TÄVLING I EKONOMIKUNSKAP 2008

27 mars 2008/Tävlingstiden är 60 min. mellan kl. 11 och 13.

Lärarens poäng
ELEV

KLASS

SKOLA OCH KOMMUN

1. Fyll i de ord som fattas på strecken. Välj från de ord som ﬁnns nedanför uppgiften.
Emma arbetar som truckförare på ett centrallager. Hennes lön och arbetsvillkor baseras på ett bestämt __________________________ , vilket betyder att hennes ____________________________
förhandlas tillsammans med arbetsgivarorganisationen. Emmas kollega Anton har ingen yrkesutbildning. Ändå får han samma löneförhöjning som Emma, eftersom resultatet av förhandlingen är
________________________. Om höstens förhandlingar inte hade lett till detta resultat hade arbetstagarna kunnat gå i ______________. Om Emma blir arbetslös får hon en _____________________________
arbetslöshetsersättning eftersom hon är medlem i fackförbundet. Emmas kollega Anton skulle få nöja sig
med _____________________________.
INKOMSTRELATERAD

STREJK

KOLLEKTIVAVTAL

GRUNDDAGPENNING

LÖNEGROP

FÖRTROENDEMAN

INKOMSTPOLITISKT
AVTAL

FACKFÖRBUND

LOCKOUT

AKAVA (facklig centralorganisation i Finland)

ALLMÄNBINDANDE

UTKOMSTSTÖD
____/6 poäng

2. Tina och Tony har båda tagit ett lån på 50 000 euro samma dag.
Varför kan summan på deras månadsamorteringar skilja sig?
Ange fyra orsaker.
340,- €/månad

____/12 poäng

370,- €/månad

____/4 poäng

5. Inﬂationskorsord

3. Med hur många procent har rotpriset på tall ökat under det första halvåret 2007?

Vågrätt
4

2

4. Zimbabwes årliga inﬂation är över 3 000 %. Denna
slags inﬂation kallas ___ .
5. Motsatsen till inﬂation, eller ökning av penningvärdet.
6. Energikälla, vars pris påverkar märkbart ökningen av
inﬂationen.

Utveckling av tallens rotpris månad 1-6/2007,
euro/m3
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(Källa: METLA)
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Cirka 33 %

1. Den faktiska köpkraften skildrar den ___ lönen.
2. Penningvärdet som påverkas av inﬂationen.
3. Som en följd av inﬂationen ökar ___ på varorna.

6

Cirka 57 %

50

____/6 poäng

40

Cirka 72 %
6. Vilka följder har förstärkningen av eurons
externa värde beträffande dollarn? Ringa in
de korrekta svarsalternativen.

30
20

A. För den ﬁnländska turisten är det fördelaktigt att köpa produkter
i USA.
B. Arbetarna på cellulosafabriken är rädda för hur det skall gå med
deras arbetsplatser.
C. Semesterresan till Sverige blir billigare.
D. Priset på bilar som köps in till Finland från Tyskland stiger.
E. Inköpen som de amerikanska turisterna gör i Finland minskar.
F. Du får mindre dollar med euron.
G. Det är lönsamt att köpa CD-skivor genom amerikanska butiker
på Internet.
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Hur påverkar förändringen av timmerpriset nedanstående exempelfall?
B Familjen Forsberg som har köpt en tomt och har påbörjat bygget av en villa.

____/ poäng
____/6

7. Den natursköna stugkommunen Däldby har hamnat i ekonomiska svårigheter. Bekanta dig
med följande statistik. Vilka åtgärder krävs för att svårigheterna i Däldby kommun ska kunna
lösas? Besvara med en sammanhängande rapport.

C Skogsägare Johan Mattas som säljer ett stort timmerparti till ett lokalt sågverk.

Näringsstrukturen i Däldby

D Lindholms familjeföretag som tillverkar möbler.
Befolkning efter ålder

Däldby kommun

Hela Finland

0 - 19 år

19 %

23,2 %

19 - 44 år

26 %

32,1 %

45 - 64 år

33 %

28,2 %

65 -

23 %

16,5 %

____/4 poäng

4. Med vilka skatter och avgifter skulle man kunna bekämpa klimatförändringarna i Finland?
Nämn två exempel.

år
Arbetslöshetssiffra

Däldby

13,7 %

Hela Finland 2006

7,7 %

____/2 poäng
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Flyttningsunderskott 2004
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Flyttningsunderskott 2005

-48

Flyttningsunderskott 2006

-57
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