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Ekonomikas zinātnes rašanās vēsture. Ekonomikas zinātnes definēšana un ar to saistītās problēmas.
Ekonomikas attīstības virzieni. Nozīmīgākie ekonomisti –bijušie un mūsdienu.
Makroekonomikas un mikroekonomikas izpētes priekšmets un objekts. Iedalījuma kritēriji.
Pamatproblēmas, kuras risina ekonomikas zinātnes ietvaros. Saimniekošana resursu ierobežotības
apstākļos. Atbildi papildināt ar grafisku attēlu un piemēriem.
Resursu veidi ekonomikā. Dot to iedalījumu un papildināt ar piemēriem.
Ražošanas faktori un ražošanas resursi. Kādi pamatkritēriji kalpo šī iedalījuma pamatā? Kāpēc
ekonomikā ir nepieciešams šāds iedalījums? Ko atspoguļo ražošanas iespēju līkne?
Ekonomikas sistēmu veidi. Raksturot teorētiski ka arī papildināt skaidrojumu ar piemēriem.
Patērētāja loma ekonomikā. Patērētāja ienākumu avotu veidi.
Pieprasījums piedāvājums ekonomikā. Pieprasījuma piedāvājuma analīzes iespējas.
Pieprasījuma piedāvājuma elastība. Pieprasījuma piedāvājuma elastības analīzes iespējas un
nepieciešamība ekonomikā.
Kredītu veidi LR. Dot ekonomikas teorijā un praksē sastopamos iedalījumus. Katru no tiem
raksturot. Patērētāja kredīts.
Reklāma uzņēmējdarbībā. Reklāmu iedalījums, - veidi. Reklāma un patērētājs.
Valsts loma patērētāja interešu aizsardzībā. Pamata normatīvie akti, kuri regulē patērētāju interešu
aizsardzību LR. Ko nozīmē jēdziens – patērētāju interešu aizsardzība un ko tas sevī ietver.
Komercdarbības formas Latvijā. Katru no formām papildināt ar izsmeļošu skaidrojumu.
Komercdarbības organizēšanas risks un priekšrocības, atkarībā no komercdarbības formas veida,
valsts politikas, starptautiskajām attiecībām, likumdošanas utt.
Prece un pakalpojums uzņēmējdarbībā. Preces un pakalpojuma dzīves cikls. Attēlot grafiski un
sniegt attēla skaidrojumu.
Darba samaksas formas uzņēmējdarbībā. Darba samaksu veidošanas politika un to ietekmējošie
kritēriji;
Bezdarbs. Bezdarba veidi un cēloņi tautsaimniecībā. Bezdarba līmeņa ietekme uz valsts ekonomikas
attīstību.
Tirgus struktūra un tirgus veidi ekonomikā. (monopols, oligopols, pilnīga konkurence un
monopolkonkurence). Ekonomiskais tirgus modelis. Attēlot un izskaidrot tā darbību.
Inflācija un inflācijas veidi. Inflācijas cēloņi un sekas. Inflācijas ietekme uz valsts ekonomiku.
Nodokļu sistēma Latvijā. Dot nodokļu teorētisko iedalījumu, kā arī praksē esošo nodokļu veidus.
Paskaidrot katru no nodokļiem (likme; ko apliek ar konkrēto nodokli, jeb no kā maksā šo nodokli;
nodokļa mērķis).
Ekonomikas attīstības cikliskums. Cikliskuma attīstības cēloņi un ietekme uz valsts ekonomikas
politiku.
Investīcijas. Investīciju veidi un loma ekonomikā.
Valsts tirdzniecības iekšējā un ārējā politika. Tirdzniecības politikas realizācijas metodes un mērķi
(muitas barjeras, kvotas, dotācijas, subsīdijas, muita, ārpustarifu metodes).
IKP un NKP. Šo ekonomisko rādītāju būtība un aprēķināšanas metodes.
Latvijas ārējā tirdzniecības politika, - tās ietekme uz ekonomiku. Protekcionisms, - tā būtība un
izpausmes veidi valsts ekonomikas politikā.
Izmaksu veidi uzņēmējdarbībā. Mainīgās un pastāvīgās izmaksas. Skaidrojumu attēlot grafiski.
Pašizmaksa. Pašizmaksas kalkulēšanas metodes uzņēmējdarbībā.
Pamatlīdzekļi. Apgrozāmie līdzekļi. Pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu loma un ietekme uz
uzņēmējdarbības rezultātiem.

