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Inledning

Den 25 mars offentliggjorde kommissionen och Europeiska monetära institutet sina särskilda
rapporter om vilka framsteg som gjorts på väg mot uppfyllandet av konvergenskriterierna för
den ekonomiska och monetära unionen. Därutöver offentliggjorde kommissionen sin
rekommendation om vilka medlemsstater som kvalificerat sig för deltagande i den gemensamma
valutan den 1 januari 1999. Kommissionens bedömning gick ut på att elva länder uppfyllde
kriterierna: Belgien, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal,
Spanien, Tyskland och Österrike. Danmark och Förenade kungariket hade uppfyllt kriterierna
men gjort bruk av sin rätt att stanna utanför tills vidare.

Denna rekommendation skall nu bekräftas av Ekofin-rådet, av Europaparlamentet och, med
tanke på det slutliga beslutet, av Europeiska rådet av stats- och regeringschefer den 2 maj.

I dagens läge är meningsmotsättningarna i Finland om huruvida det är tillrådligt eller inte att
landet deltar fullt i den ekonomiska och monetära unionen av mindre betydelse eftersom alla de
fem partierna i samlingsregeringen ställer sig positivt till EMU. Efter det i gynnsamma ordalag
hållna betänkandet från riksdagens stora utskott (ett betänkande som antogs av en majoritet,
medan oppositionspartierna reserverade sig mot det), föreligger nu en klar majoritet i riksdagen.
Allmänna opinionen har också  kommit att bli mera positivt inställd gentemot EMU.

Tillväxttakten i Finland avtog under 1996 men ökade åter under 1997. Arbetslösheten är dock
den näst högsta inom EU, med 14,5 % 1997, men den har nyligen gått ner vilket lett till att
regeringens ekonomiska politik kommit att ta sig mera lovande ut än under fjolåret. Statsminister
Paavo Lipponen har också beslutsamt drivit på reformer av förhållandena ute i arbetslivet och
därvid rentav  understötts av facket och arbetsgivarna. Den nuvarande fempartikoalitionen har
visat sig vara mycket stabilare än vad man kunnat vänta sig.

Av tre opinionsundersökningar om läget i februari 1998 framgick det att understödet för
socialdemokraterna gått ned med mera än fyra procentenheter jämfört med deras resultat vid
riksdagsvalet i mars 1995, då det uppgick till 28,3 %. Det konservativa samlingspartiet har varit
stabilt och ökat från de 17,9 % av de röster det fick vid valet då till omkring 19-20 % nu. Också
de andra tre smärre partierna i samlingsregeringen har upplevt förändringar: Vänsterförbundet
(nu omkring 8 %), de gröna (cirka 8 %) och Svenska folkpartiet (cirka 5 %). Oppositionspartiet
Finlands center har gått framåt med mellan 4-5 procentenheter jämfört med de 19,9 % som partiet
fick vid valet 1995.
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Uppfyllandet av kriterierna

Finland är en av de medlemsstater som fullt ut uppfyller konvergenskriterierna. Enligt gjorda
bedömningar har landet inte haft något "alltför stort underskott" under de två senaste åren.
 

Tabell 1 Uppfyllande av kriterierna

Inflation Långfristiga Budgetunderskott (% Offentlig skuld (%
(HIKP räntesatsen av BNP) av BNP)
basis) (- = budgetöverskott)

1996 1.1 7.1 3.3 57.6

1997 1.3* 5.9* 0.9 55.8

1998§ 2.0 5.3 - 0.3 53.6
Anmärkningar: * = referensperiod februari 1997 till januari 1998. § = prognos Källa: EMI Convergence Report, March 1998

a) Inflation

Finland uppfyller klart och tydligt Maastrichtkriteriet för inflationen: konsumentprisinflationen
är för närvarande en av de lägsta inom EU, med en årlig inflationstakt på 1,3 %. Det har
emellertid förutspåtts att denna takt kommer att öka något, till 2,0 % under 1998 och 1999, i och
med att de tillfälliga vinsterna i form av lägre priser i samband med anslutningen till EU upphör
att göra sig gällande.

