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 Alapja: nemzeti stratégiai jelentések 

 Cél: nemzeti szinten javítani az átláthatóságot, 

ösztönözzék az elszámoltathatóságot 

 Az aktív végrehajtás időszaka: 18 hónap 

 Az adott időszakra előirányzott teljes pénzügyi 

keret 27%-ára (93 mrd EUR) választottak ki 

projekteket  

 347 mrd EUR (a teljes költségvetés 975 mrd EUR 

35%-a) a 2007-2013 időszakra 



 2008. pénzügyi és gazdasági válság drasztikus 

változás 

 2006-2007-ben a GDP növekedés 3% körül volt 

 2008. nyara óta a GDP nagymértékben csökkent, 

a foglalkoztatás visszaesett (a munkanélküliség 

több mint egy évtizede nem volt ilyen magas), a 

fogyasztásban és a beruházásban jelentős 

visszaesés, számos tagállamban drámai 

mértékben nőtt az államadósság 

 2008. EU GDP növekedése 0,8%, 2009-ben 

átlagosan -4% 



 A recesszió különösen a balti államokat érintette 
(14-18%-os visszaesés) 

 2009-ben egyetlen tagállamban nőtt a GDP 
(Lengyelország – 1,2%) 

 2011-re minden tagállamban növekedést várnak 

 A munkanélküliség 2009. dec. 9,6% (2008-8,2%), 
közel 23 millió fő 

 Több tagállamban megduplázódott a 
munkanélküliség (Írország, Spanyolország) vagy 
megháromszorozódott (balti államok) 

 Legkiugróbb adatok: 2009. végén Lettország – 
22,8%, Spanyolország – 18,8% 



 Romlott az üzleti környezet és a fogyasztói 

bizalom is 

 2008-hoz képest 2009-ben a beruházások 15%-

kal, a fogyasztás 3%-kal csökkent 

 Az export 20%-kal esett vissza 

 A foglalkoztatás csökkenésének és a szociális 

kiadások növekedésének együttes hatása miatt 

2007-2010 között a szociális kiadások az EU GDP 

viszonylatában várhatóan 27,5%-ról 30,8%-ra 

nőnek  



 Igazodniuk kell az EURÓPA 2020 stratégiáihoz 

 Sok esetében megfelelő a haladás 

 A tervezett beruházás teljes értékének 1/3-át az 
alábbi témájú projekteknek ítélték oda: 

- kutatás- és innovációösztönzés a kkv-knál 

- pénzügyi tervezés a kkv-k tőkével való ellátása 
érdekében 

- környezetbarát városi közlekedés ösztönzése 

- aktív munkaerő-piaci politikák, élethosszig tartó 
tanulási politikák 

- oktatási és egészségügyi infrastruktúra megújítása 



  
Kiválasztott projektekre allokált 

közösségi támogatás aránya (%) 

Ausztria 20,5 

Belgium 61,1 

Bulgária 20,2 

Ciprus 42,2 

Csehország 21,4 

Németország 19,3 

Dánia 30 

Észtország 52,3 

Görögország 11,9 

Spanyolország 29,1 

Finnország 31,7 

Franciaország 26 

Magyarország 45,7 

Írország 51,8 

Olaszország 38 

Litvánia 35,4 

Luxemburg 28,6 

Lettország 36,9 

Málta 48,7 

Hollandia 55,8 

Lengyelország 19,4 

Portugália 38 

Románia 14,1 

Svédország 48,5 

Szlovénia 42,2 

Szlovákia 18,5 

Egyesült Királyság 35,2 



 A vasúti ágazatban a tagállamok egy csoportja 
esetében nehézségek a jelentős beruházások 
előkészítésénél 

 A vártnál lassabbak az egyes energetikai és 
környezeti beruházások 

 Átlagosan lassabb ütemben valósulnak meg a 
digitális gazdaság beruházásai (szélessávú 
internet, IKT eszközök kiaknázása az állami és üzleti 
szférában) 

 Társadalmi befogadás prioritásának teljesítése 
lassú 

 Késedelem az irányítási és kapacitásépítési 
intézkedéseknél (állami szféra teljesítményének 
javítása) 



