
  

 

 

Tilburg University

Optimale besturing en dynamisch ondernemingsgedrag

van Schijndel, G.J.C.T.

Publication date:
1985

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
van Schijndel, G. J. C. T. (1985). Optimale besturing en dynamisch ondernemingsgedrag. (pp. 1-81). (Ter
Discussie FEW). Faculteit der Economische Wetenschappen.

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/f8a7a44f-ff4c-4c19-8666-33355a4400a9


CBM
R

Bestemming

~

TITDSCHF,IFTENBUREAU
E?6-.~`~IT~..:., ~K
KS::3 "~:.;i.:K;
I-IuGESCH;~OL

TILBURG

subfaculteit der econometrie

Nr,

II III IIII I I I tlI II~ II~ N l ~ l n l l l n ll ln l tll
REEKS "TER DISCUSSIE"

,~ s

T ea~. `~C ~.~c~

T- ~. nca.,rw~ ~ c .-,,, ~ca~~c.~

~



(~i~~;~7'r;.~1.~i.
7HE~K~ I~~ f33~31..~J

( ~.~, TiLBURG



No. 85.03

OPTIMALE BESTURING EN DYNAMISCH
ONDERNEMINGSGEDRAG

G.J.C.Th. van Schijndel



OPTIMALE BESTURING EN DYNAMISCH ONDERNEMINGSGEDRAG

1. Inleiding

2. Optimale
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

besturingstheorie ,
Exponentiéle groeimodellen
Tijdsafhankelijke nevenvoorwaarden
Dynamische variant van het Gordon-model
Voorbeeld optimaal discreet besturingsmodel
Een continu optimaal besturingsmodel

3. Oplossingsconcepten voor dynamische problemen
3.1. Wiskundige programmering
3.2. Dynamische programmering
3.3. Variatierekening en optímal control
3.4. Overzicht noodzakelijke voorwaarden

4. Dynamische modellen binnen de bedrijfseconomische theorie
4.1. Financierings- en groeimodellen
4.2. Arbeid en werkgelegenheid
4.3. Marketingmodellen
4.4. Voorraadmodellen
4.5. Overige toepassingen binnen de bedrijfseconomie

5. Dynamische modellen van de onderneming
5.1. Het investeringsmodel van Jorgenson
5.2. Produktie, financiering en investering
5.3. Noodzakelijke voorwaarden voor optímaliteit
5.4. De toegelaten paden
5.5. Optimale ontwikkelingspatronen
5.6. Analyse van de resultaten

6. Uitbreidingsmogelijkheden
6.1. Overheidsinvloeden
6.2. Fiscale regimes
6.3. Produktietechnieken
6.4. Aanpassingskosten

1

10
10
12
16
18

21
21
22
23
27
29

30
30
34
38
41
43
47

51
51
52
55
57



ii

7. Differentiaalspelen

8. Slotbeschouwing

Aanbevolen literatuur
Geraadpleegde literatuur

Appendix 1: Het maximumprincipe

Appendix 2: Oplosmethode voor gepreaenteerde modellen.

59

h2

63
64

68

72



1

1. INLEIDING

Een belangrijk aspect van de economie is de tijdsfactor. Beslissingen worden
genomen op basis van tijdsafhankelijke gegevens en hebben bovendien in vele

gevallen ook in de toekomst gevolgen voor de situatie waarin een onderneming

zich bevindt en voor het te voeren beleid door het management. In de praktijk

zien we ondernemingen groeien, stilstaan en~of inkrimpen en hebben bepaalde

maatregelen eerst na verloop van tijd hun beoogde uitwerking. De economie is

derhalve altijd in beweging. Van Loon ( 1983) geeft twee citaten ter ondersteu-

ning van deze uitspraak:

"In mechanics, statics is concerned with rest, dynamics with motion,
but no economic system is ever at rest in anything like the mechanical
sense" [Wildsmith (1973)J.

"Managers typically reach decisione in a perspectíve of time and in
the light of temporal criteria" [Tapiero (1978)].

In de bedrijfseconomische theorievorming wordt veelal gebruik gemaakt van sta-

tische of comparatief statische methoden. Alle grootheden hebben betrekking op
é~n tijdstip. Door wijziging van een variabele ontstaat een nieuwe situatie.

De comparatief statische methode is erop gericht de evenwichten vóbr en na de
verandering te onderzoeken. Het nadeel van deze methode is duidelijk: de ont-
wikkeling van grootheden van het oude naar het nieuwe evenwicht wordt niet
beschreven, maar alleen het begin- en het eindpunt. Bovendien gaat de ontwik-

keling niet bij alle ondernemingen op dezelfde wijze. Het ís derhalve belang-
rijk gebruik te maken van dynamische modellen, waarmee de ontwikkeling in de

tijd kan worden beschreven.

In tegenstelling tot de algemene economie, waar het expliciete gebruik van de
tijdsfactor in structuur- en conjunctuurmodellen een gemeen goed is, heeft de

aanwending van dynamische modellen binnen de bedrijfseconomie eerst in de

laatste jaren een grote vlucht genomen. Het eerste bedrijfseconomisch denken

kan worden toegerekend aan Adam Smith in de vorm van zijn bekende 'vader-zoon-
kleinzoon'-gedachtegang. Baumol introduceerde de exponentiële groeimodellen,

terwijl Lesourne en Bensoussan aandacht hebben besteed aan de schoksgewijze
ontwikkeling. Deze versnelde ontwikkeling binnen de bedrijfseconomie is ook
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een gevolg van een ontwikkeling in de wiskunde zoals de introductie van het
zogenaamde 'maximumprincipe van Pontryagin' binnen de theorie van de onderne-
ming. Met behulp van deze wiskundige theorie is het mogelijk om van een dyna-

misch probleem de noodzakelijke voorwaarden waaraan de optimale oplossing moet
voldoen op een analytische wijze te bepalen.

In dit paper zullen we trachten een beeld te geven van de huidige stand van
zaken op het gebied van beschikbare typen dynamische modellen voor bedrijfs-
economísche problemen. Na een terreinafbakening in hoofdstuk 2 zullen we een
aantal oplossingsconcepten presenteren, waarbij in hoofdstuk 4 met name zal
worden ingegaan op de zogenaamde "optimal control theory".
In hoofdstuk 5 wordt een aantal dynamische (groei)modellen van de onderneming
beschreven. De meeste aandacht zal uitgaan naar het financierings~investe-
ringsmodel van Van Loon, dat zowel wiskundig als economisch uitgebreid zal
worden behandeld. De hoofdstukken 6 en 7 handelen over uitbreidingsmogelijkhe-
den en andere toepassingen van dynamische modellen binnen de bedrijfseconomie.
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2. OPTIMALE BESTURINGSTHEORIE

2.1. Exponentiële groeimodellen

In de bedrijfseconomische theorie is op verschillende wijzen getracht het
tijdsaspect in de beschouwing op te nemen. Een bekende methode is het gebruik
van exponentiële groeimodellen door te veronderstellen dat alle variabelen met
een constante voet g zullen groeien. De waarde van zo'n variabele X wordt op
tijdstip T dan vastgelegd door:

(2.1) X(T) - XO(lfg)T discreet

(2.2) X(T) ~ X~ egT continu

Een klassíek voorbeeld kan worden gevonden in het groeimodel van Gordon
(1962). Gordon heeft dit model ontwikkeld om de optimale verhouding te kunnen
bepalen tussen winstinhoudingen en dividenduitkeringen. Aanwending van inge-
houden winst ter financiering van uitbreidingsinvesteringen leidt enerzijds
tot een verlaging van de huidige dividendmogelijkheden, maar anderzijds tot
een mogelijke verhoging van toekomstige dividenduitkeringen. We kunnen voor
dit probleem het volgende model opatellen:

definitie

V a waarde van de onderneming
K(T) m waarde kapitaalgoederenvoorraad op T
CF(T) ~ netto kasstroom op T
D(T) a dividenduitkeringen op T
r' ~ interne rentabiliteit
i ~ tijdvoorkeurvoet aandeelhouders
b - fractie ingehouden winst.

De waarde van de onderneming wordt gelijkgesteld aan de contante waarde van de
toekomstíge dividenden. Als disconteringsvoet wordt gebruikt de bekend veron-
derstelde tijdsvoorkeurvoet i:

~
(2.3) V ' J D(T)e-iTdT

T~0
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Een nader te bepalen fractie b van de netto kasstroom wordt ingehouden ter
financiering van de investeringen, zodat (1-b) aan de aandeelhouders toekomt.
De onderneming kent geen externe financiering.

(2.4) D(T) a (1-b).CF(T)

(2.5) K :- áT - b.CF(T)

De kapitaalgoederenvoorraad kent een constante rentabiliteit r'.

(2.6) CF(T) ~ r'K(T)

De onderneming wil de marktwaarde V maximaliseren door een optimale inhou-
dingsvoet b vast te stellen. Oplossen van de differentiaalvergelijking (2.5)
en substitutie van (2.4) en (2.6) in (2.3) geeft dan als doelfunctie

(2.7)
m

max J (1-b)CFDer'bTe-iTdT.
b T~0

Als de rentabiliteit van de onderneming groter is dan de tijdsvoorkeurvoet
(r' ~ i) wordt het maximum voor elke eindige horizon gevonden door de discon-
teringsvoet en de interne groeivoet aan elkaar gelijk te stellen: i- r'b.
Voor r' - i is de waarde V onafhankelijk van b en is elke b-waarde optimaal.
Als r' ~ i, wordt de totale kasstroom uitgekeerd, omdat de rentabiliteit van
de onderneming in de beoordeling van de aandeelhouders te laag ís.

2.2. Tijdsafhankelijke nevenvoorwaarden

Een andere methode om het tijdsaspect te introduceren vinden we in het inves-
teringsselectieprobleem van Lorie ó~ Savage.
Een onderneming dient een keuze te maken tussen een aantal investeringsprojec-
ten met bekende opbrengstmogelijkheden. De projecten roepen echter jaarlijks
kosten op waarvoor een beperkt budget beschikbaar is.
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definitie

CW. 3 contante waarde project j
J

Cj(T) s kosten project j ín periode T
B(T) a beschíkbaar budget i n periode T
Fj ~ indicator van al dan niet opname van project j : Fj ~{0,1}.

model

(2.8) max E FjCWj
Fj j

(2.9) odv E Cj(T)F3 ~ B(T)
j

Indien de planperiode beperkt is tot z jaren kunnen we bovenstaand model op-

vatten als een lineair programmeringsprobleem waarbij een linesire doelfunctie

dient te worden gemaximaliseerd onder z nevenvoorwaarden.

De oplossingen van zowel het model van Gordon als dat van Lorie S~ Savage zijn

tijdsonafhankelijk: op het starttijdstip wordt de optimale waarde van de be-
slissingsvariabele bepaald en deze blijft gedurende de gehele planperiode het-

zelfde. Het ia evenwel mogelijk de beslissingsvariabele tijds- en toestandsaf-

hankelijk te veronderstellen, zoals in de volgende paragraaf zal blijken.

2.3. De dynamische variant van het Gordon model

Het behandelde model van Gordon heeft enkele duidelijke nadelen. Zonder in te
gaan op alle kritische opmerkingen en verbeteringen, die sinds 1962 in de li-
teratuur zijn besproken, kunnen twee bezwaren worden genoemd: de te optimali-
seren inhoudingsfractie kent slechta één waarde en de rentabiliteit i s zowel
in de tijd als naar omvang van de kapitaalgoederenvoorraad constant veronder-
steld. Verheyen (1976) komt gedeeltelijk aan deze bezwaren tegemoet door de
vergelijkingen ( 2.4) - (2.6) te vervangen door:

(2.10) D(T) ~ (1-b(T))CF(T)

(2.11) K(T) :~ dT ~ b(T)CF(T)
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(2.12) CF(T) - f(K(T))

waarin de fractie b(T) kan variëren in de tíjd en de kasstroom een concave
functie is van de kapitaalgoederenvoorraad, zodat afnemende meeropbrengsten
worden verondersteld.

In deze dynamische variant van het Gordon-model dient de onderneming voor elk
tijdstip de optimale waarde van de inhoudingsfractie te bepalen. Deze inhou-
ding leidt tot een toename van de kapitaalgoederenvoorraad met als gevolg een
dalende marginale rentabiliteit, hetgeen consequenties kan hebben voor toekom-
stige beslissingen.

2.4. Optimaal besturingsmodel

In de dynamische variant van Gordon dient de onderneming in een bepaald tijds-
bestek een aantal besliesingen te nemen, die elkaar sterk kunnen beinvloeden.
We hebben te maken met een optimaal besturingsprobleem, dat besliskundig ge-
zien thuishoort in de klasse van zogenaamde meerstapsbeslissingsproblemen: een
beslisser dient een aantal opeenvolgende beslissingen te nemen, waarbij de
toestand waarin het systeem ten gevolge van een beslissing overgaat, van in-
vloed is op die beslissing. Ter illustratie geven we het volgende produktie-
voorraadprobleem.

De onderneming is contractueel verplicht aan het einde van elke week een gege-
ven aantal van een bepaald produkt te leveren. Zij kan daartoe in de loop van
elke week dit aantal produceren of in een tijdsbestek van een week meer eenhe-
den produceren en de overblijvende eenheden op voorraad leggen, waardoor de
mogelijkheid ontstaat de produktie tijdelijk stil te leggen. Zowel de produk-
tiecapaciteit als de voorraadruimte zijn beperkt. De onderneming wíl per kwar-
taal een produktieplan opstellen, zodanig dat de totale kosten minimaal zijn.

definitie

C(T) - totale kosten per week
P(T) - produktie per week
V(T) - voorraad aan het einde van de week
a - vaste produktiekosten
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b ~ produktiekosten per eenheid produkt
c ~ voorraadkosten per produkt
x ~ contractuele afzet per week

model

13
(2.13) min E C(T)

Y T~ 1

(2.14) met C(T) a afbP(T) f cV(T) ala P(T) ~ 0
cV(T) ala P(T) ~ 0

(2.15) odv V(T) - V(T-1) s P(T) - x

(2.16) 0 ~ P(T) ~ Pmax

(2.17) 0 ~ V(T) ~ Vmax

(2.18) V(0) ~ VC

toelichting

(2.13) doelstellingsfunctie: het minimaliseren van de totale kosten gedurende
het kwartaal met als beslissing~stuurvariabele de produktiehoeveelheid

per week
(2.14) specificatie van de kosten: produceren brengt vaste en variabele kos-

ten met zich mee, voorraadvorming alleen variabele kosten

(2.15) Bewegingsvergelijking die de ontwikkeling aangeeft van de voorraad:
toename door de produktie en afname overeenkomstig de afzet. De voor-

raad fungeert in wiskundige zin als toestandsvariabele

(2.16)- (2.17) Randvoorwaarden, die beperkingen opleggen aan zowel toestand

als sturíng
(2.18) Startwaarde die de uitgangspositie van de onderneming aangeeft.

Dit voorbeeld toont duidelijk de afhankelijkheid van de opeenvolgende beslis-
singen~besturingen. De bewegingsvergelijking (2.15) geeft aan dat de huidige

voorraad niet alleen afhankelijk ia van de huidige produktie en afzet, maar
ook van produktie-overschotten of -tekorten in het verleden. Heeft de onderne-
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ming besloten om in voorgaande perioden op maximale capaciteit te produceren,
dan is het denkbaar dat een dergelijke beslissing tijdens de huidige període
niet mogelijk is, gezien de beperkte voorraadcapaciteit.

2.5. Het formele continue besturingsmodel

Het produktievoorraadmodel uit de vorige paragraaf is een voorbeeld van een
discreet dynamisch besturingsmodel. We zullen nu een algemeen optimaal bestu-
ringsmodel in continue tijd presenteren.

In de eerste plaats dienen we een doelstellingsfunctie te specificeren. Deze
kan drie verschillende vormen aannemen:

a) op het einde van de planperiode T s z dient een functie van een bepaalde
toestandsvariabele X(z) maximaal te zijn:

V(XU, U, 0) ~ S(X(z), z) Mayer-type

b) gedurende de planperiode dient een functie van toestand en sturing te wor-
den gemaximaliseerd:

z
V(X0, U, 0) ~ J fU(X(T), U(T), T)dT

Ts0
Lagrange-type

eenzelfde doelfunctie kan ook worden gebruikt bij een oneindig ver weg ge-
legen planhorizon.

c) een combinatie van de twee genoemde mogelijkheden

z
V(XU, U, 0) 3 f fU(X(T), U(T), T)dT f S(X(z), z) Bolza-type.

