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 A világgazdaság építőkövei: az államok  A gazdasági és a foglalkozási szerkezet  

 Nyertesek és vesztesek a világgazdaságban  A multik és a globalizáció   

Mindennapi pénzügyeink – a pénzről másképp  A pénz mozgatja a világot? 
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A világgazdaság építőkövei: 

az államok

Napjaink világgazdaságát az egymással szorosan összefonódó 

nemzetgazdaságok rendszere alkotja. A világ országai között 

hatalmas jövedelemkülönbségek alakultak ki.

nyílegyenes mesterséges határok veszik körül. Az 
államokat a nemzetközi jog politikailag független-
nek ismeri el; gazdasági életük viszont ezernyi szállal 
kapcsolódik egymáshoz. A közlekedés és a távközlés 
hálózatai ma már az egész világot átszövik (1. ábra). 
A megtermelt áruk 1/4-e a nemzetközi kereskede-
lem révén a világpiacra jut, és más országokban ta-
lál vásárlóra. Számtalan mamutvállalat van, amely a 
földkerekség minden részén tevékenykedik, és óriási 
pénzösszegeket mozgat a különböző államok között. 

Halványodó országhatárok – 

kölcsönös függőség

A legújabb térképek csaknem 200 önálló politikai-földrajzi egysé-
get – államot – tüntetnek fel. Ezeket néhol folyókhoz vagy hegy-
láncokhoz igazodó természetes határok, máskor zegzugos vagy 

1. ábra: A közlekedés fejlődése sokak szerint „globális faluvá”  

zsugorította a Földet 

Mi a véleményed a megállapításról? Gyűjts érve-

ket!

A világ országai között hatalmas fejlettségi különbségek vannak

Tanulmányozd a világ politikai térképét! Hasonlítsd össze a kü-

lönböző államok területét! Figyeld meg az országhatárok futását! 

Keress szempontokat az államok csoportosítására!

Tanulmányo

lönböző állam

Keress szemp!

Hogyan mérhető a gazdasági fejlettség?H
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■ Biztosítja az alapvető közszolgáltatásokat (pl. 
a közrend fenntartása, honvédelem, egészségügyi 
ellátás, közoktatás, tudományos kutatás). Ezekre a 
szolgáltatásokra az egész társadalomnak szüksége 
van, viszont egyáltalán nem, vagy csak részben mű-
ködtethetők tisztán piaci, profi térdekelt alapon. 
A különösen fontos közüzemek (pl. víz,- gáz- és 
áramellátás, tömegközlekedés) irányításából az állam 
gyakran tulajdonosként is részt vállal.

■ Szervezi a természeti katasztrófák (pl. árvizek) 
elleni védekezést, igyekszik megelőzni vagy eny-
híteni a környezeti károkat.

■ Jövedelmet csoportosít át a tehetősebb rétegektől a 
leginkább rászorulók javára, s ezzel enyhíti a társa-
dalmi egyenlőtlenségeket. Az idősek, betegek, rok-
kantak, a gyermeket nevelő szülők és a munkanél-
küliek számára nyújtott különféle juttatásokkal – a 
szo ciális hálóval – védi az emberek létbiztonságát.   
A felsorolt feladatok költségeit az állam főként 

a vállalatokra és a lakosságra kivetett adókból fedezi. 
A bevételek felhasználásának arányait a központi költ-
ségve tés rögzíti. Ha az állam kiadásai meghaladják a 
bevételeket, a költségvetési hiányt (defi citet) hitelek 
felvételével kell fedezni. Ha ez hosszabb időn át foly-
tatódik, akkor az állam eladósodik, ami súlyos társa-
dalmi és gazdasági következményekkel jár. 

A nemzetközi turizmus keretében évente egymil-
liárd ember látogat külföldre. Sok millióan vannak, 
akik tanulás céljából vagy munkát keresve utaznak tá-
voli országokba (2. ábra). Az egyes államok nemzet-
gazdaságai tehát egyre erősebben függnek egymástól; 
szorosan összefonódó rendszerük alkotja korunk vi-
lággazdaságát.  

Az állam szerepe a piacgazdaságban

Erről már tanultál, elevenítsd fel! Hogyan működik 

a piac? Mi a piacgazdaság alapja? 

Erről már ta

a piac? Mi a!
Az „állam” szó nem csupán területi egységet (országot) 
jelöl, hanem jelenti az ott élő társadalom által létreho-
zott hatalmi szerveket, intézményeket is. Az állam-
nak a magántulajdonra épülő piacgazdaság keretei 
között is fontos feladatai vannak: 
■ Szabályozza a gazdaság működését, és igyekszik 

megóvni a piaci verseny tisztaságát. Ehhez külön-
böző pénzügyi és jogi eszközök állnak rendelkezé-
sére.

2. ábra: A Nemzetközi 

Europass Központ logója

Nézz utána az in-

terneten, hogy mi 

a központ feladata!

Nézz utána 

terneten, ho

a központ fel!

3. ábra: Az állami kiadások  megoszlása hazánkban 2009-ben 

Foglald össze, mire költ az állam! Melyik a legna-

gyobb tétel a kiadások között? Mit takar a jóléti ki-

adások kifejezés? 

Foglald össze

gyobb tétel a

adások kifeje!
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A lakosság jövedelme és az állam jóléti intézkedései 
a legtöbb országban nem elegendők arra, hogy min-
denki számára biztosítsák a különböző – általában 
egyre növekvő – szükségletek kielégítését. Az élet-
színvonal emelésének a gazdaság fejlettségi szintje, 
teljesítőképessége szab korlátot. Aranyszabálynak te-
kinthető, hogy a társadalom csak annyit fogyaszthat 
az anyagi javakból, amennyit a gazdaság képes meg-
termelni. 

Gazdaság és gazdagság mércéje – a GDP

Az egyes országok gazdasági fejlettségének általáno-
san használt mutatója a bruttó hazai termék (Gross 
Domestic Product, GDP). A GDP az adott ország-
ban egy év alatt előállított, végső felhasználásra ke-
rülő termékek – fogyasztási cikkek, termelőeszkö-
zök – és szolgáltatások összességének értéke.  Két 
egymást követő év változatlan árakon számított hazai 
GDP-jének összehasonlításával a gazdasági növeke-
dés – ritkábban visszaesés – mértékét jellemezhetjük; 
ezt százalékban szokás megadni. Ha a GDP-hez hoz-
záadjuk az adott országba külföldről érkező jövedel-
meket, és levonjuk a külföldre kifi zetett összegeket, 
akkor a bruttó nemzeti jövedelem (Gross National 
Income, GNI) mutatójához jutunk. 

