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Валовий внутрішній продукт (ВВП)

Валовий внутрішній продукт (ВВП) — це показник сумарної ринкової вартості усіх
кінцевих споживчих товарів і послуг, вироблених усередині країни за певний період (за
рік або квартал). ВВП є мірилом виробництва — він використовується для вимірювання
обсягу вироблених економікою товарів і послуг. Визначення ВВП багато говорить про
те, що він вимірює. Він показує «ринкову вартість» вироблених товарів та послуг.
Ринкові ціни різних благ визначають, на скільки вони збільшать ВВП. Наприклад, якщо
новий автомобіль буде продано за 20 000 доларів проти 1000 доларів за новий телевізор,
авто додасть до ВВП у 20 разів більше вартості, ніж телевізор.

Товари та послуги враховуються лише за умови їх придбання кінцевими
споживачами. Багато товарів проходять через кілька проміжних стадій виробництва.
Закупівля сировини та проходження товарами проміжних стадій виробництва не
враховується, оскільки їхню вартість буде включено до купівельної ціни, сплаченої
кінцевим споживачем товару або послуги. Отже, врахування вартості сировини та
проміжних товарів разом із цінами, сплаченими кінцевими споживачами при купівлі,
призвело б до подвійного підрахунку.

ВВП є показником «внутрішнього виробництва», тобто продукції, виготовленої в
межах географічних кордонів країни, незалежно від того, чи це було зроблено її
громадянами чи іноземцями. Виробництво за межами географічних кордонів країни її
громадянами до цього обсягу не включається. Наприклад, дохід, отриманий
американським консультантом із комерційних питань, який працює в Мексиці, збільшив
би ВВП Мексики, а не Сполучених Штатів. Відповідно, дохід японського інженера-
хіміка, який працює в США, було б включено до ВВП США, а не Японії.

ВВП поточного року охоплює лише товари та послуги, вироблені протягом цього
періоду. Купівля й продаж вживаних товарів не враховуються, оскільки вони не
віддзеркалюють поточного виробництва. Їхню вартість вже було враховано раніше, коли
вони були виготовлені. Наприклад, продаж автомобіля 2007 року випуску у 2010 році не
враховуватиметься до ВВП 2010 року, оскільки його не було випущено у 2010 році. Його
вартість вже було включено до ВВП у 2007 році, коли він був виготовлений, а повторне
його врахування при перепродажі вживаного товару призвело б до подвійного обліку. На
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противагу цьому, послуги особи, яка допомагає здійснити трансакцію із вживаними
речами, матеріальними та фінансовими активами й іншими товарами, віддзеркалюють
поточне виробництво. Отже, комісійна винагорода за продаж та інші платежі за послуги з
реалізації, надані протягом року, враховуються в обліку при їх наданні. Фінансові
операції та трансфертні платежі не враховуються, оскільки вони є невиробничими
операціями.

Купівля й продаж акцій та інших фінансових інструментів, зокрема облігацій,
взаємних фондів та депозитних сертифікатів, являють собою передачу права власності
від однієї особи чи організації до іншої. Так само, соціальні виплати, виплати допомоги
особам з інвалідністю, подарунки та інші трансфертні платежі є лише перерозподілом
доходів та прав власності між учасниками цих операцій. Вони не пов'язані з поточним
виробництвом, тому такі операції не враховуються у ВВП.

ВВП є мірою виробництва через ринки. Неринкова виробнича діяльність не
враховується. Наприклад, виробнича діяльність домогосподарств, зокрема приготування
їжі та послуги з догляду за дітьми, не передбачає ринкових операцій і тому не
включається до ВВП. Крім того, до ВВП також не зараховується діяльність тіньового
сектору економіки: не відображені в обліку трансакції, зокрема, пов'язані з незаконною
діяльністю, як-от торгівля наркотиками, проституція та незадекларований дохід з метою
ухилення від сплати податків. ВВП є показником обсягу виробництва товарів та послуг,
що було здійснене як у приватному, так і в державному секторах.

Обсяг внутрішнього виробництва підприємницького сектору включається
незалежно від того, чи належать компанії громадянам країни, чи іноземцям. Як вже було
зазначено, державні трансфертні платежі не враховуються. Однак закупівля та/або
надання товарів і послуг місцевими й федеральними урядами та урядами штатів
включаються до ВВП, оскільки вони віддзеркалюють поточне виробництво.

ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВВП
Здійснюючи аналіз динаміки ВВП, важливо враховувати зміни загального рівня

цін. Різниця у розмірі ВВП між двома часовими періодами може бути зумовлена такими
причинами: (1) зростанням загального рівня цін, і (2) збільшенням кількості вироблених
товарів і послуг. Підвищення рівня життя можливе лише в другому випадку. Отже,
спостерігаючи зміну номінального ВВП у часі, важливо розрізняти, коли зростання ВВП
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є лише наслідком підвищення цін, а коли — результатом збільшення кількості
вироблених товарів і послуг.

Для коригування даних номінального ВВП з метою нівелювання впливу росту
загального рівня цін економісти використовують індекс цін — дефлятор ВВП. Дефлятор
ВВП — це показник загального рівня цін відносно базового року, якому присвоюється
значення 100. Дефлятор ВВП зростає пропорційно до підвищення цін відносно базового
року. Для розрахунку реального ВВП, тобто ВВП, виміряного в постійних цінах з
урахуванням купівельної спроможності, разом із показником номінального ВВП може
застосовуватися дефлятор ВВП. У реальному ВВП не відображається збільшення
номінального ВВП, що відбулося внаслідок підвищення загального рівня цін. Реальний
ВВП за певний проміжок часу (t), обчислений із використанням рівня цін базового року,
дорівнює:

Якщо поточні ціни вищі, ніж ціни базового року, значення частки праворуч буде
меншим за одиницю, що скоригує показник поточного номінального ВВП у бік його
зниження, враховуючи в такий спосіб вплив вищих цін проти попереднього базового
року. Розгляньмо показники ВВП Сполучених Штатів у 2005 та 2009 роках. У 2009 році
номінальний ВВП США становив 14 256 мільярдів доларів проти лише 12 638 мільярдів у
2005 році. Отже, у 2009 році номінальний ВВП на 12,8% перевищував показник 2005
року. Однак це зростання номінального ВВП стало радше наслідком інфляції, ніж
збільшення реального обсягу виробництва. Дефлятор ВВП — індекс цін, яким
вимірюються зміни вартості всіх товарів, що входять до складу ВВП, — піднявся від
показника 100,0 у базовому 2005 році до позначки 109,7702 у 2009 році. Це свідчить про
те, що за період 2005–2009 рр. ціни зросли приблизно на 9,8% (109,7702% – 100%). Для
розрахунку реального ВВП за 2009 рік необхідно застосувати дефлювання, тобто
зменшення номінального ВВП за 2009 рік на величину приросту загального рівня цін у
порівнянні з 2005 роком. Згідно з вищевказаним рівнянням, спершу номінальний ВВП за
2009 рік у розмірі 14 256,3 млрд доларів множиться на 100, а потім ділиться на дефлятор
ВВП, який дорівнює 109,7702. Це дозволяє отримати реальний ВВП у розмірі 12 987,4
млрд доларів [(14 256,3 • 100) : 109,7702], який лише на 2,8% перевищує показник за 2005
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рік. Отже, хоча номінальний ВВП зріс на 12,8%, реальний ВВП збільшився лише на
2,8%.

Порівнюючи ВВП за різні періоди, надзвичайно важливо використовувати
реальний, а не номінальний ВВП. До показників реального ВВП не включаються зміни
загального рівня цін, а отже залишаються лише зміни фактичного обсягу виробництва
товарів і послуг. Це робить порівняння значень реального ВВП більш значущим.

Крім того, при розгляді рівня життя у різні періоди часу використовується ВВП
на душу населення, тобто ВВП у розрахунку на одну особу. Зростання ВВП на душу
населення свідчить про збільшення згодом обсягу виробництва товарів і послуг у
розрахунку на одну особу. Без збільшення обсягу виробництва на одну особу покращення
рівня життя малоймовірне.

Бюро економічного аналізу (БЕА) Міністерства торгівлі США щоквартально
обчислює ВВП і використовує ці розрахунки для загального огляду стану економіки
Сполучених Штатів. БЕА публікує економічні статистичні дані, які впливають на
рішення урядовців, представників ділових кіл та приватних осіб. Статистичні дані на
сайті http://www.bea.gov/index.htm надають всебічну актуальну картину стану економіки
США.

Ця стаття люб'язно надана аналітичною платформою Економіка здорового глузду.
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