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Вовед 

Интегративните процеси кои го каректеризираат современото 

стопанство, неминовно налагаат потреба од прилагодување на 

домашната политика спрема современите глобални трендови. 

Превземањето  на мерки од страна на  државите за што 

поуспешно вклучување во овие процеси како преку подобрување 

на општата бизнис клима така и преку  превземање на мерки за 

подобрување на конкурентноста се неминовни во перманентниот 

развој на националното пазарно стопанство. 

Земјоделството како дел од националната економија не е имун 

на сите овие глобални движења и состојби па сите ние треба да 

бидеме активни учесници во создавањето на услови за 

конкурентност на нашите земјоделски производи во глобални 

рамки. Токму поради ова за развој на националната економија, а 

со тоа и развоја на земјоделството како стопанска гранка особено 

е важно да се овозможува пристап до нови пазари, да се врши 

трансфер на знаења и технологии, да се  зголемува 

продуктивноста и економичноста во секторот и како резултат на 

сето тоа да зборуваме за профитабилно земјоделство.        
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1. Пазар и пазарна економија 
 

Пазарот е место каде учесниците во размената ја 
обавуваат  размената на добра и услуги, a сепак пазарната 
економија исто така не го изема и постоењето на т.н виртуелен 
пазар каде купувачите и продавачите немаат директна врска туку 
имаат т.н «on line» конекција и пазарите се јавуваат како 
електронски пазари, кои се повеќе се застапени денес. 
Електронското купување и продавање се повеќе го освојува 
светот и постанува секојдневие. Во стопанство во кое доминантен 
дел од производството, дистрибуцијата и размената на стоки, 
услуги и други добра се контролира од страна на индивидуални 
учесници во стопанските текови и приватните правни субјекти – 
корпорации (претпријатија) многу повеќе во однос на државата и 
во кои стопанства, улогата на државата и нејзиното мешање во 
уредувањето на односите во стопанството е минимално, во вакви 
случаи  велиме дека станува збор за пазарно стопанство.  

 

1.1. Што е пазарна економија – поим и дефениции 
 

Пазарна економија е економија во која повеќето од 
ресурсите се поседувани и контролирани од индивидуи и се 
распределувани (алоцирани) низ доброволни пазарни 
трансакции управувани со интеракција  на понудата  и 
побарувачката. 



 
8 Мисли на пазар – не само на субвенции 

Луѓето ги разменуваат дпроизводите, како на пр. парите за 
други производи, како стоки или услуги на доброволна база на 
пазарот.                                                                                         

Вредноста на добрата по кои истите се разменуваат е 
детерминирана од тоа колку доброто е помалку застапено кое се 
нуди како и колку купувачи сакаат тоа добро да го имаат. Ако 
понудата на доброто е мала но побарувачката висока во тој 
случај тенденцијата на цената за тоа добро е во насока на раст т.е 
доброто има висока цена. Или обратен случај, цената ќе биде 
ниска во услови на висока понуда и ниска побарувачка. 

Економскиот пораст и развој на пазарните економски 
системи се детерминирани пред се од релативниот ризик и 
наградата (во форма на профит) што постоечките економски  
активности им ги овозможуваат на учесниците на пазарот. 
Доколку ризикот е превисок а профитот незначителен, ваквите 
активности секако нема да се превземаат. 

Учеството на владата во регулирање на пазарните 
трансакции во пазарните економии е ограничено (лимитирано) 
во насока на осигурување дека пазарните законитости 
дејствуваат и се почитуваат подеднакво од сите учесници на 
пазарот. Дополнително, вклученост на владата во планирањето 
или насочување на економскиот раст и развој е прилично 
ограничено. Во пракса речеси и да нема чисто пазарна економија 
бидејки тоа би значело непостоење на даночна регулатива на 
економските активности или пак  непостоење на владина 
регулатива по однос на истите.  
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1.2. Предности и недостатоци на пазарната економија 

Пазарната економија има неколку предности 

• Конкуренцијата води кон поголема ефикасност бидејки 
бизнисот со помали трошоци се со поголема 
конкурентност и со поголема заработувачка 

• Иновациите се охрабруваат бидејки истите овозможуваат 
конкурентски предности и се зголемуваат можностите за 
благосостојба. 

