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TENGELEIDE

Sedert 1976wordtdoordelidstatentenbehoevevandeEG
jaarlijkseenramingopgesteldvandenetto-toegevoegdewaarde
tegenfactorkostenindeland-entuinbouwvoorhetlopendekalenderjaar.VoorheenwerddezeramingverrichtdoorhetMinisterie
vanLandbouwenVisserij.Onlangs isechterdebetrokkenafdeling
-StatistiekenDocumentatie-tendeleovergeplaatstnaarhet
Landbouw-EconomischInstituut,metalsgevolgdatdewerkzaamhedenvoordeonderhavigeramingvoortaanopditInstituutplaatshebben.Bijdeopstellingvandevoorliggenderamingvindtnauw
overlegplaatsmethetCentraalBureauvoordeStatistiek,het
CentraalPlanBureauendeDirectieAlgemeneZakenvanhetMinisterievanLandbouwenVisserij.Degegevens inzakedeprijzen
zijngrotendeelsafkomstigvandeberichtgeversvanhetLEIuit
industrieenhandel,terwijlvoordemeestaktuelegegevensde
medewerkingvandeverschillendeProduktschappenonontbeerlijk
was.

DeDirecteur,

DenHaag,december 1981

%-??%' 3. deVeer

1. INLEIDING

Denavolgenderamingvanhet"agrarisch inkomen" (denettotoegevoegdewaardetegenfactorkosten)sluitquaopzetaanbij
hetopEG-niveaugeharmoniseerde systeemvandenationalelandbouwrekeningen.ZijvormeneenonderdeelvandeNationaleRekeningenzoalsdezehiertelandedoorhetCentraalBureauvoorde
Statistiekwordengepubliceerd.Doordezeopzetwijktzowelde
presentatiealsdeinhoudafvandesectorrekeningenvoorlandbouwenglastuinbouwzoalsdieopbasisvanboekhoudgegevens
doorhetLEIwordenopgesteldengepubliceerd inhetLandbouwEconomischBericht.Belangrijkeverschillenbetreffendeuiteenlopendebehandelingvandeinterneleveringenenhetopnemenvan
defactorkostenindeLEI-sectorrekeningen.Vanbelangisookdat
deLEI-sectorrekeningvoordelandbouw (enookvoorenkeleopengrondstuinbouwsectoren)betrekkingheeftopboekjaren (mei/april)
endevoorliggenderamingopkalenderjaren.Metnamebijgrote
prijsfluctuaties (aardappelen,varkensvlees,veevoeder)kandit
totsterkuiteenlopenderesultatenleiden.DeindezeMededeling
opgenomengegevenszijndanooknietvergelijkbaarmetdegegevensuitdePrognosevanBedrijfsuitkomstenzoalsdieindezezelfdeseriewordengepubliceerd (voor 1981/82:MededelingenNo.252).
Denetto-toegevoegdewaardetegenfactorkosten,ofwelhet
agrarisch inkomenishetbedragdatdeindeland-entuinbouw
ingezetteproduktiefactorenalsbeloningontvangen.Denettotoegevoegdewaardewordtverkregendoordebruto-produktiewaarde
(=totaleproduktiewaardeminus interne leveringen)teverminderen
metdewaardevandeaangekochtegoederenendiensten.Hetdaaruitresulterendebedragvormtdebruto-toegevoegdewaardetegen
marktprijzen,welkewordtverminderdmetdeafschrijvingenenindirectebelastingenenvermeerderdmetdesubsidies.Omvande
aldusberekendenetto-toegevoegdewaardetegenfactorkosten
(=agrarisch inkomen) tekomenophetdoordeagrarischezelfstandigengezamenlijkbehaalde inkomen,moetnogeenaantaldoor
deagrariërstebetalenkostenwordenafgetrokken (ziehfdst. 3).
VoorhetmerendeelvandehiernaopgenomenkostenenopbrengstenpostenwordenhetzijdoorhetLEI,hetzijdoorandereinstellingen,minofmeercontinu deprijs-envolumeontwikkelingengevolgd.Ophetmomentvanafsluitenwarendezereekseninderegel
bekend totenmetseptember.Deontwikkeling indeoverigemaandenisbijgeschat.Voordeoverigepostenzijnschattingengemaaktaandehandvanonderanderepraktijkinformatieeninhet
verledengeconstateerderelaties.

2.

