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ლექცია 1



საზოგადოებრივი თანამშრომლობა

• ცივილიზაცია ეფუძნება საზოგადოებრივ თანამშრომლობას, რა
უზრუნველყოფს მას?

• თომას ჰობსი – მხოლოდ ძალას შეუძლია ინდივიდები აიძულოს თავი
შეიკავონ ერთმანეთზე მუდმივი თავდასხმებისაგან

– “ბუნებითი მდგომარეობა” – კანონები არ არსებობს

– ასეთ მდგომარეობაში ყველა ინდივიდს აქვს უფლება მოკლას სხვა
ინდივიდი. შესაბამისად, ადამიანის ქცევის განმსაზღვრელი არის
ძალადური სიკვდილის შიში

– ბრძოლა ყველას ყველას წინააღმდეგ

• პოლიტიკური მმართველი აუცილებელია საზოგადოებრივი
თანამშრომლობისთვის

• ცივილიზაცია ეფუძნება საზოგადოებრივ თანამშრომლობას, რა
უზრუნველყოფს მას?

• თომას ჰობსი – მხოლოდ ძალას შეუძლია ინდივიდები აიძულოს თავი
შეიკავონ ერთმანეთზე მუდმივი თავდასხმებისაგან

– “ბუნებითი მდგომარეობა” – კანონები არ არსებობს

– ასეთ მდგომარეობაში ყველა ინდივიდს აქვს უფლება მოკლას სხვა
ინდივიდი. შესაბამისად, ადამიანის ქცევის განმსაზღვრელი არის
ძალადური სიკვდილის შიში

– ბრძოლა ყველას ყველას წინააღმდეგ

• პოლიტიკური მმართველი აუცილებელია საზოგადოებრივი
თანამშრომლობისთვის



საზოგადოებრივი თანამშრომლობა

• განსხვავებული მიდგომა ჩამოაყალიბა ადამ სმიტმა

• მას მიაჩნდა, რომ ადამიანის ქცევის განმსაზღვრელი ფაქტორი არის
პირადი ინტერესები, მაგრამ არა ეგოიზმი

• პირადი ინტერესების ეგოიზმში გადაზრდას, სმიტის აზრით, ხელს
უშლის:

– სხვა ადამიანებისადმი სიმპატია
– ეთიკის ნორმები
– კანონები
– კონკურენცია

• ადამ სმიტმა შექმნა თეორიული ბაზა იმის გასაგებად, თუ როგორ
ხდება, რომ პირადი ინტერესებით მოქმედი ინდივიდები
უზრუნველყოფენ საზოგადოებრივ წესრიგს

• განსხვავებული მიდგომა ჩამოაყალიბა ადამ სმიტმა

• მას მიაჩნდა, რომ ადამიანის ქცევის განმსაზღვრელი ფაქტორი არის
პირადი ინტერესები, მაგრამ არა ეგოიზმი

• პირადი ინტერესების ეგოიზმში გადაზრდას, სმიტის აზრით, ხელს
უშლის:

– სხვა ადამიანებისადმი სიმპატია
– ეთიკის ნორმები
– კანონები
– კონკურენცია

• ადამ სმიტმა შექმნა თეორიული ბაზა იმის გასაგებად, თუ როგორ
ხდება, რომ პირადი ინტერესებით მოქმედი ინდივიდები
უზრუნველყოფენ საზოგადოებრივ წესრიგს



ინტელექტუალური ინსტრუმენტი

• რა არის ეკონომიკური აზროვნების წესი?

• დაშვება:

ნებისმიერი ადამიანი ცდილობს მდგომარეობის გაუმჯობესებას

ადამიანები რაციონალურები არიან. შესაბამისად, მათი ქმედებები ორიენტირებულია
სარგებლის მიღებაზე

• ადამაინების ქმედებები ლიმიტირებულია რესურსების
შეზღუდულობით (დეფიციტურობით)

• რა არის ეკონომიკური აზროვნების წესი?

