
Starptautiskās ekonomiskās attiecības 

1.uzd.Izlasi jēdzienu skaidrojumus un ieraksti atbilstošo jēdzienu! 

1)Maksājums, kas ir ar likumu noteikts precēm, kuras ieved valstī... 

2)Maksimālais preces daudzums, ko pieļauj importēt valdība .... 

3)Valdības atbalsts kādas preces ražotājam vai eksportētājam... 

4)Noteiktā formā apkopota informācija par gada laikā veiktajiem darījumiem starp mūsu valsts rezidentiem un 

ārvalstīm.... 

5)Likumsakarība, ka valstij vajadzētu specializēties tās preces ražošanā, kuru tā spēj saražot ar mazākām 

alternatīvajām izmaksām... 

6)Valdības ekonomiskā politika, kas vērsta uz nacionālās ekonomikas aizsardzību pret ārvalstu konkurenci.. 

7)Summa, par kādu Latvijas patērētāji, uzņēmumi, valdība spēj iegādāties ārzemēs ražotās preces.. 

8)Likumsakarība, ka valstij jāspecializējas tās preces ražošanā, kuru tā spēj vislabāk saražot ... 

9)Summa par kādu ārvalstnieki nopērk mūsu valstī ražotās preces, pakalpojumus... 

10)Starpība starp eksportu un importu... 

2.uzd.Tabulā parādīta strādnieku saražotā produkcija stundā 

Produkts ĶĪNA LATVIJA Alternatīvās izmaksas 

Ķīna Latvija 

Labība (cnt) 

Telefoni (gab) 

2 

4 

4 

6 

  

1.Kurai valstij ir absolūtā priekšrocība labības ražošanā.... 

2.Kurai valstij ar absolūtā priekšrocība telefonu ražošanā ... 

3.Kādas ir viena cnt labības izmaksas Ķīnai, Latvijai  (aizpildi tabulu)... 

4.Kādas ir viena telefona izmaksas Ķīnai, Latvijai  (aizpildi tabulu)... 

5.Kam vajadzētu specializēties telefonu ražošanā..... 

6.Ko vajadzētu importēt Ķīnai.... 

7.Ko vajadzēru eksportēt Ķīnai..... 

3.uzd. Uzraksti īsas un precīzas atbildes! 

1.Uzraksti trīs argumentus, ar kuriem varētu attaisnot protekcionisma politiku 

1).... 

2)...... 

3).... 

2.Uzraksti 3, tavuprāt, nozīmīgākās sekas, ja valdība nosaka importa kvotas 

1).... 

2)... 

3).... 

3.Uzraksti 3 Latvijas nozīmīgākās eksporta preces 

1)..... 

2).... 

3)..... 

4.uzd. Iepazīsties ar valūtas kursiem un veic aprēķinus. Parādi aprēķina gaitu! 

Valūtas kurss Euro 

 02.01 03.01. 

Austrālijas 

dolārs 

Pērk 

1.5390 

Pārdod 

1.5424 

Pērk 

1.5395 

Pārdod 

1.5136 

Dānijas krona 7.3895 7.4584 7.4020 7.459 

ASV dolārs 1.2820 1.3658 1.2820 1.3634 

Lielbritānijas 

mārciņa 

0.7480 0.8282 0.7560 0.8305 

1Kad mainīsi, lai iegūtu maksimālo peļņu................ un  cik Euro iegūsi, ja mainīsi 200 Lielbritānijas mārciņas...... 

2.Par cik Euro 03.01. varēsi nopirkt  400 ASV dolāru .......... 

3.Par cik Euro samazināsies uzņēmuma peļņa, ja preces eksportē uz Dāniju gan 2., gan 3. janvārī par 500 Euro ...... 

4.Kam varētu būt izdevīga Euro kursa paaugstināšanās 

1)..... 

2)..... 

5.uzd.Uzraksti 3 argumentus, kāpēc Latvijai varētu būt izdevīga starptautiskā tirdzniecība, un trīs argmentus, kāpēc 

daudzi iebilst pret lielo importu! 

....... 

 


