
Világgazdasággal kapcsolatos fogalmak (10. osztály) 

Állam: Határokkal kijelölt szuverén (politikailag független) földrajzi terület, amelynek 

állandó lakossága, saját kormánya van (intézményei segítségével egy adott politikai rendszer 

irányít.) 

Piac: Olyan valós és/vagy fiktív hely, ahol az eladók és vevők kapcsolatba lépnek egymással 

Piacgazdaság: Termék árát a kereslet és kínálat szabja meg. Hajtóereje a profitra törekvés. 

Alapja a magántulajdon. 

Állam szerepe a piacgazdaságban:  

1. az infrastruktúra biztosítása, fejlesztése,  

2. biztosítja a tiszta piaci versenyt (monopolhelyzet megakadályozása) 

3. védi a munkavállalók alapjogait 

4. biztosítja a közszolgáltatásokat, pl. oktatás, eü., közbiztonság 

5. tsd-i egyenlőtlenségek mérséklése 

Szociális háló: Az államnak a társadalmi egyenlőtlenségek mérséklésére irányuló 

tevékenysége (pl.: munkanélküli segély, egészségbiztosítás, nyugdíj, adókedvezmények, 

egyéb segélyek) 

Költségvetési hiány: Deficit. Az állam kiadásai meghaladják a bevételeket. A hiányt 

hitelekből lehet pótolni. 

GDP: (Gross Domestic Product) Az adott országban egy év alatt előállított, végső 

felhasználásra kerülő termékek és szolgáltatás összértéke.  

Az összértéknek általában az egy főre eső értékét szokták megadni USD-ben kifejezve, hogy 

a különböző lakosságszámú és méretű gazdaságok összehasonlíthatóak legyenek. 

GNI: (Gross National Income) bruttó nemzeti termék, a külföldről beáramló és a külföldre 

kiáramló jövedelmeket kivonjuk egymásból és az így kapott értéket hozzáadjuk a GDP-hez. 

Az összértéknek általában az egy főre eső értékét szokták megadni USD-ben kifejezve, hogy 

a különböző lakosságszámú és méretű gazdaságok összehasonlíthatóak legyenek. 

 

ppp= vásárló erő paritás = vásárlóerő-arányos GDP: Azt mutatja meg, hogy mennyi 

terméket és szolgáltatást lehet vásárolni egy valutában (USD, euró) egy másik valutához 

mérve, ezzel figyelembe véve az egyes országokban eltérő árakat. 

HDI: (Human Development Index) Az emberi fejlődés indexe, amely az egy főre eső 

jövedelmen kívül figyelembe veszi annak vásárlóerejét, az iskolázottságot, a születéskor 

várható élettartamot. A 0,8 feletti értékkel rendelkező országokat fejlett gazdaságú 

országoknak tekintik. 



Preferenciális vámövezet: TK. 10. o. táblázat 

Szabadkereskedelmi övezet: TK. 10. o. táblázat 

Vámunió: TK. 10. o. táblázat 

Közös piac: TK. 10. o. táblázat 

Gazdasági unió: TK. 10. o. táblázat 

Pénzügyi unió: TK. 10. o. táblázat 

Politikai unió: TK. 10. o. táblázat 

Gazdasági szerkezet: Azt mutatja meg, hogy az egyes gazdasági szektorok milyen 

mértékben járulnak hozzá a termeléshez, a GDP előállításához. 

Tercier szektor: Szolgáltatások feladata, hogy biztosítsa a termelés és a társadalom megfelelő 

színvonalú működéséhez szükséges feltételeket. A tercier szektor aránya egy adott ország gazdasági 

szerkezetében a társadalmi-gazdasági fejlődéssel együtt fokozatosan nő, a fejlett országokban mára 

meghatározóvá vált. Három fő csoportja: termelő/termelési, társadalmi/közületi, személyes 

szolgáltatások. 

Kvaterner szektor: Információk feldolgozásával, kutatás-fejlesztéssel (K+F) foglalkozó, 

kimagasló tudást igénylő ágazatok.  

Telepítő tényezők hagyományos csoportosítása: Természeti(példákkal), társadalmi-

gazdasági(példákkal) 

Infrastruktúra: A szolgáltatások működéséhez szükséges műszaki létesítmények (eszközök, 

berendezések, létesítmények). A szolgáltatás mindig valamilyen tevékenység, az 

infrastruktúra az ehhez szükséges eszközök. 

Foglalkozási szerkezet: Aktív keresők népességen belüli aránya hogyan oszlik meg az egyes 

gazdasági szektorok között. 

Foglalkozási átrétegződés: A kereső népesség szektorok közötti áramlása, amely 

lakóhelyváltozással is jár. (A fejlett országokban a XIX. századtól a következőképpen zajlott: 

mezőgazdaság  ipar  szolgáltatás) 

GDP növelése: Gazdaság extenzív növelésével. Újabb erőforrások bevonásával, 

foglalkoztatottak számának bővítésével. 

