Uppgift 7.

EKONOMIKUNSKAPSTÄVLINGEN 2006

Hushållen behöver finansiering för konsumtion, studier och bostäder. Vilka finansieringsalternativ har
hushållen? Vilka faktorer gör att räntorna på hushållens krediter kan bli olika?

Lärarens poäng

30.3.2006/tävlingstiden 60 min. mellan kl. 11 och 13

ELEV

KLASS

SKOLA OCH KOMMUN
LÄN (Elever från skolor i Helsingfors skriver HELSINGFORS)

Uppgift 1.
I cirkeldiagrammet visas Finlands export år 2004 per produktkategori.
Skriv in exportsektorns nummer i rätt pajbit i diagrammet.
8,1 %

1.

1. KEMISK INDUSTRI

12,8 %

2. METALL-, MASKIN- OCH FORDONSINDUSTRI
SAMT ELEKTROTEKNISK INDUSTRI
3. TRÄ- OCH PAPPERSINDUSTRI

54,7 %

4. ÖVRIGA PRODUKTER

24,3 %

www.tulli.fi
____/3 poäng

Uppgift 2.
Jenna är nyutexaminerad målare. Hon har inte genast fått jobb, så hon har satt in en arbetsplatsannons under Jobb Sökes i tidningen. Hon har fått många arbetserbjudanden, men flere erbjöd s.k. ”svart
arbete”. Varför lönar det sig inte för Jenna att ta emot ”svart arbete”? Nämn fyra orsaker.

____/12 poäng

____/4 poäng

Uppgift 3. Lös Europakrysset
Vågrätt
2. Har avlägsnats mellan
EU:s medlemsländer
5. Består av fyra friheter
5
6. Euroområdets marknadsränta
7. Stiger då inflationen ökar
i euroområdet
8. Största utgiftsposten i EU:s budget

Uppgift 5. Välj det lämpligaste investeringsalternativet för var och en av personerna av följande alternativ.
AKTIE
INVESTERINGSFOND
SPARKONTO
Motivera ditt val med minst två argument.

1

a) Lotta är 15 år. Hon fick 3000 € av sin farbror till konfirmationsgåva. Pengarna kommer hon
inte att behöva under de närmaste 10 åren. Vilket är det förnuftigaste sättet att spara för henne?

2
3

4

6

b) Valter 9 år fick 20 € i födelsedagspresent av farmor. Pengarna kommer han att behöva på sommaren eftersom han sparar till ett svirvelspö. Vilket är det förnuftigaste sättet att spara för honom?

7

8

Lodrätt

c) Britt-Marie 32 år har fått ett fast jobb. Hon tänkte börja pensionsspara med en mindre summa varje
månad, ca 80 €. Vilket är det förnuftigaste sättet att spara för henne?

1. En stat som ansöker om medlemskap i EU
2. Europeiska unionens största nettobetalare
3. Tolv länders valuta
4. Besluter om styrräntan i euroområdet

____/6 poäng
____/6 poäng

a) Hur har 13-15-åringarnas mobiltelefonräkningar förändrats mellan
åren 2000 och 2005?

www.kommunerna.net

Uppgift 6.

Uppgift 4.

Bifogade statistik visar invånarantalets
förändring i vissa kommuner 2003-2004

Ungdomars genomsnittliga mobiltelefonräkning åren 2000 och 2005
Källa: Tampereen teknillinen yliopisto,
Porin yksikkö

40 euro/månad

35

2000

a) Utflyttningens betydelse för en kommun
visas bäst av siffran i spalt
eftersom

2005

Halsua
Haukivuori
Kumlinge
Pylkönmäki
Savukoski
Siikainen

Spalt A
– 42 personer
– 66 personer
– 16 personer
– 37 personer
– 56 personer
– 50 personer

30

b) Vilka ekonomiska konsekvenser får utflyttningen för en kommun?
Nämn minst tre konsekvenser.

25

Spalt B
– 2,8 %
– 2,8 %
– 4,1 %
– 3,5 %
– 4,0 %
– 2,7 %

____/1 poäng
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____/3 poäng

c) För att lösa kommunernas ekonomiska problem har kommunsammanslagningar, d.v.s. att flere kommuner slås
ihop till en större helhet, föreslagits. Föreslå två repliker var för kommunsammanslagningarnas förespråkare och
motståndare

0
under 10-åringar

10-12

13-15

16-18

19-21

22-25

Förespråkare:

____/2 poäng

b) Nämn tre orsaker till de förändringar som skett?

____/2 poäng

Motståndare:

____/3 poäng

____/2 poäng