A hasonló fejlettségű országok közül a nagyobb 
népességűek nyilvánvalóan többet termelnek, emiatt 
nemzetközi összehasonlításra csak a GDP és a GNI 
egy főre jutó értékei alkalmasak. A GDP és a GNI 
értékét különböző nemzeti fi zetőeszközökben (valu-
tákban) fejezik ki. Ezeket valamilyen közös valutára 
(általában USD-ra vagy euróra) kell átszámítani, hogy 
összemérhetők legyenek. Az egyes valuták átváltási 
árfolyama azonban jelentősen eltérhet tényleges vá-
sárlóerejüktől. Reálisabb képet ad, ha a GDP vagy 
GNI értékek átszámításánál vásárlóerejüket is fi gye-
lembe veszik (vásárlóerő-paritás, Purchasing Power 
Parity, PPP).

A Big Mac ára a vásárlóerő egyszerű – bár koránt-

sem pontos – mérőeszköze. 2013 februárjában Ma-

gyarországon egy Big Mac hamburger 900 Ft-ba 

került. Ezt az összeget a bankokban akkor 3,9 dol-

lárra lehetett átváltani. Ugyanilyen Big Mac-ért az 

USA-ban 4,4 dollárt kellett fi zetni. Mit árulnak el 

ezek az adatok a forint vásárlóerejéről és az USD-

hoz viszonyított árfolyamáról?

Az egy főre jutó jövedelem alapján hatalmas kü-
lönbségek vannak a világ országai között. A Világ-
bank megkülönbözteti az alacsony, a magas és a köze-
pes jövedelmű országok csoportját. Ezek között a 
határokat 2012-ben a GNI/fő kereken 1000, illetve 
12 500 USD-os értéke jelezte. Az alacsony és a köze-
pes jövedelmű államok nagyrészt azonosak a 20. szá-
zad derekán gyarmati vagy félgyarmati sorból felsza-
badult fejlődő országokkal. Az elnevezés azonban 
csalóka: ebben a csoportban sok leszakadó, mind-
inkább elszegényedő országot is találunk (4. ábra).

Készíts mérleget! Az államháztartás működésének 

elve hasonló a családi háztartáséhoz. Nézz utána, 

mik jelentik a bevételt, és mely dolgok szerepelnek a 

kiadás oldalán egy családi háztartásban! 

elve hasonló

mik jelentik 

kiadás oldalá
!

4. ábra: A világ GNI értékének és népességének megoszlása 

az országcsoportok között 

Ha egy magyar munkás Ausztriában dolgozik, és 

jövedelmét hazautalja családjának, miként fog ez 

tükröződni Magyarország, illetve Ausztria GDP-

jében és GNI-jában? 

Hasonlítsd össze a diagram alapján, hogy a három 

országcsoport milyen arányban részesedik a Föld 

népességéből és az emberiség összesített GNI-jából! 

Hasonlítsd ös

országcsopor

népességéből !

„Addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér!” Értelmezd 

a rajzot a gazdaságról tanultak alapján!

„Addig nyújt

a rajzot a ga!
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A gazdasági fejlettség mutatóiból elég jól követ-
keztethetünk a lakosság életszínvonalára. A legsze-
gényebb országokban gyakori az éhínség, sokan a 
legegyszerűbb hajlékot, a tiszta ivóvizet is nélkülözni 
kénytelenek, és az elektromos áram se jut el minden-
hová. Nagyarányú az írástudatlanság, pusztítanak a 
járványos betegségek, nagy a csecsemőhalandóság, 
és az emberek sokkal rövidebb ideig élnek, mint a 
fejlett országokban. A leggazdagabb államok között 
meglévő kisebb-nagyobb különbségeket viszont olyan 
mutatószámok fejezik ki, mint pél dául az ezer lakosra 
jutó számítógépek vagy személygépkocsik száma, az 
internethasználat elterjedtsége. De a szegénység a leg-
több fejlett országban sem ismeretlen, csakhogy ennek 
oka a társadalmi egyenlőtlenségekben, a jövedelmek 
aránytalan eloszlásában rejlik.

Az élet minősége korántsem csupán az anyagi ja-
vaktól függ, ezek birtoklása ugyanis egy bizonyos szint 
elérése után már nem jelent örömöt. Közelebb jár az 
életminőség jellemzéséhez az emberi fejlődés indexe 
(Human Development Index, HDI), amely a jövedel-
men kívül az iskolázottságot és a születéskor várható 
élettartamot is fi gyelembe veszi. A társadalom és az 

egyes emberek jóllétét azonban több más tényező is 
befolyásolja, amelyekre közvélemény-kutatással lehet 
fényt deríteni. Eszerint ahhoz, hogy az ember boldog-
nak érezze magát, a megfelelő anyagi helyzetnél is 
fontosabb az egészség, a szerető család és a jól megvá-
lasztott életcél.

Jellemezd egy tetszőlegesen kiválasztott ország 

lakosságának életszínvonalát a tanult mutatók 

alapján!

Jellemezd eg

lakosságána

alapján!!

Egyedül vagy együtt?

A 20. század folyamán egyre világosabbá vált, hogy a 
nemzetközi gazdasági együttműködés minden részt 
vevő állam számára előnyökkel jár, a bezárkózás vi-
szont kudarchoz vezet. Még a legnagyobb országok se 
rendelkeznek minden szükséges nyersanyaggal, és nem 
képesek termékeik, szolgáltatásaik számára megfelelő 
méretű piacot biztosítani. E felismerés nyomán egyre 
több ország kezdte leépíteni a kereskedelem útjában 

5. ábra: A világ HDI (emberi fejlődés indexe)-térképe
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Az együttműködések formái és jellemzői

Az együttműködés szintjei Jellemzői

Kedvezményes (preferenciális) 

kereskedelmi övezet
Az országok vámkedvezményekkel segítik az egymás közötti árucserét.

Szabadkereskedelmi övezet
A tagállamok között megszűnnek a kereskedelmi korlátozások és a vámok. A külső országokkal 

szemben minden tagállam saját vámpolitikát alkalmaz.

Vámunió A külső országokkal szemben egységes vámpolitika lép életbe. 

Közös piac A tagországok között az árukon és a szolgáltatásokon kívül a tőke és a munkaerő is szabadon áramlik.

Gazdasági unió
Összehangolt gazdaságpolitika jellemzi. Közös fejlesztési programokra és közös gazdaság-

politikai eszközök alkalmazására is sor kerül. 

