9 Mitä on talous?
Täydennä puuttuvat kohdat tekstin perusteella suomeksi. Kirjoita numeroidut kohdat ruotsiksi tekstin
loppuun.
Karin ja Axel opiskelevat _________________________________ koulussa ja he ovat saaneet
____________________________________ selvittää mitä talous oikeastaan
______________________________________________. He haastattelevat Ulrika Svenssonia, joka on
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talouskysymysten asiantuntija. Karin ja Axel ovat päättäneet tavata Ulrikan kahvilan

___________________________ kello _____________________________.
Ulrika: Hei. Te olette varmasti Karin ja Axel. Anteeksi, että olen vähän _____________________________.
Liikenne oli kamala.
Axel: Heippa. Ei se mitään. Hienoa että pystyit ____________________________. Mennäänkö
______________________? Täällä ulkona on aika ________________________________ ja koleaa.
Ulrika: Tottakai.
Karin: Istutaan tuonne ___________________________________ nurkassa.
Axel: Voimme hyvin _______________________________ haastattelun 2samalla kun juomme kahvia.
Ulrika: Se __________________________________________________________.
Karin: Ensiksi haluaisin __________________________ sinulta, mitä sinun mielestäsi
_________________________________________ on.
Ulrika: Se ei ollutkaan pieni kysymys. Voidaan _________________________________________ sanoa, että
hyvinvointimme koostuu kaikista _______________________ ja ____________________________ joihin
meillä on pääsy. Luodakseen _______________________________yhteiskuntaan tarvitaan tunnollisia
yrittäjiä joilla on hyviä ________________________________________. Täällä Pohjolassa
____________________________________ myös _____________________________________________,
jota rahoitetaan _____________________________________.
Axel: Hmm. Se __________________________ monimutkaiselta. Onko verorahat sama kuin
_______________________________?
Ulrika: Kyllä vain.
Karin: 3Mitä on taloudellinen kasvu?
Ulrika: Taloudellinen kasvu tarkoittaa __________________________________________ ja palveluiden
________________________________. Se tarkoittaa myös että meistä tulee
_________________________________ ja 4me hyödynnämme resurssejamme tehokkaammin kuin ennen.
Talouskasvua mitataan indeksillä jota kutsutaan BKT:ksi.
Axel: Mielenkiintoista. Voitko kertoa miten talouskasvu __________________________________?

Ulrika: Jotta talous _____________________________ täytyy meidän
___________________________________ kuluttaa enemmän tavaroihin ja palveluihin.
_________________________________ tarvitsee ihmisiä, jotka eivät pelkää
_____________________________ ideoita vaan ________________________________ niitä. 5Tuotannon
ja kulutuksen kautta lisäämme kasvua.
Karin: ____________________________ talous ____________________________________?
Ulrika: Ei tietenkään. On vain _________________________________ ja
_____________________________ aikoja. Todella huonoja aikoja kutsutaan
______________________________. Silloin _______________________________________ on korkealla ja
_____________________________________ matalalla.
Axel: Lisätuotannolla ja –kulutuksella kuormitamme ________________________ tosi paljon vai kuinka?
Ulrika: Olet oikeassa. Mutta on myös niin, että mitä ______________________ meistä tulee, sitä
__________________________ voimme huolehtia ympäristöstämme. 6Voimme myös panostaa
tekniikkaan, joka ei kuormita ympäristöä. Yrittäjistämme tulee koko ajan
_____________________________________________________.
Karin: Aika on mennyt tosi nopeasti. Voinko esittää viimeisen kysymyksen?
Ulrika: Tietysti.
Karin: Miksi talouskasvu on __________________________________________?
Ulrika. Me tarvitsemme ______________________________________ jotta voisimme säilyttää
hyvinvointimme tason ja _______________________________ tavaroita ja palveluita 7jotka paranevat koko
ajan.
Axel: Kiitos paljon ___________________________________. Olet ollut suuri _______________________.
Ulrika: Eipä kestä. On ollut vain ___________________________. Ja jos tulee mieleen lisää
______________________________, voitte hyvin ____________________________ minulle.
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________________
7. __________________________________________________________________________

