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ფინალური ტური 

 

1. მასშტაბის ეკონომიას ადგილი აქვს მაშინ, როცა (1 ქულა) 

ა. გრძელვადიანი პერიოდის საშუალო მთლიანი დანახარჯები იზრდება წარმოების მოცულობის 

ზრდის შედეგად 

ბ. გრძელვადიანი პერიოდის საშუალო მთლიანი დანახარჯები მცირდება წარმოების მოცულობის 

ზრდის შედეგად 

გ. საშუალო მუდმივი დანახარჯები მცირდება 

დ. საშუალო მუდმივი დანახარჯები უცვლელია 

ე. არც ერთი პასუხი არაა სწორი 

 

2. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი მტკიცებაა ჭეშმარიტი? (1 ქულა) 

ა. კონკურენტული ფირმა აწესებს ფასს, ხოლო მონოპოლიური ფირმა ფასის მიმღებია 

ბ. კონკურენტული ფირმა არის ფასის მიმღები, ხოლო მონოპოლიური ფირმა აწესებს ფასს 

გ. კონკურენტული და მონოპოლიური ფირმები არიან ფასის მიმღები 

დ. კონკურენტული და მონოპოლიური ფირმები არიან ფასის დამწესებლები 

ე. არც ერთი პასუხი არაა სწორი 

 

3. 1 საათით დასვენების ალტერნატიული დანახარჯია (1 ქულა) 

ა. 60 წუთი 

ბ. 1 საათით ძილი 

გ. 1 საათით ტელევიზორის ყურება 

დ. 1 საათის შრომის ანაზღაურება 

ე. 1 საათით დასვენება 

 

4. შემოსავლის მიხედვით ელატიკურობის რომელი მაჩვენებელი შეესაბამება ნორმალურ საქონელს, 

რომელიც შემოსავლის მიხედვით არაელასტიკურია? (1 ქულა) 

ა. 0.5 

ბ. 1.5 

გ. -1.5 

დ. 2.0 

ე. -0.5 
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5. ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა პურს მიირთმევს კარაქთან ერთად. ჯვარედინი ფასების 

მიხედვით მოთხოვნის ელასტიკურობა პურსა და კარაქზე იქნება (1 ქულა) 

ა. დადებითი 

ბ. უსასრულო 

გ. უარყოფითი 

დ. ნული 

ე. 1 

 

6. ერთობლივი მოთხოვნის მრუდი დაღმავალია, რადგან ფასების უფრო მაღალი დონე (2 ქულა) 

ა. ზრდის მოსახლეობის კეთილდღეობას და ისინი ხარჯავენ უფრო მეტს 

ბ. იწვევს შემოსავლების შემცირებას, მაგრამ ადამიანები ხარჯავენ უფრო მეტს 

გ. ამცირებს შემოსავლის რეალურ ღირებულებას და ადამიანები ხარჯავენ უფრო ცოტას 

დ. ამცირებს ფულის რეალურ მიწოდებას და მცირდება ხარჯები 

ე. არც ერთი პასუხი არაა სწორი 

 

7. მონოპოლისტ ფირმას შეუძლია პროდუქტის 200 ერთეულის გაყიდვა, თითოეულის 36 ლარად. მას 

ასევე შეუძლია გაყიდოს 201 ერთეული, თითოეული 35.80 ლარად. 201-ე ერთეულის გაყიდვიდან 

მიღებული ზღვრული შემოსავალია (2 ქულა) 

ა. 0.20 ლარი 

ბ. 35.80ლარი 

გ. -0.20 ლარი 

დ. 4.20 ლარი 

ე. -4.20 ლარი 

 

8. ერთობლივი მოთხოვნის მრუდი გადაინაცვლებს მარცხნივ თუ (2 ქულა) 