 Az uniós költségvetésre vonatkozó megegyezés 
késlekedése 

 A rendeletek és a közösségi stratégiai iránymutatások 
elhúzódó elfogadása 

 A pénzügyi ellenőrzésben végbemenő változások, 
melyekhez igazodni kell 

 Egymást átfedő programozási időszakok irányításának 
összetettsége 

 A feladatok nemzeti szinten történő elosztásának 
átláthatatlansága, hiányzó tapasztalat, igazgatási 
kapacitás hiánya 

 Globális gazdasági válság 

 Nemzeti közfinanszírozásban fokozódó korlátozások 

 Nemzeti társfinanszírozás biztosításához EBB kölcsönt 2 
tagállam vett fel (LV, HU) 

 Árfolyamváltozás (CZ, UK szerint) 





 Az EU belső tartalmi átalakulását hivatott 

felgyorsítani 

 Átfogó gazdaságfejlesztési stratégia 

 3 egymással összefüggő és egymást kölcsönösen 

erősítő szakpolitikai területre épül: az 

intelligens, a fenntartható, és az inkluzív - 

vagyis a foglalkoztatás magas szintjét biztosító – 

növekedésre 

 5 kiemelt célkitűzés (tagállamok feladata 

lebontani nemzeti célokra)  



 Közelmúltban még nem volt ekkora gazdasági válság 

 Elmúlt évtizedek gazdasági növekedése szinte 
megsemmisült 

 2009. – GDP -4%, az ipari termelés a 90-es évek 
szintjére esett vissza, közel 10%-os a munkanélküliség 

 A pénzügyi rendszer továbbra is sérülékeny 

 Háztartások és vállalkozások nehézségei (kölcsön, 
költés, befektetés) 

 Államháztartási hiány átlagosan a GDP 7%-a 

 Államadósság meghaladta a GDP 80%-át (válság 2 éve 
megsemmisítette a 20 év konszolidációját) 

 Bizonytalanság, visszafogott kereslet, finanszírozás 
hiánya 



 Közvetlen kihívás: a válságból való kitörés 

 Igazi kihívás: leküzdeni a válság előtti helyzethez való 
reflexszerű visszatérést (már a válság előtt is elmaradt 
gyors haladástól több területen) 

 Átlagos gazdasági növekedése jóval alacsonyabb volt, mint 
fő gazdasági partnereié 

 Okok: 

- egyre növekvő termelékenységi szakadék 

- üzleti kultúrában fennálló különbségek 

- K+F-re és innovációra fordított beruházások alacsony szintje 

- IKT elégtelen mértékű alkalmazása 

- a társadalom egyes részeinek idegenkedése az innováció 
felkarolásától 

- a piacra jutás korlátai 

- viszonylag merev üzleti környezet 



 Az elért haladás ellenére a 20-64 évesek körében 

átlagban 69%-os európai foglalkoztatási ráta 

lényegesen alacsonyabb, mint a világ más 

részein 

 A férfiak 76%-a dolgozik, a nők 63%-a 

 Az 55-64 éves korosztálynak csak 46%-a (USA, 

Japán 62% felett) 

Munkaórában átlagban az európaiak 10%-kal 

kevesebbet dolgoznak, mint amerikai vagy japán 

társaik 



 Egyre gyorsul a népesség öregedése 

 A baby-boom generáció nyugdíjba vonulása 

miatt az EU aktív népessége 2013/2014-től 

kezdve csökkenni fog 

 A 60 évesnél idősebbek száma ma 2-szer olyan 

gyorsan nő (évente 2 millió fő), mint 2007 előtt 

 A gazdaságilag aktív népesség alacsony aránya és 

az egyre több nyugdíjas még jobban megterheli 

a jóléti rendszereket 



 A gazdaságok egyre inkább összekapcsolódnak 

 Európa előnye: a világ egyik legnyitottabb 
gazdasága 

DE! egyre fokozódik a fejlődő és feltörekvő 
gazdaságok támasztotta verseny 

 Pl. Kína, India jelentős beruházásokat hajtanak 
végre a K+F terén (cél: iparuk feljebb lépjen az 
értékláncban és integrálódjon a világgazdaságba) 

