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1. Wprowadzenie

Europa daje swoim 500 milionom obywateli szansę sprostania wyzwaniom dwudziestego 
pierwszego wieku. Jednak w kontekście ograniczonych zasobów wydatki z budżetu 
europejskiego muszą stanowić uzasadnioną inwestycję w przyszłość. W związku z tym 
koncepcja europejskiej wartości dodanej oferuje przydatny zespół kryteriów.

Warto wspomnieć, że wydatki UE, poprzez tworzenie europejskiej wartości dodanej, mają się 
przyczyniać do skuteczniejszej realizacji uzgodnionych celów strategicznych i mogą również 
zmniejszać potrzebę jednoczesnego wydatkowania środków krajowych.

Celem niniejszego dokumentu roboczego jest zbadanie pojęcia europejskiej wartości dodanej 
i jej obecnych zastosowań, jej funkcjonowania w europejskim procesie decyzyjnym oraz jej 
znaczenia politycznego w momencie, gdy Europa zmierza od strategii lizbońskiej w kierunku 
strategii „Europa 2020”. 

2. Europejska wartość dodana – młodsza siostra zasady pomocniczości

W dokumencie roboczym z dnia 6 maja 2010 r. przewodniczący Komisji Budżetowej bada 
pojęcie „dywidendy od Europy” utworzonej przez zastosowanie zasady pomocniczości w 
dziedzinie finansów. Perspektywa europejska może maksymalnie podnieść wydajność 
zasobów państw członkowskich i pomóc w ograniczeniu łącznych wydatków. „Tak właśnie 
robią duże koncerny przemysłowe: zlecają świadczenie pewnych usług jednej jednostce i 
korzystają z oszczędności płynących z efektu skali”1.

W zasadzie europejską wartość dodaną uznać można za „następczynię zasady 
pomocniczości”2.w myśl definicji wyrażonej w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej: 

3. Zgodnie z zasadą pomocniczości, w dziedzinach, które nie należą do jej wyłącznej 
kompetencji, Unia podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele 
zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez Państwa 
Członkowskie, zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym oraz lokalnym, i jeśli ze 
względu na rozmiary lub skutki proponowanego działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie 
na poziomie Unii.

A zatem z budżetu UE należy finansować działania, których państwa członkowskie ani 
regiony nie mogą same sfinansować z lepszym skutkiem. 

Innymi słowy musi istnieć możliwość udowodnienia za pomocą „sprawdzenia zgodności z 
zasadą pomocniczości” tego, czy wydatki na szczeblu UE mają europejską wartość dodaną. 

Warto jednak przypomnieć wnioski Grupy Roboczej I ds. Pomocniczości w ramach 
Konwentu Europejskiego:

                                               
1Alain Lamassoure: dokument roboczy DT\815212 w sprawie finansowania agendy 2020 pomimo kryzysu 
budżetowego.
2D. Tarschys: „Tajemnica europejskiej wartości dodanej” (SIEPS 2005 r.).
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Grupa uznała, że zasada pomocniczości ma zasadniczo charakter polityczny, jej stosowanie 
pozostawia instytucjom znaczny margines swobody (pod względem uznania, czy wspólne cele 
można „lepiej” osiągnąć na szczeblu europejskim czy na innym szczeblu), a sprawdzenie 
zgodności z tą zasadą ma również charakter polityczny i powinno się odbywać przed 
wejściem w życie danego aktu prawnego.

Z wejściem w życie Traktatu z Lizbony takie sprawdzenie zgodności z zasadą pomocniczości 
uzyskało podstawę traktatową (art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej, a także Protokół (nr 1) w 
sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej).

Można pokusić się o stwierdzenie, że ocena europejskiej wartości dodanej ma również 
charakter polityczny, a potrzeba przyznania instytucjom „znacznego marginesu swobody” jest 
w tym kontekście oczywista.

3. Koncepcja europejskiej wartości dodanej a obecne wieloletnie ramy finansowe 

Podczas prac nad obecnymi wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2007–2013 koncepcja 
wartości dodanej odegrała istotną rolę. 

