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Raport privind evolutia comertului, industriei, serviciilor si a altor activitati 
 din Municipiul Bucuresti in 2020 

 
 

I. Date generale 
 

• Municipiul Bucureşti, primul dintre oraşele ţării ca mărime şi importanţă politică, 
economică, financiar-bancară, comercială, cultural-ştiinţifică şi turistică, se întinde pe 
o suprafaţă de 238 kmp şi are o populaţie de 2.155.240 locuitori (în iulie 2020 
conform datelor Direcției Generale de Statistică București).  
• Având o istorie de 5 secole, în care evoluţiile urbanistice, sociale, politice, 
economice au fost multiple, municipiul Bucureşti prezintă o serie de caracteristici 
deosebite faţă de oricare localitate sau regiune a ţării (nivel superior al PIB, structura 
socială şi profesională de un standard ridicat, potenţial de afaceri, echipare 
instituţională şi culturală la nivel internaţional s.a.), fiind un puternic centru 
polarizator a cărui influenţă se extinde, practic, la nivelul întregii ţări. 
• Bucureştiul, al treilea oraş din sud-estul Europei, dupa Istanbul şi Atena, este situat 
la intersecţia a două coridoare de transport pan-europene şi în apropiere de culoarul 
Dunării.  
Capitala este punctul de pornire a 8 drumuri naţionale, 3 autostrăzi (Bucureşti-
Piteşti, Bucureşti-Constanţa şi Bucureşti-Ploieşti) şi 4 magistrale feroviare duble. 
Bucureştiul dispune, de asemenea, de două aeroporturi şi 5 gări. 
• Majoritatea companiilor importante care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul 
României (atât societăţile multinaţionale cu filiale sau sucursale în România, cât şi 
marile firme autohtone) au sediul principal în capitală. 
• Mediul economic al municipiului Bucureşti este atractiv atât pentru investitorii 
români, cât şi pentru cei străini, printre altele datorită structurii instituţionale 
existente, a forţei de muncă bine calificate şi a sistemului de comunicaţii mai 
dezvoltat decât în alte regiuni ale ţării.  
• La sfârșitul anului efectivul salariaților în București  se ridica la 1.031,2 mii 
persoane, reprezentând 21% din totalul salariaților la nivel național, procente mai 
riicate înregistrându-se în rândul celor care activează în industrie și construcții 
(37,2%) precum și în domeniul serviciilor (26,7%).  
• Comerţul bucureştean deţine aproape 30% din suprafaţa de vânzare şi din 
desfacerile cu amănuntul. Cele mai importante reţele de hipermarketuri şi 
supermarketuri – Carrefour, Cora, Metro, Sellgros, Kaufland, Auchan, Lidl, Mega 
Image, Penny Market etc. – sunt prezente în  
Capitală. 
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• În Bucureşti este localizat cel mai mare complex expoziţional al ţării, ROMEXPO, cu 
peste 100.000 mp suprafaţă de expunere, în cadrul căruia sunt organizate, anual, 
peste 40 de manifestări expoziţionale internaţionale. 
• Capitala este principalul centru financiar-bancar al ţării, majoritatea băncilor care 
operează în România având sediul central in Bucureşti. 
• În Capitală se desfăşoară circa 60% din activitatea de cercetare ştiinţifică a ţării. 
 
II. Evoluția economiei Municipiului București în 2020 

 
Evoluția economiei municipiului București, ca și a întregii țări, a fost marcată de 
existența pe teritoriul țării noastre a pandemiei de Covid-19, precum și de restricțiile 
introduse mai ales după instituirea stării de urgență (din 16 martie 2020 și prelungită 
din 15 aprilie 2020 cu încă 30 zile) și respectiv a stării de alertă (care a început la 
14.05.2020 și prelungită succesiv pe perioade de 30 zile, ultima dată la 14.03.2021). 
Măsurile directe precum și cele conexe impuse în această perioadă au afectat serios 
mersul economiei, ceea ce s-a întâmplat în majoritatea statelor lumii, dar cu o 
tendință de redresare în semestrul II 2020. 
 