Pénzügyi unió
A gazdasági rendszer összehangolását közös pénzügyi (monetáris) politika egészíti ki. 

A nemzeti valutákat közös fi zetőeszköz váltja fel.

Politikai unió
Az egyes államok szerepkörét vagy annak túlnyomó részét az unió közös politikai intézményei 

veszik át.

GONDOLKOZZ ÉS VÁLASZOLJ!

1. Mi a piacgazdaság alapja?
2. Nevezz meg olyan feladatokat, amelyeket a piac-

gazdaság keretei között is az állam lát el!
3. Mi a különbség a GDP és a GNI között?
4. Milyen okai lehetnek annak, ha egy ország GDP-je 

és GNI-ja erősen eltér egymástól?
5. Nevezz meg olyan mutatókat, amelyek alapján kö-

vetkeztethetünk az egyes országok életszínvonal-
beli, illetve az életminőség-beli különbségeire!

6. Vesd össze a jóléti kiadások szerkezetét a népesség 
korszerkezetéről tanultakkal!

7. Milyen előnyökkel jár az országok számára az 
együttműködés?

GONDOLKOZZ ÉSALAPFOGALMAK

állam, piacgazdaság, nemzetgazdaság, 
költségvetés, eladósodás, világgazdaság, 
gazdasági fejlettség, GDP, GNI, árfolyam, 
vásárlóerő-paritás, alacsony, közepes és magas 
jövedelmű országok, fejlődő országok, társadalmi 
egyenlőtlenség, szociális háló, életszínvonal, 
életminőség, HDI, integráció

álló akadályokat, és bővíteni – elsősorban szomszédai-
val – a gazdasági együttműködést. A nemzetgazdasá-
gok együttműködésének és összeolvadásának (integ-
rációjának) különböző formái, illetőleg egymást 
követő szintjei alakultak ki (lásd táblázat). 

A világ számos pontján lehetünk tanúi integrációk 
kialakulásának, ezek többsége azonban nem jutott túl 
a kereskedelemi előnyök kiaknázásán. A jelentősebb 
tömörülésekről – elsősorban az Európai Unióról – a 
későbbiekben még részletesen lesz szó. 

SEGÍT AZ INTERNET!

1. Készítsd el az országok legfrissebb rangsorát az egy 
főre jutó GDP, illetve GNI alapján! Hányszoros 
a különbség a leggazdagabb és a legszegényebb 
ország között? Hol helyezkedik el Magyarország, 
és melyik országcsoportba tartozik?

2. Milyen helyet foglal el Magyarország a világ orszá-
gainak HDI-rangsorában?

Hogyan kapcsolódik össze az informatika 

és a gazdasági fejlettség?

Számítástechnika-terem

10
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A gazdasági és 

a foglalkozási szerkezet

A nemzeti jövedelem előállításában mindhárom gazda-

sági ágazat – mezőgazdaság, ipar, szolgáltatások – részt 

vesz. Szerepük, jelentőségük azonban sokat változott.

Miért nőtt meg a szolgáltatások 

jelentősége?

M

je

A pásztorok a szárazabb pusztákon legeltették állatai-
kat, a földművesek a csapadékosabb vidékekre húzód-
tak. A kétféle tevékenység területileg is különvált egy-
mástól, s ezzel létrejött a földrajzi munkamegosztás. 
8-9000 évvel ezelőtt felépültek az első városok, ahol 
főleg kézművesek és kereskedők telepedtek le. Ezzel 
megjelentek a korabeli ipar és a szolgáltatások köz-
pontjai. Azóta persze sokkal bonyolultabbá vált a 
társadalmi munkamegosztás. Temérdek új szakma és 
foglalkozási ág lépett színre, de ezek mind besorolha-
tók a három fő gazdasági ágazat (szektor) valamelyi-
kébe. A gazdaság szerkezete azt mutatja meg, hogy 
az egyes a szektorok milyen mértékben járulnak hoz-
zá a termeléshez, a GDP előállításához. Egymáshoz 
viszonyított arányuk szorosan összefügg a gazdasági 
fejlettség szintjével (6. ábra).  

6. ábra: Németország és India gazdasági szerkezete 

Hasonlítsd össze az ábra alapján Németország és 

India gazdasági szerkezetét!

Hasonlítsd ö

India gazdas!
A mezőgazdaság, más néven primer szektor a nö-

vénytermesztést, az állattenyésztést, az erdőgazdálko-
dást és a halászatot foglalja magába. Egyes termékei 
közvetlenül fogyaszthatók, mások az élelmiszeripar 
vagy – mint pél dául a fa és a gyapot – egyéb iparágak 
nyersanyagául szolgálnak.

Az ipar vagy szekunder szektor feladata igen sok-
rétű. Az előállított termékek jellemzői alapján nehéz-, 
könnyű- és élelmiszeriparra osztható. Egy másik cso-
portosítás kitermelőipart (bányászat), alapanyag-
gyártást és feldolgozóipart különböztet meg. Az 
alapanyaggyártás termékeiből további, feldolgozó ipari 
munkafolyamatok révén készülnek termelőeszközök 
(gépek, műszerek stb.) vagy fogyasztási cikkek. A sze-
kunder szektorhoz szokás számítani az építőipart és 
az energiaipart (erőműveket) is (7. ábra).

A tercier szektorba, a szolgáltatások körébe sok-
féle tevékenység tartozik. Ezek nem állítanak elő 
kézzel fogható anyagi javakat, mégis létfontossá-

A GDP háttere: a gazdasági szerkezet

A mezőgazdaság első nyomai a Közel-Keleten 10-12 ezer 
évre nyúlnak vissza. Amint a földműveléssel és az állatte-
nyésztéssel az emberek más-más csoportjai kezdtek foglal-
kozni, kialakult közöttük a társadalmi munkamegosztás. 

Idézd fel! A termelőmunka milyen változásokat hozott az 

emberek életében? Hogyan függtek össze egymással ezek a 

változások?

Idézd fel! A t

emberek életé

változások?!

Az egyes gazdasági ágak jelentősége

sokat változott az elmúlt időszakban
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gúak a társadalom és a gazdasági élet szempontjából. 
Működésük feltételeit a megfelelő technikai háttér, 
az infrastruktúra teremti meg. Például az egészség-
ügyi ellátás infrastruktúrájának alapját a jól felszerelt 
kórházak és rendelőintézetek képezik. A gépjár-
mű-közlekedéshez pedig úthálózatra van szükség. 

Az infrastruktúra kiépítése általában igen költséges. 
A be ruházások nagyon sokára térülnek meg, hasznuk 
sokszor más gazdasági ágakban jelentkezik. Az infra-
struktúra fejlesztésében ezért kell döntő szerepet vál-
lalniuk az önkormányzatoknak és az államnak (8. 