RESULTATEN

2.1

Produktie

( z i e t a b e l 1)

Akkerbouwprodukten
Dankzijgunstigegroeiomstandigheden lagendehectare-opbrengstenvandeakkerbouwprodukten inhetalgemeenhogerdanin1980
enookruimschootsbovenhetgemiddeldevandevijfvoorafgaande
jaren.Bijdegranenstond tegenoverdestijgingvandehectareopbrengsteneenafnamevanhetareaal (metnamevantarwe),zodat
degeproduceerdehoeveelheidongeveergelijkbleef.Bijdeaardappelenwerdeencirca4%kleinerareaalmeerdangecompenseerd
dooreen7%hogerefysiekeopbrengst.Bijdesuikerbietenwaszowelhetareaal (+8%)alsdehectare-opbrengst (+10%)hogerdan
vorigjaar.Incombinatiemeteenietslagersuikergehaltewordt
een 17%hogeresuikerproduktie geraamd.Bijpeulvruchten,uienen
handelsgewassendeed zich,gemiddeld genomen,zoweleenuitbreidingvanhetareaalalseenverhogingvandehectare-opbrengsten
voor,hetgeenresulteerde ineensterkevolurnetoename.
Deprijsontwikkelingvandeakkerbouwprodukten-diebetrekkingheeftopkalenderjarenendusookopeendeelvandeoude
oogst-vertoonteenuiteenlopendbeeld.Degraanprijzenzullen
waarschijnlijkeenverhogingvancirca8%teziengeven.Deprijzenvandemeestekleinereendevrijeproduktenvertonenookeen
duidelijkestijging,waarbijmetnamedeverwachtestijgingvan
deaardappelprijsopmerkelijk is.Daarbijmoetwordenbedachtdat
hetuitgangsniveau-deaardappelprijs in 1980-vrijlaagwas.
Eenprijsdaling isgeraamdvooruien,terwijlookdesuikerprijs
naarverwachtingeendalingtezienzalgeven.Ditlaatstehangt
uiteraard samenmetdezeergroteoogst,waardoorerveel C-suiker
isgeproduceerd terwijldewereldmarktprijs,diebepalend isvoor
deprijsvanC-suiker,ookaanzienlijk lagerligtdaneenjaar
geleden.
Intotaalgaandeprijzenvandeakkerbouwproduktenvolgens
deramingmetcirca6%omhoog,hetgeen incombinatiemeteenongeveer8%grotervolumetoteentotaleproduktiewaardevanbijna
2,9miljardguldenleidt.
Tuinbouwprodukten
Volgensdejongstemeitellingwas in 1981hetareaalgroenten
onderglasvrijwelgelijkaandatvaneenjaartevoren.Hetareaal
groentenindeopengrondwasbijna6%groter,terwijlindeze
sectorookdekilogramopbrengstenbovenhetin1980behaaldeniveaulagen.Eenenanderresulteerdevoorallegroententezamen
ineenruim 4%grotereveilingaanvoer.

Tabel 1 Raming opbrengstwaarde
(min. gld.)
Waarde
1980
Akkerbouwprodukten
w.o.:
granen
aardappelen
suiker
handelsgewassen
uien
Tuinbouwprodukten
groenten
fruit
bloemenenplanten
bloembollen
boomkwekerijprod.
Dierlijkeprodukten
rundvlees
kalfsvlees
varkensvlees
pluimveevlees
eieren
melk
Totaal-generaal

