A 21. SZÁZAD VILÁGGAZDASÁGA

A NEMZETÁLLAMOK

1. Nevezd meg az állam létének három kiemelt tényezőjét!

2. Világunk politikai térképén keressél olyan államokat, amelyeket természetes határvonalak vesznek körül! Sorold fel
ezeket az államokat!

3. Világunk politikai térképén keressél olyan államokat, amelyeket mesterséges határvonalak vesznek körül! Sorold fel
ezeket az államokat!

4. Csoportosítsd Földünk országait államformájuk szerint! Írj néhány államnevet az alábbi táblázatba!
Köztársaság
Kormányforma
Monarchia

Központilag irányított:
Szövetségi berendezkedés:
Abszolút:
Alkotmányos:

5. Nézd meg a Világbank statisztikai adatállományát a http://data.worldbank.org linken! Keresd meg az összes né-

pességszám (population, total) mutatóját! A legutóbbi évre vonatkozó adatok alapján nevezd meg Földünk tíz
legnépesebb nemzetállamát! A népességszám alapján tedd sorrendbe az egyes országokat, valamint a tankönyv 10.
oldalán lévő térkép alapján nevezd meg ezen országok államformáját is!
A világ öt legnépesebb országa (
Az ország neve

A népesség száma

[év], millió fő)
Az ország államformája

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4

10.
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A 21. SZÁZAD VILÁGGAZDASÁGA

A NEMZETGAZDASÁGOK ÉS A PIACGAZDASÁG

1. Határozd meg a GDP és a GNI fogalmát!

2. Nézd meg a Világbank statisztikai adatállományát a http://data.worldbank.org linken! Keresd meg a GNI/fő (GNI
per capita, Atlas method, current US$) mutatóját! A legutóbbi évre vonatkozó adatok alapján nevezd meg Földünk
öt leggazdagabb és öt legszegényebb nemzetállamát!
Az öt leggazdagabb ország:
Az öt legszegényebb ország:

3. A Világbank statisztikai adatállományából válaszd ki az összes GNI (GNI, Atlas method, current US$) mutató-

ját! A legutóbbi évre vonatkozó adatok alapján nevezd meg Földünk tíz legnagyobb nemzetgazdaságát! Állítsd
sorrendbe a tíz legnagyobb nemzetgazdaságot, s mindegyik ország esetében számold ki, hogy hány százalékkal
részesedik az világ összes GNI-értékéből!
A világ tíz legnagyobb nemzetgazdasága (
Ország

Összes
GNI (milliárd USD)

Részesedés
a világ összes
GNIértékéből (%)

[év], milliárd USD)
Ország

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Összes
GNI (milliárd USD)

Részesedés
a világ összes
GNIértékéből (%)

4. Határozd meg a piac fogalmát!
5. Mi a különbség a valós és virtuális piac között?
6. Látogatás a piacra. Nézd meg az általad legkedveltebb gyümölcsök árát! Milyen tényezők határozhatják meg az általad kiválasztott gyümölcsök piaci árát?
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A 21. SZÁZAD VILÁGGAZDASÁGA

GAZDASÁGI TERMELÉS –
GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZÁSI SZERKEZET

1. Határozd meg röviden a következő fogalmakat!
Gazdasági termelés:
Gazdasági növekedés:
Humán erőforrások:
Természeti erőforrások:
Tőke:
Technológiai fejlődés:

2. Milyen összefüggés fedezhető fel a gazdasági szerkezet és a foglalkozási szerkezet alakulása között?

3. Nézd meg a Világbank statisztikai adatállományát a http://data.worldbank.org linken! Keresd meg a GDP évi átlagos százalékos növekedési mértékének (GDP growth, annual [%]) mutatóját! A legutóbbi évre vonatkozó adatok
alapján nevezd meg Földünknek azt a tíz országát, amelyben a legnagyobb mértékben nőtt a gazdasági termelés és
azt a tíz országát, amelyben a gazdasági termelés a legnagyobb mértékben esett vissza! Válassz ki egy-egy országot
mindkét csoportból, és az interneten elérhető információk alapján keress választ arra, hogy milyen tényezők állnak
a nagymértékű gazdasági növekedés, illetve gazdasági visszaesés hátterében!
A nagymértékű gazdasági növekedés hátterében álló tényezők

