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DE (ON)MOGELIJKHEDEN VAN
MATHEMATISCHE PROGRAMMERING
IN HET LANDBOUW-ECONOMISCH
ONDERZOEK: INLEIDING
(J.P. Elhorst, M.J.G. van Onna en J.H.M. Wijnands)

Op woensdag 19 juni 1991 is op LEI-DLO een studiedag georganiseerd met als thema "De (on)mogelijkheden van mathematische programmering in het landbouw-economisch onderzoek". Deze studiedag
had de volgende doelen:
1.
2.

3.

4.

het geven van een overzicht van toepassingen van mathematische
programmering in het landbouw-economisch onderzoek;
het krijgen van inzicht in de afwegingen waarom juist deze methode gebruikt wordt en geen andere voor de oplossing van een specifieke vraagstelling;
het bespreken van de voor- en nadelen van het gebruik van mathematische programmering, afgezet tegen de doelstellingen van het
onderzoek;
het signaleren van nieuwe terreinen waarop deze techniek kan worden toegepast.

In eerste instantie was de studiedag over mathematische programmering bedoeld voor LEI-DLO-medewerkers, om hen te informeren over
de plaats van deze belangrijke wetenschappelijke onderzoeksmethode in
het landbouw-economisch onderzoek, alsook over de plaats in het onderzoek op LEI-DLO. Om met name dit laatste gestalte te geven werd
besloten op deze studiedag, op een uitzondering na, alleen LEI-DLOmedewerkers aan het woord te laten.
Om grotere bekendheid te geven aan de inzichten die inmiddels op
LEI-DLO met mathematische programmering zijn opgedaan is ervoor gekozen om de gehouden inleidingen te publiceren. LEI-DLO wil de discussie over methodologie met geïnteresseerden van buiten niet uit de weg
gaan. Het geheel heeft geleid t o t een publikatie in de vorm van een
Mededeling met in totaal tien verschillende papers. Aan de orde komen
respectievelijk toepassingen van mathematische programmering op bedrijfsniveau - Elhorst, Janssens en ManderslootA/an Scheppingen -, op
sectorniveau - Blom/Hoogeveen, Van der Veen en Verhoog -, en op nationaal niveau - Tamminga. Daartussendoor is een paper opgenomen De Boer/Dijk - met een bijzondere toepassing van mathematische programmering.

Tenslotte heeft prof. dr. P. van Beek als externe referent opgetreden en een kritische beschouwing over de toepassingen gegeven. Hij
heeft ook suggesties gedaan voor verbetering en voor nieuwe onderzoeksvelden.
Conclusie vandezestudiedag
Voor de effectiviteit en efficiëntie van onderzoek op basis van mathematische programmering is het belangrijk op de hoogte te zijn van
ontwikkelingen die zich in dit vakgebied voordoen. Een eerste aanzet
daartoe vormt de bestudering van de literatuur. Daarnaast biedt de studiedag een goede gelegenheid daartoe.
Een van de aandachtspunten op de studiedag was de zogenaamde
geïntegreerde benadering.
De mogelijkheden die de mathematische programmering biedt zijn
talrijk. Genoemd zijn: lineaire programmering, kwadratische programmering, geheeltallige programmering, mixed-integer programmering, stochastische programmering, fractionele programmering, niet-lineaire programmering, lineaire risico-programmering, dynamische programmering
en programmering onder meerdere doelstellingen. Heel belangrijk daarbij is de geïntegreerde benadering waar deze methoden kunnen samengaan. In een aantal papers wordt dat ook genoemd of toegepast. Meestal worden methoden tegen elkaar afgezet, zoals simulatie versus mathematische programmering of regressie-analyse versus mathematische programmering. Maar ook is gewezen op de wijze waarop deze methoden
kunnen samengaan. De mogelijkheden die de mathematische programmering biedt, zeker als deze wordt toegepast in een geïntegreerde context, zijn namelijk vele malen groter dan door de meeste mensen wordt
ingeschat. De complexiteit kan er wellicht de oorzaak van zijn dat maar
weinigen dit tot zich (kunnen) nemen.
Verder is het belangrijk aandacht te besteden aan de ontwikkelingen die gaande zijn op het gebied van de software. Binnen het LEI-DLO
wordt sterk de hand gehouden aan Sciconic dat vooral voor lineaire
programmering geschikt is. Uit verschillende papers blijkt echter dat er
vraag is naar andere toepassingen van mathematische programmering,
maar dat dat met dit pakket niet zo goed mogelijk is. In wezen is deze
beperking in het onderzoek echter niet nodig, omdat er inmiddels beteresoftware voorhanden is.

DE PLAATSVAN MATHEMATISCHE
PROGRAMMERING BIJ DE MODELLERING
VAN HET PRODUCENTENGEDRAG IN DE
LANDBOUW
(J.P. Elhorst)
Abstract
In this paper I discuss two models to describe producer behaviour,
mathematical programming models and econometric models based on
duality theory, as well as their pros and cons. It is stated that
econometric models are well equipped to describe the past, while mathematical programming models are well equipped to explore the future.
An integrated system will be proposed in which disadvantages of both
models can beavoided.
1.

Inleiding

De bestudering van het producentengedrag in de landbouw is een
belangrijk onderzoeksthema binnen de landbouweconomie. Voor het
meten van de invloed van prijsveranderingen van produkten en produktiefactoren op de voortbrenging en inzet van deze produkten en produktiefactoren bestaat veel belangstelling. De belangrijkste bijdrage die
de economische wetenschap heeft opgeleverd om dit probleem te analyseren is de neo-klassieke theorie ter verklaring van het producentengedrag. Dezetheorie gaat uit van drie axioma's:
1. de producent streeft naar winstmaximalisatie;
2. de prijzen van de produkten en produktiefactoren zijn gegeven en
kunnen niet beïnvloed worden door het individuele gedrag van de
producent. Dit gegeven kan twee oorzaken hebben. De producent
opereert of op markten die worden gekenmerkt door volledige mededinging of op markten waar de prijzen worden bepaald door andere marktpartijen of instanties, bijvoorbeeld door de overheid;
3. het produktieproces kan volgens één produktiefunctie worden beschreven.
De meest algemene vorm van het wiskundige model gebaseerd op deze
axioma's laat zichalsvolgt omschrijven:
MAX

PlY,

+ ...+ pnYn-v^X, -... -w g X g ,

Y,X onder voorwaarde dat i{Yv...,Yn,X^

(1a)
Xg) =0,

(1b)

met Pj de prijs van produkt Yj (i=1,...,n), W: de prijs van produktiefactor
X: (j=1,...,g) en f een produktiefunctie van het bedrijf als geheel. Voor de
afleiding van deze vorm, de veronderstellingen die eraan ten grondslag
liggen, alsook de condities waaraan voldaan moet zijn, zij verwezen naar
de diverse micro-economische handboeken. Daarbij kan er op gewezen
worden dat het ook mogelijk is uit te gaan van andere economische criteria, bijvoorbeeld van andere economische doeleinden die worden nagestreefd. In dat verband kan worden gedacht aan omzetmaximalisatie,
handhaving van het marktaandeel van de onderneming of een meer algemeen gericht streven naar continuïteit. Deze doelstellingen passen
echter minder goed bij de gekozen marktvorm van volledige mededinging en zijn vaak moeilijk te operationaliseren.
Binnen het bovengenoemde, wiskundige model nu zijn twee duidelijke, verschillende modeltypen te onderscheiden (vergelijk 1a en 1b):
a) mathematische programmeringsmodellen of normatieve modellen;
b) econometrische of positieve modellen op basis van de dualiteitstheorie.
In deze paper zal dieper op de beide modeltypen worden ingegaan.
Beide modeltypen zullen in het kort worden besproken en ook zullen de
voor- en nadelen genoemd worden. Om een volledig beeld te geven van
alle modeltypen die in het landbouw-economisch onderzoek gebruikt
worden om het producentengedrag te beschrijven, zullen ook twee alternatieve aanpakken besproken worden, hoewel deze niet of minder
sterk de hand houden aan het model als geformuleerd in (1). Vervolgens
zal een visie worden ontwikkeld op een geïntegreerde aanpak van mathematische programmerings- en econometrische modellen teneinde de
resultaten verkregen uit de verschillende modeltypen beter op elkaar af
te stemmen. Tenslotte zal deze paper worden afgesloten met enkele
conclusies.

2.