2512

532
888
698
43
178

agrarischeproduktie 1981
Mutatie in
hoe-vr.
prijs

+14

0
3
17
18
+:20

+8

+8

+22

+26

-9
+10

+ 6,5

-12

+6

740
60
190

+7

+12

6670

+10

+14

2440

+

2143

+
+

544
323

Waarde
1981

+6

+

2431

waarde

8

+

5968

326

%

4, 5

+30

2870

570
1110

4
1
8
0
+ 1

+33

+32

+4
-7
+3

+13
-7
+4

2750

430
500
340

17110

+

4

+9

+13

19400

1855
1042
4466
1082
1122
7125

+
+
+

5
3
2, 5

+13

+
+

7
3

+8
+18
+14
+5
+10
+6

+17
+17
+18
+9

2100
1270
5220
1260
1320
7780

25590

+

4, 5

+8

+13

28950

11

+22

Voor de aanvoer vanfruit isnauwelijks enige daling geraamd,
hetgeen inhet licht vande oogstramingen - dieuitkomen opeen
produktiedaling vancirca 40%als gevolg vannachtvorstschade merkwaardig is tenoemen. Deze merkwaardigheid hangt samenmet
het door hetCBS gehanteerde systeem. Devolumegegevens hebbenalleen betrekking op deveilingaanvoer inhetkalenderjaar, zodat
ook eendeel vanoogst 1980hierin ismeegeteld. Voorraadveranderingen blijven daarbij buiten beschouwing. Bovendien telt hetCBS
de hoeveelheid fruit dieinde interventie is gegaan, niet meebij
het aanvoervolume. Dewaarde vanhet interventiefruit wordt opgenomen onder depost subsidies. Op deze wijze werd in 1980circa
90.000 tonfruit buiten deproduktieraming gehouden enin1981
ongeveer 16.000ton.
Voor bloembollen enboomkwekerijprodukten is eengelijkblijvend, respectievelijk iets toenemend, produktievolume geraamd. De
glasoppervlakte metbloemenwas in 1981nagenoeg gelijk aandie
in 1980,terwijl het areaal potplanten met7,5%toenam. Eenen
ander leidde in combinatie meteen stijging vande fysiekeop-

brengsteneneenverschuiving inhetpakkettoteenduidelijke
aanvoertoename (+8%)bijdebloemenenplanten.
Deprijzenvandetuinbouwproduktenwordengemiddeld 7%hoger
geraamd,waaraanvooraldeprijzenvangroentenenfruithebben
bijgedragen.Degroenteprijzenlageninheteerstehalfjaaraanzienlijkhogerdaneenjaartevoren;inhettweedehalfjaarwistendeprijzenvandekleinereproduktenzichinhetalgemeen
redelijktehandhaven,maargavendegroteprodukteneendaling
tezien.Destijgingvandefruitprijsheeftbetrekkingopde
oude,maarmetnameopdenieuweoogst.Vooralvoornieuweappelrassenwordenhogeprijzenbetaald.Deprijzenvandebloembollen
gingendoordeforsedalingbijdetulpebollenduidelijkomlaag,
terwijldebloemenenplantenalsmededeboomkwekerijprodukten
eenbeperkteprijsstijgingteziengaven.
Eenenanderleiddetoteencirca 12%hogereopbrengstwaarde
voordetuinbouwprodukten,waardoorhetgeraamde totaalbedrag
uitkomt opbijna6,7miljardgulden.
Veehouderijprodukten
Volgensdemeitellingwasdemelkveestapel inhetvoorjaar
slechts 1%groterdanin1980,zodatdetoenamevandemelkproduktievoorhetgrootstedeelmoetwordentoegeschrevenaaneen
stijgingvandemelkproduktieperkoe.Devarkensvleesproduktie
isruim2%grotergeraamdenindeslachtpluimveesectorwordtde
produktietoename geschatop 11%.Deeierproduktiewordtopjaarbasis7%hogergeraamd.
Deprijzenvandedierlijkeproduktenondergingeneenflinke
stijging.Ditwasvoornamelijkeengevolgvanruimereafzetmogelijkheden.Dit laatstehingtendelesamenmetdegeringegroei
ofzelfsproduktiedaling inandereEG-landen (varkensvlees,melk).
BovendienverliepdeafzetnaarDerdeLandenvrijgunstigdoorde
hogerewereldmarktprijzen.OokdeverhogingvandeBrusselseprijzenheeftvoordezwaremarktordeningsprodukten deopbrengstprijzenpositiefbeïnvloed.Bedachtmoetwordendatbijenkeleprodukten(varkensvlees,kalfsvlees)hetprijsherstelplaatsheeftna
eenscherpedalinginhetvoorafgaandejaar.
Dezeontwikkelingen leiddentoteenaanzienlijkestijging
vandegeraamdewaardevandedierlijkeproduktie:metcirca2,3
miljardgulden (+13%)toteentotaalbedragvancirca 19,4miljardgulden.