Néhány gazdasági ágazat versenynyomás alá 
helyeződik 

 A fejlődő piacok sok európai vállalkozás számára 
lehetőséget jelentenek 



Még nem zárult le a globális pénzügyi struktúrák 

helyreállítása 

 A világ pénzügyi piacain spekulatív magatartás 

ösztönzése (könnyű hitelszerzési, befektetési 

lehetőségek – túlzott kockázatvállalás) 

 Egyenlőtlenségek alakultak ki 

 Kihívás: világszintű megoldások a hatékony és 

fenntartható pénzügyi rendszer megteremtésére 



 Az éghajlati és erőforrás-felhasználási kihívások 
drasztikus lépéseket kívánnak 

 A világnépesség robbanásszerű növekedése (6-ról 9 
mrd-ra) fokozza a természeti erőforrásokért 
folytatott versenyt és nyomás alá helyezi a 
környezetet 

 Fosszilis tüzelőanyagoktól való erős függés 

 Nyersanyagok nem hatékony felhasználása 

 

 

 Fogyasztók és vállalkozások ártalmas és költségek 
árváltozásoknak vannak kitéve 

 Veszélyezteti gazdasági biztonságukat 

 Hozzájárul az éghajlatváltozáshoz 



 Közösen szembeszállunk a gazdaság 

helyreállításának problémájával és a hosszú 

távú kihívásokkal (globalizáció, erőforrásokra 

nehezedő nyomás, elöregedés) 

 Lehetővé téve a közelmúlt veszteségeinek 

kompenzálását, a versenyképesség 

visszanyerését, a termelékenység fokozását 

 Visszatérünk a korábbi növekedési ütemhez és 

növeljük annak lehetőségét, hogy meghaladjuk 

azt 



 Tovább haladnunk a lassú, nagyrészt 

koordinálatlan reformok útján, ezáltal 

kockáztatva hogy jóléti szintünk tartósan 

csökken és a növekedés üteme visszafogott 

marad 

 Alacsonyabb szintről kezdünk újra növekedni 



 A 2. út következtében magas 

munkanélküliséggel és társadalmi nyomorral és 

a világban betöltött pozíciónk hanyatlásával 

szembesülünk 

 Tartósan veszítünk a jólétből és a növekedés 

lehetőségeiből 

 



 Tehetséges és kreatív lakosság 

 Erős ipari háttér 

 Élénk szolgáltatási ágazat 

 Viruló, minőségi mezőgazdaság 

 Erős tengeri hagyomány 

 Egységes piac és valuta 

 A világ legnagyobb kereskedelmi csoportosulása 

 A közvetlen külföldi befektetések legvonzóbb 

célpontja 



 Erős értékrendszer 

Demokratikus intézményrendszer 

Gazdasági, szociális és területi kohézió, 
szolidaritás szempontjai 

 Környezet iránti tisztelet 

 Kulturális sokszínűség 

Nemek közti egyenlőség tisztelete 

 Számos tagállam a világ leginnovatívabb és 
legfejlettebb gazdaságai közé tartozik 

 

 

UNIÓKÉNT működni! 



 Európai Tanács – a stratégia gazdája 

 Miniszterek Tanácsa – hozzájárulnak a 
végrehajtáshoz 

 Európai Bizottság – felügyeli a célok megvalósítása 
érdekében tett lépéseket, megkönnyíti a politikai 
eszmecserét, megteszi a szükséges javaslatokat a 
haladáshoz, évente jelentést készít a haladásról 

 Európai Parlament – biztosítja a polgárok 
mobilizálását, társjogalkotóként foglalkozik a 
kulcsfontosságú kezdeményezésekkel 

 Nemzeti, regionális, helyi hatóságok – 
együttműködés a parlamentekkel a kidolgozásban és 
végrehajtásban 

 Érdekelt felek, civil társadalom – helyes gyakorlatok 
cseréje, hálózatépítés 



 Intelligens növekedés: tudáson és innováción 

alapuló gazdaság kialakítása. 

 Fenntartható növekedés: erőforrás-

hatékonyabb, környezetbarátabb és 

versenyképesebb gazdaság. 

