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P. J. Verdoorn definieert marktonderzoek als „onderzoek naar de structuur en ontwikkeling van de markt ten behoeve van een doelmatige politiek
van inkoop, verkoop en productie". Twee elementen domineren in deze omschrijving: het onderzoek is gericht op de structuur van de markt en het heeft
ten doel het marktbeleid van de „opdrachtgever" te ondersteunen.
De markt is te omschrijven als de ontmoeting van vraag en aanbod. Voor
wat het aanbod aangaat, zal in het geval het onderzoek zou geschieden ten
behoeve van de bosbouw, inzicht verkregen moeten worden in de hoegrootheid en de qualitatieve opbouw van de jaarlijkse kap, de te verwachten
ontwikkeling in de toekomst en de mate waarin het mogelijk is de productie,
d.w.z. de jaarlijkse kap, te versnellen, van samenstelling te doen veranderen
enz. Voorts zou dat onderzoek — zo mogelijk — zich dienen uit te strekken tot de vraag hoe het aanbodstempo wordt beïnvloed door prijzen en kosten. Het lijkt ons dienstig hier een voorbeeld te geven.
Het „Industriens Utredningsinstitut" te Stockholm heeft, onder leiding
van Svennilson en Ruist, een in 1947 voltooid onderzoek verricht naar de
invloed van de internationale conjunctuur op de Zweedse bosbouw, een
onderzoek, dat zich beperkte tot de provincies in Norrland
Voor wat de jaarlijkse kap van alle zaaghout betreft, berekende men, over
de periode 1922—1939, het volgende verband:
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De kap van zaaghout in de kroondomeinen verloopt vrij regelmatig en is
ongevoelig voor de conjunctuur. Daarentegen is er van een duidelijke conjunctuurgevoeligheid sprake bij de particuliere bossen,
In vorenbedoeld onderzoek werd een nadere analyse uitgevoerd ten aanzien van de kap der particuliere bossen, voorzover niet in handen der verwerkende industrie. Hierbij werd de prijs van houtwaren gecorrigeerd voor
veranderingen in de kosten van levensonderhoud. Tevens werd als verklarende variabele de prijs van pulphout geïntroduceerd, aangezien pulphout
tot op zekere hoogte in de plaats kan treden van zaaghout en omgekeerd.
Bovendien zijn beide soorten bij de kap vaak complementair.
ï) Vermeld bij P. J. Verdoorn: „Grondslagen en techniek van de marktanalyse", Leiden 1950, p. 606*.
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Tevens bleek het nodig als verklarende variabele de gemiddelde kap in
de twee voorafgaande jaren te introduceren, van welke een negatieve invloed
uitging. De oorzaak hiervan wordt aldus aangegeven: de kleinere eigenaars
verkopen bij voorkeur alleen bij gunstige prijs. Wanneer echter enige jaren
intensief is gekapt, willen zij rust krijgen om hun bosbestand intact te houden. Anderzijds zal een langdurige baisse (met geringe kap) leiden tot een
situatie, waarin uit geldnood gekapt moet worden.
Aldus ontstaat de volgende aanbod svergelijking, gebaseerd op de periode
1922—1933:
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kap uit de particuliere bossen
multipele correlatie coëfficiënt
prijs van houtwaren, oktober vorig jaar, gecorrigeerd voor kosten
van levensonderhoud
prijs van pulphout, oktober vorig jaar, gecorrigeerd voor kosten van
levensonderhoud
gemiddelde kap in de twee voorafgaande jaren
de faktor tijd; een „trend"

Het onderzoek naar de factoren, die de jaarlijkse kap bepalen, vormde
een onderdeel van de gehele analyse, welke erop gericht was inzicht te verschaffen in de invloed van de wereldconjunctuur op de bedrijfsopbrengsten
in de Zweedse bosbouw. Waar deze laatste worden bepaald door de inheemse houtprijs en de jaarlijkse kap, wordt het begrijpelijk, dat in vorenbedoeld onderzoek, waarbij de wereldmarktprijs voor houtwaren en pulp
als gegeven werd aangenomen, de analyse zich tevens richtte op de verklaring van de binnenlandse prijs.
Voor zaaghout werd aldus berekend:
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Wij hebben dit onderzoek wat uitvoeriger vermeld, omdat het als een voorbeeld kan gelden voor een bepaalde vorm van marktonderzoek, namelijk
een econometrische.
