
 1 

 

 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Ul. Gornoslaska 35, 00-432 Warszawa 

Tel.: 0048 22 622 94 66, Fax: 0048 22 622 94 64 

WWW: www.agora.mfa.gr/pl101  

Ε-mail: ecocom-warsaw@mfa.gr 

Facebook: www.facebook.com/Ambasada.Grecji.w.Polsce   

 

 

 

 

X

  

Χ

 4 Νοεμβρίου 2014 

ΑΠΦ 2700/ ΑΣ 326   

 

 

 

                                                                                                                

Πληροφορίες: Α. Καρυτιανός 

 

                                                                                                        

Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας για τους κλάδους γεωργικής παραγωγής, 

τροφίμων & λιανικών πωλήσεων 

Αριθμός 15 (2/10 -  4/11/2014) 

 

1. Εξωτερικό Εμπόριο 

 Εξαγωγές τροφίμων 

 Εξαγωγές μήλων στον Καναδά 

 Σταθμός φόρτωσης σιτηρών, Gdansk 

 Ευρωπαϊκό πρόγραμμα προώθησης αγροτικών προϊόντων 

2. Εσωτερική Αγορά 

 Ρωσικό εμπάργκο, αγροτικές αποζημιώσεις 

 Ταμείο Σταθεροποίησης Αγροτικών Εισοδημάτων 

 Υπέρβαση επιτρεπόμενης παραγωγής γάλακτος 

 Τιμές γαλακτοκομικών 

 Παραγωγή πουλερικών 

3. Επιχειρηματικές Ειδήσεις 

 Kellogg’s 

 Fifor Polska 

 Mlekovita 

 Uniconf 

 Biedronka 

 Τρέχουσα ισοτιμία Ζλότυ-Ευρώ: 

PLN 4,20 / EUR 1 

  

 

Ο Προϊστάμενος  

   

                                                                                           Παντελής Γιαννούλης 

                                                                                        Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.agora.mfa.gr/pl101
mailto:ecocom-warsaw@mfa.gr
http://www.facebook.com/Ambasada.Grecji.w.Polsce


 2 

1. Εξωτερικό Εμπόριο 

 

Εξαγωγές τροφίμων 

Σύμφωνα με έκθεση του Institute of 

Agricultural and Food Economics (IERiGZ), οι 

πολωνικές εξαγωγές τροφίμων αναμένεται ότι 

θα μειωθούν κατά 2% το 2014, ενώ η αξία του 

εμπορικού πλεονάσματος θα υποχωρήσει στα 6 

δισ. Ευρώ από τα 6,1 δισ. το 2013. Η αξία των 

πολωνικών εξαγωγών τροφίμων θα ανέλθει στα 

19,9 δισ. Ευρώ, ενώ εκείνη των εισαγωγών στα 

13,9 δισ.. Στο α΄ εξάμηνο του 2015, η συνολική 

αξία των εξαγωγών τροφίμων και αγροτικών 

προϊόντων υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα 9,6 

δισ. Ευρώ (-6%) και εκείνη των εισαγωγών στα 

6,7 δισ. (-7%), οδηγώντας σε πλεόνασμα αξίας 

2,9 δισ. Ευρώ. Η εξέλιξη των ανωτέρω μεγεθών 

θα εξακολουθήσει να επηρεάζεται, πρωτίστως, 

από την κατάσταση στην ΕΕ και την 

Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών, που 

αποτελούν τους κύριους εμπορικούς εταίρους 

της Πολωνίας. Πέραν αυτών, θα εξαρτηθεί από 

παράγοντες όπως η συναλλαγματική ισοτιμία 

Ζλότυ-Ευρώ και οι τιμές των αγροτικών 

πρώτων υλών.  