Diagram 1:
Inflation

1990-95: KPI basis. 1996-99: HIKP basis. * = prognos.
 Källa: EMI Convergence Report March 1998
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b) De långfristiga räntorna

Den nedåtgående trend som räntorna i Finland uppvisat har inneburit att Finland med lätthet
uppfyller detta kriterium. Finska marken var stabil i relation till tyska marken under senare delen
av 1995 samt under 1996, och Finlands Bank har följaktligen oavbrutet kunnat sänka räntorna.
Den 9 oktober 1996 sänkte Finlands Bank sin anbudsränta till 3,0 %, vilket är en rekordlåg nivå
för den. De långfristiga räntorna kommer mycket nära målet med att de inte skall avvika med
mera än 0,5 procentenheter från räntorna i Tyskland, vilka tjänar som riktmärke.

I och med att finska marken gick med i Europeiska monetära systemets växelkursmekanism,
vilket skedde den 14 oktober 1996, kunde den bli sårbar för spekulativa angrepp då marknaden
prövar styrkan i den. Det har uttryckts farhågor om att räntorna skulle komma att användas för
att försvara markens paritet i en situation där tillväxten avtar och arbetslösheten ökar. Trots att
några sådana verkningar inte kunnat skönjas ännu kan dessa farhågor ha bidragit till en smärre
uppgång i prognoserna för de korta räntorna. Förväntningarna om räntehöjningar har emellertid
avmattats på sista tiden och de långa marknadsräntorna sjönk mot slutet av 1997.

Enligt EMI uppgick de långfristiga räntorna under referensperioden från och med februari 1997
till och med januari 1998 till i medeltal 5,9 %, vilket innebär att de låg rejält under referensvärdet
7,8 %.

Diagram 2. De långfristiga och de kortfristiga räntorna (i %)

Anm. * Prognos Källa: Prognostiska nyckeldata från finansministeriets Economisk bulletin, september 1997 och januari 1998
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Diagram 3. Räntesatser (i %)

Anm.: Från och med december 1995 används bankernas utlåning till allmänheten (nya lån) 
som genomsnittlig räntesats för kommersiella krediter.
Källa: OECD Main Economic Indicators, OECD Financial Statistics September 1997, Januari 1998

c) Budgetunderskotten

Finlands regering har engagerat sig i att minska det allmänna underskottet i den offentliga
sektorns budgetar till under referensnivån på 3 %, såsom Maastrichtfördraget kräver. Enligt EMI
och kommissionen uppgick underskottet i den offentliga sektorns budgetar till 3,3 % av BNP
under 1996, men sjönk till 0,9 % 1997. 1998 förväntas budgeten uppvisa ett överskott.

Finland kommer därför utan svårighet att uppfylla kriteriet om "uthållig konvergens". Det finns
också marginaler för en översyn om prognoserna skulle visa sig ha varit alltför optimistiskt
tilltagna.

Underskottet i statsbudgeten uppgick enligt finansministeriet till 7,4 % av BNP 1996 och 4,7 %
av BNP 1997, vilket innebar att de övriga delarna av de offentliga sektorernas budgetar
uppvisade ett överskott (kommunernas budgetar, budgeten för social trygghet och för finansiella
transaktioner). Mot bakgrunden av förväntningarna om en ökad tillväxt antyder finansministeriets
officiella prognos att statsbudgeten kommer att visa ett underskott på 3,3 % 1998.

Budgeten för 1996 byggde på antagandet om att arbetslösheten skulle vara 14,5 %. En så hög
arbetslöshet hade inneburit stora utgifter för social trygghet. Skatteintäkterna kom emellertid att
öka med 4 % 1995 och med 5 % 1996. Mellan januari 1997 och oktober 1997 kom
skatteintäkterna att öka med mer än 8 % .1
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Diagram 4. Budgetunderskottet uttryckt i procent av BNP 
(- = budgetöverskott)

