Студијски програм: Економија и пословно управљање
Назив предмета: Систем националних рачуна
Наставник/наставници: Милка В. Грбић
Статус предмета: студијски програм Економија и пословно управљање, изборни на модулу Економска
политика и развој
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Циљ изучавања наставног предмета је да се код студената продубе сазнања о основним макроекономским
категоријама, економским активностима, везама, токовима и променама стања како унутар земље, тако и
оних које се одвијају са иностранством и настају у процесу економске размене. С обзиром на то да су
релевантни статистички подаци и показатељи из различитих области економског живота незаобилазна
основа за вођење економске политике и доношење одлука на свим нивоима, циљ је да се студенти, између
осталог, упознају са стандардним праксама националног рачуноводства, концептима мерења цена,
фискалних агрегата, доходовне неједнакости, перформанси финансијског сектора и екстерне
макроекономске позиције.
Исход предмета
Знање стечено у оквиру овог предмета студентима омогућава да боље разумеју, правилно користе и
адекватно протумаче расположиве податке и индикаторе као документациону подлогу савремене
економске анализе. Тиме се унапређују способности студената у предвиђању будућих кретања
макрекономских варијабли и сагледавању могућности дугорочног развоја и економског раста, као и у
оцењивању и проучавању утицаја мера економске политике на кретања структурних, регионалних и
макроекономских показатеља.
Садржај предмета
Теоријска настава
1. Домаће и међународне базе података и њихови корисници
2. Методологија израде система националних рачуна
3. Стања, токови и правила у изради рачуна
4. Краткорочни економски показатељи
5. Мерење цена
6. Анализа показатеља тржишта рада
7. Анализа показатеља доходовне неједнакости
8. Приказивање и анализа фискалних агрегата
9. Анализа перформанси финансијског сектора
10. Анализа показатеља екстерне макроекономске позиције
Практична настава
Вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад, колоквијуми, семинарски рад
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Број часова активне наставе
Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Методе извођења наставе: Теоријска настава, практична настава, самостални рад студената, консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
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