II.1. Evoluția Produsului Intern Brut este principalul indicator care exprimă mersul 
economiei. In general, evoluția PIB de urmărește la nivelul întregii țări în timp ce 
rezultatele în plan regional se calculează și sunt prezentate cu multă întârziere.  
În anul 2020 Institutul național de Statistică a calculat, comparativ cu anul anterior, o 
comprimare a PIB cu 3,9%, în condițiile în care reducerea medie a PIB în SM-UE 27 a 
fost de 6,6%, iar în statele din Zona Euro (EA19) de 6,2%, astfel că rezultatul 
înregistrat de România (-3,9%) o plasează între statele afectate mai puțin de evoluția 
pandemiei. 
Se poate constata că evoluția pozitivă a economiei României în trimestrele 3 (+5,6%) 
și 4 (+4,8%) din 2020, comparativ cu trimestrul anterior nu a putut recupera 
reducerea cu 11,8% înregistrată în trimestrul II. Cu toate acestea, la finele 
semestrului I 2020, cele mai optimiste scenarii indicau o contracție a economiei țării 
noastre la nivelul întregului an de cel puțin 5%, astfel încât reducerea creșterii 
economice cu numai 3,9% a surprins pe mulți dintre analiștii și experții economici. A 
fost o dovadă a capacității economiei Românești de a reveni și de a oferi speranța 
înregistrării unei creșteri economice în anul 2021 și următorii. 
Din datele publicate de Eurostat pe regiuni de dezvoltare din UE, rezultă că în anii 
2017 – 2019, date disponibile, ponderea Municipiului București în PIB-ul României a 
fost de 24,4% în 2017, 24,2% în 2018 și 24,5% în 2019. Este de presupus că și în 2020 
ponderea municipiului București în formarea PIB-ului României a fost de aproape 
25 %. 
Conform INS, contribuţii negative la reducerea PIB brut în anul 2020, faţă de 2019 (-
3,9%) au avut, majoritatea ramurilor economice, dintre care pot fi menționate: 
- Industria (-2,0%), cu o pondere de 19,7% la formarea PIB și o reducere a volumului 
activității cu 9,3%; 
- Comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor, transport și 
depozitare, hoteluri și restaurante (-0,9%), având o pondere de 18,0% în formarea 
PIB și o reducere a volumului de activitate cu 4,7%; 
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- Activitățile de spectacole culturale și recreative, reparații de uz casnic și alte servicii 
(-0,8%), cu o contribuție la formarea PIB de de 2,5% și o contracție a volumului de 
activități cu 24,5%; 
- Agricultura, silvicultura și pescuitul (-0,7%) cu o pondere de 3,8% la formarea PIB și 
o reducere importantă a volumului de activitate, cu 16,2%. 
 
Contribuții pozitive la formarea PIB au avut: 
- Construcțiile (+0,6%), pondere 6,6% în formarea PIB, și o majorare a activităților cu 
9,7%; 
- Informațiile și comunicațiile (+0,6%), pondere 6,8% în PIB și o majorare a volumului 
de activitate cu 10,4%. 
 
Din punct de vedere al utilizării PIB, scăderea s-a datorat: 
- Cheltuielilor pentru consumul final al populaţiei, reducerea fiind cu 5,0% şi 
contribuind cu 3,1% la scăderea PIB; 
- Exportului net (-1,4%), urmare a reducerii exporturilor de bunuri şi servicii cu 10%, 
corelată cu o contracție mai mică a volumului importurilor de bunuri şi servicii cu 6%. 
 
