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Samenvatting

Veilingmechanismen voor het optimaliseren van de pro-

ductieketen

Achtergrond
Dit proefschrift gaat over het plannen van productie en voorraad als de vraag naar de
producten bekend is en vast ligt. Uitgangspunt is dat de productie plaatsvindt op ver-
schillende momenten en dat de kosten bestaan uit vaste kosten voor het opstarten van
de productie, variabele kosten voor iedere geproduceerde eenheid, en voorraadkosten
voor producten die eerder geproduceerd worden dan ze nodig zijn. Stel dat een pro-
ducent weet hoeveel eenheden van het product hij in iedere periode kan afzetten. In
dat geval wil hij weten hoe hij dat op de goedkoopste manier kan produceren. Aan
de ene kant moet de producent zo veel mogelijk in een keer produceren, om de vaste
kosten zo laag mogelijk te houden. Immers, bij verschillende productieseries worden
voor iedere serie opnieuw de vaste kosten gemaakt. Helaas heeft deze strategie het
nadeel dat de producten die pas over enige tijd gebruikt worden, in voorraad moeten
worden gehouden. Aan de andere kant zou de producent daarom zoveel mogelijk pre-
cies op tijd moeten produceren. In veel gevallen zal de goedkoopste optie tussen de
twee uitersten van ‘alles in een keer produceren’ en ‘alles precies op tijd produceren’ in
liggen. In essentie is het probleem dus om te bepalen hoe groot de productieseries op
ieder moment moeten zijn om de totale kosten zo laag mogelijk te krijgen. We zullen
dit probleem daarom aanduiden als het seriegrootteprobleem.

Het seriegrootteprobleem kent twee basisvarianten, een voor goederen die (min of
meer) oneindig deelbaar zijn, zoals olie, en een voor productie die noodzakelijk per
stuk worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld mobiele telefoons. De eerste variant werd
in 1913 voor het eerst in een wiskundig model geformuleerd door Harris [20]. Bijna
een halve eeuw later presenteerden Wagner en Whitin [55] een model voor de tweede
variant. Beide modellen zijn voorbeelden van problemen uit het vakgebied van de
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(mathematische) besliskunde 1, en zijn daarin uitgebreid bestudeerd. Zie bijvoorbeeld
de overzichten van Erlenkotter [12], Brahimi et al. [5] en Karimi et al. [27].

In dit proefschrift kijken we naar het seriegrootteprobleem vanuit het perspectief
van de productieketen (supply chain) waarin de ene producent een halffabrikaat levert
aan een volgende producent die het halffabrikaat verwerkt tot eindproduct. In deze
situatie hebben zowel de leverancier als de afnemer hun eigen seriegrootteprobleem.
In beginsel zullen beiden hun productie zo willen plannen dat hun eigen totaal van
vaste, variabele, en voorraadkosten minimaal is. Maar, producenten kunnen het zich
niet veroorloven om alleen naar hun eigen kosten te kijken. Voor de concurrentieposi-
tie van het eindproduct zijn de totale kosten van de hele productieketen van belang.
Narayanan en Raman [34] maken duidelijk dat er alleen verliezers zullen zijn als de
partners in een productieketen niet samenwerken. De vraag is dan hoe de verschil-
lende schakels van een productieketen kunnen samenwerken. Eén oplossing is de fusie
van beide producenten zodat we niet meer te maken hebben met twee op elkaar af te
stemmen planningsproblemen, maar met één gëıntegreerd planningsprobleem. Het bij-
behorende tweelaagse seriegrootteprobleem is eveneens een veel bestudeerd probleem
in de besliskunde, zie bijvoorbeeld het werk van Van Hoesel et al. [23]. Een andere nog
nauwelijks bestudeerde oplossingsrichting is die van het formuleren van (afdwingbare)
spelregels waarbinnen de producenten tot een gezamenlijke planning komen maar toch
zelfstandig blijven beslissen. In deze richting hebben we niet meer alleen te maken met
een optimaliseringsprobleem, maar ook met de strategische interactie tussen de produ-
centen. Deze strategische interactie wordt uitgebreid bestudeerd in het vakgebied van
de speltheorie, en wordt een spel genoemd. Een praktisch voorbeeld van een spel is een
veiling zoals de bloemenveiling in Eelde, waar het mechanisme van de veiling wordt
gebruikt om bloemen te verkopen. Andersom gebruiken steeds meer bedrijven (omge-
keerde) veilingen om goederen in te kopen, bijvoorbeeld Mars, Inc. (Masterfoods), zie
de studie van Hohner et al. [24]. Volgens Elmaghraby [10] is de interactie van kosten-
minimalisatie van de leveranciers en het ontwerp van de inkoopveiling een nog onont-
gonnen gebied in de wetenschap. Dit is het gebied waar we in dit proefschrift enkele
voorzichtige stappen zetten: Veilingmechanismen voor het optimaliseren van de produc-
tieketen.

