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Жалпы ішкі өнім (ЖІӨ)

Жалпы ішкі өнім (ЖІӨ) – белгілі бір кезеңде (бір жыл не тоқсан) ел ішінде өндірілген,

тұтынуға дайын барлық тауар мен қызметтің нарықтық құны. ЖІӨ – өндіріс өлшемі, ол

экономикада өндірілген тауарлар мен қызметтер шығынын өлшеу үшін ойлап табылған.

ЖІӨ анықтамасы оның нені өлшейтінін көрсетіп тұр. Ол өндірілген тауарлар мен

қызметтердің «нарықтық құнын» өлшейді. Тауар немесе қызметке төленген нарықтық

баға оның ЖІӨ-ге қосатын үлесін көрсетеді. Мысалы, жаңа көлік 20 000 долларға, ал

теледидар 1 000 долларға сатылса, көлік теледидармен салыстырғанда ЖІӨ-ге 20 есе көп

үлес қосады.

Тек қана соңғы қолданушы сатып алған тауар мен қызметтер саналады. Көп тауар

өндірістің аралық кезеңдерінен өтеді. Өндірістің осы аралық кезеңдерінен өткен шикізат

пен тауарларды сатып алу есепке алынбайды, себебі олардың құны тауардың немесе

қызметтің соңғы пайдаланушысы төлейтін сатып алу бағасында көрсетіледі. Сондықтан

шикізат материал мен аралық тауарлар да, соңғы қолданушы төлеген баға да есептелсе,

қосарланған санау орын алар еді.

ЖІӨ – «ел ішіндегі өндіріс» өлшемі: елдің географиялық шекарасы аясында осы

ел азаматтары немесе шетелдіктер өндірген өнім. Осы ел азаматтарының географиялық

шекарадан тыс аумақтағы өндірісі есептелмейді. Мысалы, Мексикада жұмыс істейтін

америкалық бизнес кеңесші тапқан табыс АҚШ емес, Мексиканың ЖІӨ-сіне қосылады.

Сол сияқты АҚШ-та жұмыс істейтін жапондық химик-инженердің табысы Жапонияның

емес, АҚШ-тың ЖІӨ-сіне қосылады.

Биылғы ЖІӨ-ге осы кезеңде өндірілген тауарлар мен қызметтер ғана енеді.

Пайдаланылған заттарды сатып алынуы мен сатылуы бұл есепке енбейді, себебі олар

биылғы өндірісті көрсетпейді. Олардың құны алдыңғы, өндірілген жылы есептелген.

Мысалы, 2007 жылғы көліктің 2010 жылы сатылуы 2010 жылдың ЖІӨ-ге енгізілмейді,

себебі ол 2010 жылы өндірілген жоқ. Ол жасалған 2007 жылдың ЖІӨ-ге қосылып

қойған, тұрып қалған өнімді сатылған жыл есебіне қосу қосарланған санау болып кетеді.

Ол не және ол қалай өлшенеді?
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Керісінше, пайдаланылған заттармен сату бойынша мәмле жасауға және қаржылық

активті және өзге тауарлар транзакциясын ұйымдастыруға көмектесетін адамның қызмет

қазіргі өндірісті көрсетеді. Сондықтан сату қызметінің сату комиссиялары мен басқа

сатуға байланысты сервистер төлемдері қызмет көрсетілген жыл есебіне қосылады.

Қаржылық транзакциялар мен табыс аударымдары қосылмайды, себебі онда өндіріс жоқ.

Акция және облигация, пай қоры және депозит сертификаты сияқты басқа

қаржылық құралдарды сатып алу және сату меншік құқығын бір адам немесе ұйымнан

екінші адамға не ұйымға ауыстыруды білдіреді. Сол сияқты әлеуметтік қамсыздандыру

жәрдемақысы, мүгедектігіне байланысты төлем, сыйға беру және басқа трансферттік

төлемдер тек қана кіріс пен меншік құқығы бір тараптан екіншісіне өткенін ғана

көрсетеді. Олар осы кезеңдегі өндіріске қатыспады, сондықтан мұндай трансферттер

ЖІӨ-ге қосылмайды.

ЖІӨ – нарықтардағы өндіріс өлшемі. Нарықтан тыс өндірістік әрекет оған кірмей

қалады. Мысалы, үй шаруашылығы аясындағы ас әзірлеу және бала бағу қызметтері

бойынша нарықтық транзакция жасалмайтындықтан, олар ЖІӨ-ге қосылмайды. Оған

қоса көлеңкелі экономикадағы әрекет, яғни есірткі саудасы, жезөкшелік және салықтан

жалтару мақсатында табысты көрсетпеу сияқты тіркелмейтін заңсыз әрекеттер де ЖІӨ-

ге кірмейді.

