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БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД, ESA 2010
GROSS DOMESTIC PRODUCT, ESA 2010
У овом саопштењу (у пратећем ексел фајлу) објављује се расположива серија
података о бруто домаћем производу (БДП) и основним агрегатима националних
рачуна за Републику Српску, за период 2000-2020. година. Обрачун је урађен
производним и доходовним приступом, а заснован је на концепту Европског система
рачуна из 2010. године (European System of Accounts – ESA 2010).

This release (in the accompanying Excel file) presents available data series on
Gross domestic product (GDP) and basic aggregates of national accounts for Republika
Srpska, for 2000-2020. The calculation is done using the production and income
approach, and it is based on the European System of Accounts from 2010 concept.

Ревидирана је серија података о БДП за период 2000-2018. година, због
методолошких унапређења. Сагласно ESA 2010 методологији, макроекономски
агрегати за период 2000-2004. година исказани су први пут по подручјима
Класификације дјелатности КД БиХ 2010, која садржајно и структурно у потпуности
одговара ЕУ Статистичкој класификацији дјелатности NACE Rev2.

Due to methodological improvements, the series of GDP data for the period 2000-2018
has been revised. In accordance with the ESA 2010, macroeconomic aggregates for 20002004 are shown for the first time, by section of the Classification of Economic Activities KD BiH
2010, which in its content and structure fully complies with the EU Classification of Economic
Activities NACE Rev 2.

Према ESA 2010 методологији, бруто производња и бруто додата
вриједност су вредноване по основним цијенама које представљају износ који
произвођач прима од купца за јединицу производа и услуге умањен за све порезе
на производе и увећан за примљене субвенције на производе.

According to the ESA 2010 methodology, Output and Gross value added are
calculated at basic prices representing an amount receivable by a producer from a
purchaser for a unit of product or service as produced as an output, decreased by all
taxes on products and increased by all subsidies receivable for products.

Бруто домаћи производ у тржишним цијенама, према производном
приступу, чини бруто додата вриједност у основним цијенама увећана за порезe, а
умањенa за субвенције на производе. Бруто домаћи производ, према доходовном
приступу чине средства запослених, порези на производњу умањени за субвенције
на производњу, бруто пословни вишак и мјешовити доходак.

Gross domestic product at market prices, by production approach, is derived
from the Gross value added at basic prices plus taxes and less subsidies on products.
Gross domestic product by income approach is derived from compensation of
employees, taxes on production less subsidies on production, gross operating surplus
and mixed income.

FISIM (Financial Intermediation Services Indirectly Measured) представља
разлику између потраживања по основу камата (активне камате) и обавеза по
каматама (пасивне камате) за институционалне јединице финансијског
посредовања. Овом ставком је извршена корекција бруто додате вриједности за
ниво укупне економије.

F I S I M (Financial Intermediation Services Indirectly Measured) is defined as
the difference between the interest receivable by financial intermediaries on their loan
and deposit assets (active interest) and the interest payable on deposit and loan liabilities
(passive interest). This item served to correct the gross value added at the total economy
level.

За обрачун бруто домаћег производа у цијенама претходне године
примијењена је метода једноструке дефлације на бруто вриједност производње
или метода једноструке екстраполације, зависно од расположивих индикатора.

Single deflation method for Output or single extrapolation method, depending on
available indicators, are used for the Gross domestic product calculation at previous year
prices.

Серија података према ESA 2010 од 2000. године, може да се преузме у
бази података.

Series of data according to the ESA 2010 from 2000 is available in the database.

Због заокруживања сумарни искази се не слажу увијек са збиром
заокружених појединачних података.

Due to rounding, summary accounts do not always match the sums of rounded
individual data.
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