
1. Fusion, oppet bolag, andelslag, koncern, monopol
For varje ratt svar en poang

For tva poang kravs art skribenten namner stodeksordningen pa skillnaden i arbetslOshetsprocenter
mellan EU och Finland. 2 p

(Tillaggsanmarkning: ArbetslOshetsstatistikernas jamfOrbarhet har diskuterats mycket. AlIa EU-
lander raknar inte in heltidsstuderanden i statistiken aven om Eurostat rekommenderar detta. Enligt
en del bedomare placerar sig Finland samre i statistiken an i verkligheten darfor att
heltidsstuderanden ingar i statistiken hos oss.)

2. b) Med strukturell arbetslOshet avses sadan arbetslOshet som inte minskar trots att det rader brist
pa arbetskraft. De kompetenser som de arbetslOsa har motsvarar inte de kompetenser som
kravs fOrde obesatta arbetsplatserna. Forandringar i naringslivets strukturer leder till att utbud
och efterfragan pa arbetskraft inte mots. (Enligt vissa bedomningar ar tre fjardedelar 8" Finlands
nuvarande arbetslOsa strukturellt arbetslOsa).

For fulla poang racker det att eleven namner tre av foljande:
a) - kostnader for betalningspaminnelser och indrivning

- forseningsranta
- anteckning om betalningsstOrningar och foljderna av detta

Foljderna kan t.ex. vara: man far inte bank- eller kreditkort. det kan bli svart att fa
studielan och hyresbostad, det blir svart att oppna en ny telefon- eller Tnternetanslllt-
ning, kop pa avbetalning blir omojligt, arbetsforhallande kan paverkas

- utmatning med vidhangande kostnader 3 p

b) - ta kontakt med telefonoperatOren for att diskutera betalningsarrangcl11~lng
- skaff a en saldograns for telefonen
- ta kontakt med kommunal skuldradgivare och fOr art diskutera en ev. skuldsaneringsplan
- ta banklan eller s.k. social kredit (som borgenar t.ex. foraldrar eIIer Garantistiftelsens

saneringslan)
- anvanda i forvag betalda telefonkort
- avsta helt fran telefonen 3 p



a) Rantorna pa bostadslanet minskar. Den disponibla inkomsten okar da utgifterna minskar. 2 p
b) Aktiefondens yarde stiger da aktiekurserna gar upp och familjen Virtanens drom kommer

narmare verkligheten 2 p
c) Branslekostnaderna minskar vilket inverkar positivt pa taxiforetagets lOnsamhet och Veikkos

inkomster okar.

Energi- och varmekostnaderna minskar vilket gor boendet billigare och pa sa satt okar fami~ien
Virtanens disponibla inkomster. 2 p

a) Om eleven kan visa att han forstar att prisfluktuationema paverkar odlarens inkomster ges en
poang.

Pa grund av fluktuationema:
okar odlarens ekonomiska osakerhet
odlaren har svart art farta investeringsbeslut
kan odlaren inte skapa nya arbetstilWillen i sin hemtrakt
kan odlaren ga i konkurs om priserna sjunker alltfor lagt
kan odlaren ha svart att fatta ekonomiska beslut gallande sin familj, t.ex. om barnens
skolgang, halsovfud, hojande av familjens levnadsstandard

Da det ar fraga om en produkt som odlas over hela varlden forklaras prisfluktuationema battre av
hur skorden utfallit i de stora producentlanderna an av hur den afrikanska odlarens skord lyckats.

ravarorna for de s.k. rejalhandelproduktemas kops direkt fran producentema utan
mellanhander och producentema garanteras ett minimipris som tacker produktions-
kostnaderna
miljoaspekter beaktas och produktema ar ofta naturenligt odlade
rejal handel framjar den lokala sociala, ekonomiska och demokratiska utvecklingen
produkterna produceras inte med barnarbetskraft och man forsoker garantera en rattvis
behandling av arbetstagarna
(eleven kan ev. kanna till att kaffe ar en produkt som for art locka in kunder ofta salis
under sjalvkostnadspriset i butikema. Det har kan gora att prisskillnaden gentemot
markeskaffe okar.)



Den ekonomiska tillvaxten har blivit lfmgsammare vilket har lett till att skatteintakterna
minskat och utgifterna akat.

Staten har bl.a. skurit ner statsandelarna, andrat fardelningsprinciperna for samfunds-
skatten, akat inkomstavdragen samt utvidgat det kommunala ansvarsomradcL

I kommuner med akande befolkningsmangd maste man investera i tjanster oeh
infrastruktur.

I kommuner med minskande befolkningsmangd minskar skatteintakterna samtidigt som
en eventuellt aldrande kvarvarande befolkning kraver investeringar.

Kommunerna kan aka det kommunala skattearet eller skara ner sina utgifter till den del
som dessa inte ar lagstadgade.

Kommunerna kan salja egendom. Som exempe1 kan namnas kan klJllllllun-.:npri \ aLi:::.-.:ra
eventuella bolag i kommunens ago, som t.ex. elbolag.

Kommunerna kan aktivt fOrsaka locka toretag eller invanare till kommunen
sina skatteintakter.


