
.Ah1stom • • Elektronikindustri

Perlos • • Kapitalmarknader

Lannen Tehtaat • • Livsmedelsindustri

Alma Media • • Pappers- och skogsindustri

CapMan • • Kommunikation
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pASTAENDE sant falskt

Storleken pAdetjordbruksstod producentema erhAller avgors i INPO-
forhandlingarna

Kapitalskatten ar progressiv

Finlands exportindustri drar nytta av en devalvering av euron

Det ar fomuftigt att staten gor en budget med overskott under
hogkonjunktur

Skillnaden mellan nominell och reallon forklaras av inflation

En tilltagande inflation hor i allmanbet ihop med en hogkonjunktur

Finlands bank bedriver penningpolitik genom att hoja och sanka styrrantan

I Finland ar det bara fackforeningsmedlemmar som har ratt till
inkomstbunden arbetslOshetsdagpenning

Finlands bytesbalans har visat overskott sedan 1994

Foretagets lOnsarnhet ar detsarnma som produktivitetsokning



3. En 35-arig persons inkomster ar 31.000 euro i aret. Kombinera de skatter och avgi:fter personen
betalar med ratt procentsatser.

Kommunalskatt • • 0,58 %

Pensionsavgift • • 17%

Kyrkoskatt • • 8,1 %

ArbetsloshetsfOrsakringsavgift • • 4,3 %

Statsskatt • • 1,1 %
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4. Du har en kiosk dar du saljer pizzor du sjalv bakat. Du har anstallt en hjalpreda. Rakna upp de
kostnader som du maste beakta vid prissattningen av pizzoma.

Centrala nyckeltal (%-forandring) 2003 2004 20OOp* 2006p* 2007p*
BNP 6,7 7,8 8,1 7,1 6,6
Arbetsloshetsgrad % 10 9,7 8,4 7,8 7,3
Inflation % 1,4 3,1 4,1 3,8 3,5
Bytesbalans, % av BN? -13 -12,7 -10,3 -9,1 -8,4
Offentligt budgetsaldo, % av BNP 1,5 1,2 1 0,5 0
p* = prognos



Islands ekonomi har den senaste tiden fatt ovanligt mycket uppmarksamhet i intemationell press trots
att landets befolkning endast bestar av ca 300.000 personer.

a) Beskriv pa basis av bifogade ekonomiska nyckeltal den Islandska ekonomins konjunkturutveckling
de senaste aren.

Island: Makroekonomiska nyckeltal
2000 2001 2002 2003 2004 2005

BNP. %-fiirandringen 4.1 3.3 -10 3.0 3.2 5.5
Inflation. % 5.1 6.4 5.2 2.1 3.2 4.0
ArbetslOshel. % 13 1.4 2.5 3.4 3.1 2.1

Bytesbalans. % 'iN BNP -10.2 -4,4 16 -5,0 -9.3 -16.5
Offentligl budgetsaldo. % av BNP 2.4 0.2 -0,3 -2.0 0.3 3.2

b) Diskutera pa basis av ovanstaende material orsaker till saval rantenivans som valutakursens
utveckling.
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