Ta0

Met behulp van de stuurvariabelen U(dit zijn dus de te bepalen variabelen)
tracht de beslisser de toestand van het systeem, X(T), zodanig te beinvloeden
dat de gekozen doelfunctie een maximale waarde aanneemt. De invloed van de
sturing op de toestand wordt weergegeven door de bewegingsvergelijking

X(T) :- dT ~ f(X(T), U(T), T)
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Zowel sturing als toestand kunnen op elk tijdstip T worden beperkt door neven-

voorwaarden, weergegeven door

g(X(T), U(T), T) ~ 0

Tenslotte start het systeem op T s 0 vanuit een gegeven toestand

X(0) a X0.

Samengevat hebben we het volgende algemene probleem:

z
(2.19) max V(X0, U, 0) m f f0(X(T), U(T), T)dT f S(X(z), z)

U 1L 0

(2.20) o.d.v. X(T) :~ dT ~ f(X(T), U(T), T)

(2.21) g(X(T), U(T), T) ~ 0

(2.22) X(0) a X0.
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3. OPLOSSINGSCONCEPTEN VOOR DYNAMISCHE PROBLEMEN

Afhankelijk van de modelformulering kunnen meerstapsbeslissingsproblemen met
behulp van een aantal optimaliseringstechnieken worden opgelost, zoals wiskun-
dige programmering, dynamische programmering, variatierekening en "optimal
control".

3.1. Wiskundige programmering

De wiskundige programmering is bij de lezer naar alle waarschijnlijkheid het
best bekend, daar hiertoe ook linesire en convexe programmering behoren. Wis-
kundig gezien is de wiskundige programmering een zeer geschikte oplosmethode
voor éénstapsbeslissingsproblemen, waarbij, al dan niet onder randvoorwaarden,
de optimale waarden kunnen worden bepaald. Indien het model geen randvoorwaar-
den kent is het optimum te bepalen met behulp van de klassieke methode, waar-
bij de partiële afgeleiden naar de stuur~beslissingsvariabelen gelijk worden
gesteld aan nul.
In een model met randvoorwaarden zijn de waarden van de variabelen beperkt tot
een toegelaten gebied. Voor dergelijke problemen kan een drietal oplossingsme-
thoden bruikbaar zijn:
- multiplicatormethode van Lagrange
- lineaire programmering
- convexe~kwadratische programmering.
Bij deze methoden kunnen zogenaamde schaduwprijzen worden bepaald. In de opti-
male oplossing geeft zo'n schaduwprijs de waardeverandering van de doelfunctie
weer, indien de grens van een actieve randvoorwaarde met één eenheid kan wor-
den verschoven.
De wiskundige programmering kent tal van praktische toepassingsmogelijkheden.
Bekend is het klassieke handelsreizigersprobleem, terwijl ook het investe-
ringsprobleem van Lorie ó Savage op een eenvoudige manier met behulp van line-
aire programmering op te lossen is.
Ook kan wiskundige programmering worden gebruikt voor het oplossen van meer-
stapsbeslissingsproblemen door het te beschouwen als één groot eenstapsbeslis-
singsprobleem. Als voorbeeld dient het volgende investeringsprobleem:
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definitie

U - nutsfunctie
0(I) ~ concave opbrengstfunctie
I(T) ~ investering in periode T
r - marktrente
Bo - beschikbaar vermogen

model

1
(3.1) max U(I(0), I(1)) ' E 0(I(T))~(lfi)T

I Tm0

(3.2) o.d.v. Bo - I(0) - I(1)~(lfr) ~ 0

toelichting

(3.1) De onderneming maximaliseert het nut van de achtereenvolgende investe-
ringen, te achríjven als de contante waarde van de opbrengsten.

(3.2) Budgetvergelijking met als uiterste mogelijkheden het gehele vermogen
in periode T~0 te ínvesteren of het met de marktrente aangegroeide
vermogen volledig in periode Tbl aan te wenden.

oplossing

Gezien de aard van het probleem kan gebruik worden gemaakt van de multiplica-
tormethode van Lagrange. De te optimaliaeren Lagrange-functie wordt:

(3.3) ' U(I(~)~ I(1)) f a[Bo - I(~) - I(1)I(lfr)~

Uit de noodzakelijke voorwaarden kan worden afgeleid dat de optimale oplossing
moet voldoen aan:

(3.4) 8Ia0 ~óIal ' (lfr) en a ' 8Ia0

De investeringen moeten zo worden gekozen dat de verhouding tussen de margina-
le bijdragen wordt vastgelegd door de marktrente. De waarde van de Lagrange
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parameter a geeft de stijging van de doelstelling weer, indien één eenheid
vermogen extra ter beschikking zou staan.

3.2. Dynamische programmering

Indien in een tijdsbestek meer dan één beslissing moet worden genomen en als
deze beslissingen elkaar sterk beïnvloeden, zoals in meerstapsbeslissingspro-
blemen, dan is het niet mogelijk om het probleem voor te stellen als een veel-
voud van onderling niet samenhangende éénstapsbeslissingsproblemen. In derge-
lijke gevallen is het gebruik van dynamische programmering efficiënter dan
wiskundige programmering. Deze door Bellman (1957) ontwikkelde methode is ge-
schikt voor beslissingsproblemen, die kunnen worden geformuleerd in een model
dat kan worden gesplitst in een aantal sequentieel van elkaar afhankelijke
deelmodellen. De oplossing wordt niet gegeven in de vorm van een beslissing,
zoals bij wiskundige programmering, maar in de vorm van een beslissingsfunc-
tie.
Zeer kenmerkend voor de dynamische programmering is de oplossingsmethodiek,
die is gebaseerd op het volgende optimaliteitsprincipe:

een rij optimale beslissingen heeft de eigenschap dat welke de eerste
beslissing ook is de overige beslissingen optimaal moeten zijn in re-
latie tot de uit de eerste beslissing resulterende toestand.

Dit optimaliteitsprincipe heeft tot gevolg dat in eerste instantie de als
laatste te nemen beslissing wordt geoptimaliseerd met behulp van een ~~nstaps-
beslissingsmodel. De optimale laatste beslissing kan worden uitgedrukt als een
functie van de toestand waarin het systeem verkeert op het moment dat die be-
slissing moet worden genomen. Volgens dit principe gaan we terug in de tijd en
leiden ook voor alle voorafgaande beslissingen dergelijke voorschriften af,
die gegeven de toestand van het systeem aangeven welke beslissing optimaal is.
Dit gaat door totdat de eerste beslissing moet worden bepaald als functie van
een gegeven uitgangspunt, waarna de volledige optimale oplossing kan worden
vastgelegd.
Besliskundig gezien impliceert het oplossen van een z-stapsbeslissingsprobleem
het ontbinden ervan in z van elkaar afhankelijke beslissingsproblemen die re-
cursief worden opgelost als functie van een willekeurige toestand van het sys-
teem. Wiskundig gezien worden z functionaalvergelijkingen recursief opgelost:
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definitie

X(T) ~ toestand van het systeem op moment dat beslissing T moet worden geno-

men
U(T) - optimale beslissing T
gT( ) - opbrengst beslissing T

De volgende functies moeten worden opgelost

fT(X(T)) - max gT(X(T), U(T)) f fT~l(X(T-t~l)).

Bij de laatste beslissing z vervalt de uitdrukking f~lf(X(zfl)) terwijl bij

de eerste beslissing op T-0, de toestandsvariabele is gegeven: X(0) - X~.

Dynamische programmering wordt vooral gebruikt voor het oplossen van discrete

besturingsproblemen. Ter illustratie geven we het volgende getallenvoorbeeld

van het produktie-voorraadmodel van hoofdstuk 2, waarbij we de planperiode

hebben teruggebracht tot drie perioden.

3
(3.5) min E C(T)

T-1

met C(T) s 13 f 2P(T) f V(T) als P(T) ~ 0
s

(3.6) V(T) - V(T-1) t P(T) - 3

(3.7) 0 ~ P(T) ~ 5
0 ~ V(T) t 4

V(T) als P(T) - 0

Voor T-3 dienen we het volgende é~nstapsbeslissingsprobleem op te lossen:

(3.8)
min C(3) - 13 f 2P(3) f V(3)

~ 1~ f 3P(3) f V(2) als P(3) ~ 0

- V(2) f P(3) - 3 als P(3) - 0

Stel dat de eindvoorraad van periode 2 gegeven wordt door V(2) ~ 0. Dan moet

de produktie in periode 3 minimaal drie eenheden bedragen om aan de vraag te
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kunnen voldoen: P(3) ~ 3. Het minimum van C(3) wordt dan gevonden bij een pro-
duktie P~(3) 3 3 en is gelijk aan C~(3) ~ 19. Met andere woorden:

(3.9) f3(V(3) ~ 0) s g3(V(3) s 0, P(3))
~ g3(V(3) s 0, P~(3) - 3) 3 19.

In onderstaande tabel staan de resultaten van deze laatste beslissing vermeld.

v(2)

4

Y(3) f3(V(2)) s minC(3)

19
17
15
0
1

P~(3)
3
2
1
0
0

Tabel 3.1: Optimale laatste beslissing gegeven de eindtoestand van de voor-
gaande periode.

Voor Ts2 krijgen we nu het volgende tweestapabeslissingprobleem:

(3.10) min C(2) f C(3) a
g2(V(1) ~ 1, P(2)) f f3(V(2)) ~
g2(V(1) - 1, P(2)) f g3(V(2)~ P~(3)).

Stel dat V(1) a 0. Hieruit volgt dat de produktie minimaal gelijk moet zijn
aan drie, dus P(2) ~ 3.
Indien we een produktie P(2) - 3 kiezen, dan is de eindvoorraad gelijk aan
V(2) a V(1) f P(2) - 3 3 0 en dient er in periode 3 derhalve een produktie
plaats te vinden van eveneens drie eenheden. De totale kosten zijn dan geli,jk
aan:

(3.11) V(1) f 3P(2) f 10 f f3(V(2) a 0) a 0 f 9 f 10 f 19 - 38

Analoog geldt dat bij een produktie P(2) ~ 4 de eindvoorraad wordt gegeven
door V(2) ~ 1, hetgeen impliceert P~`(3) - 2.
De totale kosten zijn dan gelijk aan 22 f 17 ~ 39.
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Een produktie P(2) 3 5 heeft tot gevolg V(2) - 2, P~(3) 3 1 en C(2) f C~(3) ~
40.
Uitgaande van een eindvoorraad van periode 1, V(1) ~ 0, volgt dat het optimale
produktieplan wordt gegeven door P(2) ~ 3 en P(3) a 3 met als kosten

(3.12) f2(V(1) a 0) s 38.

Ook voor de andere voorraadhoeveelheden kan nu een dergelijk tweeperiodenplan
worden opgesteld. Tenslotte wordt het driestapsprobleem opgelost. We krijgen
dan de volgende uitkomsten:

Voorraad V(T-1) 0 1 2 3 4

produktie P~(3) 3 2 1 0 0
f3(V(2)) 19 17 15 0 1

produktie P(2) m 0 Of19~19 1f17-18
1 15-E19:34 16f17a33 17f15~32

2 17f19f36 18f17a35 19t15~34 20fOs20

3 19f19a38 20f17~37 21f15a36 22f0~22 23f1-24

4 22f17a39 23-F15a38 24-t-0324 25t1-26

5 25f15~40 26f0926 27f1a28

produktieplan 3~ 3 5-~ 0 4 i 0 0~ 3 0~ 3

f2(V(1)) 38 26 24 19 18

produktie P(1) a 0 Of38~38 1f26-27
1 15f38~53 16f26~42 17f24-41

2 17f38a55 18f26~44 19f24-43 20f19-39

3 19t38a57 20f26346 21f24a45 22f19~41 23f18341

4 22f26s48 23f24~47 24f19~43 25f18~43

5 25f24a49 26f19945 27f18a45

produktieplan 4-~5~0 5i0i3 4-~Ot3 Oi3 ~3 0 i5;0

fl(V(0)) 48 45 43 38 27

In dit voorbeeld komt duidelijk het belangrijke kenmerk van een meerstapsbe-
slissingprobleem naar voren: de beslissingen belnvloeden elkaar sterk ofwel de
resterende beslissingsruimte wordt door de huídige beslissing beinvloed. In-
dien de beginvoorraad op T~0 bijvoorbeeld niet gelijk is aan V(0) a 0, doch
wordt gegeven door V(0) ~ 1, dan volgt een volstrekt verschillend optimaal
produktieplan.
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Ook geeft dit voorbeeld het voordeel van lange(re) termijn planning weer. Stel
dat we op grond van alleen de kostenfunctie de produktie vaststellen, dan is
het verstandig om in de eerste periode maximaal te investeren. Op deze manier
immers zijn de vaste kosten per produkt minimaal. Rekening houdend met het
feit dat een positieve eindvoorraad V(3) nooit optimaal is, wordt in periode 2
en 3 een produktie van respectievelijk vier en nul eenheden gerealiseerd. De
totale kosten bedragen dan 49 eenheden en dat is meer dan volgens het optimale
produktievoorraadplan.

3.3. Variatierekening en optimal control

Zoals we bij de dynamische variant van het Gordon-model hebben gezien is het
mogelíjk een optimaal besturingsprobleem weer te geven in een continu model.
Hoewel de dynamische programmering geschikt is te maken voor het oplossen van
continue problemen, wordt in dergelijke gevallen toch de voorkeur gegeven aan
andere methoden, zoals de variatierekening en "optimal control". In sommige
gevallen kunnen dan niet alleen numerieke, maar ook analytische oplossingen
worden gevonden. Bovendien kunnen randvoorwaarden worden opgenomen.
Reeds in de twintiger jaren werd de variatierekening toegepast op economische
problemen. De gebruiksmogelijkheden waren in die jaren echter beperkt door het
ontbreken van mogelijkheden om voorwaarden op te leggen op de toestand- en
stuurvariabelen. Een oplossing voor dit probleem werd in het midden van de
vijftiger jaren gevonden door de russische wiskundige Pontryagin. In 1962 pre-
senteerde hij het bekende "maximum principe", dat op de dag van vandaag nog
steeds een belangrijke bouwsteen vormt van de "optimal control theory". De
variatierekening en "optimal control" zijn in essentie eenzelfde methode en
het is daaram niet verwonderlijk dat men in staat is geweest de variatiereke-
ning zodanig uit te breiden, dat deze thans ook geschikt is voor toepassing op
modellen met randvoorwaarden [Berkovitz (1961)]. Ondanks deze uitbreiding ge-
niet "optimal control" toch de voorkeur bij vele bedrijfseconomische toepas-
singen.
Het oplossingsconcept van optimal control bevat een aantal kenmerken die we
ook aI bij wiskundige en dynamische programmering zijn tegengekomen. Zo maakt
het maximum principe gebruik van de zogenaamde Hamiltoniaan functie. De nood-
zakelijke voorwaarden die aan deze functie worden opgelegd vertonen veel over-
eenkomst met de Kuhn-Tucker-voorwaarden van de convexe programmering. Neven-
voorwaarden worden opgenomen met behulp van de multiplicatorenmethode van
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Lagrange, terwijl het maximum principe kan worden afgeleid met behulp van het
optimaliteitsbeginsel van Bellman.
Het basisidee van dynamisch programmeren vinden we ook terug bij de oplos-
síngsmethode van Van Loon (1983) om de optimale bewegingspatronen van de
stuur- en toestandvariabelen gedurende de gehele planperiode af te leiden.
Uitgaande van de algemene voorwaarden voor een optimale oplossing onderscheidt
hij actieve en niet-actieve randvoorwaarden. Iedere combinatie karakteriseert
een bepaald ontwikkelingspad. Afhankelijk van de actieve randvoorwaarden wordt
het systeem gestuurd. Na verloop van tijd is een randvoorwaarde niet meer be-
perkend en ontstaat er een andere beperking en daarmee een ander pad. Deze
paden kunnen nu worden gekoppeld tot één ontwikkelingspatroon. Van Loon gaat
hierbij allereerst op zoek naar paden, die op het einde van de planperiode
toegelaten zijn om vervolgens mogelijke voorafgaande paden op te sporen. Dit
teruguitwerkend proces herhaalt zich totdat geen enkel voorafgaand pad kan
worden gevonden. Ten slotte wordt gecontroleerd of het laatst gevonden pad kan
voldoen aan de startwaarden van het systeem: het gehele ontwikkelingspatroon
is nu een feit. In hoofdstuk 5 zal uitgebreid op deze methode worden ingegaan.
We geven hier als voorbeeld de oplossing van de dynamische variant van het
model van Gordon.

