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ეკონომიკსი

ეკონომიკური სისტემების ზოგადი
დახასიათება



შესავალი

მშპ და მშპ ერთ სულ
მოსახლეზე სხვა და
სხვა ქვეყნებში

2003 წელს
საქართველოს მშპ იყო
4 მილიარდი დოლარი

2011 წელს კი – 13.8
მილიარდი დოლარი

მშპ ერთ სულ
მოსახლეზე 2003 წელს
იყო – 920 დოლარი,
ხოლო 2011 წელს –
3100 დოლარი
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შესავალი
• რას შევისწავლით დღეს?

 რას ნიშნავს მშპ და როგორ ითვლიან მას
 მშპ–ს რაოდენობას და მშპ–ს ზრდის ტემპს
შორის განსხვავება

 ნომინალურ და რეალურ მშპ–ს შორის
განსხვავება.

 მშპ–თან დაკავშირებული პრობლემები
 რა არის ინფლაცია, როგორ უნდა დავთვალოთ
ინფლაცია?

 რა არის უმუშევრობა, როგორ უნდა
დავთვალოთ უმუშევრობა?
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• რას შევისწავლით დღეს?
 რას ნიშნავს მშპ და როგორ ითვლიან მას
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 ნომინალურ და რეალურ მშპ–ს შორის
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რა არის მშპ?
• მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ)— წლის
განმავლობაში ქვეყნის შიგნით
წარმოებული საბოლოო პროდუქციის
საბაზრო ღირებულება

• მშპ ერთ სულ მოსახლეზე არის მშპ
გაყოფილი ქვეყნის მოსახლეობის
რაოდენობაზე.
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• მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ)— წლის
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რა არის მშპ?
• მშპ არის საბაზრო ღირებულება…

 ორი პრობლემა:
• როგორ დავაჯამოთ გასხვავებული
პროდუქტები და მომსახურეობები?

• ზოგიერთი პროდუქტი უფრო
მნიშვნელოვანია; მაგ., 2 სახლის აშენება
უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე 2
ველოსიპედის წარმოება

 გამოსავალი: გაამრავლეთ საბოლოო
პროდუქციის რაოდენობა შესაბამის საბაზრო
ღირებულებაზე (ფასზე) და შემდეგ
დააჯამეთ
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რა არის მშპ?
• მშპ არის საბაზრო ღირებულება…

 მაგალითი

წარმოებული ავტომობილების რაოდენობა – 12 მილიონი
ავტომობილის საბაზრო ფასი – 28 000 დოლარი

წარმოებული კომპიუტერების რაოდენობა – 20 მილიონი
კომპიუტერის საბაზრო ფასი – 1 000 დოლარი

მშპ= 28 000*12 მილიონი + 1 000* 20 მილიონი=356 მილიარდი
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რა არის მშპ?
• …საბოლოო პროდუქცია…

 შუალედური პროდუქციას იყენებს
ფირმები სხვა პროდუქციის
სწარმოებლად

 საბოლოო პროდუქცია არის პროდუქცია
რომელსაც ყიდულობს მომხმარებელი
მოხმარებისთვის

 რათა თავიდან ავიცილოთ ორმაგი
დაბეგვრა მხოლოდ საბოლოო
პროდუქცია არის მშპ–ს ნაწილი
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• …საბოლოო პროდუქცია…
 შუალედური პროდუქციას იყენებს
ფირმები სხვა პროდუქციის
სწარმოებლად
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პროდუქცია არის მშპ–ს ნაწილი



რა არის მშპ?
• …წარმოება…

 მშპ აღრიცხავს წარმოებას
 გამოყენებული საქონლის ხელახალი
გაყიდვა მშპ–ს ნაწილი არ არის

 ასევე, მშპ–ში არ შედის ფინანსური
აქტივების – აქციების, ობლიგაციების –
ყიდვა–გაყიდვა

 მაგრამ, მაგალითად, აქციების ყიდვა–
გაყიდვით დაკავებული ბროკერების
მომსახურების ფასი მშპ–ში აისახება
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• …წარმოება…
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რა არის მშპ?
• …ქვეყნის შიგნით…

 მხოლოდ ქვეყნის შიგნით წარმოებული პროდუქცია
აისახება მშპ–ში.

 მაგალითები:
• მექსიკაში ამერიკული ფირმის მიერ წარმოებული
ავტომობილი აშშ–ს მშპ–ში არ შედის.

• აშშ–ში იაპონური კომპანიის მიერ წარმოებული
ავტომობილი აშშ–ს მშპ–ს ნაწილია.

