
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
1. Γνωρίζουµε ότι ισορροπία επιτυγχάνεται στο σηµείο όπου τέµνονται οι καµπύλες ζήτησης και 

προσφοράς. Έστω ότι στην αγορά ενός αγαθού ισχύει µία συγκεκριµένη τιµή Ρ0 και µία 
συγκεκριµένη ποσότητα Q0 ισορροπίας. 
Αν για οποιοδήποτε λόγο η τιµή του αγαθού είναι µεγαλύτερη από την τιµή ισορροπίας, τότε 
υπάρχει πλεόνασµα. Με άλλα λόγια, προσφέρονται στην αγορά περισσότερες µονάδες προϊόντος 
απ’ ότι ζητούνται. Έτσι, οι παραγωγοί για να αποφύγουν τη συσσώρευση αποθεµάτων, 
αναγκάζονται να µειώνουν συνεχώς την τιµή του αγαθού, µέχρι να µπορέσουν να πουλήσουν την 
περισσευούµενη ποσότητα. Καθώς η τιµή θα µειώνεται, η ζητούµενη ποσότητα θα αυξάνεται και η 
προσφερόµενη ποσότητα θα µειώνεται (σύµφωνα µε το νόµο της ζήτησης και της προσφοράς), µε 
συνέπεια να εξισωθούν στο σηµείο Ε0, οπότε δεν θα υπάρχει πλεόνασµα. Αν η τιµή είναι 
µικρότερη από την τιµή ισορροπίας, τότε υπάρχει έλλειµµα. ∆ηλαδή ζητούνται περισσότερες 
µονάδες απ’ ότι προσφέρονται. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχουν καταναλωτές που δεν βρίσκουν το 
προϊόν. Έτσι, οι αγοραστές ανταγωνίζονται µεταξύ τους για την απόκτηση της περιορισµένης 
προσφερόµενης ποσότητας και διατίθενται να πληρώσουν ψηλότερη τιµή. Άρα, θα υπάρχει µία 
πίεση για να ανέβει η τιµή. Η πίεση αυτή θα υπάρχει µέχρι η ζητούµενη ποσότητα να εξισωθεί µε 
την προσφερόµενη ποσότητα. 
Τέλος, η τιµή θα σταθεροποιηθεί στο ύψος της Ρ0, όπου δεν θα υπάρχει ούτε έλλειµµα ούτε 
πλεόνασµα του αγαθού στην αγορά. 
 

 
2. Όταν η ζήτηση και η προσφορά µειώνονται ταυτόχρονα, τότε η ποσότητα ισορροπίας µειώνεται 

πάντα, ενώ η µεταβολή της τιµής ισορροπίας εξαρτάται από το µέγεθος των µεταβολών, δηλαδή:  
 

• Αν │∆D│=│∆S│ τότε Ρ0 σταθερή και  Q0 ↓   
 

• Αν │∆D│>│∆S│ τότε Ρ0 ↓  και  Q0 ↓ 
 

• Αν │∆D│<│∆S│ τότε Ρ0 ↑  και  Q0 ↓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Σκοπός του κράτους, όταν επιβάλλει κατώτατες τιµές είναι η προστασία του παραγωγού. Οι τιµές 

παρέµβασης ή ασφάλειας των γεωργικών προϊόντων είναι µια κατηγορία κατώτατων τιµών, 
προκειµένου να προστατευτεί το εισόδηµα των αγροτών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει 
ολόκληρο πλέγµα ειδικών ρυθµίσεων για τη γεωργία και τις αγορές των αγροτικών προϊόντων. 
Ας δούµε µε παράδειγµα πως λειτουργεί η τιµή παρέµβασης στην αγορά ενός αγροτικού 
προϊόντος, για παράδειγµα, του ελαιόλαδου: Έστω D η καµπύλη ζήτησης και S η καµπύλη 
προσφοράς του ελαιόλαδου. Στο σηµείο ισορροπίας Ε η τιµή ισορροπίας είναι Ρ και η ποσότητα 
ισορροπίας Q, όπως διαµορφώνονται στην αγορά. Το κράτος εκτιµά ότι η τιµή ισορροπίας είναι 
µικρή και δεν εξασφαλίζει το εισόδηµα των ελαιοπαραγωγών. Αποφασίζει λοιπόν ότι η κατώτερη 



 

 

τιµή που µπορεί να πωληθεί το ελαιόλαδο είναι η ΡK. Επειδή η τιµή ΡK είναι µεγαλύτερη από την 
τιµή ισορροπίας, η ζητούµενη ποσότητα θα γίνει QD, ενώ η προσφερόµενη ποσότητα QS, µε 
αποτέλεσµα τη δηµιουργία πλεονάσµατος (QS - QD ). ΤΟ κράτος αγοράζει από τους παραγωγούς 
το πλεόνασµα QS - QD στην τιµή παρέµβασης ΡK. Το πλεόνασµα αυτό θα βρει τρόπο να το 
διαθέσει, για παράδειγµα, σε αγορές του εξωτερικού ή σε περίοδο µειωµένης παραγωγής. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