ა. გაიზრდება სახელმწიფო ხარჯები 

ბ. გაიზრდება გადასახადები 

გ. გაიზრდება ფულის მიწოდება 

დ. შემცირდება საპროცენტო განაკვეთები 

ე. არც ერთი პასუხი არაა სწორი 
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9. როდესაც შრომის დამატებითი ერთეულის გამოყენება წარმოების მოცულობას ზრდის უფრო 

ნაკლებად, ვიდრე შრომის წინა ერთეული, სახეზეა (2 ქულა) 

ა. კლებადი შრომა 

ბ. კლებადი წარმოება 

გ. ზრდადი ზღვრული პროდუქტი 

დ. უარყოფითი ზღვრული პროდუქტი 

ე. კლებადი ზღვრული პროდუქტი 

 

10. წმინდა მონოპოლიის პირობებში, რა კავშირია პროდუქტის ფასსა და ზღვრულ შემოსავალს შორის? (2 

ქულა) 

ა. ფასი ზღვრულ შემოსავალზე მაღალია 

ბ. ფასი ზღვრულ შემოსავალზე დაბალია 

გ. კავშირი არ არსებობს 

დ. ფასი და ზღვრული შემოსავალი ერთმანეთის ტოლია 

ე. არც ერთი პასუხი არაა სწორი 

 

11. დავუშვათ, მოცემულ წელს, ბიზნესს გააჩნია 200 000 ლარის ფარული და 1 მილიონი ლარის ცხადი 

დანახარჯები. თუ ფირმამ გაყიდა 4 000 ერთეული, თითოეული 300 ლარად, მისი ბუღალტრული და 

ეკონომიკური მოგება იქნება: (3 ქულა) 

ა. 100 000 ბუღალტრული და ნულოვანი ეკონომიკური მოგება 

ბ. 200 000 ბუღალტრული და ნულოვანი ეკონომიკური მოგება 

გ. 100 000 ბუღალტრული და 100 000 ეკონომიკური მოგება 

დ. ნულოვანი ბუღალტრული მოგება და 200 000 ლარის ზარალი 

ე. 1 200 000 ლარის ბუღალტრული და 100 000 ლარის ეკონომიკური მოგება 

 

12. თუ ფულის მიწოდება იზრება 9 პროცენტამდე, რეალური საპროცენტო განაკვეთია 3 პროცენტი, მშპ-ს 

რეალური ზრდა 2 პროცენტია და ფულზე მოთხოვნა მცირდება წლიური 1 პროცენტით, ნომინალური 

საპროცენტო განაკვეთი იქნება: (3 ქულა) 

ა. 8 პროცენტი 

ბ. 9 პროცენტი 

გ. 10 პროცენტი 

დ. 11 პროცენტი 

ე. 12 პროცენტი 
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13. პროდუქტზე მოთხოვნის საფასო ელასტიკურობა -2-ია. 10 ლარი ფასის პირობებში მაღაზია ყიდის 

თვეში 200 ერთეულს. მაღაზიის მფლობელს სურს გაყიდოს თვეში 260 ერთეული. რა ფასი უნდა 

დააწესოს მან? (3 ქულა) 

ა. 7.00 ლარი 

ბ. 4.20 ლარი 

გ. 9.50 ლარი 

დ. 8.50 ლარი 

ე. 7.50 ლარი 

 

14. დავუშვათ, რომ უმუშევრობის დონეა 8 პროცენტი, ხოლო სამუშაო ძალა 20 მილიონია. თუ სამუშაოს 

მაძიებელთა რაოდენობა გაიზრდება 100 000-ით, უმუშევრობის დონე იქნება: (3 ქულა) 

ა. 7%-ზე ნაკლები 

ბ. 7% 

გ. 7%-სა და 8%-ს შორის 

დ. 8% 

ე. 8%-ზე მეტი 

 

15. ცხრილში მოცემული მონაცემების მიხედვით გაიანგარიშეთ, რამდენი პროცენტით გაიზარდა  

რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ მოსახლეზე 2015 წელს 2012 წელთან შედარებით. (3 ქულა) 