 

Εξαγωγές μήλων στον Καναδά 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πολωνού Πρέσβη 

στον Καναδά, κ. Marcin Bosacki, στις 23 

Οκτωβρίου τ.έ. η πολωνική και η καναδική 

πλευρά κατέληξαν σε συμφωνία όσον αφορά 

στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούν 

να εξάγονται πολωνικά μήλα στον Καναδά. Η 

πολωνική πλευρά είχε υποβάλει σχετικό αίτημα 

στην καναδική ήδη από το 2012. Θέλοντας να 

υπογραμμίσει τη σημασία της συμφωνίας και να 

αναδείξει το μέγεθος της καναδικής αγοράς, ο 

Πολωνός Πρέσβης επεσήμανε, σε σχετικές 

δηλώσεις του, ότι μόνο οι ΗΠΑ εξάγουν στην 

καναδική αγορά μήλα αξίας 140 εκ. δολαρίων 

(USD) κάθε χρόνο, ενώ το προϊόν διατίθεται 

στο λιανεμπόριο σε τιμή που υπερβαίνει τα 3 

δολάρια/κιλό. Μετά από την επιτυχή 

ολοκλήρωση των διμερών διαπραγματεύσεων, 

οι εισαγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις των 

δύο χωρών θα μπορέσουν να 

πραγματοποιήσουν αμοιβαία επωφελείς 

συναλλαγές. Σημειώνεται ότι το 2013 η 

Πολωνία ήταν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας μήλων 

διεθνώς, με 1,2 εκ. τόνους. Η φετινή πολωνική 

συγκομιδή μήλων ενδέχεται να ξεπεράσει κάθε 

προηγούμενο, ανερχόμενη στους 3,5 εκ. τόνους. 

 

Σταθμός φόρτωσης σιτηρών λιμ. Gdansk 

Σύμφωνα με την πολωνική ένωση 

παραγωγών σιτηρών, σχεδιάζεται η 

δημιουργία ενός σταθμού φόρτωσης σιτηρών 

στο λιμάνι του Gdansk των ακτών της 

Βαλτικής. Η εγκατάσταση θα διευκολύνει 

κυρίως την εξαγωγή των εν λόγω προϊόντων 

στις αραβικές και αφρικανικές χώρες. Η 

Πολωνία έχει ετήσιο πλεόνασμα παραγωγής 

σιτηρών της τάξης των 4-8 εκ. τόνων. Οι 

ίδιες εγκαταστάσεις, κυρίως τα σιλό πλησίον 

του λιμανιού, θα μπορούν να 

χρησιμοποιούνται και για την εισαγωγή 

ομοειδών προϊόντων (π.χ. σόγιας) στις 

περιόδους χαμηλής εξαγωγικής 

δραστηριότητας. Ο σταθμός θα έχει 

δυνατότητα διαχείρισης 500.000 έως 1 εκ. 

τόνων κατ’ έτος, με προοπτική περαιτέρω 

διεύρυνσης. Το πολωνικό ενδιαφέρον 

εστιάζεται  στις αραβικές χώρες, καθώς οι 

τελευταίες υλοποιούν σημαντικά επενδυτικά 

προγράμματα στον τομέα των βιοκαυσίμων. 

Σύμφωνα με την Κεντρική Στατιστική 

Υπηρεσία, η φετινή πολωνική σοδειά 

σιτηρών (αραβόσιτος, μαυροσίταρο, κεχρί) 

θα είναι της τάξης των 31,8 εκ. τόνων 

(+11,8% από το 2013). Η παραγωγή σίτου θα 

είναι της τάξης των 11,5 εκ. τόνων (+21%), 

της τριτικάλης 5,2 εκ. τόνων (+21,6%), του 

κριθαριού 3,3 εκ. τόνων (+11,5%) και της 

σίκαλης 2,8 εκ. τόνων (-17,4%). Οι εξαγωγές 

της περιόδου 2014/2015 υπολογίζεται ότι θα 

ανέλθουν στους 4,5 εκ. τόνους, έναντι 5,9 εκ. 

τόνων της περιόδου 2013/2014. 