K,D

D

0

Figuur 3.1. Optimale ontwikkelingspatroon van de dynamische variant van het
Gordon-model.

In het begin van de ontwikkeling is de marginale rentabiliteit hoog, zodat het
verstandig is alle winst in te houden en te gebruiken ter financiering van
nieuwe investeringen, zodat de dividenduitkeringen in de toekomst hoger zullen
uitvallen. De inhoudingsfractie is maximaal: b(T) - 1. Door de aanname van
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afnemende meeropbrengsten zal het rendement bij uitbreiding van de kapitaal-
goederenvoorraad dalen.
Dit groeiproces gaat derhalve door totdat de marginale opbrengst van een uit-
breidingsinvestering gelijk is aan de tijdsvoorkeurvoet van de aandeelhouders.
Vanaf dat moment vinden er alleen vervangingsinvesteríngen plaats en wordt
alle overige winst uitgekeerd: de inhoudingsfractie is minimaal.

3.4. Overzicht noodzakelijke voorwaarden

De oplossing van het dynamisch besturingsprobleem, zoals weergegeven in para-
graa 2.5 dient te voldoen aan een aantal noodzakelijke voorwaarden. Tapiero
(1978) geeft hiervan een overzicht m.b.t. dynamisch programmeren, variatiere-
kening en optimal control, zowel in discrete als continue tijdsvorm. Wij vol-
staan met de continue variant van de twee laatstgenoemde technieken.

Stel we hebben het volgende probleem zonder nevenvoorwaarden en eindwaarde

z
(3.13) V(0) - max f f~(X, U, T)dT

T-0

(3.14) o.d.v. X s f(X, U, T).

Een dergelijk probleem kan worden benaderd met behulp van variatierekening.
Definieer

(3.15) L~ fU(X, U, T) f P(T)[-X f f(X, U, T)].

De noodzakelijke voorwaarden worden dan gegeven door de zgn. Euler-vergelij-
kingen:

(3.16) aL -
ax

(3.17) aL -
aU

(3.18)
aP -

daL - 0 P-
áX } P áX

P( z) - 0
dTa R

daL - U aL - P af ~ U

dTa~ aU aU

daL '
dTaP

~ 0 X- f(X, U, T) ~ 0 X(0) a X~.

Indien we voor hetzelfde probleem de noodzakelijke voorwaarden afleiden m.b.v.
het maximum principe van Pontryagin, dat de bouwsteen is van het optimal con-
trol principe, dan krijgen we:
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Definieer de Hamiltoniaan als

(3.19) H 3 f0(X, U, T) f~y(T).[f0(X, U, T)].

De functie ~(T) moet nu voldoen aan

(3.20) áU s 0 optimaliteit van sturing

(3.21) -~(T) :: - ddTT) ' áX ontwikkeling toegevoegde variabele

(3.22) ~V(z) a aáXz) transversaliteitsvoorwaarden

Indien we ook nevenvoorwaarden introduceren van het type

(3.23) g(X, U, T) ~ 0

dan kunnen m.b.v. het maximuDnprincipe van Pontryagin de volgende noodzakelijke
voorwaarden worden opgesteld:

Definieer de uitgebreide Hamiltoniaan of Lagrangefunctie

(3.24) L a H f a(T)g(X, U, T)
~ f0(X, U, T) f ~(T)f(X, U, T) i.J~(T)g(X, U, T)

De functíes y~(T) en ~(T) moeten nu voldoen aan

af
(3.25) aU a áU } V~(T) áU f~(T) ~~ 0

(3.26) -~(T) ' áX

(3.27) a(T)g(X, U, T) ~ 0

(3.28) ~,(z) - aV(z)
ax

Euler-Lagrange vergelijking

complementariteitsvoorwaarden

transversaliteitsvoorwaarden

(3.29) ~(T) continu en stuksgewijs continu differentieerbaar

(3.30) a(T) niet negatief en continu als U(T) contínu.
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De variabelen y~(T) worden toegevoegde variabelen genoemd, die in de optimale
oplossing de invloed aangeven van een verandering van een toestandvariabele op
de waarde van de doelfunctie. Met andere woorden

~
(3.31) ,y(T) - 8V (T)

dX
met ~ z

V(T) ~ max j f~(X, U, S)dS
U S-T

De toegevoegde variabelen geven dus een soort "lange termijn effect" weer,
zijnde de gecumuleerde toekomstige marginale bijdrage over de resterende plan-
periode. Immers een wijziging in een toestand op een tijdstip T heeft niet
alleen effect op dat tijdstip zelve, maar ook in de toekomst.

De afgeleide van de toegevoegde variabele geeft de invloed van de toestand
weer op een bepaald moment:

8f
(3.32) -~(T) ' 8X a áX } ~ 8X } ~ ~

direkt indirekt
We zien dat dit effect ook uit twee delen bestaat: een verandering in een toe-
standsvariabele heeft een direkt effect op de doelstellingsfunctie en een in-
direkt effect via de bewegingsvergelijking en de nevenvoorwaarden. Indien we
bedenken dat de toegevoegde variabele te schrijven is als

z
(3.33) ~(T) - ~(z) - f ~(S)dS

S-T

waarbij ~(z) in het geval dat de doelfunctie geen eindterm bevat gelijk is aan
nul, dan zien we het korte en lange termijn effect duidelijk in de waarde van
~(T) terugkomen:

(3.34) ~V(T) - J aax f~ aX f a~ dS
S~T

De dynamische Lagrange multiplicatoren a(T) vervullen de bekende rol van scha-
duwprijs: zij geven de verandering weer van de Hamiltoniaan (!) indien de
grens van een actieve nevenvoorwaarde met één eenheid wordt verschoven.

Voor een meer wiskundig technische afleiding van het maximumprincipe wordt
verwezen naar Van Loon (1983) en appendix 1.
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4. DYNAMISCHE MODELLEN BINNEN DE BEDRIJFSECONOMISCHE THEORIE.

Vele aspecten van het gedrag van binnen de onderneming zijn reeds of worden
thans in een dynamisch theoretisch kader bestudeerd. Bij de oplossing van de
modellen wordt thans veelal gebruik gemaakt van 'optimal control'-achtige
technieken. In dit hoofdstuk zullen we een aantal voorbeelden de revue laten
passeren.

4.1. Financierings- en groeimodellen

De dynamische versie van het model van Gordon kan worden beschouwd als een
voorloper van de financierings- en groeimodellen, die thans veel belangstel-
ling genieten. De doelfunctie van deze modellen luidt veelal in termen van
maximalisatie van waarde van de onderneming voor de huidige aandeelhouders.
Deze waarde wordt vaak gedefinieerd als de contante waarde van de dividend-
stroom of de contante waarde van de kasstroom, beide over een oneindige plan-
periode. Indien een eindige planperiode wordt geintroduceerd dan dient de
eindterm de toekomstige waarde van de onderneming te representeren. Veelal is
deze eindterm een functie van de hoeveelheid eigen vermogen op het eindpunt.
In de traditie van Ludwig (1978) wordt ook de gedisconteerde waarde van de
hoeveelheid eigen vermogen zelf als eindwaarde genomen, zodat de doelfunctie
de volgende gedaante krijgt:

z
(4.1) max f D(T)éiTdT t X(z)e-iz

T~0

waarin
D(T) ~ dividend
X(T) ~ hoeveelheid eigen vermogen
i 3 tijdsvoorkeurvoet aandeelhouders
z s planhorizon.

Natuurlijk behoren ook andere doelfuncties tot de mogelijkheden. Zo kunnen we
bijvoorbeeld veronderstellen dat het management van de onderneming de doel-
functie bepaalt. Indien bestuur en eigendom gescheiden zijn en het management
dominant is, dan zal de onderneming maximale groei nastreven in de vorm van
maximale omzet, omdat een dergelijk resultaat het inkomen en imago van het
management verhoogt. Een dergelijke doelfunctie wordt echter veelal gecombi-
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neerd met een restrictie m.b.t. het minimaal gewenste rendement of dividend-
uitkering. We krijgen bijvoorbeeld

- ~(4.2) max f e i TR(T)dT
0

(4.3) o.d.v. R(T) - wL(T) - PminK(T) ~ 0

waarin
K(T) - hoeveelheid kapitaalgoederen
L(T) - arbeid
R(T) - opbrengsten
i' z tijdsvoorkeurvoet management

Pmin ' minimaal gewenst rendement
w - loonvoet.

Het resultaat van dergelijke modellen is een fasengewijze groei, waarbij de
verhoudingen tussen marginale rentabiliteit, rente en tijdsvoorkeurvoet een
belangrijke rol spelen. De optimale politiek houdt een continu proces in tus-
sen eigen en vreemd vermogen, dividend en winstinhouding, groei en consolida-
tie. In het volgende hoofdstuk zal een eenvoudig financierings- en groeimodel
in extenso wordt behandeld.

4.2. Arbeid en werkgelegenheid

Mutaties in produktie en~of produktiecapaciteit brengen ook veranderingen met
zich mee in de personele bezetting, welke op hun beurt gepaard gaan met aan-
passingskosten of op weerstand stuiten van vakbonden. De factor arbeid is der-
halve niet vrij en kostenloos inzetbaar. Om deze reden bepalen Lesourne ~
Leban (1980) met behulp van 'optimal control' simultaan het optimale investe-
rings- en personeelsbezettingsgedrag van een winstmaximaliserende onderneming.
Andere studies betrekken bovendien de loonvorming in de analyse.

Ook vanuit een geheel andere invalshoek kan de factor arbeid invloed uitoefe-
nen op het ondernemingsgedrag. We denken hierbij bijvoorbeeld aan arbeiders-
zelfbestuurmodellen. Hierbij dient de onderneming zich zodanig te ontwikkelen
dat het loon per werknemer wordt gemaximaliseerd [zie bijv. Ekman (1980) en
Jbrgensen (1982)]:
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(4.3) max J IR(T) - aK(T)j é i"TdT
~ L(T)

waarin
i" 3 tijdsvoorkeurvoet werknemers
a s afschrijvíngsquote.

Ook aan een dergelijke doelstellingsfunctie dient een nevenvoorwaarde te wor-
den verbonden. Zonder een dergelijke restrictie is het mogelijk dat door uit-
stoot van arbeid het inkomen per werknemer omhoog wordt gestuwd.

4.3. Marketing-modellen

In veel dynamische bedrijfseconomische modellen die niet direct betrekking
hebben op de afzetmogelijkheden wordt voorbij gegaan aan de werking van de
outputmarkt. Veelal wordt verondersteld dat de produktie zonder veel moeite of
kosten kan worden afgezet tegen een gegeven prijs die constant is (perfecte
markt) of negatief afhankelijk is van de omvang van de output (afnemende meer-
opbrengsten). Toch is vooral de marketing een bekende toepassing van de dyna-
mische modellenbouw. De rol van het tijdsaspect met betrekking tot huidige
advertentie-uitgaven en mogelijke additionele opbrengsten in de toekomst komt
in deze modellen goed tot uitdrukking. In het algemeen kunnen we twee groepen
van marketingmodellen onderscheiden: `sales advertising response models' en
'advertising capital models'. In de eerst genoemde modellen worden de marke-
ting-uitgaven direct verbonden met verkoopmogelijkheden aan nieuwe klanten. De
eerste publicatie op dit gebied is afkomstig van Vidale b~ Wolfe (1957):

(4.4)

waarin

S:- áT ~ alA(T) { 1 - S d }- a2S(T)

A(T) - advertentie~marketinguitgaven
S(T) a totale verkopen onderneming
al ~ invloedsparameter
a2 z verloopparameter
d a totale marktverkopen.
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Deze bewegingsvergelijking geeft onder meer weer dat naarmate het marktaandeel
(S(T)~d van de onderneming groter is, het meer marketinginspanning kost om dit
aandeel verder uit te bouwen. Indien de ondernemíng geen marketinginstrumenten
hanteert, zullen de verkopen teruglopen met a2S(T) per tijdseenheid.

De 'advertising capital models', geïntroduceerd door Nerlove 6 Arrow (1962),
vatten marketinguitgaven op als investeringen, die een accumulerende goodwill
veroorzaken. De prijs van de huidige marketinguitgaven is é~n geldseenheid,
zodat êén gulden van de huidige marketinguitgaven de goodwill met één eenheid
verhoogt. Ten gevolge van ondermeer de inspanningen van concurrenten wordt
verondersteld dat de goodwill met een constante snelheid a3 terugloopt.

G:~
dT 3 A(T) - a3G(T)

(4.5)

waarin

S 3 S(P(T), G(T))

G(T) ~ goodwill
P(T) ~ prijs van het produkt
a3 - verloop~afschrijvingsparameter.

Het doel van de onderneming kan bijvoorbeeld zijn het maximaliseren van de
contante waarde van de netto opbrengstenstroom:

(4.6) max f {[P(T) - c]S(P,G) - A(T)}e-iTdT
P,A 0

waarin
c- kosten per eenheid produkt

Ter illustratie zullen we de oplossing van dit model eens volledig beschrijven
[zie ook Oomens (1984)]. We maken gebruik van het maximum principe van
Pontryagin om de noodzakelijke voorwaarden voor een optimale oplossing af te
leiden.

Definieer de Hamiltoniaan:

(4.7) H-{[P(T) - c].S(P,G)-A(T)}e-iT f. V'(T)~[A(T) - a3G(T)].
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Naast de transversaliteitsvoorwaarde worden de noodzakelijke voorwaarden gege-

eP - [S(P'G) } (P(T) - c~]e-iT ' 0

aÁ
'-e-iT f V'(T) a 0

(4.10) -~(T) :' dT s[P(T) - c]dG
e-iT - a3~(T).

Uit (4.8) kan de optimale prijspolitiek worden bepaald. We definiëren de
prijselasticiteit door

(4.11) n .- - aS P
p ~ 8P ' S

en gebruiken deze elasticiteit om voorwaarde (4.8) te herschrijven tot

(4.12) P~ 3

Deze optimale prijspolitiek kan ook worden afgeleid m.b.v. het Dorfman-
Steiner-theorema.
Differentiëren we vervolgens (4.9) naar de tijdsvariabele T, dan volgt na sub-
stitutie van (4.9) in (4.10):

(4.13) i e iT -[P(T) - c]dG e-iT - a3éiT

ofwel

(4.14) [P(T) - c] aG - a3 f i

Deze uitdrukking zegt dat de marginale opbrengst van een eindheid goodwill
gelijk moet zijn aan de som van de afschrijvingen per eenheid goodwill en de
tijdsvoorkeurvoet i. Oftewel een bekende economische regel steekt zijn kop op:
de margínale opbrengsten moeten gelijk zijn aan de marginale kosten.

Merk op dat het rechterlid van (4.14) tijdsonafhankelijk is. Gegeven een opti-
male prijspolitiek P~ dient voor alle waarden van T de marginale invloed van
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de goodwill op de verkopen, dS~dG, gelijk te zijn aan een gegeven constante.
Maar dat houdt in dat G een constante waarde G heeft, hetgeen alleen mogelijk
is als A~(T) - a3G. We zien dus dat voor alle T~ 0 moet gelden dat

(4.15) A~(T) 3 Á z a3G.

Dit houdt in dat de optimale marketingpolitiek als volgt kan worden beschre-
ven. Voor het geval dat G(0) ~ G is het optimaal onmiddelijk naar G te sprin-
gen door op T~0 een marketingimpuls te plaatsen en vervolgens A~(T) - a3G te
kiezen, zodat dit optimale nivesu gehandhaafd blijft. Indien Q(0) ~ G wordt de
optimale ontwikkeling gegeven door eerst A~`(T) ~ 0 te stellen, totdat de om-
vang van de goodwill gedaald is tot het niveau G om vervolgens wederom de mar-
ketinginspanningen gelijk te stellen aan het stationaire niveau a3G.

