
ეკონომიქსიეკონომიქსი

ლექცია 2

მოთხოვნა და მიწოდება



მოთხოვნა და მოთხოვნის კანონი

• მოთხოვნა არის კავშირი ფასს და ამ ფასად შესყიდულ რაოდენობას
შორის

• ეკონომიკურ თეორიაში იშვიათად შეხვდებით კანონებს

• ერთ–ერთი ასეთი არის მოთხოვნის კანონი

მოთხოვნის კანონი ადგენს, რომ არსებობს უარყოფითი კავშირი
ადამიანების მიერ შეძენილი საქონლის რაოდენობას და იმ ფასს შორის,

რომელიც მათ ამ საქონლის შესაძენად უნდა გაიღონ

• მოთხოვნა არის კავშირი ფასს და ამ ფასად შესყიდულ რაოდენობას
შორის

• ეკონომიკურ თეორიაში იშვიათად შეხვდებით კანონებს

• ერთ–ერთი ასეთი არის მოთხოვნის კანონი

მოთხოვნის კანონი ადგენს, რომ არსებობს უარყოფითი კავშირი
ადამიანების მიერ შეძენილი საქონლის რაოდენობას და იმ ფასს შორის,

რომელიც მათ ამ საქონლის შესაძენად უნდა გაიღონ



მოთხოვნის მრუდი



მოთხოვნა და მოთხოვნის სიდიდე

• მოთხოვნა არის კავშირი ორ სიდიდეს შორის – ფასს და იმ რაოდენობას
შორის, რომლის შეძენაც სურთ ადამიანებს ამ კონკრეტულ ფასად

• მოთხოვნა არ არის რაოდენობა, მოთხოვნა არის რაოდენობას და ფასს
შორის შესაბამისობა. მოთხოვნის რაოდენობა კი გაზომვადი სიდიდეა

– დაიმახსოვრეთ, მოთხოვნის კანონი ასახავს კავშირს მოთხოვნის
რაოდენობას და ფასს შორის

• ვამბობთ, რომ მოთხოვნა არის ნუსხა

• მოთხოვნა არის კავშირი ორ სიდიდეს შორის – ფასს და იმ რაოდენობას
შორის, რომლის შეძენაც სურთ ადამიანებს ამ კონკრეტულ ფასად

• მოთხოვნა არ არის რაოდენობა, მოთხოვნა არის რაოდენობას და ფასს
შორის შესაბამისობა. მოთხოვნის რაოდენობა კი გაზომვადი სიდიდეა

– დაიმახსოვრეთ, მოთხოვნის კანონი ასახავს კავშირს მოთხოვნის
რაოდენობას და ფასს შორის

• ვამბობთ, რომ მოთხოვნა არის ნუსხა



მოთხოვნა და მოთხოვნის რაოდენობა

• მოთხოვნის რაოდენობა შეიძლება შეიცვალოს მხოლოდ ფასის
ცვლილების შემთხვევაში

• მოთხოვნის ცვლილებას კი იწვევს არა–

ფასისმიერი ფაქტორები:

ცვლილებები მყიდველების რაოდენობაში
ცვლილებები მყიდველების გემოვნებაში
ცვლილება შემოსავლებში
ცვლილებები სუბსტიტუტების ფასებში
ცვლილებები შემავსებლების ფასებში
ცვლილებები მოსალოდნელ ფასებში

• მოთხოვნის რაოდენობა შეიძლება შეიცვალოს მხოლოდ ფასის
ცვლილების შემთხვევაში

• მოთხოვნის ცვლილებას კი იწვევს არა–

ფასისმიერი ფაქტორები:

ცვლილებები მყიდველების რაოდენობაში
ცვლილებები მყიდველების გემოვნებაში
ცვლილება შემოსავლებში
ცვლილებები სუბსტიტუტების ფასებში
ცვლილებები შემავსებლების ფასებში
ცვლილებები მოსალოდნელ ფასებში



დრო

• ფასის ცვლილებისას, მოთხოვნის რაოდენობაში ცვლილებას დრო
ჭირდება.

• მაგალითად, ფასის გაზრდისას:

– დრო ჭირდება, რომ მომხმარებლებმა იპოვნონ სუბსტიტუტები და
დაიწყონ მათი ყიდვა

– დრო ჭირდება, რომ მწარმოებლებმა დაიწყონ სუბსტიტუტების
წარმოება და მათი პოპულარიზაცია

• ფასის ცვლილებისას, მოთხოვნის რაოდენობაში ცვლილებას დრო
ჭირდება.

