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Влијание на владите на пазарите и

на земјоделството

 Владите често влијаат на пазарите, тоа 
посебно важи за земјоделството, кое во сите 
држави и во различни развојни  степени  е под 
посебна заштита на државата. 

 Задача на Аграрната политика како дисциплина 
на Агроекономиката, е да придонесува  кон  
разбирање  на ефектите на владините 
интервенции и со тоа да ги подржува нивните 
одлуки. 
 Проучувањето на ефектите од мерките на земјоделската 

политика врз пазарот на земјоделски производи се согледува 
доколку се анализира компаративната предност

 Основа во анализата се „светските цени“
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Светските цени и 

компаративната предност

 Ако државата тргува ќе биде увозник или 
извозник  на ХРАНА?
 Ефектите може да се дознаат  со вклучување  на 

светските цени во анализа. 

 При тргување државата  може да биде 
увозник, или извозник:
 Ако државата има компаративна предност, 

домашната цена ќе биде под светската со што 
државата е извозник на стока.

 Ако државата нема компаративна предност,
домашната цена ќе биде над светската  и државата 
ќе биде увозник на стока.
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Светските цени и 

компаративната предност

 Случај без трговска размена:
 Рамнотежа на понудата и побарувачката без 

меѓународна трговија се случува кога:
 Државата е изолирана и произведува  тоа што и е 

потребно. 

 Пазарот е составен од домашни купувачи и  продавачи 
 Никој нема дозвола за увоз и извоз ( на пр. за 

сирење) 

 Резултат: Домашната цена  ги регулира понудата (S) и
побарувачката (D).
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Светските цени и 

компаративната предност

 Случај со трговска размена:
 Рамнотежа на понудата и побарувачката при 

меѓународна трговија се случува кога:
 Државата извезува или увезува стоки. 

 Пазарот е составен од домашни и странски понудувачи

 Доколку производството на некоја стока во државата 
(на пр. за сирење) има компаративна предност таа 
стока ќе се извезува 

 Резултат:
 Ако домашната цена е пониска од светската 

значителен дел од стоката ќе се извезува со што 
понудата на домашниот пазар (S) ќе се намали.

 Ако домашната цена е повисока од светската 
значителен дел од стоката ќе доаѓа од увоз со што 
побарувачката на домашниот (D) пазар ќе се зголеми



Надворешна политика во државата увозник -

без владини интервенции

Цена
сирење

0 Количина на 
сирење

Домашна понуда

Домашна 
побарувачка

Домашни
понудени
количини

Домашни
побарувани
количини

Рамнотежна 
цена

Увоз

Светска 
цена

Светска цена



Цена
на сирење

0 Количина на 
сирење

Домашни 
потреби

Надворешна политика во државата извозник -

без владини интервенции

Домашна 
понуда

Светска 
цена

Светска цена

Извоз

Домашни
Побарувани 

количини

Домашни 
понудени
количини

Рамнотежна 
цена



29/03/2001

Понуда, побарувачка и владините 

политики

 Во слободниот, нерегулиран пазар, пазарните 
сили воспоставуваат рамнотежа на цената и 
разменуваните количини. 

 Поедини фактори (настани), можат да влијаат 
на поместување на понудата и побарувачката со 
што се поместува рамнотежната цена и 
разменуваните количини
 Природни фактори

 Економски фактори

 Техничко-технолошки фактори

 Социолошки фактори

 Политички (Владини) фактори (политики)
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Владини политики кои влијаат на 

пазарот

 Пазарно-ценовни политики
 Контрола на цената

 Максимална цена (ценовен плафон)
 Минимална цена (ценовен минимум)

 Субвенционирање на цените
 Пазарни ограничувања

 Царини
 Квоти
 Нецарински (нетарифни) ограничувања



Цена
на сирење

0 Количина на 
сирење

Побарувачка (D)

Конторла на цените – максимална цена (ценовен 

плафон без влијание на понудата и побарувачката)

Понуда
(S)

Продажна 
цена

Максимална 
цена – 300 

ден/кг
Рамнотежна 

цена – 250 
ден/кг

Рамнотежна количина 5 кг.



Конторла на цените – максимална цена (ценовен 

плафон со влијание на понудата и побарувачката)

Цена
сирење

0 Количина на 
сирење

Понуда (S)

Побарувачка 
(D)

Понуда 4 кг Побарувачка
6 кг

Рамнотежна 
цена 250 

ден/кг

недостиг

Продажна 
цена

Максимална 

цена 200 

ден/кг



Конторла на цените – минимална цена (ценовен 

минимум без влијание на понудата и побарувачката)

Цена
сирење

0 Количина на 
сирење

Понуда (S)

Побарувачка 
(D)

Рамнотежна количина
5 кг

Рамнотежна 
цена 250 

ден/кг
Продажна 
цена

Минимална 

цена 200 

ден/кг



Цена
на сирење

0 Количина на 
сирење

Побарувачка (D)

Конторла на цените – минимална цена (ценовен 

минимум со влијание на понудата и побарувачката)

Понуда
(S)

Продажна 
цена

Минимална 
цена – 300 

ден/кг
Рамнотежна 

цена – 250 
ден/кг

Понудена 
количина 6 кг.