(országban):

A nagymértékű gazdasági visszaesés hátterében álló tényezők

(országban):

4. Mit értünk az ún. K + F tevékenységek fogalmán? Sorolj fel néhány példát is!
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A 21. SZÁZAD VILÁGGAZDASÁGA

A MEZŐGAZDASÁG, AZ IPAR ÉS A SZOLGÁLTATÁS

1. Nevezz meg néhány gazdasági terméket, amelyet a mezőgazdaság állít elő!
Sorolj fel fontos ipari termékeket!
Nevezz meg néhány szolgáltatási tevékenységet!

2. Határozd meg röviden az ipari termelés egyes csoportjait! Említs példákat is!
Bányászat:
Energiatermelés:
Feldolgozóipar:

3. Foglald össze röviden a szolgáltatási szféra jellemzőit!

4. Mi a különbség és egyben mi az összefüggés a szolgáltatás és az infrastruktúra között?

5. Ismerd meg a világ legnagyobb nemzetközi utasforgalmat lebonyolító repülőtereit! A lenti táblázatba írd be az
ország és a repülőtér pontos nevét! A neveket a repülőterek kódjai alapján keresd meg az interneten!
Mely kontinenseken találhatóak ezek a repülőterek?
Mely kontinensekről egyáltalán nincsenek repülőterek a táblázatban?
Város
1.

2.

3.

4.

5.

A világ 10 legnagyobb utasforgalmat lebonyolító repülőtere (2013)

Atlanta

Peking

London

Chicago

Ország

A repülőtér kódja
ATL
PEK

LHR

ORD

78,7

69,4

66,7

Párizs

CDG

61,0

FRA

56,4

8.

Dallas/Fort Worth

DFW

Hongkong

HKG

10.

92,4

HND

Los Angeles

9.

Utasforgalom (millió fő)

Tokió

6.
7

A repülőtér neve

Frankfurt

LAX

62,6

61,9

57,8

53,3

(Forrás: Airports Council International)
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A 21. SZÁZAD VILÁGGAZDASÁGA

A GLOBÁLIS VILÁGGAZDASÁG – KIÚT A VÁLSÁGBÓL?

1. Hogyan határozták meg a világgazdaság fogalmát az 1970-es években?
Hogyan határozható meg korunk világgazdasága?

2. Miért voltak az alábbi évek meghatározóak a világgazdaságban?
1973:
1982:
1990:
2008:

3. Írj néhány konkrét példát a globális világgazdaság három meghatározó folyamatára!

4. 2009-től a négy BRIC-ország, illetve 2011-től az öt BRICS-ország minden évben csúcstalálkozót, ún. „summit”-et

tart. Az interneten elérhető információk alapján nevezd meg, hogy hol (mely városban és országban) tartották az
éves „summit”-eket. Majd válaszd ki az egyik évi csúcstalálkozót és erről (kiemelten ennek legfontosabb eredményeiről) készíts egy ppt formájú (max. 15 diából álló) prezentációt!
BRIC/BRICS-csúcstalálkozók 2009-től napjainkig
Város/ország

Város/ország

2009:

2014:

2010:

2015:

2011:

2016:

2012:

2017:

2013:

2018:

5. Ismerjük meg a BRICS-államok legnagyobb vállalatait! Az internet segítségével keresd meg, hogy mely országokban
vannak bejegyezve a következő vállalatok és mi a fő tevékenységi körük ezeknek a vállalatoknak!
A vállalat neve

Ország

Tevékenységi kör

A vállalat neve

Tata Motors

Sinopec Group

Sberbank

Gazprom

China National Petroleum

Petrobras

Banco Bradesco

Indian Oil

Ország

Tevékenységi kör
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A 21. SZÁZAD VILÁGGAZDASÁGA

