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Nepabeigtie apgalvojumi
1. Tirgus atrodas līdzsvarā, kad pieprasījuma un piedāvājuma pārpalikums ir vienlīdzīgs ar
________________, cenai un preces apjomam _______ (ir/nav) tendence mainīties.
2. Ja Rīgā tiek organizēta starptautiska konference ar lielu dalībnieku skaita ierašanos, tad var
prognozēt,

ka

viesnīcu

pakalpojumu

cena

____________

(palielināsies/samazināsies/nemainīsies) un tirgū šī pakalpojuma apjoms _________
(palielināsies/samazināsies/nemainīsies).
3. Pieprasījuma pārpalikums nozīmē to, ka pieprasījums ir ___________ (lielāks/mazāks) par
piedāvājumu un cenai ir tendence ______________ (palielināties/samazināties/nemainīties).
4. Ja patērētāja ienākumi pieaug un prece ir normāla, tad tirgus cena __________
(palielinās/samazinās/nemainās)

un

preces

apjoms

_____________________

(palielinās/samazinās/nemainās).
5. Ja preces

cena

tirgū palielinās,

tad

preces

pieprasījuma apjoms

________

(palielinās/samazinās/nemainās).
6. Ja arodbiedrība panāk kokapstrādes nozarē strādājošo darba algas pieaugumu, tad nozarē
ražoto preču tirgus cena __________ (pieaug/samazinās/nemainās) un preces apjoms
_________ (palielinās/samazinās/nemainās).
7. Ja tirgū tiek piedāvāts vairāk preces, kā to vēlas iegādāties pircējs, tad veidojas
_____________ (pieprasījuma/piedāvājuma) pārpalikums un cenai ir tendence ____________
(palielināties/samazināties/nemainīties).
8. Ja pārtikas rūpniecības uzņēmumi tiek modernizēti, ieviešot augstražīgu tehnoloģiju, tad
preces tirgus cena ________________ (pieaug/samazinās/nemainās) un preces apjoms
____________ (palielinās/samazinās/nemainās).
9. Ja benzīnam tiek palielināts akcīzes nodoklis, cena tirgū mainīsies tā, ka ___________
(lielāko/mazāko)

nodokļa

daļu

samaksās

pircējs,

jo

____________

(pieprasījums/piedāvājums) ir elastīgāks par ______________ (pieprasījumu/ piedāvājumu).
10. Ja pieprasījums ir pilnīgi neelastīgs, tad visu nodokļa summu samaksā ___________
(pircējs/pārdevējs).
11. Ja tiek subsidēta piena produktu ražošana, cena tirgū mainīsies tā, ka ____________
(lielāko/mazāko) subsīdiju daļu saņems patērētājs, jo pieprasījums ir __________
(elastīgāks/neelastīgāks) nekā piedāvājums.

12. Ja ____________ (pieprasījums/piedāvājums) ir pilnīgi neelastīgs, tad visu nodokļa
summu samaksā pārdevējs.

Atbildes - nepabeigtie apgalvojumi
1. Tirgus atrodas līdzsvarā, kad pieprasījuma un piedāvājuma pārpalikums ir vienlīdzīgs ar
nulli, cenai un preces apjomam nav tendence mainīties.
2. Ja Rīgā tiek organizēta starptautiska konference ar lielu dalībnieku skaita ierašanos, tad var
prognozēt, ka viesnīcu pakalpojumu cena palielināsies un tirgū šī pakalpojuma apjoms
palielināsies.
3. Pieprasījuma pārpalikums nozīmē to, ka pieprasījums ir lielāks par piedāvājumu un cenai ir
tendence palielināties.
4. Ja patērētāja ienākumi pieaug un prece ir normāla, tad tirgus cena palielinās un preces
apjoms palielinās.
5. Ja preces cena tirgū palielinās, tad preces pieprasījuma apjoms samazinās.
6. Ja arodbiedrība panāk kokapstrādes nozarē strādājošo darba algas pieaugumu, tad nozarē
ražoto preču tirgus cena palielinās, un preces apjoms samazinās.
7. Ja tirgū tiek piedāvāts vairāk preces, kā to vēlas iegādāties pircējs, tad veidojas
piedāvājuma pārpalikums un cenai ir tendence samazināties.
8. Ja pārtikas rūpniecības uzņēmumi tiek modernizēti, ieviešot augstražīgu tehnoloģiju, tad
preces tirgus cena samazinās un preces apjoms palielinās.
9. Ja benzīnam tiek palielināts akcīzes nodoklis, cena tirgū mainīsies tā, ka lielāko nodokļa
daļu samaksās pircējs, jo piedāvājums ir elastīgāks par pieprasījumu.
10. Ja pieprasījums ir pilnīgi neelastīgs, tad visu nodokļa summu samaksā pircējs.
11. Ja tiek subsidēta piena produktu ražošana, cena tirgū mainīsies tā, ka lielāko subsīdiju
daļu saņems patērētājs, jo pieprasījums ir neelastīgāks nekā piedāvājums.
12. Ja piedāvājums ir pilnīgi neelastīgs, tad visu nodokļa summu samaksā pārdevējs.

Atbildes - nepabeigtie apgalvojumi
1. nulli, nav.
2. palielināsies, palielināsies.
3. lielāks, palielināties.
4. palielinās, palielinās.
5. samazinās.
6. palielinās, samazinās.
7. piedāvājuma, samazināties.
8. samazinās, palielinās.
9. lielāko, piedāvājums, pieprasījumu.
10. pircējs.
11. lielāko, neelastīgāks.
12. piedāvājums.