 Inkluzív növekedés: magas foglalkoztatás, 

valamint szociális és területi kohézió jellemezte 

gazdaság kialakításának ösztönzése. 



 a 20-64 évesek körében a jelenlegi 69%-ról 
legalább 75%-ra kell emelni a foglalkoztatási 
szintet 

 az uniós GDP 3%-át K+F-re kell fordítani 

 teljesíteni kell a CO2 kibocsátás csökkentésére 
és az energiahatékonyság javítására kitűzött 
célokat 

 az iskolából kimaradók arányát 10% alá kell 
csökkenteni, fiatalok 40%-a rendelkezzen 
felsőfokú oklevéllel  

 20 millióval csökkenteni kell a szegénység 
kockázatának kitett lakosok számát 



 A 20–64 évesek foglalkoztatási rátáját a 

jelenlegi 69 %-ról legalább 75 %-ra kell növelni 

 egyrészt a nők és az idősebb munkavállalók 

nagyobb mértékű foglalkoztatása 

másrészt a migránsok fokozottabb munkaerő-

piaci integrációja révén 



 A GDP 3 %-át K+F-re fordítani. Mind az állami, 

mind a magánszférának be kell ruháznia a K+F-

be. 

 Szükséges a K+F-be való magánberuházások 

feltételeinek javítása. 

 Ki kell dolgozni egy olyan mutatót, amely 

együttesen tükrözné a K+F és az innováció 

intenzitását. 



 Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását az 

1990-es szinthez képest legalább 20, (kedvező 

feltételek esetén) 30 %-kal csökkenteni kell. 

 A megújuló energiaforrások arányát 20 %-ra kell 

növelni a teljes energiafogyasztásban, és az 

energiahatékonyság 20 %-kal történő növelése is 

szükséges. 



 Az iskolai végzettségre nézve olyan célt kell 

kitűzni, amely – a lemorzsolódók arányának a 

jelenlegi 15-ről 10 %-ra történő csökkentése 

révén – egyrészt kezeli az iskolából kimaradók 

problémáját, másrészt a 30–34 éves korosztály 

körében 31-ről 2020-ig legalább 40 %-ra növeli a 

felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát 



 Az országos szegénységi küszöbök alatt élő 

európaiak arányát 25 %-kal csökkenteni kell, 

több mint 20 millió embert emelve ki a 

szegénységből. 



 A magasabb végzettségi szint jobb alkalmazási 
lehetőségeket kínál. 

 A foglalkoztatási arány növelése révén csökken a 
szegénység. 

 A kutatás-fejlesztés és az innováció a gazdaság 
minden ágazatában növekvő mértéke, valamint a 
megnövekedett erőforrás-hatékonyság javítja a 
versenyképességet, és elősegíti a 
munkahelyteremtést.  

 A tisztább, alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
technológiákba való beruházás tehermentesíti a 
környezetet, hozzájárul az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemhez, valamint új üzleti és foglalkoztatási 
lehetőségeket kínál. 



A prioritási területekből kerültek kiválasztásra: 

1. „Innovatív Unió” (intelligens) 

2. „Mozgásban az ifjúság” (intelligens) 

3. „Európai digitális menetrend” (intelligens) 

4. „Erőforrás-hatékony Európa” (fenntartható) 

5. „Iparpolitika a globalizáció korában” 

(fenntartható) 

6. „Új készségek és munkahelyek menetrendje” 

(inkluzív) 

7. „Szegénység elleni európai platform” (inkluzív) 



Intelligens növekedés Fenntartható növekedés Inkluzív növekedés 

INNOVÁCIÓ 

"Innovatív Unió" 

ÉGHAJLAT, ENERGIA, 

MOBILITÁS "Erőforrás-

hatékony Európa" 

FOGLALKOZTATÁS 

ÉS KÉSZSÉGEK "Új 

készségek és 

munkahelyek 

menetrendje" 

OKTATÁS 

"Mozgásban az ifjúság" 
VERSENYKÉPESSÉG 

"Iparpolitika a 

globalizáció korában" 

SZEGÉNYSÉG ELLENI 

KÜZDELEM 

"Szegénység elleni 

európai platform" 

DIGITÁLIS 

TÁRSADALOM 

"Európai digitális 

menetrend" 



 Cél: javítani a keretfeltételeket, illetve a 

kutatásra és innovációra fordított finanszírozást 

 

 

 

 Innovatív ötletekből a növekedést és a 

foglalkoztatást segítő termékek és 

szolgáltatások jöjjenek létre   

 



 Megerősíteni az innovációs lánc egyes elemei közötti 
kapcsolatot 

 Európai Kutatási Térség kiteljesítése az 
energiabiztonságra, közlekedésre, éghajlatváltozásra, 
erőforrás-hatékonyságra, egészségre, öregedésre, 
környezetbarát gyártási módszerekre, 
területgazdálkodásra 

 A vállalkozások innovációs keretfeltételeinek javítása 
(egységes uniós szabadalom, szerzői jogok, védjegyek 
szabályainak modernizálása, tőkéhez való hozzáférés 
javítása, keresletoldali politikák stb.) 