Dit Nerlove-Arrow-model is een voorbeeld van zowel een zogenaamde "bang-bang-
control" als een "jump"-control. Met een "jump" wordt bedoeld dat de toestand
discontinu is. In het geval dat G(0) ~ G springt de toestandsvariabele G(T) op
T-0 van G(0) naar G, doordat de verantwoordelijke stuurvariabele op dat moment
oneindig groot is. Met "bang-bang" bedoelen we dat de optimale waarde van de
stuurvariabele van het ene naar het ander nivesu springt: eerst is de optimale
marketinginspanning gedurende een bepaalde tijdsinterval gelijk aan nul om
vervolgens naar het nivesu a3G te springen en daar te blijven. De stuurvaria-
bele vertoont derhalve discontinuYteiten in de tijd, die worden veroorzaakt
door de lineariteit van de stuurvariabele in de Hamiltoniaan.

Door nu de marketinginspanningen A(T) expliciet niet-lineaír in de verkoopver-
gelijking op te nemen, bijvoorbeeld als volgt

(4.16) S s S(P, G, A)

met
2

dA ~ 0 en d 2~ 0
dA

kunnen we een geleidelijke ontwikkeling van de marketínginspanningen bereiken.
De optimale oplossing kunnen we in zo'n geval m.b.v. een zogenaamd fasendia-
gram nader analyseren [zie Oomens (1984)].
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r(0)

r

a

De optimale ontwikkeling wordt gegeven door de zware lijnen die tot ( A,G) na-
deren. Deze unieke ontwikkeling is optimaal, omdat alle andere mogelijke ont-
wikkelingen leiden tot ofwel oneindig grote ( A,G) (bovenste pijlen) ofwel een
goodwill, die nadert tot nul ( onderate pijlen).
In het geval G(0) ~ G is het optimaal de marketing-inspanningen in de beginpe-
rioden zo hoog mogelijk op te voeren en daarna geleidelijk te verminderen
naarmate de goodwill G het evenwichtsnivesu G nadert.
Nadeel van deze analyse is, dat weliswaar bekend is aan welke condities de
optimale ontwikkeling moet voldoen, maar dat de ontwikkeling zelf niet geheel
bekend is. In het volgende hoofdstuk komen we hierop terug.

In bovenstaande marketingmodellen wordt met marketinginspanning veelal recla-
me-uitgaven bedoeld. In recente artikelen [zie o.a. Conrad (1984) en Ringbeck
(1984)] wordt echter ook de kwaliteit van het produkt als een marketinginstru-
ment geintroduceerd. Met name de reactie van de consument, die een discrepan-
tie ervaart tussen de door hem waargenomen kwaliteit en de hem door prijs en
reclame-activiteiten beloofde kwaliteit, is dan een interessant onderwerp van
studie.

4.4. Voorraadmodellen

Indien de produktie- en de afzetmogelijkheden niet goed op elkaar zijn afge-

stemd, (of door het stochastische karakter van de afzet niet goed op elkaar

zijn af te stemmen), kunnen er voorraadoverschotten- of tekorten ontstaan. Ook
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is het mogelijk dat de liquiditeitsbehoefte niet in overeenstemming is met de
beschikbare middelen. Deze problematieken komen aan bod in de produktie-voor-
raadmodellen en de kasbeheermodellen.
In hoofdstuk 2 is een voorbeeld gegeven van een produktie-voorraadmodel. In
het algemeen is het doel een zodanige planning van produktie en voorraad dat
gegeven een (eventueel stochastische) vraagfunctie de kosten van voorraad en
neen-verkopen minimaal zijn over de in ogenschouw genomen planperiode. In re-
cente artikelen wordt ook de verkoopprijs als stuurvariabele van de vraag~af-
zetfunctie meegenomen en worden voorraadkoeten niet homogeen lineair veronder-
steld [Feichtinger á Hartl (1983)]. We krijgen dan bijvoorbeeld het volgende
model

(4.17) max J[P(T).S(P) - c(U) - h(X)]e iTdT f X(z)e-iz
P,U 0

(4.18) o.d.v. X:a dT ~ U- S(P)

h'(X) ~ 0, h(X) ~ 0 als X~ 0 voorraad
h'(X) z 0, h(X) 3 0 als X- 0
h'(X) ~ 0, h(X) ~ 0 als X ~ 0'neen'-verkopen.

waarin
c ~ produktiekostenfunctie
U - produktie
X - voorraad
h ~ voorraadkostenfunctie.

Als doelfunctie wordt gehanteerd de contante waarde van de winst, zijnde de
verkoopopbrengsten minus de produktíe- en voorraadkosten.
De voorraad neemt toe door de produktie en neemt af door de verkopen, die
m.b.v. de prijspolitiek beinvloedbaar zijn.

De kasbeheermodellen díenen ter bepaling van de optimale verdeling in de tijd
van de beschikbare liquiditeiten over de ter beschikking staande mogelijkhe-
den, gegeven de in- en uitgaande geldstromen, de kostenparameters en de rand-
voorwaarden [Slangen (1984)].
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4.5. Overige toepassingen binnen de bedrijfseconomie

Naast bovenstaande aandachtgebieden wordt dynamische optimalisering nog op tal
van andere bedrijfseconomische problemen toegepast, waarop hier niet nader zal
worden ingegaan. Volledigheidshalve noemen we de onderhoud- en vervangingsmo-
dellen van duurzame produktiemiddelen, transportmodellen, aanwending van hulp-
stoffen zoals delfstoffen en optiemarktmodellen.
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5. DYNAMISCHE MODELLEN VAN DE ONDERNEMING.

5.1. Het investeringsmodel van Jorgenson

De investeringsbeslissing ís in feite een duidelijk voorbeeld van dynamische
besluitvorming: de ondernemíng moet thans offers brengen om in de toekomst
mogelijke inkomsten te genereren. Jorgenson (1963) is een van de eerste econo-
men díe het investeringsprobleem binnen een dynamische context heeft ge-
plaatst. Hij beschrijft een onderneming, die haar netto opbrengsten over een
oneindige planperiode wil maximaliseren. Om de opbrengsten uit de verschillen-
de perioden te kunnen sommeren, worden ze contant gemaakt met behulp van de
tijdsvoorkeurvoet i van de eigenaren van de onderneming.

De onderneming vervaardigt één produkt en verkoopt dit op een perfecte markt,
zodat de verkoopprijs constant is. Voorts kent de onderneming twee inputfacto-
ren: arbeid en kapitaalgoederen. Beiden worden verworven op perfecte markten,
zodat ook deze prijzen constant en gegeven zijn. We krijgen dan de volgende
doelstellingsfunctie

(5.1) max 1 [0(K,L) - cI]e-iTdT
I,L 0

waarin
0(K,L) a PQ(K,L)-wL a netto opbrengst produktíe
Q - produktiehoeveelheid
I ~ investeringen
K - kapitaalgoederenvoorraad
L ~ hoeveelheid arbeid
c a prijs van een investeringsgoed
i ~ disconteringsvoet
P - verkoopprijs
w ~ loonvoet.

De hoeveelheid kapitaalgoederen neemt toe door de investeríngen en neemt af
door uitstoot van afgeschreven produktie-eenheden:

(5.2) K(T) ;~ dKdT) - I(T) - aK(T)
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waarin
a - afschrijvíngsvoet.

Jorgenson veronderstelt verder dat de produktie en dus ook de netto opbrengst
een stijgende concave functie is van de hoeveelheid kapitaal en arbeid.
Hij veronderstelt derhalve afnemende meeropbrengsten.

2 2
( 5.3)

a0
~ 0 a~ ~ 0 a ~~ 0 a ~ ~ 0óU áL aK2 aL2
a2o a?o a2o zen
aK2 . aL2 ~ [aKBL]

Tenslotte voegen we nog één veronderstelling toe. We nemen aan dat het ver-
standig is om tenminste ~én eenheid te gaan produceren. Dit heeft tot gevolg
dat de marginale opbrengst van het eerste produkt groter is dan marginale kos-
ten van zowel kapitaal als arbeid:

( 5.4) P~~ c( ifa) en P ~~ w als Q e K 3 L- 0.

We hebben nu het volledige model geformuleerd. Het is een dynamischc bestu-
ringsmodel met twee stuurvariabelen, nl. de investeríngen en de hoeveelheid in
te zetten arbeid en één toestandvariabele, de omvang van de kapitaalgoederen-
voorraad. Merk op voorhand op dat geen enkele variabele is onderworpen aan
beperkingen. De oplossing kan op verschillende manieren worden afgeleid. Ge-
zien de structuur van het model is dit een goede gelegenheid om de variatiere-
kening techniek te illustreren.
In de appendix wordt ingegaan op het gebruik van het maximumprincipe van
Pontryagin.

We construeren eerst de functie L volgens

(S.5) L - [0(K,L) - cI]e-iT f ~[I - aK - K]

De noodzakelijke voorwaarden voor een optimale oplossing worden dan gegeven
door:
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(5.6) áK
e-iT - a~ } ~ ~ 0

(5.7) -c e iT f ~y - 0

(5.8) 3L
e-iT

- [P ~- w) e iT - 0.

(5.9) K - I - aK.

Uit (5.7) volgt na differentiatie

(5.10) y 3-i c e iT

Substitutie van (5.7) en (5.10) in (5.6) geeft dan

(5.11) [áK f ac - ic]e iT s 0 voor alle T

ofwel

(5.12) áK - c(afi) voor alle T.

Uit (5.8) volgt dat op elk tijdstip T de hoeveelheid arbeid wordt vastgelegd
door de gelijkheid van margínale opbrengsten en marginale kosten. Deze con-
stante optimale arbeidsproduktiviteit impliceert dat 0 een concave functie is
van K, zodat er een eenduidig verband beataat tussen de marginale produktivi-
teit 80~aK en de hoeveelheid kapitaalgoederen.

tg a- áK - c (ati)

K0
Figuur 5.1. Verband tussen hoeveelheid produkt en kapitaalgoederen.
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Maar dit heeft tot gevolg dat (5.12) éénduidig de optímale hoeveelheid kapi-
taalgoederen vastlegt, waardoor ook de optimale omvang van de produktie en
opbrengst kan worden bepaald. Deze omvang is zodanig dat de marginale op-
brengst van de kapitaalgoederen gelijk is aan de financiële verplichtingen per
kapitaal goed: het door de eigenaar gewenste rendement ci en de afschrijvingen
ca.
Bovendien zien we dat deze optimale omvang onafhankelíjk is van het tíjdstip
waarop de onderneming zich bevindt. Omdat geen enkele variabele aan banden is
gelegd, zal elke afwijking van het optimale nivesu direct een aanpassing tot
gevolg hebben. Indien de onderneming op tijdstip T~0 een hoeveelheid kapitaal-
goederen KD ~ K~ bezit, dan zal onderstaande figuur de optimale politiek weer-
geven.

K

i
Figuur 5.2. Optimale ontwikkeling model Jorgenson.

De onderneming investeert op T:0 zodanig veel dat in één keer de optimale om-
vang wordt bereikt. Vervolgens worden alleen de uitgesloten kapitaalgoederen
vervangen, zodat het optimale niveau gehandhaafd blijft. De investeringen wor-
den dan gegeven door

. ~
(5.13) K ~ 0 ~ I ~ aK

Een groot bezwaar van het model van Jorgenson is de niet realistische sprong
aan het begin van de ontwikkeling. Immers, vrijwel alle ondernemingen zullen
niet in staat zijn om in één sprong hun optimale nivesu te bereiken. We kunnen
hiervoor onder andere twee oorzaken noemen. Allereerst zal elke verandering
additionele kosten oproepen. Deze zgn. aanpassingskosten zijn veelal groter
naarmate de aanpassing (lees: investering) groter is. Op deze manier wordt een



34

rem op de snelheid van de ontwikkeling geintroduceerd [zie o.a. Saderstróm
(1976), Kort (1985)]. Een tweede aspect betreft de financiering van de onder-
neming. Jorgenson veronderstelt dat iedere investering zonder problemen kan
worden gefinancierd. Zelfs een klein startend bedrijf blijkt over enorme fi-
nancieringsbronnen te kunnen beschikken. Dit is natuurlijk niet realistisch.
Daarom zullen we in de volgende paragraaf expliciet rekeníng houden met de
financieringsmogelijkheden en vermogensstructuur van de onderneming.

5.2. Produktie, financiering en investering

Voor zover ons bekend is Leland in 1972 de eerste geweest, die de produktie~
investeringsbeslissing in samenhang met de financiering ervan binnen een dyna-
misch context heeft bestudeerd. Deze publicatie werd in 1973 gevolgd door het
bekende franstalige boek van Jacques Lesourne, waarin verschillende financie-
ringsmodellen, al dan niet onder nevenvoorwaarden, al dan niet in combinatie
met aandelenemissies, aan bod komen. Hierna volgde een stroom publicaties van-
uit verschillende invalshoeken en met verschillende variaties op hetzelfde
thema. We noemen Krouse 6 Lee (1973), Bensoussan e.a. (1974), Sethi (1978),
Ludwig (1978) en van Loon (1981).
Het model dat wij gaan beschrijven is een variant op het laatstgenoemde arti-
kel. Dit model ligt ten grondslag aan uitbreidingen, zoals die van Van i,oon
(19R3), Van Schijndel (1983) en Kort (1985) [zie hoofdstuk 6].

Uitgangspunten bij de bouw van het deterministische model van het onderne-
mingsgedrag zijn de volgende. De onderneming kent slechts één van belang zijn-
de produktiefactor, namelijk kapitaalgoederen. Dit houdt niet in dat bijvoor-
beeld de factor arbeid niet aanwezig is, doch dat deze geen essentiële rol
speelt in het besturingsproces. Voorts introduceren we afnemende meeropbreng-
sten voor de onderneming. Men kan deze veroorzaakt denken door een onvolkomen
afzetmarkt en~of door toenemende kosten van organísatie bij schaalvergroting.
De opbrengst voor aftrek van interest en vennootschapsbelasting 0(K) is der-
halve een concave functie van de hoeveelheid kapitaalgoederen K(T).

(5.14) dK ~ 0
2

en d 2 ~ 0.
dK

We nemen aan dat de activa van de onderneming alleen bestaan uit kapitaalgoe-
deren en dat deze worden gefinancierd met zowel eigen als vreemd vermogen.
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kapitaalgoederen K(T)

In formulevorm geeft dit

( 5. 15) K(T) a X(T) i- Y(T) .

X(T) eigen vermogen
Y(T) vreemd vermogen

We nemen aan dat aan het opnemen en aflossen van vreemd vermogen geen kosten
zijn verbonden. De vennootschapsbelasting veronderstellen we recht evenredig
met de omvang van de netto winst. De winst na belastingen kan worden aangewend
om het eigen vermogen te vergroten en~of dividend uit te keren aan de aandeel-
houders. Indien de winst wordt ingehouden kan deze worden gebruíkt ter finan-
ciering van nieuwe investeringen.

(5.15) W(T) ~ D(T) f X(T)

waarin
W(T) - winst na belasting

Aandelenemissies worden in dit verband buiten beschouwing gelaten. Ten slotte
veronderstellen we dat de omvang van de afschrijvingen proportioneel zijn met
de ingezette hoeveelheid kapitaal. We krijgen dan de volgende resultatenreke-
ning:

Resultatenrekening

opbrengst S(K) aK(T) afschrijvingen
rY(T) rente over vreemd vermogen
rc(0-rY) vennootschapsbelasting
W(T) winst na belasting

Samen met (5.15) leidt de resultatenrekening tot het volgende verband:

(5.16) X:a dT s(1-TC)(D(K) - rY) - D

balans

waarin
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S(K) ~ verkoopopbrengsten
0(K) - netto opbrengst voor aftrek van interest en vennootschapsbelas-

ting en 0(K) a S(K) - aK

Het laatste schema, dat we gebruiken voor de bouw van het model, is het kas-
overzicht. Hiervoor zijn geen verdere veronderstellingen nodig.

kasoverzicht

opbrengsten S(K)
toename vreemd vermogen Y(T)

rY(T) rentebetalingen
I(T) bruto investeringen
Tc(0-rY) vennootschapsbelasting
D(T) dividendbetalingen

Indien we de resultaten van de balans, de resultatenrekening en het kasover-
zicht combineren, dan kunnen we daaruit afleiden de ontwikkeling van de kapi-
taalgoederenvoorraad. Deze wordt beschreven door de bekende definitie van uit-
breidingsinvesteringen:

(5.17) K - X t Y

-(1-tc)(S-aK-rY) - D~- (1-TC)rY f I f Tc(S-aK) f D- S

Voorts nemen we aan dat de markt slechts bereid i s tot een gedeelte h van het
eigen vermogen vreemd vermogen te verschaffen:

(5.18) Y(T) ~ hX(T).