W swoim komunikacie „Budowanie naszej wspólnej przyszłości” Komisja Europejska 
podkreśliła, że: Problemem nie jest redystrybucja środków pomiędzy państwa członkowskie. 
Istotą rzeczy jest sposób, w jaki można maksymalnie wykorzystać polityki wspólnotowe, aby 
jeszcze zwiększyć wartość dodaną każdego euro wydanego na poziomie europejskim1.

Na posiedzeniu w dniach 16–17 grudnia 2004 r. Rada Europejska potwierdziła, że: (...) 
Polityki uzgadniane w oparciu o Traktat powinny być zgodne z zasadami pomocniczości, 
proporcjonalności i solidarności. Powinny one również zapewniać wartość dodaną (...)2.

Również Parlament Europejski w swojej rezolucji w sprawie w sprawie wyzwań politycznych 
i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007–2013 podkreślił, że: Perspektywa 
Finansowa może pozwolić na zrównoważony rozwój środków finansowych Unii, pod 
warunkiem, że zostaną one wykorzystane na działania mające prawdziwą europejską wartość 
dodaną, jasno określone priorytety i widoczne dla obywateli (...)3.
                                               
1 Wybory jakich należy dokonać w odniesieniu do następnych perspektyw finansowych nie dotyczą wyłącznie 
kwestii samych finansów. To także wybór kierunku polityki realizowanej na podstawie przejrzystej wizji tego, co 
chcemy osiągnąć. Wybór ten określi, czy Unia Europejska i jej państwa członkowskie są w stanie osiągnąć w 
praktyce to, czego oczekuje społeczeństwo.
Oznacza to nowy etap dla budżetu unijnego. Problemem nie jest redystrybucja środków pomiędzy państwa 
członkowskie. Istotą rzeczy jest sposób, w jaki można maksymalnie wykorzystać polityki wspólnotowe, aby
jeszcze zwiększyć wartość dodaną każdego euro wydanego na poziomie europejskim (COM(2004) 101 wersja 
ostateczna).
2 Rada Europejska potwierdziła, że nowa perspektywa finansowa, do uzgodnienia w trakcie wszechstronnych 
negocjacji, powinna zapewnić środki finansowe niezbędne do podjęcia w skuteczny i sprawiedliwy sposób 
przyszłych wyzwań, w tym tych, które wynikają z różnic w poziomach rozwoju w rozszerzonej Unii. Polityki 
uzgadniane w oparciu o zapisy Traktatu muszą być zgodne z zasadami pomocniczości, proporcjonalności i 
solidarności. Powinny one również zapewniać wartość dodaną. Wydatki na poszczególne obszary polityki muszą 
być postrzegane przez pryzmat całkowitego poziomu wydatków, a jednocześnie w kontekście kompleksowych 
negocjacji, z uwzględnieniem kwestii zasobów własnych. Rada Europejska, konkluzje prezydencji – Bruksela, 
16–17 grudnia 2004 r.
3 7. wyraża przekonanie, że Perspektywa Finansowa może pozwolić na zrównoważony rozwój środków 
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Również niedawno Parlament Europejski zadeklarował, że: jest przekonany, że wydatki UE 
powinny koncentrować się na politykach o wyraźnej europejskiej wartości dodanej, w pełni 
zgodnie z zasadami pomocniczości, proporcjonalności i solidarności; przypomina, że w czasie 
kryzysu miarą tej wartości dodanej jest w znacznym stopniu fundamentalna zasada 
solidarności między europejskimi narodami1

Zdaniem przewodniczącego Komisji José Manuela Barroso „Europa ma do zaoferowania 
prawdziwą wartość dodaną”, jednak „pieniądze trzeba wydawać w sposób najbardziej 
efektywny”2.Komisja proponuje, aby uznać, że wydatki UE mają wartość dodaną, jeżeli 
spełniają trzy kryteria:

- znaczenie dla celów politycznych (wydatek zgodny z kluczowymi celami Unii);

- pomocniczość (działania transnarodowe lub transgraniczne, korzyści skali);
- proporcjonalność (ocena skuteczności oraz efektywna realizacja założeń).