1Het Nederlands Genootschap voor Besliskunde [36] beschrijft het vakgebied als volgt: “Besliskunde
omvat de theorie en toepassing van wiskundige technieken voor het modelleren en verbeteren van
processen in bedrijven en andere organisaties. (..) Besliskunde bevindt zich (..) op het snijvlak van
Wiskunde, Bedrijfskunde en Informatica. Besliskunde wordt ook wel Operations Research, of Manage-
ment Science genoemd.”
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Het proefschrift
Samenvattend kunnen we zeggen dat in dit geschrift het volgende probleemgebied cen-
traal staat.

• Planning van productie en voorraad, het zogenaamde seriegrootteprobleem,

• waarin we kijken naar de afstemming van de individuele beslissingsproblemen
van opeenvolgende schakels in een productieketen, en

• waarvoor de spelregels moeten worden ontworpen zodat de individuele belangen
van de opeenvolgende schakels samenvallen met het belang van de hele keten.

Een bekend mechanisme om de belangen van verschillende spelers met elkaar te
verzoenen is het VCG-mechanisme. Onderdeel van dit mechanisme zijn betalingen aan
of van de spelers. Deze betalingen zijn zodanig dat alle spelers er belang bij hebben
om open kaart te spelen en daarmee gezamenlijk de ketenbrede goedkoopste produc-
tieplanning te kiezen. Om in de setting van de productieketen te kunnen worden ge-
bruikt, moeten de betalingen wel zo zijn dat er een overschot is op de begroting. Dat wil
zeggen dat de betalingen aan de ene groep spelers betaald moet kunnen worden met
de betalingen van de andere spelers. We tonen met een voorbeeld aan dat de toepass-
ing van dit mechanisme op de setting met één leverancier en één afnemer, helaas, een
fors begrotingstekort heeft. Om dit probleem te omzeilen, breiden we het aantal lever-
anciers uit zodat we met een veilingversie van het VCG-mechanisme kunnen werken.

In hoofdstuk 2 introduceren we een combinatorische veiling voor de setting waarin
één afnemer via een veiling een of meer leveranciers kiest uit een groep bieders. De
veiling heet combinatorisch omdat de potentiële leveranciers biedingen mogen uitbren-
gen op een bepaalde combinaties van de gevraagde hoeveelheden. We tonen aan dat
de leveranciers op deze manier de kostenstructuur uit het seriegrootteprobleem exact
kunnen vertalen in passende biedingen. Bovendien, door gebruik te maken van de be-
talingsregels van het VCG-mechanisme, is het voor alle leveranciers het beste om hun
werkelijke kosten te bieden. Op die manier kan de veilingmeester (in dit geval de afne-
mer) de combinatie van biedingen kiezen die de laagste totale kosten geeft. Hoewel
de combinatorische veiling dus precies doet wat we willen, namelijk het minimaliseren
van de kosten van de hele keten, is er toch een probleem. Met twee voorbeelden tonen
we aan dat in bepaalde gevallen de afnemer beter af kan zijn met minder geavanceerde
veilingen. We hebben dus een mooi mechanisme wat precies doet wat we willen, maar
de vraag is of de afnemer daadwerkelijk zal kiezen voor dit mechanisme. Het eerste
voorbeeld gebruikt de aanname dat de afnemer kiest om alle benodigde halffabrikaten
al in de eerste periode in te kopen. In dat geval heeft de afnemer dus een maximale
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voorraad. Het tweede voorbeeld gebruikt dat de afnemer voor iedere periode apart
een veiling organiseert en geen voorraden aanhoudt. Een bemoedigend resultaat is dat
hoewel deze alternatieve veilingen in sommige omstandigheden het beste alternatief
zijn voor de afnemer, ze ook heel slecht kunnen uitpakken. Daartegenover staat dat
voor alle gevallen met maar twee perioden, de combinatorische veiling óf de goedkoop-
ste optie is, óf de op een na goedkoopste, maar nooit de duurste van de drie.