• მაგალითად, ფასის გაზრდისას:

– დრო ჭირდება, რომ მომხმარებლებმა იპოვნონ სუბსტიტუტები და
დაიწყონ მათი ყიდვა

– დრო ჭირდება, რომ მწარმოებლებმა დაიწყონ სუბსტიტუტების
წარმოება და მათი პოპულარიზაცია



მომხმარებლის ნამატი



მოთხოვნის საფასო ელასტიურობა

• მოთხოვნის საფასო ელასტიურობა ზომავს მომხმარებლების რეაქციას
ფასის ცვლილებაზე

• მოთხოვნის საფასო ელასტიურობა გაიანგარიშება მოთხოვნის
რაოდენობის პროცენტული ცვლილების შეფარდებით ფასის
პროცენტულ ცვლილებასთან

• მოთხოვნის საფასო ელასტიურობა დამოკიდებულია:

– დროზე
– სუბსტიტუტებზე
– მომხმარებლების ბიუჯეტში მოცემული საქონლის წილზე

• მოთხოვნის საფასო ელასტიურობა ზომავს მომხმარებლების რეაქციას
ფასის ცვლილებაზე

• მოთხოვნის საფასო ელასტიურობა გაიანგარიშება მოთხოვნის
რაოდენობის პროცენტული ცვლილების შეფარდებით ფასის
პროცენტულ ცვლილებასთან

• მოთხოვნის საფასო ელასტიურობა დამოკიდებულია:

– დროზე
– სუბსტიტუტებზე
– მომხმარებლების ბიუჯეტში მოცემული საქონლის წილზე



მაგალითი

• წარმოიდგინეთ, რომ ფასის 20% ცვლილება იწვევს, მოთხოვნის
რაოდენობის 50% ცვლილებას, რა არის მოთხოვნის საფასო
ელასტიურობა?

• მოთხოვნის კანონის თანახმად ვიცით, რომ ფასს და მოთხოვნის
რაოდენობას შორის ნეგატიური კავშირია. ხომ არ დაგვავიწყდა მინუსის
ნიშანი?
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• წარმოიდგინეთ, რომ ფასის 20% ცვლილება იწვევს, მოთხოვნის
რაოდენობის 50% ცვლილებას, რა არის მოთხოვნის საფასო
ელასტიურობა?

• მოთხოვნის კანონის თანახმად ვიცით, რომ ფასს და მოთხოვნის
რაოდენობას შორის ნეგატიური კავშირია. ხომ არ დაგვავიწყდა მინუსის
ნიშანი?
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მოთხოვნის საფასო ელასტიურობა

• მოთხოვნა ელასტიური თუ:

მოთხოვნის საფასო ელასტიურობა > 1

• მოთხოვნა არაელასტიურია თუ:

მოთხოვნის საფასო ელასტიურობა < 1

• ერთეულოვანი ელასტიურობა
მოთხოვნის საფასო ელასტიურობა = 1

• მოთხოვნა ელასტიური თუ:

მოთხოვნის საფასო ელასტიურობა > 1

• მოთხოვნა არაელასტიურია თუ:

მოთხოვნის საფასო ელასტიურობა < 1

• ერთეულოვანი ელასტიურობა
მოთხოვნის საფასო ელასტიურობა = 1



მოთხოვნის საფასო ელასტიურობა

P D

არაელასტიური მოთხოვნა

Q



მოთხოვნის საფასო ელასტიურობა

P

ელასტიური მოთხოვნა

Q

D



ელასტიურობა და მთლიანი შემოსავლები

P

ელასტიური მოთხოვნა C და E
წერტილებს შორის
რადგან OBCG < OAEF

B
C

Q

DA

E

F

B

G



ელასტიურობა და მთლიანი შემოსავლები

P

Aდა B წერტილებს შორის
არაელასტიური მითხოვნა

B

Q

A

B



ელასტიურობა და მთლიანი შემოსავლები

ელასტიური მოთხოვნა: ფასები და მთლიანი შემოსავლები იცვლებიან
საპირისპირო მიმართულებით

არაელსატიური მოთხოვნა: ფასები და მთლიანი შემოსავლები იცვლებიან
ერთი და იმავე მიმართულებით

შენიშვნა: როცა ვსაუბრობთ მთლიან შემოსავლებზე, მხედველობაში გვაქვს
მწარმოებლების შემოსავლები

ელასტიური მოთხოვნა: ფასები და მთლიანი შემოსავლები იცვლებიან
საპირისპირო მიმართულებით

არაელსატიური მოთხოვნა: ფასები და მთლიანი შემოსავლები იცვლებიან
ერთი და იმავე მიმართულებით

შენიშვნა: როცა ვსაუბრობთ მთლიან შემოსავლებზე, მხედველობაში გვაქვს
მწარმოებლების შემოსავლები



ვერტიკალური მოთხოვნის მრუდის მითი

• არსებობს აბსოლუტურად არაელასტიური მოთხოვნა?