 მეპ (მთლიანი ეროვნული პროდუქტი) ქვეყნის
რეზიდენტების მიერ წარმოებული პროდუქციის და
მომსახურების საბაზრო ღირებულება
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• …ქვეყნის შიგნით…
 მხოლოდ ქვეყნის შიგნით წარმოებული პროდუქცია

აისახება მშპ–ში.
 მაგალითები:

• მექსიკაში ამერიკული ფირმის მიერ წარმოებული
ავტომობილი აშშ–ს მშპ–ში არ შედის.

• აშშ–ში იაპონური კომპანიის მიერ წარმოებული
ავტომობილი აშშ–ს მშპ–ს ნაწილია.
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მომსახურების საბაზრო ღირებულება



რა არის მშპ?
• …წლის განმავლობაში.
 მშპ არის ნაკადი:

• წლის განმავლობაში წარმოებული
პროდუქცია

 აღნიშნულის საპირისპიროდ, ქვეყნის
სიმდიდრე არის :

• არის ქვეყნის აქტივები დროის
კონკრეტულ მომენტში
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• …წლის განმავლობაში.
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ზრდის ტემპი
• მშპ–ს ზრდის ტემპი გვიჩვენებს
რამდენად სწრაფად იზრდება ან
მცირდება მშპ

100
GDP

GDPGDP

2004

20042005 
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%34.6100
712,11$

712,11$455,12$




GDP - მშპ
მაგალითი



ნომინალური და რეალური მშპ
• განმარტებები
 ნომინალური ცვლადები, როგორიც არის
ნომინალური მშო, არ ითვალისწინებს
ცვლილებებს ფასებში.

 რეალური ცვლადები, როგორიც არის
რეალური მშპ, ითვალისწინებს ცვლილებებს
ფასებში.

• ეკონომისტებს უფრო მეტად რეალური
მშპ აინტერესებთ, რადგან ის უკეთ
გვიჩვენებს ეკონომიკის რაოდენობრივ
ზრდას.
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• განმარტებები
 ნომინალური ცვლადები, როგორიც არის
ნომინალური მშო, არ ითვალისწინებს
ცვლილებებს ფასებში.

 რეალური ცვლადები, როგორიც არის
რეალური მშპ, ითვალისწინებს ცვლილებებს
ფასებში.

• ეკონომისტებს უფრო მეტად რეალური
მშპ აინტერესებთ, რადგან ის უკეთ
გვიჩვენებს ეკონომიკის რაოდენობრივ
ზრდას.



ნომინალური და რეალური მშპ
• მნიშვნელოვანია განვასხვავოთ
ნომინალური და რეალური მშპ

 trillion$7.4Quantities1995Prices9951Dollars19955inGDP1995
 trillion$12.4Quantities2005Prices2005Dollars2005inGDP2005
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• მნიშვნელოვანია განვასხვავოთ
ნომინალური და რეალური მშპ

%6.67

100
4.7

4.74.12
2005-1995 




 trillion$7.4Quantities1995Prices9951Dollars19955inGDP1995
 trillion$12.4Quantities2005Prices2005Dollars2005inGDP2005




ნომინალური
მშპ–ს ზრდა



ნომინალური და რეალური მშპ
• პრობლემა: ნომინალური მშპ ზრდის ტემპი
მოიცავს როგორც რაოდენობების, ასევე ფასების
ზრდას

• გამოსავალი: დავთვალოთ მშპ საბაზისო წლის
ფასებში.

• გამოვრიცხეთ ფასების ზრდის ეფექტი

 trillion$9.0Quantities1995Prices2005Dollars2005inGDP1995
 trillion$12.4Quantities2005Prices2005Dollars2005inGDP2005
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• პრობლემა: ნომინალური მშპ ზრდის ტემპი
მოიცავს როგორც რაოდენობების, ასევე ფასების
ზრდას

• გამოსავალი: დავთვალოთ მშპ საბაზისო წლის
ფასებში.

• გამოვრიცხეთ ფასების ზრდის ეფექტი

 trillion$9.0Quantities1995Prices2005Dollars2005inGDP1995
 trillion$12.4Quantities2005Prices2005Dollars2005inGDP2005




%8.37100
0.9

0.94.12
2005-1995 


რეალური ზრდა



ნომინალური და რეალური მშპ
• ერთ სულ მოსახლეზე რეალური მშპ–ს ზრდა
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მშპ–ს დათვლის გზები
• მშპ–ს კომპონენტები
 მშპ–ს დათვლის ორი გზა

1. ხარჯების მეთოდი:
Y = C + I + G + NX

2. შემოსავლების მეთოდი:
Y = ხელფასები + რენტა + სარგებელი

+ მოგება
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• მშპ–ს კომპონენტები
 მშპ–ს დათვლის ორი გზა