Samen met de constante en gegeven rentevoet r is dit een manier om rekening te
houden met onzekerheid binnen een deterministisch model. De rentevoet r kan
worden opgevat als een indicator voor de risicoklasse, waarin de onderneming
zich bevindt. Uitdrukking (5.18) legt dan een voorwaarde op aan de financiële
structuur waaraan een onderneming moet voldoen om binnen die risicoklasse te
blijven.
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Ten slotte dienen we de doelfunctie van de onderneming aan te geven. De onder-
neming gedraagt zich alsof zij haar waarde voor de aandeelhouders maximali-
seert. Die waarde bestaat uit de contante waarde van de toekomstige netto di-
videnduitkeringen en de eindwaarde van het eigen vermogen:

(5.19) J D(T)é iTdT f X(z)e-iz
T~0

waarin
i 3 tijdvoorkeurvoet aandeelhouders
z - planperiode

Bij deze doelstelling hebben we verondersteld dat de aandeelhouders niet be-
lastingplichtig zijn.

Indien we veronderstellen dat alle variabelen alleen niet-negatieve waarden
mogen aannemen, kunnen we bovenataand model samenvatten tot het volgende model
van de onderneming:

z
(5.20) max f D(T)é iTdT t X(z)e-iz

I,Y,D T~0

(5.21) o.d.v. X - (1-TC)(0(K) - rY) - D

(5.22) K ~ I - aK

(5.23) 0~ K~ X f Y

(5.24) 0 ~ Y ~ hX

(5.25) D ~ 0.

We hebben aldus een dynamisch besturingsmodel geformuleerd. De toestand wordt
beschreven door de hoeveelheid kapitaalgoederen en eigen vermogen. Deze toe-
stand ontwikkelt zich onder invloed van de stuurvariabelen I, Y en D volgens
de bewegingsvergelijkingen (5.21) en (5.22). Zowel toestand als sturing zijn
aan beperkingen onderworpen. De sturing zal over de gehele planperiode zodanig
worden geregeld dat de doelfunctie een maximale waarde zal aannemen.
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Teneinde níet interessante ontwikkelingspaden uit te sluiten nemen we de vol-
Rende veronderstellingen aan:

(5.26) voor K(T) - 0 geldt (1-TC dK ~ max{(1-rc)r,i}.

Uit de concaviteit van de opbrengstfunctie volgt, dat de tweede afge-
leide naar K kleiner is dan nul, hetgeen samen met (5.26) inhoudt, dat
er altijd een kapitaalgoederenvoorraad bestaat, waarmee het mogelijk
is rendabel te produceren, onafhankelijk van de financiële structuur

(5.27) i~( 1-TC)r teneinde ontaarde oplossingen te voorkomen

(5.28) De onderneming start met een psotieve hoeveelheid eigen en vreemd ver-
mogen en wel zodanig dat

Y(0) ~ hX(D)
X(0) t Y(0) - K(0)

Om rekenkundige redenen dient aan de dividenduitkeringen nog een eindige bo-
vengrens te worden opgelegd, terwijl de investeringen door een minimale en
maximale waarde dienen te worden begrensd. We veronderstellen echter, dat di-
vidend en investeringen deze extreme waarden niet zullen aannemen.~)

5.3. Noodzakelijke voorwaarden voor optimaliteit

Voor de oplossing van bovenstaand model zullen we gebruik maken van het maxi-
mumprincipe van Pontryagin, waarmee noodzakelijke voorwaarden worden afgeleid
waaraan de optimale oplossing dient te voldoen, om vervolgens met behulp van
de iteratieve procedure van Van Loon (1983) de toegelaten besturingspaden te
combineren tot optimale ontwikkelingspatronen.

We maken allereerst gebruik van de gelijkheid K~ X f Y om het model met één
variabele te reduceren. We elimineren de stuurvariabele Y door substitutie van

~) Met behulp van de stelling van Arrow S~ Kurz ( 1970) kan zelfs worden aange-toond dat D en i voor T~ 0 de extreme waarden niet zullen aannemen. Op het
startpunt T-0 kan dit evenwel wel plaatsvínden.
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(5.29) Y ~ K - X.

We krijgen nu het volgende gereduceerde model

z
(5.30) max J D(T)e-iTdT f X(z)e-iz

I,D T30

(5.31) o.d.v. X 3(1-TC)(0(K) - rK f rX) - D

(5.32) K ~ I - aK

(5.33) K - X ~ 0

(5.34) (lfh)X - K ~ 0

(5.35) D ~ 0.

De voorwaarden ( 5.33) en (5.34) garanderen dat wordt voldaan aan de eis
X ~ 0.

Noem nu

(5.37) H~ D e iT f~1[(1-TC)(0(K) - rK t rX) - D] f ~y2[I-aK]

de Hamiltoniaan en

(5.38) L- H f al(K-X) t~2((lfh)X - K) -~ J~3D

de Lagrangefunctie, waarin

~~ -~~(T) de toegevoegde variabele, die in de optimale oplossing de `
invloed van een verandering van X(T) resp. K(T) op de
waarde van de doelfunctie weergeeft.

~r a~r(T) de dynamische Lagrangemultiplicator, die in de optimale
oplossing de schaduwprijs van de betreffende voorwaarde
weergeeft op tijdstip T.
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Voor een optimale oplossing moeten er functies ~~(T) en ar(T) zijn, die aan de
volgende voorwaarden voldoen:

Optimaliteit van de stuurvariabelen

(5.39) áD - éiT -~1 f a3 ~ 0

(5.40) 8Í s ~2 3 0.

Ontwikkeling van de toegevoegde variabelen (Euler-Lagrange)

(5.41) -~1 ~ áX ~ r(1-TC)~1 f (lfh)a2 - ~1

(5.42) -~2 - áK 9 ~1(1-TC)(~ - r) - a~2 - ~2 f al

Complementariteitsvoorwaarden

(5.43) al(K-X) 3 0

(5.44) a2((lfh)X-K) - 0

(5.45) a3n ~ 0.

Transversaliteitsvoorwaarden

(5.46) ~1(z) - e-iz

(5.47) ~2(z) 3 0

Overige voorwaarden

(5.48) ~~(T) zijn continu met stuksgewijs continue afgeleiden op [O,z].

(5.49) ar(T) niet negatief en continu als D resp. I continu is.

Op basis van de vermelde complementariteitsvoorwaarden kunnen 23 - g verschil-
lende combinaties van actieve en niet actieve randvoorwaarden onderscheiden.
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politíek~pad

~1
~2
~3

1 2 3 4 5 6 7 R

0 0 f f 0 0 f f

f 0 0 0 f 0 f f

t f f 0 0 0 0 f

Tabel 5.1. Combinaties van actieve en niet-actieve voorwaarden.

Van een drietal, 6 t~m 8, kan worden aangetoond, dat zij niet voldoen aan de
overig gestelde eisen en derhalve buiten beschouwing kunnen worden gelaten
[zie appendix 2.1]. De resterende vijf mogelijkheden worden in de volgende
paragraaf nader toegelicht.

5.4. De toegelaten paden

Vijf combínaties van waarden van de Lagrangemultiplicatoren leveren toegelaten
optimale ontwikkelingspatronen. Ieder pad of politiek wordt gekenmerkt door
een bepaalde verhouding van het eigen en vreemd vermogen, een verschill.end
groeitempo en~of andere dividendpolitiek. We zullen deze kenmerken thans glo-
baal afleiden en inhoudelijk weergeven. De analytische afleiding staat vermeld
in appendix.

Politiek 1: maximale groei

a - 0

a2 ~ 0'.J
a3 ~ 0

~ K ~ (lfh)X

D a 0

Deze politiek wordt gekenmerkt door maximale groeimogelijkheden. De onderne-
ming trekt zoveel mogelijk vreemd vermogen aan en houdt alle winst in, zodat
de investeringen maximaal zijn. Deze expansie vindt plaats omdat de marginale
opbrengsten groter zijn dan de marginale netto kosten van vreemd vermogen. Met
andere woorden, in deze ontwikkelingsfase geldt:

d0(1-tc)áK ~ (1-TC)r
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Politiek 2: consolidatie

a2 - 0 J ~ ( lfh) X ~ K ~ X

a3 m 0 ~ D a (1.

~De totale goederenvoorraad bevindt zich op het niveau KYX, waarvoor geldt dat
de netto marginale opbrengsten gelijk zijn aan de netto kosten van vreemd ver-
mogen:

(1-TC)dK a (1-TC)r

Er vinden alleen vervangingsinvesteringen plaats, terwijl het aanwezige vreemd
vermogen wordt afgelost.

Politiek 3: groei met eigen vermogen

a2 - 0

~ K ~ X

a3~0 ~D~O.

De onderneming bezit geen vreemd vermogen en er wordt geen dividend uitge-
keerd. De gerealiseerde winst wordt gebruíkt ter financiering van nieuwe in-
vesteringen, waardoor de hoeveelheid kapitaalgoederen toeneemt. De omvang van

~de kapitaalgoederenvoorraad is groter dan ICYX.

Politiek 4: stationaire toestand met alleen eigen vermogen

~ K - X

~2 3 0

ai ~ 0-

a3- 0 ~ D~O.
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De kapitaalgoederenvoorraad bevindt zich op een niveau ICX waarvoor geldt dat
de marginale opbrengsten gelijk zijn aan de tijdsvoorkeurvoet van de aandeel-
houders:

(1-rc)dK - i

Er vinden alleen vervangingsinvesteringen plaats, terwijl de resterende winst
volledig wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in de vorm van divídend. De
onderneming bezit geen vreemd vermogen. Deze politiek is alleen optimaal als
vreemd vermogen relatief duur is, met andere woorden als i ~(1-TC)r.

Politiek 5: stationaire toestand met maximaal vreemd vermogen

a1~0
~ K ~ (lfh)X

a2 ~ 0

a3~0 ~n~o

De omvang van de kapitaalgoederenvoorraad is constant en wel op een niveau
~

KY, waarbij de netto marginale opbrengsten gelijk zijn aan de marginale kos-
ten. Daar de onderneming de maximaal toegelaten hoeveelheid vreemd vermogen
bezit, bestaan de marginale kosten uit een gewogen gemiddelde van de tijds-
voorkeurvoet en de netto kosten van vreemd vermogen. Er geldt dus

(1-TC K a lfh i} lfh (1-TC) r

De gewichten geven de relatieve aandelen weer van het eigen resp. vreemd ver-
mogen in het totale vermogen. Er vinden alleen vervangingsinvesteringen plaats
en de resterende winst wordt evenals bij politiek 4 geheel aan de aandeelhou-
ders uitgekeerd. Dit pad ís mogelijk bij relatief goedkoop vreemd vermogen,
dus als i ~ (1-T )r.c

5.5. Optimale ontwikkelingspatronen

Nu we bekend zijn met de mogelijke politieken, die de onderneming kan uitvoe-
ren, zullen we gaan onderzoeken of het mogelijk is deze politieken zodanig
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achter elkaar te koppelen dat er optimale ontwikkelingspatronen ontstaan. We
gebruiken hierbij de door Van I,oon (1983) aangegeven iteratieve procedure,
hetgeen inhoudt, dat we achteraan in het ontwikkelingspatroon starten. We gaan
allereerst op zoek naar een politiek die op het einde van de planperiode, T-z,
toegelaten is (eindpolitiek) om vervolgens mogelíjke voorafgaande ontwikke-
lingspaden op te sporen. Hierbij maken we gebruik van de continuïteitseisen,
die aan verscheidene variabelen zijn opgelegd.

Een politiek kan eindpolitiek zijn, indien het voldoet aan de transversali-
teitsvoorwaarden (5.46) en (5.47). Natuurlijk moet ten alle tijden worden vol-
daan aan de overige optimaliteitsvoorwaarden (5.39) en (5.40). Laatstgenoemde
levert noch problemen noch bruikbare voorwaarden op. Beschouwen we (5.39) op
het tijdstip T~z en veronderstellen we dat is voldaan aan voorwaarde (5.46)
dan krijgen we

(5.50) 0 - éiz } ~yl(z) ~- a3(z)

-iz -iz- e - e f a3(z) ~ ~3(z).

Met andere woorden, alleen een politiek met a3 ~ 0 kan voldoen aan bovenstaan-
de eisen, zodat de planperiode altijd wordt besloten met een stationaire poli-
tiek waarbij dividend wordt uitgekeerd. We krijgen dus het volgende resultaat

politiek

4
5

eindpolitiek als

i ~ (1-TC)r
i ~ (1-T )rc

Tabel 5.2. Mogelijke eindpolitieken.

Nu de eindpolitiek bekend is, kunnen we deze gaan koppelen met voorafgaande
ontwikkelingspaden [zie appendix 2.3). Dit leidt tot twee hoofdontwikkelings-
patronen:

A: als i~ (1-T ) r : 1 i 2; 3-~ 4c
B: als i~ (1-T )r : 1-~ 5c
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Het eerste hoofdpatroon ontstaat indien eigen vermogen relatief goedkoop is:
i~(1-T )r [zie figuur 5.3]. Hoewel vreemd vermogen relatief duur is, zal dec
onderneming in eerste instantie toch de kredietmogelijkheden maximaal benutten
om zo snel mogelijk te groeien. Zolang de marginale opbrengsten groter zijn
dan de kosten van vreemd vermogen is dit een lonende strategie (politiek 1).

yx

KD

K,Y,D

I ~
I '

I
I i

~ ~ I
~ ~ ~-, D

~ I
I ~ I I
I Yi ~

~ ~ ' T
0 t12 t23 t34 z

Figuur 5.3. Optimaal ontwikkelingspatroon indien i ~(1-TC)r.

Zodra er echter ten gevolge van de afnemende meeropbrengsten een gelijkheid
optreedt tussen de marginale opbrengst en de relatief hoge kosten van vreemd
vermogen (áK - r) treedt de consolidatiefase in: de onderneming vervangt het
vreemd vermogen door het goedkopere eigen vermogen (politiek 2). Gegeven de
mogelijkheden waaruit de onderneming kan kiezen, is dit de beste strategie.
Immers ,

- uitkeren van de winst levert voor aandeelhouders een rendement op gelijk de
tijdsvoorkeurvoet i;

- inhouden en aanwenden ter financiering van nieuwe investeringen levert vanaf
dit moment een rendement op van (1-TC)dK ~(1-TC)r

- inhouden en gebruiken voor het afloasen van vreemd vermogen verlaagt de mar-
ginale kosten met (1-TC)r.

Nadat het vreemd vermogen geheel is afgelost, financiert de onderneming haar
verdere groei met alleen eigen vermogen. Er wordt nog steeds geen winst uitge-
keerd in de vorm van dividend, zodat maximaal kan worden geïnvesteerd (poli-
tiek 3). Deze ontwikkeling gaat door totdat de kapitaalgoederenvoorraad het

~niveau van de stationaire politiek 4 heeft bereikt: K(T) ~ Kx. Vanaf t34 vin-
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den er alleen vervangingsinvesteringen plaats ter waarde van I~ - a KX om de
kapitaalgoederenvoorraad op het constante nivesu te houden. De resterende
winst (1-TC)(S(K) - aK) ~(1-TC)0(K) komt geheel ten goede aan de aandeelhou-
ders. Verdere groei is zinloos, daar de extra opbrengsten (1-TC)dK niet opwe-
gen tegen de marginale inkomstenderving van de aandeelhouders ter waarde van
de tijdsvoorkeurvoet i.