2.2 Aangekochte produktiemiddelen
InnavolgingvanhetsysteemvandeNationaleRekeningen
wordeninhetkadervandevoorliggende ramingalleendeaangekochtegoederenendienstenalskostenbeschouwd (zietabel2).
Defactorkosten (arbeid,pachtenrente)blijvenbuitenbeschouwing (zieookhoofdstuk3).
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De belangrijkste kostenpost ishetveevoeder, waarvan de
prijs volgens de raming metcirca 7%omhoog ging. De prijsstijging
had vooral inh e tbegin v a nhetjaar p l a a t s ; de laatste maanden
treedt onder invloed v a nde daling v a nde dollarkoers ende goede
oogstvooruitzichten metname inNoord-Amerika, eenduidelijkea f vlakking op.Opmerkelijk isde- zijhetgeringe - daling v a nhet
veevoederverbruik, dievrijwel geheel tedanken isaanhet rundvee. Onder meer dankzij de goede groei v a nde voedergewassen
(gras en snijmais) k o nm e t lagere krachtvoedergiften worden v o l staan, hetgeen gezien dehoge prijzen alseengunstige omstandigheid k a nworden aangemerkt. H e tverbruik v a nvarkensvoer onderging nauwelijks eenverandering endatv a npluimveevoeders steeg
ongeveer evenredig metde pluimveeproduktie.

Tabel 2 Raming waarde aangekochte produktiemiddelen
(min. gld.)

Totaal
w.o.:
zaaizaad en
pootgoed
veevoeder
energie
materialen en
diensten
kunstmest

Mutatie in
prijs

%

Waarde
1980

hoev.

14300

-0,5

+ 8,5

+8

350

+2
-0,5

+4
+ 6,5

-3

+2
+7
+22

+18

360
9620
1630

+2
-4

+6
+12

+8
+ 7?5

2120
1000

9030
1380
1960

930

waarde

Waarde

1981
15440

Vooralalsgevolgvandehogereenergiekostenondergingende
kunstmestprijzeneenflinkestijging.Zuinigwerdomgesprongenmet
energie.Daarbijspeeldedezachtewintereenrol,terwijlookde
getroffen besparingsmaatregelenhunvruchtenbeginnenaftewerpen. Geziendewederomscherpeprijsstijgingvanenergie (+22%)
isditookzeergewenst.
Deprijzenvandeoverigekostenposten lopenongeveergelijkopmetdeinflatie,voordevolumeontwikkeling iseeniets
kleinere toenamedandegroeivanhetproduktievolumeaangehouden.
Voordetotalekostenresulteerteenenanderineenlichteafnamevanhetvolumeenineenprijsstijgingdiewathogerligtdan
hetinflatietempo.
2.3 Toegevoegde waarde
Debruto-produktiewaardevandeland-entuinbouwwordtvoor
1981 circa3,4miljardguldenhogergeraamddanin1980,terwijl
IJ

dewaarde van de aangekochte goederen en dienstenmet ongeveer
1,1 miljard gulden zal toenemen.Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een flinke stijging van debruto-toegevoegde waarde
(zie tabel 3 ) ,namelijk met ruim 2,2 miljard gulden ofwel circa
20%.
Omvan debruto-toegevoegde waarde ophet agrarisch inkomen
tekomen,moetennogworden afgetrokken de indirecte belastingen
(ondermeer onroerend goed-belasting enwaterschapslasten) ende
afschrijvingen.Deze laatste zijn ongeveer 140miljoen gulden
hoger geraamd. Voortsmoetworden bijgeteld het door de landbouw ontvangen bedrag aan subsidies (ondermeer dewaarde vande
interventieprodukten en de overheidsbijdrage indekeuringskosten).
Deze post geeft een sterke daling te zien,hetgeen vrijwel geheel
voor rekening komt van deverhoging van de medeverantwoordelijkheidsheffing opmelk (van circa 100naar 180miljoen gulden),welkewordt beschouwd als een "negatieve subsidie".

Tabel 3 Raming toegevoegde waarde land- en tuinbouw 1981
(min. gld.)

Bruto-produktie
Aangekochte goederen
en diensten
Bruto-toegevoegde
waarde (marktprijzen)
+ Subsidies
- Indirecte belastingen
- Afschrijvingen
Netto-toegevoegde
waarde (factorkosten)

Mutatie in%
prijs
waarde

Waarde
1980

hoev.

