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მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ)

მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ) ეს არის ადგილობრივად წარმოებული ყველა
საბოლოო პროდუქტისა და მომსახურების საბაზრო ღირებულება დროის
მოცემულ პერიოდში (წელიწადი ან კვარტალი). მშპ წარმოების საზომია - იგი
მიზნად ისახავს ქვეყნის ეკონომიკის მიერ გამოშვებული საქონლისა და
მომსახურებების გაზომვას. მშპ-ის განსაზღვრება მრავლის მთქმელია, იმაზე
თუ რას ზომავს ის. იგი ზომავს წარმოებული საქონლისა და მომსახურებების
„საბაზრო ღირებულებას“. სხვადასხვა საგნების საბაზრო ფასები
განსაზღვრავს, თუ რამდენად შეავსებს იგი მშპ-ის. მაგალითად, თუ ახალი
ავტომობილი 20 000 აშშ დოლარად იყიდება, ხოლო ახალი ტელევიზორი 1000

დოლარად, ავტომობილი 20-ჯერ უფრო მეტ წვლილს შეიტანს მშპ-ში, ვიდრე
ტელევიზორი.

საქონელი და მომსახურება მხოლოდ საბოლოო მომხმარებლების მიერ
შეძენისას ითვლება. მრავალი საქონელი წარმოების მრავალ შუალედურ ეტაპს
გადის. ნედლეულისა და საქონლის შესყიდვა წარმოების ამ შუალედურ
ეტაპებზე არ აისახება მშპ-ზე, რადგან მათი ღირებულება შესყიდვის ფასში
შედის, რომელსაც საქონლისა თუ მომსახურების საბოლოო მომხმარებელი
იხდის. შესაბამისად, ნედლეულისა და შუალედური საქონლის ასახვა მშპ-ში
საბოლოო მომხმარებლების მიერ გადახდილ გასაყიდ ფასთან ერთად ორმაგ
დათვლას გამოიწვევდა.

მშპ არის „ადგილობრივი წარმოების“ საზომი: ქვეყნის გეოგრაფიულ
საზღვრებში წარმოებული პროდუქტი მიუხედავად იმისა, თუ ვინ აწარმოა ის,

ქვეყნის მოქალაქეებმა თუ უცხოელებმა. წარმოება ქვეყნის გეოგრაფიულ
საზღვრებს გარეთ მისი მოქალაქეების მიერ არ ითვლება. მაგალითად,

მექსიკაში მომუშავე ამერიკელი ბიზნეს-კონსულტანტის მიერ შექმნილი
შემოსავალი, მექსიკის მშპ-ის შეავსებს და არა შეერთებული შტატებისას.

შესაბამისად, იაპონელი ქიმიკოსის შემოსავალი, რომელიც აშშ-ში მუშაობს

რა არის და როგორ იზომება?
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შეერთებული შტატების მშპ-ში აისახება და არა იაპონიის.

მოცემული წლის მშპ ითვლის მხოლოდ მიმდინარე პერიოდში
წარმოებულ საქონელსა და მომსახურებას. მეორადი ნივთების ყიდვა-გაყიდვა
არ ითვლება, რადგან იგი არ ასახავს მიმდინარე წარმოებას. მათი
ღირებულება უკვე დათვლილი იყო წინა პერიოდში, როდესაც ისინი გამოუშვეს.

მაგალითად, 2007 წლის ავტომობილის გაყიდვა 2010 წელს, არ შევა 2010 წლის
მშპ-ში, რადგან იგი 2010 წელს არ წარმოებულა. იგი უკვე აღირიცხა 2007 წლის
მშპ-ში, მისი გამოშვებისას და კიდევ ერთხელ ჩათვლა ხელახლა გაყიდვისას
ორმაგ დათვლას გამოიწვევს. ხოლო შუამავლის მომსახურება, მეორადი
საქონლით ვაჭრობის, კომერციული და ფინანსური გარიგებების
განხორციელებისათვის აისახება მიმდინარე წარმოებაში. ამრიგად, გაყიდვის
საკომისიო და გაწეული მომსახურების სხვა საფასური აღირიცხება მათი
გაწევის პერიოდში. ფინანსური გარიგებები და შემოსავლის ტრანსფერები არ
აისახება, რადგან ისინი არ ეხება წარმოებას.