Anm.: * prognos
Källa: EMI Convergence Report, Mars 1998

Trots att regeringen gjort retoriska utspel om stöd för ändringar i politiken till förmån för
näringslivet, såsom skattesänkningar, har regeringen varit lyhörd inför behovet av fortsatt stöd
från de fem inbördes olika parterna i samlingsregeringen.

d) Offentlig skuld

I Finland har den offentliga skulden sedd i förhållande till BNP alltid underskridit den i
Maastricht överenskomna referensnivån på 60 %. Tillsammans med de sifferuppgifter som
budgeten uppvisat har detta gjort det möjligt för Finland att under de senaste två åren fullt ut
kvalificera sig som ett land utan "alltför stora underskott" enligt artikel 104c i fördraget.

Enligt prognoserna fram mot sekelskiftet och därefter kommer skuldnivån att stadigt gå ner och
av detta framgår att budgetarna troligen kommer att befinna sig effektivt i balans.
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Diagram 5. De offentliga skulden uttryckt i procent av BNP, 1990-98

* = prognos. ** Maastricht -definition. Källa: EMI Convergence Report mars 1998

e) Det normala fluktuationsutrymmet inom ERM

I Maastrichtfördraget stadgas att en valuta skall ha legat inom det normala fluktuationsutrymmet
enligt Europeiska monetära systemets växelkursmekanism utan att ha devalverats före
'granskningen'.

Den 15 mars 1996 avlät regeringen till riksdagen en proposition om ändring av valutalagen.
Avsikten var att garantera att Finland skulle ha en rättslig grund för att gå med i
växelkursmekanismen när omständigheterna tillät. Den 14 oktober 1996 gick Finland med i
växelkursmekanismen varvid marken knöts fastare till den tyska marken.

Enligt EMI:s konvergensrapport har finska marken i stort sett varit stabil under  referensperioden
i dess helhet. Under den tid marken varit anknuten till växelkursmekanismen har den generellt
sett legat nära sin centralkurs mot  övriga medlemsvalutor utan att det behövts några åtgärder till
stöd för växelkursen. Denna åsikt delas av kommissionen ("uppvisat en tillräcklig stabilitet under
de senaste två åren").
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Tabell 2. Bilateral kursrelation FM:DM

1992 1993 1994 1995 1996 1997

Växelkurs FM:DM 2.87 3.46 3.22 3.05 3.05 2.99

Källa: EIU Country Reports och Finlands Bank, januari 1998

f) Centralbankens oberoende ställning

Den nationella centralbanken i Finland (Finlands Bank) har två primära mål för sin
penningpolitik, nämligen att hålla inflationstakten nere och bevara finska markens stabilitet
gentemot tyska marken.  Bankens uppgifter består i att besluta om och genomföra landets
penningpolitik, att förvalta valutareserven och sköta placeringen av den samt sörja för
betalningssystemets och det övriga finansiella systemets tillförlitlighet och effektivitet.

Lagen om Finlands Bank ålägger banken att trygga ett stabilt penningvärde. Penningpolitikens
utformning fastställs självständigt av banken, i så måtto som banken fritt kan använda sina
penningpolitiska instrument (öppenmarknadsoperationer, kreditoperationer, minimireserver,
vilka av Sveriges riksbank benämns kassakrav). Banken kommer även i fortsättningen att
prioritera dessa mål, trots att det råder ett tryck på att den skall föra en mindre rigorös politik och
tillåta snabbare tillväxt och således öka sysselsättningen.

Ändringar i lagen om Finlands Bank antogs i riksdagen den 13 juni 1997 och trädde i kraft den
1 januari 1998. I och med dessa ändringar kom Finlands Bank att bringas i fullständig
överensstämmelse med vad fördraget stadgar om oberoende för de nationella centralbankerna.2

g) Konvergens i reala termer: tillväxt och sysselsättning

Slutet av nittiotalet har varit en gynnsam period för den finska ekonomin, trots att den
ekonomiska aktiviteten för närvarande har avtagit något.

