
A gazdasági fejlettség A gazdasági fejlettség 

mutatóimutatói



A gazdasági fejlettséget A gazdasági fejlettséget 

meghatározó tényezőkmeghatározó tényezők

�� A rendelkezésre álló tőke nagysága A rendelkezésre álló tőke nagysága 
(nemzeti vagyon)(nemzeti vagyon)

�� A munkaerő fejlettségeA munkaerő fejlettsége
A természeti erőforrások gazdagságaA természeti erőforrások gazdagsága�� A természeti erőforrások gazdagságaA természeti erőforrások gazdagsága

�� A politikaiA politikai--társadalmi viszonyok társadalmi viszonyok 
fejlettségefejlettsége





A gazdasági fejlettség mutatóiA gazdasági fejlettség mutatói



Foglalkozási szerkezetFoglalkozási szerkezet

�� Megmutatja, milyen arányban Megmutatja, milyen arányban 
dolgoznak az aktív keresők az egyes dolgoznak az aktív keresők az egyes 
szektorokban.szektorokban.

�� Primer szektor magas aránya Primer szektor magas aránya → → �� Primer szektor magas aránya Primer szektor magas aránya → → 
gyengén fejlett gazdasággyengén fejlett gazdaság

�� Szekunder és tercier szektor magas Szekunder és tercier szektor magas 
aránya → fejlett gazdaságaránya → fejlett gazdaság

�� Tercier szektor túlsúlya → kiemelkedő Tercier szektor túlsúlya → kiemelkedő 
gazdasággazdaság







Nemzeti vagyonNemzeti vagyon

�� Az ország rendelkezésére álló:Az ország rendelkezésére álló:
a)a) anyagi javakanyagi javak
b)b) természeti erőforrásoktermészeti erőforrások

szellemi erőforrásokszellemi erőforrásokc)c) szellemi erőforrásokszellemi erőforrások



Bruttó hazai termék (GDP)Bruttó hazai termék (GDP)

�� Az Az ország területénország területén egy év alatt egy év alatt 
létrehozott, végső felhasználásra létrehozott, végső felhasználásra 
kerülő termékek és szolgáltatások kerülő termékek és szolgáltatások 
értékének összességeértékének összességeértékének összességeértékének összessége

�� GDPGDP = = fogyasztási kiadásokfogyasztási kiadások + + 
beruházásokberuházások + + kormányzati kiadásokkormányzati kiadások + + 
exportexport –– importimport

�� A gazdasági növekedést a GDP évi A gazdasági növekedést a GDP évi 
átlagos %átlagos %--os növekedésével fejezik ki.os növekedésével fejezik ki.



Bruttó nemzeti termék (GNP)Bruttó nemzeti termék (GNP)

�� Az adott ország állampolgárainak Az adott ország állampolgárainak 
tulajdonában lévő termelési tulajdonában lévő termelési 
eszközök segítségével eszközök segítségével bárhol a bárhol a 
világonvilágon előállított termékek és előállított termékek és világonvilágon előállított termékek és előállított termékek és 
szolgáltatások értékének összeségeszolgáltatások értékének összesége

�� A GDP és GNP egy főre kiszámított értéke A GDP és GNP egy főre kiszámított értéke 
jól használható az országok jól használható az országok 
összehasonlításáraösszehasonlítására







Egyéb, a gazdasági fejlettséget Egyéb, a gazdasági fejlettséget 

mutató számokmutató számok

�� Születéskor várható élettartamSzületéskor várható élettartam
�� Energiafogyasztás mértékeEnergiafogyasztás mértéke
�� Kórházi ágyak számaKórházi ágyak száma

Írástudatlanok arányaÍrástudatlanok aránya�� Írástudatlanok arányaÍrástudatlanok aránya
�� Internetkapcsolatok száma stb.Internetkapcsolatok száma stb.











A gazdasági fejlettség területi A gazdasági fejlettség területi 

különbségeikülönbségei



Fejlett országokFejlett országok

�� Sokoldalú, fejlett, korszerű gazdaságSokoldalú, fejlett, korszerű gazdaság
�� Kiemelkedő technikai színvonalKiemelkedő technikai színvonal
�� K+FK+F--re fordított összeg magasre fordított összeg magas

Tercier és kvaterner szektor Tercier és kvaterner szektor �� Tercier és kvaterner szektor Tercier és kvaterner szektor 
meghatározó szerepe a foglalkozási meghatározó szerepe a foglalkozási 
szerkezetben és a GDP előállításábanszerkezetben és a GDP előállításában

�� Fejlett infrastruktúraFejlett infrastruktúra
�� Városlakók aránya magasVároslakók aránya magas



Fejlődő országokFejlődő országok

�� Elmaradott gazdaságElmaradott gazdaság
�� Alacsony technikai színvonalAlacsony technikai színvonal
�� Gyors népességnövekedésGyors népességnövekedés

Primer szektor nagy szerepe a Primer szektor nagy szerepe a �� Primer szektor nagy szerepe a Primer szektor nagy szerepe a 
foglalkozási szerkezetben és a GDP foglalkozási szerkezetben és a GDP 
előállításábanelőállításában

�� Gyakori eladósodásGyakori eladósodás




