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1. Gospodarka - całokształt działalności gospodarczej prowadzonej w sferze 

produkcji, konsumpcji oraz podziału dóbr i usług. Działalność ta polega na 

wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług zgodnie z potrzebami ludności. Może 

dotyczyć gospodarki regionalnej, krajowej, światowej. 

 

2. Dobrobyt - ocena poziomu dobrego samopoczucia z dostępnych warunków 

gospodarczych, kulturowych, politycznych i środowiskowych. To stan, w 

którym mamy odczucie komfortu, jesteśmy zdrowi i szczęśliwi. Wyróżnia się 

dobrobyt gospodarczy i społeczny. 

 

3. System SNA - system rachunków narodowych, wprowadzony w latach 50-

tych przez ONZ. Umożliwia w jednolity sposób mierzyć kondycję gospodarczą 

danego kraju.   

 

4. Mierniki systemu SNA - mierzące poziom produkcji: PKB (Produkt 

Krajowy Brutto), PNB (Produkt Narodowy Brutto), PNN (Produkt Narodowy 



Netto); mierzące poziom dochodów: DN (Dochód Narodowy), DO (dochody 

osobiste), DOD (dochody osobiste do dyspozycji tzw. dochody rozporządzalne). 

 

5. PKB - Produkt Krajowy Brutto to pieniężna wartość bieżącej produkcji 

rynkowej wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych podczas określonego 

czasu przez czynniki produkcji (wytwórcze) znajdujące się na terenie danego 

kraju, niezależnie od tego kto jest ich właścicielem. 

 

6. Dobro finalne - dobro przeznaczone dla ostatecznego użytkownika, do 

bezpośredniej konsumpcji, nie ulega dalszej przemianie, obróbce. 

 

6. PKB per capita - Produkt Krajowy Brutto przypadający na jednego 

mieszkańca. Realny PKB podzielony przez liczbę mieszkańców. Służy do 

porównań międzynarodowych. Wyrażony w dolarach amerykańskich.  Wielkość 

uśredniona. Trzeba uważać przy porównywaniu gospodarek, jeśli kraje mają 

bardzo małą lub bardzo dużą liczbę mieszkańców. 

 

7. HDI - Human Development Index, Wskaźnik Rozwoju Społecznego. 

Syntetyczny  miernik  opisujący efekty  w  zakresie społeczno-ekonomicznego 

rozwoju poszczególnych krajów. Wprowadzony w 1990 r. przez ONZ dla celów 

porównań międzynarodowych. Wskaźnik ten został opracowany przez 

pakistańskiego ekonomistę Mahbuba ul Haqa oraz indyjskiego ekonomistę 

Amartya Sena. Ten drugi naukowiec w 1998 r. został uhonorowany Nagrodą 

Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii za prace nad ekonomią 

dobrobytu. 
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