A NEMZETKÖZI KERESKEDELEM
ÉS A REGIONÁLIS GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓK

1. Határozd meg röviden a következő fogalmakat!
Export:
Import:
Szabadkereskedelem:
Protekcionizmus:
Vám:
Kvóta:
Árukereskedelem:
Szolgáltatáskereskedelem:

2. Sorold fel a regionális gazdasági integrációk létrejöttének legfontosabb okait!

3. Egy gazdasági integráció létrehozatala nemcsak gazdasági, de politikai kérdés is. Mi a véleményed erről a megállapításról?

4. Határozd meg röviden a regionális gazdasági integrációk egymást követő „lépcsőfokait”!
Kétoldalú kereskedelmi megállapodás:
Szabadkereskedelmi övezet:
Vámunió:
Közös piac:
Gazdasági Unió:
Monetáris Unió:
Politikai Unió:
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5. Nézd meg a Világkereskedelmi Szervezet (World Trade Organization) honlapját (www.wto.org)! Keresd meg az

itt elérhető „International Trade Statistics” című évkönyvet! A legutóbbi év adatai alapján töltsd ki a következő
táblázatokat!
[év], milliárd USD)

A világ legnagyobb áru- és szolgáltatásexportáló államai (
Az öt legnagyobb mezőgazdasági termékeket
(agricultural products) exportáló ország
Ország

Az öt legnagyobb fűtőanyagokat és ásványi anyagokat
(fuels and mineral products) exportáló ország

Éves forgalom
(milliárd USD)

Ország

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

Éves forgalom
(milliárd USD)

Válassz ki egy országot az öt közül, és nevezd meg,
hogy milyen mezőgazdasági termékeket exportál!

Válassz ki egy országot az öt közül, és nevezd meg,
hogy milyen nyersanyagokat exportál!

Az öt legnagyobb gyáripari termékeket
(manufactures) exportáló ország

Az öt legnagyobb szolgáltatásexportáló
(commercial services) exportáló ország

Ország

Éves forgalom
(milliárd USD)

Ország

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

Válassz ki egy országot az öt közül, és nevezd meg,
hogy milyen gyáripari termékeket exportál!

Éves forgalom
(milliárd USD)

Válassz ki egy országot az öt közül, és nevezd meg, hogy
mely szolgáltatási tevékenységek kivitele meghatározó!

6. Látogass el a WTO honlapjára! A honlapról szerzett információk alapján mondd meg, hogy a következő gazdasági
integrációk mely kontinensen és az adott kontinens mely részén találhatók!
MERCOSUR:
CEFTA:
CARICOM:
EAC:
SADC:
ASEAN:
Andean Community:
CACM:
GCC:
LAIA:
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A 21. SZÁZAD VILÁGGAZDASÁGA

A TRANSZNACIONÁLIS VÁLLALATOK

1. Milyen szerepe van a transznacionális vállalatoknak mindennapi életünkben? Írj néhány példát erre!

2. Sorolj fel olyan transznacionális vállalatokat, amelyek termékeit rendszeresen fogyasztod, illetve használod!

3. Napjainkban egyre erősödő tendencia, hogy a világ különböző részein élő emberek ugyanolyan márkájú termékeket

vásárolnak. Milyen jellegű a kapcsolat az ún. világtermékek kialakulása és a transznacionális vállalatok működése
között? Nevezz meg néhány ilyen világterméket!