Een beschrijving van de verschillende modeltypen

2.1 Mathematische programmeringsmodellen
In een mathematisch programmeringsmodel zijn steeds drie belangrijke gemeenschappelijke elementen aanwezig:
1. de doelstelling van de producent;
2. de activiteiten waarmee de doelstelling in meer of minder sterke
mate verwezenlijkt kan worden; en
3. de beperkingen waaraan de uitvoering van de activiteiten onderworpen is.
Om het producentengedrag in de landbouw te beschrijven heeft
men t o t nu toe het meeste gebruik gemaakt van lineaire programmeringsmodellen. In deze aanpak is het programmeringsmodel opgebouwd
uit a) een stelsel van lineaire, additieve produktiefuncties van alle mogelijke produkten die de agrarische producent zou kunnen produceren, b)
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een aantal restricties op de beschikbaarheid van produktiefactoren en c)
een doelfunctie die, zoals boven isweergegeven, in het algemeen neerkomt op winstmaximalisatie. Deoplossing van het programmeringsmodel
geeft vervolgens het aanbod van produkten en de vraag naar produktiefactoren van een representatief landbouwbedrijf bij gegeven prijzen en
bij gegeven stand van de techniek. Voor een overzicht van de stappen
die genomen dienen te worden bij de opbouw van een lineair programmeringsmodel ten behoeve van agrarische bedrijven zij verwezen naar
Niejenhuis en Renkema (1989). Terzijde kan worden opgemerkt dat dit
overzicht zich niet beperkt tot louter lineaire programmeringsmodellen,
er wordt ook een aantal generalisaties behandeld, zoals niet-lineaire
relaties, lineaire risicoprogrammering, dynamische lineaire programmering en het programmeringsmodel bij meerdere doelstellingen.
2.2 Econometrische modellen op basisvande dualiteitstheorie
De belangrijkste instrumenten die de dualiteitstheorie heeft voortgebracht zijn het concept van de kostenfunctie, van de opbrengstfunctie
en van de winstfunctie. Deze concepten zijn belangrijk gebleken, omdat
ze als alternatief gebruikt kunnen worden voor de specificatie van een
produktiefunctie. Volgens de dualiteitstheorie namelijk bestaat een direct verband tussen deze functies en de produktiefunctie in die zin, dat
zij alle het produktieproces op het bedrijf beschrijven gegeven de stand
van de techniek.
Van de drie genoemde functies isde winstfunctie de meest algemene. Zij geeft een verklaring voor de winst - het verschil tussen de totale
opbrengsten verkregen uit de voortbrenging van produkten en de totale
kosten verbonden aan de inzet van produktiefactoren - als functie van
de prijzen van deze produkten en produktiefactoren. De belangrijkste
eigenschap van de winstfunctie is echter wel dat tegelijkertijd ook aanbodvergelijkingen van produkten en vraagvergelijkingen naar produktiefactoren kunnen worden afgeleid. Dit gebeurt door de winstfunctie naar
de prijzen van produkten en produktiefactoren te differentiëren. Het op
deze wijze te verkrijgen stelsel van vergelijkingen heeft aldus als te verklaren variabelen: de winst, de omvang van de produktie van elk van de
produkten en de inzet van elk van de vlottende produktiefactoren. Analoog kan ook de kostenfunctie of de opbrengstfunctie worden beschreven.
Belangrijk bij dit modeltype is om in te zien dat een produktiemodel op basisvan de dualiteitstheorie eveneens een schatting geeft van de
onderliggende produktiestructuur, maar dan impliciet. Met andere woorden: als men een schatting maakt van de kostenfunctie, de opbrengstfunctie of de winstfunctie, dan maakt men impliciet ook een schatting
van de produktiefunctie. Het is ook mogelijk om deze produktiefunctie,
als men daarin geïnteresseerd is,af te leiden. Zo kan men laten zien dat
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uit een winstfunctie van het type Cobb-Douglas een produktiefunctie
kanworden afgeleid vaneveneens het type Cobb-Douglas (Lau,1972).
3.

Devoor- en nadelen van beidetype modellen

Hoewel uit beide modeltypen het aanbod van produkten en de
vraag naar produktiefactoren afgeleid kunnen worden bestaat tussen de
twee toch een belangrijk verschil. Mathematische programmeringsmodellen geven aanbod- en vraagrelaties die onder bepaalde veronderstellingen potentieel kunnen bestaan. Daarom worden deze modellen ook wel
normatieve modellen genoemd. Normatief niet in de zin wat zou moeten, maar wat mogelijk zou kunnen gebeuren als producenten bepaalde
doelstellingen nastreven binnen bepaalde vrijheidsgraden. Econometrische modellen daarentegen trachten een schatting te maken van aanbod- en vraagrelaties zoals ze feitelijk bestaan. Beide benaderingen hebben voor- en nadelen en dat verklaart waarom ze over en weer zijn gebruikt. Hieronder zullen de voor- en nadelen in het kort worden opgesomd.Voordelen van mathematische programmeringsmodellen zijn:
1. zij kunnen eenvoudig tot een groot aantal produkten en produktiefactoren worden uitgebreid. In principe is het met een mathematisch programmeringsmodel dan ook mogelijk om met alle factoren
die van invloed zijn op het aanbod van produkten en de vraag naar
produktiefactoren rekening te houden, zoals de prijzen van produkten en produktiefactoren en alle institutionele, technologische en
fysische restricties. Een dergelijke vergaande detaillering is met een
econometrisch model nauwelijks haalbaar;
2. met een mathematisch programmeringsmodel kunnen allerlei alternatieven - quotering van bepaalde produkten of beperkingen op
het gebruik van bepaalde produktiefactoren - eenvoudig worden
doorgerekend; ook alternatieven die sterk afwijken van ontwikkelingen in hetverleden.
Nadelen zijn:
1. het model geeft alleen oplossingen voor een hypothetisch bedrijf.
Over het algemeen wordt de te onderzoeken populatie opgedeeld
in een aantal groepen en wordt binnen elke groep één bedrijf gedefinieerd als representant voor alle bedrijven binnen deze groep.
Het nadeel daarvan is dat men geen rekening meer kan houden
met de verscheidenheid tussen deze bedrijven. Als bijvoorbeeld
binnen een bepaalde groep het ene deel van de bedrijven niet en
het andere deel wel van een bepaalde produktiefactor gebruik
maakt, dan kan dat voor het representatieve bedrijf onmogelijk
worden aangegeven. Natuurlijk kan men in dat geval deze groep in
twee delen uiteen laten vallen, maar zo doorredenerend eindigt
men uiteindelijk met één model voor elk afzonderlijk bedrijf en dat
iseen onhandelbare situatie;
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2.

de uitkomsten van het model worden niet aan de praktijk getoetst.
Er is geen uitsluitsel over de vraag of potentieel berekende effecten
in de praktijk ook daadwerkelijk zullen optreden. Volgens Bauer
(1989: 15) vindt er geen statistische schatting plaats van de parameters en ontbreekt het aan een "formalized calibration and validation procedure".
Voordelen van econometrische modellen op basis van de dualiteitstheorie zijn:
1. door een model af te leiden van een economische theorie en deze
t e confronteren met feitelijke data, is het mogelijk de veronderstellingen die aan het model ten grondslag liggen aan de praktijk te
toetsen. Daarnaast kan ook de verklaringskracht van deze modellen
berekend worden volgens "generally accepted calibration and validation procedures" (Bauer, 1989: 15);
2. binnen dit modeltype zijn ook multiple-input, multiple-output systemen te schatten, hoewel vaak niet eenvoudig;
3. flexibele functievormen zijn eenvoudig toepasbaar. Dit vergroot de
aantrekkelijkheid van dit modeltype, omdat het gebruik hiervan impliceert dat zo min mogelijk restricties aan de onderliggende produktiestructuur behoeven te worden opgelegd (Chambers, 1988:
160-164);
4. uitkomsten welke worden verkregen uit econometrische modellen
als functie van exogene variabelen kennen een continu karakter en
zijn daardoor makkelijker te interpreteren dan die welke worden
verkregen uit mathematische programmeringsmodellen. Deze laatste hebben vaak te kampen met het probleem van hoekoplossingen
1).
Nadelen zijn:
1. econometrische modellen geven vaak een beperkte beschrijving van
de onderliggende produktietechniek;
2. econometrische modellen zijn gebaseerd op historische data en kunnen daarom niet worden gebruikt om voorspellingen te doen omtrent nieuwe produkten, produktiefactoren of produktietechnieken.