P1
ვერტიკალური მოთხოვნის მაგალითად
ხშირად მოყავთ ინსულინი. თუმცა,
ინსულინის შემთხვევაშიც კი, ფასის
შემცირების შემთხვევაში, ადამიანები
შედარებით მეტ ინსულინს იყიდიან.
ე.ი. მოთხოვნის მრუდი დაღმავალიაD

P2

ვერტიკალური მოთხოვნის მაგალითად
ხშირად მოყავთ ინსულინი. თუმცა,
ინსულინის შემთხვევაშიც კი, ფასის
შემცირების შემთხვევაში, ადამიანები
შედარებით მეტ ინსულინს იყიდიან.
ე.ი. მოთხოვნის მრუდი დაღმავალია



შესავალი

• მიწოდების თეორია ისევე როგორც მოთხოვნის თეორია გულისხმობს,
რომ გადაწყვეტილების მიღებისას არჩევანი უნდა გავაკეთოთ
ალტერნატივებს შორის

• გადაწყვეტილების მიღებისას ინდივიდები ერთმანეთს ადარებენ
მოსალოდნელ ხარჯებს და ამონაგებს

• ამა თუ იმ საქონლის/მომსახურების მიწოდების შესახებ
გადაწყვეტილების მიღებისას მთავარია ადამიანური სუბიექტური
ფასეულობები და არა წარმოების ხარჯები

• მიწოდების თეორია ისევე როგორც მოთხოვნის თეორია გულისხმობს,
რომ გადაწყვეტილების მიღებისას არჩევანი უნდა გავაკეთოთ
ალტერნატივებს შორის

• გადაწყვეტილების მიღებისას ინდივიდები ერთმანეთს ადარებენ
მოსალოდნელ ხარჯებს და ამონაგებს

• ამა თუ იმ საქონლის/მომსახურების მიწოდების შესახებ
გადაწყვეტილების მიღებისას მთავარია ადამიანური სუბიექტური
ფასეულობები და არა წარმოების ხარჯები



ალტერნატიული დანახარჯის ცნება

• რატომ არის, რომ ქალაქებს შორის მოგზაურობისთვის ღარიბი
ადამიანები ირჩევენ ავტობუსით მგზავრობას, ხოლო მდიდარი
ადამიანები – თვითმფრინავით მგზავრობას?

• რატომ არის, რომ შედარებით მდიდარ საცხოვრებელ უბნებში
თინეიჯერი ძიძას პოვნა უფრო რთულია, ვიდრე შედარებით ღარიბ
უბნებში?

• რატომ არის, რომ ქალაქებს შორის მოგზაურობისთვის ღარიბი
ადამიანები ირჩევენ ავტობუსით მგზავრობას, ხოლო მდიდარი
ადამიანები – თვითმფრინავით მგზავრობას?

• რატომ არის, რომ შედარებით მდიდარ საცხოვრებელ უბნებში
თინეიჯერი ძიძას პოვნა უფრო რთულია, ვიდრე შედარებით ღარიბ
უბნებში?



დანახარჯები დაკავშირებული ქმედებებთან და
არა საგნებთან

• დანახარჯები ყოველთვის დაკავშირებულია ქმედებებთან,
გადაწყვეტილებებთან და არჩევანთან

• იმისთვის რომ შევაფასოთ დანახარჯი უნდა გავიაზროთ, რომ ხარჯები
დაკავშირებულია ქმედებებთან და ამ ქმედებების განხორციელებას აქვს
სხვა და სხვა ხარჯი სხვა და სხვა ადამიანებისთვის

• დანახარჯები ყოველთვის დაკავშირებულია ქმედებებთან,
გადაწყვეტილებებთან და არჩევანთან

• იმისთვის რომ შევაფასოთ დანახარჯი უნდა გავიაზროთ, რომ ხარჯები
დაკავშირებულია ქმედებებთან და ამ ქმედებების განხორციელებას აქვს
სხვა და სხვა ხარჯი სხვა და სხვა ადამიანებისთვის



მწარმოებლის ხარჯები – ალტერნატიული
დანახარჯები

• მწარმოებლების ხარჯები არის ალტერნატიული შესაძლებლობების
ღირებულება

• ალტერნატიული დანახარჯის ცნების დემონსტრირება ყველაზე
ადვილია მიწის მაგალითზე:

– მაგალითი: მიწა შეიძლება გამოვიყენოთ სასოფლო–სამეურნეო,
ინდუსტრიული, საცხოვრებელი მიზნებისთვის

– თუ რა ფასს იხდი მიწაში, რომლის გამოყენებასაც ვთქვათ აპირებ
სასოფლო–სამეურნეო მიზნებისთვის, დამოკიდებულია მისი
ალტერნატიული გამოყენებით მიღებულ ამონაგებზე

– როდის გამოიყენებენ მიწის სასოფლო–სამეურნეო მიზნებისთვის?