Tillväxttakten för BNP 1996 var 3,6 %, men steg kraftigt för vaje kvartal, från 1,5 % under det
första kvartalet till 5,6 % under det fjärde kvartalet. Tillväxttakten låg 1997 på 5,9 % . Enligt3

finansministeriets prognos kommer tillväxttakten 1998 att sjunka till 3,5 %. I kommissionens
prognos förutspås dock en real tillväxttakt på 4,0 % för 1998 och 3,6 % för 1999.
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Tillväxttakten är fortfarande högre än genomsnittet i Europa och är en av de högsta inom  OECD-
länderna. Denna utveckling beror på framgångsrika reformer för arbetsmarknadens parter,
budgetåtstramning, gynnsam kursutveckling och positivt ställda förväntningar .4

Regeringens politik att strama åt utgifterna inom den offentliga sektorn har begränsat
expansionen för den inhemska efterfrågan. Dessutom har ökningen av den privata konsumtionen
varit i stort sett konstant trots att hushållens disponibla realinkomst steg 1995 med 7,5 % (till stor
del på grund av att tillfälliga pålagor avlägsnats) och sjönk 1996 med 1,8 %. Den privata
konsumtionen ökade med 3,4 % 1996, 3,5 % 1997 och förväntas öka med 3,3-3,5 % 1998 och
2,9-3,0 % 1999 enligt prognoser från finansministeriet, ETLA, och OECD.

Diagram 6. BNP-tillväxt reellt (i %)

Anm.: BNP i marknadspriser* januari till oktober ** prognos
Källa: Prognostiska nyckeldata från finansministeriets Economisk bulletin, september 1997, 
Europeiska kommissionens officiella prognos, oktober 1997

Bilden är mindre tillfredsställande när det gäller arbetslösheten, trots att situationen håller på att
förbättras. Den höga arbetslösheten har hämmat konsumtionen och ansträngt budgeten, vilket
ständigt påverkat regeringens stabiliseringspolitiska program. Arbetslösheten har avtagit mest
inom byggbranschen, men det är ändå där som det råder högst arbetslöshet. Finlands arbetslöshet
är den näst högsta i Europeiska unionen, efter Spanien.

Arbetslöshetsnivån har emellertid sjunkit från närmare 16 % 1996 till 14,5 % 1997 och
regeringen förutspår att den kommer att sjunka till 13,5 % under 1998. Arbetslöshetsnivån var
i februari 1998 13,8 %. Kommissionen förutspår dock i sin prognos en ljusare utveckling 1998
(12,6 %) och 1999 (11,7 %).
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Diagram 7.  Arbetslösheten(%)

* = prognos Källa: Finlands finansministerium, kommissionen

h) Handeln och betalningsbalansen

Exportefterfrågan dämpades under 1996 på grund av budgetåtstramningar i Europa i samband
med förberedelser inför EMU. Det är antagligen medlemskapet i ERM som har bidragit till att
hålla den finska marken stark, vilket har medfört att exportökningen 1996 omintetgjordes av en
ökad import.

Den starka finska markens har haft en negativ inverkan på handelsbalansen för 1996, vilket
förklarar de minskade finska marknadsandelarna på de amerikanska marknaderna och den snabba
ökningen av importen, särskilt eftersom företagen utnyttjade den låga räntan för att öka
investeringarna. Detta ledde till en långsam minskning av handelsbalansöverskottet.

Under hela 1997 var exportindustrin framgångsrik, vilket ledde till att exporten ökade med 13 %
jämfört med 1996. Varuimporten ökade med 12 % jämfört med 1996. Ett överskott har skapats
i handelsbalansen så väl som i bytesbalansen.

