
Elasticitatea cererii; importanţa şi 
factorii ei 

 
     Elasticitatea cererii eprim ă sensibilitatea cererii la 
modificarea pre ţului sau a altei condi ţii a cererii. 

     Coeficientul elasticit ăţii cererii  (E c) arată gradul, frac ţiunea 
sau procentul modific ării cererii în  func ţie de schimbarea 
pre ţului sau a altei condi ţii a cererii. El se determin ă pe baza 
raportului dintre modificarea cererii (variabil ă dependent ă). 

     Coeficientul elasticit ăţii cererii pentru bunul X în func ţie de 
modificarea pre ţului acestui bun (E cpx )  se poate calcula 
astfel: 

a. E cpx  = −−−− ∆∆∆∆C/C : ∆∆∆∆P/P =−−−−C2 −−−−C1/C1 : P2 −−−− P1/P1 

 

Unde:  ∆∆∆∆ C –propor ţia modific ării cererii; 

             C1 – cererea ini ţială; 

            ∆∆∆∆ P – propor ţia modific ării pre ţului; 

             P1 – pre ţul ini ţial. 

 

b. E cpx  = −−−−( %%%% ∆∆∆∆C////%%%% ∆∆∆∆P)= −−−−( ∆∆∆∆C/C1∗∗∗∗ 100 ) / (∆∆∆∆P/P1 ∗∗∗∗ 100) = 
−−−−(∆∆∆∆C/∆∆∆∆P ∗∗∗∗ P1/C1)  

c. E cpx  = −−−−[[[[∆∆∆∆C/(C1+C2) : 2]]]] : [[[[∆∆∆∆P/(P1+P2) : 2 = −−−−(∆∆∆∆C/∆∆∆∆P) ∗∗∗∗ 
[[[[(P1+P2) : 2]]]] / [[[[(C1+C2) : 2 = −−−−(∆∆∆∆C/∆∆∆∆P) ∗∗∗∗ (P1+P2) / (C1+C2) 

     De exemplu, dac ă presupunem c ă pre ţul bunului X se 
reduce de la 300 lei la 250 lei, iar cantitatea cer ută creşte de la 
200 la 400 de unit ăţi, coeficientul elasticit ăţii cererii pentru 
bunul X, în func ţie de pre ţul acestuia, este egal cu: 

a. E cpx  = −−−−[[[[(400−−−−200/200) : (250−−−−300/300)]]]] = 6 

b. E cpx  = −−−−(200/−−−−50 ∗∗∗∗ 300/200) = 6 

c. E  cpx  = −−−−[[[[200/−−−−50 ∗∗∗∗ (300+250/200+400) = 11/3 



 

     În func ţie de mărimea acestui coeficient, cererea pentru 
diferite bunuri poate înregistra urm ătoarele forme: 

1. cerere elastic ă, cînd E  cp  > 1 

2. cerere inelastic ă, cînd E  cp < 1 

3. cerere cu elasticitate unitar ă, cînd E  cp = 1 

4. cerere perfect elastic ă, cînd E  cp => ∞∞∞∞ 

5. cerere perfect inelastic ă atunci cînd E  cp = 0 

      Ultimele dou ă forme au mai mult o valoare teoretic ă decît 
practic ă, ele întîlnindu-se foarte rar şi numai în anumite 
condi ţii de pia ţă. 

      În graficul nr.4.1 se prezint ă diferitele niveluri ale 
coeficientului elasticit ăţii cererii pentru bunul X în func ţie de 
pre ţul acestuia, iar în graficul nr.4.2 sunt reprezenta te diferite 
forme de elasticitate a cereri: A – cerere perfect inelastic ă; B – 
cerere perfect elastic ă; C – cerere mai pu ţin elastic ă decît B, 
iar D – o cerere mai pu ţin elastic ă decît C. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Coeficientul elasticit ăţii cererii pentru marfa X în func ţie de 
venit (E  cvx) se calculeaz ă ca un raport între procentul 
modific ării cantit ăţii cerute şi procentul modific ării venitului, 
în condi ţiile în care ceilal ţi factori care determin ă cererea 
pentru marfa X, r ămîn neschimba ţi (Ceteris paribus). 