4.

Alternatieve aanpakken

Om het producentengedrag in de landbouw te verklaren zijn behalve mathematische programmeringsmodellen en econometrische modellen op basis van de dualiteitstheorie ook alternatieve aanpakken denkbaar. Op twee daarvan zal hieronder in het kort worden ingegaan, omdat er in het landbouweconomisch onderzoek veelvuldig gebruik van

1)

Hoekoplossing: oplossingen van een mathematische programmeringsmodel
liggen meestal op een hoek van het toegelaten gebied, het gebied waar
een oplossing kan liggen.
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wordt gemaakt. Het betreft respectievelijk partiële aanbod- envraagstudies en het bedrijfsvergelijkende onderzoek op basisvan factoranalyse.
4.1 Partiële aanbod-en vraagstudies
Een groot aantal studies is in deze klasse in te delen. Deze studies
leiden de aanbodvergelijkingen van produkten en de vraagvergelijkingen
naar produktiefactoren niet af uit een theoretisch model opgebouwd uit
economische beslissingscriteria, maar geven een directe schatting van
deze vergelijkingen. Meestal beperkt men zich dan tot één of enkele
aanbod- of vraagvergelijkingen, vandaar de term partiële studies. Dientengevolge neemt het belang van de neo-klassieke theorie van het producentengedrag af en is het niet langer noodzakelijk restricties die volgen uit de doelstelling van winstmaximalisatie aan de aanbod- of vraagvergelijkingen op te leggen. Dat wil niet zeggen dat men zich in deze
studies van een theoretische onderbouwing onthoudt; er wordt meer
dan eens gebruik gemaakt van verklaringsschema's. Een verklaringsschema kan omschreven worden als een relatiestructuur tussen de belangrijkste technische en economische grootheden die bij het producentengedrag een rol spelen. Zo'n verklaringsschema wordt gekenmerkt door
plausibiliteit en consistentie en is meestal gebaseerd op de algemeen
beschikbare kennis en op de visie van de onderzoeker. Toch biedt zo'n
verklaringsschema de lezer in het algemeen niet meer dan alleen een
globaal inzicht in de modelopzet. Het belangrijkste bezwaar tegen deze
benadering is dan ook dat de resultaten in belangrijke mate worden beoordeeld op basisvan voorspelkracht. Of in de woorden van Burell (1989:
5): "Since the maintained hypothesis implies few restrictions on the model apart from a priori expectations about some coefficient signs, the
results are assessed largely in terms of goodness-of-fit". Dit heeft het
gevaar dat "spurious correlations may wrongly be taken as evidence of
the validity of the specification and its behavioural assumptions" (Burell,
1989:5).

4.2 Het bedrijfsvergelijkend onderzoek op basisvan factoranalyse
Een aparte stroom van literatuur, die in Nederland veel opgang
heeft gemaakt, is het onderzoek op basis van factoranalyse; beter bekend als het bedrijfsvergelijkende onderzoek. Dit type onderzoek isvoornamelijk gebruikt om inkomensverschillen te analyseren en was met name bedoeld om, na het onderkennen van de oorzaken van inkomensverschillen, individuele landbouwers te kunnen adviseren over de mogelijkheden het inkomensniveau te verbeteren.
Behalve het analyseren van inkomensverschillen is of wordt factoranalyse ook gebruikt voor het analyseren van het aanbod van produkten
en de vraag naar produktiefactoren (Zachariasse en De Hoop, 1983).Ook
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met deze aanpak ishet dus zeer wel mogelijk inzicht te verkrijgen in het
producentengedrag in de landbouw. Aan de andere kant moet worden
gewaarschuwd voor te hoge verwachtingen van deze aanpak. Factoranalyse is net als vele andere statistische technieken - variantie-, cluster-,
discriminant-, correspondentie- en principale componentenanalyse - uitermate geschikt om het inzicht in de beschikbare data te vergroten, om
zoalswel eenswordt gezegd de data te doen laten spreken teneinde op
die manier realistischer verbanden te kunnen afleiden. Het betekent
echter niet dat tussen de gemeten variabelen ook oorzakelijke verbanden zijn af te leiden zoals dat gebeurt in econometrische modellen op
basisvan de dualiteitstheorie of in partiële aanbod-en vraagstudies.
5.

Eengeïntegreerde aanpak

Na bij deze twee alternatieve aanpakken te hebben stil gestaan,zal
de aandacht zich nu weer richten op mathematische programmerings- en
econometrische modellen. Uit het voorgaande zal duidelijk zijn geworden dat beide modeltypen hun sterke en hun zwakke punten hebben en
dat maakt dat het ene modeltype op een bepaald terrein beter gebruikt
kan worden dan het andere. Dit wordt in sterke mate bepaald door de
doelstelling van het onderzoek. Het zou dan ook verkeerd zijn om een
algemene voorkeur voor een bepaald modeltype uit te spreken. Wel is
het mogelijk om aan te geven op welke terreinen beide het beste thuis
zijn. Een goed overzicht daarvan is gegeven door Bauer (1989: 14-16).
Volgens Bauer is er behoefte aan een geïntegreerde aanpak waarbij van
verschillende modeltypen gebruik wordt gemaakt en waarbij op ieder
terrein dat modeltype wordt gekozen dat op dat terrein het beste thuis
is. In de woorden van Bauer (1989: 14): "What seems necessary is critical
reflections of the potential and limitations of conceptional approaches
and an appropriate combination within a well-structured system
approach. The basic idea of such an approach is that the most advantageous methods can be applied to single system components, while it is
possible to avoid the disadvantages of single methods within a combined
system analysis approach". Om deze gedachtengang te onderstrepen onderscheidt Bauer drie stappen bij het bouwen van een beleidsondersteunend model van het producentengedrag:
1.
2.