• დაშვება:

ნებისმიერი ადამიანი ცდილობს მდგომარეობის გაუმჯობესებას

ადამიანები რაციონალურები არიან. შესაბამისად, მათი ქმედებები ორიენტირებულია
სარგებლის მიღებაზე

• ადამაინების ქმედებები ლიმიტირებულია რესურსების
შეზღუდულობით (დეფიციტურობით)



დეფიციტი და არჩევანი

• ეკონომიკური აზროვნების ორი მნიშვნელოვანი ინგრედიენტი
• დეფიციტი
• არჩევანი

• ნებისმიერი საქონელი აპრიორი დეფიციტურია, რადგან ამა თუ იმ
საქონლის ფლობის სურვილი ყოველთვის უფრო მეტ ადამიანს აქვს,
ვიდრე ეს ფიზიკურად არის შესაძლებელი

• რესურსების დეფიციტი გვაიძულებს არჩევანი გავაკეთოთ სხვადასხვა
ალტერნატივებს შორის

• დეფიციტი და სიღარიბე ერთი და იგივე არ არის!
• სიღარიბის არარსებობა ნიშნავს, რომ ყველას მოთხოვნები ბაზისურ დონეზე
დაკმაყოფილებულია
• დეფიციტის არ არსებობა ნიშნავს, რომ ყველას ნებიმსიერი სურვილი სრულად
დაკმაყოფილებულია

• ეკონომიკური აზროვნების ორი მნიშვნელოვანი ინგრედიენტი
• დეფიციტი
• არჩევანი

• ნებისმიერი საქონელი აპრიორი დეფიციტურია, რადგან ამა თუ იმ
საქონლის ფლობის სურვილი ყოველთვის უფრო მეტ ადამიანს აქვს,
ვიდრე ეს ფიზიკურად არის შესაძლებელი

• რესურსების დეფიციტი გვაიძულებს არჩევანი გავაკეთოთ სხვადასხვა
ალტერნატივებს შორის

• დეფიციტი და სიღარიბე ერთი და იგივე არ არის!
• სიღარიბის არარსებობა ნიშნავს, რომ ყველას მოთხოვნები ბაზისურ დონეზე
დაკმაყოფილებულია
• დეფიციტის არ არსებობა ნიშნავს, რომ ყველას ნებიმსიერი სურვილი სრულად
დაკმაყოფილებულია



დეფიციტი განაპირობებს ნორმირებას!

• ნებისმიერ საზოგადოებაში აუცილებელია არსებობდეს დეფიციტური
რესურსების განაწილების მექანიზმი

• რესურსების და საქონლის განაწილება(ნომრირება) შესაძლებელია
მოხდეს სხვადასხვა გზით (მაგ. First come, first served)

• საბაზრო სისტემაში, ფასი არის ნორმირების მექანიზმი
• როდესაც საფასო სისტემა გამოიყენება, ის ადამიანი ხდება საქონლის მფლობელი
ვინც უარს ამბოს “რაღაცაზე” ამ საქონლის ფლობის მიზნით
• საბაზრო სისტემაში, ადამიანებს აქვს დიდი სტიმული დააგროვონ სიმდიდრე, რათა
შესძლონ გარკვეული ფასის გადახდა საქონლის სანაცვლოდ

• დეფიციტური რესურსების განაწილების საკითხი ავტომატურად
აყენებს კონკურენციის აუცილებლობას

• საბაზრო სისტემის ჩანაცვლება განაწილების ნებისმიერი სხვა სისტემით, არ ხსნის
კონკურენციის საკითხს

• კითხვა: როგორ ნაწილდება ნიშნები უნივერსიტეტში? რა სტიმულებს ქმნის
არსებული სისტემა სტუდენტების სტიმულებზე? რა მოხდება თუ ნიშნები
განაწილდება სტუდენტების სილამაზის მიხედვით?

