
ZEMĚPIS – 9. třída       
                                     

týden od 25. 5. do 31. 5. 2020

Zdravím deváťáky! 

Chválím všechny za vypracování

zeměpisného kvízu. Vedli jste si velmi dobře a

věřím, že stejně budete i pokračovat. 

Na tento týden jsem vám připravila pouze poznámky o mezinárodním 

obchodu a mezinárodních hospodářských integracích. Zapište si je, prosím, do

sešitů nebo vytiskněte i s obrázky. Můžete si o nich také přečíst v učebnici na 

stranách 78 – 81 a zároveň si i prohlédnout mapky a grafy k daným tématům.

Přeji vám pohodový týden a hodně úspěchů při práci i studiu.

Jitka Matasová



MEZINÁRODNÍ OBCHOD
     = směna zboží nebo služeb mezi státy (za peníze nebo jiné zboží a služby)

– předmět obchodu – prodej vynálezů, výrobních technologií, licencí,         
                               energií, čerpání půjček

– objem prodávaných surovin a výrobků narůstá
– hlavní centra – USA, EU, V Asie (Japonsko, Jižní Korea)

obchodní bilance   (  =saldo  )
= rozdíl mezi hodnotou vývozu (export) a dovozu (import)

– aktivní (vývoz > dovoz)
pasivní (vývoz < dovoz) 

hospodářsky málo rozvinuté státy
– vývoz – zemědělské produkty, nerostné suroviny
– malé a nestálé zisky (monokulturní hospodářství)

hospodářsky vyspělé státy
– vývoz – průmyslové výrobky a technologie
– v EU – zákaz vývozních a dovozních cel mezi členskými státy EU

kvóty = omezené množství dováženého zboží
clo = celní poplatky 
„Fair Trade“ = obchodní partnerství, kdy zisk z prodeje se spravedlivě dělí   
                           mezi výrobce, dovozce i prodejce 

MEZINÁRODNÍ HOSPODÁŘSKÉ INTEGRACE
– v oblasti hospodářství a ve vojensko – politické sféře

Evropská unie (EU)
– od r. 1993, dříve EHS (Evropské hospodářské společenství – 1957)
– politická a ekonomická unie, která si klade za cíl zlepšit spolupráci v 

Evropě
– 27 členských států – Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, 

Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, 
Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, 
Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, 
Slovinsko, Španělsko, Švédsko

– kandidátské země – Turecko, Severní Makedonie, Černá Hora, Srbsko, 
    Albánie     

   



OSN (Organizace spojených národů)
– založena 24. 10. 1945 v San Francisku (USA), sídlí v New Yorku
– cíl – zachování světového míru, bezpečnosti a zajištění mezinárodní 

        spolupráce      
– 193 členských států
– výkonný orgán – Rada bezpečnosti OSN

G8
– sdružení ekonomicky nejvyspělejších států světa (Francie, Itálie, 

Japonsko, Kanada, Německo, Velká Británie, USA, Rusko zbaveno 
členství kvůli anexi Krymu), zastoupeny jsou i státy Evropské unie 
(největší ekonomiky světa), které reprezentují předseda Evropské rady a 
předseda Evropské komise 

– předmět zájmu – aktuální politická témata i globální problémy

G 20  (G-20)
– sdružuje ekonomicky významné státy světa
– státy G8 včetně Ruska, EU, Čína, Indie, Brazílie, Mexiko, Argentina, 

Jihoafrická republika, Jižní Korea, Indonésie, Austrálie, Turecko, Saudská
Arábie

– 85% světového HDP, 80% mezinárodního obchodu, 2/3 světové populace

Sídlem Evropské komise je budova 
Berlaymont v Bruselu

Evropský parlament ve Štrasburku

Rada Evropské unie v Bruselu Instituce EU v Lucemburku



OPEC   (Organizace zemí vyvážejících ropu)
– 13 členských států
– cíl – určovat cenu a objem exportované ropy

OECD (  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj  )
– 36 ekonomicky velmi rozvinutých států světa
– cíl - napomáhat k dalšímu ekonomickému rozvoji, potlačení  

       nezaměstnanosti, stabilizaci a rozvoji mezinárodních finančních trhů

modře členské státy OPEC