вишок

Побарувана 
количина 4 кг.
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Царините како владини политики кои 

влијаат на пазарот

 Царината претставува пазарно 
ограничувања во вид на паричен износ кој 
се плаќа за увезена стока
 Данок на стока произведена во странство и увезена 

и продадена дома

 Влијае на пазарот доколку поедина стока 
се увезува, односно извезува
 Во суштина ја менува (зголемува) цената на стоката 

која се увезува
 Го намалува домашното барано количество на 

стока
 Го зголемува домашното понудено количество на 

стоката која се оцаринува
 Ја намалува количината на увезена стока



Цена со 
царина

Свет. 
цена

Цена без 
царина

Надворешна политика во државата увозник –

со владини интервенции

0

Царина

Q1
S Q1

D

Увоз без царина

Увоз со 
царина

Q2
DQ2

S

Цена

Домашна понуда на S

Домашни
потреби D

Количина



Економија на благосостојба



Мерење на ефектите на пазарот врз учесниците на пазарот  

– економија на благосостојба

 Во слободниот, нерегулиран пазар, пазарните 
сили воспоставуваат рамнотежа на цената и 
разменуваните количини.
 Цената е детерминирана од понудата и побарувачката

 Цената се се приспособува за да може количеството на 
понудени количини да е еднакво на количеството на 
побарувани количини

 Колкаво е количеството (мало, големо или толкаво колку што е 
потребно)?



 Економија на благосостојба
 Економијата на благосостојба  ни помага да разбереме 

како распределбата (алокацијата) на ресурсите влијае на 
економската благосостојба на поединечни учесници на 
пазарот  и општеството  како целина. 

 Која е користа на потрошувачите

 Која е користа на продавачите/производителите

 Како државата може да ги подобри користа на потрошувачите и 
продавачите/производителите

 Пред се не интересираат ефектите на интервенција на 
државата на благосостојбата.

 Споредување на различни политики и барање на 
најефективните!

 Подобро користење на расположивите ресурси .

Мерење на ефектите на пазарот врз учесниците на пазарот  

– економија на благосостојба



 Благосостојбата ја мериме со помош на ренти.

Економијата на благосостојба се заснова на поделба 
на стопанството  на три членови:

 Производител – рента на производителите

 Потрошувач – рента на потрошувачите

 држава (плаќачи на даноци) – рента на 
државата

Мерење на ефектите на пазарот врз учесниците на пазарот  

– економија на благосостојба



Рента на производителите (RP)

 Рента на производителите е износ, кој 

продавачот го примил, намален за 

производните трошоци. 

 Ги мери корисностите, кои ги има 

продавачот  на пазарот. 

 Се мери според крива на понудата.

 Цената кај одредена количина, укажува на 

трошоците на граничниот 

(маргиналниот) продавач, а тоа е оној, кој 

би го напуштил пазарот, доколку цената 

се намали.



Одгледувач/ 

Продавач 

Трошоци по грло во 

евра  

Jане  900  

Стефан 800 

Aна 600 

Марија 500 
 

 

Рента на производителите (RP)

Трошоци за четири можни одгледувачи (гоење на 

јуниња, трошоци за 1 јуне, 650 kg жива маса) 



Цена Продавачи Понудена 

количина 

900 € или 
повеќе 

Јане, Стефан, Ана, 
Марија  

4 

800 до 900 € Стефан, Ана, Марија 3 

600 до 800 €  Ана, Марија 2 

500 до 600 €  Марија 1 

Помалку од 

500 €  

Никој 0 

 

 

Понудувачки систем за четирите одгледувачи/продавачи 

Рента на производителите (RP)



Рента на производители и крива на понудата...

Количина(грла на добиток)

Цена по грло

500

800

900€

0

600

1 2 3 4

Трошоци на Марија

Трошоци на Ана

Трошоци на  Стефан

Трошоци на Јане

Понуда

Рента на производителите (RP)



Количина(грла на добиток) 

Цена по грло

500

800

900 €

0

600

1 2 3 4

Понуда

Рента на Марија (100 € )

Цена = 600 €

Ренти на производители и крива на понудата...

Површината под цената и 

над кривата  на понудата  

ја мери рентата  на 

производителот на 

пазарот. 