• ნებისმიერ საზოგადოებაში აუცილებელია არსებობდეს დეფიციტური
რესურსების განაწილების მექანიზმი

• რესურსების და საქონლის განაწილება(ნომრირება) შესაძლებელია
მოხდეს სხვადასხვა გზით (მაგ. First come, first served)

• საბაზრო სისტემაში, ფასი არის ნორმირების მექანიზმი
• როდესაც საფასო სისტემა გამოიყენება, ის ადამიანი ხდება საქონლის მფლობელი
ვინც უარს ამბოს “რაღაცაზე” ამ საქონლის ფლობის მიზნით
• საბაზრო სისტემაში, ადამიანებს აქვს დიდი სტიმული დააგროვონ სიმდიდრე, რათა
შესძლონ გარკვეული ფასის გადახდა საქონლის სანაცვლოდ

• დეფიციტური რესურსების განაწილების საკითხი ავტომატურად
აყენებს კონკურენციის აუცილებლობას

• საბაზრო სისტემის ჩანაცვლება განაწილების ნებისმიერი სხვა სისტემით, არ ხსნის
კონკურენციის საკითხს

• კითხვა: როგორ ნაწილდება ნიშნები უნივერსიტეტში? რა სტიმულებს ქმნის
არსებული სისტემა სტუდენტების სტიმულებზე? რა მოხდება თუ ნიშნები
განაწილდება სტუდენტების სილამაზის მიხედვით?



ეკონომიკური აზროვნების მოდელი

• შეზღუდული რესურსებით აწარმოო რაიმე საქონელი ხარჯებთან არის
დაკავშირებული

• იმისთვის რომ ვაწარმოოთ ესა თუ ის საქონელი, უარი უნდა ვთქვათ რაღაც სხვა
საქონლის წარმოებაზე
• ყველაზე მაღალი ღირებულების ალტერნატივა, რომელზეც უარს ვამბობთ ამა თუ
იმ არჩევანისთვის არის ამ არჩევანის ალტერნატიული დანახარჯი

• ადამიანები არჩევანს აკეთებენ მიზანდასახულად. შესაბამისად, ისინი
ეკონომიურნი არიან

• ეკონომიურობა – ამა თუ იმ სარგებლის მიღება ყველაზე ნაკლები დანახარჯით

• მაგალითი: წარმოიდგინეთ, რომ მოიგეთ ერიკ კლაპტონის ბილეთი. ბილეთის
გაყიდვა არ შეგიძლიათ. იმავე დროს ბობ დილანის კონცერტია, ბილეთის ფასი 40$–ია.
თქვენ ყოველთვის მზად იყავით 50$ გადაგეხადათ რომ დასწრებოდით ბობ დილანის
კონცერტს. რა არის კლაპტონის კონცერტზე დასწრების ალტერნატიული დანახარჯი?

• შეზღუდული რესურსებით აწარმოო რაიმე საქონელი ხარჯებთან არის
დაკავშირებული

• იმისთვის რომ ვაწარმოოთ ესა თუ ის საქონელი, უარი უნდა ვთქვათ რაღაც სხვა
საქონლის წარმოებაზე
• ყველაზე მაღალი ღირებულების ალტერნატივა, რომელზეც უარს ვამბობთ ამა თუ
იმ არჩევანისთვის არის ამ არჩევანის ალტერნატიული დანახარჯი

• ადამიანები არჩევანს აკეთებენ მიზანდასახულად. შესაბამისად, ისინი
ეკონომიურნი არიან

• ეკონომიურობა – ამა თუ იმ სარგებლის მიღება ყველაზე ნაკლები დანახარჯით

• მაგალითი: წარმოიდგინეთ, რომ მოიგეთ ერიკ კლაპტონის ბილეთი. ბილეთის
გაყიდვა არ შეგიძლიათ. იმავე დროს ბობ დილანის კონცერტია, ბილეთის ფასი 40$–ია.
თქვენ ყოველთვის მზად იყავით 50$ გადაგეხადათ რომ დასწრებოდით ბობ დილანის
კონცერტს. რა არის კლაპტონის კონცერტზე დასწრების ალტერნატიული დანახარჯი?