Finland fick ett nettobidrag från sitt medlemskap i EU under det första året som medlem. Men
sedan 1996 har Finland gett ett nettobidrag på 900 miljoner FIM per år.
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Diagram 8. Handelsbalansen och bytesbalansen uttryckta i procent av BNP

Anm.: Siffrorna åsyftar marknadspriser, * prognos
Source: Statistikcentralen, augusti1997, The Finnish Economy 1/1997, Prognostiska nyckeldata från

 finansiministeriets Economisk bulletin, September 1997, Europeiska kommissionens officiella prognoser

Diagram 9. Huvudsakliga export- och importländer 1996 (i %)

Anm: * värdet för 1994
Källa: Statistikcentralen, augusti 1997
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Politisk bakgrund

a) Regeringen

Finland har sedan i april 1995 haft en koalitionsregering där fem partier ingår, den så kallade
regnbågsregeringen (socialdemokraterna, vänsterförbundet, samlingspartiet, svenska folkpartiet
och de gröna). Regeringen har  fört en så kallad trepartstrategi som bygger på ett nära samarbete
med arbetsmarknadens parter, främst fackföreningsrörelsen. Tack vare detta samarbete kunde
regeringen få till stånd en överenskommelse 1995 avseende inflationen, en historisk
överenskommelse om arbetspensioner och en tvåårig inkomstpolitisk uppgörelse. Den
inkomstpolitiska uppgörelsen kom 1997 att förnyas för ytterligare fyra år. Denna
ramöverenskommelse för att bekämpa inflationen är avsedd att säkerställa lugn på
arbetsmarknaden fram till slutet av 1999.

Genom att se till att ha ett stöd för en stram ekonomisk politik förefaller Lipponens regering ha
varit framgångsrika där dess föregångare har misslyckats.

Den finländska koalitionen kontrollerar 143 platser i riksdagen av 200. Det stora
regeringsunderlaget har blivit möjligt genom medverkan från partier från hela det politiska
spektrumet. Det är visserligen svårt att nå enighet i en så splittrad samling politiska partier och
regeringens sammanhållning har därför blivit satt på prov. Det har dock visat sig att koalitionen
har varit väldigt stabil, men den socialdemokratiske statsministern, Paavo Lipponen, har varit
tvungen att använda sin övertalningsförmåga för att förhindra avhopp från enskilda
regeringsledamöter.

Regeringen har ett brett stöd från allmänheten, vilket ger goda möjligheter för en
koalitionsregering ledd av en socialdemokrat att sitta kvar. Detta stöd grundar sig delvis på att
hushållens disponibla inkomst steg avsevärt 1995, främst till följd av reallöneökningar, försenade
skatteåterbäringar, ökade inkomster från egendom och högre pensionsinkomster.

Eftersom samtliga partier som ingår i koalitionsregeringen har fattat positiva beslut om Finlands
inträde i EMU i januari 1999 är den politiska situationen okomplicerad. Regeringspartierna, som
är för EMU, har en klar majoritet i riksdagen. Ett sådant perspektiv stöds även av den rapport
som antogs i Stora utskottet (utskottet för EU-frågor) den 3 april 1998.

Det socialdemokratiska partiet

Det socialdemokratiska partiet är den mest erfarna parten av de fem partierna i den sittande
flerpartiregeringen och har spelat en viktig roll inför beslutet om medlemsskap 1994. 

Det socialdemokratiska partiet har starka kopplingar till fackföreningsrörelsen. I november 1997
enades arbetsmarknadens parter om ett system med utjämningsfonder. Dessa skall utgöra en
flexibel resurs för oförutsedda händelser som skall skydda medlemmarna från lönesänkningar
eller arbetslöshet till följd av ett eventuellt medlemsskap i EMU. I utjämningsfonden ingår
åtgärder för att säkra finansieringen av arbetslöshetsersättning och för att utjämna variationer i
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arbetsgivarnas 

inbetalningar till arbetslöshetsförsäkrings- och pensionssystemet. Denna överenskommelse utgör
praktiskt taget en garanti för att fackföreningarna och de socialdemokratiska rikdagsledamöterna
kommer att stödja EMU.

Det socialdemokratiska partiet är generellt sett för EMU och beslutade den 24 september 1997
(53 för och 3 emot) att Finland skall delta i från starten EMU. De som röstade emot gav uttryck
för en avvaktande hållning, snarare än ett tvärt motstånd.

Vänsterförbundet

Denna medlem av samlingsregeringen ställer visserligen upp bakom regeringsprogrammet, men
hade förbehåll om huruvida det vore tillrådligt att Finland skulle gå med i EMU. Liksom SDP
har partiet en stark anknytning till fackföreningsrörelsen.

