
ეკონომიქსიეკონომიქსი

ლექცია 3

მომხმარებლის არჩევანი და მოთხოვნა



სამომხმარებლო ქცევის საფუძვლები

• შეზღუდული შემოსავალი გვაიძულებს არჩევანი გავაკეთოთ.

• მომხმარებლები გადაწყვეტილებებს ღებულობენ მიზანმიმართულად.

• ერთი საქონელი შეიძლება ჩანაცვლდეს მეორე საქონლით.
სუბსტიტუტების არსებობა განაპირობებს ალტერნატივების არსებობას.

• მომხმარებლები გადაწყვეტილებებს ღებულობენ არასრულყოფილ
ინფორმაციაზე დაყრდნობით. ცოდნა და წარსული გამოცდილება მათ
ეხმარება გადაწყვეტილებების მიღებაში.

• კლებადი ზღვრული სარგებლიანობის კანონი – დამატებითი
ერთეული პროდუქციის მოხმარებით მიღებული სარგებლიანობა
კლებულობს.

• შეზღუდული შემოსავალი გვაიძულებს არჩევანი გავაკეთოთ.

• მომხმარებლები გადაწყვეტილებებს ღებულობენ მიზანმიმართულად.

• ერთი საქონელი შეიძლება ჩანაცვლდეს მეორე საქონლით.
სუბსტიტუტების არსებობა განაპირობებს ალტერნატივების არსებობას.

• მომხმარებლები გადაწყვეტილებებს ღებულობენ არასრულყოფილ
ინფორმაციაზე დაყრდნობით. ცოდნა და წარსული გამოცდილება მათ
ეხმარება გადაწყვეტილებების მიღებაში.

• კლებადი ზღვრული სარგებლიანობის კანონი – დამატებითი
ერთეული პროდუქციის მოხმარებით მიღებული სარგებლიანობა
კლებულობს.



შემოსავალი და ბიუჯეტის ზღვარი

• შემოსავლების შეზღუდულობა განაპირობებს არჩევანის
შეზღუდულობას.
• წარმოვიდგინოთ ინდივიდი, რომელიც ოპერირებს ეკონომიკაში,
სადაც მხოლოდ ორი საქონელი (საკვები და თავშესაფარი) იწარმოება.
• ინდივიდის შემოსავალი არის M=100 $, საკვები ღირს Ps=10 $, ხოლო
თავშესაფარი – PF=5 $.



შემოსავალი და ბიუჯეტის მრუდი



ფასებისა და შემოსავლების ცვლილების ეფექტი ბიუჯეტის
მრუდზე

ფასის შემცირება ზრდის მომხმარებლის
შესაძლებლობებს იყიდოს მეტი
რაოდენობის საქონელი.

შემოსავლის შემცირება
იწვევს ბიუჯეტის მრუდის
გადაადგილებას.



მომხმარებლის უპირატესობები

• სიმარტივისთვის ისევ დავუშვათ, რომ იწარმოება ორი საქონელი

• მომხარებელს შეუძლია ორი საქონლის სხვა და სხვა კომბინაციების
რანგირება

• განვიხილოთ ორი კომბინაცია
A=(5 საკვები,3 თავშესაფარი) და B=(4 საკვები,4 თავშესაფარი)

• მოცემული ორი კომბინაციისთვის შემდეგი უპირათესობათა
ვარიანტები არის შესაძლებელი

• A უპირატესია B-თან შედარებით
• B უპირატესია A-თან შედარებით
• A და B ერთნაირად მიმზიდველია

• უპურატესობათ რანგირება სხვა და სხვა მომხმარებლისთვის
განსხვავევბულია

• სიმარტივისთვის ისევ დავუშვათ, რომ იწარმოება ორი საქონელი

• მომხარებელს შეუძლია ორი საქონლის სხვა და სხვა კომბინაციების
რანგირება

• განვიხილოთ ორი კომბინაცია
A=(5 საკვები,3 თავშესაფარი) და B=(4 საკვები,4 თავშესაფარი)

• მოცემული ორი კომბინაციისთვის შემდეგი უპირათესობათა
ვარიანტები არის შესაძლებელი

• A უპირატესია B-თან შედარებით
• B უპირატესია A-თან შედარებით
• A და B ერთნაირად მიმზიდველია

• უპურატესობათ რანგირება სხვა და სხვა მომხმარებლისთვის
განსხვავევბულია



წანამძღვრები

• იმისთვის რომ შევძლოთ მომხმარებლების უპირატესობების გაანალიზება,
გვჭირდება შემდეგი დაშვებები

• წანამძღვარი 1 – სასრულობა (Completeness)
- მომხმარებლის უპირატესობები სასრულია თუ ის იძლევა ყველა კომბინაციის
ურთიერთშედარების შედეგად უპირატესობების რანგირების საშუალებას. მართალია
მომხმარებლებმა ხშირად ბევრი საქონლის არსებობის შესახებ არაფერი იციან, მაგრამ
ეს დაშვება გვჭირდება იმისთვის რომ გამოვრიცხოთ ერთ–ერთ არაკში მოცემული
სიტუაცია: “ცხოველი იმდენად მშიერი იყო, რომ ვერ აირჩია ორი საქონლიდან
რომელი ეჭამა და შიმშილით მოკვდა”.