                                                                                                                                                  
finansowych Unii, pod warunkiem, że: 

- zostaną one wykorzystane na działania mające prawdziwą europejską wartość dodaną, jasno
określone priorytety i widoczne dla obywateli,

- zoptymalizują koncentrację i komplementarność z działaniami prowadzonymi na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym w celu zmniejszenia ciężaru spoczywającego na 
podatnikach, 

- zostaną wydane zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami, które szczególnie 
uwzględniają skuteczność i efektywność; zauważa, że wydatki poczynione na szczeblu 
europejskim mogą zwiększyć oszczędności na szczeblu narodowym, w szczególności ponieważ 
wydatki na tak dużą skalę umożliwiają poczynienie oszczędności lub mogą generować dochód 
na szczeblu narodowym;

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie wyzwań politycznych i środków 
budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007–2013.
1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie śródokresowego przeglądu ram 
finansowych na lata 2007–2013 (2008/2055(INI)).
2 José Manuel Barroso: debata na temat stanu Unii. Parlament Europejski, 7 września 2010 r.
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Źródło: Komisja Europejska
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Trzeba ponadto podkreślić, że europejską wartość dodaną osiągnąć można nie tylko dzięki 
wydatkowaniu środków europejskich, lecz także dzięki koordynacji strategii krajowych oraz 
dzięki prawodawstwu europejskiemu (o czym świadczą np. przepisy dotyczące rynku 
wewnętrznego lub wspólne zasady dla euro).

Źródło: Komisja Europejska

4. Komunikat Komisji w sprawie przeglądu budżetu – europejska wartość dodana 

Zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami w komunikacie Komisji w sprawie przeglądu 
budżetu UE podkreśla się, że znaczenia europejskiej wartości dodanej nie można zredukować 
tylko do bilansu, gdyż stanowi ona kluczowy sprawdzian, pozwalający stwierdzić czy wydatki 
na poziomie UE przynoszą obywatelom większe korzyści niż wydatki na poziomie krajowym. 
Dzięki łączeniu zasobów i korzyściom skali z budżetu UE można finansować działania, 
których państwa członkowskie i regiony nie mogą sfinansować same, lub w przypadkach gdy 
takie finansowanie zapewni lepsze wyniki.

Budżet UE wynosi 1% PKB UE – To stosunkowo niewiele (...) w porównaniu z całkowitymi 
wydatkami publicznymi wynoszącymi średnio około 45–50% w całej UE. Jednak budżet ten 
może pomóc zniwelować luki wynikające z polityki prowadzonej na szczeblu krajowym oraz 
może zapewnić dostęp do znacznie szerszego zakresu zasobów publicznych i prywatnych niż 
te, które są do pozyskania jedynie na poziomie krajowym.

Dlatego „W czasach poważnych i długoterminowych ograniczeń budżetowych koordynacja 
działań finansowanych z budżetu UE i budżetów krajowych powinna być postrzegana jako
niezbędna w celu polepszenia zarządzania gospodarką oraz zapewniania większej 
przejrzystości i efektywności wydatków publicznych”.
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5. Europejska wartość dodana jako narzędzie operacyjne do zarządzania i wdrażania

Rozporządzenie finansowe nakłada na Komisję obowiązek oceny wartości dodanej 
zaangażowania wspólnotowego w ramach oceny ex ante podczas przygotowywania 
propozycji nowych lub zaktualizowanych działań wspólnotowych1. 

Podczas przeprowadzania oceny wpływu służby Komisji oceniają skuteczność ekonomiczną 
planowanych działań, między innymi sprawdzając, czy działanie 

 dotyczy zjawisk zewnętrznych wykraczających poza granice jednego kraju; 
 może zostać zrealizowane niższym kosztem w drodze działania wspólnotowego; 
 charakteryzowane jest przez wspólne preferencje i niskie koszty koordynacji;
 ma wpływ na inne dziedziny polityki (wzajemne zależności między różnymi 

dziedzinami polityki)2.