 2012 2013 2014 2015 

მოსახლეობის საშუალო წლიური რიცხოვნობა, ათასი 

კაცი 
4 490,7 4 487,2 3 727,0 3 717,1 

მშპ მიმდინარე ფასებში, მლნ ლარი 
26167,3 26847,4 29150,5 31755,6 

ფასების ინდექსი საქონელსა და მომსახურებაზე 2010 

წლის მუდმივ ფასებში 

 

1,106 1,011 1,139 1,206 

 

ა. გაიზარდა 34,5%-ით 

ბ. გაიზარდა 134,5%-ით 

გ. გაიზარდა 46,6%-ით 

დ. გაიზარდა 146,6%-ით 

ე. გაიზარდა 121,4 %-ით 
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16. ტექნოლოგიების ინდუსტრიაში საბაზრო მიწოდება და მოთხოვნა წარმოდგენილია შემდეგი განტოლებებით: 

𝑷 = 𝟏𝟎𝟎 − 𝟐𝑸𝒅  და 𝑷 = 𝟑𝟎 + 𝟑𝑸𝑺 . დავუშვათ, რომ ინდუსტრიაში ერთ-ერთი ფირმა ხდება  

მონოპოლისტი. რა ფასი უნდა დააწესოს მონოპოლისტმა ფირმამ მისი მოგების მაქსიმიზაციისთვის? 

(4 ქულა) 

ა. 80 

ბ. 90 

გ. 100 

დ. 110 

ე. 120 

 

17. დავუშვათ, რომ X პროდუქტის ფასია 6 ლარი და Y პროდუქტის ფასია 2 ლარი. თქვენ სახარჯოდ 

გაქვთ 140 ლარი და X-ის და Y-ის მიმართ თქვენი უპირატესობები განსაზღვრულია შემდეგნაირად: (4 

ქულა) 

𝑼(𝒙, 𝒚) = 𝒙
𝟑

𝟒𝒚
𝟏

𝟒 

      გაიანგარიშეთ შენაცვლების ზღვრული ნორმა. 

ა. 3(
𝑦

𝑥
) 

ბ.1.5(
𝑦

𝑥
) 

გ.4(
𝑥

3𝑦
) 

დ.2.5(
2𝑦

𝑥
) 

ე. 3.5(
2𝑦

𝑥
) 

 

18. თუ მოთხოვნა მოცემულია განტოლებით p = 50 – 0.5x, გაიანგარიშეთ სამომხმარებლო ნამეტის 

დანაკარგი, როდესაც გადასახადების გამო ფასი იზრდება 1-დან 5 ლარამდე. (4 ქულა) 

ა. 376 

ბ. 400 

გ. 226 

დ. 240 

ე. 340 
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19. ფირმა აწარმოებს სავარძლებს, რისთვისაც იყენებს როგორც მუშახელს, ასევე დანადგარებს. 

სავარძლის გასაყიდი ფასია 100 ლარი. დაქირავებული მუშა კვირაში გამოიმუშავებს 900 ლარს და 

შეუძლია კვირაში 10 სავარძლის წარმოება. დანადგარს, რომელიც ლიზინგითაა აღებული კვირაში 800 

ლარად, შეუძლია კვირაში 10 სავარძლის წარმოება. შემოსავალი დამატებითი მომუშავის დაქირავების 

ზღვრული პროდუქტიდან (ერთ კვირაში) იქნება (4 ქულა) 

ა. 100 ლარი 

ბ. 900 ლარი 

გ. 1000 ლარი 

დ. 1200 ლარი 

ე. 200 ლარი 

 

20. კომპანიას აქვს მონოპოლია მობილური ტელეფონების ბაზარზე, მობილური ტელეფონის X 

რაოდენობის წარმოება ამ კომპანიას უჯდება 𝑪(𝒙)  =  𝟐𝑿𝟐 . მობილურ ტელეფონებზე მოთხოვნის 