• Присутност на голема шареноликост на стоки и услуги што 
дава можност за диференцирање и издвојување  на 
понудувачите на пазарот на стоки и услуги. 

• Охрабрување на економските активности, имено 
пазарните субјекти во потрага по поголема благосостојба 
се во постојана трка на ангажираност и економски 
активности. 

• Слобода во индивидуалниот избор околу можноста за 
обемот на пазарната застапеност во дејноста, развојот на 
бизнисот како и купувањето на стоки и услуги                 
(секако до обем до кој тоа може да си дозволи)    

Пазарната економија исто така не е без недостатоци и 
слабости 

• Нееднаквост во богатството и мобилноста се присутни во 
пазарната економија бидејки богатството води кон 
генерирање на богатство. Со други зборови полесно е на 
богатите да станат побогати отколку на сиромашните да 
станат богати 

• Штети во окружувањето и екологијата, ова е пред се 
резултат на непостоење на владина регулатива, бидејки 
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вообичаено е поскапо производството ако се води сметка 
за заштита на околината, со што се намалува профитот 

• Има тенденции на намалување на социјалната сигурност 
вклучувајки ги и програмите за осигурување во услови на 
невработеност, социјална сигурност како и здравствена 
заштита, од причина што овие програми зависат од 
одданочувањето 

•  Отежнати работни услови кои во недостаток на владина 
регулатива се прилично оскудни бидејки заштитата и 
сигурноста чинат а тоа го намалува профитот 

• Се доведуваат во прашање приоритетите бидејки во 
услови на пазарна економија одлуките се пред се профит –
мотивирани/ориентирани многу повеќе од задоволување 
на потребите на луѓето во општеството. 

 
2. Пазарот и глобализацијата 

 
Крајот на 20-от век претставува почеток на една нова ера 

во развојот на општеството, ера каде меѓуграничните процеси 
земаат се подоминантна улога во однос на движењата во 
рамките на националните економии, ера на глобализација. 

 
Глобализацијата како процес на интеграција на 

националните стопански системи значи пред се надминување на 
националните граници и функционирање на матрично поврзани 
делови на светскиот економски систем. Ваквите интегрирани 
ситеми не се константна големина и се менуваат согласно 
промената на процесите.  

 
Поедноставно, можеме да кажеме дека глобализацијата е 

збир на прекугранични процеси кои се  поттикнати од енормниот 
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развој на модерната технологија, која довела до интензивирање 
на економските процеси, а која се отсликува во социјалната, 
политичката, културната и во другите сфери на севкупното 
живеење. Во апсолутно глобализираниот свет, луѓето, стоките, 
услугите и капиталот можат да се движат слободно, брзо и 
ефикасно, без никакви ограничувања1. 

 Според Хил (Hill, 2007), глобализацијата претставува 
процес кој се однесува на придвижување кон една 
поинтегрирана и меѓузависна светска економија. 

Таа има повеќе аспекти, вклучувајќи и глобализација на 
пазарите и глобализација на производството.  Глобализацијата на 
пазарите се однесува на создавањето на еден глобален, огромен, 
светски пазар, од повеќе различни, засебни национални пазари. 
Веќе подолго време се знае дека вкусовите и изборите на 
потрошувачите во различни земји се поклопуваат во некаква 
глобална норма, помагајќи го на тој начин создавањето на 
глобалниот пазар. Глобализацијата на производството се 
однесува на изнаоѓање извори на стоки или услуги на локации 
низ целиот свет, со цел да се искористат предностите од 
националните разлики во трошоците и во квалитетот. 

 
Во напорите насочени кон развој на агро-индустриски 

сектор на РМ а имајки ги во предвид светските интегративни 
процеси на глобализација, РМ се соочува со сериозни внатрешни 
и надворешни тешкотии од типот на нефлексибилни трговски 
структури, нестимулативна институционална и политичка рамка и 
неснаодливост во лавиринтот на светските интегративни 
процеси. Во рамките на меѓународните пазари македонските 

                                                            
1 Доцент Д-р Весна Георгиева Свртинов, Меѓународен финансиски менаџмент, Штип,2014 стр.22  



 
12 Мисли на пазар – не само на субвенции 

производители на храна се соочуваат со суровата и тешко 
совладлива конкуренција. Од друга страна пак неуспехот на 
домашните производители на храна во пласманот на своите 
производи надвор од националните граници делумно се должи и 
на оскудното познавање на принципите и функцијата на 
маркетингот, менаџментот и функционирањето на пазарот на 
земјоделски производи во услови на либерализација и 
глобализација. 