Het tweede ontwikkelingspatroon ontstaat in de casuspositie, dat vreemd vermo-
gen relatief goedkoop is. Ook dan start de onderneming met het aantrekken van
zoveel mogelijk vreemd vermogen en wordt alle winst ingehouden ter financie-
ring van uitbreidingsinvesteringen: zowel het eigen vermogen, het vreemd ver-
mogen als de totale kapitaalgoederenvoorraad groeien (politiek 1). Zodra de
marginale opbrengsten gelijk zijn aan het gewogen gemiddelde van de marginale
kosten van de twee vermogenscomponenten

( 5. 51) (1-TC) dK - lfh i} lfh
(1-TC) r

verlaat de onderneming deze politiek en gaat over op de stationaire toestand
van politiek 5. De netto winst wordt aan de aandeelhouders uitbetaald in de
vorm van dividend. Analoog aan de vorige casuspositie levert het uitstellen
van dividendbetalingen en het investeren van de hierdoor vrijgevallen winst
minder op dan de tijdsvoorkeurvoet van de aandeelhouder.

f K,Y,D

K
~ i
~ i

iy

I .J D
~ I
I ~
' ~ T

0 t15 z
Figuur 5.4. Optimaal ontwikkelingspatroon indien i~(1-r )r.c
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Afhankelijk van de startwaarden X(0) en Y(0), en de planhorizon z zal de on-
derneming de beschreven hoofdontwikkelingspatronen geheel of slechts gedeelte-
lijk doorlopen.

5.6. Analyse van de resultaten

In deze paragraaf zullen we een tweetal analyses uitvoeren. Op de eerste
plaats leiden we twee beleidscriteria af, die relevant zijn voor het te voeren
beleid. Voorts zullen we de resultaten bespreken van een gevoeligheidsanalyse.

Overeenkomstig Van Loon (1983) beapreken we twee beleidscriteria:
a) Financierings-beleidscriterium
b) Dividend~investerings-beleidacriteríum

ad a). De financiële atructuur kan worden weergegeven door de hoeveelheid ei-
gen en vreemd vermogen.
De omvang van het vreemd vermogen wordt door middel van (5.24) echter
beperkt door de hoeveelheid eigen vermogen. We kunnen daarom twee ex-
treme gevallen onderscheiden: de onderneming bezit alleen eigen vermo-
gen en de onderneming bezit de maximaal toegestane hoeveelheid vreemd
vermogen. Welke van deze twee mogelijkheden optimaal is hangt af van de
marginale opbrengstvoet van eigen vermogen.
De onderneming kiest voor een financiële structuur met alleen eigen
vermogen boven een met maximaal vreemd vermogen, indien de rentabili-
teit van eerstgenoemde groter is dan die van laatstgenoemde structuur:

(5.52) (1-TC)dK ~ (1-h)(1-TC)(~ - ifh r)

Indien het kleiner-dan-teken geldt, kiest men voor een financiële
structuur met maximaal vreemd vermogen. Dit criterium kan worden her-
schreven tot:

eigen vermogen ~
(5.53) { } als K{~}K~

vreemd vermogen

ad b). De onderneming kan haar winst na afdracht van vennootschapsbelasting op
twee manieren aanwenden: uitkeren van dividend aan de aandeelhouders of
inhouden en investeren, waardoor het eigen vermogen toeneemt. De keuze
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is afhankelijk van de verhouding van de marginale rentabiliteit van het
eigen vermogen tot de tijdsvoorkeurvoet van de aandeelhouders. Alleen
als de rentabiliteit kleiner of gelijk de tijdsvoorkeurvoet is zal er
dividend worden uitgekeerd en vinden er geen uitbreidingsinvesteringen
plaats.

Ten slotte hebben we de invloed nagegaan van de fiscale en financiële parame-
ters ic, i en r op de optimale ontwikkelingspatronen van de onderneming. Als
kenmerkende grootheden van de onderneming hebben we gekozen de hoeveelheid
kapitaalgoederen, de groeisnelheid, de toename van het eigen vermogen en de
vermogensstructuur.
De groeisnelheid behoeft enige toelichting. De omvang van een onderneming kan
op verschillende manieren worden gemeten: omzet, werkgelegenheid, hoeveelheid
eigen vermogen, etc. Daar deze maatstaven niet met elkaar te vergelijken zijn,
worden conclusies omtrent de omvang van de onderneming beïnvloed door de geko-
zen grootheid. Daar in het gepresenteerde model de waarde van de onderneming
voor de aandeelhouders wordt gemaximaliseerd, kiezen wij als maatstaf de hoe-
veelheid eigen vermogen [zie Van Loon (1983)).

a) De vennootschapsbelastingvoet.

Verlaging van de vennootschapsbelastingvoet heeft een tweetal directe gevol-
gen:
- de netto kosten van vreemd vermogen worden hoger;
- de ruimte voor uitbreidingsinvesteringen wordt door de lagere belastingaf-

dracht verruimd.

Het kostenverhogende aspect werkt op een aantal plaatsen door. Enerzijds kan
de onderneming van politiek veranderen daar het teken van i~(1-TC)r kan om-
slaan. De onderneming gaat over op een financiële structuur met minder vreemd
vermogen. Anderzijds wordt slechts een gedeelte van de marginale kosten door
de vennootschapsbelasting beinvloed. Daar de kosten van eigen vermogen níet
fiscaal aftrekbaar zijn en de marginale opbrengsten in hun geheel door een
belastingverlaging worden getroffen, zal de marginale winst toenemen. Dit
heeft tot gevolg, dat de hoeveelheid kapitaalgoederen op de dividendpaden ho-
ger is.



49

Door de verlaging van de belastingdruk zal ook de ruimte voor uitbreidingsin-
vesteringen groter worden. Dit heeft tot gevolg, dat de groeisnelheid van het
eigen vermogen toeneemt. Aangetoond kan worden dat

(5.54) óX ~ (0-rY) ~ 0az
c

a

De consequentie hiervan is, dat de groeipaden steiler verlopen. Bovendien
neemt de waardering van het eigen vermogen door een daling van de vennoot-
schapsbelastingvoet sneller af.
Met betrekking tot het beginpunt van het dividendpad kunnen we geen uitspraak
doen, daar enerzijds de groeisnelheid i s toegenomen en anderzijds de kapitaal-
goederenvoorraad op het dividendpad hoger is. Er is dus sprake van twee tegen-
gestelde krachten, waarvan de resultante afhankelijk is van een aantal gekozen
parameterwaarden.

b) Financiële parameters.

In tabel 5.3 zijn eveneens de gevolgen van een verhoging van de rentestand r
en de tijdsvoorkeurvoet i opgenomen.
Een verhoging van de rentestand betekent voor de onderneming een toename van
de financieringskosten, waardoor we op ontwikkelingspaden met zowel eigen als
vreemd vermogen een afname van de groeisnelheid waarnemen. In het geval dat
vreemd vermogen relatief goedkoop is, zal het stationaire niveau van de kapi-
taalgoederenvoorraad lager komen te liggen. Ten slotte is het mogelijk dat de
ongelijkheid i~(1-TC)r van teken verandert en de onderneming een andere po-
litiek gaat voeren.
Een wijziging in de waarde van de tijdsvoorkeurvoet heeft geen gevolgen voor
de groeisnelheid van het eigen vermogen. Door de hogere alternatieve opbrengst
mogelijkheden zal de aandeelhouder bij een lager niveau van de kapitaalgoede-
renvoorraad aandringen tot het uitkeren van dividend.

In tabel 5.3 hebben we de resultaten van bovenstaande gevoeligheidsanalyse
samengevat.
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stijging van

invloed op

kapitaalgoederenvoorraad K~

groeisnelheid X

totale groei van X

fin. structuur Y~X

beginpunt dividendpad

T r i
c

-~0 -

0

f - f

Tabel 5.3. Resultaten gevoeligheidsanalyse.

De in tabel 5.3 gebruikte tekens hebben de volgende betekenis
f, -, 0 a positieve, negatieve resp. geen waardeverandering
? ~ geen uitspraak mogelijk door de aanwezigheid van tegenge-

stelde krachten
.~. s uitspraak voor het scheidingsteken is van toepassing indien

i~(1-T )r, nà het scheidingsteken als i~ ~1-rc)r.c
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6. UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN.

De dynamische modellen van het ondernemingsgedrag van hoofdstuk 5 zijn opge-
bouwd vanuit het perspectief van de aandeelhouders en zijn gebruikt voor ana-
lyses van de financierings-, investerings- en dividendpolitiek. In dit hoofd-
stuk zullen we een aantal varianten bespreken door factoren op te nemen die
bovenstaande beleidsbeslissingen kunnen beïnvloeden, zoals investeringsrege-
lingen, fiscale regimes, produktietechnieken en aanpassingskosten.

6.1. Overheidsinvloed

Door middel van het verstrekken van investeringspremies overeenkomstig de Wet
Investerings Rekening (WIR) en het heffen van vennootschapsbelasting kan de
overheid een stimulerende respectievelijk een remmende invloed uitoefenen op
de ontwikkeling van een onderneming. De vennootschapsbelasting is niet in het
leven geroepen om het ondernemingshandelen te beïnvloeden, maar blijkt dit wel
te doen. Dit komt doordat bepaalde kosten wel aftrekbaar zijn en andere niet.
Een bekend voorbeeld is de vergoeding op eigen vermogen ( b.v. dividend), die
in tegenstelling tot de rentevergoeding op vreemd vermogen, niet tot de voor
belasting aftrekbare kosten mag worden gerekend.
De WIR, daarentegen, is wel als zodanig bedoeld. Door middel van de WIR-pre-
mies op verschillende soorten investeringen wil de overheid investeringen sti-
muleren die leiden tot behoud en schepping van werkgelegenheid. De WIR kan als
volgt in het groeimodel van de onderneming worden opgenomen [zie Van Loon
(1983)].

z
(6.1) max J D(T)e iTdT f( 1-b)X(z)éiz - bK(z)e iz

T-0

(6.2) X(T) -(1-TC)[0(K) - rY] - D f bI

waarin
b - WIR-voet.

We hebben derhalve verondersteld dat de onderneming haar eigen vermogen kan
uitbreiden door middel van winstinhoudingen en WIR-subsidies. Bovendien hebben
we in de doelfunctie de eindwaarde van het eigen vermogen gecorrigeerd voor de
terug te betalen WIR-premie.
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Van Loon (1983) komt tot de conclusie dat de introductie van de WIR cet. par.
leidt tot een grotere groeisnelheid en een hogere waarde van het stationaire
kapitaalgoederenniveau. Indien bovendien de produktietechniek in de beschou-
wingen wordt betrokken, dan is er een verschuiving waarneembaar naar de meer
kapitaalintensieve produktietechnieken.
Sinds enige tijd gaan er stemmen op om het instituut van de WIR-premie af te
schaffen en de aldus vrijkomende middelen te gebruiken voor een verlaging van
het vennootschapsbelastingtarief of aan te wenden voor alternatieve stimule-
rende maatregelen. Van Loon (1982) komt tot de conclusie dat afschaffing van
de WIR leidt tot een daling van de gemiddelde verhouding tussen vreemd en ei-
gen vermogen, omdat ondernemingen eerder vreemd vermogen zullen afstoten en
uiteindelijk leidt tot een hoger winst- en werkgelegenheidsniveau bij voldoen-
de lange levensduur ~van het betreffende project. Dit alles onder de veronder-
stelling dat arbeidsintensief produceren duurder is dan kapitaalintensief pro-
duceren en dat vreemd vermogen voor de onderneming duurder is dan eigen vermo-
gen.
Een andere invloed, die de overheid kan aanwenden, is het centraal afkondigen
van bepaalde maatregelen, zoals een prijs- of loonpolitiek. De overheid doet
dit met het oogmerk een macro-economisch evenwicht te bewerkstelligen. De
vraag is echter hoe een individuele onderneming reageert op zo'n maatregel en
of zo'n onderneming in een evenwichtssituatie kan verkeren. Aan deze problema-
tiek is aandacht besteed door Verheyen (1985).

6.2. Fiscale regimes

Tot nu toe is steeds gesproken over rente, tijdsvoorkeur, dividend en rentabi-
liteít. Natuurlijk moet hieraan worden toegevoegd: "na belasting". De invloed
van bijvoorbeeld de vennootschapsbelasting is sterk bij de keuze van de finan-
cieringsvormen, met name zolang de rente wel en dividend niet fiscaal aftrek-
baar is. Ook in een groeimodel is het interessant de invloed te bestuderen van
veranderingen in het fiscale systeem of van de tarieven op de gedaante van de
levenscyclus. We hebben gezien dat een verhoging van de vennootschapsbelas-
tingvoet lagere netto overschotten geeft, zodat de groei trager verloopt en,
bij constante tijdsvoorkeur van de aandeelhouders~eigenaars, op een lager
evenwichtsniveau stopt.
Naast de invloed van vennootschapsbelasting is ook de persoonlijke inkomsten-
belasting van de aandeelhouder van belang. Binnen de statische theorievorming,
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en met name binnen de financieringstheorie, wordt veel aandacht geschonken aan
de belastingwetgeving. Maar ook de introductie ervan binnen dynamische model-
len leidt tot interessante ontwikkelingen.

Van Schijndel (1983a,b) heeft ondermeer onderzoek verricht naar de optimale
ontwikkeling van een onderneming, indien rekening wordt gehouden met persoon-
lijke belastingen. De doelfunctie van zijn model heeft de volgende gedaante

(6.3) max f( 1-Td)D(T)é iTdT f X(z)e-iz - tg(X(z) - X(0))e-iz
Ta0

waarin
i a i(r, rr) zodanig dat ár ~ 0 en aTi ~ 0
Td e belastingvoet op dividendinkomen r
Tg ~ belastingvoet op vermogensaanwas
Tr a belastingvoet op overig inkomen, zoals rente

De aandeelhouder dient belasting af te dragen over zijn dividendinkomen en
over het verschil van de eindwaarde en de investering op T~O. Dit laatste ver-
schil wordt niet gezien als inkomen doch als een toename van de bezittingen
(vermogen) en wordt dientengevolge volgens een specifieke belastingvoet be-
last. Ook de tijdsvoorkeurvoet wordt gecorrigeerd voor belastingen. De tijds-
voorkeurvoet kan immers worden opgevat als de opbrengstmogelijkheden, die de
aandeelhouders elders kan behalen en die derhalve ook belastinggevoelig zijn.
Indien we veronderstellen dat bankrente het enige alternatief is, dan kunnen
we in een deterministische situatie de tijdsvoorkeurvoet gelijk stellen aan de
rentevoet na belasting: i 3 r(1-Tr).

Veelal bestaat er tussen de genoemde persoonlijke belastingvoeten een bepaalde
relatie die wordt vastgelegd door het belastingstelsel. Zo is in Nederland de
waarde van Td voor ieder individu gelijk aan de waarde van Tr (klassiek belas-
tingstelsel) en geldt voor de vermogenswinstbelastingvoet: Tg ~ 0. In andere
landen bínnen de EEG geldt veelal Td ~ Tr, omdat men de mening is toegedaan
dat divídenduitkeringen niet of nauwelijks aan belastingen onderhevig dienen
te zijn, teneinde dubbele belastingheffing te voorkomen (verrekeningsstelsel).
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Figuur 6.1: Ontwikkelingspatroon als iA ~(1-TO)r en (I-Tg)~(1-T~) ~ 1

t K,Y,D

K~y
K~

YO

1

K

1
~ ~ 1

D~
I ~ ~ I
0 t 15 . t51 Z

Figuur 6.2: Ontwikkelingspatroon als iB ~(1-T~) en 1 ~(1-TQ)~(I-TdB) ~

i

lB~(1-T~)r



55

De resultaten van het weergegeven model worden gepresenteerd in de figuren 6.1
en 6.2. De gebruikte ontwikkelingspaden komen overeen met die uit hoofdstuk 5.
Afhankelijk van de hoogte van de persoonlijke belastingvoet op overig inkomen
vinden we verschillende optimale ontwikkelingspatronen. De aandeelhouder in
een hoge belastingschijf kent een relatief lage tijdsvoorkeurvoet. Dientenge-
volge prefereert hij niet alleen een ontwikkeling met zo weinig mogelijk divi-
dend en zoveel mogelijk groei van het eigen vermogen, maar zal hij ook het
vreemd vermogen zo snel mogelijk afbouwen. De aandeelhouder met een lage per-
soonlijke belastingvoet houdt het maximale niveau van het vreemd vermogen aan
en zal veel dividend uitkeren.