 Európai innovációs partnerségek indítása (biogazdaság, 
Európa iparának jövőjét formáló kulcsfontosságú 
alaptechnológiák, idősek számára független és 
társadalmilag aktív életet biztosító technológiák) 

 Innovációt segítő eszközök, adminisztráció 
egyszerűsítése 

 Tudáspartnerségek ösztönzése (oktatás-vállalkozások)  

 Adókedvezmények, K+F finanszírozása 



Cél:  

 az oktatási rendszerek teljesítményének 

növelése 

 a fiatalok munkaerőpiacra történő 

belépésének megkönnyítése  



 A kiválóság és a tőke kombinálása 

Diák- és gyakornokmobilitás ösztönzése 

 Az Unió mobilitási, egyetemi és kutatói 

programjainak (Erasmus, Tempus, Erasmus 

Mundus, Marie Curie) integrálása és javítása 

 A felsőoktatás modernizációjának felgyorsítása, 

oktatási eredmények nemzetközi 

összehasonlítása 

 Vállalkozói készségek népszerűsítése 

 A nem formális és informális tanulás 

elismerésének ösztönzése 

Munkába állás segítése 



Cél: 

 nagy sebességű internet bővítésének 

felgyorsítása 

 egységes digitális piac előnyeinek kiaknázása 

háztartások és vállalkozások által 



 2013-ig mindenkinek szélessávú, 2020-ig pedig 

még ennél is gyorsabb internet hozzáférés 

Hatékony frekvenciapolitika 

On-line tartalom és szolgáltatások valóban 

egységes piacának megteremtése 

 A kutatási és innovációs alapok reformja, IKT-

ra fordított támogatások növelése 

Digitális jártasság és hozzáférhetőség 

támogatása 

Hozzáférhető, modern on-line szolgáltatások 

(e-ügyintézés, on-line egészségügy, intelligens 

otthon stb.) 



Cél: 

 szétválasztani a gazdasági növekedést és az 

erőforrások felhasználását 

 elősegíteni az elmozdulást az alacsony CO2 

kibocsátású gazdaság felé 

 a megújuló energiaforrások növekvő mértékű 

alkalmazása 

 szállítási ágazat modernizálása 

 energiahatékonyság ösztönzése 



Gazdasági növekedés függetlenítése az erőforrás 

felhasználástól 

 CO2 csökkentése 

 Energiabiztonság fokozása 

Uniós pénzügyi eszközök következetes 

mobilizálása 

 Közlekedési ágazat modernizálása, intelligens 

közlekedésszervezés, jobb logisztika  

Megújuló energiák hasznosítása 

 Transzeurópai hálózatok szuperhálózattá 

alakítása 

 Biodiverzitás 

 Intermodalitás 



Cél: 

 vállalkozások (különösen a kkv-k) üzleti 

környezet javítása 

 világszinten versenyképes, erős, fenntartható 

ipari bázis kifejlesztése 



Olyan iparpolitika kialakítása, amely 

megteremti a környezetet erős, versenyképes és 

diverzifikált európai ipari bázis fenntartásához, 

fejlesztéséhez, és támogatja a feldolgozóipar 

energia-és erőforrás-hatékonyabbá tételét 

Üzleti környezet javítása (elsősorban kkv-k), 

európai üzleti tevékenység tranzakciós 

költségeinek csökkentése, klaszterek 

támogatása 

Meglévő természeti kincsekre fordított 

beruházások növelése 

 Logisztikai hálózatok 

 Európai turisztikai ágazat versenyképességének 

javítása 



Cél: 

munkaerőpiacok modernizálása 

 lehetővé tenni az emberek számára hogy 
készségeiket egész életen át fejleszthessék 

 