25590

+4,5

+8

+13

28950

14300

-0,5

+8,5

+8

15440

11290

-

+20
-40

13510

160
430
1740
9280

_
-

100
470

+9
+8

1880

+21

11260

Naverwerking van deze bedragen resteert de netto-toegevoegde
waarde tegen factorkosten,ookwel aangeduid alshet agrarisch
inkomen.Dit isdushet bedrag dat de inde landbouw ingezette
produktiefactoren alsbeloning ontvangen.Het geraamde agrarisch
inkomen laat van 1980op 1981 een stijging zienvan ruim20%.
Wanneer men rekening houdt met de geldontwaarding - in 1981 circa
6% -komtmen op een reële stijging vanhet agrarisch inkomenmet
circa14%.
Het isniet mogelijk omnauwkeurig aan tegevenhoe debeloning van de ingezette produktiefactoren zich inde verschillende
sectoren van de land- en tuinbouw in 1981 heeft ontwikkeld. Gezien
het teruglopen vanhet krachtvoederverbruik enerzijds en de stijging van deprijzen van zowel melk, rundvlees als nuchterekalveren anderzijds, lijkt het aannemelijk dat deverbetering inde
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Waarde

melkveehouderij sterkerisgeweestdanhetgemiddelde.Hetzelfde
geldt,metnamevanwegedeverbeterdeprijsverhoudingtussenvlees
envoeder,voordevarkenshouderij.Ook indepluimveehouderij
zaldetoegevoegdewaardetoenemen.
Indeakkerbouwisweliswaardeprijsverhoudingtussenopbrengstenenkostennauwelijksverbeterd,maardoordeforsevolumegroeimagookvoordezesectoropeenhogeretoegevoegdewaarde
wordengerekend.Voordeglastuinbouwvaltnognietmetzekerheid
aantegevenofeenstijgingdanweleendalingoptreedt.Detoenamevandeproduktiewaardevandeglasgroenten (circa8%)zal
waarschijnlijk indezelfdeordevangrootteliggenalsdetoename
vandenon-factorkosten.Voordesierteeltonderglaskanopeen
kleinestijgingvandetoegevoegdewaardewordengerekend.Inde
vollegrondsgroenteteelt endefruitteeltmageenduidelijkeverbeteringwordenverwacht,maarindebloembollenteeltendeboomkwekerijzalwaarschijnlijkeendalingzijnopgetreden.
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3. HETINKOMENVANDEAGRARISCHESECTOR

Hetinhetvorigehoofdstukaangegevenaanzienlijkeherstel
vanhetagrarisch inkomeniszoweleengevolgvaneenverbetering
indevolumesfeer,dusvaneenproduktiviteitsstijging,alsvan
hetprijsverloop.Dehoeveelheid aangekochteproduktiemiddelen
namniettoeenhetproduktievolumesteegmetcirca4,5%.Deverhouding vandeprijzenvandeproduktenenerzijdsendeproduktiemiddelenanderzijdsgeeftnauwelijkseenverandering tezien:
beideprijzenstijgengemiddeldvolgensderamingmet8à8,5%.
Omdatdestijgingvandeopbrengstprijzenechterbetrekkingheeft
opeenbijnatweemaalzogrootbedragalsdeprijsstijgingvan
deproduktiemiddelen,leverdeookhetprijsverloop eenflinkebijdrage aandetoenamevandetoegevoegdewaarde.
Tochwijstdegangvanzakenopdebroosheidvanhetgesignaleerdeherstel. Deproduktiviteitsgroeihangtimmersvooreen
(groot?)deelsamenmetgunstigegroei-omstandigheden.Deprijsverhoudingkonzichongeveerhandhavendankzijvoorveleprodukten
relatiefgunstigemarktomstandigheden.Zowelvanheteenalsvan
hetanderiseenvoortzetting involgendejarenonzeker,zodatop
grondvanhetherstelin1981geenoptimistischeconclusiesvoor
denabijetoekomstmogenwordengetrokken.