Uit bovenstaande blijkt dat iedere aandeelhouder een eigen politiek zal vol-
gen. De vraag is nu of het omgekeerde ook waar is: roept een door het manage-
ment bepaalde politiek ook een specifieke groep van aandeelhouders op?
Uit de statische theorievorming is de stelling van DeAngelo b~ Maeulis (1980)
bekend: elk bedrijf kent zijn eigen groep beleggers. Ondernemingen die veel
winst inhouden en relatief inet weinig vreemd vermogen financieren zijn aan-
trekkelijk voor personen met een hoog marginaal belastingtarief, terwijl de
groep met lage inkomens belegt in ondernemingen met veel vreemd vermogen. Deze
conclusie geldt voor een statische situatie of voor een gelijke ontwikkeling
voor alle ondernemingen. In een dynamisch beeld van de onderneming met groei-
drempels of een schoksgewijze ontwikkeling doorloopt een bedrijf gedurende
zijn ontwikkeling groeifasen met verschillende optimale financiële politieken:
perioden met geen dividenduitkeringen worden gevolg door perioden met hoge
uitkeringen; de vermogensstructuur en groeisnelheid is aan veranderingen on-
derhevig. Omdat verschillende beleggers ten gevolge van de belastingwetgeving
verschillende preferenties kennen geldt, dat elk bedrijf afhankelijk van het
moment in zijn levenscyclus een eigen beleggerakring kent en dat dus de samen-
stelling van de groep beleggers zich in de loop van de ontwikkeling wijzigt.

6.3. Produktietechnieken

Naast de financiéle substitutiemogelijkheden tussen eigen en vreemd vermogen
is er in een onderneming ook een technologische substitutie mogelijk tussen
arbeid en kapitaal. Afhankelijk van de verhouding van de loon- en kapitaalkos-
ten en de [echniache produktiviteiten kan een onderneming kiezen tussen meer
kapitaalintensieve of arbeidsintensieve techniek. Het is ook mogelíjk dat een
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onderneming begint met een arbeidsintensieve techniek en in een latere fase,
ten gevolge van lagere marginale opbrengsten en bij beschikbaarheid van vol-
doende financieringsmiddelen, overgaat op een meer kapitaalintensieve tech-
niek.
Het inbouwen van dergelijke produktietechnieken kan in het algemeen op twee
manieren gebeuren. Lesourne 6 Leban (1978) hanteren een continue produktie-
functie, bijv. een Cobb-Douglas-functie:

(6.4) Q(K,L) s aKSLl-S

waarin
Q ~ hoeveelheid produkt
L a hoeveelheid arbeid
a,s ~ parameters.

Op deze wijze kan de onderneming kiezen uit oneindig veel produktietechnieken,
zodat een geleidelijke verschuiving plaatsvindt. Van Loon (1983) daarentegen
introduceert de zogenaamde 'activiteiten-analyse' door te stellen dat de on-
derneming moet kiezen tussen een eindig aantal produktietechnieken. Van Loon
stelt gemakshalve dit aantal op twee: één arbeidsintensieve en één kapitaalin-
tensieve techniek. Zijn produktiefunctie wordt hierdoor

Q(T) - q1K1(T) f q2K2(T)

(6.5) L(T) ~ kiRl(T) f R2K2(T)

K(T) - K1(T) f K2(T)

waarin
K~ ~ kapitaalgoederen voor produktietechniek j
R~ - arbeid~kapitaal verhouding techniek j
q~ 3 produktiviteit techniek j
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In figuur 6.3 i s een mogelijke optimale oplossing weergegeven.
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De onderneming start met de groei van alle grootheden, daarna wordt het rela-
tief duur veronderstelde vreemd vermogen afgelost, gevolgd door groei gefinan-
cierd door winstinhoudingen. Vanaf t3 wordt arbeid uitgestoten, omdat men ten
gevolge van de hoge arbeidskosten overgaat op een kapitaalintensieve produk-
tietechniek. Deze omschakeling verloopt geleidelijk omdat de onderneming niet
over de financiële míddelen beschikt om dit sprongsgewijs te doen. Tenslotte
bereikt de onderneming de stationaire eindfase en start de dividenduitkerin-
gen.

6.4. Aanpassingskosten

Bij het model van Jorgenson hebben we gezíen dat het onder bepaalde omstandig-
heden mogelijk is direkt de optimale omvang te kiezen en de geleidelijke ont-
wikkeling over te slaan. Dit is mogelijk als de relevante variabelen geen
grenzen kennen of tegenwerkende krachten ontmoeten. Een meer geleidelijke ont-
wikkeling naar het optimale niveau kan op drie manieren worden afgedwongen:
a) de variabelen worden expliciet aan banden gelegd. Het is bijvoorbeeld niet

mogelijk om grote investeringsuitgaven ineens te doen.
b) de introductie van een financieringsstructuur. Elke uitgave moet worden

betaald. Indien we veronderstellen dat dit bijvoorbeeld alleen kan door
winst in te houden dan bestaat er een impliciete rem.

c) de introductie van aanpassingskosten. Hiermee wordt bedoeld dat een bepaal-
de beslissing additionele kosten met zich meebrengt.
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De eerstgenoemde mogelijkheid spreekt voor zich. De gevolgen van het inbou-
wen van een financieringsstructuur zijn in hoofdstuk 5 uitvoerig besproken.
Ten aanzien van de aanpassingskostenmogelijkheid wordt in het algemeen ver-
ondersteld dat deze extra kosten progressief stijgend zijn. Dientengevolge
is het verstandig om een bepaalde grote investering niet ineens te laten
plaatsvinden maar op te splitsen in een aantal deelinvesteringen. Onderzoek
op dit gebied wordt verricht door Kort (1985).
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7. DIFFERENTIAALSPELEN.

De aangegeven optimale besturingsproblemen veronderstellen één beslisser. Bin-
nen de economie bestaan vele situaties, waarbij de toestand van het systeem
wordt beïnvloed door sturingen van meerdere beslissers. We kunnen hierbij den-
ken aan de concurrentie tussen verschillende ondernemingen, welke op één markt
opereren.
Een methode om dit soort problemen het hoofd te bieden is de theorie der dif-
ferentiaalspelen. Deze theorie kan worden beschouwd als een kind van de ouders
optimale besturingstheorie en speltheorie en heeft daarvan dan ook vele karak-
tertrekken overgenomen. In onderstaande figuur is de plaats van de differenti-
aalspelen aangegeven.

~én beslisser

statisch eindige dimensionele
optimalisatietheorie

dynamisch optimale
besturingstheorie

meer beslissers

speltheorie

theorie der
differentiaalspelen

De plaats van de theorie der differentiaalspelen [ontleend aan Olsder (1977)].

De theorie der differentiaalspelen is vrijwel gelijktíjdig met, doch onafhan-
kelijk van, de optimale besturingstheorie ontwikkeld door Isaacs (1965). De
doorbraak binnen de bedrijfseconomische theorie is er echter een van de laat-
ste jaren. De oorzaak hiervan is naar alle waarechijnlijkheid gelegen in de
moeilijkheidsgraad en complexiteít van de oplossingsprocedures.

Binnen de theorie kunnen we onderscheid maken tussen twee-persoons-spelen en
meer-persoons-spelen. Deze categorieën kunnen weer worden onderscheiden in
nulsomspelen en niet-nulsomspelen. Voor nulsomspelen geldt dat de som van de
criteria van de verschillende spelera onder alle omstandigheden een constante
is, dat wil zeggen onafhankelijk ia van de gebruikte besturingen. Een diffe-
rentiaalspel kent verschillende informatiestructuren. In het algemeen zal een
speler alle ter beschikking staande informatie willen gebruiken om tot een zo
goed mogelijke keuze van zijn sturing te komen. Heeft hij alleen de tijd als
informatie, dan spreekt men van een "open-loop"-besturing; kent hij bovendien



de tegenwoordige toestand van het systeem, dan spreekt men van een "closed-
loop"-besturing. Ten slotte kan het spel op verschillende manieren worden ge-
speeld. Indien de belangen van de spelers gelijk gericht zijn, is er sprake
van een coóperatief spel en kan het Pareto-oplossingsconcept worden toegepast.
Bij tegenstrijdige belangen hebben we te maken met een non coaperatief spel en
komt in eerste instantie het Nash-concept in aanmerking. Indien de spelers
echter niet over dezelfde informatie of stuurmogelijkheden beschikken, kan het
Stackelberg-concept van toepassing zijn. Dergelíjke gevallen worden ook wel
aangeduid als "leider-volger" problemen.

De toepassingen van differentiaalspelen op bedrijfseconomische problemen komen
grotendeels overeen met die van de optimale besturingstheorie. De marketing
neemt ook hier een belangrijke plaats in, getuige het overzichtsartikel op dit
gebied door J~irgensen (1982).
Ter illustratie geven we het volgende model. We hebben twee ondernemingen, die
met behulp van marketinginstrumenten aan het wedijveren zijn over de gunst van
de klanten. Beide ondernemingen streven winstmaximalisatie na over een gegeven
planperiode

z -i T
(7.1) max J[S1(X1) - A1(T)]e 1 dT

A1 T-0
z -i T

(7.2) max f[S2(X2) - A2(T)]e 2 dT
A2 Ta0

(7.3) X1(T) ~ A1(T) - A2(T)

(7.4) X2(T) - A2(T) - A1(T)

(7.5) X1(T) f X2(T) - m

waarin
Aj - marketinguitgaven onderneming j
Sj ~ opbrengst onderneming j
Xj - aantal klanten onderneming j
m a gegeven aantal klanten.

~ok duopoliemodellen van onder andere Thépot ( 1983) genieten veel belangstel-
ling. Hierbij trachten twee ondernemingen middels sturing van prijs, investe-
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ringen en advertentie-uitgaven de verkoop van hun produkten, gegeven een con-
juncturele ontwikkeling te maximaliseren. Het moge duidelijk zijn dat de afzet
van een onderneming ook afhankelijk is van de politiek van de concurrentie.

Een overzicht van vele toepassingsmogelijkheden van de theorie der differenti-
aalspelen binnen de bedrijfseconomie wordt gegeven door Feichtinger h
JÁrgensen (1983). Een zeer leesbare theoretische inleiding is geschreven door
Olsder (1977), terwijl in Basar ~ Olsder (1982) een goed handboek wordt gevon-
den.
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8. SLOTBESCHOUWING.

[de hebben gepoogd een indruk te geven van het gebruik van dynamische modellen
binnen de bedrijfseconomische theorievorming. Meer pretenderen we niet, daar
het aantal varianten en toepassingsmogelijkheden schier onuitputtelijk lijkt.
De wiskundige theorie als de economische interpretatie- en toepassingsmoge-
lijkheden zijn echter nog volop in beweging.
Zo hebben we volledig afgezien van de stochastische besturingsmodellen. Het
zal geenszins verwondering wekken dat ook binnen de dynamische modellenbouw de
belangstelling voor modellen onder onzekerheid groot is. Deze stochastische
varianten zijn echter verre van eenvoudig en de kinderschoenen nog niet vol-
ledgi ontgroeid.

Teneinde door de bomen het bos nog enigszins te kunnen zien, hebben we de li-
teratuurverwijzingen veelal beperkt tot handboeken en (overzichts) artikelen,
die op hun beurt verwijzen naar een groot aantal eerdere publicaties. Tot slot
zullen we de belangrijkste nog even op een rijtje zetten.

Goede wiskundige inleidingen over Control theory kunnen worden gevonden in
Kamien ~ Schwartz (1981) en Seierstad ~ Sydsaeter (1977). In de loop van 1985
of 1986 zullen er op dit gebied twee boeken verschijnen: ~én duitstalig van de
hand van de oostenrijkers Feichtinger á Hartl en één engelstalig van de noren
Seierstad ~ Sydsaeter.
Voor toepassingsmogelijkheden verwijzen we naar de overzichtsartikelen van
Feichtinger (1982a) en Lesourne ~ Leban (1982), en de verzamelbundels van
Bensoussan, Kleindorfer ~ Tapiero (1978) en Feichtinger (1982b). Binnenkort
zal een tweede bundel over redactie van Fechtinger (1985) verschijnen, waarin
wederom veel toepassingen worden gepresenteerd.
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APPENDIX 1. HET MAXIMUMPRINCIPE.

We gaan uit van het volgende dynamische besturingsmodel.

z
(A1.1) max f f~(X(T), U(T), T)dT t S(X(z),z)

U T~0

(A1.2) o.d.v. X~ f(X(T), U(T), T)

waarbij f~ continu en f~ en f continu differentieerbaar zijn.

We zullen nu het maximumprincipe van Pontryagin aannemelijk maken. met~V(X(T), T, z) geven we het optimum weer van de doelfunctie (A1.1) op tijdstip
T en met toestand X(T). We kunnen dan schrijven:

,~ z
(A1.3) V(X(0), Q, z) ~ max J fU(X(T), U(T), T)dT t S(X(z),z)

U T-0
OT z

max [ f fU(X(T), U(T), T)dT ~- f f0(X(T), U(T), T)dT f S(X(z),z)] -U T30 ~T
OT

max f fU(X(T), U(T), T)dT f V~(X(OT), OT, z)
U T-0

Daar f~ continu is verondersteld en ~T zeer klein is genomen, kunnen we dit
herschrijven tot:

(A1.4) max fU(X(T), U(T), T)AT f 0(AT) f V~(X(AT), AT, z)
U

waarin

0(AT) - een restterm met de eigenschap lim UQTT) ~ 0
~TiO

Met behulp van de Taylorontwikkeling is (A1.4) weer te herschrijven tot

(A1.5) max f~(X(T), U(T), T)AT t 0(~T) f
U

V~(X(0), 0, z) f AT.[aaX 2T } aaT] } 0(AT).
~ ~

Stellen we (A1.5) gelijk aan V~(X(0), 0, z) dan geeft dit na deling door AT en
het nemen van de limiet voor ~T nadert naar nul:



69

~ ~r
(A1.6) 0- max f (X(T), U(T), T) f[aV aV } aV ~ t 2 1 (1(AT)

U 0 aV aT aT AT~~ AT

We definiëren de toegevoegde variabele ~y(T) als

(A1.7) ~(T) - aV~(X(T),T,z)
ax

en herinneren eraan dat aX~aT ~ X(T) - f(X(T), U(T), T). Dan volgt

(A1.8) - aaT - max f0(X(T), U(T), T)dT f ~y(T)f(X(T), U(T), T) :~ max H
U

Het maximaliseren van de Hamiltoniaan komt overeen met het tijdstipsgewijs
maximaliseren van het originele dynamische probleem.
De optimale waarde van de stuurvariabele U(T) wordt gevonden door de Hamilto-
niaan te differentiëren naar U en deze uitdrukking gelijk nul te stellen en
dit in principe voor alle T te herhalen. Op die wijze verkrijgen we een func-
tie U~(T) die de optimale sturing weergeeft.
Bij zo'n optimale sturing hoort ook een optimale ontwikkeling van de toestand.
Differentiëren we (A1.8) naar X(T) dan ontstaat

~ ~
(A1.9) - áX aaT -- aT aaX '-~(T) s aX f~(X(T),U(T),T) t áX f(X(T),U(T),T)

ofwel

(A1.10) -~,(T) ~ aH(X,U,T,~)
ax

Deze uitdrukking staat bekend als de Eule~Lagrange-vergelijking.
F.en bijzonder geval van ~(T) krijgen we voor Taz.

(A1.11) V~(z) :- aV~(Xáx),z,z) i aX f fU(X,U,T)dT f áX S(X(z),z)
z

- áX X(X(z),z).

Uitdrukking (A1.11) wordt de transversaliteitsvoorwaarde genoemd.

Indien we het probleem uitbreiden met gemengde nevenvoorwaarden
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(A1.12) g(X(T), U(T), T) ~ 0

dan verandert de Hamiltoniaan niet, maar kunnen we wel een uitgebreide Hamil-
toniaan of Lagrangefunctie opstellen:

(A1.13) L- H f a(T)g(X(T), U(T), T)

waarin
a(T) s dynamische Lagrange-multiplicatoren

Ter bepaling van de EuleriLagrange-vergelijking en de optimaliteit van de stu-
ring differentiëren we de Lagrange-functie naar de toestand- resp. de stuurva-
riabelen.
Als extra eis krijgen we de complementariteitsvoorwaarden die we ook al kennen
uit de lineaire programmering:

(A1.14) a(T)g(X(T), U(T), T) ~ 0.

De transversaliteitsvoorwaarde blijft gehandhaafd.
Voor meer informatie wordt verwezen naar Kamien ó Schwartz (1981), Sethi ~
Thompson (1981) en Van Loon (1983).

