
Makromajandusliku vaate tööleht:  

 

1. Kes on tänapäeva majanduselust osavõtjad? 

a. Absoluutselt kõik inimesed oma otsuste ja toimingutega 

b. Ainult need, kes teenivad ja kulutavad raha 

c. Ettevõtjad ja poliitikud 

 

2. Kas madal töötuse määr võib viidata sellele, et riigis on halb majanduslik olukord? 

a. Jah, madal töötuse määr viitab tavaliselt majanduslangusele 

b. Ei, see räägib sellest, et majandusel läheb hästi ja valitseb suur nõudlus töötajate järele 

c. Töötuse määr ei iseloomusta üldse majanduslikku olukorda 

 

3. Milleks sobib hästi kõrgete intressimääradega majanduslik periood? 

a. Raha laenamiseks pangalt, sest need võivad veelgi tõusta 

b. Säästmiseks, sest siis teenib raha suuremat tulu 

c. Kiireks tarbimiseks, vältimaks raha väärtuse langust 

 

4. Kas maailmapoliitikas toimuv saab mõjutada Eesti koolilapse elu? 

a. Jah, suured poliitilised sündmused võivad kaudselt mõjutada igaüht 

b. Ei, poliitika mõjutab ainult börsiuudiseid 

c. Jah, kui väljaütlemised võimaldavad rahu ja stabiilsust 

 

5. Millised on 2017. aasta tugevamad makromajanduslikud trendid? 

a. Tõsine majanduslangus ja kiire inflatsioon 

b. Sõbralik riikidevaheline koostöö ja majanduselu edendamine 

c. Poliitiline ebakindlus ja madalad intressimäärad 

 

6. Kuidas võib Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust ehk Brexit Eestit mõjutada? 

a. Eesti ettevõtetel muutub kaupade müük Suurbritanniasse lihtsamaks 

b. Eesti kodanikel ei ole enam sama lihtsalt võimalik Suurbritannias töötada 

c. Eesti hakkab saama Euroopa Liidu eelarvest rohkem raha 

 

7. Mida soodustavad madalad intressimäärad? 

a. Ostmist, tarbimist, laenude võtmist 

b. Säästmist ja intresside teenimist 

c. Tavainimest see trend väga ei mõjuta 

 

8. Miks on noorte võimalused ise raha teenida avardunud? 

a. Sotsiaalministeerium lubab nüüd alaealistel töötada samadel tingimustel kui täiskasvanutel 

b. Vanemad annavad viimastel aastatel lastele vähem taskuraha kui varasemalt 

c. Digitaalmaailmas on avanenud sellised raha teenimise võimalused nagu YouTube’i kanalid või 

arvutimängude spordivõistlused 

 

9. Mis määrab suuresti noore tulevase sissetuleku suurust? 

a. Säästlikkus 

b. Eriala ja haridustee valik 

c. Võimaluse korral hilisem pere loomine 

 

10. Millal võiks alustada pensioniks kogumist? 

a. Pensioniks kogumine ei ole mõistlik, sest inflatsioon sööb säästud ära 

b. Õige on alustada keskeas 

c. Säästmist võiks alustada juba esimese töökoha leidmisel 