Trots att det rådde i hög grad delade meningar i frågan beslutade partiet mot utgången av 1997
vid sluten omröstning bland alla partimedlemmar, varvid utslaget föll med en klar majoritet (mer
än 60 % för) att partiet skulle understödja regeringens förslag om att Finland snabbt skulle gå
med i den tredje etappen av EMU. Detta var delvis ett resultat av att partiledningen klart påpekat
att ett negativt resultat skulle leda till att partiet blev tvunget att lämna regeringen.

Samlingspartiet 

Det konservativa samlingspartiet, som också är med i regeringen, har anklagat statsministern för
överdrivna eftergifter till FFC (Finlands Fackförbunds Centralorganisation), något som enligt
partiets åsikt undergrävt både regeringens neutralitet och effektiviteten i strukturreformerna.
Partiet är för EMU och förespråkar medlemskap i ett tidigt skede.

Svenska folkpartiet 

Svenska folkpartiet, förkortat SFP, är ett frisinnat parti som representerar den svenskspråkiga
folkgruppens intressen . Partiet är för EMU och förespråkar att Finland skall vara bland de första5

som går med. 

Gröna förbundet

Gröna förbundet röstade också för EMU i januari 1998 vid ett gemensamt möte för partirådet och
dess riksdagsgrupp. Resultatet var tydligt: 31 röster för, 13 emot. Somliga av de grönas
riksdagsledamöter kommer att fortsättningsvis vara i opposition vid omröstningarna i riksdagen
men majoriteten kommer att följa partiets officiella linje.
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b) Oppositionen med centerpartiet

Inom det huvudsakliga oppositionspartiet har åsikterna varit delade i EMU-frågan, men vid en
partistämma i  i september 1997 fattade partiet ett beslut om att Finland inte skulle delta i EMU
1999. Partiet har också talat för att det skall hållas en folkomröstning om EMU.

Partiet vidhöll sin opposition mot EMU i riksdagens stora utskott, som antog sitt betänkande om
EMU den 3 april 1998.

Centerpartiet går framåt vid opinionsundersökningarna, enligt vilka partiet nu är det största
partiet i Finland eller  åtminstone lika stort som SDP.

Resultaten vid valet till Europaparlamentet i oktober 1996 avvek inte särskilt markant från
resultatet vid riksdagsvalet 1995. Centerpartiet fick de flesta rösterna 24,4 %, men vann inte flera
mandat än de två regeringspartierna SDP (21,5 ) och samlingspartiet (20,2 %): alla de tre nämnda
partierna fick fyra mandat vart. Vänsterförbundet, de gröna och svenska folkpartiet fick
sammanlagt fyra mandat.

c) Opinionen från arbetsgivare och näringsliv

Enligt Industrins och arbetsgivarnas centralförbund är en majoritet av dess finska medlemsföretag
positiva till att Finland går med i EMU i ett tidigt skede, trots att Sverige har beslutat att stå
utanför.

d) Fackföreningarna

Det finns starka historiska band mellan fackföreningsrörelsen och två av de regerande partierna,
socialdemokraterna och vänsterförbundet, vilket har motverkat reformer på arbetsmarknaden. Av
den anledningen fick de överenskommelser som kom till stånd knappast någon effekt för
sysselsättningen. Svårigheterna att nå samförstånd på detta område åskådliggörs genom
skillnaderna i fackföreningarnas och arbetsgivarnas förväntningar. Både inom regeringen och
bland arbetstagar- och arbetsgivargrupper gav denna fråga upphov till djup politisk oenighet.
Regeringen väntas alltså inte överväga några radikalare reformer varken  på det sociala området
eller på arbetsmarknaden, eftersom det skulle medföra alltför stora påfrestningar för den sittande
koalitionsregeringen. Dessutom hyser de finska politikerna, oberoende av partitillhörighet, höga
tankar om den sociala välfärdsstaten i sin nuvarande utformning.