Poza corocznymi „oświadczeniami w sprawie wydatków operacyjnych” wydawanymi w 
formie dokumentu roboczego wraz z projektem budżetu, Komisja określa „unijną wartość 
dodaną działania” dla każdego rozdziału wydatków Komisji. Na pierwszy rzut oka wydaje 
się, że metodyka oceny europejskiej wartości dodanej różni się znacząco w zależności od 
dziedziny polityki. 

Przykładowo wartość dodana europejskiej polityki energetycznej polega na poprawie 
„bezpieczeństwa dostaw energii”, stopniowym „tworzeniu wewnętrznego rynku energii”, 
„wspieraniu zrównoważonego rozwoju dzięki racjonalnemu wykorzystaniu źródeł energii 
oraz rozwijaniu i łączeniu odnawialnych źródeł energii”, tworzeniu wzajemnych połączeń 
między sieciami energetycznymi oraz harmonizacji zarządzania europejską siecią 
elektroenergetyczną itp. W ramach „transeuropejskich sieci energetycznych Wspólnota 
Europejska odgrywa rolę katalizatora wysiłków podejmowanych przez państwa członkowskie 
oraz przedsiębiorstwa energetyczne i gazowe”. 

Poza ogólnym wymogiem przeprowadzenia oceny ex ante w niektórych dziedzinach polityki 
UE konieczne jest wykazanie europejskiej wartości dodanej w ramach wyboru projektów:

Badania: Od czasów 5PR koncepcja europejskiej wartości dodanej wchodzi w zakres 
ramowego programu badań. Europejska wartość dodana stanowi wiążące kryterium wyboru 
projektów (a także, w mniejszym stopniu, jest stosowana podczas opracowywania programów 
badawczych). Ogólnie uważa się, że badania finansowane przez UE mają „wysoką wartość 
dodaną, ponieważ zachęcają naukowców do współpracy ponadgranicznej oraz dzielenia się 
wiedzą i umiejętnościami”, oraz że „promują konkurencję w badaniach, prowadząc do 
uzyskania wyższej jakości i doskonałości”, a także „umożliwiają realizację przedsięwzięć, 
które ze względu na stopnień złożoności i skalę przekraczają możliwości krajowe”3.
Tymczasem jeśli chodzi o monitorowanie i ocenę europejskiej wartości dodanej konkretnych 
programów i projektów pod względem ilościowym specjaliści twierdzą, że jest to misja

                                               
1Przepisy wykonawcze do rozporządzenia finansowego (rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002), 
art. 21; DG BUDG (2004): Ocena działalności UE: praktyczny przewodnik dla służb Komisji. 
2Wystąpienie GJ Koopmana na posiedzeniu komisji SURE w dniu 23 września 2010 r.
3G. Cipriani: Refleksje na temat budżetu UE. CEPS (2007 r.).
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niemożliwa1.
Kultura/komunikacja: Osoby ubiegające się o udział w programach takich jak „Europa dla 
Obywateli” opisują europejską wartość dodaną swojego przedsięwzięcia. Podczas gdy istnieje 
powszechne przekonanie co do tego, że programy wymiany kulturalnej i edukacyjnej, takie 
jak program „Uczenie się przez całe życie”, mają dużą wartość dodaną, ponieważ zwiększają 
mobilność obywateli i przyczyniają się do rozwoju tożsamości europejskiej, wydaje się, że 
ilościowa ocena europejskiej wartości dodanej sprawia spore problemy. 

6. Europa nie jest grą o sumie zerowej

Trudno jest zdefiniować europejską wartość dodaną i rzadko udaje się ją ocenić pod 
względem ilościowym. Jednak istnieje konsensus co do tego, że działanie na szczeblu 
europejskim ma wartość dodaną: integracja europejska nie jest grą o sumie zerowej2.

Utrzymanie pokoju na kontynencie europejskim i inne oczywiste korzyści wynikające z 
integracji europejskiej trudno oceniać pod względem finansowym. Niemniej jednak można je 
uznać za bezdyskusyjne elementy europejskiej wartości dodanej. 