4. Szituációs játék. Egy elektronikai eszközök gyártásával foglalkozó transznacionális cég Magyarországon kíván létrehozni leányvállalatot! Beszéld meg egyik osztálytársaddal, hogy kettőtök közül ki fogja képviselni a transznacionális vállalat és ki hazánk érdekeit! Közösen készítsétek el az alábbi táblázatot!
A beruházó transznacionális cég érdekei

Magyarország érdekei

Foglaljátok össze röviden „tárgyalásotok” legfontosabb eredményeit a következő szempontok alapján! Létre fog
hozni a cég leányvállalatot hazánkban?
Amennyiben igen, akkor
melyik városban?
várhatóan mikor kezdi meg a működését?
milyen tevékenységet fog végezni?
hogyan fog alakulni a cég foglalkoztatási politikája?
a leányvállalat részesül-e, és milyen jellegű/mértékű adókedvezményben?
egyéb szempontok:
Amennyiben nem, akkor
miért nem?
várhatóak-e további tárgyalások?
egyéb szempontok:
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A 21. SZÁZAD VILÁGGAZDASÁGA

A PÉNZ VILÁGA

1. Írj néhány példát arra, hogy mindennapi életünkben hogyan jelenik meg a pénz három fő funkciója!

2. Mi a különbség a készpénz és a bankszámlapénz között?

3. Mit értünk az infláció fogalmán, és mivel fejezzük ki ennek mértékét?

4. Határozd meg a valuta és a deviza fogalmát!

5. Holnap külföldre utazunk és ehhez költőpénzre van szükségünk. A bankban vegyünk 300 USA-dollárt (USD) és

400 eurót (EUR, €)! Számítsd ki, hogy az adott valutákért mennyit kell forintban fizetnünk! Számításaidat a Magyar Nemzeti Bank (www.mnb.hu) adott napra vonatkozó adatai alapján végezd!
Valutanem

Árfolyam

Fizetendő Ft

300 USD
400 EUR

6. Nyáron Budapestről világkörüli útra indulunk. Nevezd meg világ körüli utunk célországait az egyes országok valutakódja alapján! Kövesd atlaszban világ körüli utunk útvonalát!
Valutakód

Az ország neve

Az ország valutájának neve

1. GBP
2. MXN
3. CLP
4. NZD
5. AUD
6. SGD
7. CNY
8. RUB

12
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7. Határozd meg a központi bank legfontosabb feladatait!

8. Melyek a kereskedelmi bankok legfontosabb funkciói?

9. Legyél igazi bankár! Számíts kamatot!

A banki kamatszámítás képlete a következő:
Kamat =

tőke × kamatláb (százalékban) × napok száma
36 000

Mennyi lesz a kamat, ha
400 000 Ft-ot 30 napra lekötünk 4%-os kamatláb mellett?
400 000 Ft-ot 61 napra lekötünk 3,5%-os kamatláb mellett?
250 000 Ft-ot 122 napra lekötünk 1,5%-os kamatláb mellett?
350 000 Ft-ot 91 napra lekötünk 2%-os kamatláb mellett?

10. Házi feladat igazi bankároknak. Az internetről gyűjtött információk segítségével írd be a szövegbe a hiányzó szavakat! Nézd is meg a filmet!

A világgazdaság egyik leghíresebb bankcsődje
1762-ben alakult meg az első brit befektetési bank, a
a

(1) Bank. Ezt a bankot rendszeresen

(2) bankjaként emlegették. Több mint kétszáz évvel később, 1995-ben e bank csődbe

ment, köszönhetően egy

(3) nevű, felelőtlenül eljáró bróker spekulációs tevékenységének.

Az akkor 28 éves bróker a

(4) értéktőzsdén megforgatta a cég vagyonát arra spekulálva,

hogy stabil marad a japán részvénypiac. Azonban a kobei földrengés nyomán hatalmasat zuhantak a japán részvények értékei, s ez keresztülhúzta a bróker számításait. A csődbe ment bankot a holland
(5) vette meg, jelképesen

(6) fontért. E történet volt az alapja az 1999-ben bemutatott
(7) című filmnek. A film főszerepét

(8) játszotta.

11. Határozd meg röviden az árutőzsde és az értéktőzsde fogalmát!

12. Legyél igazi bróker! Ismerd meg a világ legfontosabb tőzsdeindexeit! Az internet segítségével nevezd meg, hogy az
alábbi tőzsdeindexek mely értéktőzsdékhez tartoznak!