• მწარმოებლების ხარჯები არის ალტერნატიული შესაძლებლობების
ღირებულება

• ალტერნატიული დანახარჯის ცნების დემონსტრირება ყველაზე
ადვილია მიწის მაგალითზე:

– მაგალითი: მიწა შეიძლება გამოვიყენოთ სასოფლო–სამეურნეო,
ინდუსტრიული, საცხოვრებელი მიზნებისთვის

– თუ რა ფასს იხდი მიწაში, რომლის გამოყენებასაც ვთქვათ აპირებ
სასოფლო–სამეურნეო მიზნებისთვის, დამოკიდებულია მისი
ალტერნატიული გამოყენებით მიღებულ ამონაგებზე

– როდის გამოიყენებენ მიწის სასოფლო–სამეურნეო მიზნებისთვის?



ზღვრული ალტერნატიული ხარჯი

• ყველა ალტერნატიული ხარჯი არის ზღვრული ხარჯი

• ყველა ზღვრული ხარჯი არის ალტერნატიული ხარჯი

• A ქმედების ალტერნატიული ხარჯის დათვლისას ყურადღებას
ვამახვილებთ საუკეთესო ალტერნატივის ღირებულებაზე, რომელიც
უნდა შევწიროთ A ქმედების განხორციელებას

• ზღვრული ხარჯის დათვლისას ყურადღებას ვამახვილებით არსებულ
სიტუაციაში ცვლილების საუკეთესო ალტერნატიულ ხარჯზე

• სრული სახელი დანახარჯისა, რომელიც რელევანტურია მიწოდების
შესახებ გადაწყვეტილებების მიღებისას არის ზღვრული
ალტერნატიული ხარჯი

• ყველა ალტერნატიული ხარჯი არის ზღვრული ხარჯი

• ყველა ზღვრული ხარჯი არის ალტერნატიული ხარჯი

• A ქმედების ალტერნატიული ხარჯის დათვლისას ყურადღებას
ვამახვილებთ საუკეთესო ალტერნატივის ღირებულებაზე, რომელიც
უნდა შევწიროთ A ქმედების განხორციელებას

• ზღვრული ხარჯის დათვლისას ყურადღებას ვამახვილებით არსებულ
სიტუაციაში ცვლილების საუკეთესო ალტერნატიულ ხარჯზე

• სრული სახელი დანახარჯისა, რომელიც რელევანტურია მიწოდების
შესახებ გადაწყვეტილებების მიღებისას არის ზღვრული
ალტერნატიული ხარჯი



ზღვრული ხარჯი

ლობიო

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

საწარმოო შესაძლებლობის
მრუდი
საწარმოო შესაძლებლობის
მრუდი

ხორბალი

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

საწარმოო შესაძლებლობის
მრუდი
საწარმოო შესაძლებლობის
მრუდი

`

მე–9 ტ. ხორბლის ზღ.
ხარჯი არის 1.8 ტ
ლობიო



ზღვრული და საშუალო ხარჯები

რაოდენობა მთლიანი
ხარჯები

ზღვრული
ხარჯები

საშუალო
ხარჯები

0 0 0 0

1 $1.00 $1.00 $1.00

2 $2.10 $1.10 $1.05

3 $3.30 $1.20 $1.10



მიწოდების მრუდი

• მიწოდების მრუდი გვაძლევს ინფორმაციას მწარმოებლების ქცევის
შესახებ

• მიწოდების მრუდი გვიჩვენებს ურთიერთკავშირს მიწოდების
რაოდენობას და ფასს შორის

• მიწოდების რაოდენობა მოცემულ ფასად არის ის რაოდენობა, რომლის
მიწოდების სურვილიც აქვთ მიმწოდებლებს მოცემულ ფასად

მიწოდების კანონი: მიწოდების რაოდენობას და ფასს შორის არის
პირდაპირი კავშირი – როცა ფასი იზრდება მიწოდების რაოდენობაც
იზრდება, როცა ფასი მცირდება მიწოდების რაოდენობა მცირდება

• მიწოდების მრუდი გვაძლევს ინფორმაციას მწარმოებლების ქცევის
შესახებ

• მიწოდების მრუდი გვიჩვენებს ურთიერთკავშირს მიწოდების
რაოდენობას და ფასს შორის

• მიწოდების რაოდენობა მოცემულ ფასად არის ის რაოდენობა, რომლის
მიწოდების სურვილიც აქვთ მიმწოდებლებს მოცემულ ფასად