ábra).
A tercier szektor jelentősége a 20. század második 

felében ugrásszerűen megnőtt. Az anyagi javak ter-
melése ugyanis egyre inkább a háttérszolgáltatások 
minőségétől függ. A növekvő életszínvonal a társada-
lom részéről is újabb igényeket támaszt különböző 
szolgáltatások (pl. oktatás, egészségügyi ellátás, szóra-
kozás, utazás) iránt. Ezért a fejlett országok gazdasági 
szerkezetében mindenütt vezető helyen áll a tercier 
szektor, és térhódítása világszerte megfi gyelhető. 
Újabban sokan érdemesnek tartják különválasztani az 
információk feldolgozásával, kutatással és fejlesztéssel 
foglalkozó, kimagasló tudást igénylő szolgáltatásokat. 
Ezek alkotják a gyorsan bővülő negyedik, kvaterner 
szektort, amely különösen a legfejlettebb országokra 
jellemző.

A gazdasági tevékenység területi elrendeződését 
különböző természeti és társadalmi tényezők befo-
lyásolják. Ezek szerepe a társadalmi-gazdasági fejlő-
déssel párhuzamosan változhat. A természeti telepítő 
tényezők közé tartoznak az ásványkincsek, amelyek az 
alapanyaggyártás és az energiaipar elhelyezkedésében 
játszottak meghatározó szerepet. A papírgyártáshoz 
sok vízre van szükség, ezért üzemei rendszerint folyók, 
tavak partjára épültek. A mezőgazdasági termelést 
alap vetően az éghajlat és a talajadottságok határozzák 
meg. Az agrártermékek (pl. hús, gabona, cukornád) el-
sődleges feldolgozását többnyire a termőkörzetben ér-
demes elvégezni. A társadalmi tényezők közé soroljuk 
például az infrastruktúra kiépítettségét. A sok beszál-
lítóhoz kapcsolódó ipari tevékenységek, például a gép-
kocsigyártás számára elengedhetetlen feltétel a könnyű 
megközelíthetőség, a vasút, autópálya elérhetősége. 
A gyorsan romló árukat előállító sütőipar szempontjá-
ból a fogyasztópiac közelsége a legfontosabb. Az olcsó 
munkaerő elsősorban az összeszerelő tevékenységet 
végző üzemek szempontjából vonzó, gyakran talál-
kozunk ilyennel az elektronikai cikkek előállításakor. 
A legkorszerűbb iparágak esetében azonban már a 
jól képzett munkaerő a döntő tényező. A gyógyszer-
ipar vagy a csúcstechnológiát alkalmazó informatika 
szívesen települ egyetemek, kutatóhelyek közelébe.

A magas színvonalú szolgáltatások általában a 
nagyvárosokban összpontosulnak. A fővárosok szerepe 
az államigazgatáson kívül többnyire a gazdaság irányí-
tásában is kiemelkedő.

7. ábra: Az ipari termelés a jellemző tevékenység 

és az előállított termékek alapján is csoportosítható

Milyen szempontok alapján csoportosítja az ábra 

a szolgáltatásokat? Keress más csoportosítási szem-

pontokat is! Gondolkozz, milyen infrastruktúrára 

van szükség a működésükhöz!

8. ábra: A szolgáltatások csoportosítása

Gyűjts olyan szolgáltatásokat, amelyeket te már 

igénybe vehetsz, de nagyszüleid még nem ismerhettek!

Gyűjts olyan

igénybe vehet!
12
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A harmadik szektor és a fejlődés

A gazdasági fejlődéssel párhuzamosan nemcsak az 
egyes ágazatoknak a GDP-hez való hozzájárulása vál-
tozik meg, hanem eltolódnak arányaik a foglalkozási 
szerkezetben is. A foglalkoztatottak (aktív keresők) 
közé a vállalkozók és a munkaviszonyban álló szemé-
lyek tartoznak. Arányuk az össznépességen belül több-
nyire 40-50 százalék között mozog. Ez függ attól, 
hogy milyen a népesség korösszetétele, mekkora a 
munkaképes korúak – a 15 és 64 év közöttiek – ará-
nya. Továbbá attól is, hogy van-e elegendő munka-
alkalom, milyen mértékű a munkanélküliség. A ha-
gyományok is befolyásolják a foglalkoztatás szintjét. 
Új munkalehetőségek teremtése, a foglalkoztatottak 
számának bővítése átmenetileg önmagában is alkal-
mas lehet a GDP növelésére. Ezt nevezzük a gazda-
ság extenzív fejlesztésének. Sokkal fontosabb szerepe 
van azonban a fejlődés intenzív útjának. Ez annyit 
jelent, hogy egy-egy aktív kereső egy munkaóra alatt 
mindig több és több új értéket képes termelni, azaz nő 
a munka termelékenysége. A növekvő termelékeny-
ség hátterében többféle tényező összhatása húzódik 
meg. Ilyenek pél dául a műszaki fejlődés, az új beruhá-
zások, a magasabban képzett munkaerő (9. ábra).

A fejlett országokban a primer szektor csupán az 
aktív keresők kis töredékének ad munkát. Itt a mun-
kaerőnek a mezőgazdaságból az iparba való áramlása 
már a 19. században tömegessé vált. Ez a foglalkozási 
átrétegződés lakóhely-változtatással is együtt járt, ami 
a városok gyors gyarapodásához vezetett. A 20. század 
folyamán az iparban dolgozók száma lassanként stabili-
zálódott, sőt az utóbbi évtizedekben kissé már csökkent 
is: beköszöntött a posztindusztriális (ipar utáni) társa-

Hasonlítsd össze a két ország gazdasági és foglalko-

zási szerkezetét! Mit árul el India gazdasági és fog-

lalkozási szerkezetének összevetése az egyes szekto-

rok termelékenységéről?

zási szerkeze

lalkozási sze

rok termelék
!