ეკონომიკური აზროვნების მოდელი

• სტიმულები მნიშვნელოვანია
• როდესაც ინდივიდუალური სარგებელი (ხარჯი) ამა თუ იმ არჩევანის გაკეთებისას
იზრდება (მცირდება), სხვა ფაქტორების უცვლელობისას, იზრდება ამ ინდივიდის სურვილი
გააკეთოს ეს არჩევანი

• ეკონომიკური აზროვნება არის ზღვრული ცვლილებების ეფექტების
ანალიზი

• წყალი თუ ბრილიანტი?
• ერთი ჭიქა წყალი თუ ერთი ჭიქა ბრილიანტი?

• ეკონომიკური გადაწყვეტილებები ეფუძნება ზღვრული სარგებლის და
ზღვრული დანახარჯის შედარებას

• ინფორმაციის დეფიციტურობა – მომავალი განუსაზღვრელია
• მოსალოდნელი სარგებელი vs მოსალოდნელი დანახარჯები

• ღირებულება სუბიექტურია და დამოკიდებულია ინდივიდის
უპირატესობებზე

• ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებს ყოველთვის ახლავს ფარული ეფექტები
(მაგ. ღვედი)

• სტიმულები მნიშვნელოვანია
• როდესაც ინდივიდუალური სარგებელი (ხარჯი) ამა თუ იმ არჩევანის გაკეთებისას
იზრდება (მცირდება), სხვა ფაქტორების უცვლელობისას, იზრდება ამ ინდივიდის სურვილი
გააკეთოს ეს არჩევანი

• ეკონომიკური აზროვნება არის ზღვრული ცვლილებების ეფექტების
ანალიზი

• წყალი თუ ბრილიანტი?
• ერთი ჭიქა წყალი თუ ერთი ჭიქა ბრილიანტი?

• ეკონომიკური გადაწყვეტილებები ეფუძნება ზღვრული სარგებლის და
ზღვრული დანახარჯის შედარებას

• ინფორმაციის დეფიციტურობა – მომავალი განუსაზღვრელია
• მოსალოდნელი სარგებელი vs მოსალოდნელი დანახარჯები

• ღირებულება სუბიექტურია და დამოკიდებულია ინდივიდის
უპირატესობებზე

• ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებს ყოველთვის ახლავს ფარული ეფექტები
(მაგ. ღვედი)



პოზიტიური და ნორმატიული ეკონომიკა

• პოზიტიური ეკონომიკა:
არის მეცნიერული მიდგომა, რომელიც სწავლობს თუ რა კავშირებია სხვადასხვა
ეკონომიკურ მოვლენებს შორის

შესაძლებელია დავადგინოთ პოზიტიური ეკონომიკური მოსაზრებების
სისწორე/მცდარობა

მაგალითი: ფულის მასის ზრდა იწვევს ინფლაციას

• ნორმატიული ეკონომიკა:
არის მსჯელობები თუ “რა უნდა იყოს” ეკონომიკურ საკითხებთან მიმართებაში

ნორმატიული მოსაზრებები სუბიექტური ხასიათისაა, შეუძლებელია მათი სისწორის
და მცდარობის დადგენა

მაგალითი: ინფლაცია დაბალი უნდა იყოს

• პოზიტიური ეკონომიკა:
არის მეცნიერული მიდგომა, რომელიც სწავლობს თუ რა კავშირებია სხვადასხვა
ეკონომიკურ მოვლენებს შორის

შესაძლებელია დავადგინოთ პოზიტიური ეკონომიკური მოსაზრებების
სისწორე/მცდარობა

მაგალითი: ფულის მასის ზრდა იწვევს ინფლაციას

• ნორმატიული ეკონომიკა:
არის მსჯელობები თუ “რა უნდა იყოს” ეკონომიკურ საკითხებთან მიმართებაში

ნორმატიული მოსაზრებები სუბიექტური ხასიათისაა, შეუძლებელია მათი სისწორის
და მცდარობის დადგენა

მაგალითი: ინფლაცია დაბალი უნდა იყოს



ალტერნატიული დანახარჯი

• ალტერნატიული დანახარჯი არის ყველაზე მაღალ ღირებული
ალტერნატივა, რომელიც შევწირეთ ამა თუ იმ არჩევანს