 
 
II.2. Evoluţia principalelor ramuri ale activităţii economice, în anul 2020, se prezintă 
astfel: 
a) Comerțul exterior 
Fluxurile comerciale cu mărfuri ale României, în 2020, au atins 142,8 miliarde euro, 
cu 8,1% sub nivelul înregistrat în 2019. 
Exportul în 2020, de 62,2 miliarde euro, a fost cu 9,9% sub nivelul anului anterior. În 
cursul perioadei analizate, volumul cel mai ridicat al exportului s-a înregistrat în luna 
octombrie (6,26 miliarde euro), urmat de lunile septembrie (6,07 miliarde euro), 
noiembrie (6,03 miliarde euro), februarie (5,94 miliarde euro) și ianuarie (5,69 
miliarde euro), iar cele mai reduse în aprilie (2,93 miliarde euro), mai (3,76 miliarde 
euro), august (4,60 miliarde euro) și iunie (4,84 miliarde euro). Media lunară a 
exportului în anul 2020 a fost de 5,18 miliarde euro, datorită revenirilor din perioada 
septembrie – noiembrie în care s-au înregistrat medii lunare de peste 6 miliarde 
euro, superioară mediei lunare anuale din 2019 (de 5,75 miliarde euro).  
Livrările către statele membre ale Uniunii Europene (45,8 miliarde euro) s-au redus 
în cursul anului 2020, faţă de 2019, cu 8,9%, deţinând o pondere de 73,6 % în 
exportul românesc. 
Şi evoluţia exporturilor către ţările extracomunitare (16,4 miliarde euro) a fost în 
regres în anul 2020, reducerea volumului, în perioada analizată, fiind cu 12,6%, iar 
ponderea în totalul exportului de 26,4%. Comparativ cu anii anteriori, s-a înregistrat 
o reducerea a ponderii livrărilor în spațiul intracomunitar, datorită părăsirii UE de 
către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. 
Importul românesc, în anul 2020, a înregistrat un volum de 80,6 mld. euro și o 
reducere cu 6,6%, cu o micșorare procentuală mai mică a intrărilor de mărfuri din 
ţările comunitare (-5,6%), ponderea statelor membre UE în importul României fiind 
de 73,5%. 
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Reducerea volumului importului sub nivelul exportului a determinat, în 2020, o 
creştere a deficitului comercial cu 6,3% (1,1 mld. euro) față de 2019 (de la 17,3 la 
18,4 mld. euro). 
 
Comerţul exterior al României în plan teritorial, inclusiv Municipiul București 
 
TOP 10 al exportului pe judeţe în anul 2020 (după sediul social al exportatorului) la 
data de 31.10. (date disponibile), comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2019, se 
prezintă astfel: 
 

Nr.crt Județ Ponderea exportului 
judeţului 

în total export  - în % - 

Creştere procentuală 
2020/ 2019 în % 

 TOTAL EXPORT 100 -12,21 

1 Municipiul 
București 

17,44 -11,80 

2 Timiș 10,88 -10,75 

3 Argeș 7,36 -28,38 

4 Brașov 5,15 -12,19 

5 Dolj 4,68 +15,75 

6 Ilfov 4,58 -1,32 

7. Sibiu 4,41 -14,54 

8 Arad 4,22 -25,47 

9 Prahova 3,92 -1,78 

10 Alba 3,79 -7,38 

 
Exportul din cele 15 judeţe cumulează cca. 2/3  (66,43%) din livrările de mărfuri 
româneşti, Bucureștiul conducând detașat cu 17,44%.  
Chiar și reducerea exportului în perioada analizată în cazul Municipiului București a 
fost sub contracția medie la nivel național. 
La polul opus se află judeţele Gorj, cu o pondere de 0,09% din exportul total al ţării 
noastre, Giurgiu - 0,10%, Mehedinţi - 0,201Teleorman – 0, 21%, Ialomița – 0,23%, 
Vaslui – 0,24% și Brăila – 0,27%. 
La import, se constată o mare centralizare a derulării acestora prin firme 
înregistrate în Municipiul Bucureşti (32,33% din totalul importurilor) şi Judeţul Ilfov 
(8,67%), umate de judeţele Timiş (7,33%), Argeş (4,47%), Prahova (4,33%), Brașov 
(3,72%), Cluj (3,48%) și Arad (2,98%). Aceste 8 judeţe cumulează 2/3 din totalul 
importului românesc (67,28%). Ponderea restului județelor în importul total este sub 
nivelul menționat din care 23 județe au o pondere de sub 1% fiecare. 
 
