- ranta
- borgen
- sakerhet
- direktdebitering
- anteckning om betalningsstOming
-laneskydd
1-3 ratt = 1 poang, 4 ratt = 2 p., 5 ratt = 3 p., 6 ratt = 4 p. Max 4 poang.

- agama/aktionarema
-ledningen
- personalen
- kundema
- finansiarema
- banken
- leverantOrer/underleverantOrer

- konkurrenter
- staten och kommunen (skatt, lagstiftning)
- arbetsmarknadsorganisationema
- elbolaget
- telefonbolaget
- reklambyran
- o.s.v.

1-2 intressegrupper = 1 poang, 3-4 = 2 p., 5 = 3 p. och 6 = 4 p. Max 4 poang.
3. Ratt svar ar B
4 a. Registreringen av nya motorcyklar fOljer konjunkturvaxlingama; nya motorcyklar registreras mest under
uppgang och under hogkonjunktur. Vid nedgang och under recession minskar motorcykelintresset.
b. Bruttonationalprodukten
utveckling.

BNP, handelsbalansen, bytesbalansen, sysselsattningsgraden

och exportens
3 p.
1p.

5. P.g.a. piratkopior fOrlorar alIa som gjort skivan, sasom tonsattare, den som skrivit Iattextema, gjort
arrangemangen samt utgivama inkomster och socialskyddsavgifter (pensions- och
arbetslOshetsfOrsakringsavgift). Staten fOrlorar inkomst- och mervardesskatteintakter.
Piratkopian kan vara av daIig kvalitet och du har fOrlorat dina pengar. I ett vidare perspektiv fOrstor
piratkopior grunden fOr den finlandska musikkulturen.
Det att "staten blir utan skatteinkomster" namns ger tva poang. For fyra poang kravs tva exempeL

4 p.

6 a. Flere personer lamnar arbetsmarknaden an vad som intrader. = 1 p. Arsklassema minskar och de stora
arsklassema borjar ga i pension. = 1 p. Det kan uppsta brist pa arbetskraft. = 1 p., max 3 p.
b. Arbetets produktivitet maste hojas (automation). PensionsaIdem maste hojas och troskeln for
fOrtidspensionering hojas. Man maste fOrsoka fOrlanga tiden i arbetslivet genom olika atgarder (lon,
pensionsfOrmaner, uppratthaIlande av arbetsfOrmagan). Man kan fOrsoka fa de yngre ut i arbetslivet tidigare.
Man kan gynna aterflyttning. Man kan fOrsoka locka utlandsk arbet~kraft tilliandet. Inga poang for att
fOrsoka hoja fOdelsetalet, effekten ar fOr langsam.
~
..
En poang fOr en lOsning, sammanlagt 4 p.

Synpukter att ta i beaktande vid bedornning av essasvaret:
7. Utgangslaget var mycket daIigt vilket betydde att utvecklingen inte gama kunde vara annat an positiv.
Under de senaste futiondena var Finlands konkurrensfOrmaga pa exportmarknadema dalig. Till detta kom
den intemationella recessionen samt Sovjetunionens sonderfall vilka ocksa inverkade negativt pa exporten.
Vid borjan av 90-talet var den inhemska efterfragan overhettad vilket ocksa gjorde att exportens relativa
andel av BNP var liten.
Markens varde fOrsvagades kraftigt av devalveringen och da valutakursen tillats flyta okade exportbolagens
konkurrenskraft. Den intemationella ekonomin aterhamtade sig fran recessionen i boIjan av futiondet varefter
ett relativt gynnsamt tillvaxtskede fOljde.
Regleringen av intemationell handel och valutastrommama liberaliserades vilket uppmuntrade exportforetagen
att fOrbattra sina marknadspositioner.
Den finlandska exportindustrin har ocksa genomgatt en markbar strukturomvandling. Elektronikindustrin
har hojt sin andel av exporten fran 12 % i boIjan av 1990-talet till 31 %. De facto kan sWrsta delen av
exportokningen fOrklaras med elektronikindustrins tillvaxt.
Finlands export till de foma Sovjetstatema har ocksa okat markbart. Dessutom har den finlandska
exportindustrin sokt marknader utanfOr de traditionella handelspartema vilket ocksa mojliggjort en okad
tillvaxt.
En betydande bakgrundsfaktor for den gynnsamma exportutvecklingen har varit att den intemationella
handeln okade kraftigt under slutet av 1990-talet. Under det senaste aret har exporten haft problem da den
intemationella ekonomin drabbades av den forsta recessionen sedan 1990-talets borjan. De finlandska
exportbolagens konkurrenskraft har haIlits god, men det forsamrade intemationella ekonomiska laget paverkar
naturligtvis ocksa den finlandska exporten.
Den finlandska exporten har traditionellt varit konjunkturkanslig. Ocksa denna gang var det skogsindustrin
vars konjunkturer snabbt fOrsvagades. Den intemationella recessionen paverkar speciellt adb- och
telekommunikationsbranschen, vilket kraftigt forsvagade exportutsiktema fOrden fmlandska elektronikindustrin.