DJIA:

BUX:

DAX-30:

FTSE 100:

ATX:

Nikkei 225:

SGX:

Hang Seng:
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A 21. SZÁZAD VILÁGGAZDASÁGA

A NEMZETKÖZI TŐKEÁRAMLÁSOK

1. Mi a nemzetközi tőkeáramlások szerepe korunk világgazdaságában? Foglald ezt össze néhány mondatban!

2. Egészítsd ki a következő ábrát!
Nemzetközi tőkeáramlások
Pénzügyi átutalások

Értékpapír-kereskedelem

3. Mit értünk a külföldi működőtőke-beruházások kifejezés alatt?

4. Mi az összefüggés a nemzetközi működőtőke-beruházások és a transznacionális vállalatok között?

5. Mit értünk a spekulációs ügylet fogalmán? Napi forgalmát mekkora értékre becsülik?

6. Legyél professzionális valutakereskedő! A Global Forex honlap – www.globalfx.hu – segítségével határozd meg a
nemzetközi devizapiac alapfogalmait!
Bázisdeviza:
Értéknap:
Forward ügylet:
Jegyzett deviza:
Long (vételi) pozíció:
Overnight ügylet:
Short (eladási pozíció):
Spot ügylet:
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A 21. SZÁZAD VILÁGGAZDASÁGA

A GLOBÁLIS ADÓSSÁGVÁLSÁG

1. Határozd meg a következő fogalmakat!
Hitel:
Kamat:
Adósság:
Eladósodás:
Összes külső adósságállomány:

2. Milyen pénzügyi és gazdasági jellemzői vannak egy eladósodott országnak?

3. Egy ország esetében mikor indokolt a külföldi hitelek felvétele? Sorold fel ezeket az indokokat!

4. Holnap egy fejlődő ország miniszterelnökévé neveznek ki. Az ország GNI/fő-értéke ugyan alacsony, de – a geológiai

kutatások szerint – jelentős gyémántkészlettel rendelkezik. Az ország önerőből nem tudja a gyémántbányászatot
elindítani, ezért hosszú lejáratú, kedvezményes kamatozású, nagy összegű hitelt vesz fel. Mint miniszterelnök
foglald össze a hitelfelvétel gazdasági indokait, különös tekintettel az ország jövőbeli gazdasági fejlődésére!
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A 21. SZÁZAD VILÁGGAZDASÁGA

AZ EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE,
A NEMZETKÖZI VALUTALAP ÉS A VILÁGBANK

1. Jellemezd az ENSZ legfontosabb szerveinek működését, és írd le kiemelt feladatait!
Közgyűlés:
Titkárság:
Biztonsági Tanács:
Nemzetközi Bíróság:
Gazdasági és Szociális Tanács:

2. Sorold fel a Biztonsági Tanács öt állandó tagját!
3. Látogass el az ENSZ honlapjára (www.un.org) és az ott található információk alapján válaszolj a kérdésekre!
Hány tagállama van jelenleg az ENSZ-nek?
Mikor lett hazánk az ENSZ tagja?
1945-ben hány tagállam írta alá az ENSZ alapokmányát?
Melyik évben vált Svájc az ENSZ tagállamává?
2006-ban melyik ország lett az ENSZ tagja?
Melyik ország csatlakozott 2011-ben az ENSZ-hez?
Nevezz meg legalább három olyan földrajzi helyet, ahol jelenleg is az ENSZ békefenntartó alakulatai szolgálnak!