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προώθησης 

Αγροτικών Προϊόντων 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε (30.10 

τ.έ.) ότι ενέκρινε τη συγχρηματοδότηση 27 

προγραμμάτων προώθησης αγροτικών 

προϊόντων, τόσο σε χώρες της ΕΕ όσο και σε 

τρίτες χώρες. Από τα 27 προγράμματα 

(συνολικού προϋπολογισμού 77,4 εκ. Ευρώ, 

που θα λάβουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 

39 εκ. Ευρώ), τα τέσσερα είναι πολωνικά, με 

προϋπολογισμό υλοποίησης ύψους 11,5 εκ. 

Ευρώ. Η ΕΕ θα χρηματοδοτήσει την 

υλοποίηση των πολωνικών προγραμμάτων με 

5,8 εκ. Ευρώ. Τα προγράμματα θα 

υλοποιηθούν από επιχειρήσεις και ενώσεις 

παραγωγών αγροτικών προϊόντων (φρέσκων 

φρούτων και λαχανικών, επεξεργασμένων 
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αγροτικών προϊόντων, βόειου κρέατος και 

χοιρινού κρέατος). 

 

2. Εσωτερική Αγορά 

 

Ρωσικό εμπάργκο: αγροτικές αποζημιώσεις 

Στο πλαίσιο της ανάγνωσης των 

προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησής 

της στο Κοινοβούλιο (01.10 τ.έ), η Π/Θ Ewa 

Kopacz επεσήμανε ότι, από πολωνικής πλευράς,  

οι αποζημιώσεις που προτίθεται να καταβάλει η 

Ευρ. Επιτροπή στους Πολωνούς αγρότες, που 

επλήγησαν από το ρωσικό εμπάργκο, κρίνονται 

ως μη ικανοποιητικές. Στα μέσα Αυγούστου 

τ.έ., η Επιτροπή ξεκίνησε τη διαδικασία 

εκταμίευσης αποζημιώσεων ύψους 125 εκ. 

Ευρώ, με δικαιούχους τους αγρότες 

(παραγωγούς φρούτων και λαχανικών) που 

επλήγησαν από την επιβληθείσα ρωσική 

απαγόρευση εισαγωγής δυτικών αγροτικών 

προϊόντων. Περί τα μέσα Σεπτεμβρίου τ.έ., η 

συγκεκριμένη διαδικασία ανεστάλη, καθώς η 

αξία των υποβληθεισών αιτήσεων καταβολής 

αποζημίωσης (το 80% των οποίων 

φημολογείται ότι προήλθε από την Πολωνία) 

υπερέβη τα 125 εκ. Ευρώ. Στις 29.09 τ.έ., η 

Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα διατεθούν 165 εκ. 

Ευρώ επιπλέον, στο πλαίσιο ενός νέου 

προγράμματος αποζημιώσεων για Ευρωπαίους 

παραγωγούς του τομέα τροφίμων και 

λαχανικών. Σύμφωνα με τον Πολωνό Υπουργό 

Γεωργίας κ. Marek Sawicki, οι Πολωνοί 

αγρότες θα εισπράξουν λιγότερα χρήματα από 

αυτή τη δεύτερη δόση ευρωπαϊκής βοήθειας. Εν 

τω μεταξύ, στις 07.10 τ.έ., ο κ. Sawicki 

ανακοίνωσε ότι οι περισσότεροι από τους 

μισούς Πολωνούς αγρότες που είχαν υποβάλει 

αιτήματα καταβολής αποζημίωσης 

παραιτήθηκαν των αξιώσεών τους, λόγω του 

μικρού ύψους των αποζημιώσεων. Την 3η 

εβδομάδα του Οκτωβρίου τ.έ., ανέκυψε νέο 

ζήτημα, μετά από δηλώσεις του κ. Sawicki, που 

επέκρινε έντονα τους φρουτοπαραγωγούς που 

προτίμησαν να διαθέσουν τα προϊόντα τους σε 

πολύ χαμηλές τιμές (0,10 Ζλότυ/κιλό τα μήλα), 

αντί να τα αποσύρουν από την αγορά και να 

εισπράξουν μετά από λίγο την αποζημίωση 

(0,27 Ζλότυ/κιλό) που ο ίδιος δεσμεύθηκε ότι 

θα εξασφαλίσει από την ΕΕ, μη 

διαταράσσοντας έτσι την ισορροπία της αγοράς. 