 
Членството на РМ во меѓународни организации и 

институции  како земја со ограничени ресурси е повеќе од важно 
но истовремено ова бара од сите учесници во економските 
процеси а со тоа и од агро-индустрискиот комплекс детално 
проучување и познавање на договорите за прием и членство и 
утврдување на придобивките и трошоците од вклчувањето во 
процесите на глобализацијата. 

 
 

3. Состојби и потенцијал во македонското 
земјоделство 

 
Во националната програма за развој на земјоделството и 

руралниот развој за период од 2013-2017година2 доста прецизно 
се дефинирани целите кои националната програма ги поставува. 
Тие пред се, се насочени кон обезбедување на стабилно 
производство на квалитетна и поевтина храна и обезбедување на 
населението со доволни количини храна,  зголемување на 
конкурентната способност на земјоделството, обезбедување на 
стабилно ниво на доход на земјоделското стопанство, одржлив 
                                                            
2 Службен весник на РМ, бр.134 од 31.10.2012год 
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развој на руралните подрачја, како и  оптимално искористување 
на природните ресурси со почитување на начелата за заштита на 
природата и животната средина.  

Сепак од исклучителна важност за подобрување на 
конкурентноста на македонскиот агро-индустриски комплекс 
коко и останатите цели е непречено функционирање на 
интегрираниот синџир на производство на храна (индивидуален 
производител-преработувач-трговец-држава)3. 

Одличен индикатор за согледување на состојбите во 
македонскиот аграр се показателите увоз, извоз и баланс на 
земјоделско прехрамбените производи за одреден период. Две 
третини од вкупниот извоз, односно увоз на земјоделско-
прехранбени и рибни производи отпаѓа на трговијата со 
примарни земјоделски производи, додека преработените 
земјоделски производи учествуват со околу една четвртина. 
Рибите и рибните производи во трговската размена се 

                                                            
3 М-р Горан Ковач, Поттикнување на извозната ориентација на агро-индустрискиот комплекс на РМ, Април 
2008 
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незначителни. 

 

 И покрај значителниот пораст на извозот на земјоделско-
прехрамбени производи, достигнувајќи за прв пат вредност од 
над половина милијарда евра (504 милиони евра) во 2013 
година, Република Македонија е нето увозник на земјоделско-
прехрамбени производи и тоа особено на месо и месни 
преработки, риби и рибни производи, јужно овошје, пченица, 
сточна храна итн. Извозот на земјоделските производи, особено 
конкурентните производи како тутунот, овошјето и зеленчукот 
виното, јагнешкото месо се движи од 14,1-18,6% во вкупниот 
извоз на државата. Додека пак  15,4% е застапено од вкупниот 
увоз во државата. 

Во 2012 уделот на агро-прехранбените производи во вкупниот 
извоз во 27-те држави членки на ЕУ изнесуваше 39% (или 187,5 
милиони евра), додека пак уделот на увозот од 27-те држави 
членки на ЕУ во вкупниот увоз на агро прехранбени производи 
изнесуваше 45% (или 306,9 милиони евра). Овие показатели го 
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прават земјоделството и руралниот развој како трет најголем 
сектор во Македонија. 

 Индикатор кој може да даде појасна слика за тоа што 
знаци македонскиот аграр во рамките на националното 
стопанство е и учеството на аграрот во БДП. Со речеси константна 
големина без поголеми амплитуди учеството на БДП од 
земјоделско производство во вкупното БДП е во рамките на 10%. 
Така во 2007 е 9%, 2008 е 11%, 2009/2010 е 10%, 2011/2012е 9% и 
2013 е 10%.  