~p basis van bovenstaande noodzakelijke voorwaarden voor optimaliteit heeft
Van Loon (1983) een iteratieve procedure ontwikkeld om optimale ontwikkelings-
patronen af te leiden. Deze procedure verloopt als volgt:

a) m.b.v. de complementariteitsvoorwaarden kunnen we actieve en niet actieve
voorwaarden onderscheiden, waardoor we kenmerken van een politiek kunnen
bepalen.

b) m.b.v. de transversaliteitsvoorwaarden kunnen we uitzoeken welke politiek
op het einde van planperiode toegelaten is.

c) m.b.v, continuïteitseigenschappen gaan we op zoek naar een voorafgaand pad.
Hierbij wordt gelet op:
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- eigenschappen en voorwaarden van laatstgevonden politiek
- continuiteit van toestandvariabelen
- continuïteit van toegevoegde variabelen ~y(T).

Stap c) wordt herhaald totdat geen voorafgaand pad meer kan worden gevon-
den.

d) controle of laatstgevonden pad kan voldoen aan de startwaarden van het mo-
del.

Schematisch kunnen we deze procedure als volgt weergeven:

enumerate a11 combinations of zero

and non-zero valued a,- and v,.

selecC "feasible paths".

select "Elnal paths".

is
"feasible paths"

empcy?

select, say, path j and
cemove ít from "final paths",
consider path j as a new set,
set g - 1.

select those scrings that fulfíll
the initial state constraints
and the sufficiency conditions,
present them as: "optimal solutiona".

form all combinations of a g-staged
string of Einal path j and a feaslble
preceding path.

áre thece '
such feasible
combinations?

Schema iteratieve oplossingsprocedure van Van Loon (1983).
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APPENDIX 2. OPLOSMETHODE GEPRESENTF,ERD MODEL.

We herhalen allereerst het gereduceerde model en de noodzakelijke voorwaarden
voor een optimale oplossing.

(A2.1) max f D(T)e-iTdT f X(z)e-iz
I,D T-0

(A2.2) o.d.v. X - (1-rc)(0(K) - rY) - D

(A2.3) K - I - aK

(A2.4) K - X ~ 0

(A2.5) (1-Ph)X - K ~ 0

(A2.6) D ~ 0

(A2.7)
aD s e iT -~,1 f a3 - 0

(A2.8) aL
ai-~2~o

(A2.9) -~1 - áX - r(1-TC)~Y1 -~ (lfh)a2 - ~1

(A2.10) -~2 - aK 3 V'1(1-TC)(~ - r) - a~y2 - a2 f al

(A2.11) al(K - X) - 0

(A2.12) a2((lfh)X - K) - ~

(A2.13) ~3D - 0

(A2.14) ,yl(z) - e-iz

(A2.15) ~y2(z) 3 0

(A2.16) y~~(T) zijn continu met stuksgewijs continue afgeleiden op [O,z]

z
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(A2.17) ar(T) niet negatief en continu als D resp. I continu is.

Merk op voorhand op dat m.b.v. (A2.7) en (A2.16) kan worden aangetoond dat
a3(T) continu is op het interval [O,z].

Voorts impliceert (A.2R) dat ~2(T) a 0, zodat uit (A2.10) volgt:

(A2.18) V~1(1-TC)ídK - r) - a2 t J11 ~ 0.

Van deze uitdrukking zullen we later gebruik maken.

Appendix 2.1. Niet toegelaten politieken

(a) de combinatie ~1 - ,12 ~ a3 ~ 0.

Uit (A2.7) volgt ~1(T) ~ e iT en -~1(T) ~ ie iT.

Substitutie in (A2.9) geeft dan dat i 3(1-T )r, hetgeen door veronder-c
stelling (5.27) is uitgesloten.

(b) de combinatie al ~ p, a2 ~ 0, ~3 3 0.

al ~ 0 K - X

7~2 ~ 0 ( lfh)X - K

sommeren van (A2.9) en ( A2.10) geeft

]~K 3 X a 0

-~1 - ha2 f ~1(1-TC)dK

uit (A2.7) volgt wederom ~,1(T) - e-iT en -yl(T) - ie-iT. Substitutie in
bovenstaande uitdrukking geeft dan

-iT -iT d0ie 3 ha2 f e (1-rc)dK~

Daar ~2 ~ 0 geeft dit (1-rc)dK ~ i. hetgeen door veronderstelling (5.26)
wordt uitgesloten.
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(c) combinatie al ~ 0, a2 ~ 0, a3 ~ 0.

Naast de bevindingen van (b) krijgen we het volgende resultaat

~3 ~ 0 D- 0 K- X - D- I 3 0.

Dit levert een stationair pad, waarop geen enkele verandering kan optre-
den. Op het startpunt t0 van deze politiek geldt X(t~) - 0.
neze combinatie is nu onmogelijk daar

i) er geen pad bestaat, dat eindigt met X-O, zodat geen enkel pad aan dit
pad vooraf kan gaan

ii) geven veronderstelling (5.28) dit pad niet aan het begin van de plan-
periode kan aanvangen.

Appendix 2.2. Kenmerken afzonderli ke paden

politiek 1: al - 0, a2 ~ 0, a3 ~ 0.
,

uit (A2.11): al - 0~ K~ X
uit (A2.12): a2 ~ 0~ K a(lfh)X
uit (A2.13): ~3 ~ 0 ~ D ~ 0.

uit (A2.18): ( 1-TC)dK ~ (1-TC)r ~ K~(T) ~ I~X

uit (A2.2): X - (1-TC)[0(K) - 1}h rK].

Daar 0(K) concaaf inet áK ~ r volgt dat
0(K) ~ rKenX~ 0 enK~ 0.

Substitutie van (A2.14) in (A2.7) leert ons dat
politiek 1 geen eindpolitiek kan zijn

] maximaal vreemd
vermogen
geen dividend

K(T) ~ YX

X en K nemen toe

geen eindpolitiek
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politiek 2: al ~~2 - D, ~3 ~ 0.

uit (A2.11): K ~ X
uit (A2.12): K ~ (lfh)X
uit (A2.13): D - 0.

uit (A2.18): (1-TC)dK s (1-TC)r ~ K(T) - KYX

Dus I - aK~

uit (A2.2): X - (1-TC)[0(K) - rY)

Daar~O(K) concaaf volgt 0~ dK . K-rK
Dus X ~ (1-T )r(K-Y) ~ 0.c

K- 0~ K- X- Y~ 0

Omdat a3(T) ~ 0 voldoet deze politiek niet aan
de transversaliteitscondities.

politiek 3: ~1 ~ 0, a2 - 0, a3 ~ 0

uit (A2.11): al ~ 0~ K~ X
uit (A2.12): a2 - 0~ K ~(lfh)X
uit (A2.13): a3 ~ 0~ D~ 0

uit (A2.18): (1-TC)dK ~ (1-TC)r ~ K ~ KYX

uit (A2.2): X ~ (1-T )0(K) ~ 0.c

j vreemd vermogen
niet maximaal
geen dividend

kapitaalgoederen-
voorraad constant

alleen vervangings-
investeringen

eigen vermogen
neemt toe; vreemd
vermogen neemt af

geen eindpolitiek

geen vreemd
vermogen
geen dividend.

~
K ~ YX

eigen en totaal
vermogen neemt toe

geven a3(T) ~ 0 geen eindpadmogelijkheden I geen eindpolitiek
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politiek 4: J~1 ~ 0, a2 - 0, a3 r 0

uit (A2.11): al ~ 0~ K- X
uit (A2.12): a2 - 0~ K ~(lfh)X
uit (A2.13): a3 3 0~ D~ 0.

sommeren van (A2.9) en (A2.10) geeft

-~il - ha2 f ~,1(1-TC)~.

uit (A2.7): ~,1(T) ~ e-iT en -~1(T) ~ ié iT

substitutie geeft

ie iT - e-iT d0 d0 ~(1-TC)áK ~ (1-TC)dK - i ~ K - KX

uit (A2.9): iéiT- r(1-TC)e-iT- al ~ i~ r(1-TC).

Daar a3 - 0 kan deze politiek aan de transversa-
liteitsvoorwaarden voldoen

politiek 5: al - 0, J~2 ~ 0, a3 - 0.

uit (A2.11): al - 0~ K~ X
uít (A2.12): a2 ~ 0 ~ K - (lfh)X
uit (A2.13): a3 - 0~ n~ 0.

vermenigvuldig (A2.10) met (lfh) en tel (A2.9)
erbij op:

(lfh)~1(1-TC)dK - h~,l(1-TC)r - -~1

uit (A2.7): ~1 - e-iT en ~,1 ~ ie-iT~

Substitutie geeft
(1-T )d0 - h 1 ~

c dK lth 1-TC)r } lfh i K
~ - ~

geen vreemd
vermogen
dividend

kapitaalgoederen-
voorraad constant

eigen vermogen
relatief goedkoop

eindpolitiek

maximaal
vreemd vermogen
dividend

kapitaalgoederen-
voorraad constant
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uit (A2.9): ie-iT ~ r(1-TC)e-iT f (lth)a2
~ r(1-T ) ~ ic

Daar a3 ~ 0 kan deze politiek aan de
transversaliteitsvoorwaarden voldoen

Appendix 2.3. Het koppelen der paden

vreemd vermogen
relatief goedkoop

mogelijk
eindpolitiek

Overeenkomstig de iteratieve procedure van Van Loon (1983) beginnen we achter-
aan met het bepalen van de eindpolitiek. Uit appendix 2.2 volgt dat dit twee
mogelijkheden geeft:

a) politiek 4 als i~(1-T )rc
b) politiek 5 als i~(1-T )r.c

Vervolgens gaan we na of er een politiek bestaat, die aan deze eindpolitiek
vooraf kan gaan. We letten hierbij op de continuiteitseisen van bepaalde vari-
abelen. De toestandsvariabelen X en K, de toegevoegde variabelen ~1 en ~2 en
de Lagrangemultiplier a3 (zie begin appendix 2) zijn continu op het interval
[O,z).

ad a) Welke politiek kan aan eindpolitiek 4 voorafgaan?

Voor politiek 4 geldt: (1-TC)dK a i~(1-TC)r en dus K(T) - KX ~ KYX'

Gezien de eenvoud van dit model, blijken veel koppelingen stuk te lopen op de
continuYteit van K. We zullen dit voor pad 4 aantonen.

Is de ontwikkeling pad 1 t pad 4 mogelijk?

Op pad 1 geldt (1-TC)dK ~(1-TC)r en dus K(T) ~ KYX

Op pad 4 geldt
(1-TC)dK - i ~(1-TC)r en dus K(T) ~ K~X.

Het aan elkaar koppelen van pad 1 en pad 4 heeft dus een discontinuiteit in
K(T) tot gevolg, hetgeen niet is toegestaan.
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Is de ontwikkeling pad 2-~ pad 4 mogelijk?

0 ad 2 eldt 1-T d0 ~
p p g ( c)dK -(1-rc)r en dus K(T) - ICYX. Analoog aan het voorgaan-

de leidt een koppeling van deze paden tot een discontinuiteit in K(T).

Is de ontwikkeling pad 5~ pad 4 mogelijk?

Zowel pad 5 als pad 4 zijn het gevolg van een stationaire politiek waarbij
alleen herinvesteringen plaatsvinden. Politiek S is echter alleen optimaal
indien i~ r(1-TC), terwijl bij politiek 4 het kleiner-dan-teken geldt.

Is de ontwikkeling pad 3-~ pad 4 mogelijk?

De hoeveelheid kapitaalgoederen K(T) kan continu zijn, daar op pad 3 geldt
K(T) ~ KYX en op pad 4 geldt K(T) - KX ~ KYX.
Maar hoe zit het dan met de continuiteit van ~?1
Uit (A2.7) en (A2.16) hebben we geconcludeerd dat in het geval van continuY-
teit van ~1 ook a3(T) continu moet zijn op [O,z]. Nu geldt op pad 3 dat
~3 ~ D en op pad 4 dat a3 - 0. Dit heeft tot gevolg dat a3 alleen continu kan
zijn op dit koppelmoment T- t34 als

lim ~3(T) - 0
Ttt34

ofwel

a3(T) ~ 0 als a3(T) - 0 op pad 3.

Uit (A2.7):

M.b.v. ( A2.9):

M.b.v. ( A2.18):

~3(T) - ie-iT } ~1(T)

- ie iT - r(1-zc)V'1(T) f al(T)

-
ie-iT -

r(1-TC) V~1(T) - ~yl (1-TC) ( dK - r)

- ie iT - V~1(1-rc)~

M.b.v. (A2.7): - ie-iT-
é iT d0 d0(1-TC)~K - a3(T)(1-TC)dK ~ 0 als a3(T)-0.



79

Dit geeft

~
i-(1-TC)dK ~ ~ K(T) ~ KX op pad 3.

Maar als K(T) contí.nu is, houdt dit in dat K(T) ~ 0 op pad 3 en dit is in
overeenstemming met de resultaten, zoals die bij politiek 3 zijn afgeleid.

Daar X(T) ~ K(T) op zowel pad 3 als pad 4 is hiermee ook de continuiteit van
X(T) aangetoond.
De conclusie is dat de koppeling politiek 3; politiek 4 kan voldoen aan alle
gestelde eisen.

Samengevat krijgen we het volgende resultaat:

politiek 4 kan worden voorafgegaan door

1 neen K(T) discontinu
2 neen K(T) discontinu
3 ja
5 neen i ~ (1-TC)r.

Welke politiek kan voorafgaan aan politiek 3 a politiek 4

Politiek 1 en politiek 5 vallen om dezelfde redenen als in het voorgaande ge-
val af: koppeling met politiek 1 leidt tot een discontinuïteit in K(T), ter-
wijl politiek 5 alleen optimaal is als i~(1-TC)r.
De koppeling politiek 4-~ politiek 3 kan analoog worden bestudeerd. In dit

~
geval dient a3 ~ 0 op pad 3, hetgeen impliceert K(T) ~ KX. Dit is echter in

~tegenspraak met het resultaat K(T) ~ 0 op pad 3 en K(T) ~ KX op pad 3, dat
nodig was bij de koppeling politiek 3-~ politiek 4.

Het enige mogelijke pad wordt derhalve genoemd door politiek 2. Daar K(T) -
KYX op pad 2 en K(T) ~ I~X, K(T) ~ 0 op pad 3 kan K(T) continu zijn. Volgens
(A2.7) kan ook ~1(T) continu zijn. .
Voorts geldt op pad 2 dat K(T) z 0 en X(T) ~ 0, zodat K(T) - X(T) ~ 0, hetgeen
de continuiteit van X(T) mogelijk maakt.
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Samengevat krijgen we dus:

Politiek 3 i 4 kan worden voorafgegaan door

1
2
4
5

neen
ja
neen
neen

K(T) discontinu

a3 discontinu
i ~ (1-r )rc

Politiek 3 i 4 kan worden voorafgegaan door

5

ja
neen
neen
neen

K - X - Y discontinu
K(T) discontinu
i ~ (1-T )rc

Politiek 1~ 2~ 3~ 4 kan worden voorafgegaan door
2
3
4
5

neen
neen
neen
neen

K - X - Y discontinu
K - X - Y díscontinu
K discontinu
i ~ (1-T )r.c

Ten slotte wordt gecontroleerd of politiek 1 kan voldoen aan de gestelde
startwaarden van het model. Daar dit het geval is, wordt het optimale ontwik-
kelingspatroon in het geval dat i~(1-TC)r gegeven door

politiek 1 i politiek 2 i politiek 3 i politiek 4.

ad b) tJelke politiek kan aan eindpad 5 voorafgaan?

Deze situatie, waarvoor geldt i~(1-TC)r, is snel opgelost. Aangetoond kan
worden dat alleen politiek 1 aan politiek 5 vooraf kan gaan en dat daarmee de
volledige ontwikkeling wordt beschreven. Dit is ook niet zo verwonderlijk als
men bedenkt dat alleen bij politiek 1 en pelitiek 5 maximaal vreemd vermogen
wordt aangetrokken.
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Politiek 5 kan worden voorafgegaan door

4

ja
neen
neen
neen

K(T) discontinu
K(T) - X(T) ~ Y(T) discontinu
i ~ (1-T )rc

Politiek 1~ 5 kan worden voorafgegaan door

neen
neen
neen
neen

K(T) discontinu
K(T) - X(T) ~ Y(T) discontinu
i ~ (1-T )rc
~3 discontinu

Politiek 1 kan aan de startwaarden voldoen, zodat de totale optimale ontwikke-
ling in het geval i~(1-TC)r wordt gegeven door

politiek 1 ~ politiek 5.
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