de ontwikkeling van een consistente databasis en modelopzet;
het schatten van de gespecificeerde relaties met behulp van econometrische schattingsmethoden;
3. het oplossen van het model met behulp van mathematische programmering.
In figuur 1 staan deze drie stappen nogmaals aangegeven, alsook hun
onderlinge relaties.
Het startpunt van de analyse wordt gevormd door de doelstelling
van het onderzoek. Modellen worden met een bepaald doel gebouwd.
Het duidelijk formuleren van de doelstelling van een model is vanwe15
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Figuur1 Deopeenvolgende stappen te ondernemen voor de bouw van een
beleidsondersteunendmodel van hetproducentengedrag
zenlijk belang voor de verdere bouw ervan. Een model dat voor het ene
doel uitermate geschikt is, kan totaal ongeschikt zijn voor een ander
doel. Afhankelijk van het model dat men voor ogen heeft worden keuzes gemaakt, bijvoorbeeld aangaande de mate van aggregatie, het onderscheid tussen endogene en exogene variabelen, en dergelijke. Uit de
doelstelling van een te construeren model kan dan ook een globale modelstructuur worden afgeleid. Om dat te kunnen doen zal het te beschrijven systeem, in dit geval het beslissingskader van een agrarische
producent, duidelijk in kaart gebracht moeten worden. Een multidisciplinaire aanpak ligt daarbij voor de hand. Vakdisciplines die met het systeem te maken hebben, zullen hierbij informatie kunnen aanleveren
over de wezenlijke eigenschappen van het systeem: welke grootheden
kenmerken het systeem, hoe beïnvloeden die elkaar en welke grootheden van buiten het systeem zijn op welke manier van invloed op grootheden binnen dat systeem? Op deze wijze zal een beeld ontstaan van de
werking van het systeem. Naar aanleiding van de beschrijving van het
systeem zal een modelstructuur gekozen moeten worden die op logische
en consistente wijze het systeem afbeeldt. De kenmerken van het systeem op een bepaald moment krijgen in het model devorm vanvariabelen, de invloeden van variabelen op andere variabelen krijgen de vorm
van wiskundig gespecificeerde, maar nog niet gekwantificeerde relaties.
Voorts zullen op basisvan de modelstructuur data worden verzameld en
gecontroleerd op consistentie.
In een model waarvan de structuur in grote lijnen vastligt, zullen
aan de parameters van de wiskundig gespecificeerde relaties getalswaarden toegekend moeten worden. Dit is de tweede stap bij de bouw van
een beleidsondersteunend model ter beschrijving van het producentengedrag. Hiervoor kan het beste gebruik worden gemaakt van econometrische schattingsmethoden, omdat alleen langs deze weg kan worden
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nagegaan of een model ontwikkeld kan worden dat bij de data past of
dat ook het verleden kan beschrijven. Mathematische programmeringsmodellen zijn voor dit doel minder geschikt, omdat de parameters in
dergelijke modellen al zijn vastgesteld. Het isdan ook uitermate moeNijk
om met een mathematisch programmeringsmodel te pogen het verleden
te beschrijven. Doordat men niet beschikt over een "formalized calibration and validation procedure* heeft men geen houvast om de verklaringskracht van deze modellen aantegeven.
In de bovenstaande omschrijving is aangenomen dat de overgang
van de eerste naar de tweede stap, dat is de overgang tussen de keuze
van de modelstructuur en de toekenning van getalswaarden aan de parameters binnen deze modelstructuur, vloeiend verloopt. In de praktijk
behoeft dat geenszins het geval te zijn; het kan zijn dat bepaalde onderdelen van de modelstructuur nog onvoldoende bekend zijn, dat nog niet
duidelijk ishoe de variabelen elkaar onderling beïnvloeden of nog erger
welke variabelen überhaupt opgenomen moeten worden. In dat geval
ligt het voor de hand om gebruik te maken van de alternatieve aanpakken die indeze paper genoemd zijn, dan wel van anderevormen vandata-analyse. Data-analyse is het geheel van technieken en middelen dat
dient om inzicht te krijgen in samenhangen en patronen in beschikbaar
data-materiaal. Het omvat zowel het gebruik van eenvoudige hulpmiddelen (bijvoorbeeld grafieken en spreidingsdiagrammen) als het toepassen van multivariate technieken om verbanden in het data-materiaal op
te sporen, alsook het schatten en toetsen van wiskundige relaties met
statistischetechnieken.
Als het volledige model eenmaal isgespecificeerd en de parameters
geschat, dan ismen toe aan de laatste stap bij de bouw van een beleidsondersteunend model ter beschrijving van het producentengedrag: het
verrichten van beleidsanalyse en het doen van voorspellingen. Een mathematisch programmeringsmodel is daar uitermate geschikt voor. Als
men antwoord wil geven op devraag welke instrumenten nodig zijn om
een bepaald beleidte voeren enwelke effecten dat beleid tot gevolg zal
hebben, dan is het mogelijk een daartoe geschikt mathematisch programmeringsmodel te ontwikkelen, waarvan het econometrische schattingsmodel eenonderdeel vormt. Bovendien kan het mathematische programmeringsmodel daarbij worden uitgebreid op die punten waarop het
econometrische model tekort schiet. Gesteld is dat econometrische modellen zijn gebaseerd op historische data en daarom niet gebruikt kunnen worden om voorspellingen te doen omtrent nieuwe produkten, produktiefactoren of produktietechnieken. Mathematische programmeringsmodellen kunnen dat wel. Allerlei alternatieven - quotering van bepaalde produkten of beperkingen op het gebruik van bepaalde produktiefactoren - kunnen eenvoudig worden doorgerekend; ook alternatieven die
sterk afwijken van het verleden. Er is niets wat een onderzoeker let om
deze alternatieven aan het econometrische model vast te koppelen en zo
aan de hand van een mathematisch programmeringsmodel een toekomstverkenning uit tevoeren.
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Het door Bauer ontwikkelde schema overziende leidt dan ook tot
de conclusie dat de verschillende modeltypen elkaar niet bij voorbaat
behoeven uit te sluiten. Als de onderzoeker zou willen, is het zeer wel
mogelijk om beide modeltypen op elkaar te laten aansluiten.
Uit het bovenstaande overzicht zal duidelijk zijn geworden dat er
talloze studies zijn verschenen die het producentengedrag in de landbouw proberen te beschrijven of te verklaren. In deze paragraaf is een
geïntegreerde aanpak beschreven ten einde het onderzoek met behulp
van mathematische programmerings- en econometrische modellen nader
tot elkaar te brengen. De belangrijkste reden om dat na te streven is
gelegen in het feit dat de verschillende modeltypen uiteenlopende resultaten te zien geven als het gaat om de vraag hoe de agrarische producent op bepaalde beleidsmaatregelen zal reageren.Hierboven isgetracht
duidelijk te maken dat een oplossing daarvoor niet is gelegen in het
opnieuw opstarten van studies die zijn gebaseerd op één modeltype.
Men kan dat wel doen door de modellen die tot nu toe zijn ontwikkeld
nog verder te verfijnen, maar dat zal de verschillen in uitkomsten die de
verschillende modeltypen te zien geven niet wegnemen. Beter kan men
een onderzoek opstarten naar die methoden die de verschillende modeltypen kunnen combineren. Het schema dat isgegeven intabel 1kan dienen alseen handleiding daarbij.
6.

Enkele conclusies

De mathematische programmering neemt een belangrijke plaats in
bij de modellering van het producentengedrag inde landbouw.Zij vormt
naast het econometrische model op basis van de dualiteitstheorie één
van de twee modeltypen om dit gedrag te beschrijven. De populariteit
van het mathematische programmeringsmodel kan verklaard worden uit
het feit dat een expliciete endoelmatige optimaiiseringsprocedure wordt
geboden, waarbij alle managementsdeelgebieden en de interne en externe randvoorwaarden in hun onderlinge samenhang worden bekeken.
Een verandering in een van deze aspecten is bovendien snel door te rekenen met eeneenmaal geformuleerd model (De Koeijer et al., 1991:25).
Het mathematische programmeringsmodel heeft echter ook nadelen.De
belangrijkste iswel dat het model minder geschikt isom het verleden te
beschrijven. Om die reden is in deze paper gefilosofeerd over een nieuwe, geïntegreerde aanpak voor de bouw van een beleidsondersteunend
model van het producentengedrag waarbij van beide bovengenoemde
modeltypen gebruik wordt gemaakt. De kern van deze aanpak is dat
voor het toekennen van getalswaarden aan wiskundig gespecificeerde
relaties gebruik wordt gemaakt van econometrische schattingsmethoden,
omdat alleen langsdie weg kanworden nagegaan of een model ontwikkeld kan worden dat bij de data past of dat ook het verleden kan beschrijven. Terwijl voor het oplossen van het model, dat wil zeggen voor
het zoeken naar een antwoord op de vraag welke instrumenten nodig
18

zijn om een bepaald beleid te voeren en welke effecten dat beleid tot
gevolg zal hebben, gebruik wordt gemaakt van een mathematisch programmeringsmodel.
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HET GEBRUIK VAN LINEAIRE
PROGRAMMERING VOOR DE
BEDRIJFSECONOMISCHE
ADVISERING IN DEAKKERBOUW
(S.R.M. Janssens)
Abstract
In the seventies asystemfor management advisory servicesfor individual arable farms was developed, using mixed integer linear programming asplanning method for generating optimal production plans.Since
the implementation many farmers have been supported by using this
system.
In 1984 a new project (BEA) was started. Main goal of this project
was to design one management advisory system including a database
and linear programming,for all branches in agriculture. The advisor himself must be capable of using this system to support farmers in their
management activities.The maingoal of the project wasneverreached.
During both projects it became obvious that the extension service
was not really able to handle systems based on advanced techniques
(linear programming, databases).Thiswas mainly dueto:
lack of knowledge and experience with linear programming;
the fact that the total management advisory proces is very timeconsuming if linear programming isto beused.
1.