• ნებისმიერ არცევანს აქვს ალტერნატიული დანახარჯი
• ალტერნატიული დანახარჯი სუბიექტურია და გასხვავებულია სხვადასხვა
ადამინებისთვის
• თუ ესა თუ ის არჩევანი უფრო ხარჯიანი ხდება, მაშინ მცირდება ამ არჩევანის
გაკეთების შანსი

• კოლეჯი და ალტერნატიული დანახარჯი
• კოლეჯის ალტერნატიული დანახარჯი

• მონეტარული: სწავლის გადასახადი, წიგნების ფასი
• არა–მონეტარული: დაკარგული შემოსავლები

• თუ კოლეჯის ალტერნატიული დანახარჯი იზრდება, სავარაუდოდ რიგი
ადამიანებსა უარსიტყვის კოლეჯზე

• ალტერნატიული დანახარჯი არის ყველაზე მაღალ ღირებული
ალტერნატივა, რომელიც შევწირეთ ამა თუ იმ არჩევანს

• ნებისმიერ არცევანს აქვს ალტერნატიული დანახარჯი
• ალტერნატიული დანახარჯი სუბიექტურია და გასხვავებულია სხვადასხვა
ადამინებისთვის
• თუ ესა თუ ის არჩევანი უფრო ხარჯიანი ხდება, მაშინ მცირდება ამ არჩევანის
გაკეთების შანსი

• კოლეჯი და ალტერნატიული დანახარჯი
• კოლეჯის ალტერნატიული დანახარჯი

• მონეტარული: სწავლის გადასახადი, წიგნების ფასი
• არა–მონეტარული: დაკარგული შემოსავლები

• თუ კოლეჯის ალტერნატიული დანახარჯი იზრდება, სავარაუდოდ რიგი
ადამიანებსა უარსიტყვის კოლეჯზე



ვაჭრობა

• ვაჭრობის საფუძველი არის ორმხრივი სარგებელი

• ტრანსაქციული ხარჯები ამცირებს ვაჭრობის შესაძლებლობას
• eBay, iTunes, Amazon.com

• ვაჭრობა (გაცვლა) ხელს უწყობს სპეციალიზაციას.

• სპეციალიზაცია და შრომის დანაწილება ზრდის წარმოებული
პროდუქციის მოცულობას. რატომ?

• სპეციალიზაცია ადამიანებს აძლევს საშუალებას გააკეთონ ის რაც ყველაზე უკეთ
გამოსდით
• სპეციალიზაციის შემთხვევაში ადამიანები უფრო პროდუქტიულები ხდებიან
• სპეციალიზაცია ხელს უწყობს მასიური წარმოების ტექნოლოგიების შექმნას

• ვაჭრობის საფუძველი არის ორმხრივი სარგებელი

• ტრანსაქციული ხარჯები ამცირებს ვაჭრობის შესაძლებლობას
• eBay, iTunes, Amazon.com

• ვაჭრობა (გაცვლა) ხელს უწყობს სპეციალიზაციას.

• სპეციალიზაცია და შრომის დანაწილება ზრდის წარმოებული
პროდუქციის მოცულობას. რატომ?

• სპეციალიზაცია ადამიანებს აძლევს საშუალებას გააკეთონ ის რაც ყველაზე უკეთ
გამოსდით
• სპეციალიზაციის შემთხვევაში ადამიანები უფრო პროდუქტიულები ხდებიან
• სპეციალიზაცია ხელს უწყობს მასიური წარმოების ტექნოლოგიების შექმნას



წარმოების შესაძლებლობის მრუდი და გაცვლის არსი

• განვიხილოთ მაგალითი:

• ჯონის შეუძლია აწარმოოს: 10 ლუდი ან 5 ღვინო
• ჰარის შეუძლია აწარმოოს:    3 ლუდი ან 4 ღვინო

ლუდი

5

10
ჯონი

ღვინო

ლუდი

ღვინო

ჰარი

4

3



ვაჭრობის შედეგები

• არის, თუ არა მომგებიანი ვაჭრობა ჯონის და ჰარის შორის?
• რა არის წარმოებაში სპეციალიზაციის შედეგი?