Μετά από αντιδράσεις των αγροτών, που 

εξέλαβαν ως προσβολή τους υπουργικούς 

χαρακτηρισμούς, ο κ. Sawicki έσπευσε να 

ανακαλέσει. 

 

Ταμείο Σταθεροποίησης Αγροτικών 

Εισοδημάτων  

Στο πλαίσιο της ανάγνωσης των 

προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησής 

της στο Κοινοβούλιο (01.10 τ.έ), η Π/Θ Ewa 

Kopacz ανακοίνωσε ότι μέχρι το τέλος του 

τ.έ. θα δημιουργηθεί Ταμείο Σταθεροποίησης 

Αγροτικών Εισοδημάτων. Σύμφωνα με 

αναλυτικότερες δηλώσεις του αρμόδιου 

Υπουργού Γεωργίας Marek Sawicki, το 

ταμείο θα χρηματοδοτηθεί σε πρώτη φάση με 

χαμηλότοκο δάνειο δεκαετούς διάρκειας, 

ύψους 400-500 εκ. Ζλότυ. Στη συνέχεια, το 

ταμείο θα χρηματοδοτείται με πόρους 

προερχόμενους από τις πωλήσεις των 

αγροτικών προϊόντων (0,2% της αξίας των 

αγαθών που πωλούνται), που είναι πιθανό να 

ανέρχονται στα 140-150 εκ. Ζλότυ ετησίως. 

Το ταμείο θα είναι ιδιωτικό και τη διαχείρισή 

του θα αναλάβουν οι ίδιοι οι αγρότες και 

επιχειρηματίες. Οι αγρότες θα έχουν 

δικαίωμα υποβολής αίτησης αποζημίωσης 

από το ταμείο, εφόσον το εισόδημά τους 

μειωθεί κατά 30% σε σχέση με το μέσο 

ετήσιο εισόδημά τους κατά τα τρία 

παρελθόντα έτη και εφόσον η μείωση 

οφείλεται σε παράγοντες όπως φυσικές 

καταστροφές που δεν καλύπτονται από 

ασφάλιση, φυτοϋγειονομικούς περιορισμούς, 

ξαφνικές μειώσεις τιμών ή καθυστερημένες 

εξοφλήσεις τιμολογίων. Επιλέξιμοι θα 

θεωρούνται αγρότες που έχουν συνάψει 

συμβάσεις μακράς διάρκειας με αγοραστές 

και βιομηχανίες τροφίμων. 

 

Υπέρβαση επιτρεπόμενης παραγωγής 

γάλακτος 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (03.10 τ.έ.), οι Πολωνοί 

κτηνοτρόφοι θα χρειαστεί να «πληρώσουν» 

περίπου 46 εκ. Ευρώ, λόγω υπέρβασης της 

επιτρεπόμενης εθνικής παραγωγής γάλακτος 

κατά την περίοδο 2013/2014. Όμοια 

«πρόστιμα» θα επιβληθούν στη Γερμανία, 

την Ολλανδία, τη Δανία, την Αυστρία, την 

Ιρλανδία, την Κύπρο και το Λουξεμβούργο. 

Οι ποσοστώσεις επιτρεπόμενης παραγωγής 

γάλακτος, που θεσμοθετήθηκαν τη δεκαετία 

του 1980 για την αντιμετώπιση του 
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προβλήματος της υπερβάλλουσας παραγωγής, 

θα καταργηθούν από 01.04.2015. 