 
 
 
 
Табела бр.1 Преглед на раст на земјоделското производство и на вкупното производство 
 по години 2007-2013 год.4 (во милионо денари) 

Година 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 
БДП вкупно 

 
372889 

 
414890 

 
414622 

 
437296 

 
464187 

 
466703 

 
499559 

БДП 
земјоделство 
шумарство и 
рибарство  

 
33308 

 
47478 

 
42997 

 
44258 

 
43405 

 
42493 

 
48170 

  

 При анализата на индикаторот БДП интересно е да се види 
и регионалното учество во создавањето на Бруто додадена 
вредност во аграрот. Согласно податоците на Државниот завод за 
статистика5, во 2012 година, во создавањето на Бруто додадена 
вредност со најголемо учество е застапен југо-источниот регион-
33,3%, па Пелагонискиот со 20,8% и најмало е учеството на 

                                                            
4 МЗШВ, Национална стратегија за земјоделството и руралениот развој за периодот 2014-2020год.стр.56 
 5 Државен завод за статистика, Соопштение бр.5.1.1.14.20, Скопје 19.09.201 
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Североисточниот регион 3.7%. 

 

Реализацијата на целите од националната програма за развој на 
земјоделството и руралниот развој за период од 2013-2017год. 
треба да биде овозможена со сите ресурси со кои се располага во 
секторот. Земјата како основен ресурс е редовно предмет на 
анализи од различни аспекти. Тука се концесиите, законот за 
земјоделско земјиште итн. 

Табела 2: Земјоделско земјиште (во 000 ха)6, 2007-2013 

           2007           2008           2009           2010           2011           2012          2013 
1. Земјоделско 

земјиште, од кое  
1.077  1.064  1.014  1.121  1.120  1.268  1.261  

1.1 Обработливо 
земјиште, од кое  

526  521  513  509  511  510  509  

1.1.2 Ораници и 
бавчи  

431  424  420  415  415  414  413  

1.1.3 Овоштарници  13  14  14  14  14  15  15  

                                                            
6 Државен Завод за Статистика на Република Македонија, Структура на земјоделските стопанства, 2013, 
издадена Мај, 2014год. 
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1.1.4 Лозови насади  23  22  21  21  21  21  22  
1.1.5 Ливади  59  61  58  59  61  60  59  
1.2. Пасишта  550  542  500  611  608  757  751  
2. Рибници и 

рибишта  
1  1  1  1  1  1  1  

 

Македонија вкупниот број на земјоделскистопанства 
изнесува 170 885. Просечно, едно земјоделско стопанство 
користи 1.85 хектари земјоделско земјиште и има 2.14 добиточни 
единици.                                   

Од вкупниот број на стопанства, 58.2% користат до 1 
хектар земјоделско земјиште. Од вкупно користеното 
земјоделско земјиште,75% се ораници и бавчи. 

Земјоделските стопанства имаат вкупно 365 868 
добиточни единици, додека 56.5% од вкупниот број на 
стопанства одгледуваат добиток, живина или пчелни семејства.  

Во Република Македонија, просечно, има 0.5 трактори по 
стопанство, од кои поголемиот дел се двоосовински трактори. 
Земјоделските стопанства располагаат со 92 708 трактори и 1 797 
комбајни за жито. 

Околу 55% од индивидуалните земјоделски стопанства 
трошат повеќе од половина од производството за сопствена 
потрошувачка. 
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Земјоделството во рамките на националното стопанство во РМ е 
сектор кој произведува значајни пазарни вишоци. Ограничениот 
домашен пазар, но и членството во меѓународните организации 
кои бараат слободен увоз на стоки од други земји трговски 
партнери на РМ, не е во состојба да ги апсорбира овие вишоци па 
така се наметнува потребата од нивен извоз, кој меѓудругото 
треба да овозможи значаен девизен прилив. Иако учеството во 
извозот на земјоделски производи е на трето место веднаш по 
индустрискиот и услужниот сектор стихијниот настап на 
странските пазари резултира да пазарни вишоци останат 
непласирани. Затоа поттикнување на извозот пред се ќе 
придонесе кон подобрување на трговскиот биланс во целина, 
подобрување на животниот стандард на земјоделското 
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население како и на граѓаните воопшто а со тоа би се 
предизвикало и пораст на економијата воопшто . 