4. Válaszolj a következő kérdésekre a Magyar Nemzeti Bank (www.mnb.hu) és a Nemzetközi Valutaalap (www.imf.
org) honlapjáról gyűjtött információk segítségével!
Hány ország tagja jelenleg az IMF-nek?
Hazánk mikor lett tagja az IMF-nek?
Ki képviseli hazánkat az IMF Kormányzótanácsában?
Mikor kötött utoljára hitelmegállapodást hazánk az IMF szervezetével?
Van jelenleg tartozása hazánknak az IMF felé?
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A 21. SZÁZAD VILÁGGAZDASÁGA

ÖSSZEFOGLALÁS

1. Töltsd ki az alábbi keresztrejtvényt a meghatározások alapján!
1. A szó jelentése egységesülés, összefonódás. 2. Az érték- vagy árutőzsdéken dolgozó üzletkötők, alkuszok. 3. A
gazdaság egyik ágazata, a fejlett országokban jelentősége roppantmód lecsökkent. 4. Gazdaságpolitika, amelynek
révén az állam a hazai gazdaság védelmében korlátozza az importot. 5. A termelési tényezők más néven. 6. A szó
világméretűvé válást jelent. 7. A pénz elértéktelenedése. 8. Létének három tényezője az állandó lakosság, a meghatározott terület és a saját kormány. 9. A piacgazdaság lényegi eleme. 10. Öt országból álló országcsoport, amelyek
a Föld leginkább feltörekvő piacait tömöríti. 11. A szabadon átváltható valuta jelzője. 12. A nyersanyagok kitermelésére irányuló gazdasági tevékenység. 13. A gazdaság mikroszintje, általában egy család vagy több család alkotja.
14. Az ENSZ legfontosabb szerve, amelynek minden tagország tagja. 15. Gross National Income, rövidítve. 16. A
gazdaság működését elősegítő hálózatok, eszközök összessége.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

A függőleges mezőben összeolvasható szó:

2. Rendezzetek vitát! Ki hogyan értékeli a 21. századi világgazdasági átrendeződést a közel (és távoli!) jövőben az

alábbi témákban? Dolgozzatok párban vagy csoportban! Beszélgessetek, érveljetek az alábbi témákról! Jegyezzétek
le a legmeggyőzőbb érveket!
a) globális adósságválság, a nemzetközi adósságtérkép átrendeződése:
b) gazdasági integrációk szerepe a világgazdaságban:
c) nemzetállamok szerepe a világgazdaságban:
d) transznacionális vállalatok szerepe a világgazdaságban:
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RÉGIÓK, ORSZÁGOK, ORSZÁGCSOPORTOK A 21. SZÁZAD VILÁGÁBAN

FORDUL A FÖLDGÖMB

1. Az atlasz segítségével oldd meg az alábbi feladatokat!

a) Kék színnel jelöld be a térképen az Európai Unió 28 tagállamát!
b) Piros színnel jelöld be a térképen a 2015. január 1-jétől életbe lépő Eurázsiai Unió három országát! Ha bővült
az Eurázsiai Unió az utóbbi időben, akkor jelöld be az új tagállamokat is! http://www.eurasiancommission.org
c) Sárga színnel jelöld a Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés 21 tagállamát! http://www.apec.org
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2. Egy logisztikai cég igazgatója leszel Pekingben!

a) Az lesz a feladatod, hogy Pekingből szárazföldi és tengeri úton szervezd meg a kínai áruk szállítását Európába!
b) Jelöld be a térképre a javasolt szállítási útvonalat Pekingből Budapestre, mind szárazföldi, mind tengeri úton!
c) Milyen országokat fog érinteni a szállítási útvonal szárazföldi és tengeri útvonalon?

3. Használd az atlaszod!

a) Jelöld be a térképre az európai, az ázsiai és az amerikai kontinens legnagyobb nemzetgazdaságait, a tankönyvben
található grafikon alapján!
b) A tankönyv ábrája alapján vizsgáld meg a világ 20 legnagyobb vállalatát! Keresd meg e vállalatok központjait!
Jelöld be e vállalati központokat a világtérképre!

4. A magyar kormány „Keleti nyitás” külgazdasági stratégiájának tanácsadója leszel! E térkép alapján indokold meg,
hogy miért kiemelten fontos a 21. század világgazdaságában a „Keleti nyitás” stratégia! Megítélésed szerint mely
országok lehetnek a legfontosabbak a kormány „Keleti nyitás” külügyi/külgazdasági stratégiájában? Indokold is
meg véleményedet!
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