ფუნქციაა 𝑿𝑫  =  𝟏𝟐 –  𝟎. 𝟐𝟓𝑷 . წარმოების როგორი დონის პირობებში მოხდება მთლიანი ნამეტის 

მაქსიმიზაცია მობილური ტელეფონების ბაზარზე? (4 ქულა) 

ა. 4 ერთეული 

ბ. 6 ერთეული 

გ. 8 ერთეული 

დ. 9 ერთეული 

ე. 7 ერთეული 



ოლიმპიადის ფინალის სწორი პასუხები 

 

1. ბ 

2. ბ 

3. დ 

4. ა 

5. გ 

6. დ 

7. ე 

8. ბ 

9. ე 

10. ა 

11. ბ 

12. დ 

13. დ 

14. ე 

15. ა 

16. ა 

17. ა 

18. ა 

19. გ 

20. ბ 
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Final round 

 

 

1. Economies of scale occur when (1 point) 

a. long-run average total costs rise as output increases 

b. long-run average total costs fall as output increases 

c. average fixed costs are falling 

d. average fixed costs are constant 

e. none of the answers is correct 

 

2. Which of the following statements is correct? (1 point) 

a. a competitive firm is a price maker and a monopoly is a price taker 

b. a competitive firm is a price taker and a monopoly is a price maker 

c. both competitive firms and monopolies are price takers 

d. both competitive firms and monopolies are price makers 

e. none of the answers is correct 

 

3. The opportunity cost of an hour of leisure is (1 point) 

a. 60 minutes 

b. an hour of sleep 

c. an hour of watching TV 

d. your hourly wage 

e. 1 hour of leisure 

 

4. Which of the following income elasticities could correspond to a normal good that is income inelastic? (1 point) 

a. 0.5  

b. 1.5   

c. - 1.5  

d. 2.0  

e. - 0.5 
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5. Most of the population of country eat bread with butter. The cross-price elasticity of demand for bread and 

butter is likely to be (1 point) 

a. positive 

b. infinite 

c. negative 

d. zero 

e. 1 

 

6. The aggregate demand curve is downward sloping because a higher price level (2 points) 

a. makes people wealthier and so they spend more 

b. causes lower wages but people spend more 

c. cuts the real value of income and so people spend less 

d. decreases the real supply of money, decreasing spending 

e. none of the answers is correct 

 

7. A monopolist can sell 200 units of output for 36.00 GEL per unit. Alternatively, it can sell 201 units of output for 

35.80 GEL per unit. The marginal revenue of the 201st unit of output is (2 points) 

a. 0.20 GEL 

b. 35.80 GEL 

c. -0.20 GEL 

d. 4.20 GEL 

e. -4.20 GEL 

 

8. The aggregate demand (AE) curve would shift down if (2 points) 

a. government spending were increased 

b. taxes were increased 

c. the money supply were increased 

d. the interest rate decreased 

e. none of the answers is correct 
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9. When adding another unit of labor leads to an increase in output that is smaller than increases in output that 

resulted from adding previous units of labor, we have the property of (2 points) 

a. diminishing labor 

b. diminishing output 

c. increasing marginal product 

d. negative marginal product 

e. diminishing marginal product 

 

10. In pure monopoly, what is the relation between the price and the marginal revenue? (2 points) 

a. the price is greater than the marginal revenue  

b. the price is less than the marginal revenue  

c. there is no relation 

d. they are equal 

e. none of the answers is correct 

 

11. Suppose that a business incurred implicit costs of 200 000 GEL and explicit costs of 1 million GEL in a specific 

year. If the firm sold 4 000 units of its output at 300 GEL per unit, its accounting profits were: (3 points) 

a. 100 000 GEL and its economic profits were zero 

b. 200 000 GEL and its economic profits were zero 

c. 100 000 GEL and its economic profits were 100,000 GEL 

d. zero and its economic loss was 200 000 GEL 

e. 1 200 000 GEL and economic profits were 100 000 GEL 

 

