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Ett moderbolag som har verksamma dotterbolag kallas _

Om ett bolag har ensamratt pa att salja en viss vara kallas det _

2. Studera bifogade bild:
ArbetslOsheten inom den
Europeiska unionen
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2. a) jamfOr ungdomsarbetslOsheten i Finland
med den genomsnittliga ungdomsarbetslOsheten
iEU



2. b) enligt undersokningar berar arbetslOsheten i Finland delvis pa s.k. strukturell arbetslOshet.
Vad avses med strukturell arbetslOshet?

3. Pete (18 ar) har flyttat hemifran for att fa vara sjalv-
standig. Pa grund av ohammad anvandning av sin mobil-
telefon har Pete fatt en telefonrakning som rejalt over-
skrider Petes ekonomiska tillgangar. Rakningen har
lamnats obetald och han har fatt en paminnelse. Pete vet
att hans fOraldrar kommer att fOrhalla sig kallt till att
betala hans telefonrakning.

3. a) Vilka ekonomiska pafOljder drabbar Pete om han
fortfarande inte betalar rakningen? Namn tre pafOljder.

3.b) Vilka atgarder borde Pete skrida till for att klara sig ur situationen
och for att hindra att den upprepas? Namn tre ::'ltgarder.

4. Veikko Virtanen ar taxifOretagare och
hans fOretag ager en bil. Hans fru Leena ar
forestandare fOr den lokala marketen.
Barnen Juulia och Janne gar i grundskolan.

Familjen fOrtjanar tillsammans 48.000 euro per ar. De bar i ett egnahemshus och har 80.000 kvar att betala
pa bostadslanet. Familjens gemensamma dram ar att skaffa en sommarstuga. For detta sparar familjen
150 euro i manaden i en aktiefond.
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5. Bifogade graf visar fluktuationen
i varldsmarknadspriset pa kaffe. 2,0
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5. a) I Afrika produceras stOrsta delen av kaffet pa sma familjeplantager. Hurudana svarigheter fOrorsakar
fluktuationer i kaffets pris fOr de afrikanska producenterna? Namn fyra svarigheter.

5. b) I nastan alla affarer finns det s.k. rej al handels kaffe.
Pa vilket satt ar det kaffet rej alare (=rattvisare). N amn tre satt.



Ovanligt mt'mga kommuner hojde skatte£:SretfOr ar 2003.93 kommuner hojde skatteoret, i dessa kommuner
bar sammanlagt 1,6 miljoner invanare. Ar 2002 hojde 108 kommuner skatteoret. Det finns totalt 446
kommuner i Finland.

Redogor i essafarm fOr
- VarfOr har manga kommuner tvingats hoja skatteoret de senaste aren?
- Vad kan kommunerna gora fOr att klara av sina ekonomiska problem?