Wat in deze analyse ontbreekt, is een bepaling van de beschikbare hoeveelheden, op heden of op toekomstige tijdstippen. Begeven wij ons in die
richting, dan is een inventarisatie van het huidige bosbestand, naar soorten,
hoeveelheden en leeftijdsopbouw, het noodzakelijke begin, en moet daaruit
worden afgeleid, hoe bij onderscheiden vormen van bosexploitatie de beschikbaarheden op toekomstige tijdstippen eruit zullen zien. Dergelijk onderzoek is bosbouwkundig van aard, doch vormt een noodzakelijke ondergrond
van de economische aanbodsanalyse op lange termijn, in al die gevallen,
waarin de beschikbare hoeveelheden zich als limiterende grootheid openbaren.
Bij dit aspect moet uiteraard tevens aandacht worden geschonken aan
de concentratiegraad der op zekere tijdstippen beschikbaar komende hoeveelheden, in verband met de eisen van een lonende afzet. Op dit punt begeeft het onderzoek zich weer op economisch terrein, namelijk op dat van
de bosexploitatie en op dat van de houthandel.
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Aan de vraagzijde is het doelmatig te onderscheiden tussen de vraag, zoals
zij door de handel bij de boseigenaar wordt uitgeoefend en de vraag van
de uiteindelijke verwerker, c.q. gebruiker, van het hout.
De doelstelling, die men bij het onderzoek voor ogen heeft staan, beslist
of, en zo ja in welke mate, men zich zal zetten aan gedetailleerd onderzoek
aan de vraagzijde.
In het eerder genoemde Zweedse onderzoek bleef een dergelijke analyse
geheel achterwege: de wereldmarktprijs, zelf onverklaard, trad als verklarende variabele op. De vraag waarheen het Zweedse hout afzet vond, welke
veranderingen eventueel op til waren, welke verbeteringen wellicht bereikbaar waren, bleven buiten schot. Voor de Nederlandse bosbouw kan gevoeglijk worden aangenomen, dat de gemiddelde importprijs van hout onafhankelijk is van de binnenlandse houtkap.
De kwestie, die zich aldus aan de Nederlandse boseigenaar opdringt is,
of het Nederlandse bos soorten van hout oplevert, die voor verwerker en
gebruiker aantrekkelijk zijn; of de hoeveelheden, die daarvan jaarlijks beschikbaar komen, voor handel en industrie interessant zijn en tenslotte, of
de prijzen, welke gemaakt kunnen worden, een lonende exploitatie toelaten.
Een kwestie, die men tenslotte onder ogen heeft te zien is deze: of men
ten aanzien van de wereldmarktprijs zo passief moet zijn als in eerder bedoeld Zweeds onderzoek — en daar terecht — geschiedde. Zoals bekend is,
heeft de Europesfe Commissie in haar voorstellen voor een Gemeenschappelijk Landbouwbeleid aangekondigd, dat zij aan de Raad voorstellen zal voorleggen, inzake coördinatie van de bosbouwpolitiek. Evenzo is het bekend,
dat de Europese Commissie in genoemde voorstellen heeft gesteld: „Gronden, welke zich bij vakbekwame bedrijfsuitoefening niet lenen voor moderne
productieve bedrijven, moeten naar andere bestemmingen overgaan (bijvoorbeeld bebossing). Een gemeenschappelijke bosbouwpolitiek moet in het gemeenschappelijke landbouwbeleid worden geïntegreerd"
Waartoe dit leidt, moet worden afgewacht. Opgemerkt zij, dat vorenbedoelde uitlatingen werden geuit in het kader van het agrarisch structuurbeleid. Voor een handelspolitieke bescherming, als voor de landbouw wordt
beoogd, laat het verdrag ten aanzien van de bosbouw m.i. geen ruimte.
Een en ander komt er de facto op neer, dat de handelspolitieke bescherming zich hoofdzakelijke zal beperken tot een — gematigd — buitentarief
en dat het verkeer tussen de partnerlanden vrij zal worden van handelspolitieke belemmeringen.
In hoeverre bindingen en preferenties van andere aard bestaan en eventueel voortbestaan tussen bosbouw en verwerkende industrie, kan in het
midden worden gelaten.
Richt men zich op de E.E.G. als samenhangend marktgebied, dan doet
de kwestie zich voor of de E.E.G. niet een zodanig .vraagpotentieel ontwikkelt, dat zij zelf prijsbepalend wordt, en of niet een onderzoek van de toekomstige ontwikkeling van de Europese vraag, gepaard aan een aanbodsanalyse, een indicatie kan opleveren omtrent de richting waarin de houtprijzen zich gaan ontwikkelen.
') Samenvatting van de voorstellen inzake de tot standbrenging en uitvoering van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid overeenkomstig artikel 43 van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, Ministerie van Landbouw,
Directie van de Voedselvoorziening, blz. 3.