ЖІӨ жеке және мемлекеттік сектордың екеуінде де өндірілетін тауар мен қызмет

түрлерін өлшейді. Фирма иесі ел азаматы болса да, шетелдік болса да, оның ел

ауқымында өндірген өнімі есептеледі. Жоғарыда айтқанымыздай, мемлекеттік

трансферттік төлемдер қарастырылмаған. Бірақ жергілікті, штат және федерал

үкіметтердің тауар мен қызмет сатып алуы және/немесе ұсынуы ЖІӨ-ге кіреді, себебі

олар қазіргі өндіріске жатады.
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Түрлі кезеңдердегі ЖІӨ-ні салыстыру
Түрлі кезеңдердегі ЖІӨ-ні салыстырғанда бағалардың жалпы деңгейінің

өзгеретінін ескерген жөн. Бір кезеңдегі ЖІӨ-нің өзге кезеңдегіден үлкен болуының екі

себебі бар: (1) бағалардың жалпы деңгейінің өсуі және (2) өндірілген тауар мен қызмет

мөлшерінің артуы. Осының соңғысы ғана өмір сапасын жақсартады. Сондықтан уақыт

өте келе номинал ЖІӨ өзгеретіндіктен, оның жоғары бағаны ғана көрсетіп өсуі мен

өндірілген тауар мен қызмет мөлшерінің артуынан өскенін айыра білген жөн.

Номинал ЖІӨ-ні белгілі бір кезеңдегі бағалардың жалпы деңгейінің артуының

ықпалына қатысты түзетіп алу үшін экономистер ЖІӨ дефляторын, яғни баға индексін

қолданады. ЖІӨ дефляторы – бағалардың жалпы деңгейін базалық жылдағымен (оның

құны –100) салыстыратын өлшем. Бағалар базалық жылдағы көрсеткішпен

салыстырғанда өскенде ЖІӨ дефляторы да соған пропорционал түрде өседі. ЖІӨ

дефляторы мен номинал ЖІӨ нақты ЖІӨ шығаруға қолдануға болады, ол тұрақты сатып

алу қабілетінің долларымен өлшенеді. Нақты ЖІӨ номинал ЖІӨ-ден оны бағалардың

жалпы деңгейінің өсуі есебінен арттырып тұрған соманы алып тастайды. Базалық

жылдағы баға деңгейімен салыстырыла өлшенген осы кезеңдегі (t) реалды ЖІӨ мынаған

тең:

Егер қазір бағалар базалық жылдағыдан жоғары болса, оң жақтағы коэффциент

бірден аз болады және ол қазіргі номинал ЖІӨ санын алдыңғы базалық жылдағымен

салыстырғанда жоғарырақ болатын қазіргі бағалар деңгейімен салыстырады. АҚШ-тың

2005 және 2009 жылдардағы ЖІӨ салыстырайық. 2009 жылы АҚШ-тың номинал ЖІӨ

14 трлн 256 млрд $, ал 2005 жылы 12 трлн 638 млрд ғана болды. Яғни 2009 жылы ЖІӨ

2005 жылғымен салыстырғанда 12,8 пайызға жоғары болды. Алайда номинал ЖІӨ-нің

артуының ауқымды бөлігі нақты өнімнің артуын емес, инфляцияны көрсетті. ЖІӨ-дегі

барлық тауар құны өзгерісін өлшейтін баға индексі – ЖІӨ дефляторы 2005-базалық
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жылдағы 100,0-ден 2009 жылы 109,7702-ге дейін өсті. Бұл – 2005 жыл мен 2009 жыл

аралығында бағалардың 9,8 пайызға өскенін көрсетеді (109,7702-100, процент түрінде).

2009 жылғы реалды ЖІӨ-ні шығару үшін 2009 жылғы номинал ЖІӨ-дегі 2005

жылғымен салыстырғандағы бағалардың жоғарырақ деңгейі алынып тасталады.

Жоғарыдағы теңдеуді қолдана отырып, 2009 жылғы 14 трлн 256 млрд долларлық ЖІӨ

100-ге көбейтіліп, шыққан сан 109,7702 дефляторына бөлінеді. Сонда 12 трлн 987 млрд

долларлық нақты ЖІӨ шығады [($14,256.3 *100)/ 109.7702], нақты ЖІӨ 2005 жылғы

ЖІӨ-ден 2,8 пайызға ғана көп. Яғни, номинал ЖІӨ 12,8 пайызға артса да, нақты ЖІӨ2,8

пайызға ғана өскен.

Түрлі кезеңдердегі ЖІӨ-лерді салыстырғанда номинал ЖІӨ-лерді емес, нақты

ЖІӨ-лерді салыстырған абзал. Нақты ЖІӨ санынан бағалардың жалпы деңгейі өзгерісі

алынып тасталған, онда өндірілген тауар мен қызметтің нақты шығымының өзгеруі ғана

қалған. Осының арқасында нақты ЖІӨ-лерді салыстырудың мәні арта түседі.

Оған қоса, уақыт бойынша өмір сүру деңгейін қарастырған кезде, жан басына

шаққандағы ЖІӨ, яғни бір адамға шаққандағы ЖІӨ пайдаланылуы керек. Жан басына

шаққандағы ЖІӨ көрсеткішінің артуы әлгі кезеңде орта есеппен адам басына көбірек

таурлар мен қызмет өндірілгенін көрсетеді. Жан басына шаққандағы өнім артпайынша,

өмір сапасының жақсаруы екіталай.

АҚШ коммерция министрлігінің Экономикалық талдау бюросы (ЭТБ) ЖІӨ-ні

тоқсан сайын есептеп отырады және соның негізінде АҚШ экономикасына шолу жасап

шығарады. ЭТБ мемлекеттік қызметкерлер, кәсіпкерлер мен жеке адамдардың шешіміне

ықпал ететін экономикалық статистика береді. Көрсетілген сілтемедегі

http://www.bea.gov/index.htm статистика АҚШ экономикасының жаңарып отыратын, көп

қырлы келбетін ұсынады.
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