Особена важност за развојот на агро-индустрискиот 
комплекс во РМ има растителното производство. Производите од 
растителното производство се повеќенаменски. Од една страна 
тие се користат во крајната потрошувачка но исто така се значајни 
и како репроматеријали во прехранбената индустрија а не 
помалку се важни и како добиточна храна што претставува 
основен услов за развој на сточарството. Но и покрај неговата 
важност во изминатиот период растителното земјоделско 
производство беше прилично варијабилно пред се поради 

- Несоодветен паритетен однос помеѓу цените на влезните 
и излезните компоненти, па производителите се ориентираа кон 
пониски вложувања во растително производство 

- Силната зависност на растителното производство од 
климатско-метереолошките услови 

- Технолошки недоволно развиените производни 
капацитети во прехранбената индустрија имаат намален откуп на 
растително производство 

 
Земјоделството како извор на храна е постамент на секое 

општество. Тоа е прва стопанска гранка на човечштвото и ќе 
постои се до постоењето на човечката раса. Фундаменталниот 
карактер на земјоделството се согледува преку неговите четири 
основни функции 

- Производство на храна и суровини за прехранбената 
индустрија  

 
- Регулирање на платниот и трговскиот биланс 
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- Извор на работна сила и 
 
- Придонес во создавање на БДП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4.  Структура на трошоци во цена на чинење на 
земјоделските производи 
 
4.1  Структура на трошоци во цена на чинење кај домати 
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За да се дојде до овие показатели, правена е калкулација на 
површина од 1 000 м2 под пластеници без услови за 
дополнително затоплување, при што вложувањата за 
производство на домат на површина од еден декар е  вложено 
146 000 денари.  Приказот е даден преку бакнота од сто денари 
каде од трошоците кои влегуваат во производтсвото, преку 
калкулации е дојдено до  ставка со колку денари учествува во 
производство, но учеството на денари можеме да го читаме и 
како учество на проценти во производство на ран домат. 

Од сликата можеме да направиме споредба дека трошокот за 
семе е поголем отколку трошоците за користење на минерални 
ѓубрива за прихрана и користење на заштитни средства. 
Амбалажата без која земјоделецот не може да го продаде своето 
производство е исто така со големо учество од 16,43 денари, или 
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од 100 денари приход кој ги добива градинарот на кванатшкиот 
пазар 16 денари одат за гајба, иако ова може да се чита и дека 
16% од  приходот одат за пакување на доматот. 

Сега доаѓаме до клучниот момент за производство на домат, 
работната рака која учествува со 41 %, тоа е делот кој што е и 
најмногу флексибилен и делот во кој градинарот не става се на 
кантар за да види колку навистина се вреднува неговиот труд. 
Овој процент ги амортизира сите турбуленции на пазарот, и тоа 
дали цената на доматот ке паѓа или ке расне така и вредноста на 
трудот на градинарот ке паѓа или ке расне. Додека сите други 
трошкови можат да варираат но во минимални граници и повеќе 
би кажале дека другите трошоци се фиксни и зависи дали 
градинарот ке користи еден или друг вид на семе или различити 
минерални ѓубрива или пестициди од различити производители 
но трошоците за ова се приближно слични. 

Затоа како заклучок од ова можеме да извадиме од каде оди она 
што градинарите го велат дека ова година зароботивме повеќе 
или помалку е токму од вреднување на нивниот личен труд и 
трудот на нивното семејство. 

Од друга страна градинарот се соочува со вложувања од скоро 
60% проценти во неговото производство, во период од 5 месеци. 

Тука пак е спрегата со трговците на репро материјали и 
градинарите. Доколку трудот и делот од 41% од приходот е со 
поголема вредност, градинарот ке биде во можност да ги купува 
репроматеријалите и финансиски подготвен да влезе во следната 
реколта, доколку пак овој дел е со помала вредност тогаш 
градинарот ке мора да се задолжува кај трговците.    
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           Од табелата може да се види дека површините на кои е 
засаден доматот се намалува и е доста варијабилна, но сепак се 
движи во рамките околкѕ 5 700 Хектари засадена површина. 

              Додека пак вкупното производство во тони на произведен 
домат доста варира од година во година и се движи некаде околу 
160 000 тони. 
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42  Структура на трошоци во цена на чинење кај грозје 
 

Трошоците се правени за површина од 1 Ха, а сортата 
Смедеревка е една од најзастапените сорти на грозје во 
тиквешијата, при што е калкулирано со производствени трошоци 
од 136.000 денари за Хектар. Лозарското производство е доста 
трудоинтензивно и затоа најголем процент од трошоците од 36% 
оди за работна рака, тука спаѓа резидбата, бербата на грозјето, 
отстранување филизи и потсечување на врвовите сите овие 
работи кај нас рачно се изведуваат а цената на работната рака 
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последниве години е доста зголемена но и тешко се наоѓаат 
работници.  