Foglald össze a foglalkozási 

szerkezet változásának jellem-

zőit! Mikor került túl súlyba a 

szolgáltató szektor hazánkban?

g

szerkezet vált

zőit! Mikor k

szolgáltató sze
!

dalom korszaka. A mezőgazdaságban vagy az iparban 
fölöslegessé váló munkaerőt immár főként a szolgálta-
tások vonzzák magukhoz. Közben az egyes szektorok 
belső szerkezete is átalakult. A 20. század közepétől 
megnőtt a járműgyártás és a vegyipar súlya, majd a szá-
zad vége felé a legmodernebb tudományos és műszaki 
hátteret igénylő elektronika, informatika és biotech-
nológia vált az ipar húzóágazatává. Egy-egy új termék 
piacra kerülését – legyen az gyógyszer, „okosabb” mo-
biltelefon vagy szoftver – mindig hosszas és költséges 
kutatás és fejlesztés (K+F) előzi meg. Ezért a vállalatok 
és országok versenyképessége ma már elsősorban hu-
mán erőforrásaiktól, vagyis az emberek képzettségétől, 
új dolgok iránti fogékonyságától, alkalmazkodóképes-
ségétől függ. A tercier szektoron belül különösen az in-
formációk áramlásával és a pénzügyekkel összefüggő 
szolgáltatások bővülnek lendületesen.

10. ábra: A társadalmi-foglalkozási 

átrétegződés Magyarországon 

(1949–2010) 

9. ábra: Németország és India foglalkozási szerkezete 
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GONDOLKOZZ ÉS VÁLASZOLJ!

1. Mit nevezünk társadalmi, illetve földrajzi munka-
megosztásnak?

2. Mit jelent a következő kijelentés: „Az infrastruktú-
ra a szolgáltatás szállásadója”?

3. Igaz-e az a megállapítás, hogy a foglalkoztatási szer-
kezet a gazdasági fejlettség tükre?

4. Hasonlítsd össze a foglalkozási átrétegződés folya-
matát a fejlett és a fejlődő országokban!

5. Miért válik egyre fontosabb tényezővé a humán 
erőforrás minősége?

GONDOLKOZZ ÉALAPFOGALMAK

társadalmi és földrajzi munkamegosztás, 
gazdasági és foglalkozási szerkezet, primer, 
szekunder, tercier és kvaterner szektor, 
posztindusztriális társadalom, infrastruktúra, 
extenzív és intenzív gazdasági fejlődés, 
termelékenység, foglalkozási átrétegződés, 
aktív kereső, munkanélküliség, kutatás-fejlesztés 
(K+F), humán erőforrás, versenyképesség

A fejlődő országokban a foglalkozási átrétegző-
dés nagy késéssel, csak a 20. század folyamán indult 
meg. A primer szektor termelékenysége roppant ala-
csony. Ezzel szemben az aránya a foglalkozási szerke-
zetben kimagasló: gyakran az aktív keresők több mint 
felének nyújt szűkös megélhetést. Az ipar és a tercier 
szektor általában nem fejlődik elég gyorsan ahhoz, 

hogy a mezőgazdaságban fölöslegessé váló munkaerőt 
fel tudná szívni. A falusi nyomor elől a városba özön-
lők jelentős része az alacsony színvonalú szolgáltatás-
ban próbál munkát keresni. A következmény: tömeges 
szegénység és munkanélküliség, amely különösen a 
városokat övező sivár nyomornegyedekben válik szem-
mel láthatóvá. 

Suzuki gyár – 

az autógyártás napjaink egyik húzóágazata

A GDP változását árgus szemmel fi gyelő politikusok 
és pénzügyi szakemberek hajlanak arra, hogy a gazda-

sági növekedésben keressék minden társadalmi baj or-
vosságát. Azonban a gazdasági növekedés csak akkor 
igazán jó dolog, ha hasznos javak és szolgáltatások 
termeléséből származik, és a társadalom valamennyi 
rétegének jólétét szolgálja. (Például a reklámköltségek 
vagy a fegyverkezésre fordított irdatlan összegek erő-
sen gyarapítják a nemzeti jövedelmet, pedig hasznos-
nak nem okvetlen nevezhetők.) 

Érdemes felfi gyelni azokra a kritikákra, amelyek a 
GDP-nek mint mértékszámnak a hibáira mutatnak rá:
 A GDP mérése a pénzforgalmon alapul, ezért a 

„feketemunka” éppúgy kimarad belőle, mint a család 
körében vagy szívességből végzett sokféle tevékeny-
ség. (Ha pl. az édesanya otthon főz, nem növeli a

GDP-t, viszont ha a család ven déglőben étkezik, az már 
számbavételre kerül. A konyhakerti zöldség és gyümölcs 
nem növeli a GDP-t, a nagyüzemi kertészeté igen.)
 A GDP növekedésének alapja sokszor a nem meg-

újuló természeti erőforrások (ásványkincsek) készletei-
nek elfogyasztása vagy a lassú megújulásra képes termé-
szeti erőforrások (pl. erdő, halállomány) kimerítése.
 A GDP-t növelik azok a költségek is, amelyek 

éppen a növekedésből eredő károk miatt válnak szük-
ségessé (pl. hulladékok elhelyezése, szennyezett vizek 
megtisztítása, környezeti ártalmak miatt fellépő be-
tegségek kezelése). Egy-egy tankhajó-katasztrófa 
következményeinek felszámolása több száz ember 
hónapokig tartó munkájába kerül; ez is gya rapítja a 
GDP-t, holott legjobb esetben is csak a szennyezett 
partszakasz korábbi állapotát állította vissza.   

Foglald össze, miért tartják pontatlannak a GDP-t! Foglald össze,!

A GDP – bírálatok kereszttüzében  Olvasmány
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Az autógyártók és alkatrész-beszállítók kapcsolata a 
válság előtt sem volt felhőtlen. A nagy konszernek 
folyamatosan szűkítették beszállítói körüket, csökken-
tették partnereik számát, és egyre lejjebb nyomták az 
alkatrészek árát. A beszállítóknak nehéz volt talpon 
maradniuk az erős orosz és kínai ár- és bérversenyben. 
Hosszabb távon azonban nem mindig váltak be az 
alacsonyabb bér mellett, de olykor silány minőségben 
előállított távol-keleti termékek, ezért egyre több né-
met cég visszatelepíti Európába korábban kihelyezett 
alkatrészüzemeit. A munkabér csak egy faktor, egyre 
fontosabb a minőség, a megbízhatóság, a szállítási 
költség és idő, valamint a rendelkezésre állás. Hiába 
bővültek rohamtempóban a fejlődő piacok, hiába épül-
tek autógyárak Oroszországban és Kínában, a háttér-
ipar nehézkessége miatt egyre több márka fordul el az 
olcsó térségektől, és ha drágábban is, de megbízható 
minőségben dolgozó, határidőben is pontos európai 
beszállítóktól rendel.