12. If the money supply is growing at 9%, the real interest rate is 3%, the real rate of growth of GDP is 2%, and 

financial innovations are reducing the demand for money by 1% per year, the nominal interest rate is (3 points) 

a. 8%  

b. 9%  

c. 10%  

d. 11% 

e. 12% 
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13. The price elasticity of demand for product is –2. At a price of 10 GEL, a store sells 200 units per month. The 

store owner decides that she wants to sell 260 units per month. What price should she set? (3 points) 

a. 7.00 GEL 

b. 4.20 GEL 

c. 9.50 GEL 

d. 8.50 GEL 

e. 7.50 GEL 

 

14. Suppose, unemployment level is 8% and the labour force is 20 million. If the number of encouraged workers 

increases by 100 000, unemployment level becomes: (3 points) 

a. less than 7% 

b. 7% 

c. between 7% and 8% 

d. 8% 

e. more than 8% 

 

15. According to the data in the table calculate percentage growth of real gross domestic product per capita in 2015 

relative to 2012. (3 points) 

 2012 2013 2014 2015 

Average annual population, thousands 
4 490,7 4 487,2 3 727,0 3 717,1 

GDP in current prices, million GEL 
26167,3 26847,4 29150,5 31755,6 

Price index for products and services in constant prices of 

2010 

 

1,106 1,011 1,139 1,206 

 

a. increased by 34,5% 

b. increased by 134,5% 

c. increased by 46,6% 

d. increased by 146,6% 

e. increased 121,4 % 
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16. A technology industry has the following market supply and demand equations: 𝑷 = 𝟏𝟎𝟎 − 𝟐𝑸𝒅 and  𝑷 =

𝟑𝟎 + 𝟑𝑸𝑺 . Suppose, the industry is taken over by a monopolist. What price would the monopolist charge to 

maximize its profits? (4 points) 

a. 80 

b. 90 

c. 100 

d. 110 

e. 120 

 

17. Suppose that the price of good X is 6 GEL and the price of good Y is 2 GEL. You have 140 GEL to spend and 

your preferences over X and Y are defined as 

𝑼(𝒙, 𝒚) = 𝒙
𝟑

𝟒𝒚
𝟏

𝟒 

Calculate the marginal rate of substitution. (4 points) 

a. 3(
𝑦

𝑥
) 

b. 1.5(
𝑦

𝑥
) 

c. 4(
𝑥

3𝑦
) 

d. 2.5(
2𝑦

𝑥
) 

e. 3.5(
2𝑦

𝑥
) 

 

18. When demand is estimated to be p = 50 – 0.5x, calculate the loss in consumer surplus when a tax drives price 

from 1 GEL to 5 GEL. (4 points) 

a. 376 

b. 400 

c. 226 

d. 240 

e. 340 
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19. A company produces chairs, employing both skilled craftsmen and automated equipment in its plant. The 

selling price of a chair is 100 GEL. A craftsman earns 900 GEL per week and can produce ten chairs per week. 

Automated equipment leased for 800 GEL per week can produce ten chairs per week. The marginal revenue 

product (per week) of hiring an additional craftsman is closest to: (4 points) 

a. 100 GEL 

b. 900 GEL 

c. 1 000 GEL 

d. 1 200 GEL 

e. 200 GEL 

 

20. Company has a monopoly on the market for mobile phones. Producing X number of mobile phones costs 

𝑪(𝒙)  =  𝟐𝑿𝟐 for it. Demand function for mobile phones is  𝑿𝑫  =  𝟏𝟐 –  𝟎. 𝟐𝟓𝑷. Find production volume that 

maximizes total surplus on the market for the mobile phones. (4 points) 

a. 4 units 

b. 6 units 

c. 8 units 

d. 9 units 

e. 7 units 



Olympiad final round answers 

 

1. B 

2. B 

3. D 

4. A 

5. C 

6. D 

7. E 

8. B 

9. E 

10. A 

11. B 

12. D 

13. D 

14. E 

15. A 

16. A 

17. A 

18. A 

19. C 

20. B 

 