Рента на производителите (RP)



Рента на производителите RP и крива на понудата

Количина(грла на добиток)

Цена по грло

500

800

900€

0

600

1 2 3 4

Понуда

Рента на Марија (300 € )

Цена = 800 €

Рента на Ана (200 € )

Вкупно RP (500 € )

Рента на производителите (RP)



P2

Q2

Како цената влијае на рентата на производителите RP...

Количина

Цена

0

Понуда

Q1

P1

A

B
CПочетна

RP

Дополнителна RP за 
почетни производители 

D E
F

RP за нови производители

Рента на производителите (RP)



 Рентата на производителите 

 е површината над кривата на понудата и под 

цената, која била постигната на пазарот 

 Ја мери користа, која продавачот/производителот 

на пазарот 

 Владини политики и корист на 

продавачот/производителот

 Колку порастот на цените овозможува 

дополнителна корист за ефикасните производители 

и колку ја зголемува понудата

Рента на производителите (RP)



Рента на потрошувачите (RK)

 Основа е подготвеноста за плаќање: 

максималната цена, која купувачот  е 

подготвен и способен да ја плати за 

стоката. 

 Мери, како купувачот ја оценува 

вредноста на стоката или услугата.

 Рента на потрошувачите е износ, кој е 

подготвен да го плати потрошувачот за 

стоката намален за износот кој што 

всушност го плаќа за неа. 



Купувачи  Подготвеност за 

плаќање 

Јане             100 € 

Петар 80 

Марија 70 

Фросина 50 
 

 

Четири можни подготтвености за 

купување/плаќање (тартуф)...

Рента на потрошувачите (RK)



Цена Купувач Побарув. 

количина 

Повеќе од 100€ никој 0 

80 до    100€ Jане 1 

70 до      80€ Jане, Петар 2 

50 до      70€ Jане, Петар, 
Марија 

3 

50€ или 
помалку 

Jане, Петар, 
Марија, Фросина 

4 

 

 

Четири можни подготвености за купување/плаќање (тартуф)

Рента на потрошувачите (RK)



Мерење на рентите на потрошувачите/купувачите со крива на 
побарувачката

Цена на тартуф

50

70

80

0

100 €

1 2 3 4 Количина на тартуф

Подготвеност за плаќање на Јане

На Петар

На Марија

На Фросина

Побарување

Рента на потрошувачите (RK)



Мерење на рента на потрошувачите/купувачите (RK) со крива на побарувачка ...

Цена на тартуф

50

70

80

0

100 €

1 2 3 4 Количина

Побарување

Рента на Јане (20 €)

Цена = 80 €

Рента на потрошувачите (RK)



Мерење на рента на потрошувачите (RP) со крива на побарувачка ...

Цена на тартуф

50

70

80

0

100 €

1 2 3 4 Количина на тартуф

Побарување

На Jане RK (30 €)

Вкупена рента 
на потрошув.

(40 €)

Цена = 70 €

На Петар RK (10 €)

Рента на потрошувачите (RK)



Q2

P2

Како цените влијаат на рентата на потрошувачот/купувачот RK...

Количина

Цена

0

Побарување

Почетна
Рента RK

Дополн. 
рента
RK за
почетни
потрош.

Рента RK за нови 
потрошувачи

Q1

P1

D E
F

B
C

A

Рента на потрошувачите (RK)



 Рентата на потрошувачите 
 е површината под кривата на побарувањето и над 

цената, која била постигната на пазарот 

 Ја мери користа, која купувачот ја добива со стоката, така 
како што тој ја вреднува

 Владини политики и потрошувачка корист
 Колкава е грижата на државата за поддршка на 

потрошувачкиот вишок?

 Добра мерка доколку се почитуваат преференциите на 
купувачите

Пример кога не треба да се почитуваат

Рента на потрошувачите (RK)



 Рентатата на продавачи/производители 

и рантата на купувачи, ја даваат 

вкупната благосостојба на еден пазар

 Максимизирање на вкупната 

благосостојба на секој граѓанин

 Рамнотежа на пазарните сили

 Менување на пазарните сили – не придонесува кон 

зголемување на вкупната благосостојба

 Во слободен пазар се произведуваат добра кои го 

максимизира збирот на рентата на 

производителот и рентата на потрошувачот

Пазрна ефикасност – вкупна благосостојба



Рентите може да ги употребуваме за мерење на 

ефектите од мерките на аграрната политика

Цена

Рамнотежна
цена

0 КоличинаРамнотежно количество

A

S

C

B D

E

RP

RK

RK – Рента на 

потрошувачите Мерење на користа на 

учесниците на пазарот:

- Економски (Pareto) оптимум 

во точката на рамнотежната 

цена

- Отстапување: загуба на 

благосостојбата

- Интересирање за промена 

на рентите:

dSR = dRP+dRK+dB

В
к
у
п
н
а
 
р
е
н
т
а
 
S
R
=
R
P
+
R
K

D