Istnieją prace badawcze, w których podjęto próby obliczenia korzyści wynikających z 
integracji europejskiej. Na przykład analiza korzyści gospodarczych związanych z rynkiem 
wewnętrznym doprowadziła do stwierdzenia, że rozszerzony rynek wewnętrzny (obejmujący 
liberalizację sektorów sieciowych) stanowi istotne źródło wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia. Rozwój w okresie 1992–2006 związany z rozszerzeniem rynku wewnętrznego 
obejmującego 25 państw członkowskich spowodował znaczny wzrost poziomu zatrudnienia i 
PKB. Szacowane „zyski” osiągnięte dzięki rynkowi wewnętrznemu w 2006 r. wynoszą 2,2% 
PKB UE (223 mld euro) oraz 1,4% ogólnego zatrudnienia (2,75 mln miejsc pracy)3.

Inna analiza zlecona przez Parlament Europejski bada skutki gospodarcze polityki spójności 
zarówno dla państw będących beneficjentami netto, jak i dla państw będących dawcami 
netto4. W przypadku państw będących beneficjentami netto autorzy doszli do wniosku, że 
skumulowany wzrost PKB, który można powiązać z wydatkami na politykę spójności oraz z 
dodatkowymi korzyściami towarzyszącymi, wyniesie średnio 275% początkowej inwestycji 
(od 190% do 400% w zależności od państwa członkowskiego). Pozytywne skutki 
gospodarcze wystąpiły nawet w przypadku państw będących ofiarodawcami, dzięki 
zwiększonemu popytowi na import, który można stwierdzić podczas łącznej analizy 
kolejnych programów wieloletnich5.

                                               
1Yellow Window Management Consultants (2000 r.): Określenie elementów składowych europejskiej wartości 
dodanej oraz programów UE w zakresie badań i rozwoju technologicznego: analiza koncepcji przeprowadzona 
w oparciu o doświadczenia praktyczne. Komisja analityczna DG ds. Badań Naukowych, Komisja Europejska.
2W kontekście negocjowania budżetu na rok 2011 Komisja ogłosiła opracowanie wszechstronnego 
sprawozdania na temat kosztów zaniechania integracji europejskiej dla państw członkowskich i budżetów 
krajowych, z uwzględnieniem, w miarę możliwości, oceny sektorowej, jak również przeprowadzenie projektu 
pilotażowego w zakresie europejskiej wartości dodanej i synergii między budżetem UE a budżetami krajowymi w 
dziedzinach takich jak działania zewnętrzne oraz polityka w dziedzinie badań i rozwoju.
3 Dokument służb Komisji, DG ECFIN(2007 r.): Kroki w kierunku silniejszej integracji gospodarczej: rynek 
wewnętrzny w XXI w. Wkład do przeglądu jednolitego rynku.
4 Korzyści gospodarcze dla państw członkowskich płynące z wydatków na politykę spójności (Departament 
Tematyczny B, 2009 r.).
5 Podobnie Komisja Europejska doszła ostatnio do wniosku, że pozytywny wpływ na państwa będące 
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Utworzenie w ostatnim czasie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, poza wzrostem 
zewnętrznego znaczenia Europy pod względem politycznym i gospodarczym, może i 
powinno pozwolić na osiągnięcie znacznych oszczędności dzięki zastąpieniu wielu służb 
dyplomatycznych reprezentujących obecnie 27 państw członkowskich1.

Można się spierać, czy europejska wartość dodana jest jedynie narzędziem przydatnym do 
podejmowania decyzji politycznych. Jednak podejmowanie decyzji co do przyznania 
ograniczonych zasobów jednej z polityk konkurujących o finansowanie wyłącznie w oparciu 
o europejską wartość dodaną jest nieporozumieniem. 

Koncepcja europejskiej wartości dodanej jest przydatna do uzasadniania dokonywanych 
wyborów, mimo tego, że trudno jest ją ocenić pod względem ilościowym. Ponadto może być 
ona wykorzystywana do oceny, przynajmniej jakościowej, instrumentów najlepszych do 
realizacji danego celu, po dokonaniu wyboru politycznego lub jako narzędzie służące do 
zarządzania w porównywaniu różnych możliwości w ramach danej polityki.