Hazánkban jelenleg közel nyolcszáz beszállító cég 
működik. Szinte nincs olyan Európában gyártott autó, 
amelyben ne lenne magyar alkatrész. A hazai vállalko-
zások a legigényesebb márkáknak is beszállítanak; a 
Rolls-Royce műszerfala például Hatvanban készül.  
Az esztergomi Suzuki napjainkban hetven magyar 

partnerrel és több mint háromszáz beszállítóval dol-
gozik. Ezeket rendszeresen értékelik, osztályozzák, 
erről az érintetteket értesítik. Így ők is tudják, hogy 
hol tartanak, és mennyit érnek a versenytársaikhoz 
képest.

A gépipar rengeteget profi tált az automatizálásra 
irányuló fejlesztésekből, ám ezek a textilipart valahogy 
elkerülték. A ruhák többségét az alacsony bérért dol-
gozó ázsiai munkások hada kézi munkával állítja elő. 
A világ ruháinak például közel harmada Kínában ké-
szül, sőt a Világbank becslése szerint hamarosan en-
nek a mennyiségnek a felét kínai munkások varrják 
meg. A ruha- és textiliparban foglalkoztatott munká-
sok órabére Németországban 10, az USA-ban 11 dol-
lár, ezzel szemben Kínában csupán 86, Indiában 71, 
Pakisztánban pedig mindössze 23 dollárcent.

A Népszabadság 2011. ápr. 30-i, illetve

aug. 3-i újságcikke nyomán

   
Az ipar telephelyválasztásának melyik fontos té-

nyezőjéről szól a két cikkrészlet? Mi a különbség 

a gép- és a textilipar között ebből a szempontból? 

Milyen hatással voltak hazánk gazdaságára a tex-

til iparra jellemző folyamatok? 

Világméretű verseny a munkahelyekért Olvasmány

Válassz telephelyet!

Gazdasági döntéshozó vagy. Különböző cégek keresnek telephelyet magyarországi leányvállalataik számára. 
Az üzemek tevékenysége:
 

 gépkocsi-összeszerelés és járműfejlesztés
 gyógyszerkutatás
 édesipari termékek előállítása
 szállítmányozás
 sportcélú kishajóépítés
 informatikai fejlesztés és szolgáltatás

Milyen adottságokat vennél fi gyelembe az új telephelyek kiválasztásánál?
Javasolj konkrét helyeket, ahol érdemes lenne megvalósítani az egyes beruházásokat! Indokold meg a válasz-
tásodat!
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Nyertesek és vesztesek 

a világgazdaságban

A világgazdaság három centruma az Európai Unió, az USA és 

Japán. Ezeket közepesen vagy gyengén fejlett országok gyűrűje 

övezi. Közülük példátlan gyorsasággal emelkedett ki és tört a 

világgazdaság élvonalába Kína.

Miért került számos nemzetgazdaság 

az adósság csapdájába?

M

az

A világkereskedelem kialakulása 

Amint létrejött a földrajzi munkamegosztás a halászó-vadászó, 
földművelő és állattenyésztő népek között, és az emberek saját 
szükségletükön túl némi fölösleget is tudtak termelni, megkezdő-
dött a kereskedelem. A vevők és eladók a piacon léptek kapcsolat-
ba egymással. Eleinte a különböző termékek – pél dául gabona és 
élőállatok – természetben, pénz közbeiktatása nélkül cseréltek gaz-
dát. Ezt a cserekereskedelmet (bartert) már az ókorban fokoza-
tosan háttérbe szorította egy bármire cserélhető közvetítő eszköz, 

a pénz közbeiktatása. A piacon az árakat a fi zetőképes 
vásárlási szándék – kereslet – és az eladásra szánt áru-
mennyiség – kínálat – szabta meg. Ez az alaptörvény 
fő vonásaiban a modern piacgazdaságra is érvényes.

11. ábra: A piac működését a kereslet és a kínálat változása 

határozza meg

Mutasd be, hogyan alakul egy termék ára a piacon! Mutasd be, h!
A középkorban a távolsági kereskedelem néhány 

különösen értékes árucikkre – selyemre, fűszerek re – 
kor látozódott. Élénkebb árucsere csak az egymás-
tól elszigetelt regionális piacokon (pl. Európán, 
Indián, Kínán, Délkelet-Ázsián) belül bonyolódott le. 
Ez a helyzet a 15. század végétől, a nagy földrajzi fel-
fedezések nyomán gyökeresen megváltozott. Az euró-
pai gyarmatosító hatalmak fokozatosan függő helyzet-
be kényszerítették a többi kontinens né peit, és saját 
érdekeiknek megfelelő munkamegosztást erőszakoltak 
rájuk. A tőkés kereskedelmi társaságok hamarosan va-
lamennyi földrészt bekapcsolták a kibontakozó világ-
gazdaság vérkeringésébe.

Elevenítsd fel, amit a gyarmatosításról tanultál! 

Használd a történelmi atlaszod megfelelő oldalait! 

Milyen szerep jutott ebben a folyamatban a külön-

böző európai országoknak? Milyen árucikkek szere-

peltek a 16–18. században az Európa, Afrika és 

Amerika között folyó kereskedelemben? 

Milyen szere

böző európai

peltek a 16–

Amerika köz

!

A gyarmatosítás révén a 19. század végéig egyértel-
műen Európa lett a világpiac központja (más szóval 
centruma vagy pólusa). A gyarmatok kirablásából és a 
velük folytatott kereskedelemből hatalmas tőkék hal-
mozódtak fel. Ennek fontos szerepe volt az ipari for-
radalom kibontakozásában, amely tovább erősítette 
Nagy-Britannia vezető szerepét az Európa-központú, 
egypólusú világgazdaságban (12. ábra).

Magányos beduin sátor és forgalmas repülőtér –

a világ vérkeringésébe történő bekapcsolódás ma már 

a fejlődés feltétele
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Az Európában kialakult nemzetállamok között is 
elmélyült a munkamegosztás. A különböző országok 
földrajzi helyzetüknek és erőforrásaiknak megfelelően 
más-más termékek előállítására szakosodtak. A nem-
zetközi kereskedelembe azokkal az árucikkekkel kap-
csolódtak be, amelyeket a többi országhoz képest ki-
sebb költséggel állítottak elő, ezért ezek értékesítése 
nagyobb haszonnal járt. 

A 20. század második felében a nemzetközi keres-
kedelem a termelés növekedésénél is gyorsabban bő-
vült. Változtak belső arányai is: az élelmiszerek, nyers-
anyagok, fűtőanyagok részesedése fokozatosan 
csökkent. A nemzetközi áruforgalom 4/5-ét ma már 
feldolgozóipari termékek alkotják. Az árukereskede-
lem mellett egyre élénkebbé válik a szolgáltatások 
nemzetközi kereskedelme is. Ebbe a kategóriába tar-
toznak pél dául a különböző termékek forgalmához 
kapcsolódó fuvardíjak, biztosítási és karbantartási 
költségek, a külföldi szabadalmakért, szoftverekért, 
információkért fi zetett jogdíjak.