 

E cvx  = %%%% ∆∆∆∆C/%%%% ∆∆∆∆V 

     Dacă: 

a. E cvx  >>>> 1 şi venitul cre şte, ponderea cheltuielilor pentru 
marfa X în cheltuielile totala va cre şte; 

b. E cvx  <<<< 1 şi venitul cre şte,  ponderea cheltuielilor pentru 
marfa X în cheltuielile totale se reduce. 

      În general, procentul modific ării ponderii cheltuielilor 
pentru marfa X în totalul venitului cheltuit este e gal cu (E cvx  - 
1) X procentul modific ării venitului. 

     Coeficientul elasticit ăţii cererii pentru marfa X în func ţie de 
modificarea pre ţului altor bunuri, de exemplu: Y şi Z, în 
condi ţiile în care ceilal ţi factori care determin ă cererea pentru 
marfa respectiv ă nu se modific ă, se calculeaz ă astfel: 

 

Ecpx  (Y) (Z)= %%%% ∆∆∆∆C/%%%% ∆∆∆∆P 

     unde P reprezint ă pre ţul bunului Y sau Z. 

     Cînd cre şte cererea pentru bunul X datorit ă major ării 
pre ţului la bunul Y, atunci bunul Y poate fi substituit  cu bunul 
X iar 

E cpx(y)   >>>> 0 

     Cînd consumatorii cump ără mai pu ţin din bunul X datorit ă 
creşterii pre ţului la bunul Z, atunci bunul Z este complementar 
bunului X iar E cpx(z)  <<<< 0. 

 



Importan ţa şi factorii care detemin ă elasticitatea cererii  

     Modificarea pre ţului unui anumit bun sau a oric ăreia din 
condi ţiile cererii determin ă schimb ări mai mari sau mai mici, 
pozitive sau negative, în cererea pentru bunul resp ectiv. 
Aceste schimb ări pot fi cuantificate numai dac ă se cunoa şte 
influen ţa factorilor care determin ă elasticitatea cererii. Dintre 
aceşti factori, mai importan ţi sunt cei care determin ă 
elasticitatea cererii în func ţie de pre ţ. 

a. Ponderea venitului cheltuit pentru un anumit bun  în 
bugetul total al unei familii. Cu cît ponderea resp ectiv ă este 
mai ridicat ă, cu atît coeficientul elasticit ăţii cererii la pre ţ (E 

cp) este mai mare, în situa ţii în care celelalte condi ţii ramîn 
constante. Astfel, presupunînd c ă bunul X are o pondere de 

30%%%%, iar pre ţurile celor dou ă bunuri se majoreaz ă cu 10%, 
cererea pentru bunul X se va reduce cu mai mult de 10%, de 
exemplu cu 15%, (E cp = 1,5), în timpul ce la bunul Y se va 
reduce cu mai pu ţin de 10%, de exemplu cu 8%, (E  cp = 0,8). 

     Totodat ă, unele categorii de bunuri au o pondere mai mare 
în cheltuielile totale, în timp ce altele au o pond ere mai 
redus ă. Creştere diferen ţelor dintre veniturile b ăneşti 
determin ă modific ări în ponderile cheltuielilor pentru diferite 
categorii de bunuri. Astfel, pe m ăsur ă ce veniturile b ăneşti 
cresc, ponderea cheltuielilor pentru bunurile alime ntare se 
reduce. De aceea, cheltuielile pentru alimente au o  pondere 
mult mai mare în totalul cheltuielilor persoanelor cu venituri 
reduse decît la cele cu venituri mari. 

     În aceast ă situa ţie, coeficientul elasticit ăţii cererii pentru 
bunurile alimentare este mai mare pentru persoanelo r cu 
venituri mici, în compara ţie cu persoanele care au venituri 
mari şi foarte mari. 

b. Gradul de substituire a bunurilor . Între gradul de 
substituire a unor bunuri şi elasticitatea cererii în func ţie 
de pre ţ exist ă o rela ţie pozitiv ă. Coeficientul elasticit ăţii 



cererii este cu atît mai mare cu cît gradul de subs tituire 
este mai mare şi invers. Astfel, dac ă este foarte greu ca în 
consum bunul A s ă fie substituit cu alte bunuri, iar pre ţul 
acestuia cre şte cu 50%, cererea pentru bunul A se va 
reduce cu mai pu ţin de 50%, de exemplu, cu 20%, (E cp = 
0,4). În situa ţia în care bunul A poate fi cu u şurin ţă 
substitui cu alte bunuri disponibile pe pia ţă, care au 
propriet ăţi similare sau apropiate şi al c ăror pre ţ nu a-a 
modificat, cererea pentru bunul A se va reduce cu u n 
procent mai mare de 50%, de exemplu cu 75% (E cp = 1,5). 

c. Gradul necesit ăţii în consum . Din puctul de vedere al 
naturii, trebuin ţelor care pot fi satisf ăcute, bunurile pot fi 
grupate în dou ă categorii: a)bunuri normale de strict ă 
necesitate; b) bunuri de lux. 