მიწოდების კანონი: მიწოდების რაოდენობას და ფასს შორის არის
პირდაპირი კავშირი – როცა ფასი იზრდება მიწოდების რაოდენობაც
იზრდება, როცა ფასი მცირდება მიწოდების რაოდენობა მცირდება



მიწოდების მრუდი

ფასი
მიწოდების მრუდი

$55

ფასი რაოდენობა

$55 50

მიწოდების
რაოდენობა503010

$5

$20

$55 50
$20 30
$5 10



რატომ არის მიწოდების მრუდი აღმავალი

მიწოდება

ფასი

$60

მიწოდების რაოდენობა
604020

$40

$20

80 100



მიწოდების ნამატი



მიწოდების ცვლილება და მიწოდების
რაოდენობის ცვლილება

• მიწოდების რაოდენობის ცვლილებისას ხდება მრუდზე
გადაადგილება. მიზეზი – ფასის ცვლილება

• მიწოდების ცვლილებისას ხდება მიწოდების მრუდის გადაადგილება.
მიზეზი – არაფასისმიერი ფაქტორები

– ტექნოლოგიური ინოვაციები
– წარმოების ფაქტორების ფასები
– გადასახადები და სუბსიდიები
– მოლოდინები
– ალტერნატიულ დანახარჯებში ცვლილება

• განვიხილოთ თითოეული ფაქტორის ზეგავლენა მიწოდების მრუდზე

• მიწოდების რაოდენობის ცვლილებისას ხდება მრუდზე
გადაადგილება. მიზეზი – ფასის ცვლილება

• მიწოდების ცვლილებისას ხდება მიწოდების მრუდის გადაადგილება.
მიზეზი – არაფასისმიერი ფაქტორები

– ტექნოლოგიური ინოვაციები
– წარმოების ფაქტორების ფასები
– გადასახადები და სუბსიდიები
– მოლოდინები
– ალტერნატიულ დანახარჯებში ცვლილება

• განვიხილოთ თითოეული ფაქტორის ზეგავლენა მიწოდების მრუდზე



მიწოდების საფასო ელასტიურობა

• მიწოდების საფასო ელსატიურობის განმარტება იგივეა, რაც
მოთხოვნის საფასო ელასტიურობისა

• მიწოდების საფასო ელასტირუობა არის მიწოდების რაოდენობის
პროცენტული ცვლილების ფარდობა ფასის პროცენტულ ცვლილებასთან



საბაზრო მექანიზმი

• საბაზრო სისტემების მეშვეობით არის შესაძლებელი
კოორდინირებული ქმედებები

• რა არის საბაზრო სისტემა?

• ხშირად საბაზრო სისტემაში მოიაზრებენ ავტომატურ,
თვითრეგულირებად სისტემას, რომელშიც ადამიანის ჩარევის გარეშე
ხდება ყველაფერი – რაც მცდარი შეხედულებაა

• საბაზრო სისტემა არის მომხმარებლების და მიმწოდებლების მიერ
შექმნილი სისტემა – უამრავი მოლაპარაკებების, შეთავაზებების, ყიდვა–
გაყიდვის შესახებ წინადადებების ერთობლიობა

• “უხილავი ხელის” პრინციპი რას ეხება?!

• შევეცდებით საბაზრო სისტემის მექანიზმის ახსნას “მოთხოვნა” და
“მიწოდების” ცნებების დახმარებით

• საბაზრო სისტემების მეშვეობით არის შესაძლებელი
კოორდინირებული ქმედებები

• რა არის საბაზრო სისტემა?

• ხშირად საბაზრო სისტემაში მოიაზრებენ ავტომატურ,
თვითრეგულირებად სისტემას, რომელშიც ადამიანის ჩარევის გარეშე
ხდება ყველაფერი – რაც მცდარი შეხედულებაა

• საბაზრო სისტემა არის მომხმარებლების და მიმწოდებლების მიერ
შექმნილი სისტემა – უამრავი მოლაპარაკებების, შეთავაზებების, ყიდვა–
გაყიდვის შესახებ წინადადებების ერთობლიობა

• “უხილავი ხელის” პრინციპი რას ეხება?!