აქციებით და სხვა ფინანსური ინსტრუმენტებით ვაჭრობა, როგორიცაა
ობლიგაციები, ერთობლივი ფონდები და სადეპოზიტო სერთიფიკატები
წარმოადგენს საკუთრების ერთი ადამიანიდან ან ორგანიზაციიდან მეორეზე
გადაცემას. ანალოგიურად, სოციალური დახმარებები, შშმ პირთა დახმარება,

საჩუქრები და შემოსავლის ტრანსფერის სხვა სახეები უბრალოდ ერთი
მხარიდან მეორეზე შემოსავლის და საკუთრების უფლებების მოძრაობას
წარმოადგენს. ისინი არ უკავშირდება მიმდინარე წარმოებას და შესაბამისად
მსგავსი ტრანსფერები არ აისახება მშპ-ში.

მშპ წარმოებას ბაზრების საშუალებით ზომავს. არასაბაზრო საწარმოო
საქმიანობა არ აისახება მშპ-ში. მაგალითად, შინამეურნეობის ფარგლებში
ისეთი წარმოება, როგორიცაა საჭმლის მომზადება და ბავშვების მოვლა არ
წარმოადგენს საბაზრო გარიგებას და შესაბამისად არ არის მშპ-ის ნაწილი.

ამასთან, მშპ არ ასახავს იატაკქვეშა ეკონომიკურ საქმიანობებს -- აღურიცხავი
გარიგებები, რომელიც მოიცავს უკანონო საქმიანობას, მაგალითად
ნარკოტიკებით ვაჭრობა, პროსტიტუცია და გადასახადების თავის არიდების
მიზნით დამალული შემოსავლები.
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მშპ ზომავს საქონლისა და მომსახურების გამოშვებას, როგორც კერძო
ისე საჯარო სექტორში. ასევე ითვლება ბიზნესის სექტორის ადგილობივი
გამოშვება მიუხედავად იმისა, თუ ვინ არის კომპანიის მფლობელი, მოქალაქე
თუ უცხოელი. როგორც ზემოთ ვისაუბრეთ, სამთავრობო შემოსავლის
ტრანსფერები არ აისახება მშპ-ში. მაგრამ საქონლის და მომსახურების
შესყიდვა ან/და მიწოდება ადგილობრივი, ცენტრალური თუ ფედერალური
ხელისუფლების მიერ ჩაითვლება მშპ-ში, რადგან ისინი მიმდინარე წარმოებას
ასახავს.
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მშპ-ის ცვლილება დროთა განმავლობაში
დროთა განმავლობაში მშპ-ის მაჩვენებლების შედარებისას,

მნიშვნელოვანია ფასების ზოგადი დონის შესაბამისი ცვლილებების შეტანა.

არსებობს ორი მიზეზი, რის გამოც ნომინალური მშპ შეიძლება ერთ პერიოდში
უფრო მაღალი იყოს, ვიდრე მეორეში: (1) ფასების ზოგადი დონის ზრდა და (2)

წარმოებული საქონლისა და მომსახურების რაოდენობის ზრდა. მხოლოდ ეს
უკანასკნელი გააუმჯობესებს ცხოვრების დონეს. ამიტომ, ნომინალური მშპ-ის
დროთა განმავლობაში ცვლილებასთან ერთად, მნიშვნელოვანია
განვასხვავოთ მშპ-ს ზრდა, რომელიც მხოლოდ უფრო მაღალ ფასებს ასახავს
და ის, რომელიც წარმოებული საქონლისა და მომსახურების რაოდენობას
ზრდის.

ეკონომისტები ფასების ინდექსს, მშპ-ის დეფლატორს იყენებენ
ნომინალური მშპ-ის მონაცემების შესასწორებლად დროში ფასების ზოგადი
დონის ზრდის გავლენასთან მიმართებით. მშპ-ის დეფლატორი არის ფასების
ზოგადი დონის საზომი საბაზო წელთან მიმართებით, რომელსაც ენიჭება 100

მნიშვნელობა. საბაზისო წელთან შედარებით ფასების ზრდასთან ერთად, მშპ
დეფლატორიც პროპორციულად იზრდება. მშპ-ის დეფლატორის გამოყენება
შესაძლებელია ნომინალურ მშპ-სთან ერთად რეალური მშპ-ის მისაღებად, რაც
არის მშპ დოლარებში მუდმივი მსყიდველობითუნარიანობის პირობებში.