Sedan förhandlingarna om utjämningsfonderna avslutades har fackföreningsrörelsen ställt sig
positiv till Finlands deltagande i den tredje etappen av EMU i januari 1999.

e) Den allmänna opinionen

Den finska valmanskåren har tidigare varit mer positivt inställd till EU-medlemsskap än vad som
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varit fallet i de andra nya medlemsstaterna, Sverige och Österrike. Finland har dessutom fått
ekonomiska fördelar av medlemsskapet. Trots detta har det visat sig att många blivit besvikna
på EU-medlemsskapet sedan folkomröstningen 1994. Inställningen till EMU har skiftat, och
under lång tid var 41-46 % emot medlemsskap i EMU.

De senaste opinionsundersökningarna har emellertid visat att en majoritet av finländarna har
blivit positivt inställda till deltagande i EMU. Orsakerna till detta är dels slutandet av
överenskommelsen om utjämningsfonder, vilket fick fackföreningsrörelsen att lägga ner sina
protester, dels vänsterförbundets och de grönas tydliga ställningstagande för EMU och insikten
att mer än hälften av EU:s medlemsstater redan från starten kommer att delta. Regeringens
resoluta politiska ledarskap har börjat vinna stöd.

f) Inverkan från det svenska EMU-beslutet

Osäkerheten om hur Sverige, Finlands näst största handelspartner, skulle ställa sig till EMU
gjorde att Finland i början ställde sig tveksam till EMU-medlemsskap. De två länderna har starka
band när det gäller såväl handel som investeringar. De båda länderna har likartad export och
produktion och de påverkas lätt sinsemellan av den andres konkurrenskraft. Eftersom Sverige
utgör en viktig marknad skulle en depreciering av kronan kunna leda till stora problem för den
finska konkurrenskraften.

Sverige kommer inte att delta i EMU från starten, vilket sannolikt påverkar Finland, åtminstone
indirekt. Finlands statsminister Paavo Lipponen har emellertid förklarat att det svenska
ställningstagandet inte är avgörande för Finlands beslut, men att han trots detta hade hoppats på
att Finland och Sverige skulle bestämma sig samtidigt.

Ett annat förhållande som man tagit hänsyn till är att sedan Sverige hösten 1997 förklarade att
landet skulle stå utanför EMU har stödet för Finlands medlemsskap ökat stadigt bland allmänhet,
fackföreningar, företag och regeringspartierna.

Det svenska EMU-beslutet förefaller ha fått en helt annan effekt än vad som har varit väntat.
Trots riskerna som det medför har det svenska beslutet gett de finländska aktörerna ett ökat
självförtroende.
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Slutsatser

Finlands koalitionsregering kommer även fortsättningsvis att få problem med de svårförenliga
målen att minska arbetslösheten och att föra en stram finanspolitik, vilket även kommer att
anstränga relationerna med arbetsmarknadens parter.

Den ekonomiska politiken kommer att inriktas på att förbereda ekonomin inför ett deltagande
i EMU i januari 1999, samtidigt som man skall försöka att minska den extremt höga
arbetslösheten.

Det förefaller dock finnas ett positiv relation mellan dessa två mål, vilket innebär att regeringen
bör sträva efter att få arbetslösheten att gå in i en sjunkande trend samtidigt som man förbereder
deltagandet i EMU:s tredje etapp.

Den finska ekonomin har emellertid gjort framsteg, främst avseende bytesbalansen men efter
hand även avseende de offentliga finanserna. Den samlade effekten av prisstabilitet, låga räntor
och en stark valuta kommer att främja räntestabiliteten, vilket i sin tur gynnar konkurrenskraften
och minskar inflationstrycket.

Finland uppfyller samtliga konvergenskriterier och kan i princip inte stå utanför EMU genom en
opt out-lösning. EMI och kommissionen rekommenderar att Finland deltar bland de elva länderna
i den tredje etappen av EMU. Majoriteten i den finska riksdagen kommer ge regeringen sitt stöd
i frågan. Det finns ingen tvekan om att Finland kommer att delta fullt ut från den 1 januari 1999.