1. ხარჯების მეთოდი:
Y = C + I + G + NX

2. შემოსავლების მეთოდი:
Y = ხელფასები + რენტა + სარგებელი

+ მოგება



მშპ–ს დათვლის გზები
• ხარჯების მეთოდი

• Y = C + I + G + NX
 Y = ნომინალური მშპ
 C = საოჯახო მეურნეობების მოხმარება
 I = ინვესტიციები
 G = სახელმწიფო შესყიდვები (ხარჯები)
(როგორ ფიქრობთ, პენისები შედის?)
 NX = წმინდა ექსპორტი (ექსპორტს
გამოკლებული იმპორტი)
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• ხარჯების მეთოდი
• Y = C + I + G + NX

 Y = ნომინალური მშპ
 C = საოჯახო მეურნეობების მოხმარება
 I = ინვესტიციები
 G = სახელმწიფო შესყიდვები (ხარჯები)
(როგორ ფიქრობთ, პენისები შედის?)
 NX = წმინდა ექსპორტი (ექსპორტს
გამოკლებული იმპორტი)



მშპ–ს დათვლის გზები
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მშპ–ს დათვლის გზები
• შემოსავლების მეთოდი:

 როცა ფულს ვხარჯავთ, ის ვიღაცის
შემოსავალია.

 ყველა შემოსავლის დაჯამებით ვღებულობთ
მთლიან ხარჯებს, ანუ მშპ–ს.

Y = ხელფასები + რენტა + სარგებელი + მოგება

 დაიმახსოვრეთ: ყველა დახარჯული დოლარი
არ არის მთლიანად სხვა ადამიანის
შემოსავალი, გადასახადების გამო,
მაგალითად
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• შემოსავლების მეთოდი:
 როცა ფულს ვხარჯავთ, ის ვიღაცის
შემოსავალია.

 ყველა შემოსავლის დაჯამებით ვღებულობთ
მთლიან ხარჯებს, ანუ მშპ–ს.

Y = ხელფასები + რენტა + სარგებელი + მოგება

 დაიმახსოვრეთ: ყველა დახარჯული დოლარი
არ არის მთლიანად სხვა ადამიანის
შემოსავალი, გადასახადების გამო,
მაგალითად



არის მშპ კეთილდღეობის კარგი საზომი?

• ბევრი საქონელი და მომსახურებაა
რომლის საბაზრო ღირებულება არ ვიცით
 მშპ არ შეიცავს ჩრდილოვან ეკონომიკას

• არა–ლეგალურ საქმიანობას
 მშპ არ შეიცავს არა–საბაზრო წარმოებას

• ადგილი აქვს მაშინ როცა პროდუქცია ან
მომსახურება იწარმოება მაგრამ
ოფიციალური გადახდა არ ხდება.
 მაგალითად: დიასახლის შრომა სახლში,
გლეხის მიერ საკუტარი მოხმარებისთვის
მოყვანილი კარტოფილი
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• ბევრი საქონელი და მომსახურებაა
რომლის საბაზრო ღირებულება არ ვიცით
 მშპ არ შეიცავს ჩრდილოვან ეკონომიკას

• არა–ლეგალურ საქმიანობას
 მშპ არ შეიცავს არა–საბაზრო წარმოებას

• ადგილი აქვს მაშინ როცა პროდუქცია ან
მომსახურება იწარმოება მაგრამ
ოფიციალური გადახდა არ ხდება.
 მაგალითად: დიასახლის შრომა სახლში,
გლეხის მიერ საკუტარი მოხმარებისთვის
მოყვანილი კარტოფილი



ინფლაცია
• ინფლაცია: ფასების საშუალო დონის ↑.
• გამოითვლება

• ფასების საშუალო დონის ზრდა
 ზოგიერთი ფასი იზრდება, ზოგი კლებულობს

100
P

PP

1-t

1-tt 
 სადაც Pt ფასების

საშუალო დონე t
პერიოდში
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• ინფლაცია: ფასების საშუალო დონის ↑.
• გამოითვლება

• ფასების საშუალო დონის ზრდა
 ზოგიერთი ფასი იზრდება, ზოგი კლებულობს



ინფლაცია
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ფასების ინდექსები
• ფასების ინდექსები გამოიყენება
ინფლაციის გასაზომად
 ინდექსი ადარებს ფასების დონეს საბაზისო
წლის ფასებს.