Inleiding

Het opstellen van bedrijfseconomische adviezen door de landbouwvoorlichting voor individuele landbouwbedrijven in Nederland begon
rond 1960. Omstreeks die tijd werden door het toenmalige Consulentschap voor Bedrijfsvraagstukken formulierensets ontwikkeld voor het
opstellen van bedrijfseconomische adviezen. Deze formulierensets werden in de praktijk geïntroduceerd als het gele, groene en blauwe boek
voor respectievelijk de akkerbouw, tuinbouw en rundveehouderij. Later
werd ook de mogelijkheid van het gebruik van eenvoudige optimaliseringstechnieken (saldomethode, "program planning") aan de formulierensetstoegevoegd en bij de bedrijfsvoorlichters geïntroduceerd.
In 1974werd besloten eenonderzoek inte stellen naar de mogelijkheid om het opstellen van bedrijfseconomische adviezen te automatiseren door gebruik te maken van geavanceerde optimalisatietechnieken.
Op deze wijze diende het opstellen van bedrijfsontwikkelingsplannen
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zowel kwantitatief als kwalitatief te worden versterkt. Het onderzoek
werd uitgevoerd door het Proefstation voor de Akkerbouw en deGroenteteelt (PAGV) te Lelystad in samenwerking met het Instituut voor Mechanisatie, Arbeid, en Gebouwen (IMAG) te Wageningen. Op het PAGV
ontwikkelde men een toepassing van gemengd geheeltallige lineaire
programmering (LP) voor de simultane optimalisatie van bouwplan, arbeid, werktuiginventaris en verdere bedrijfsuitrusting. De basis van het
systeem bestond uit een tweetal standaardmatrices. Om de gegevensverzameling op de bedrijven gestructureerd te laten verlopen werden op de
standaardmatrices afgestemde invulformulierenontworpen. Ook het ontwerp van een systeem voor de invoer van de gegevens en de opbouw
van het bedrijfsrapport vond op het PAGV plaats. Op het IMAG ontwikkelde meneen reekscomputerprogramma's voor:
het omzetten van de standaardmatrices in bedrijfsspecifieke matrices;
het lezen en selecteren van de resultaten van zesalternatieve plannen;
het uitschrijven van het bedrijfsadvies.
Na afronding van het onderzoek werd het systeem in de praktijk
geïntroduceerd.Jaarlijkswerd voor circavijftig bedrijven een bedrijfseconomisch advies opgesteld met behulp van de standaardmatrices. Het
systeem vormde een aanvulling op de formulierensets en was bedoeld
voor akkerbouwbedrijven waar ingrijpende wijzigingen in de bedrijfsopzet werden overwogen. De opname van de bedrijfsspecifieke gegevens
werd uitgevoerd door de bedrijfsvoorlichting terwijl de verwerking centraal op het PAGV plaatsvond. Na verwerking werden de bedrijfsrapporten teruggezonden en door de bedrijfsvoorlichter en ondernemer besproken.
Ook in enkele andere takken nam de belangstelling toe voor het
gebruik van lineaire programmering. Op het Proefstation voor de Rundveehouderij (PR) had men inmiddels een eigen systeem voor de bedrijfseconomische advisering in de rundveehouderij ontwikkeld. De gedachte
ontstond om de afzonderlijk ontwikkelde systemen onder te brengen in
één geïntegreerd adviessysteem dat door voorlichters zelf gebruikt kon
worden. Bovendien diende het systeem dusdanig van opzet te zijn dat
het via uitbreiding mogelijk zou worden om bedrijfseconomische adviezen op te stellen voor takken die nog niet over een dergelijk systeem
beschikten (glastuinbouw, fruitteelt, intensieve veehouderij). Met zo'n
uitgebreid systeem zouden onder andere adviezen voor gemengde bedrijven opgesteld kunnen worden, hoewel het aantal gemengde bedrijven relatief gering was.
In 1984werd in opdracht van de directie Veehouderij en Zuivel en
de directieAkker- enTuinbouw van het Ministerie van Landbouw enVisserij eenmasterplanstudie uitgevoerd. Het onderzoek betrof:
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de inventarisatie van mogelijke hulpmiddelen voor een geautomatiseerd bedrijfseconomisch advies ten behoeve van de voorlichtingsdienst;
de definiëring van een pilotproject met betrekking tot het implementeren van het geautomatiseerd bedrijfseconomisch advies voor
de voorlichtingsdienst.
Op basisvan de masterplan-studie ging in november 1984 het BEAproject van start. In eerste instantie beperkte men het te automatiseren
deel tot de akkerbouw vanwege de daar aanwezige kennis en ervaring.
Na anderhalf jaar ontwikkelen kon voor de akkerbouw een systeem met
LPin de praktijk getest worden. Devoorlichters hadden op dat moment
nog geen enkele ervaring met automatisering, het BEA-systeemwas een
eerste kennismaking. Het systeem was complex en traag waardoor het
niet beantwoordde aan de behoefte die bij de bedrijfsvoorlichters bestond. De ervaringen binnen de voorlichting waren dusdanig dat het gebruik van LPop een zijspoor werd gezet en gestart werd met de bouw
van een systeem zonder LP. Eind 1988 werd het BEA-project beëindigd
zonder dat het uiteindelijk gewenste resultaat was bereikt.
Door het PAGV is het jaar daarna een aantal spreadsheettoepassingen voor bedrijfseconomische advisering van akkerbouw- envollegrondsgroenteteeltbedrijven ontwikkeld. Deze toepassingen (zonder LP) worden momenteel op ruime schaal inde praktijk gebruikt.
In deze paper zijn de eerder genoemde, voor LPtoonaangevende,
(onderzoeks)projecten chronologisch op een rij gezet. Daarbij is getracht
om met namede motivatie voor het gebruik van LP,inclusief devoor- en
nadelen na te gaan. Desondanks is het met name voor het complexe
automatiseringsproject BEA minder eenvoudig een oordeel over het gebruik van LPte geven omdat ook diverse andere factoren het verloop
van dit project bepaalden.

2.

Oorzaken beperkt gebruik optimaliseringstechnieken

Na het beschikbaar komen van optimaliseringstechnieken is het gebruik ervan niet dusdanig toegenomen zoals menigeen zich dat aanvankelijk voorstelde. Devolgende oorzaken werden daarvoor in 1975op een
congres aan hetWye College in Engelandgenoemd:
aanvankelijk wantrouwen, zowel bij boer als bij voorlichter, ten
aanzien van de verschillende methoden. Dit werd onder andere veroorzaakt doordat gewerkt werd met een sterke vereenvoudiging
van de werkelijkheid en ook door de onbekendheid met het gebruik vande computer;
gebrek aan bruikbare gegevens van de te adviseren bedrijven voor
het opstellen van matrices en gebrek aan noodzakelijk aanvullend
onderzoek. Dit probleem doet zich nogal eens voor in die landen
waar de bedrijfseconomische boekhouding weinig of geen ingang
heeft gevonden;
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het gebruik van verschillende planningsmethoden, zeker de meer
geavanceerde methoden, vereist een bepaalde scholing. Regionale
voorlichters die met deze methoden zouden moeten werken, bleken
daarin vaak onvoldoende geschoold;
gebleken is dat ook bij planningsmethoden waarbij veel rekenwerk
door de computer kan worden gedaan, het maken van bedrijfsbegrotingen nog tamelijk tijdrovend kan zijn door het vele handwerk
dat nog verricht moet worden, zoals het verzamelen van alle benodigde data op het bedrijf waarvoor een advies wordt opgesteld; het
opbouwen van het begintableau met behulp van deze data; het invoeren van de gegevens in de computer; het analyseren van de output en het samenvoegen van de meest relevante kengetallen in bepaaldeoverzichten dievoor de boer leesbaar en begrijpelijk zijn.
Bovenstaande factoren hebben een toepassing op grote schaal belemmerd. Om de toepassingsmogelijkheden te vergroten, is er in het
PAGV/IMAG-onderzoek naar gestreefd te komen tot eenverdere rationalisatie en automatisering van het planningsproces.
3.