• შევეცდებით საბაზრო სისტემის მექანიზმის ახსნას “მოთხოვნა” და
“მიწოდების” ცნებების დახმარებით



დაბრკოლებები

• ვიდრე საბაზრო სისტემის მექანიზმის ახსნას დავიწყებთ, შევეცადოთ
ავხსნათ ის მიზეზები რის გამოც თანამშრომლობა ზოგჯერ ბრკოლდება

• ტრანსაქციული ხარჯები – მიმწოდებელს და მომხმარებელს შორის
მოსალაპარაკებელი “კონტრაქტის” ფასი

– გატეხილი შუშა და საველოსიპედო გზა
• მომხმარებლის მხრიდან იმის გადახდა რასაც მიმწოდებელი ითხოვს
ზოგჯერ საკმარისი არ არის
• მაღალი ტრანსაქციული ხარჯები აფერხებენ ვაჭრობას და ბაზრის
მექანიზმის ეფექტიან მუშაობას

• საკუთრების უფლების და ინსტიტუტების არ არსებობა

• ვიდრე საბაზრო სისტემის მექანიზმის ახსნას დავიწყებთ, შევეცადოთ
ავხსნათ ის მიზეზები რის გამოც თანამშრომლობა ზოგჯერ ბრკოლდება

• ტრანსაქციული ხარჯები – მიმწოდებელს და მომხმარებელს შორის
მოსალაპარაკებელი “კონტრაქტის” ფასი

– გატეხილი შუშა და საველოსიპედო გზა
• მომხმარებლის მხრიდან იმის გადახდა რასაც მიმწოდებელი ითხოვს
ზოგჯერ საკმარისი არ არის
• მაღალი ტრანსაქციული ხარჯები აფერხებენ ვაჭრობას და ბაზრის
მექანიზმის ეფექტიან მუშაობას

• საკუთრების უფლების და ინსტიტუტების არ არსებობა



ფულადი ფასების მარეგულირებელი როლი

• რატომ ვიყენებთ ფულს გაცვლის დროს და რატომ არ სარგებლობენ
ადამიანები ბარტერული გაცვლის სისტემით?

• ფული ამცირებს ტრანსაქციულ ხარჯს
– მაგალითად ბარტერის შემთხვევაში ვიოლინოს გამყიდველმა უნდა

იპოვოს ხილ–ბოსტნეულის, ფეხსაცმლის მწარმოებელი და მრავალი სხვა,
რომლებსაც მოუნდებათ თავისი პროდუქტის ვიოლინოში გადაცვლა.

– ბარტერი ართულებს სპეციალიზაციის პროცესს

• დაყოფადობის პრობლემა
– საზოგადოებაში, რომელშიც ფული არ ფუნქციონირებს, თუ

სპეციალიზირებული ვართ ვიოლინოს წარმოებაში, ხშირად მოგვიწევს
ერთ ვიოლინოში გავცვალოთ იმაზე მეტი ან ნაკლები პური, მაგალითად,
ვიდრე გვჭირდება. არავინ არ გადაგვიცვლის 0.1 ვიოლინოს ერთ პურში?

• რატომ ვიყენებთ ფულს გაცვლის დროს და რატომ არ სარგებლობენ
ადამიანები ბარტერული გაცვლის სისტემით?

• ფული ამცირებს ტრანსაქციულ ხარჯს
– მაგალითად ბარტერის შემთხვევაში ვიოლინოს გამყიდველმა უნდა

იპოვოს ხილ–ბოსტნეულის, ფეხსაცმლის მწარმოებელი და მრავალი სხვა,
რომლებსაც მოუნდებათ თავისი პროდუქტის ვიოლინოში გადაცვლა.

– ბარტერი ართულებს სპეციალიზაციის პროცესს

• დაყოფადობის პრობლემა
– საზოგადოებაში, რომელშიც ფული არ ფუნქციონირებს, თუ

სპეციალიზირებული ვართ ვიოლინოს წარმოებაში, ხშირად მოგვიწევს
ერთ ვიოლინოში გავცვალოთ იმაზე მეტი ან ნაკლები პური, მაგალითად,
ვიდრე გვჭირდება. არავინ არ გადაგვიცვლის 0.1 ვიოლინოს ერთ პურში?



ფულადი ფასების მარეგულირებელი როლი

• საბაზრო სისტემაში ფულადი ფასები არის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის
(სიგნალების) მატარებელი

• მაგალითად, პროდუქტზე ფასის ზრდა სინგალს აძლევს მომხმარებელს,
რომ მან უნდა შეცვალოს ქცევა

– მომხმარებლები არა მხოლოდ ეკონომიურად იწყებენ ასეთი
პროდუქტის გამოყენებას და ამცირებენ შესყიდულ რაოდენობას, არამედ
იწყებენ საბსტიტუტების მოძიებასაც

• იმავე პროდუქტზე ფასის ზრდა გარკვეულ სიგნალს აძლევს
მიმწოდებელსაც

– ფასის ზრდა სტიმულს აძლევს მიმწოდებლებს გააფართოვონ წარმოება
ან დაიწყონ სუბტიტუტების შექმნაზე ფიქრი

• საფასო სიგნალები მეწარმეებს აძლევს ინფორმაციას იმის შესახებ თუ
რომელი პროდუქტების რაოდენობის ზრდა სურთ მომხმარებელებს და
რომლის შემცირება