 

 nő a munkaerőpiacon a részvétel 

 többek között a mobilitás révén közeledik a 
munkaerőpiaci kereslet és kínálat 

 az emberek képessé válnak az előttük álló 
változások felismerésére, a változások 
kezelésére 

 

 



 Fiatalok körében 21%-os munkanélküliség 

 Kb. 80 millióan csak gyenge vagy 
alapképzettséggel rendelkezik 

 2020-ig 16 millióval nő a felsőfokú képzettséget 
igénylő állások száma, az alacsony képzettséggel 
rendelkezőknek fenntartott állások pedig 12 
millióval csökkenni fog 

 A válság előtt 80 millió embert veszélyeztetett a 
szegénység, köztük 19 millió gyereket 

 A foglalkoztatottak 8%-a keres a szegénységi 
küszöb alatt 

 Intelligens szabályozás 

 Előretekintő és átfogó munkaerőpiaci migrációs 
politika 

 Adó- és szociális juttatási rendszer hatékonyabbá 
tétele 



Cél: 

Olyan szociális és területi kohézió biztosítása, 

ahol a növekedés és a munkahelyteremtés 

előnyeit széles körben megosztják, 

 a szegénységben és társadalmi 

kirekesztettségben élők méltóságban és a 

társadalom aktív tagjaként élhetnek 



 Társadalmi kirekesztés és szociális védelem 

terén nyitott koordináció 

 A legsérülékenyebbeket segítő innovatív 

oktatás, képzés és munkalehetőségek biztosítása 

Diszkrimináció elleni küzdelem 

Migránsok integrációjára törekvés, lehetővé 

téve számukra, hogy a bennük rejlő 

képességeket kibontakoztathassák 

 A szociális védelmi és nyugdíjrendszerek 

megfelelőségének és fenntarthatóságának 

értékelése 

 Egészségügyi ellátásokhoz való jobb hozzáférés 



 Egységes piacra vonatkozó intézkedések idejében és 

megfelelő módon történő végrehajtása, felmerülő 

problémák gyors megoldása 

 Irányelvek helyett rendeletek szélesebb körű 

alkalmazása, a meglévő jogszabályok utólagos 

értékelése, a piac nyomon követése, adminisztratív 

terhek csökkentése, adóakadályok elhárítása 

 A felelősségi, szavatossági, szállítási és 

vitarendezési szabályok korszerűsítése 

 Szerződések, bírósági ítéletek stb. más uniós 

országokban való elismerésének egyszerűsítése, 

költségek csökkentése 



Uniós költségvetés hatékonyságának javítása, az 

uniós kiadásoknak az Európa 2020 céljaihoz való 

igazítása, megoldás a szétaprózódottságra 

 A vállalkozások eddig kielégítetlen igényeire 

válaszoló új pénzügyi eszközök kialakítása (EBB, 

EBA) 

 A vállalkozások közvetlen tőkepiaci 

hozzáférésének könnyítése, kezdő és innovatív 

kkv-k számára finanszírozást nyújtó 

magánalapokat ösztönzők szélesítése 



 Törekvés a folyamatban lévő multi- és bilaterális 
kereskedelmi tárgyalások lezárására 

 Kereskedelmet megnyitó kezdeményezések a 
jövőorientált ágazatokban (környezetbarát 
termékek/technológiák, csúcstechnológiák), 
nemzetközi szabványosítás különös tekintettel a 
növekvő ágazatokra 

 Stratégiai párbeszéd a legfontosabb partnerekkel 
(piacra jutás, nyersanyagokhoz hozzáférés, 
világszegénység, oktatás, globális 
egyensúlytalanságok stb.) 

 Megerősíteni a gazdasági partnerséget az USA-val, 
párbeszédet Kínával, elmélyíteni a kapcsolatot 
Japánnal és Oroszországgal 



Mélyebb és szélesebb felügyeleti keretek 

kialakítása au euróövezetet alkotó tagállamok 

számára. A fiskális fegyelem mellett ki kell 

terjedjen a makroökonómiai 

egyensúlytalanságok és a versenyképesség 

alakulásának nyomon követésére. 

 Az euróövezet egészének pénzügyi stabilitását 

veszélyeztető közvetlen fenyegetések kezelése 

 Az övezet megfelelő külső képviselete a globális 

gazdasági kihívások kezelése céljából  