     Nivelul coeficientului elasticit ăţii cererii pentru bunurile de 
lux, în func ţie de pre ţul acestora, este mai mare decît al celui 
pentru bunurile normale. De regul ă bunurile care pot fi 
considerate de luxau o cerere elastic ă, iar cererea pentru 
bunurile vitale este inelastic ă. Desigur c ă în cadrul fiec ărei 
categorii de bunuri exist ă diferen ţe între nivelul coeficientului  

cereri în func ţie de pre ţul acestora. 

d. Durata perioadei de timp de la modificarea pre ţului . Între 
durata perioadei de timp de la schimbarea pre ţului unui 
anumit bun şi mărimea coeficientului elasticit ăţii cererii la 
pre ţ exist ă o rela ţie direct ă, pozitiv ă. Astfel, dac ă pre ţul 
bunului A se dubleaz ă cererea pentru bunul respectiv într-o 
perioad ă scurt ă de timp, se va reduce, de exemplu cu 80% 
(Ecp = 0,8). Pe o perioad ă îndelungat ă de timp îns ă se va 
reduce cu un procent mult mai mare, de exemplu, cu 120% 
(Ecp = 1,2). 

     Cunoa şterea influen ţei acestor factori asupra elasticit ăţii 
cererii în func ţie de modificarea pre ţului prezint ă o importan ţă 
deosebit ă pentru estimarea venitului total încasat care este  



egal cu produsul dintre cantitatea bunurilor vîndut e (Q) şi 
pre ţul de vînzare pe pia ţă (P). Astfel c ă veniturile totale sunt 
egale cu cheltuielile totale şi cu totalul vînz ărilor (VT = Q.P). 

     În situa ţia în care cererea pentru anumite bunuri este 
elastic ă în func ţie de pre ţul acestora, între modificarea 
pre ţului şi venitul total încasat exist ă o rela ţie invers ă, 
negativ ă. În cazul în care cererea este inelastic ă între evolu ţia 
pre ţului şi venitul total exist ă o rela ţie pozitiv ă. În situ ţia în 
care exist ă o cerere cu elasticitate unitar ă, venitul total 
încasat nu se modific ă. 

     Relaţiile dintre nivelul coeficientului elasticit ăţii cererii la 
pre ţ (E cp) şi venitul total încasat (VT) sunt prezentate în 
tabelul de mai jos.  
 

 
Efectul modific ării pre ţului asupra venitului încasat 

                                                                                         Tabelul 
nr. 4.2. 

                                  E cp >>>> 1         E cp = 1       E cp <<<< 1 

Creşterea 
pre ţului 

VT scade  VT rămîne 
constant 

VT creşte 

Reducerea 
pre ţului 

VT creşte VT rămîne 
constant 

VT scade  

 

 

    

 Procentul modific ării venitului toal este egal cu (1- E cp) X 
procentul modific ării pre ţului. 

a. Ecp  >>>> 1, între modificarea pre ţului şi a VT exist ă un raport 
invers (o rela ţie negativ ă); 

b. Ecp  <<<< 1, între modificarea pre ţului şi a VT exist ă un raport 
direct (o rela ţie pozitiv ă); 

c. Ecp  = 1, VT nu se modific ă indiferent de sensul scimb ării 
pre ţului. 



     Cunoa şterea formei de elasticitate a cererii prezint ă o 
importan ţă deosebit ă în procesul decizional deoarece în 
condi ţiile practic ării unor pre ţuri mai sc ăzute, maximizarea 
profitului este posibil ă numai în situa ţia unei cereri elastice. 
Mărimea profitului depinde de evolu ţia venitului total încasat 
şi a costului total. În cazul în care cre şterea costului total este 
mai mare decît cre şterea venitului, profitul total se reduce, iar 
dacă procentul de cre ştere a costului toal este mai redus decît 
cel de cre ştere a venitului total, profitul cre şte. 