Világgazdasági pólusok és erőterek

Használd az atlaszod! Állapítsd meg a térkép alap-

ján, hol helyezkednek el az egy főre jutó GDP külö-

nösen magas értékével rendelkező országok! 

Használd az

ján, hol helye

nösen magas!
A 19–20. század fordulójára Nagy-Britannia világgaz-
dasági egyeduralma megszűnt. Termelése lemaradt az 
Amerikai Egyesült Államok mögött, sőt Európán be-
lül is komoly vetélytársa támadt: Németország. A két 

világháború megint alaposan átrendezte a nemzetközi 
erőviszonyokat. Az 1960-as évektől fokozatosan kiraj-
zolódott a mai világgazdaság három növekedési pó-
lusa (centruma): az USA, Japán, valamint a nemzet-
gazdaságok egyesítését (integrációját) apránként meg -
valósító Európai Unió. A három központ, az ún. 
„Triád” együttesen a világtermelés több mint felét adja 
(13. ábra). Óriási gazdasági erejük alapját a nemzedé-
kek során át felhalmozott tőke és tudás, a bőséges 

12. ábra: Az Európa-központú világgazdaság kialakulása 

Milyen gazdasági következ-

ményei voltak a gyarmatosí-

tásnak Európában és a többi 

kontinensen? 

13. ábra: A „Triád” és Kína részesedése a világ népességéből (a), 

valamint az összesített nemzeti jövedelemből hivatalos 

árfolyamon (b) és vásárlóerő-paritáson (c) (2012)

Hasonlítsd össze az USA, az EU, Japán és Kína ré-

szesedését a világtermelésből!

Hasonlítsd ös

szesedését a v!

17
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anyagi és szellemi erőforrások képezik. Területükön 
működnek a legfontosabb nemzetközi szervezetek, a 
legnagyobb bankok. Ott találjuk szinte valamennyi 
óriás multinacionális vállalat központját is. Magasan 
fejlett gazdaságuk és világméretű vezető szerepük le-
hetővé teszi, hogy polgáraiknak nagyfokú biztonságot 
és jólétet nyújtsanak.

Bár a centrumországok számos területen vetélytár-
sai egymásnak, gazdaságuk régóta ezernyi szállal fo-
nódott össze. Közöttük bonyolódik le a nemzetközi 
kereskedelem és a tőkeáramlások túlnyomó része 
(14. és 21. ábra).

A világ egyes térségei között jelentős területi fej-
lettségbeli különbség alakult ki. A világgazdaság köz-
pontjait hatalmas kiterjedésű erőterek (érdekszférák) 
veszik körül. Az egyes erőtereken belül a központhoz 
szorosabban kötődő közepesen fejlett országok alkot-

ják a félperifériát. Ez a térség fontos felvevőpiacot és 
beruházási terepet jelent a centrum számára. A cent-
rumoktól földrajzi és gazdasági értelemben legtávo-
labb fekvő, függő helyzetű, gyengén fejlett országokat 
a perifériához so rolj uk (15. ábra).

A periferikus térségek országait mindmáig a gyar-
mati vagy félgyarmati múlt örökségeként fennmaradt 
kétarcúság, duális szerkezet jellemzi. A lakosság nagy 
része az árut alig termelő, önellátó tradicionális szek-
torban (mezőgazdaságban, kézműiparban) talál so-
vány megélhetést. Létezik egy kivitelre termelő, szűk 
árutermelő szektor is. Ennek azonban a hagyomá-
nyos gazdasággal úgyszólván semmiféle kapcsolata 
sincs. Idetartoznak a gyakran külföldi tulajdonban 
lévő ültetvények, bányák, az egyszerű árucikkeket 
gyártó, olykor csak összeszerelést végző ipari üzemek. 
A kivitel áruszerkezete egyoldalú: jobbára nyers- és 
alapanyagokból, félkész termékekből áll. Ezeknek a 
világpiaci ára erősen ingadozik, és hosszabb távon egy-
re alacsonyabb lesz a centrumországokból származó 
korszerű feldolgozóipari termékekhez képest. A peri-

14. ábra: A nemzetközi kereskedelem nagyobb része a centrumországok közt bonyolódik le

Mely térségek között alakult ki a legszorosabb kap-

csolat? Mi lehet ennek az oka?
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ferikus országok szempontjából tehát romlanak a cse-
rearányok. Ez pedig súlyos gazdasági gondokhoz 
vezet. A jól képzett munkaerő hiánya, az elmaradott 
infrastruktúra ugyancsak nehezíti a periferikus hely-
zetű fejlődő országok felzárkózását.

Hogy a szegénység és elmaradottság néhány évti-
zedes kemény munkával és ésszerű, következetes 
kormányzati gazdaságpolitikával mégis leküzdhető, 
arra Délkelet-Ázsia jó néhány újonnan iparosodó 
országa kínál példát. Közülük messze kiemelkedik 
Kína, amely mostanra felzárkózott a világgazdaság 
vezető hatalmaihoz (13. ábra). A jövő meghatározó 
folyamatainak irányításában rajta kívül más, még for-
málódó erőközpontok – például India és Brazília – is 
részt vehetnek. A Triád nyomasztó fölénye az új, poli-
centrikus világgazdaság keretei között tűnőfélben 
van. A félperiféria és a periféria országainak jelentős 
részét azonban a további leszakadás, elszegényedés 
fenyegeti, amiben erősen közrejátszanak súlyos adós-
ságterheik.

15. ábra: Centrum, periféria 

és félperiféria a világgazdaságban 

Mely térségek képezik az 

egyes centrumok perifériáit?

Mi lehet a kapcsolati rend-

szer kialakulásának alapja?

Miért szűkösek az alacsony 

jövedelmű országokban a 

gaz daság fejlesztésére fordít-

ható források?