• წანამძღვარი 2 – “მეტი უმჯობესია” (More is Better)
- მაგალითად გვაქვს ორი კომბინაცია: A=(12 საკვები, 10 თავშესაფარი) და B=(12
საკვები, 11 თავშესაფარი), მაშინ ჩვენი დაშვების მიხედვით B უპირატესია A-თან
მიმართებაში.

• წანამძღვარი 3 – ტრანზიტიულობა (Transitivity)
- თუ გვაქვს საქონელთა 3 კომბინაცია A, B, C და სრულდება შემდეგი პირობები: A
უპირატესია B-თან შედარებით, B უპირატესია C-თან შედარებით, მაშინ A უპირატესია
C-თან  მიმართებაში.

• წანამძღვარი 4 – ამოზნექილობა (Convexity)
- ტექნიკური მოთხოვნა, რომელზეც დაყრდნობით შეგვიძლია დავუშვათ, რომ
მომხმარებლები უკიდურეს კომბინაციებთან მიმართებაში უპირატესობას ანიჭებენ
შუალედურ კომბინაციებს. მაგალითად, A=(5 საკვები, 0 თავშესაფარი) და B=(0 საკვები,
5 თავშესაფარი), მაშინ C=(2 საკვები, 3 თავშესაფარი) უპირატესია A-სა და B-თან
შდარებით .

• იმისთვის რომ შევძლოთ მომხმარებლების უპირატესობების გაანალიზება,
გვჭირდება შემდეგი დაშვებები

• წანამძღვარი 1 – სასრულობა (Completeness)
- მომხმარებლის უპირატესობები სასრულია თუ ის იძლევა ყველა კომბინაციის
ურთიერთშედარების შედეგად უპირატესობების რანგირების საშუალებას. მართალია
მომხმარებლებმა ხშირად ბევრი საქონლის არსებობის შესახებ არაფერი იციან, მაგრამ
ეს დაშვება გვჭირდება იმისთვის რომ გამოვრიცხოთ ერთ–ერთ არაკში მოცემული
სიტუაცია: “ცხოველი იმდენად მშიერი იყო, რომ ვერ აირჩია ორი საქონლიდან
რომელი ეჭამა და შიმშილით მოკვდა”.

• წანამძღვარი 2 – “მეტი უმჯობესია” (More is Better)
- მაგალითად გვაქვს ორი კომბინაცია: A=(12 საკვები, 10 თავშესაფარი) და B=(12
საკვები, 11 თავშესაფარი), მაშინ ჩვენი დაშვების მიხედვით B უპირატესია A-თან
მიმართებაში.

• წანამძღვარი 3 – ტრანზიტიულობა (Transitivity)
- თუ გვაქვს საქონელთა 3 კომბინაცია A, B, C და სრულდება შემდეგი პირობები: A
უპირატესია B-თან შედარებით, B უპირატესია C-თან შედარებით, მაშინ A უპირატესია
C-თან  მიმართებაში.

• წანამძღვარი 4 – ამოზნექილობა (Convexity)
- ტექნიკური მოთხოვნა, რომელზეც დაყრდნობით შეგვიძლია დავუშვათ, რომ
მომხმარებლები უკიდურეს კომბინაციებთან მიმართებაში უპირატესობას ანიჭებენ
შუალედურ კომბინაციებს. მაგალითად, A=(5 საკვები, 0 თავშესაფარი) და B=(0 საკვები,
5 თავშესაფარი), მაშინ C=(2 საკვები, 3 თავშესაფარი) უპირატესია A-სა და B-თან
შდარებით .