     Totodat ă, mărimea profitului depinde şi de raportul dintre 
modificarea cantit ăţii cerute şi a pre ţului. Cu cît procentul de 
creştere a cantit ăţii cerute este mai mare decît cel al reducerii 
pre ţului, cu atît profitul este mai mare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elasticitatea ofertei. Importanţa 
cunoaşterii ofertei şi elasticităţii ei 

 

     Elasticitatea ofertei exprim ă dimensiunile sau gradul 
modific ării ofertei în func ţie de schimbarea pre ţului sau a 
oric ăreia din condi ţiile ofertei. Elasticitatea poate fi 
eviden ţiată prin coeficientul elasticit ăţii ofertei. 

     Astfel, pentru determinarea m ărimii coeficientului 
elasticit ăţii ofertei uni anumit bun, în func ţie de pre ţul 
acestuia (E op), se utilizeaz ă următoarele metode: 

 

a. Eop=(∆∆∆∆O/Oo) : (∆∆∆∆P/Po) sau E op=% ∆∆∆∆O/% ∆∆∆∆P 

b. Eop=[[[[∆∆∆∆O/(Oo+O1):2]]]] : [[[[∆∆∆∆P/(Po+P1):2]]]] 

 

Eop=∆∆∆∆O/∆∆∆∆P ∗∗∗∗ [[[[(Po+P1):2/(Oo+O1):2]]]] 

Eop=∆∆∆∆O/∆∆∆∆P ∗∗∗∗ [[[[(Po+P1)/2]]]] ∗∗∗∗ [[[[2/(Oo+O1)]]]] 

Eop=∆∆∆∆O/∆∆∆∆P ∗∗∗∗[[[[(Po+P1)/(Oo+O1)]]]] 

     De exemplu dac ă avem în vedere baremul ini ţial al ofertei 
şi consider ăm că pre ţul cre şte de la 50 la 100 lei unitate, 
coeficientul elasticit ăţii ofertei în func ţie de pre ţul bunului 
respectiv va fi: 

a. Eop=600-400/400 :100-50/50=0,5 sau E op=50%/100%=0,5 

b. Eop=600-400/100-50 ∗∗∗∗ 50+100/400+600=0,6 

 

     Rezultă că în condi ţiile cre şterii cu 1% a pre ţului, cantitatea 
oferit ă va cre şte cu mai pu ţin de un procent. 

     În func ţie de nivelul coeficientului elasticit ăţii ofertei la 
pre ţ, formele ofertei se prezint ă astfel: 

a. Oferta este elastic ă atunci cînd unui anumit procent de 
modificarea pre ţului unitar îi corespunde o modificare mai 



mare a ofertei. În acest caz, E op este mai mare decît 1, 
deoarece ∆∆∆∆O/Oo >>>>∆∆∆∆P/Po 

b. Ofert ă cu elasticitate unitar ă, cînd unui procent în 
modificarea pre ţului îi corespunde unul similar în 
schimbarea ofertei. Deci E op = 1 cînd ∆∆∆∆O/Oo =∆∆∆∆P/Po. 

c. Oferta este inelastic ă atunci cînd procentul modific ării 
ofertei este mai mic decît procentul modific ării pre ţului. 
Deci E op <<<< 1 cînd ∆∆∆∆O/Oo <<<< ∆∆∆∆P/Po. 

d. Oferta perfect elastic ă reprezint ă un caz extrem, un 
concept teoretic care nu exist ă în realitate şi care 
presupune ca la un pre ţ dat, oferta s ă creascî la infinit. 
Deci: E op = ∞∞∞∞ deoarece ∆∆∆∆P/Po = 0. 

e. Oferta perfect inelastic ă reprezint ă un alt caz extrem, cînd 
la orice modificare a pre ţului, oferta nu se modific ă. Deci 
Eop = 0, deoarece ∆∆∆∆O/Oo= 0 

 

      Elasticitatea ofertei, ca şi elasticitatea cererii prezint ă o 
importan ţă deosebit ă în procesul decizional, deoarece în 
func ţie de evolu ţia pre ţului de pe pia ţa fiecărui bun, veniturile 
totale încasate depind atît de forma elasticit ăţii cererii, cît şi 
de posibilit ăţile de adaptare a ofertei la aceast ă evolu ţie. 
Elasticitatea oferti este determinat ă de o serie de factori, mai 
importan ţi fiind cei analiza ţi mai jos. 