 ინდექსი არის რიცხვი.
 რამდენიმე ინდექს იყენებენ

• სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (CPI)
• მწამროებლების ფასების ინდექსი (PPI)
• მშპ–ს დეფლატორი
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• ფასების ინდექსები გამოიყენება
ინფლაციის გასაზომად
 ინდექსი ადარებს ფასების დონეს საბაზისო
წლის ფასებს.

 ინდექსი არის რიცხვი.
 რამდენიმე ინდექს იყენებენ

• სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (CPI)
• მწამროებლების ფასების ინდექსი (PPI)
• მშპ–ს დეფლატორი



ფასების ინდექსი
1.სამომხმარებლო ფასების ინდექსი CPI:
ტიპიური მომხმარებლის მიერ შესყიდული
პროდუქციების საშუალო ფასი
 ამერიაკში, 80 000 პროდუქტს მოიცავს

2.მწარმოებლების ფასების ინდექსი (PPI):
მწარმოებლების მიერ მიღებული საშუალო
ფასები.
 მოიცავს როგორც შუალედურს, ასევე საბოლოო

პროდუქციას.
3.მშპ–ს დეფლატორი: ზომავს ყველა
საბოლოო პროდუქციის და მომსახურების
საშუალო ფასებს
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1.სამომხმარებლო ფასების ინდექსი CPI:
ტიპიური მომხმარებლის მიერ შესყიდული
პროდუქციების საშუალო ფასი
 ამერიაკში, 80 000 პროდუქტს მოიცავს

2.მწარმოებლების ფასების ინდექსი (PPI):
მწარმოებლების მიერ მიღებული საშუალო
ფასები.
 მოიცავს როგორც შუალედურს, ასევე საბოლოო

პროდუქციას.
3.მშპ–ს დეფლატორი: ზომავს ყველა
საბოლოო პროდუქციის და მომსახურების
საშუალო ფასებს



რეალური ფასების დათვლა

• CPI გამოყენებით ჩვენ შეგვიძლია
დავთვალოთ რეალური ფასები

• რეალური ფასი ითვალისწინებს ინფლაციის დონეს
 მაგალითი:

• 1982 წელს ბენზინი ღირდა $1.25/გალ
• 2006 წელს ბენზინი ღირდა $2.50/გალ
• CPI იყო 100 1982 წელს და 202 2006 წელს.
• გაიზარდა თუ არა ბენზინის რეალური ფასი?
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• CPI გამოყენებით ჩვენ შეგვიძლია
დავთვალოთ რეალური ფასები

• რეალური ფასი ითვალისწინებს ინფლაციის დონეს
 მაგალითი:

• 1982 წელს ბენზინი ღირდა $1.25/გალ
• 2006 წელს ბენზინი ღირდა $2.50/გალ
• CPI იყო 100 1982 წელს და 202 2006 წელს.
• გაიზარდა თუ არა ბენზინის რეალური ფასი?



The 2007 Per Person Income Levels for high-, Middle-, and Low-Income Countries
measured in 2005 PPP U.S. dollars

Hungary
Poland
Russian Federation

Chile

$23,399
17,894
15,634
13,873
13,307
13,108

Ukraine $6,529
China 5,084

3,972Bolivia
3,585

Philippines
3,506
3,217

Norway $49,359
United States 43,055
Hong Kong 39,953

37,581

Canada
36,956

Switzerland

36,260
The Netherlands

High-Income
Countries

Middle-Income Countries Low-Income
Countries

Mexico

South Korea

Indonesia
Honduras
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Chile
Malaysia
Argentina
Turkey
South Africa

13,108
12,766
12,502
11,825
9,125

Philippines
India

3,217
2,600

Nigeria 1,859
Bangladesh 1,172
Malawi 719

United Kingdom

Canada 36,260

Germany

36,118

Japan

33,717
33,181

Ireland

31,689
Brazil
Thailand

9,034
7,682

Sierra Leone 641
Niger 592

France
Italy

31,625
28,682



The Growth of Per-Person GDP for High-Growth, High-Income Industrial,
and Low-Growth Countries (1990–2007)

United Kingdom
The Netherlands
Australia

Canada

2.6%
2.1%
2.1%
2.0%
2.0%
1.8%

Central African Rep. -1.0%
Georgia -1.2%

-1.2%Ukraine
-1.5%

Guinea-Bissau
-1.6%
-2.0%

China 9.4%
Vietnam 6.1%
Ireland 5.1%

4.8%

Trinidad and Tobago
4.7%

South Korea

4.7%
Taiwan

High-Growth High-Income Industrial Low-Growth

United States

Norway

Kyrgyz Republic
Serbia
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Canada
Germany
France
Japan
Italy