 

Τιμές γαλακτοκομικών 

Απαντώντας σε επιστολή του πολωνικού 

επιμελητηρίου γάλακτος (Αυγούστου τ.έ.), στην 

οποία οι παραγωγοί του κλάδου εξέφραζαν την 

ανησυχία τους για τη μείωση των εισοδημάτων 

τους, το Υπουργείο Γεωργίας επεσήμανε ότι το 

φαινόμενο αποδίδεται στη μείωση των τιμών 

γάλακτος διεθνώς. Από την αρχή του τ.έ., οι 

τιμές του αποβουτυρωμένου γάλακτος, του 

γάλακτος σε σκόνη και του βουτύρου έχουν 

υποχωρήσει κατά 30%, των δε τυριών τύπου 

Edam κατά 25%. Η τιμή χονδρικής πώλησης 

γάλακτος έχει μειωθεί κατά 15,4%, σύμφωνα με 

τον Οργανισμό Αγοράς Αγροτικών Προϊόντων, 

που αναμένει περαιτέρω μείωση στο επόμενο 

διάστημα. Το Υπουργείο τόνισε, επίσης, στην 

ίδια επιστολή, ότι η ρωσική απαγόρευση 

εισαγωγής τροφίμων προκάλεσε μείωση της 

τάξης του 10% στην περίπτωση της τιμής του 

γάλακτος και του βουτύρου και 6% στην 

περίπτωση των τυριών. Επιπλέον, το Υπουργείο 

Γεωργίας τάχθηκε υπέρ της άσκησης πίεσης 

στην Ευρ. Επιτροπή, προκειμένου η τελευταία 

να αυξήσει την βοήθεια που παρέχεται στον 

κλάδο. Συναφώς, σημειώνεται ότι, στα τέλη 

Αυγούστου τ.έ., η Πολωνία ζήτησε από την 

Επιτροπή να αναστείλει την επιβολή προστίμων 

στα κράτη-μέλη με γαλακτοπαραγωγή 

μεγαλύτερη της επιτρεπόμενης (τη διετία 

2013/2014) και να αυξήσει τις ενισχύσεις που 

παρέχονται στον κλάδο των γαλακτοκομικών.   

 

Παραγωγή πουλερικών 

Σύμφωνα με το Institute of Agricultural and 

Food Economics (IERiGZ), η παραγωγή 

πουλερικών θα αυξηθεί κατά 10% φέτος, 

ανερχόμενη στους 2,19 εκ. τόνους και θα 

συνεχίσει να αυξάνεται (κατά 6% έως 7%) στο 

α΄ εξάμηνο του 2015. Οι εισαγωγές πουλερικών 

θα μειωθούν κατά 7,5%, διαμορφούμενες στους 

37.000 τόνους, ενώ οι εξαγωγές θα αυξηθούν 

κατά 15%, ανερχόμενες στους 676.000 τόνους. 

Στο α΄ εξάμηνο του 2015, οι εξαγωγές θα 

αυξηθούν κατά 10%, όπως και οι εισαγωγές, 

ενώ η εγχώρια κατανάλωση θα αυξηθεί κατά 

5%. Οι τιμές θα κινηθούν ελαφρώς πτωτικά έως 

τα μέσα του 2015. 

 

 

 

Γρήγορο φαγητό (“junk food”) 

Σύμφωνα με το περιεχόμενο νομοσχεδίου 

σχετικά με την ασφάλεια τροφίμων και τη 

διατροφή, που υπερψήφισε στις 23.10 τ.έ. η 

Κάτω Βουλή (Sejm), από 01.09.2015 θα 

απαγορεύεται η πώληση ή διάθεση 

«γρήγορου φαγητού» (“junk food”) στα 

σχολεία και στα νηπιαγωγεία της χώρας. 

Απομένει η έγκριση του νομοσχεδίου από το 

σώμα της Γερουσίας (Senat). 

 

3. Επιχειρηματικές Ειδήσεις 

 

Kellogg’s 

Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2015, διακόσιοι 

εργαζόμενοι θα έχουν προσληφθεί στο νέο 

εργοστάσιο του ομίλου Kellogg στο Kutno, 

στην Ειδική Οικονομική Ζώνη του Lodz, της 

κεντρικής Πολωνίας, σύμφωνα με δηλώσεις 

υψηλόβαθμων στελεχών της επιχείρησης. Η 

εγκατάσταση θα είναι μια από τις 

μεγαλύτερες επενδύσεις της Kellogg διεθνώς 

την τελευταία δεκαετία. Η αξία της 

επένδυσης ανέρχεται στα 225 εκ. Ζλότυ. Το 

νέο εργοστάσιο θα παράγει Pringles chips, θα 

τεθεί σε λειτουργία στις 9 Οκτωβρίου τ.έ. και 

θα είναι το δεύτερο εργοστάσιο παραγωγής 

Pringles στην Ευρώπη. 

