POJMOVNIK:
(delovna verzija)

pojem
Kazalnik
BDP (absolutni)

BDP na prebivalca
Davek

Fizična oseba
Pravna oseba
Uvoz
Izvoz
Subvencija

Amortizacija
Delovna sredstva

Poslovni proces
Izdatek
Siva ekonomija

razlaga
Pokazatelj, ki napoveduje ali kaže stanje ali nakazuje razvoj česa
Bruto domači proizvod (BDP) je vrednost vseh dokončanih
proizvodov in storitev, ki so bili ustvarjeni znotraj ene države v
določenem obdobju (po navadi na letni ravni). Upoštevajo se le
proizvodi in storitve, ki so dokončani in pripravljeni za takojšnjo
uporabo, in ne tisti namenjeni nadaljnji predelavi ali proizvodnji
drugih izdelkov in storitev. Pri izračunu BDP-ja se po navadi
upošteva tržna vrednost vključenih elementov.
Namen izračunavanja bruto domačega proizvoda je dobiti
vpogled v gospodarsko aktivnost znotraj države, njen razvoj in
stopnjo njene rasti. BDP je pravzaprav indikator zdravja
ekonomije znotraj ene države. Posledično se z BDP-jem ocenjuje
kakovost oziroma standard življenja v posamezni državi
BDP preračunan na število prebivalcev države.
Je splošna dajatev za kritje skupnih izdatkov javne uprave (SSKJ)Davek
je finančna ali drugačna obremenitev davkoplačevalca (fizične ali
pravne osebe). Določi, predpiše in pobira ga država.
človek kot nosilec pravic
pravno priznana skupnost z namenskim premoženjem ali
premoženjski sklad
denar, proizvajalna sredstva, finančne naložbe, ki prinašajo
dohodek
prodajanje blaga v drugo državo
Subvencija je denarna podpora ali pomoč. Lahko je enkratna ali
trajna, v nasprotju s kreditom pa je ni treba vračati. Subvencije
za različne namene dajejo občine ali država. Subvencije so
običajno vezane na določene zahteve, ki jih mora prosilec
izpolnjevati.
Strošek, ki nastane zaradi obrabe delovnih sredstev.
Med delovna sredstva štejemo: zemljišča, zgradbe, transportna
sredstva, delovna orodja, opremo, inventar, pogonske stroje,
dolgoletne nasade...
Poslovni proces pomeni opravljanje poslovne dejavnosti
(nabava, proizvodnja, prodaja)
Je opredeljen kot zmanjševanje denarnih sredstev podjetja
Siva ekonomija je pojav, ki ga najdemo v vseh sodobnih družbah.
Če sivo ekonomijo povezujemo z gospodarsko statistiko
govorimo o neregistrirani proizvodnji, zaposlenosti in dohodku,
če pa jo povezujemo z davčno službo govorimo o neprijavljeni ali
napačno prijavljeni proizvodnji, zaposlenosti in dohodkih, ki

stroški
Življenjski standard

zato, ker niso prijavljeni, tudi niso obdavčeni.
Stroški so v denarju izražena poraba ali obraba posamezne
prvine poslovnega procesa
Življenjski standard je merljiv status posameznika v odnosu do
celotne družbe v obravnavani skupini. skupek možnosti za
zadovoljevanje življenjskih, duhovnih, kulturnih potreb, življenjska
raven

Tržna vrednost
Kapital

Vrednost blaga ali storitve na trgu, ki jo mora plačati kupec.
denar, proizvajalna sredstva, finančne naložbe, ki prinašajo
dohodek
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