რეალური მშპ ნომინალური მშპ-ის იმ ზრდას ცხრილავს, რაც მხოლოდ ფასების
ზოგადი დონის ზრდითაა გამოწვეული. რეალური მშპ მოცემულ პერიოდში (t),

რომელიც იზომება საბაზო წლის ფასის დონის მიხედვით, უდრის:

თუ ფასები ახლა უფრო მაღალია ვიდრე წინა საბაზო წლის
განმავლობაში, ტოლობის მარჯვენა მხარეს კოეფიციენტი ერთზე ნაკლები
იქნება და შესაბამისად შეცვლის მიმდინარე ნომინალურ მშპ-ის მაჩვენებელს
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ფასების უფრო მაღალი დონის შესაბამისად. განვიხილოთ აშშ-ის მშპ-ის
მონაცემები 2005 და 2009 წლებში. 2009 წელს შეერთებული შტატების
ნომინალური მშპ 14 256 მილიარდ დოლარს შეადგენდა, 2005 წლის მხოლოდ 12

638 მილიარდ დოლართან შედარებით. ამრიგად, ნომინალური მშპ 2009 წელს
12,8 პროცენტით მეტი იყო, ვიდრე 2005 წელს. ამასთან, ნომინალური მშპ-ის
ზრდის დიდი ნაწილი ასახავდა ინფლაციას და არა რეალური გამოშვების
ზრდას. მშპ-ის დეფლატორი, ფასების ინდექსი, რომელიც ზომავს მთლიან
შიდა პროდუქტში შეტანილი ყველა საქონლის ღირებულების ცვლილებებს,

2005 წლის საბაზო წლის განმავლობაში 100,0-დან გაიზარდა 109,7702-მდე 2009

წელს. ეს მიუთითებს, რომ 2005 - 2009 წლებში ფასები დაახლოებით 9,8

პროცენტით გაიზარდა (109,7702 -100, პროცენტულად გამოხატული). 2009 წლის
რეალური მშპ-ის გამოსათვლელად, უნდა მოხდეს 2009 წლის ნომინალური მშპ
დეფლაცია ფასების მაღალი ზოგადი დონის შესაბამისად 2005 წელთან
შედარებით. ზემოთ მოცემული განტოლების გამოყენებით, 2009 წლის
ნომინალური მშპ, 14 256,3 მილიარდი დოლარი, ჯერ მრავლდება 100-ზე და
შემდეგ იყოფა მშპ-ის დეფლატორზე - 109,7702. ეს გვაძლევს რეალურ მშპ-ის 12

987,4 მილიარდ დოლარს [($ 14 256,3 * 100) / 109,7702], რაც მხოლოდ 2,8

პროცენტით მეტია 2005 წელთან შედარებით. ამრიგად, მიუხედავად იმისა, რომ
ნომინალური მშპ 12,8 პროცენტით გაიზარდა, რეალური მშპ მხოლოდ 2,8

პროცენტით გაიზარდა.

დროთა განმავლობაში მშპ-ის შედარებისას, რეალური მშპ-ის
გამოყენება ნომინალური მშპ-ის ნაცვლად ძალზედ მნიშვნელოვანია.

რეალური მშპ-ის მაჩვენებლები ითვალისწინებს ფასების ზოგადი დონის
ცვლილებებს, რის შედეგადაც მხოლოდ წარმოებული საქონლისა და
მომსახურების რეალური გამოშვების ცვლილებებს ასახავს. ამრიგად რეალური
მშპ-ის შედარება უფრო მრავლისმეტყველია.

გარდა ამისა, დროთა განმავლობაში ცხოვრების დონის ცვლილების
განხილვისას, უნდა გამოვიყენოთ მშპ ერთ სულ მოსახლეზე ანუ მშპ ერთ
ადამიანზე. ერთ სულ მოსახლეზე მშპ-ის ზრდა მიუთითებს, რომ დროთა
განმავლობაში წარმოებული საქონლისა და მომსახურებების რაოდენობა ერთ
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ადამიანზე გაიზარდა. ერთ ადამიანზე გამოშვების ზრდის გარეშე, ცხოვრების
დონის გაუმჯობესება ნაკლებად სავარაუდოა.

შეერთებულ შტატებში, სავაჭრო დეპარტამენტის ეკონომიკური
ანალიზის ბიურო (BEA) მშპ-ის კვარტალურად გამოთვლის და ამ გამოთვლებს
აშშ-ის ეკონომიკის მიმოხილვისთვის იყენებს. BEA აწარმოებს ეკონომიკურ
სტატისტიკას, რომელიც გავლენას ახდენს მთავრობაში თანამდებობის
პირების, ბიზნესმენების და კერძო პირების გადაწყვეტილებებზე.

http://www.bea.gov/index.htm მისამართზე მოცემული სტატისტიკა წარმოადგენს
აშშ-ის ეკონომიკის სრულყოფილ, განახლებულ სურათს.

ეს მასალა მოწოდებულია „საღი აზრის ეკონომიკის“ მიერ.

https://commonsenseeconomics.com/