In hoofdstuk 3 maken we een nadere vergelijking tussen de combinatorische veiling
en het alternatief om in iedere periode apart een veiling te organiseren. Zoals gezegd
doet de combinatorische veiling precies wat we willen, namelijk het minimaliseren van
de totale kosten van de productieketen. Dit is het geval omdat de leveranciers hun echte
kosten volledig kunnen uitdrukken in de soort biedingen die de afnemer accepteert, en
dat zo ook daadwerkelijk hun echte kosten willen bieden omdat dat het beste voor hen
is vanwege de eigenschappen van het VCG-mechanisme. Wanneer in iedere periode een
aparte veiling wordt georganiseerd, dan zullen de leveranciers niet meer in staat zijn om
in een keer de goedkoopste oplossing van hun seriegrootteprobleem te bepalen, simpel-
weg omdat ze niet van tevoren weten welke combinaties ze uiteindelijk mogen leveren.
De afnemer is daardoor ook niet meer in staat om de oplossing te kiezen die de kosten
van de keten minimaliseert. We laten zien dat wanneer de leveranciers niet gehinderd
worden door capaciteitsbeperkingen, de afnemer altijd voor de combinatorische veil-
ing moet kiezen. Helaas is dat niet meer waar als er wel capaciteitsbeperkingen zijn.
Toch kunnen we als belangrijkste resultaat van dit hoofdstuk aantonen dat wanneer
de productiekosten onafhankelijke en identiek (uniform) verdeelde stochasten zijn, en
we ons beperken tot problemen met twee perioden, de combinatorische veiling voor de
afnemer in verwachting beter is dan het alternatief van aparte veilingen.

In hoofdstuk 4 maken we een nadere vergelijking tussen de combinatorische veiling
en het alternatief om alle halffabrikaten al in de eerste periode in te kopen. Uiteraard
gelden hier dezelfde mooie eigenschappen voor de combinatorische veiling als hiervoor
genoemd. In het alternatief van één veiling in de eerste periode kunnen de leveranciers
wel schaalvoordelen halen, maar hebben ze niet de flexibiliteit om productiecapaciteit
in latere perioden in te zetten. Ook hier geldt dus dat het alternatief vaak geen ruimte
laat voor de goedkoopste oplossing voor de hele keten. We laten zien dat wanneer
de leveranciers niet gehinderd worden door capaciteitsbeperkingen, de afnemer altijd
voor de combinatorische veiling moet kiezen. Helaas is dat niet meer waar als er wel
capaciteitsbeperkingen zijn. Toch is het mogelijke voordeel dat de afnemer kan krijgen
door een inefficiënte veiling te gebruiken wel beperkt. Voor het geval met twee perioden
kunnen we twee grenzen afleiden. Eerst laten we zien dat het voordeel nooit groter is
dan de waarde van de vaste kosten. Daarna bewijzen we dat het voordeel afhangt
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van het niveau van de concurrentie tussen de leveranciers. Er geldt namelijk dat het
voordeel ook nooit groter is dan het verschil in de per-eenheid variabele kosten van de
twee goedkoopste leveranciers in de laatste periode.

In hoofdstuk 5 gaan we dieper in op de speltheoretische aspecten van het VCG-
mechanisme. Het VCG-mechanisme heeft een paar hele mooie theoretische eigenschap-
pen, zoals bijvoorbeeld het hebben van dominante strategieën voor de deelnemers, en
een uitkomst die gelijk is aan de optimale keuze van hetzelfde probleem met maar één
beslisser. Helaas is er wel een probleem wanneer we het mechanisme in praktische
situaties willen toepassen (zie ook het overzicht van Ausubel en Milgrom [1]). Het
mechanisme is namelijk nogal complex in verschillende opzichten. Bijvoorbeeld, in de
combinatorische veiling van de voorgaande hoofdstukken, moeten de deelnemers voor
iedere mogelijke combinatie hun kosten berekenen en doorgeven aan de veiling. Het
aantal mogelijke combinaties neemt echter exponentieel toe als het aantal producten
toeneemt, en dit heeft als gevolg dat al voor relatief kleine problemen een veel te groot
aantal biedingen moet worden gedaan en verwerkt. Deze complexiteit kan in sommige
gevallen worden omzeild door een iteratieve veiling te houden die equivalent is aan
het VCG-mechanisme. Een bekend voorbeeld hiervan is de Engelse veiling waarin de
deelnemers elkaar om de beurt mogen overbieden. Soortgelijke alternatieven voor com-
plexere situaties zoals de combinatorische veiling, zijn echter niet altijd equivalent aan
het VCG-mechanisme. Er moet namelijk worden voldaan aan een stabiliteitsvoorwaarde
gerelateerd aan het economische begrip prijsevenwicht en het wiskundige begrip sub-
modulariteit.