Verschillende optimaliseringstechnieken

De beschikbaarheid van optimaliseringstechnieken maakten het mogelijk om meerdere, complexe bedrijfsvraagstukken tegelijkertijd in hun
onderlinge samenhang te optimaliseren; bijvoorbeeld de consequenties
voor zowel arbeid als mechanisatie (of loonwerk) bij vergroting van het
akkerbouwbedrijf in combinatie met bouwplanintensivering.
De saldomethode en "program planning" zijn planningsmethoden,
waarbij de noodzakelijke berekeningen met de hand kunnen worden
uitgevoerd. Ook bleek de program planning uitstekend geschikt voor
instructiedoeleinden (introductie binnen de voorlichting), omdat bij gebruik van deze methode vrij snel een goed inzicht in het totale bedrijfsverband wordt verkregen. Een nadeel van beide methoden is, dat er
geen garantie bestaat dat het optimale plan wordt gevonden. Ook isde
toepassing van deze methoden in ingewikkelde planningssituaties vaak
bijzonder moeilijk. Bij gebruik van de methode van de lineaire programmering treden de hiervoor genoemde nadelen in mindere mate op, maar
ook aandeze methode kleefde toen nog een belangrijk bezwaar.
Het gebruik van de methode van lineaire programmering heeft tot
doel te komen tot de optimale bedrijfsopzet. De consequentie van het
uitgangspunt van de continuïteit, die aan de methode van lineaire programmering ten grondslag ligt, isdat de gelimiteerde duurzame produktiemiddelen ten onrechte moeten worden vastgelegd in de uitgangssituatie (respectievelijk alternatieve uitgangssituaties).
Een andere mogelijkheid is het veronderstellen van volledige deelbaarheid van duurzame produktiemiddelen. Deze veronderstelling houdt
evenwel indat eenfictief element inde programmering wordt gebracht.
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Bij het vastleggen van de gelimiteerde duurzame produktiemiddelen in de uitgangssituatie, zoals bijvoorbeeld de benodigde werktuigen,
worden reeds bepaalde beperkingen opgelegd aan werkmethoden en
noodzakelijke arbeidsbezetting.
Daar echter bij het samenstellen van de werktuiginventaris de
bouwplansamenstelling nog niet bekend is, wordt het twijfelachtig of
wel een optimaal bedrijfsplan wordt gevonden,daar het werktuigenpark
niet simultaan, dat wil zeggen in één rekengang,wordt geoptimaliseerd
met de arbeidsbezetting enhet bouwplan.
Door het beschikbaar komenvancomputerprogramma's die het mogelijk maken integer (geheeltallig) te programmeren werd dit bezwaar
voor een belangrijk deel ondervangen.
4.

Deopzet van het PAGVsysteem

Het hoofddoel van het in 1974gestarte onderzoek was het mogelijk
maken van toepassing op grote schaal van gemengd geheeltallige lineaire programmering. Anders gezegd: het toegankelijk maken van de methode voor niet-planningsdeskundigen door middel van verdere automatisering. Als basis voor het systeem werd een tweetal standaardmatrices
of moedermatrices ontwikkeld (figuur 1). Op deze wijze verviel het telkenstijdrovende opbouwen vanbeginmatrices.
Eén matrix isbestemd voor akkerbouwbedrijven in het veenkoloniale en noordelijke zandgebied (PAVEEN)en éénvoor akkerbouwbedrijven
uit het noordelijk/centraal/zuidwestelijk zeekleigebied (PAKLEI). Met
behulp van deze matrices kunnen voor bedrijven van 25-150 ha optimale
bedrijfsplannen berekend worden. Bedrijven die groter zijn dan 150 ha
vragen vanwege hun diversiteit een nog verdergaande individuele aanpak.
Afgestemd op deze moedermatrices zijn twee sets invulformulieren
ontworpen. Niet-planningsdeskundigen kunnen op deze formulieren een
globale probleemstelling aangeven voor de huidige situatie en maximaal
vijf alternatieve plannen. Ook dienen data die afwijkend zijn van de
standaard ingevuld te worden. Het invullen van de formulieren door de
voorlichter samenmetde boer neemt ongeveer eenhalvedag inbeslag.
De invulformulieren dienen tevens als ponsdocument. Na invoer van
de wijzigingen via determinal worden dezevia het programma CHANGE
aangebracht in de standaardmatrix. Deontstane bedrijfsspecifieke matrix
(PALGEG) wordt voor optimalisatie aan het LP-pakket aangeboden. Met
behulp van het programma READLP worden, uit de volledige output
(LANDO.LPT) van zes plannen, de gegevens geselecteerd die in het eindrapport moeten worden opgenomen.Via het programma REPORTwordt
het eindrapport gegenereerd en van toelichtende tekst voorzien, zodat
ook niet-planningsdeskundigen de resultaten goed kunnen begrijpen.

24

5.

Voor-en nadelen van gemengd geheeltallig lineair programmeren

In de verslaggeving van het PAGV-onderzoek wordt een aantal
voor- en nadelen voor het gebruik van gemengd geheeltailige lineaire
programmering aangegeven.
Voordelen:
Oe methode van gemengd geheeltallig lineair programmeren geeft
een simultane optimalisatie van bouwplan, arbeidsbezetting, werktuigen
en gebouwen/installaties. Indien, zoals bij de continue lineaire programmering het geval is, wordt uitgegaan van een tevoren vastgestelde bedrijfsuitrusting, dan ligt het bedrijfsplan al voor een deel vast, zodat de
kans op het vinden van een sub-optimaal plan groot is. De methode
maakt het mogelijk om op een meer verantwoorde wijze in één rekengang het netto-bedrijfsresultaat te bepalen. Het berekenen van de bedrijfsfinanciering in dezelfde rekengang met de bedrijfsplanning wordt
als mogelijkheid voor verdere uitbreiding van het systeem aangemerkt,
maar isniet gerealiseerd.
Automatisering is vooral welkom wanneer de benodigde menskracht beperkt is. In een aantal gevallen kan men dan een integrale
begroting aanbieden waar in het verleden met een partiële benadering
werd volstaan.
Er wordt duidelijk meer informatie verkregen over de samenhang
tussen bouwplan, arbeidsbezetting, werktuigeninventaris en gebouwen/
installaties. Doordat de verschillende vragen gelijktijdig beantwoord
kunnen worden, kan met aanmerkelijk minder plannen worden volstaan.
Nadelen:
De computerkosten per plan zijn, bij gebruik van de "mixed-integer" programmering, aanmerkelijk hoger dan bij de eerder gevolgde
methode van de (continue) lineaire programmering. Vooral de langere
rekentijd en de grotere aanspraak op het interne geheugen zijn hier
debet aan.Dit nadeel werd echter gecompenseerd doordat volstaan kon
worden met aanmerkelijk minder plannen,omdat deverschillendevraagstellingen simultaan zijn opte lossen.
Standaardmatrices moeten geschikt zijn voor het programmeren van
een groot aantal, qua opzet zeer verschillende akkerbouwbedrijven met
zeer uiteenlopende planningsvraagstukken. Omte voorkomen dat bij het
programmeren van een willekeurig bedrijf met een standaardmatrix te
veel aanvullingen respectievelijk uitsluitingen moeten worden aangebracht, moet een relatief grote, zorgvuldig opgezette, standaardmatrix
worden gecreëerd. Dit vergt veel tijd en vormde destijds mede de oorzaak van de genoemde relatief hoge computerkosten. Ook de jaarlijkse
actualisatie van de omvangrijke standaardmatrices en invulformulieren
vergden eenbehoorlijke tijdsinspanning.
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CHANGE, LANDDO, READLP

Een groot deel van de bovengenoemde nadelen (onder andere kosten) zijn inmiddels achterhaald. Momenteel zijn krachtige LP-pakketten
beschikbaar, zelfs als Mixed-lnteger-Programmering(MIP)-toepassing op
PC.

6.

Het gebruik van de standaardmatrices in de praktijk'

