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2. Med fOretagets intressegrupper avses alla de som pa nagot satt har ett fOrhaIlande till fOretaget eller dess
verksamhet.

Kyoko oeh Kai grundade for tva ar sedan en japansk restaurang moo sex anstallda. De ager 60% av restaurangens
aktiekapital. Rlikna upp vilka andra intressegrupper bolaget har. Nlimn minst sex intressegrupper.



3. Du skall resa fran Finland till Grekland. I varje land maste du vaxla till den lokala valutan eftersom du
ovemattar under resan. VaIj den fUtt som kraver minst valuta vaxlingar.
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b. Vilka andra ekonomiska indikatorer (tecken) behovs fOr att man skall kunna dra slutsatser om det
ekonomiska Higet i Finland? Ge tre exempel pa ekonomiska indikatorer.

Du koper Nightwish senaste skiva som piratkopia pa torget i Viborg fOr tre euro. Fundera pa vilka
ekonomiska konsekvenser ditt kop har i Finland. Ge minst tva exempel.

6 a. Studera grafen i bilaga 2 och redogor fOr vilka problem som kommer att uppsta pa den finHindska
arbetsmarknaden i en nara framtid samt vad dessa problem beror pa.
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7. Finlands export har okat kraftigt under de senaste 10 aren. Exportens andel av BNP har okat till 40%,
vilket ar mera an genomsnittet bland EU-Ianderna. Utred vilka faktorer som lett till denna utveckling?
Vad beror de svarigheter pa som exporten nyligen drabbats av? Svaret bor vara i essaform.
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personer som Himnar den 1990-2010


