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Ички дүң өнүм (ИДӨ)

Ички дүң өнүм (ИДӨ) - бул белгилүү бир мезгил ичинде (бир жылда же
кварталда) өлкө ичинде өндүрүлгөн бардык товарлардын жана кызматтардын
базардык наркы. ИДӨ - өндүрүштүн көрсөткүчү, ал экономиканын бардык
тармактарында өндүрүлгөн товарлардын жана кызматтардын көлөмүн өлчөө
үчүн иштелип чыккан. ИДӨнүн аныктамасы бизге анын ченеген нерсеси жөнүндө
көп нерсени айтып берет. Ал өндүрүлгөн товарлардын жана кызматтардын
"базардык наркын" өлчөйт. Ар кандай товарлардын базар баасы анын ИДӨгө
канча салым кошоорун аныктайт. Мисалы, эгерде жаңы унаа 20 миң долларга
сатылса, ал 1 000 долларлык жаңы телевизорго салыштырмалуу ИДӨгө 20 эсе
көп салым кошот.

Товарлар жана кызматтар түпкү колдонуучулар тарабынан сатып
алынганда гана эсептелет. Көптөгөн товарлар өндүрүштүн бир нече баскычынан
өтөт. Чийки заттарды жана товарларды сатып алуулар, алар өндүрүштүн бул
ортоңку баскычтарынан өтө тургандыктан, эсепке алынбайт, анткени алардын
баасы товарды же кызматты түпкү колдонуучу төлөгөн сатык баасында
камтылат. Демек, эгерде чийки зат менен ортоңку баскычтагы өнүмдөр түпкү
кардарлар төлөй турган баага кошулуп саналчу болсо, анда түпкү өнүмдүн
баасы эки жолу эсептелип калмак.

ИДӨ "ата мекендик өндүрүштүн" көрсөткүчү болуп саналат: жарандардын
же чет өлкөлүктөрдүн өндүргөнүнө карабастан, өлкөнүн географиялык
чектеринде өндүрүлгөн өнүмдөрдүн бардыгы ага камтылат. Өлкөнүн жарандары
тарабынан өлкө тышында өндүрүлгөн өнүм буга кирбейт. Мисалы, Мексикада
иштеген америкалык бизнес-консультанттын кирешеси Америка Кошмо
Штаттарынын эмес, Мексиканын ИДӨсүнө кошулат. Ушул сыяктуу эле АКШда
иштеген жапон химик инженеринин кирешеси Жапониянын эмес, АКШнын
ИДӨсүнө киргизилет.

Бул эмне жана ал кантип өлчөнөт?
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Быйылкы ИДӨгө учурда өндүрүлгөн товарлар жана кызматтар гана кирет.
Колдонулган товарларды сатып алуу жана сатуу, алар учурдагы өндүрүштү
чагылдырбагандыктан, ИДӨгө киргизилбейт. Алардын наркы мурда алар
өндүрүлгөн учурда санактан өткөн. Мисалы, 2007-жылы чыгып, 2010-жылы
сатылган автоунаа 2010-жылы өндүрүлбөгөндүктөн, 2010-жылкы ИДӨгө кирбейт.
Ал ИДӨгө 2007-жылы чыгарылганда эле киргизилген, ал автоунааны кайра
сатылганда дагы кошсок, анын баасы эки жолу эсептелген болуп калат.
Тескерисинче, колдонулган буюмдарды, чыныгы жана каржылык активдерди
жана башка товарларды сатууга көмөктөшкөн кишинин тейлөө кызматтары
учурдагы өндүрүштү чагылдырат. Ошентип, сатыктын комиссиялык төлөмү жана
жыл ичинде көрсөтүлгөн сатуу кызматтары үчүн башка төлөмдөр алар жүзөгө
ашкан соң эсептелет. Каржылык транзакциялар жана трансферттик төлөмдөр
киргизилбейт, анткени алардын өндүрүш менен байланышы жок.