Na introductie in de praktijk werd jaarlijks voor circa vijftig bedrijven een bedrijfseconomisch advies met behulp van de standaardmatrices
opgesteld. Per uitgebracht advies betaalde de adviesaanvrager een bedrag van ƒ 350,- t o t ƒ 400,- ter compensatie van de rekenkosten op de
externe computer.
De totale tijdsbesteding voor de adviseringsprocedure (figuur 2)
bedroeg per advies gemiddeld vier dagen; anderhalve dag door de voorlichter voor opname van de gegevens en bespreking van de resultaten en
tweeënhalve dag voor de verwerking van de invulformulieren t o t een
rapport.
Het aantal aanvragen van adviezen was sterk afhankelijk van de
voorlichter (opleiding, leeftijd). Uit sommige regio's kwamen zelden of
nooit aanvragen. Soms bij de opname van de gegevens maar vaker nog
bij het bespreken van het eindrapport was centrale ondersteuning noodzakelijk. Veelal had men als bedrijfsvoorlichter moeite met de juiste interpretatie van de resultaten omdat men de achterliggende optimaliseringstechniek onvoldoende beheerste en de opbouw van de standaardmatrices niet doorzag. Ook de aanwezige bedrijfseconomische kennis
speelde daarbij een rol.
De centrale verwerking van de adviezen op computers bij externe
rekencentra berustte bij één persoon. Kennis van de standaardma-
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trices en vaardigheid met LPen randprogrammatuurwaren noodzakelijk
om de adviezenvlot te kunnenverwerken.
Het opstellen van een advies is maatwerk. De standaardmatrices
bleken lang niet altijd toereikend voor de situatie van elk individueel
akkerbouwbedrijf (andere gewassen,afwijkende mechanisatie). Deveelal
complexe vraagstellingen per bedrijf maakten het noodzakelijk dat de
standaardmatrices nogal eens aangepast en/of uitgebreid moesten worden aande bedrijfsspecifieke situatie.Voor een "passend" advieswas(en
is) het uiterst belangrijk om de uitgangssituatie, de bestaande situatie
van het bedrijf, goed in de bedrijfsmatrix te verwerken zodat een oplosbaar plan ontstaat. Een eenmaal oplosbare bedrijfsmatrix, waarin de bestaande situatie van het bedrijf op representatieve wijze is vastgelegd,
vormt het beste uitgangspunt voor het opstellen vande nieuwe, alternatieve plannen. Dit houdt in dat voor elke nieuwe adviesaanvraag de bedrijfsmatrix passend gemaakt moet worden hetgeen, afhankelijk van de
individuele bedrijfssituatie, veeltijd kankosten.
De beschikbare capaciteit (menskracht) voor de centrale verwerking
van de adviezenvormde eensterk beperkende factor te meer omdat het
verzamelen en insturen van de bedrijfsspecifieke gegevens een sterk
seizoensafhankelijke activiteit was. Naast advisering met behulp van de
standaardmatrices werden jaarlijks voor enkele grootlandbouwbedrijven
adviezen opgesteld door gebruik te maken van specifiek voor deze bedrijven opgezette matrices.
Uit een evaluatie in 1979van de berekende resultaten voor 36 kleiakkerbouwbedrijven bleek dat bij optimalisatie het bedrijfsresultaat (netto-bedrijfsresultaat) met gemiddeld circa dertigduizend gulden kan toenemen. Dit betere resultaat werd verkregen door toename vande oppervlakte cultuurgrond per man tot 35 à 45 ha, een beperkte aanpassing
van het bouwplan en een verlaging van de bewerkingskosten. Echter de
mogelijkheden tot optimalisatie bleken per bedrijf zeerverschillend.
7.

Het project "automatisering bedrijfseconomisch advies" (BEA)

Met de start van het BEA-project werd een einde gemaakt aan de
noodzaak van het centraal verwerken van adviezen op het PAGV, wat
een beperking vormde bij de verwerking van bedrijfseconomische adviezen met de standaardmatrices. Het te ontwikkelen, takoverschrijdende
BEA-systeem diende de voorlichtingsdienst de mogelijkheid te geven om
zelf op geautomatiseerde wijze bedrijfseconomische adviezen te verwerken. Tevens dienden de niet-takspecifieke onderdelen van het voorgestelde systeem ook geïmplementeerd te kunnen worden in andere produktiesectoren.
Op basis van deze doelstellingen en het uiteindelijke ontwerp dat
menvoor ogen had iseen aantal randvoorwaarden geformuleerd:
a. het systeem dient zodanig van opzet te zijn dat het gebruiksvriendelijk isvoor de bedrijfsvoorlichter. Basiskennisvan het gebruik van
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8.

een terminal dient voldoende te zijn voor de voorlichter. Hij moet
kunnen werken zonder technische kennisvan LPnodig te hebben;
het systeem dient over een invoerprocedure te beschikken, welke
geschikt is voor meerdere soorten gebruik (uniformiteit). Dat wil
zeggen dat er een niet-takspecifiek, uniform programma ontwikkeld diendete worden voor de invoervan pianningsgegevens;
het systeem moet eenvoudig, zonder al te veel aanpassingen, over
te dragen zijn naar anderesectoren;
het systeem moet zoveel mogelijk gebruik maken van dusdanige
normen, dat zo min mogelijk bedrijfsspecifieke gegevens ingevoerd
behoeven te worden;
de database dient niet alleen voor LP bruikbaar te zijn, maar ook
voor andere rekenprogramma's (saldoberekeningen, financieringsbegroting, liquiditeitsbegroting, arbeidsbegroting);
het systeem moet ter beschikking staan voor voorlichting, onderwijs
en onderzoek.
Motivatie keuzeLP

Voor de keuze van lineaire programmering zijn in de beschikbare
stukken geen duidelijke motieven aangegeven. Verondersteld mag worden dat de gunstige ervaringen welke men toentertijd met LP had op
zowel het PAGV als op het PRgeen aanleiding vormde om een andere
rekenmethodiek te kiezen.Wel geeft het masterplan-rapport een aantal
specificaties ten aanzien van het gebruik van het aante schaffen LP-pakket inclusief matrix- en rapportgenerator:
de voorkeur gaat uit naar een pakket dat in alle drie de sectoren
(voorlichting, onderzoek enonderwijs) te gebruiken is.Daarbij heeft
de voorlichting modellen van circa 300 variabelen en 300 restricties
door te rekenen. Bij onderwijs en onderzoek treft men echter modellen aanvan 13.000variabelen en 13.000restricties;
in de toekomst moet het mogelijk zijn om LPop micro's (personal
computers) te draaien;
het pakket moet op een decentraal geplaatste computer (niet bij
eenextern rekencentrum) gedraaid kunnenworden;
het moet mogelijk zijn de wat kleinere modellen interactief (dus
niet in batch) te draaien;
er moet onderhoud op het pakket zijn;
aanbevolen wordt het LP-pakket SCICONICaante schaffen.
Daartoe werd een inventarisatie en vergelijking van een zestal bestaande LP-pakketten (SCICONIC,MINOS,LINDO,LANDO,APEXen MPSX)
uitgevoerd. De pakketten werden beoordeeld op: de aanwezigheid van
een matrixgenerator, een rapportgenerator, de omvang van de modellen
die doorgerekend kunnen worden, het onderhoud, de machine-afhankelijkheid vanhet pakket en deprijs.
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9.

Het BEA-systeem

Bij de start van het pilotproject in 1984beperkte men zich in eerste
instantie tot het ontwikkelen van programmatuur op basisvan dePAGVmodellen. Sinds die tijd is alle benodigde hard- en software in eigen
beheer zodat het extern uitvoeren van LP-berekeningen en de daarmee
gepaard gaande kostentot hetverleden behoren.
De basis, of liever gezegd de kern van BEA bestond uit het relationele database management systeem (RDMS) ORACLEvoor de opslag van
zowel eengroot aantal normen alsbedrijfsspecifieke gegevens (figuur 3).
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Figuur 3

"High-level data flow" diagram van het BEA-systeem: globale weergave van de technische opzet van het BEA-systeem

Op basis van deze normen (opgeslagen in de normendatabank) en
bedrijfsspecifieke gegevens (vastgelegd in de bedrijfsdatabank) konden
naast saldoberekeningen onder andere LP-matrices gegenereerd en geoptimaliseerd worden (rekenen). Een wijziging van de LP-matrix diende
telkens via de databank uitgevoerd te worden zodat de ingevoerde be30

drijfsspecifieke gegevens altijd vastgelegd werden voor onder andere
rapportage. Gedurende de eerste fasevan het project iseen eerste interfacetussenORACLEenSCICONICgerealiseerd.
Tijdens de eerste testen van de programmatuur ontstonden reeds
problemen indien het LP-probleem onoplosbaar (infeasible) bleek. Een
voorlichter was in dat geval niet bij machte de juiste oorzaak van de
onoplosbaarheid te achterhalen en via aanpassingen in de databank te
verhelpen. De LP-definiëring werd daarom uitgebreid door het opnemen
van dummyvariabelen met relatief hoge kosten. Opname van deze dummyvariabelen in de eindoplossing maakten het mogelijk de gebruiker
aanwijzingen te geven over de variabele(n) die de onoplosbaarheid van
het probleem veroorzaakte(n). Voor de gebruikers was het op deze wijze
beter mogelijk om met LP tewerken.
Na anderhalf jaar ontwikkelen en testen werd het systeem vrijgegeven voor een eerste operationele fase in het Consulentschap Lelystad.
Deze operationele fasewerd voorafgegaan door eenscholingsperiode en
een oefenfase waarin men het ontwikkelde systeem konverkennen.
Gedurende de operationele fase van drie maanden werden per
voorlichter vier begrotingen opgesteld voor akkerbouwbedrijven. Om
vertrouwen in het systeem te krijgen en de vaardigheid te vergroten
werden eerst twee oude begrotingen (uit de kast) via BEA verwerkt.
Vervolgens werden per voorlichter twee nieuwe begrotingen opgesteld,
die vervolgens met deondernemer werden besproken.
Na drie maanden werd het BEA-systeem op basis van de ervaringen
door de gebruikers geëvalueerd.Debelangrijkste bevindingen:
1. het BEA-produkt kan ontegenzeggelijk worden gebruikt voor het
oplossenvan eenaantal managementvraagstukken;
2. het systeem blijkt vrij complex en niet erg gebruiksvriendelijk zodat
hoge eisen worden gesteld ten aanzien van de kennis van het systeem;
3. om alle ins en outs van het systeem te blijven beheersen wordt een
regelmatig gebruik van het systeem noodzakelijk geacht;
4. de indruk bestaat dat in 75-80% van de gevallen een begroting opgesteld kan worden zonder gebruik te maken van LP.Aangedrongen wordt op de ontwikkeling van een eenvoudig spreadsheetachtig programma;
5. bij complexe systemen is direct oproepbare ondersteuning noodzakelijk. Deze persoon moet ook "achter de schermen" kunnen kijken;
6. daar de frequentie van het toepassen van het complexe systeem
gering zal zijn wordt aanbevolen voorlichters aan te stellen die
gespecialiseerd zijn in het gebruik vanLP;
7. naast deontwikkelde rendabiliteitsbegroting dient het systeem voor
een optimaal gebruik gecompleteerd te worden met een aan de
rendabiliteitsbegroting gekoppelde financieringsbegroting;
8. gezien de vele storingen (op modemverbindingen via telefoonlijnen) endevertragingen wordt het gebruik van PC'sop de werkplek
aanbevolen;
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9.