1. Costul produc ţiei . În situa ţia în care pe pia ţa unui bun se 
înregistreaz ă o creştere, iar celelalte condi ţii r ămîn 
neschimbate, cre şterea ofertei depinde de nivelul costului 
de produc ţie. La un nivel dat al eficien ţei utiliz ării factorilor 
de produc ţie, mărimea costului depinde de pre ţul 
resurselor economice utlizate. Fiind o cerere deriv ată, 
nivelul pre ţului acestor resurse va depinde de modificarea 
cererii de pe pia ţa bunului X. Presupunînd c ă se 
înregistrez ă o creştere a cererii pe pia ţa bunului X, acela şi 
nivel de pre ţ, oferta poate s ă creasc ă numai dac ă mărimea 



costului mediu nu cre şte. Dar la un anumit nivel al 
eficien ţei utiliz ării resurselor, cre şterea ofertei bunului X nu 
poate avea loc f ără o creştere a cererii pe pia ţa resurselor 
şi deci, a pre ţului acestor resurse şi în fine a costului 
mediu al bunului X. În aceste condi ţii, oferta bunului X nu 
poate s ă cresc ă saui poate înregistra cre şteri 
nesemnificative. 

     Rezultă că între nivelul costului şi elasticitatea ofertei 
exist ă o rela ţie negativ ă. Creşterea costului va determina o 
scădere a elasticit ăţii ofertei şi invers, dac ă toate celelalte 
împrejur ări r ămîn constante. 

 

2. Posibilit ăţile de stocare a bunurilor . Dacă bunul X poate fi 
depozitat şi păstrat o anumit ă perioad ă de timp, 
elasticitatea ofertei în func ţie de pre ţul acestui bun cre şte 
şi invers, în cazul în care posibilit ăţile de stocare sunt 
reduse. În concluzie, între posibilit ăţile de stocare a 
bunurilor şi nivelul coeficientului elasticit ăţii ofertei la pre ţ 
exist ă o rela ţie pozitiv ă. 

3. Costul stoc ării . Păstrarea oric ărui bun cost ă. În acest cost 
sunt incluse atît cheltuielile de depozitare, chiri i,salarii etc., 
cît şi cheltuielile legate de pierderea, prin depreciere  sau 
schimbare a modei, nivelul calitativ al bunurilor s tocate. 
Aceste cheltuieli se adaug ă la costul produc ţiei (pre ţul la 
care acesta a fost cump ărat), rezultînd costul total care se 
află în rela ţie invers ă cu elasticitatea ofertei la pre ţul de pe 
pia ţa bunului respectiv. 

4. Perioada de timp de la modificarea pre ţului . Dacă pre ţul de 
pe pia ţa bunului X se majoreaz ă, iar celelalte condi ţii ale 
ofertei r ămîn constante, forma elasticit ăţii ofertei depinde 
de durata perioadei de timp care a trecut de la mod ificarea 
pre ţului. În acest context exist ă trei perioade de timp: a) 



perioada pie ţei, b) o perioad ă scurt ă de timp, c) o perioad ă 
lung ă de timp. 

a) Perioada pie ţei se caracterizeaz ă printr-o durat ă foarte 
scurt ă de timp de la modificarea pre ţului bunului X, ca 
urmare a cre şterii cererii, perioad ă în care ofertan ţii se 
găsesc în imposibilitatea sporirii produc ţiei, oferta fiind 
perfect inelastic ă. În graficul nr.6.3, unde se prezint ă 
această situa ţie, cantitatea oferit ă rămîne neschimbat ă, iar 
pre ţul cre şte de la P o la P1 ca rezultat a cre şterii cererii de la 
Co la C1. 