Tabel4 Toegevoegdewaardeagrarischesector 1975-1981
(min.gld.)
1975 19761977197719781979 1980 J981
O
O
(v) (v) (r)
Netto-toegevoegdewaarde
(factorkosten)
832097509680962097609100928011260
Idem,nacorrectiegeldontwaarding 2)
8320897083208270810071006800 7770
Idem,index
(1975-1977= 100)
97 105 97 97 95 83 80 91
Idem,perarbeidskracht
3)
95 105 99 99 98 87 85 98
1)Het CBSheeft deberekening vanhetnationaal inkomen voor 1977
en latere jarenherzien;de tweedekolom voor 1977geeft degereviseerde cijfers.
2)Gedefleerd met prijsindex nationaal inkomen.
3)SchattingLEI.
Bron: CBS,LEI-bewerking.
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Dein1981optredendeverbeteringvandetoegevoegdewaarde
moetookwordenbezieninhetlichtvandeontwikkeling invoorgaandejaren.Tabel4geefteenoverzicht.Daaruitvaltafteleidendatna 1976eenvoortdurendedalingvandereëlenetto-toegevoegdewaardevandeland-entuinbouwisopgetreden;metnamein
1979en 1980deedzicheenscherpeterugvalvoor.Deneerwaartse
tendenswordtnogduidelijkerwanneerdetoegevoegdewaardewordt
vergelekenmetdieuithetbeginvandejarenzeventig:hetgemiddeldevan 1972,1973en 1974bedroeg (inprijzenvan1975)
circa9300miljoengulden.Wanneerrekeningwordtgehoudenmetde
verminderingvanhetaantalarbeidskrachtenwordthetbeelduiteraardminderongunstig,maarookdanblijkthetniveauvanhetbeginvandejarenzeventigin1981nietgehaald teworden.
Totnutoeisalleeningegaanopdenetto-toegevoegdewaarde,
zijndedebeloningdietoevaltaandeindelandbouwingezette
produktiefactoren.Ditbedragkomtslechtsvooreendeelbijde
agrarischezelfstandigenenhungezinsledenterecht.Eerstmoet
namelijkvanditbedragloon,renteenpachtwordenbetaald.
Voorts isslechtseendeel (circa50%)vanhetloonwerkinrekeninggebrachtbijdeproduktiemiddelen (onderhoud,energie,bestrijdingsmiddelen e t c ) . AandehandvandeLEI-boekhoudingen
wordtintabel5eenruweschattinggegevenvandezeaftrekposten
envanhetvoordeboerenentuinders (enhungezinsleden)resterendeinkomen.

Tabel5 Schattingresterend inkomenagrarischesector
(min.gld.)
1975

1976

1977

1978

1979
(v)

1980
(v)

O
Netto-toegevoegdewaarde
(factorkosten)
Af:
50%loonwerk
betaaldloon
betaalderente
betaaldepacht
Resterend inkomen
Idem,reëel
(1975-1977=100)

1981
(r)

8320

9750

9680

9760

9100

9280 11260

290
730
780
360
6160

310
810
860
360
7410

310
880
970
390
7130

330
940
1190
430
6870

350
1020
1480
450
5790

360
1070
1760
490
5600

370
1140
1980
500
7270

97

107

96

90

71

64

78

1)Voorrevisie,zienoot 1tabel4)
Bron:LEI.
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Hetaandeelvanhetresterende inkomenindetoegevoegdewaardeisgedaaldvan74%in 1975tot65%in1981.Bovendienfluctueerthetresterende inkomensterkerdandetoegevoegdewaarde.
Vooraldoordeforsestijgingvanderentelasten-eenverdubbelingtussen 1977en 1981-wasdedalingvanhetresterendeinkomenin1979en 1980veelgeprononceerderdanvandetoegevoegde
waarde.Echterookdestijgingvan 1980op 1981issterker:reëel
gezien20à25%.Ditneemtnietwegdathetreëleinkomenin1981
nogmeerdan20%benedenhetniveauvan 1975-1977ligt.Ookwanneermenrekeninghoudtmetdedalingvanhetaantalagrarische,
zelfstandigenenhunmeewerkendegezinsleden (intotaaltussen
1976en1981eendalingvancirca 10%)heeftdusdeafgelopenvijf
jaareenduidelijkeachteruitgangplaatsgehad.Hierbijdoetzich
doorstatistischeoorzakennogenigeonderschatting vandedaling
voor:deagrariërsdiedelandbouwverlaten,hebbeninderegel
eenrelatief laaginkomen.Degenendiegeblevenzijnhebbendus
hunreëleinkomennogietssterkerziendalendanhetverloopvan
hetgemiddeldesuggereert.Tervergelijkingkanwordenvermelddat
tussen 1976en 1981hetreëlenationaalinkomenperhoofdvande
bevolkingnauwelijks isgedaald.
ConcluderendkanwordengestelddathetinkomenvandeNederlandseland-entuinbouwinzijngeheelin 1981flinkisverbeterd.
Dezestijgingmoetevenwelwordenbezieninhetlichtvandesterkeverslechteringdiedeafgelopenjarenheeftplaatsgehad.Bovendienishetonzekerofhetherstelproces zichindenabijetoekomstzalvoortzetten.
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