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გიორგის შეუძლია 200 კგ ხორბლის ან 400 კგ ყველის წარმოება. ლევანის კი, იმავე რესურსების
გამოყენებით, შეუძლია 40 კგ ხორბლის ან 100 კგ ყველის წარმოება.

(ა) რა არის გიორგისთვის 1 კგ ხორბლის წარმოების ალტერნატიული დანახარჯი? რა არის
ლევანისთვის 1 კგ ყველის ალტერნატიული დანახარჯი?
(ბ) ვის აქვს შეფარდებითი უპირატესობა ხორბლის წარმოებაში? ვის აქვს შეფარდებითი
უპირატესობა ყველის წარმოებაში? პასუხი ახსენით.
(გ) თუ ბაზარზე ფასი არის 0.45 კგ ხორბალი 1 კგ ყველში, ივაჭრებენ თუ არა ერთმანეთთან
გიორგი და ლევანი? პასუხი ახსენით.
(დ) მოიყვანეთ მაგალითი ისეთი ფასის, როცა ორივეს, გიორგის და ლევანის, ურჩევნია
მხოლოდ ხორბლის წარმოება. პასუხი ახსენით.
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სმიტმა სულ ახლახანს არჩევანი გააკეთა შემდეგ ვარიანტებს შორის: (ა) ემუშავა ეკონომიკის
პროფესორად წელიწადში 60 000 $–ად (ბ) ემუშავა ექსპერტად საერთაშორისო ორგანიზაციაში 50
000 $–ად. მან აირჩია საერთაშორისო ორგანიზაციაში მუშაობა, მაგრამ აღნიშნა, რომ „ერთი
დოლარით მეტი რომ შეეთავაზებინათ, აირჩევდა პროფესორად მუშაობას“.

ახლა სმიტს შესთავაზეს ახალი ვარიანტი:

 მან უნდა მიატოვოს მუშაობა საერთაშორისო ორგანიზაციაში და გადავისეს ბიზნესში
 ყოველწლიური ხელფასი არის 70 000$.
 დაწყებისთანავე სმიტმა ბიზნესში უნდა ჩადოს 100 000 დოლარის ინვესტიცია,

რომელსაც დაუბრუნებენ სამსახურის მიტოვებისთანავე, მაგრამ ამ ინვესტიციაზე
არანაირ შემოსავალს არ მიიღებს სმიტი. საბანკო ანგარიშზე სმიტს 100 000 დოლარზე
მეტი თანხა აქვს.

 საბაზრო წლიური საპროცენტო განაკვეთი არის 10%

სმიტისთვის ბიზნესში მუშაობა ისევე სასიამოვნოა როგორც ეკონომიკის პროფესორად მუშაობა.
აქვე, ჩათვალეთ რომ სმიტის ინვესტიციას არაფერი არ ექმუქრება და მას აუცილებლად
დაუბრუნებენ 100 000$ როგორც კი მიატოვებს სამსახურს.

უნდა შეიცვალოს თუ არა სმიტმა სამსახური? თუ კი, მაშინ მინიმუმ რამდენით ნაკლები
ხელფასი უნდა შეთავაზონ, რომ მან უარი თქვას შემოთავაზებაზე, და თუ არა, მაშინ რამდენით
მეტი ხელფასი უნდა შეთავაზონ რომ ის დათანმხდეს ახალ სამსახურში გადასვლას?
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თქვენ გაქვთ ფასდაკლების კუპონი, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ ორი მოგზაურობიდან
ერთ–ერთზე, რომლებსაც გეგმავთ მომავალ თვეში:

(ა) მიიღოთ 100$ ფასდაკლება ნიო–იორკის 200$ ბილეთზე, ან
(ბ) მიიღოთ 120$ ფასდაკლება ნიუ–დელის 1200$ ბილეთზე

რომელ ვარიანტს აირჩევდით? რატომ?
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60 წლის ფერმერს, რომელიც აშენებს ხეებს, აქვს თუ არა სტიმული დარგოს ხეები, რომლის
მოჭრაც და გაყიდვა მხოლოდ 50 წლის შემდეგ არის შესაძლებელი? პასუხი ახსენით
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აშშ და კანადა აწარმოებენ ტანკებს და ავტომობილებს.
აშშ–ს წარმოების შესაძლებლობის მრუდი მოცემულია შემდეგი ფუნქციით: y = 30 − 3x
კანადის წარმოების შესაძლებლობის მრუდი კი არის: y = 40 − 2xy არის ავტომობილების რაოდენობა, ხოლო x არის ტანკების რაოდენობა

(ა) ააგეთ ორივე ქვეყნისთვის წარმოების შესაძლებლობის მრუდი
(ბ) რომელ ქვეყანას აქვს აბსოლუტური უპირატესობა ტანკების წარმოებაში? ავტომობილების
წარმოებაში?
(გ) რომელ ქვეყანას აქვს შეფარდებითი უპირატესობა ტანკების წარმოებაში? ავტომობილების
წარმოებაში?
(დ) რა ფასების შუალედში ივაჭრებენ ქვეყნები ერთმანეთთან? რის ექსპორტირებას მოახდენს
ამერიკა აღნიშნული შუალედის ფარგლებში?