კომბინაციების რანგირება

A უპირატესია W-თან შედარებით, Z
უპირატესია A-თან შედარებით,
ისევე როგორც W-თან
მიმართებაში. (წანამძღვარი 2–სა
და 3–ის საფუძველზე)

W და Z კომბინაციებს შორის იქნება
ისეთი ერთი კომბინაცია B,
რომელის მომხმარებლისთვის
ისეთივე მიმზიდველია, როგორიც
კომბინაცია A

A უპირატესია W-თან შედარებით, Z
უპირატესია A-თან შედარებით,
ისევე როგორც W-თან
მიმართებაში. (წანამძღვარი 2–სა
და 3–ის საფუძველზე)

W და Z კომბინაციებს შორის იქნება
ისეთი ერთი კომბინაცია B,
რომელის მომხმარებლისთვის
ისეთივე მიმზიდველია, როგორიც
კომბინაცია A



ინდიფერენტულობის მრუდი

• ინდიფერენტულობის მრუდი გვიჩვენებს ერთნაირად სასურველი
კომბინაციების სიმრავლეს



მომხმარებლის ინდიფერენტული მრუდების სიმრავლე

• მომხმარებლის ინდიფერენტული მრუდების სიმრავლე მთლიანად
ახასიათებს მომხმარებლის უპირატესობებს

ზრდადი კმაყოფილება



ორი ინდიფერენტულობის მრუდი არ კვეთს ერთმანეთს

• თუ დავუშვებთ, რომ ორი ინდიფერენტული მრუდი კვეთს
ერთმანეთს, მაშინ დაირღვევა წანამღვრებიდან რომელიმე

მაგალითად ირღვევა
ტრანზიტულობის წანამძღვარი



ზღვრული ჩანაცვლების კოეფიციენტი

MRS – Marginal Rate of Substitution -
ზღვრული ჩანაცვლების კოეფიციენტი –
გვიჩვენებს ერთი დამატებითი ერთეული
თავშესაფარისათვის რისი გაღება სურს
მომხმარებელს

კლებადი ზღვრული სარგებლიანობის პრინციპი
– რაც უფრო მეტი საკვები აქვს მომხმარებელს,
მით უფრო მეტი საკვების გაღება სურს, რათა
მიიღოს დამატებითი ერთეული თავშესაფარი



სხვა და სხვა ადამიანების უპირატესობები განსხვავებულია



როგორ აკეთებენ არჩევანს მომხმარებლები

• მომხმარებლები ცდილობენ აირჩიონ საქონელთა ისეთი კომბინაცია
ბიუჯეტის მრუდზე, რომელიც ამავდროულად მდებარეობს ყველაზე
მაღალი კმაყოფილების ინდიფერენტულობის მრუდზე

ოპტიმალური არჩევანი
განისაზღვრება შემდეგი
ფორმულით:

ოპტიმალური არჩევანი
განისაზღვრება შემდეგი
ფორმულით:



მაგალითი

• დავუშვათ ტომის უპირატესობები მოცემულია შემდეგი ფორმულით.

• U არის სიამოვნების გამომხატველი (Utility)
• თუ სიამოვნების დონეს დავაფიქსირებთ, მაშინ შეგვიძლია ავაგოთ
ინდიფერენტულობის მრუდი. დავუშვათ, გვაინტერესებს
ინდიფერენტულობის მრუდი, რომელიც შეესაბამე სიამოვნების დონეს 1



კავშირი ზღვრულ სარგებლიანობას და ფასებს შორის

K და L კომბინაციები ერთნაირად მიმზიდველია,
რაც ნიშნავს, რომ ორივე წერტილი ერთსა და
იმავე სიამოვნებად უღირს მომხმარებელს.
შესაბამისად, K წერტილიდან L წერტილში
გადასვლისას უნდა შესრულდეს შემდეგი
ტოლობა . (MU – Marginal Utility - ზღვრული
სარგებელი)

თუ გვაქვს n საქონელი, მაშინ შესაბამისად
უნდა შესრულდეს შემდეგი პირობა



მაგალითი



ინდივიდუალური მოთხოვნის მრუდის გამოყვანა

PCC – Price-Consumption Curve -
ფასი–მოხმარების მრუდი

შემოსავალი და საკვების ფასი დავაფიქსიროთ, და ვნახოთ როგორ იცვლება თავშესაფარის
მოთხოვნის რაოდენობა თავშესაფარის ფასის ცვლილებასთან ერთად.

შემოსავალი 120 $, Y საქონლის ფასი 1$, ხოლო თავშესაფარის ფასი იცვლება 4$–დან 24$–მდე.



აგრეგირებული მოთხოვნის მრუდი

• ინდივიდუალური მოთხოვნის მრუდების დაჯამებით შეგვიძლია
გამოვიყვანოთ მთლიანი, საბაზრო მოთხოვნის მრუდი



მაგალითი



ელასტიურობის კოეფიციენტი

მოთხოვნის ფასისმიერი ელასტიურობის კოეფიციენტი შეგვიძლია
დავთვალოთ შემდეგი ფორმულით

გეომეტრიული იტერპრეტაცია

მოთხოვნის ფასისმიერი ელასტიურობის კოეფიციენტი შეგვიძლია
დავთვალოთ შემდეგი ფორმულით

გეომეტრიული იტერპრეტაცია



მაგალითი
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