b) Perioada scurt ă de timp  imprim ă ofertei un caracter 
inelastic. În aceast ă perioad ă, în condi ţiile cre şterii pre ţului 
bunului X ca rezultat al cre şterii cererii, exist ă posibilitatea 
sporirii, în anumite limite, a cantit ăţii oferite prin utilizarea 
unui volummai mare de resurse disponibile (munc ă,materii 
prime, materiale, enrgie etc.). În graficul nr.6.4 unde se 
prezint ă aceast ă situa ţie, se constat ă o cre ştere a cantit ăţii 
oferite de la Q o la Q1 ca urmare a major ării pre ţului de la P o 
la P1, majorare determinat ă de creşterea cererii. Îns ă, 
procentul de cre ştere a cantit ăţii oferite este mai mic decît 
procentul de sporire a pre ţului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Perioada îndelungat ă de timp  asigur ă posibilitatea unei 
oferte elastice a bunului X. În cadrul acestei peri oade, 
produc ătorii pot spori cantitatea factorilor de produc ţie 
implica ţi în producerea bunului X printr-un proces 
investi ţional sus ţinut în scopul l ărgirii capacit ăţilor de 
produc ţie existente sau prin intrarea de noi firme în 
industria bunului respectiv, ca urmare a cre şterii cererii şi 
în final a pre ţului. Graficul nr.6.5 ofer ă posibilitatea analizei 
rela ţiilor dintre schimbarea cererii şi pre ţului, pe de o parte, 
şi modificarea cantit ăţii de pe pia ţa bunului X, pe de alt ă 
parte. În aceast ă situa ţie, procentul cre şterii cantit ăţii 
oferite este mai mare decît cel de cre ştere a pre ţului, deci: 
%(Q1-Qo) >>>> %(P1-Po). 



     Din analiza celor trei situ ţii reprezentate grafic, se poate 
constata c ă nivelul pre ţului de pe pia ţa bunului X, la o anumit ă 
ofert ă, se modific ă în func ţie de schimbarea cererii. Astfel în 
condi ţiile unei anumite oferte (O o) şi cererii (C o), pia ţa bunului 
X se afl ă în echilibru (E o), pre ţul de echilibru fiind (P o), iar 
cantitatea de echilibru (Q o). Însă acest echilibru este 
temporar. El se modific ă dacă una din cele dou ă for ţe ale 
pie ţei se schimb ă. 

     Astfel, dac ă are loc o cre ştere a cererii de la C o la C1 iar 
oferta r ămîne aceeaşi, echilibrul pie ţei pe o perioad ă scurt ă de 
timp se va situa la punctul E 1 corespunz ător pre ţului P 1 şi 
cantit ăţii oferite, Q 1. Desigur c ă cele trei noi puncte de 
echilibru (E 1) eviden ţiază raporturi cantitative diferit între 
modificarea pre ţului şi acantit ăţii în func ţie de forma de 
elasticitate a ofertei. În graficele nr.6.3, 6.4 şi 6.5, pre ţul este 
considerat variabil ă dependent ă iar cererea variabil ă 
independent ă, astfel c ă o creştere a cererii, ca rezultat al 
modific ării venitului sau a altei condi ţii, determin ă o creştere a 
pre ţului în condi ţiile unei oferte date. La rîndul s ău noul pre ţ 
determin ă o extindere a ofertei. Modificarea echilibrului di ntre 
cantitatea oferit ă şi cererea de pe pia ţa bunului X poate fi 
urm ărit ă pe baza unor date ipotetice din tabelul de mai jos . 

 
Efectul modific ării cererii asupra nivelului pre ţului de 

echilibru 
Tabelul nr.6.3. 

      PreŃul 

lei/unit. 

Oferta iniŃială 

(Oo) (unităŃi) 

Cererea 

iniŃială (Co) 

(unităŃi) 

Cererea 

mărită (C1) 

(unităŃi) 

C1 = 1.800 – 

4P 

             300              1400                200                600 
             250              1200                400                800 
             200              1000                600                1000 
             150               800                800                1200 
             100               600                1000                1400 
              50               400                1200                1600 



 

     Din analiza datelor prezentate în tabelul de m ai jos se pot 
desprinde urm ătoarele concluzii: 

a. La pre ţul de 150 de lei unitatea, cantitatea oferit ă este egal ă 
cu cea cerut ă. Temporar pia ţa se afl ă în echilibru în condi ţii 
în care O o = 200+4P = Co = 1.400-4P. 

b. Ca urmare a cre şterii cererii, pre ţul de echilibru se ridic ă la 
nivelul de 200 lei unitatea. Pia ţa bunului X a intrat într-un 
nou echilibru, O o = 200+4P = C1 = 1.800-4P. 

c. Creşterea cererii are loc în condi ţiile unei oferte inelastice, 
pre ţul sporind cu 33% iar cantitatea oferit ă numai cu 25%. 
Veniturile totale încasate cresc de la 120.000 lei la 200.000 
lei. 