We laten zien dat het VCG-mechanisme in bovenstaande zin toepasbaar is op het
zogenaamde toewijzingsprobleem met capaciteiten. Dit is een eenvoudig geval van een
combinatorische veiling. In deze toepassing mogen de deelnemers aan de veiling bieden
op pakketten goederen. Iedere deelnemer hecht bepaalde waardes aan de individuele
goederen, onafhankelijk van de pakketsamenstelling, mits het pakket zijn capaciteit niet
overschrijdt. We tonen aan dat het zogenaamde spel met overdraagbaar nut (TU-game)
dat hoort bij deze setting, voldoet aan de benodigde stabiliteitsvoorwaarde. Bovendien
laten we zien dat dit probleem een speciaal geval is van de modellen van Bikhchan-
dani en Ostroy [4] en De Vries et al. [53]. Helaas geldt voor twee relatief eenvoudige
generalisaties van het toewijzingsprobleem dat de stabiliteitsvoorwaarde komt te ver-
vallen. Ten eerste tonen we dit aan voor het gegeneraliseerde toewijzingsprobleem
waarin de verschillende goederen van formaat kunnen verschillen (dat wil zeggen, een
verschillend beslag leggen op de capaciteit van de bieders). Ten tweede wordt het ook
aangetoond voor het geval waarin de bieders worden geconfronteerd met vaste kosten
voor het hebben van goederen.
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In hoofdstuk 6 bespreken we een parametrische versie van het probleem om een
kortste-pad-boom te vinden in een netwerk. In plaats van gegeven afstanden tussen
de punten, zijn de afstanden afhankelijk van de te kiezen parameters. Dit probleem is
een basale versie van de klasse van problemen waarin mechanismen worden ontwor-
pen waarin de deelnemers vrijwillig meedoen aan het mechanisme (bijvoorbeeld een
veiling) en waarin het voor hen optimaal is om te handelen in het algemeen belang.
Een zo’n probleem komt voort uit het onderhandelingsmodel dat Sucky [49] heeft ont-
worpen voor de coördinatie in een productieketen met oneindig deelbare goederen.
Als eerste laten we zien dat hoewel het probleem niet lineair is, het toch kan worden
geherformuleerd als een lineair optimaliseringsprobleem. Dit impliceert dat het prob-
leem polynomiaal oplosbaar is, wat betekent dat de maximale oplossingstijd in tegen-
stelling tot bijvoorbeeld de combinatorische veiling niet exponentieel toeneemt met de
grootte van het probleem. Desondanks onderzoeken we in dit hoofdstuk of er een
oplossingsalgoritme bestaat dat nog sneller is dan die voor gewone lineaire optimalis-
eringsproblemen door gebruik te maken van de specifieke structuur van het probleem.
Als eerste presenteren we een optimaliteitsvoorwaarde, en laten zien dat die noodza-
kelijk en voldoende is voor optimaliteit. De voorwaarde heeft de mooie eigenschap
dat het een lokale voorwaarde is, wat wil zeggen dat ieder punt in het netwerk aan
die voorwaarde moet voldoen. Van de optimaliteitsvoorwaarde naar een eenvoudige
lokale-ophogingsalgoritme is een kleine stap. We tonen aan dat dit algoritme in spe-
ciale gevallen, helaas, oneindig veel stappen vraagt. Opvallend genoeg kunnen we het
parametrische probleem herformuleren door de parametrische variabelen te elimineren.
Maar ook hier geldt dat een lokaal algoritme oneindig veel stappen nodig kan hebben.

140