Акцияларды жана облигациялар, үлүштөш салым фонддору жана
депозиттик сертификаттар сыяктуу каржылык аргаларды сатып алуу жана сатуу
менчиктин бир кишиден же уюмдан экинчисине өтүшүн туюнтат. Анын
сыңарындай, социалдык камсыздандыруу жөлөк пулдары, майыптык боюнча
төлөмдөр, белектер жана башка трансферттик төлөмдөр кирешенин жана
менчик укугунун бир тараптан экинчи тарапка өтүшү гана болуп эсептелет. Алар
учурдагы өндүрүштү камтыбайт, демек, бул трансферттер ИДӨгө кирбейт.

ИДӨ - бул өнүмдүн базардагы көрсөткүчү. Мында базарга таандык эмес
өндүрүштүк ишмердик эске алынбайт. Мисалы, тамак-аш даярдоо жана бала
багуу сыяктуу үй чарбасындагы иштер базар амалдарын камтыбайт, ошондуктан
алар ИДӨгө киргизилбейт. Мындан тышкары, көмүскө экономиканын айла-
амалдары, анын ичинде баңги соодасы, сойкулук жана салык төлөбөй коюу үчүн
жашырылып коюлган киреше сыяктуу катталбаган ишмердүүлүк түрлөрү ИДӨдө
камтылбайт.

ИДӨ жеке менчикте да, мамлекеттик тармакта да өндүрүлгөн
товарлардын жана кызматтардын өндүрүш көлөмүн өлчөйт. Компаниялар өлкө
жарандарына таандыкпы, же чет элдиктердин менчигиндеби, буга карабастан,
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ишкердик тармактын жергиликтүү өндүрүш көлөмү бүт бойдон ИДӨгө кошулат.
Жогоруда талкуулаганыбыздай, өкмөттүк трансферттик төлөмдөр эске
алынбайт. Бирок жергиликтүү, дубандык жана федералдык өкмөттөр тарабынан
товарларды жана кызматтарды сатып алуу жана/же сатуу ИДӨгө кирет, анткени
алар учурдагы өндүрүштү чагылдырат.
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ИДӨнүн мезгил өтүүсү менен өзгөрүүсүн
салыштыруу

Белгилүү бир мезгилдеги ИДӨнү салыштырууда баалардын жалпы
деңгээлиндеги өзгөрүүлөрдү эске алуу маанилүү. Бир мезгилдеги номиналдык
ИДӨнүн башка мезгилге караганда жогору болушунун эки себеби бар: (1)
баалардын жалпы деңгээлинин өсүшү жана (2) өндүрүлгөн товарлардын жана
кызматтардын санынын өсүшү. Булардын кийинкиси гана жашоо деңгээлин
жакшыртат. Демек, номиналдык ИДӨ убакыттын өтүшү менен өзгөргөн сайын,
ИДӨнүн өсүшү өндүрүлгөн товарлардын жана кызматтардын санынын өсүшүнүн
аркасында болдубу, же тек гана баалардын кымбатташынан улам болдубу - дал
ушуну айырмалап билүү маанилүү.

Мезгилдин өтүшү менен баанын жалпы деңгээлинин өсүшүнүн таасирине
ИДӨнүн номиналдык маалыматтарын шайкеш келтирүү үчүн экономисттер баа
көрсөткүчүн - ИДӨнүн дефляторун колдонушат. ИДӨ дефлятору баштапкы
жылга салыштырмалуу (баштапкы жыл үчүн ал 100%га барабар болот)
баалардын жалпы деңгээлинин өзгөрүүсүн чагылдырчу өлчөм. Баалар баштапкы
жылга салыштырмалуу өскөн сайын ИДӨ дефлятору пропорционалдуу өсөт.
ИДӨ дефляторун номиналдык ИДӨ менен бирге реалдуу ИДӨнү аныктап алуу
үчүн колдонсо болот; реалдуу ИДӨ - бул доллар менен өлчөнчү туруктуу сатып
алуу жөндөмү. Реалдуу ИДӨ номиналдык ИДӨнүн өсүшүн жокко чыгарат,
анткени номиналдык ИДӨ баалардын жалпы деңгээлинин өсүшүн гана
чагылдырат. Учурдагы (t) реалдуу ИДӨ баштапкы жылдын баасынын деңгээлине
ылайык өлчөнүп, төмөнкүгө барабар болот:

Эгерде баалардын жалпы деңгээли азыр баштапкы жылга
салыштырмалуу жогору болсо, анда дефлятор 100%дан көбүрөөк болот.
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Ошентип, дефлятор номиналдуу ИДӨнүн көрсөткүчүн баалардын өсүшү
баштапкы жылдагыга караганда жогорулап кеткенин эске алуу менен тууралайт.
2005- жана 2009-жылдардагы АКШнын ИДӨсүнүн көрсөткүчтөрүн карап көрөлү.
2009-ж. АКШнын номиналдуу ИДӨсү 14 256 миллиард долларды түзгөн, ал эми
2005-ж. ал 12 638 миллиард гана болгон. Ошентип, номиналдык ИДӨ 2005-
жылга караганда 2009-жылы 12,8%га жогору болгон. Бирок номиналдык ИДӨнүн
өсүшүнүн чоң бөлүгү чыныгы өндүрүштүн өсүшүн эмес, инфляцияны эле
чагылдырган. ИДӨ дефлятору, - ИДӨгө кирген бардык товарлардын наркынын
өзгөрүшүн чагылдырган баалардын көрсөткүчү, - баштапкы 2005-жылкы
100,0%дан 2009-жылкы 109,7702%га чейин өскөн. Бул - баалар 2005-2009-жж.
аралыгында болжол менен 9,8 пайызга өскөнүн көрсөтөт (109,7702% - 100%).
2009-жылдын реалдуу ИДӨсүн алуу үчүн, 2009-жылдын номиналдык ИДӨсүн
2005-жылга салыштырмалуу баалардын жалпы деңгээлинин өсүшүнө дефляция
кылуу керек. Жогорудагы теңдемени пайдалансак, 2009-жылкы номиналдык
ИДӨнүн 14 256,3 миллиард доллары адегенде 100%га көбөйтүлөт, андан кийин
ИДӨ дефлятору 109,7702%га бөлүнөт. Бул 12 987,4 млрд долларлык реалдуу
ИДӨнү [(14 256,3 *100%)/ 109,7702%] берет, бул 2005-жылга салыштырмалуу
2,8%га гана көп. Ошентип, номиналдык ИДӨ 12,8 пайызга өскөнү менен, реалдуу
ИДӨ 2,8 пайызга гана өстү.

ИДӨнү мезгилдик мерчемден салыштырган чакта, номиналдык ИДӨнү
эмес, реалдуу ИДӨнү колдонуу өзөккү мааниге ээ. Реалдуу ИДӨнүн
көрсөткүчтөрү баалардын жалпы деңгээлинин өзгөрүшүн аныктайт; мында
өндүрүлгөн товарлардын жана кызматтардын иш жүзүндөгү өндүрүш көлөмүнүн
өзгөрүүлөрү гана эске алынат. Бул - реалдуу ИДӨнүн көрсөткүчтөрүн
салыштырууну алда канча маңыздуу кылат.

Мындан тышкары, жашоо деңгээлин мезгилдин өтүшүнө ылайык баалоодо
кайсы бир киши ИДӨнүн жан башына карата колдонулушун, демек, ар кишинин
ИДӨсүнө ылайык өлчөөнү каалашы ажеп эмес. ИДӨнүн жан башына карата
өсүшү өлкөдө мезгилдин өтүшү менен киши башына көбүрөөк товарлар жана
кызматтар өндүрүлүп жаткандыгына ишаара кылат. Өндүрүш көлөмү киши
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башына көбөймөйүнчө, жашоо деңгээлинин жакшырышы күмөндүү болот.
АКШда Соода министрлигинин Экономикалык анализ бюросу (ЭАБ)

ИДӨнү ар токсондук сайын эсептеп турат жана бул эсептөөлөрдү АКШнын
экономикасына жалпылама сереп салуу үчүн колдонот. ЭАБ мамлекеттик
кызматкерлердин, ишкерлердин жана жеке адамдардын чечимдерине таасир
этүүчү экономикалык статистиканы түзөт. Ал эми http://www.bea.gov/index.htm
барагында камтылган статистикалык маалыматтар АКШ экономикасынын
абалын ар тараптуу жана өз учурунда чагылдырат.

Common Sense Economics тарабынан тартууланды.

https://commonsenseeconomics.com/