 

Fifor Polska 

Η ελληνικών συμφερόντων Fifor Polska, 

εγκαινίασε, επισήμως, στις 10 Οκτ. τ.έ., 

εργοστάσιο παραγωγής αλμυρών σνακ στο 

Radom (EOZ Tarnobrzeg), 100 χλμ. ΝΑ της 

Βαρσοβίας. Η είδηση της υλοποίησης της 

επένδυσης είναι σημαντική, δεδομένου ότι η 

ανεργία στην περιοχή ανέρχεται στο 28%. Το 

εργοστάσιο έχει έκταση 15.500 τ.μ. και θα 

απασχολεί 150 εργαζομένους από φέτος και 

250 έως το 2018. Η Firor, που προμηθεύει 

προς το παρόν εγχώριες αλυσίδες 

λιανεμπορίου, προτίθεται να προχωρήσει σε 

εξαγωγή των προϊόντων της στην ΕΕ και σε 

χώρες της Ανατολής. Η εταιρεία αγοράζει το 

90% των πρώτων υλών που χρησιμοποιεί 

στην παραγωγή (πατάτα, καλαμπόκι, 

πλαστικά, συσκευασίες) από Πολωνούς 

προμηθευτές. 

 

Mlekovita 

Η βιομηχανία γαλακτοκομικών Mlekovita 

εγκαινίασε – παρουσία της Πρωθυπουργού 

Ewa Kopacz – ένα νέο κέντρο Έρευνας & 



 5 

Ανάπτυξης στο Wysokie Mazowieckie της ΒΑ 

Πολωνίας. Πρόκειται για επένδυση ύψους 6 εκ. 

Ζλότυ, που συγχρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ 

με 1 εκ. Ζλότυ. Η Mlekovita είναι μια από τις 

μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, με παρουσία 

σε ολόκληρη τη χώρα (14 εργοστάσια και 24 

αποθήκες). Η επιχείρηση, που αυξάνει τις 

προμήθειες γάλακτος κατά 8% κάθε χρόνο, έχει 

20.000 προμηθευτές και απασχολεί 3.000 

εργαζομένους, ενώ η αξία των πωλήσεών της 

ανέρχεται (2014) στα 3,5 δισ. Ζλότυ.  

 

UniConf 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Puls 

Biznesu, η ρωσική United Confectioners 

(UniConf) προετοιμάζει την είσοδό της στην 

πολωνική αγορά και αναζητεί – για αυτόν τον 

λόγο – διευθυντή πωλήσεων για την Πολωνία. 

Η UniConf ανήκει στον όμιλο Guta και είναι ο 

16ος μεγαλύτερος παραγωγός ζαχαρωδών 

διεθνώς, με πωλήσεις 1,7 δισ. δολαρίων. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία πρόσφατης σχετικής 

έρευνας, η αξία της πολωνικής αγοράς 

ζαχαρωδών ανήλθε στο 2013 στα 12,7 δισ. 

Ζλότυ, ενώ εξήχθησαν πολωνικά προϊόντα 

αξίας 6,3 δισ. Ζλότυ. 

 

Biedronka 

Η Jeronimo Martins Polska, ιδιοκτήτρια της 

μεγαλύτερης αλυσίδας καταστημάτων discount 

“Biedronka”, γνωστοποίησε ότι θα ανοίξει 

τελικά λιγότερα καταστήματα, σε σύγκριση με 

την αρχική στόχευση της εταιρείας, στο δ΄ 

τρίμηνο τ.έ.. Από τις αρχές του τ.έ., η Biedronka 

έχει εγκαινιάσει 149 νέα καταστήματα, 

φτάνοντας συνολικά στα 2.527 στο τέλος του γ΄ 

τριμήνου τ.έ.. 

  

 