Oczywiste jest przy tym, że interpretacja europejskiej wartości dodanej to proces o typowo 
politycznym charakterze. Podobnie jak wybór celów dla Europy zdominowany jest przez 
politykę, ocena europejskiej wartości dodanej może prowadzić do różnych wniosków 
politycznych przy wykorzystaniu takiego samego zestawu instrumentów. 

7. Podsumowanie

Koncepcję europejskiej wartości dodanej uznać można za istotne narzędzie uzasadniające 
wybory polityczne, wykorzystywane do oceny konkretnej dziedziny polityki oraz oceny 
przedsięwzięć realizowanych w danej dziedzinie polityki. 

W tym celu konieczna jest zarówno ocena ekonomiczna, jak i polityczna: 
Ekonomiści obliczają korzyści skali, analizują zmniejszenie kosztów w stosunku do działań 
podejmowanych na szczeblu państw członkowskich, badają, czy uwzględnione zostały 
kwestie transgraniczne lub wymogi związane z osiągnięciem masy krytycznej, oraz oceniają 
potencjalne działanie katalizujące dla dodatkowych inwestycji dokonywanych przez strony 
trzecie. 

Tymczasem ocena polityczna dotyczy tego, czy planowane działanie lub rozważana strategia 
przyczynią się do realizacji wspólnych celów europejskich, czy zacieśnią integrację i 
                                                                                                                                                  
beneficjentami netto wsparcia finansowego udzielanego z funduszy strukturalnych przewyższa negatywne skutki 
dla państw, z których głównie pochodzi uzyskane finansowanie. (...) Ponadto występuje tendencja wzrostu 
korzyści netto dla PKB wraz z upływem czasu związana z odroczonym wzrostem potencjału produkcyjnego w 
państwach uzyskujących wsparcie. Ocenia się, że do roku 2015 PKB UE-25 będzie o 2,4% wyższy dzięki 
wsparciu udzielonemu w latach 2000–2006, a w roku 2020 będzie wyższy o 4%. Oznacza to, że zgodnie z 
modelem QUEST polityka spójności prowadzona w okresie programowania 2000–2006 prawdopodobnie 
przyczyni się do wzrostu średniego PKB UE-25 o 0,2% rocznie w latach 2000–2020 (co oznacza faktyczne 
zwiększenie średniego tempa wzrostu gospodarczego o mniej więcej 2% rocznie do 10%).Komisja Europejska 
(2010 r.): przegląd budżetu. Załącznik techniczny.
1Dotyczy to również niektórych agencji europejskich, przynajmniej wtedy, gdy faktycznie zastępują one 
podobne organy krajowe (np. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego odpowiedzialny za znaki towarowe w 
Europie) (zob. Komisja Europejska (2009b)).
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współpracę europejską, czy wytworzą dobra publiczne w UE lub przybliżą Unię obywatelom 
poprzez wpływ na konkretne elementy życia codziennego, czy obejmują odpowiednie 
zaangażowanie podmiotów z całej Europy lub przyczyniają się do tworzenia możliwości 
instytucjonalnych, czy mają pozytywny wpływ na spójność gospodarczą, terytorialną lub 
społeczną i wspierają dalsze inicjatywy w dziedzinie innowacyjności. 

Koncepcja europejskiej wartości dodanej to argument skierowany do państw członkowskich, 
informujący o tym, że wydatki unijne nie polegają tylko na redystrybucji środków 
finansowych, lecz także na inwestowaniu ich w silną i konkurencyjną Europę. W dziedzinach, 
w których europejska wartość dodana powoduje przeniesienie odpowiedzialności ze szczebla 
krajowego na szczebel unijny, państwa członkowskie mogą osiągać oszczędności wynikające 
z obniżenia kosztów.

Wszystkie trzy instytucje powinny zatem z uwagą potraktować tę pożyteczną koncepcję 
podczas negocjowania nowych wieloletnich ram finansowych, jak również nowych 
programów wieloletnich. To pozwoliłoby, chociaż w ograniczonym zakresie, zmienić 
charakter debaty budżetowej: zamiast sprzeczać się o podniesienie lub obniżenie wysokości 
budżetu, można prowadzić bardziej praktyczną i merytoryczną wymianę poglądów na temat 
jak najlepszego wykorzystania środków z unijnego budżetu.
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