• სწორედ ფულადი ფასების მეშვეობით ხდება შესაძლებელი კოორდინაცია,
განსხვავებული ადამიანების კოოპერირება

• საბაზრო სისტემაში ფულადი ფასები არის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის
(სიგნალების) მატარებელი

• მაგალითად, პროდუქტზე ფასის ზრდა სინგალს აძლევს მომხმარებელს,
რომ მან უნდა შეცვალოს ქცევა

– მომხმარებლები არა მხოლოდ ეკონომიურად იწყებენ ასეთი
პროდუქტის გამოყენებას და ამცირებენ შესყიდულ რაოდენობას, არამედ
იწყებენ საბსტიტუტების მოძიებასაც

• იმავე პროდუქტზე ფასის ზრდა გარკვეულ სიგნალს აძლევს
მიმწოდებელსაც

– ფასის ზრდა სტიმულს აძლევს მიმწოდებლებს გააფართოვონ წარმოება
ან დაიწყონ სუბტიტუტების შექმნაზე ფიქრი

• საფასო სიგნალები მეწარმეებს აძლევს ინფორმაციას იმის შესახებ თუ
რომელი პროდუქტების რაოდენობის ზრდა სურთ მომხმარებელებს და
რომლის შემცირება

• სწორედ ფულადი ფასების მეშვეობით ხდება შესაძლებელი კოორდინაცია,
განსხვავებული ადამიანების კოოპერირება



საბაზრო მექანიზმი

• მიწოდების და მოთხოვნის ცნებებით აზროვნება მნიშვნელოვანია

• გაცვლაზე მოქმედი ფაქტორები ორ კატეგორიად იყოფა – მოთხოვნაზე
მოქმედი ფაქტორები და მიწოდებაზე მოქმედი ფაქტორები

• განვიხილოთ მაგალითი და ვეცადოთ საბაზრო მექანიზმის ახსნას
ეტაპობრივად

• რუსეთსა და უკრაინაში ხორბლის მოსავლიანობა მნიშვნელოვნად
დაეცა. რა დაემართება ხორბლის ფასს და მოსავლის რაოდენობას აშშ–ში?

• დავუშვათ, რომ აშშ–ში ამერიკული ხორბლის კარგი სუბსტიტუტია
რუსული და უკრაინული ხორბალი (სრულიად რეალისტური დაშვებაა)

• მიწოდების და მოთხოვნის ცნებებით აზროვნება მნიშვნელოვანია

• გაცვლაზე მოქმედი ფაქტორები ორ კატეგორიად იყოფა – მოთხოვნაზე
მოქმედი ფაქტორები და მიწოდებაზე მოქმედი ფაქტორები

• განვიხილოთ მაგალითი და ვეცადოთ საბაზრო მექანიზმის ახსნას
ეტაპობრივად

• რუსეთსა და უკრაინაში ხორბლის მოსავლიანობა მნიშვნელოვნად
დაეცა. რა დაემართება ხორბლის ფასს და მოსავლის რაოდენობას აშშ–ში?

• დავუშვათ, რომ აშშ–ში ამერიკული ხორბლის კარგი სუბსტიტუტია
რუსული და უკრაინული ხორბალი (სრულიად რეალისტური დაშვებაა)



საბაზრო მექანიზმი

• რა მოუვა მიწოდების მრუდს?

• აქ პასუხი ცოტა რთულია, ერთმანეთისგან უნდა გავარჩიოთ
მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ეფექტები
• როგორ ფიქრობთ, მიწოდების რომელი მრუდი იქნება უფრო
ელასტიური – მოკლევადიანი თუ გრძელვადიანი?

• განვიხილოთ მოკლევადიანი ეფექტი



საბაზრო მექანიზმი

• რა იქნება მიწოდების გრძელვადიანი ეფექტი
• გრძელვადიანი მიწოდების მრუდი უფრო ელასტიურია ვიდრე
მოკლევადიანი მიწოდების მრუდი



საბაზრო მექანიზმი

• მთლიანი სურათი ცვლილებებისა



საბაზრო მექანიზმი

• ახლა ვეცადოთ გავაანალიზოთ აღნიშნული ცვლილებების შედეგი
სოიოს ფასზე

• ხორბლის ფასის ზრდის შემთხვევაში, თუ მისი ჩანაცვლება მოხდა
სოიოთი მომხმარებლების მხრიდან, მოთხოვნა სოიოზე გაიზრდება

• ექნება ამ ცვლილებას ზეგავლენა სოიოს წარმოებაზე?