1.8%
1.5%
1.4%
1.2%
1.1%

Guinea-Bissau
Burundi

-2.0%
-2.4%

Haiti -2.4%
Moldova -2.7%
Congo, Dem. Rep. -4.4%

Chile

Trinidad and Tobago 4.7%

Sri Lanka

4.6%

Singapore

4.1%
4.1%

India

4.1%
Switzerland 0.7%



The Economic Freedom Rating for Top-, Middle-, and High-Rated Countries,
EFW Index, Average 1990–2007

Chile
Japan
France

Mexico

7.6%
7.5%
7.3%
7.1%
6.6%
6.5%

Central African Rep. 4.7%
Ukraine 4.7%

4.6%Congo, Republic of
4.5%

Algeria
4.5%
4.5%

Hong Kong 8.9%
Singapore 8.7%
Switzerland 8.3%

8.3%

United Kingdom
8.3%

United States

8.1%
New Zealand

Top-Rated Countries Middle-Rated Countries Low-Rated Countries

South Korea

Germany

Niger
Zimbabwe
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Mexico
Indonesia
Argentina
China
Brazil

6.5%
6.4%
6.2%
5.8%
5.3%

Algeria
Rwanda

4.5%
4.2%

Guinea-Bissau 4.1%
Myanmar 4.0%
Congo, Dem. Rep. 3.9%

Ireland

United Kingdom 8.1%

Luxembourg

8.0%

The Netherlands

7.9%
7.8%

Canada

7.8%



$3,802

$14,513

$32,443

2007 GDP Per Capita, PPP
(in constant 2005 dollars)

$6,783

Slide 29 of 50

Least-Free
Quartile

Second
Quartile

Most-Free
Quartile

$3,802

Third
Quartile



0.9
%

2.3
%

2.4%

Growth of GDP Per Capita 1990-2007
(Annual %)

2.1
%
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Least-Free
Quartile

Second
Quartile

Most-Free
Quartile

0.9
%

Third
Quartile



19.7%

23.1%

Economic Freedom and Investment as a Share of GDP
(Groups are Average EFW Ratings for 1980-2000)

22.1%

9.6%

18.0%

14.1%
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< 5.0 > 7.05.0 – 7.0
Total Investment as
% of GDP. 1980-2000

Private Investment as
% of GDP. 1980-2000



0.19%

0.33%

0.17%

Change in Growth Rate per Percentage Point
Change in Investment, 1980 – 2000

0.27%
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Private Investment,
EFW < 5

Private Investment,
EFW > 7

Government
Investment

Private Investment,
EFW 5-7



Beginning
Year of
Change

2005
EFW

Rating

Bangladesh 1987 6.0
Botswana 1985 7.2
Ghana 1985 6.2
Iceland 1988 7.8
Ireland 1987 7.9
Mauritius 1985 7.5

Growth
1990-2007

Growth
1995-2007

Per Capita
GDP, 2007

3.1% 6.5% $1,172
3.8% 4.9% $12,847
2.3% 2.6% $1,260
2.0% 3.2% $36,118
5.1% 5.5% $41,036
3.7% 3.7% $10,668

Countries Beginning Reform During the 1980s
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Mauritius 1985 7.5
New Zealand 1985 8.5
United Kingdom 1980 8.1

Average 7.4

3.7% 3.7% $10,668
1.9% 1.9% $25,281
2.1% 2.4% $33,717
3.0% 3.8% $20,262



Beginning
Year of
Change

2005
EFW

Rating

Costa Rica 1991 7.4
El Salvador 1994 7.6
Estonia 1995 8.0
Hungary 1995 7.5
India 1990 6.6
Israel 1991 7.1

Growth
1995-2007

Per Capita
GDP, 2007

3.0% $10,239
1.3% $5,481
7.8% $19,327
4.1% $17,894
5.2% $2,600
1.6% $24,824

Countries Beginning Reform During Early 1990s
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Israel 1991 7.1
Nicaragua 1994 6.5
Peru 1993 7.2

Average 7.0

1.6% $24,824
2.5% $2,427
2.8% $7,400

3.5% $9,104

Poland 1990 6.9
Tanzania 1995 6.3
Uganda 1995 6.5
Zambia 1996 6.7

4.7% $15,634
3.0% $1,141
3.6% $1,000
2.0% $1,283



16.8 Table in word file

Should fit in this space

Beginning
Year of
Change

2005
EFW

Rating

Congo, Rep. 1995 4.0
Venezuela 2000 4.9
Zimbabwe 1998 2.9

Average 3.9

Growth
1995-2007

Per Capita
GDP, 2007

0.6% $3,316
1.0% $11,480

-3.4% $1,813
-0.6% $5,536

Countries That Have Regressed Since 1990
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