
Országok Afrikában 

1. Hogyan hasonlíthatók össze az országok? 

A gazdaság ágazatai: 

A/ 

mezőgazdaság 

ipar 

szolgáltatás 

A szolgáltatások = a gazdaság egyik ágazata. A szolgáltatás nem hoz létre új anyagi javakat, termékeket, 

hanem a társadalom tagjainak igényeit igyekszik kielégíteni (pl. eladó, tanár, postáskisasszony, fodrász stb.) 

B/ 

primer szektor (nyersanyagok előállítása, kitermelő tevékenység = bányászat) 

szekunder szektor (a nyersanyagok feldolgozása = ipar) 

tercier szektor (szolgáltatások) 

kvaterner szektor (az információ feldolgozása és tárolása, kutatás és fejlesztés, innováció) 

 

Bruttó hazai termék (GDP) = egy adott országban az egy év alatt előállított, végső felhasználásra kerülő 

termékek és szolgáltatások összértéke. → GDP/fő. 

A gazdaság szerkezete = megmutatja, hogy a gazdaság egyes ágazatai (szektorai) milyen mértékben járulnak 

hozzá a GDP-hez. 

A gazdaság fejlettségét mutatja a foglalkozási szerkezet. A fejlett országokban alacsony a primer szektorban 

dolgozók aránya, s 60-70% körül van a tercier és a kvaterner szektorban dolgozók aránya. 

Foglalkozási szerkezet = megmutatja, hogy az aktív keresők milyen arányban oszlanak meg a gazdaság 

ágazatai között. 

HDI = (Human Development Index) Emberi Fejlettségi Index. A különböző országok fejlettségének 

összehasonlítására szolgáló mutató. A HDI három mutatót von egybe: a születéskor várható élettartamot, 

az írástudást, iskolázottságot valamint az életszínvonalat. (A HDI alapján 2018-ban Magyarország a 45. 

helyen áll az országok rangsorában.) 

Összehasonlításra alkalmas mutatók még: 

 az 1000 lakosra jutó orvosok száma 

 az 1000 lakosra jutó kórházi ágyak száma 

 a munkanélküliek aránya 

 csecsemőhalandóság 

 gyermekhalandóság 

 

 

 

 

  



2. Nigéria 

Népesség: 206 millió fő (2020, Világbank) 

Terület: 924 ezer km2 

GDP/fő: 2.100 USD (2020, Világbank) 

Főváros: Abuja. 

Legnagyobb város: Lagos. 

Nagyjából egyenlő arányban vannak a muszlimok és a keresztények. 

Afrika legnagyobb kőolajtermelője. Az export értékének 90%-a a kőolajiparhoz kötődik. 

Legfontosabb mezőgazdasági exportterméke a kakaó. 

Fő folyója: Niger. 

 

3. Egyiptom 

Népesség: 102 millió fő (2020, Világbank) 

Terület: 1 millió km2 

GDP/fő: 3.000 USD (2019, Világbank) 

Főváros: Kairó. 

További tudnivalók Egyiptomról: http://tozserpal.com/dugonics/10-evfolyam/Egyiptom_10_evf.pdf 

 

4. Dél-afrikai Köztársaság 

Népesség: 59,3 millió fő (2020, Világbank) 

Terület: 1,2 millió km2 

GDP/fő: 6.000 USD (2019, Világbank) 

Főváros: Pretoria. 

Főbb népcsoportok: 

 fehérek 

 bantuk 

 indiaiak 

 „színesek” 

 busmanok és hottentották – ez a két népcsoport az eredeti lakosság maradványa. A többi 

bevándorló. 

A pénzügyi és kereskedelmi élet központja: Johannesburg. 

Legforgalmasabb kikötővárosai: Fokváros és Durban. 

  



Az ország legfontosabb problémái: 

o vízhiány 

o szélsőséges jövedelemkülönbségek 

o rossz közbiztonság 

o erős függés az ásványkincsek világpiaci árának alakulásától 

o egészségügy fejletlensége, járványok (pl. AIDS). 

Fontosabb exporttermékek: 

 arany 

 platina 

 gyémánt 

 vasérc 

 feketekőszén 

 foszfát 

 uránérc 

 nikkel 

 krómérc 

 

Fontos a turizmusból származó bevétel: a kontinensen ide érkezik a legtöbb külföldi turista. 

Világhírű nemzeti parkja: Kruger Nemzeti Park. 

Izgalmas videó a park életéből: https://www.youtube.com/watch?v=LU8DDYz68kM 
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