• ალტერნატიული ხარჯის ცნება

• ახლა ვეცადოთ გავაანალიზოთ აღნიშნული ცვლილებების შედეგი
სოიოს ფასზე

• ხორბლის ფასის ზრდის შემთხვევაში, თუ მისი ჩანაცვლება მოხდა
სოიოთი მომხმარებლების მხრიდან, მოთხოვნა სოიოზე გაიზრდება

• ექნება ამ ცვლილებას ზეგავლენა სოიოს წარმოებაზე?

• ალტერნატიული ხარჯის ცნება



იშვიათობიდან კონკურენციისკენ

• რესურსები შეზღუდულია

• იშვიათობა – კავშირი სასურველს და არსებულს შორის

• იშვიათობა განაპირობებს ნორმირების აუცილებლობას

• კონკურენცია არის იშვიათობის შედეგი, რესურსების ეფექტიანი
გადანაწილების მექანიზმი

• საბაზრო მექანიზმი, კონკურენციაზე დაყრდნობით, ყველაზე უკეთ
უზრუნვეყოფს იშვიათი რესურსების გადანაწილებას, თუმცა არ არის
აბსოლუტურად ოპტიმალური მექანიზმი

• რესურსები შეზღუდულია

• იშვიათობა – კავშირი სასურველს და არსებულს შორის

• იშვიათობა განაპირობებს ნორმირების აუცილებლობას

• კონკურენცია არის იშვიათობის შედეგი, რესურსების ეფექტიანი
გადანაწილების მექანიზმი

• საბაზრო მექანიზმი, კონკურენციაზე დაყრდნობით, ყველაზე უკეთ
უზრუნვეყოფს იშვიათი რესურსების გადანაწილებას, თუმცა არ არის
აბსოლუტურად ოპტიმალური მექანიზმი



ბაზრის წონასწორობა

მომხმარებლის
ნამატი

მყიდველები არა–გამყიდველები

ნავთობის
ფასი

მიწოდება

წონასწორ
ული ფასი

გამყიდველები

მომხმარებლის
ნამატი

მიმწოდებლის
ნამატი

არა–მყიდველები

რაოდენობა
მოთხოვნა

$30

65
წონასწორული

რაოდენობა



ფასის ჭერით ბაზრის შეზღუდვა



ფასის ჭერით ბაზრის შეზღუდვის დანახარჯები

ფასი

დაუკმაყოფილებელი
მითხოვნა

$57

დაკმაყოფილებული მითხოვნა მიწოდება

წონასწორ
ული ფასი

რაოდენობა

დაკარგული
შესაძლებლობები

$15

24

მოთხოვნა

$30

65

წონასწორ
ული ფასი

წონასწორული
რაოდენობა



ფასების ზედა მინიმალური ზღვარი



მინიმალური ხელფასის დაწესება



გადასახადების ეფექტი



გადასახადების ეფექტი



ვისზე ნაწილდება გადასახადის ტვირთი?



ლაფერის მრუდი



ნორმირების ალტერნატიული მექანიზმები

• ფალადი ფასის მექანიზმი არ არის იდეალური
• ამ სისტემის მუშაობისას, იშვიათი პროდუქტები მიემართება მათკენ,
ვინც მზადაა გადაიხადოს. შესაბამისად, როცა განაწილებას ფასები
მართავს ღარიბები შედარებით ნაკლებს მიიღებენ ვიდრე მდიდრები

• იშვიათი რესურსების ნორმირების სხვა მეთოდები:

– დამსახურების მიხედვით
– ლატარეა
– თანაბარი წილი ყველას
– სიძლიერის მიხედვით
– “ვინც პირველია, ის არის მომსახურებული”

• ნორმირების ყველა ალტერნატიული მეთოდი ბევრად უფრო არა–
ეფექტიანი

• ფალადი ფასის მექანიზმი არ არის იდეალური
• ამ სისტემის მუშაობისას, იშვიათი პროდუქტები მიემართება მათკენ,
ვინც მზადაა გადაიხადოს. შესაბამისად, როცა განაწილებას ფასები
მართავს ღარიბები შედარებით ნაკლებს მიიღებენ ვიდრე მდიდრები

• იშვიათი რესურსების ნორმირების სხვა მეთოდები:

– დამსახურების მიხედვით
– ლატარეა
– თანაბარი წილი ყველას
– სიძლიერის მიხედვით
– “ვინც პირველია, ის არის მომსახურებული”

• ნორმირების ყველა ალტერნატიული მეთოდი ბევრად უფრო არა–
ეფექტიანი



ნავთობის ფასის ფლუქტუაციის მიზეზები

• ნავთობის ფასი ხშირად იცვლება. შეგვიძლია თუ არა ავხსნათ ფასების
ცვლილების რთული მექანიზმი მარტივი მოთხოვნის და მიწოდების
ცნებებით?
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