V) N o

National Library
of Sweden

Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2013

Svensk ekonomi
19711975
med utblick mot 1990

I

l

1970års långtidsutredning
Huvudrapport

SOU197071

Statens offentliga utredningar
1970:71
Finansdepartementet

Svensk ekonomi
1971-1975 med
utblick mot 1990
1970 års långtidsutredning

HUVUDRAPPORT

Utarbetad inom sekretariatet för ekonomisk
planering, finansdepartementet
Stockholm 1970

ESSELTE TRYCK, STOCKHOLM 1970 ALLF 106 2 02S

Innehåll

Förord
Kapitel 1 Resurserna och deras användning
1.1 Syfte och metod
1.2 Tillbakablick på 1965—1970 . .
1.3 Resursemas tillväxt 1970—1975 .
1.3.1 Bruttonationalprodukten
som mått på ekonomisk utveckling
1.3.2 Produktionskapaciteten
1970—1975
1.4 Mål och förutsättningar för den
framtida utvecklingen
1.4.1 Den internationella bakgrunden
1.4.2 Mål och yttre förutsättningar
för ekonomisk politik och
utveckling
1.5 Utvecklingsalternativ och avvägningsfrågor
1.6 Restriktioner och krav på den
ekonomiska politiken

46

Kapitel 2 Sammanfattning
avgrundkalkylen

57

16
19
22
22

28
31

145
149
164
173
189

Kapitel 4 Näringsgrenarnas utveckling
4.1 Jordbruk
4.2 Skogsbruk
4.3 Fiske
4.4 Industri
4.5 Energiförsörjning
4.6 Byggnadsverksamhet
4.7 Varuhandel
4.8 Samfärdsel
4.9 Bostäder
4.10 Vatten och avlopp
4.11 Privata tjänster
4.12 Offentliga tjänster

197
197
201
205
208
229
234
240
244
253
262
264
273

Kapitel 5 Svensk ekonomi i ett längre
perspektiv

304

Kapitel 6 Sammanfattning

320

124
130
132

i tabellform

Kapitel 3 Närmare om utvecklingen inom
olika områden
3.1 Befolkningen
3.2 Arbetskraften
3.3 Produktivitet och produktionskapacitet
3.4 Produktionen inom olika näringar
3.5 Utrikeshandel och betalningsbalans
3.6 Investeringar
SOU 1970: 71

7
7
10
16

3.6.1 Investeringar i fast realkapital
3.6.2 Lager
3.7 Privata konsumtion
3.8 Offentlig konsumtion och investering
3.9 Finansiell utveckling
3.10 Regional utveckling
3.11 Inkomstfördelning
3.12 Miljövård

66
66
70
83
95
100
124

Appendix 1. Bilageförteckning . . . .
327
Appendix 2. Viktigare källor för 1970
års långtidsutredning
328
Ordlista
330
Tabellförteckning
334
Diagramförteckning
338
3

Förord

Denna rapport har utarbetats inom finansdepartementets sekretariat för ekonomisk
planering. Sekretariatet svarar självt för den
bedömning av utvecklingstendenserna i
svensk ekonomi och den diskussion av de
problem och krav dessa ställer för den ekonomiska politiken som återfinns i rapporten.
Det omfattande material som ligger till
grund för utredningsarbetet och som insamlats och bearbetats av skilda myndigheter,
utredningsinstitut och organisationer kommer efter hand att redovisas i särskilda bilagor.
Sedan olika remissinstanser hörts, torde
regeringens syn på de långsiktiga avvägningsproblemen komma att redovisas i
kompletteringspropositionen våren 1971.
Arbetet med rapporten avslutades i oktober 1970.
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Resurserna och deras användning

1.1 Syfte och metod
Den svenska ekonomin kännetecknas av en
relativt långt gående decentralisering av beslutsfattande och planering. Företagen har
att själva, inom de ramar som ges av den
ekonomiska politiken, planera och fatta beslut om exempelvis produktionsinriktning
och investeringsutveckling. En väsentlig del
av förhållandena på arbetsmarknaden regleras genom frivilligt träffade överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. De enskilda individerna beslutar själva om de disponibla inkomsternas fördelning på konsumtion och sparande och om konsumtionens
sammansättning. Vidare har kommuner och
landsting tillerkänts en betydande självständighet i sitt handlande.
Denna decentraliserade beslutsstruktur har
bildat en självklar utgångspunkt för såväl
de tidigare långtidsutredningarna som 1970
års utredning. Utredningarnas uppläggning
har betingats av detta förhållande genom att
en väsentlig del av arbetet inriktats på att
kartlägga de olika ekonomiska beslutsenheternas planer och förväntningar. Omfattande undersökningar av dessa har bl. a. utförts inom industrisektorn och inom såväl
den statliga som den kommunala sektorn. I
likhet med tidigare har vi ansett det vara en
väsentlig uppgift för långtidsutredningen att
informera samhällsekonomins olika beslutsfattare om hur andra enheter inom det ekonomiska systemet ser på framtiden. Inom
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ramen för en marknadsekonomi kan denna
typ av framtidsinformationer normalt inte
utläsas ur de kortsiktiga förändringarna på
marknaderna. Det är därför en angelägen
samhällsuppgift att förbättra och utvidga
informationsunderlaget för alla de beslut
som påverkar eller påverkas av det framtida utvecklingsförloppet. Arbetet med långtidsutredningen bör alltså ses som ett led i
en sådan verksamhet.
En sammanställning av detta material
över planer och förväntningar avslöjar
emellertid en i vissa fall betydande brist
på konsistens mellan de olika enheternas
uppfattning om utvecklingen 1970-1975.
Särskilt iögonfallande är denna för den
samlade arbetskraftsefterfrågan, vilken enligt planerna vida skulle överstiga tillgången. Det blir då en uppgift för den ekonomiska politiken att skapa betingelser för
en balanserad utveckling i den meningen
att den planerade förbrukningen av varor
och tjänster inte överstiger vad man med
förutsedd kapacitet kan beräknas producera under perioden. De av företag och myndigheter redovisade planerna har alltså under utredningsarbetets gång fått successivt
revideras för att bringas i överensstämmelse
med varandra. En sådan revidering kan
emellertid utformas på många olika sätt
beroende på vilka målsättningar som vid
sidan av kravet på samhällsekonomisk balans förutsätts prägla den framtida ekonomiska politiken.
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