За една третина од вкупните трошоците или 33% се врзани за 
користење на минерални ѓубрива и хемиски средства за прскање 
или заштита на лозјето, што директно укажува за поврзаноста од 
земјоделските аптеки и лозарите. Во една ваква спрега лозарите 
имаат постојани поплаки и се незадоволни од квалитетот на 
ѓубривата и препаратите кои ги користа но и високите цени со 
кои ги купуваат. Покрај ниските откупни цени и ненавременото 
исплаќање на грозјето лозарите се принудени да се задолжуваат 
кај трговците со хемиски средства, па така доаѓа да трговците кај 
поголем дел од лозарите со една третина од вкупните трошоци и 
го финансираат нивното производство. 

Во една вака поставена  состојба лозарите мора да бараат начин 
преку нивно здружување во здруженија или задруги за да ги 
намалат ваквите трошоци и ја подобрат конкуретноста а и го 
зголемат нивниот профит и одржливост. 
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    Од табела се гледа дека според површините грозјето е се 
повеќе застапено и во период од 6 години површините се 
зголемени за близу 3 000 Хектари.  
 
 
        Од сруга страна пак вкупното производство на грозје кое 
јасно се гледа од првите три години од табелата (2009, 2010 и 
2011) ни покажуваат дека е задржано на скоро идентично 
производство. 
 
         
 
 
      Oвa  може да ни кажува дека од 2009 иако имаме 
зголемување на површините дека сепак се работи за нови 
насади. 
 
 
         Најголеми осцилации имаме кај просечното производство 
по килограми, покрај период на стабилен просечен принос во 
2014 година имаме показател каде приносот е намален за близу 
50%  
 
 
               Од овој показател можеме да видиме колку приносот на 
грозјето е зависно од надворешните промени, а минатата 2014 
година беше типичен показател на ефекти од последиците на 
климатските промени.  
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4.3   Структура на трошоци во цена на чинење кај пченица 
 
 

 
 
 
        

Трошоците за пченица на површина од 1 Ха изнесуваат 39.300 
денари. Од приказот на сликата се гледа дека производството на 
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пченица доста се разликува од претходните прикази за трошоци 
на домат и грозје, посебно очигледан е разликата во работна 
рака и тоа кај грозје е 36% додека кај доматот највисока со 41% 
додека во производство на пченица е 15%.  Најголем удел во 
производство на пченица завзема ѓубрење со минерални и 
фолијарни ѓубрива, каде во последните години енормно се 
зголемени цените на минерални ѓубрива и затоа трошоците во 
производство се исто така се зголемија. Потоа е користење на  
семенска пченица во висина од 19% кое е последните години 
секоја година по малку се зголемува додека цената на 
меркантилна пченица се намалува.Минералните ѓубрива заедно 
со семенска пченица учествуваат со 55% од севкупните трошкови 
за производство на пченица. Ова е клучниот детал за намалување 
на производството на пченица, а од друга страна имаме 
несигурен пласман на пченица, подценување на квалитетот а со 
тоа и ниска цена од преработувачите – млиновите, пропратено со 
не редовна исплата. 

 

Пченицата како стратешки производ во континуитет е се помалку 
застапена на површините во Македонија.  

За само 6 години кои се прикажани на табелата површината под 
пченицата е намалена за 12 000 Хектари, ова доволно укажува за 
напуштање и иселување на селата. 
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Од друга страна пак имаме скоро постојано зголемување на 
просечниот принос, што во споредбите на приносите од житните 
региони во Европа и на Балканот значително заостануваме и сме 
многу пониско од нивниот просек. 

Вкупното производство се движи околу 270 000 тони, за што се 
претпоставува дека околу 150 000 тони од пченицата се нуди на 
домашниот пазар, а остатокот се користи за свои домашни 
потреби.  

Ова е затоа што пченицата со години во Македонија нема добра 
пазарна цена и затоа земјоделците подобро им е да ја даваат на 
стоката отколку да ја понудат на пазарот. Иако во последните 
години се зголемува увозот на брашното, наспроти увозот на 
пченица. 
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