zijn prijs-afzetmogelijkheden, zeker indien rekening moet worden ge-

i~ouden met concurrenten op dezelfde markt. Bij onvoldoende informatie op dit

gebied zal wellicht een hoge prioriteit worden gegeven aan minimalisatie van

de kosten per eenheid product. Dit betekent in het onderhavige model, dat de

economische levensduur -bij gegeven y(t)- zal worden bepe.ald met behulp van

de relaties (8) en (9).

Malcomson [ 4] , Den Butter [ 1] alsmede Van Lieshout en Verheyen [ 5] tonen

aan, dat op basis van deze formules m(t) pas bekend is, indien n(t) is ge-

vonden. Er is echter een relatie tussen beide concepten, zoals weergegeven

in (5). Dit opent de mogelijkheid om via een iteratieve procedure tot een

eindoplossing te komen. De rekentechnische karakteristieken hiervan worden

in de literatuur niet behandeld. Den Butter [1] gaat dit ;rraagstuk zelfs uit

de weg door een extra relatie in te voeren, namelijk n(t) - a t St. Er is

dan strikt genomen geen sprake meer van een optimale oplossing. Het probleem

kan ook worden omzeild door uit te gaan van een gegeven "pay-back"-periode

met betrekking tot de bruto-investeringen. Een dergelijk ondernemersgedrag

is wellicht niet zo onrealistisch.

Malcomson merkt op, dat het gebruikelijk is geen disconto-factor mee

te nemen, omdat bij het kiezen van de "pay-backN-periode (P) al rekening

wordt gehouden met het feit, dat toekomstige opbrengsten minder waard zijn

dan lopende opbrengsten. Intro ductie van de "pay-back"-periode impliceert

dat vergelijking (8) als volgt moet worden herschreven:

~ ttP
-pi(t) f K I[ a(0) - aoe-ut Q(~)) d0 - 0

t

Verondersteld wordt nu, dat de loonsom per man met een constant percentage

(g) toeneemt:



(17) Q(t) - Roegt

Substitutie van deze relatie in(16) leidt tot:

ttP g
(18) -Kpi(t) f J a(0)d0 - aoQe(g-u)t eg -1 - 0

t

Differentiatie van (18) naar t geeft:

~
(19) -Kpi(t) f a(tfP) - a(t) - aoRo(g-u)e(g-u)t (e g 1) - o

In navolging van Malcomson wordt de prijs van machines pi(t) constant ver-

ondersteld. Op basis van formule (19) kan dan de volgende benadering voor

het tijdspad van .1(t) worden ontwikkeld:

g0
(20) a(tt0) - a(t) f aoRo(g-u)e(g-u)t e g 1

zo dat :

(21) I a(tf0)d0 - Pa(t) t aoko(g-u)e 2
0 g

Uit (18) en (21) volgt:

gP
(22) a(t) - ~ I-aoe-ut R(t) e g 1.g f Kpi(t)~

Substitutie van (22) in:

(9a) a(t) - aoe-u(t-m(t)) k(t) - 0

leidt tot een formule voor de berekening van de optimale economische levens-

P (g-u)t eg -1



duur m ( t ) :

(~'i) t- m(t) - u l~nR.t t knao t knP - 1Zn {Kpi(t) -
Beut gR(t) eg -~}1

De optimale economische levensduur is afhankelijk van de loonsom per man,

R.(t) en de prijs van kapitaalgoederen, pi(t), maar de interestvoet speelt

in deze opzet geen rol. Om m(t) te kunnen berekenen, dienen de volgende vijf

parameters bekend te zijn: u, ao, K, P en g.

Overigens moet worden opgemerkt, dat de bepaling van de economische levens-

duur volgens vergelijking (23) niet afhankelijk is van de veronderstelling,

dat y(t) bekend is. De productie-omvang kan desgewenst worden bepaald door

substitutie van de vergelijkingen (1~) en (22) in vergelijking (7).

~. Slotbeschouwing

In het model van Malcomson wordt de kasstroom gemaximaliseerd naar y(t),

i(t) en m(t) dan wel n(t). De economische levensduur wordt daarbij onafY~anke-

lijk van de specifieke condities op de afzetmarkt bepaald. Noodzakelijk is

slechts, dat de prijs-afzetcurve een dalend verloop heeft.

Indier. wordt aangenomen, dat de ondernemers handelen zoals door Malcom-

son wordt beschreven, dan ligt de situatie bij een empirische toepassinA

enigszins anders. De prijs, de pro ductie-omvang en het investeringsvolume

zijn observeerbare grootheden. Wat wordt waargenomen, zijn de optimale oplos-

singen. Dit betekent, dat vergelijking (15) kan worden gehanteerd voor de

bepaling van de optimale economische levensduur, die als zodanig niet recht-

streeks kan worden waargenomen. Men veronderstelt dan wel een constante

prijselasticiteit (- S), maar dit lijkt een acceptabele benadering. Voor de

economische levensduur kan derhalve in een empirisch model worden geschreven:



tn(t) - t -
~.nQ(t) - (1-S)knp(t) t R,nao

u

Dsarbij is het niet noodzakelijk de marktvorm a priori vast te leggen. Indien

uit de schattingsprocedure voor de bepaling van de parameters van het jaar-

gangenmodel volgt ~- 0 kan achteraf worden geconstateerd, dat van volledige

mededinging sprake is.

Toepassing van formule (2~t) blijft geoorloofd in het geval de onderne-

mers een "pay-back"-periode hanteren. De essentiële voorwaarde is steeds, dat

y(t) wordt bepaald door het aan elkaar gelijk stellen van marginale kosten

en marginale opbrengsten. Gebeurt dit niet doordat met een gefixeerde y(t)

wordt gewerkt, dan vervalt formule (21F) en moet m(t) ook in een empirisch

model op een andere wijze worden bepaald. De vraag hoe prijs en productie-

hoeveelheid tot stand komen, blijft dan onbeantwoord.



Li,j st van voornaamste s.ymbolen

i investeringsvolume

~. loonsom per wsrker

m economische levensduur van marginale kapitaalgoederen

n economische levensduur van nieuwe kapitaalgoederen

p prijs van pro ductie

p. prijs vanlm,pitaalgoederen
i

P "pay-back"-periode

r interestvoet

t tijdsaanduiding

V kasstroom van de onderneming

y productievolume

a arbeidsproductiviteit nieuwste jaargang op t- 0

R prijsflexibiliteit van de afzet

K kapitaalcoëfficiënt

a multiplicator van Lagrange

u perunage arbeidsbesparende technische vooruitgang
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