16. ábra: Az adósságválság 

és a szegénység ördögi köre

Az adósság csapdájában

Ahhoz, hogy az alacsony jövedelmű országok gazda-
sági fejlődése felgyorsuljon, mindenekelőtt az infra-
struktúra kiépítésére van szükség. Amíg nincsenek 
pél dául jó utak, kiszámíthatatlan az áramszolgáltatás, 
kevés az iskola, addig a modern gazdaság megterem-
téséről álmodni sem lehet. A belföldön megtermelt 
jövedelmet döntően a lakosság elemi szükségletei-
nek kielégítésére kell fordítani. Így nem marad pénz 
a fejlődést szolgáló nagyberuházásokra. A belföldi 
fogyasztást növelik a társadalmi egyenlőtlenségek 
is. A hatalom birtokosai megengedhetik maguknak 
mind azt a fényűzést, amit a gazdag országok mintá-
jának követése megkíván. Ilyen körülmények között 
sok ország kormányzata dönt úgy, hogy nagyszabású 
gazdasági terveihez külföldi államoktól vagy bankok-
tól vesz fel hitelt. A hitelnek azonban ára van: kama-
tostul kell visszafi zetni.  
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A hitel felvétele és az ennek nyomán keletkező 
adósság korántsem jelent mindig végzetes eladóso-
dást. Lehet, hogy egy ország a felvett összeget bányák 
nyitására szánja. Ha a kitermelt ércek árából fi zetni 
tudja az adósság törlesztését és a kamatokat, akkor 
javára vált a kölcsön. Lehetséges, hogy a hitelből sikerül 
megfelelő infrastruktúrát létrehozni. Ezzel az ország 
vonzó lesz a működőtőke számára, és a befektetések 
révén új iparágak vagy szolgáltatások honosodnak meg. 
A nemzeti jövedelem növekedése pedig fedezetet nyújt-
hat az adósság visszafi zetéséhez, és a hitelfelvétel elérte 
célját. A sikertörténetek azonban ritkák, és az eladóso-
dás világméretű problémává vált. Ennek okát a kor-
mányok gazdaságpolitikai hibáin túl főleg az utóbbi 
évtizedek világgazdasági fejleményeiben kereshetjük.

Az 1970-es években bekövetkezett kőolajár-rob-
banás az olajtermelő országokat hatalmas bevételhez 
jutatta. Ez a világ vezető bankjainak közvetítésével 
a nemzetközi hitelpiacra áramlott. Ekkor alacsony 
kamatra lehetett hosszú lejáratú – sok év alatt visz-
szafi zetendő – hitelhez jutni. Számos ország élt is a 
kedvező lehetőséggel. Ám az „olcsó hitel” időszakának 
hamar vége szakadt. Az 1980-as évek elején általá-
nos áremelkedés – infl áció – söpört végig a világon. 
A bankok ekkor a rögzített (fi x) kamatozású hitelek 
helyett az ármozgást követő, változó kamatozású hi-
telek nyújtására tértek át. A dollárban fölvett hitelek 
kamata a valuta árfolyamának emelkedése miatt je-
lentősen megnőtt.

A periferikus és félperiferikus országok helyzetét 
tovább nehezítette az 1970-es években kezdődött vi-
lággazdasági korszakváltás. Ennek hatására előtérbe 
kerültek a kevés nyersanyagot, de annál több szaktu-
dást igénylő iparágak. Az 1980-as évek elején bekö-
vetkezett világméretű gazdasági visszaesés (recesszió) 
felgyorsította ezt a folyamatot. A lanyhuló világpiaci 
kereslet miatt csökkent az energiahordozók és nyers-

anyagok ára. Ezzel romlottak a fejlődő országok cse-
rearányai. Egyre több terméket kellett volna külföl-
dön értékesíteniük ahhoz, hogy legalább az import 
költségeit fedezni tudják. A mind magasabb kamatok 
és törlesztőrészletek – az ún. adósságszolgálati ter-
hek – fi zetéséhez sok ország újabb és újabb hitelek 
felvételére kényszerült. Az ilyen adósságspirálban 
vergődő országok hitelképessége gyorsan megrendül. 
Ekkor már legfeljebb nagy kamatfelár ellenében tud-
nak kölcsönökhöz jutni. A törlesztőrészletek előte-
remtése végett drasztikusan meg kell nyirbálniuk az 
állami kiadásokat. A növekvő törlesztés miatt nemze-
ti jövedelmükből egyre több áramlik külföldre. Mind 
kevesebb jut a szociális kiadásokra vagy a gazdaság 
fejlesztésére; az adósságcsapda bezárul. Átmeneti 
megoldást jelenthetne a fi zetési terhek enyhítése, a 
törlesztés hosszabb időre és kisebb részletekre való 
átütemezése. Ebbe azonban a hitelezők csak igen rit-
kán és a legvégső esetben hajlandók beleegyezni. Az 
adósságválság korunk egész világot érintő súlyos gaz-
dasági problémája.

Használd az atlaszod! Állapítsd meg, mely országok 

és térségek adósodtak el leginkább! 

Használd az

és térségek ad!
Az eladósodás mértékét általában a külföldi hite-

lezőkkel szemben fennálló (külső) adósságállo-
mánnyal jellemzik. Az összehasonlítás kedvéért cél-
szerű ezt az adott ország nemzeti össztermékéhez 
vagy exportjának értékéhez viszonyítani. A legna-
gyobb fokú eladósodással Trópusi-Afrika és Latin-
Amerika államai küszködnek.

Képzeld el, hogy egy idősebb barátod tanácsért fordul 

hozzád! Autót szeretne venni, ki is nézte már, de 

kevés a pénze, és arra gondolt, hogy hitelt vesz fel. 

Mit javasolnál? Mire hívnád fel a fi gyelmét? 

p

hozzád! Aut

kevés a pénz

Mit javasoln
!

GONDOLKOZZ ÉS VÁLASZOLJ!

1. Mely tényezők befolyásolják alapvetően a piac mű-
ködését?

2. Hogyan változott a világkereskedelem szerkezete a 
19–20. század folyamán?

3. Milyen hatása van annak, hogy a fi lmek, reklámok 
világszerte a fogyasztói társadalom mintáinak kö-
vetését ösztönzik?

4. Milyen következményekkel jár a felhalmozódó 
adósság?

5. Mi készteti a szegény országokat hitel felvételére? 
Gyűjts érveket a hitel felvétele mellett és ellen!

GONDOLKOZZ ÉALAPFOGALMAK

piac, cserekereskedelem, barter, kereslet, kínálat, 

világgazdasági pólus, szakosodás, centrumtérség, 

Triád, periféria, félperiféria, tradicionális gazdaság, 

duális gazdaságszerkezet, területi fejlettségi 

különbség, szolgáltatáskereskedelem, 

külkereskedelmi áruszerkezet, működőtőke, 

cserearány, világgazdasági korszakváltás, kamat, 

infl áció, rögzített és változó kamatozású hitel, 

adósságszolgálat, hitelképesség, adósságspirál, 

adósságválság, átütemezés 
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