
(1) თბილისი–პარიზის რეისზე თვითმფრინავის ბილეთებზე მოთხოვნა არის Q=250-5*P.

A. თუ კომპანიას მგზავრის გადაყვანა უჯდება 25 $, რა რაოდენობის ბილეთს გაყიდის
კომპანია და რა ფასად? ახსენით საიდან მიიღეთ რიცხვები.

B. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ კომპანიას ერთი რეისი უჯდება ფიქსირებული თანხა – 500$.
რა რაოდენობის ბილეთს გაყიდის კომპანია და რა ფასად? ახსენით საიდან მიიღეთ
რიცხვები.

C. კითხვაში აღწერილი შემთხვევისთვის, რა არის კომპანიის მოგება?

(2) გიორგი ყიდის მაისურებს თბილისში. მან გამოიკვლია, რომ თბილისელი
მომხმარებლების მოთხოვნის მრუდი მაისურებზე არის Q=250-10*P, სადაც Q არის
რაოდენობა, P - მაისურის ფასი. გიორგის თითოეული მაისურის დამზადება უჯდება 10
ლარი.

A. ააგეთ მოთხოვნის, ზღვრული შემოსავლების და ზღვრული ხარჯების მრუდები.
გრაფიკზე აჩვენეთ, რა იქნება გიორგის გადაწყვეტილება – რა რაოდენობის მაისურს რა
ფასად აწარმოებს?

B. იპოვეთ მაისურების ის რაოდენობა და ფასი, რომელიც გიორგის მაქსიმალურ მოგებას
აძლევს?

C. თუ გიორგის ნებისმიერი რაოდენობის მაისურის წარმოება მხოლოდ ფიქსირებული
თანხა უჯდება, მაგალითად 1000 ლარი, როგორ შეიცვლება გიორგის გადაწყვეტილება –
რა რაოდენობის მაისურს აწარმოებს რა ფასად?

ახლა წარმოიდგინეთ, რომ გიორგი აპირებს მაისურები გაყიდოს ქუთაისშიც, სადაც მისი
გათვლებით, მოთხოვნა მის მიერ წარმოებულ მაისურებზე არის Q=150-15*P. თითოეული
მაისურის წარმოება მას უჯდება 10 ლარი, ხოლო თბილისში მოთხოვნა მაისურებზე არის Q=250-
10*P

D. დავუშვათ, თბილისსა და ქუთაისს შორის მიმოსვლა არ ხდება. როგორ მოიქცევა
გიორგი? ერთსა და იმავე ფასში გაყიდის მაისურებს თბილისსა და ქუთაისში თუ
განსხვავებულ სტრატეგიას აირჩევს სხვა და სხვა ქალაქში? პასუხი ახსენი

E. თუ თბილისსა და ქუთაისს შორის მიმოსვლა ხდება, შეძლებს თუ არა გიორგი
მომხმარებლების დიფერენცირებას? პასუხი ახსნებით.

(3) თბილისი–პარიზის რეისზე თვითმფრინავის ბიზნეს კლასის ბილეთებზე მოთხოვნა არის
Q=250-5*P, ხოლო ეკონომ კლასის ბილეთებზე მოთხოვნა კი – Q=150-10*P. თითოეული
მგზავრის გადაყვანა კომპანიას უჯდება 10$.

A. რა რაოდენობის ბიზნეს კლასის ბილეთებს გაყიდის კომპანია? რა ფასად? ახსენით საიდან
მიიღეთ რიცხვები.

B. გაყიდის თუ არა იმავე ფასში კომპანია ეკონ კლასის ბილეთებს? თუ კი, ახსენით პასუხი
თუ არა, დაასახელეთ მიზეზი და იპოვეთ რა რაოდენობის ეკონ კლასის ბილეთს გაყიდის
კომპანია და რა ფასად.

C. რა არის კომპანიის მოგება ბიზნეს კლასის ბილეთების გაყიდვიდან?


