VÁZLATOK
I. A gazdasági élet szerkezete, mutatói

TERMELÉS, FOGYASZTÁS
gazdasági tevékenység:

a társadalom működésének alapja
→ a természeti környezet erőforrásainak hasznosítása,
átalakítása
→ ásványkincsek
→ éghajlati adottságok
→ természetes növénytakaró
→ vízkészlet
→ talaj
→ hal- és vadállomány

termelés

az anyagi javak előállításának folyamata
→ kölcsönhatás a természeti és társadalmi környezet
között
eredménye: nyersanyagok, alapanyagok, fékész és
késztermékek

termelőerő

termelőeszköz + az ember a maga szaktudásával

humán erőforrás

az ember
→ szaktudás, képzettség, tapasztalat,
→ alkalmazkodóképesség, megújulási készség

fogyasztó

az, aki megvásárolja a számára szükséges élelmiszereket,
iparcikkeket, szolgáltatásokat

A GAZDASÁG FEJLETSÉGÉNEK „MÉRŐESZKÖZEI”
GDP

(gross domestic product) bruttó hazai termék
= az adott országban egy év alatt megtermelt, előállított
új termék és a szolgáltatások összértéke

GNP

(gross national product) bruttó nemzeti termék
= nem tartalmazza a külföldi vállalatok által megtermelt
értéket, de figyelembe veszi a hazai vállalatok által
külföldön megtermelteket

összehasonlíthatóság

szükséges hozzá az értékek egy főre való vetítése
(USD/fő; EUR/fő)

gazdasági növekedés

GDP előző évi adatához való viszonyítás %-ban mérve
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PPP

(purchasing power parity) vásárlóerő paritás
figyelembe veszi a nemzeti valuták vásárlóerejét

HDI

(Human Development Index) → ENSZ vezette be
az emberi adottságok figyelembevételével is számol

GNEI

(Global New E-Economy Index) → a tudást veszi
figyelembe

EIU

(Economist Intelligence Unit)

A GAZDASÁGI SZERKEZET
mezőgazdaság
(primer szektor)

→ növénytermesztés (földművelés)
→ állattenyésztés
→ erdőgazdálkodás
→ vadgazdálkodás
→ halászat

ipar
(sekunder szektor)

→ kitermelés (alapanyagipar)
→ feldolgozás (feldolgozóipar)

szolgáltatás
(tercier szektor)

→ nem termel anyagi javakat
→ egyén és közösség szükségleteit elégíti ki
→ a gazdasági teljesítményből való részesdése az ország
fejlettségére utal

infrastruktúra

(kvaterner szektor)

azon háttérfeltételek összessége, amelyek a gazdaság
ágainak működéséhez, a termelés-fogyasztás
folyamataihoz szükségesek
(→ út, vasút, vezetékrendszer, vízmű, lakások,
egészségügyi intézmények, oktatási intézmények,
vendéglátóhelyek, üzletek,
→ az ember a maga szaktudásával, munkakultúrájával)
tudásgazdaság, információs gazdaság
K+F = kutatás és fejlesztés
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gazdasági szerkezet

azt mutatja meg, hogy mekkora az egyes szektorok
részesedése a javak előállításában

A FOGLALKOZÁSI SZERKEZET
Azt mutatja meg, hogy mekkora arányban dolgoznak a ténylegesen munkát végző aktív
keresők a gazdaság egyes ágazataiban.
Kezdetben vezető ágazat a mezőgazdaság és a kitermelő ipar volt. → vesztettek
jelentőségükből → a feldolgozó ipar részesedése megnőtt → majd a vezető helyett átvették a
szolgáltatások.
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