     Echilibrul pie ţei bunului X se schimb ă şi datorit ă 
modific ării ofertei. Astfel dac ă în condi ţiile unei cereri elastice 
se înregistrez ă o creştere a ofertei (variabil ă independent ă) 
pre ţul (variabil ă dependent ă) se va reduce, îns ă într-o 
propor ţie mai mic ă decît propor ţia cre şterii ofertei (vezi 
graficul nr.6.6). În aceast ă situa ţie, cererea se va extinde iar 
veniturile totale încasate vor cre şte. 

     Dacă se înregistreaz ă o creştere a ofertei în condi ţiile unei 
cereri inelastice (men ţionăm că pentru majoritatea bunurilor 
de consum cererea este inelastic ă), procentul de cre ştere a 
ofertei va fi devansat de cei ai reducerii pre ţului. În aceste 
condi ţii se înregistreaz ă o extindere a cererii. 

     Totodat ă, veniturile totale încasate din vînzarea bunului X  
scad. Aceast ă situa ţie poate fi urm ărită în tabelul nr. 6.4. ca şi 
în graficul 6.7. 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efectul modific ării ofertei asupra nivelului pre ţului de 
echilibru 

Tabelul nr.6.4. 

       PreŃul    

lei/unit. 

  Cererea 

iniŃială (Co) 

  Oferta 

iniŃială (Oo) 

   Oferta 

mărită 

   (O1) = 600 + 

4P 

             300               200              1400              1800 
             250               400              1200              1600 
             200               600              1000              1400 
             150               800               800              1200 
             100                  1000               600              1000 
             50               1200               400              800 

 



 Din analiza datelor din tabelul de mai sus rezult ă urm ătoarele 
concluzii: 

a. La nivelul ini ţial de echilibru al pie ţei bunului X, cantitatea 
este de 800 unit ăţi iar pre ţul de 150 lei unitatea; 

b. Creşterea ofertei (O 1) determin ă o nou ă situa ţie de echlibru 
la cantitatea şi la pre ţul de 100 lei unitatea (C o = 1.400 – 4P 
= O1 = 600 + 4P); 

c. Ca urmare a cre şterii ofertei cu 25%, pre ţul se reduce cu 
33% iar cantitatea cerut ă cu 25%, deci procentul reducerii 
pre ţului este mai mare decît procentul cre şterii cantit ăţii. 

d. Datorit ă formei inelastice a cererii, veniturile totale înc asate 
din vînzarea bunului X se diminueaz ă de la 120.000 lei la 
100.000 lei. 

     Din situa ţiile prezentate privind modificarea celor dou ă 
for ţe ale pie ţei – cererea şi oferta – datorit ă schimb ării unor 
factori specifici care mai poart ă denumirea de condi ţiile 
cererii şi ofertei, rezult ă urm ătoarele ipoteze: 

1. o creştere a cererii (condi ţiile ofertei r ămînînd 
neschimbate) sau o reducere a ofertei (condi ţiile cererii 
rămînînd neschimbate) vor conduce la o cre ştere a 
pre ţului; 

2. o reducere a cererii (condi ţiile ofertei fiind considerate 
constante), sau o cre ştere a ofertei (condi ţiile cererii fiind 
considerate constante), vor determina o reducere a 
pre ţului. 

       Aceste ipoteze reprezint ă axiomele fundamentale ale legii 
generale a cererii şi ofertei. 

 
  
 

Bibliografia: Academia de Studii Economice, catedra 
de Economie Politică, ,, Economia Politică’’ 

Editura Economică, 1995  
 



Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova 
Facultatea:Contabilitatea şi Informatica Economică 

Specialitatea:Bănci şi burse de valori 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teză semestrială 
 

 
 

Pe tema: 
 
 

,,Elasticitatea cererii şi a 
ofertei’’ 

 
                                                                                    
 
                                                                                   A efectuat studenta: 

Cornegruţa Svetlana 
               Acontrolat: 

Sanduţa Tatiana 
 
 
 
 
 
 
 

Chişinău   2004 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

P l a n u l: 
 

1.Elasticitatea cererii; importanţa şi 
factorii ei………………………1-7 

 
 
2.Elasticitatea ofertei. Importanţa 
cunoaşterii ofertei şi elasticităţii 
ei………………………………8-16 