bij de ontwikkeling van systemen zou in een veel eerder stadium
iemand uit de praktijk (voorlichter) moeten worden betrokken.
Hierdoor kan tijdiger en gemakkelijker worden ingesprongen op
wensen,waardoor de kwaliteit van het systeemwordt verbeterd. •
Ondanks degoede technische opzet bleek het BEA-systeem op basis
van de databank en LP niet aan te sluiten bij de behoefte welke men
binnen de voorlichting had. Ook de kennis van en vaardigheid met LP
vormden een grote handicap. De gebruikersvriendelijkheid die het BEAsysteem moest hebben,vereiste dat een enorme "schil" om het feitelijke
optimaliseringssysteem heengebouwd moest worden. Mede hierdoor was
het systeem bijzonder traag en kostte met name het overhalen van gegevens uit de databank naar de LP-matrix en het terugplaatsen van de
resultaten in dedatabank bijzonder veel tijd.
De verdere ontwikkeling van BEA richtte zich vervolgens op begrotingstechnieken waarbij het gebruik van LPniet nodig was.Deontwikkeling van LPwerd op eenzijspoor gezet.
Tijdens hettestenvormde de combinatie van LP,databank en meerdere gebruikers op een VAX-computer een grote belasting voor de interne computercapaciteit waardoor het systeem voor de gebruiker traag
leek. Om het systeem te ontlasten is gezocht naar mogelijkheden voor
deelmodellen. Het idee was kleinere LP-matriceste genereren die slechts
betrekking hadden op het feitelijke probleemgedeelte van het te adviseren bedrijf, bijvoorbeeld de optimalisatie van bouwplan en mechanisatie
zonder rekeningte houden met arbeidsaanspraken en de beschikbare arbeidscapaciteit. Het grote voordeel van LP bij de bedrijfseconomische
advisering is dat een bedrijf in zijn totale samenhang geoptimaliseerd
kan worden. Bij het idee van de deelmodellen ging juist dit voordeel
teniet. Het isbij een ideegebleven dat slechtsglobaal is uitgewerkt.
10. Verdereontwikkelingen enconclusies
Na beëindiging van het BEA-project heeft het PAGV in samenwerking met de voorlichting enkele spreadsheettoepassingen voor de bedrijfseconomische advisering ontwikkeld. Met deze toepassingen is het
mogelijk om binnen éénà anderhalve dag een advies op te nemen, te
verwerken ente bespreken.
Het gebruik van LP door de voorlichting voor de bedrijfseconomische advisering lijkt voorlopig niet haalbaar. Het opstellen van adviezen
via deze methode vergt te veel tijd en istegen de achtergrond van betaalde voorlichting te kostbaar. Desondanks kan men zich afvragen of
bedrijven met complexe planningsvraagstukken bij gebruik van spreadsheettoepassingen wel altijd het juiste bedrijfseconomisch advies krijgen.
Het is immers nooit zeker of de met een spreadsheet berekende plannen
wel de optimale plannen zijn.
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Naast de bedrijfseconomische advisering wordt LP toegepast bij
uitvoering van bepaalde onderzoeksprojecten. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van zowel eenjarig statische als meerperiodenmodellen (RIJPstudie, Veenkoloniën-onderzoek). Voor dergelijke studies worden meestal specifieke modellen ontwikkeld. Vanwege hun specifieke karakter en
gebrekkige documentatie blijken deze modellen vaak moeilijk overdraagbaar (persoonlijke modellen).
Het PAGVen LEI-DLOontwikkelen momenteel een nieuw LP-model
voor onderzoeksdoeleinden en beleidsondersteuning in de akkerbouw.
De positieve ervaringen welke met de standaardmatrices zijn opgedaan
vormen een goede uitgangssituatie bij de modelopzet doch de eisen die
aan de hedendaagse landbouw worden gesteld vragen om een aantal
aanpassingen en uitbreidingen vande modelopzet.
De voorgaande projecten overziende kan geconcludeerd worden
dat:
lineaire programmering voor het opstellen van bedrijfseconomische
adviezen voor akkerbouwbedrijven met complexe vraagstukken een
goed hulpmiddel vormt;
het gebruik van standaardmatrices veel tijd bespaart, maar het aanpassen van de matrices aan de individuele bedrijfssituatie veel tijd
kost;
standaardmatrices regelmatig aangepast moeten worden aan de
technische ontwikkelingen die binnen de sector hun intrede doen
en aan de randvoorwaarden die de overheid aan produkt en produktiewijze stelt envan de producenten verlangt;
het opstellen van bedrijfseconomische adviezen met behulp van LP
aanzienlijk meer tijd kost danwanneer eenvoudige geautomatiseerdetoepassingen gebruikt worden;
de voorlichter die wil werken met LPmoet beschikken over kennis
(opleiding) van en zo mogelijk ervaring met optimaliseringstechnieken;
systemen ontwikkeld op basisvan LP vanwege hun abstractie-niveau
minder eenvoudig overdraagbaar zijn aangebruikers;
het wantrouwen voor computers grotendeels is doorbroken, maar
het gebruik van meer geavanceerde computersystemen (software)
door devoorlichting wordt vermeden.
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GEBRUIK VAN OPTIMALISATIEEN SIMULATIEMODELLEN IN
BEDRIJFSECONOMISCH ONDERZOEK VOOR
DE MELKVEEHOUDERIJ: EENAFWEGING
(F. Mandersloot en A.T.J. van Scheppingen)
Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en
Paardenhouderij (PR), Lelystad
Abstract
The Research Station for Cattle, Sheep and Horse Husbandry (PR) in
Lelystad integrates farm economic research and development of simulation models.The development of simulation models makes it possible to
formalize knowledge of researchers and makes this knowledge available
for general application.Through farm economic research a priority ranking can be given to various research projects. Economic consequences of
management decisions onfarm level canbecalculated.
In the past optimization through linear programming (LP) has been
widely used. Presently more detailed relationships are known from different research projects. Attempts have been made to process these
detailed relations in LP-models. These attempts did not succeed. Models
becametoo large to handle or took too muchtime to achieve asolution.
At PR simulation models have been developed in order to handle the
more detailed relationships and to simulate commercial farms. Research
is going on to find out whether linear programming isa suitable way to
optimize the farm plan based on the output from simulation models or
that another procedure should befollowed. Selection of an optimal farm
plan from a large number of output data generated with simulation
models seemsto be a more suitable way to reach the goals of the farm
economic research.A procedure for selection of the optimal plan isbeing
developed.
1.

Inleiding

De melkveehouderij wordt de laatste jaren steeds meer geconfronteerd met ontwikkelingen die de bedrijfsvoering beïnvloeden. De superheffing, de grotere aandacht voor het milieu en de aandacht voor het
welzijn vande dieren zijn hiervan voorbeelden. Het Proefstation voor de
Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij (PR) verricht bedrijfseconomisch onderzoek om de effecten van deze ontwikkelingen op
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