Gazdaság intenzív fejlesztésével, a gazdasági szerkezet átalakításával, termelékenység 

fokozásával (ugyanakkora ráfordítással több kibocsátás elérése). 

 TRIÁD: A hárompólusú világgazdaság centrumterületei, az Európai Unió, az USA és Japán 

összefoglaló neve. 



Szolgáltatás kereskedelem: Termékek, tőkék, személyek, információk nemzetközi 

mozgásával kapcsolatos szolgáltatások. Szabadalmak, szoftverek, információk jogdíjai, 

szállítási, biztosítási, karbantartási díjak, szakértők díjazása stb. 

Erőtér: A világgazdaság erőcentrumai körül szerveződő térség (érdekszféra) – félperiféria, 

periféria. 

Centrum jellemzése: Tankönyv! Fontosabb kulcsszavak - (Gazdasági erő, tőke, szellemi 

erőforrások, tudás felhalmozása. Technológiai fejlesztések, nagyvállalatok központjai, 

pénzügyi-kereskedelmi központok, nemzetközi szervezetek központjai, nemzetközi 

tőkeáramlás közöttük, fejlett szociális háló működik.) 

Periféria jellemzése: Tankönyv! Fontosabb kulcsszavak - Alacsony GDP, duális gazdasági 

szerkezet, egyoldalú kivitel – világpiaci függés. Hiányos infrastruktúra, kevés képzett 

munkaerő. 

Félperiféria jellemzése: tk 

Duális gazdaság: Fejlődő országok jellemzője. Tradícionális önellátó gazdaság és kivitelre 

termelő, modern árutermelő szektor párhuzamos jelenléte. A tradícionális szektor a saját belső 

gazdasági fejlettség szintjét képviseli, ill. a belső gazdasági fejlődés eredménye, míg a modern 

szektor a gyarmatosítás és a külföldi működőtőke befektetések eredménye.  

Szabadkereskedelem: Eltérő természeti adottságokon, termelési tényezőkön és komparatív 

előnyök elvén alapuló kereskedelem. Tiszta formában sosem valósult/ul meg. 

Komparatív előnyök elve: Arra a termék előállítására specializálódik egy ország, amiben a 

legtermelékenyebb. 

Protekcionista gazdaságpolitika: A hazai termelőket védi, a külföldről származó import 

árucikkek versenyétől. 

Vám: Importált árukra kivetett adó. 

Kvóta: Valamely behozható árucikk mennyiségének korlátozása. 

Dömping: Valamely árut külföldi piacon olcsóbban értékesítenek, mint a hazai piacon. 

Embargó: Áruszállítások (import és export) teljes vagy részleges zárlata. Általában politikai 

megfontolásból. 

Adósság: Hitel összege+ annak kamatai 

Eladósodás: Ha az adósság gyorsabban nő, mint az a forrás, amelyből a hitel adott törlesztő 

részlete, és az aktuális kamat fizethető  

Adósságszolgálati ráta: Hitelek esedékes törlesztő részletei és kamatai. Az eladósodottság 

mértékét mutatja. (Az adósságállományt az adott ország GNI-nak ill. exportjának 

összértékéhez viszonyítjuk.) 



Cserearányromlás: 1970-es évek, világgazdasági korszakváltás. Csökkenő nyersanyag 

illetve alapanyagárak és kereslete, így az nyersanyag export bevételek csökkentek. Importért 

egyre több exportra van szükség. (probléma a fejlődő országokban). 

TNC: Olyan nagyvállalat, amelyek egy országban van a székhelye (HQ) és teljesen vagy 

részlegesen tulajdonolt leányvállalata/i más ország/ok/ban működnek. 

Globalizáció: A nemzetállami határok "elmosódása”, a világ egységessé válása, az egyes 

országok polgárai egyre inkább világpolgárokká alakulása. Fogyasztási szokások, kulturális 

javak, uniformizálódnak.  Az információ, a tőke, a szolgáltatások és termelés világot behálózó 

áramlása. Angol nyelv térhódítása. 

  

Globalizáció alappillérei: 1. kommunikációs technológia, közlekedés rohamos fejlődése. 

2. TNC-k megerősödése – termelés növekvő koncentrációja 3. Nemzetközi pénzforgalom 

megnövekedése (termelés nélküli haszonszerzés). 

Global 500: TNC toplista, a világ 500 legnagyobb TNC-je, Fortune magazin által felállított 

vállalati sorrend– éves árbevételek alapján. 

Intrafirm kereskedelem: Vállalaton belüli kereskedelem. TNC leányvállalatai között. 

Lehetőséget ad az adózási törvények kikerülésére. Hasznot ott könyvelnek többet, ahol 

alacsonyabb adókulcsok vannak, míg a kiadások ott lesznek magasabbak, ahol magasabb adó 

törvények vannak . 

Vertikális termelési integráció: (vertikális=egymásra épülő) A) Feldolgozás lépcsőfokai 

más-más ország leányvállalatánál (TK. 22. o. 17. a ábra).  

B) Alkatrészek külön üzemben, összeszerelés egy helyen (TK. 22. o. 17. b ábra) 

 

 