• სპეციალიზაცია ნიშნავს იმ საქმის კეთებას, რომელშიც შეფარდებითი
უპირატესობა გაქვს

10
ჯონი

ლუდი
ჰარი

• არის, თუ არა მომგებიანი ვაჭრობა ჯონის და ჰარის შორის?
• რა არის წარმოებაში სპეციალიზაციის შედეგი?

• სპეციალიზაცია ნიშნავს იმ საქმის კეთებას, რომელშიც შეფარდებითი
უპირატესობა გაქვს

5

10
ჯონი

ღვინო ღვინო4

3



წარმოების შესაძლებლობის მრუდი



თამაშის წესები

• ეკონომიკური სისტემის ეფექტიანი არსებობა და საზოგადოებრივი
თანამშრომლობა შეუძლებელია ბაზისური წესების დაცვის გარეშე

• კერძო საკუთრების უფლების დაცვა არის ერთ–ერთი ასეთი
მნიშვნელოვანი წესი

• რატომ არის მნიშვნელოვანი კერძო  საკუთრების უფლება?

• რით არის განპირობებული მისი მნიშვნელობა?

• რა როლი შეიძლება ქონდეს საკუთრების უფლებებს საბაზრო
ეკონომიკაში?

• საკლასო ექსპერიმენტი

• ეკონომიკური სისტემის ეფექტიანი არსებობა და საზოგადოებრივი
თანამშრომლობა შეუძლებელია ბაზისური წესების დაცვის გარეშე

• კერძო საკუთრების უფლების დაცვა არის ერთ–ერთი ასეთი
მნიშვნელოვანი წესი

• რატომ არის მნიშვნელოვანი კერძო  საკუთრების უფლება?

• რით არის განპირობებული მისი მნიშვნელობა?

• რა როლი შეიძლება ქონდეს საკუთრების უფლებებს საბაზრო
ეკონომიკაში?

• საკლასო ექსპერიმენტი



ეკონომიკა და მოდელები

• ეკონომიკური აზროვნების წესი ეფუძნება ადამიანის ქცევის მოდელს

• მოდელის მნიშვნელობის სადემონსტრაციოდა განვიხილოთ შემდეგი
მარტივი მოდელი

კოლექტიური ქცევის მოდელი
• N ინდივიდი
• თითოეულ მათგანს აქვს ზღურბლი

Tj არის j ინდივიდის ზღურბლი
უერთდები პროცესს თუ j რაოდენობის სხვა ადამიანები
უერთდებიან პროცესს

• ეკონომიკური აზროვნების წესი ეფუძნება ადამიანის ქცევის მოდელს

• მოდელის მნიშვნელობის სადემონსტრაციოდა განვიხილოთ შემდეგი
მარტივი მოდელი

კოლექტიური ქცევის მოდელი
• N ინდივიდი
• თითოეულ მათგანს აქვს ზღურბლი

Tj არის j ინდივიდის ზღურბლი
უერთდები პროცესს თუ j რაოდენობის სხვა ადამიანები
უერთდებიან პროცესს



ზღურბლი:
0
1
2
2
2
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ზღურბლი:
0
1
2
2
2



ზღურბლი:
1
1
1
2
2
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ზღურბლი:
1
1
1
2
2



ზღურბლი:
0
1
2
3
4
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ზღურბლი:
0
1
2
3
4



მოდელი 1:
1
1
1
2
2

საშ= 1.4

მოდელი 2:
0
1
2
3
4

საშ = 2.5
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მოდელი 1:
1
1
1
2
2

საშ= 1.4

მოდელი 2:
0
1
2
3
4

საშ = 2.5



კოლექტიური ქცევის
ალბათობა მაღალია, თუ:
– ინდივიდებს აქვს დაბალი მოთხოვნის

ზღურბლი
– მაღალი ვარიაცია ინდივიდის ზღურბლებს

შორის

კოლექტიური ქცევის
ალბათობა მაღალია, თუ:
– ინდივიდებს აქვს დაბალი მოთხოვნის

ზღურბლი
– მაღალი ვარიაცია ინდივიდის ზღურბლებს

შორის
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