Orientarea geografică. 
Principalii 10 parteneri comerciali ai României în anul 2020, în ordinea ponderii în 
totalul volumului schimburilor comerciale (export+import) au fost: Germania (21,6% 
din comerțul exterior al României), Italia (9,7%), Ungaria (6,3%), Franța (5,5%), 
Polonia (5,1%), China (4,1%), Turcia (3,9%), Olanda (3,7%), Bulgaria (3,3%) și Cehia 
(3,1%).  
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Exportul românesc s-a îndreptat în perioada analizată, în principal, către: Germania 
(cu o pondere de 22,7%), Italia (10,7%), Franţa (6,7%), Ungaria (5,0%), Polonia 
(3,7%), Bulgaria (3,6%), Olanda (3,5%), Turcia (3,4%),  Marea Britanie (3,3%), și Cehia 
(3,1%). Către aceste 10 țări se îndreapta 66% (circa 2/3) din exportul României. 
În top 10 țări furnizoare de mărfuri, în anul 2020, în funcție de ponderea acestora în 
importul românesc, sunt: Germania (20,8% din total import), Italia (8,9%), Ungaria 
(7,3%), China (6,3%), Polonia (6,2%), Franța (4,6%), Turcia (4,4%), Olanda (3,9%), 
Austria (3,2%) și Cehia (3,1%). 
În ce privește topul țărilor partenere în Balanța comercială, cele mai mari deficite 
comerciale s-au înregistrat în anul 2020 în comerțul cu R.P. Chineză (-4.235 mil. 
euro), Ungaria (-2.797 mil. euro), Polonia (-2.642 mil. euro), Germania (-2.583 
mil.euro), Turcia (-1.417 mil.euro), Austria (-1.092 mil. euro), Kazahstan (-1.069 
mil.euro), Federaţia Rusă (1.000 mil. euro), Olanda (-922 mil. euro) și Belgia (-781 
mil.euro), iar balanțe comerciale excedentare în schimburile comerciale cu Marea 
Britanie (+675 mil. euro), Franța (+448 mil.euro), Norvegia (+410 mil. euro), Arabia 
Saudită (+384 mil. euro), R. Moldova (+350 mil. euro), Israel (+292 mil. euro), Egipt 
(+284 mil.euro), Maroc (+263 mil. euro), Iordania (+245 mil.euro) și Liban (+189 mil. 
euro). 
 
b). Producţia industrială, inflențată de măsurile restrictive impuse atât în plan 
national de starea de urgență și starea de alertă, cât și cele luate de majoritatea 
țărilor lumii, a înregistrat o reducere în anul 2020, cu 9,2% (serie brută) faţă de 2019, 
datorită contracțiilor din toate ramurile și anume: industria prelucrătoare (-10,2%), 
industria extractivă (-9,9%), producţia şi furnizarea de energie electrică, termică, 
gaze, apa caldă şi aer condiţionat (-2,7%). La nivelul Municipiului București 
reducerea producției industriale a fost de 9,3%. 
Cifra de afaceri din industrie pe total (atât piață internă cât și externă), în 2020 faţă 
de 2019, a scăzut pe ansamblu cu 7,0%, datorită contracțiilor din industria 
prelucrătoare (-6,9%), precum și din industria extractivă (-11,1%). Pe marile grupe 
industriale, reduceri ale cifrei de afaceri s-au înregistrat în: industria bunurilor 
intermediare (-2,8%), industria bunurilor de uz curent (-3,2%), industria bunurilor de 
capital (-8,1%) și în industria energetică (-33,3%). Numai în industria bunurilor de 
folosinţă îndelungată s-a înregistrat o creștere (+4,4%). La nivelul Municipiului 
București, cifra de afaceri din industrie pe total (atât piață internă cât și externă), în 
2020 faţă de 2019, a crescut cu 4,3%. 
În ceea ce privesc comenzile noi din industrie, în anul 2020, comparativ cu 2019, s-au 
redus pe ansamblu cu 4,5%, datorită contracțiilor înregistrate la urmǎtoarele grupe 
industriale: bunuri intermediare (-3,4%), comenzi noi în industria bunurilor de capital 
(-5,4%) și bunuri de uz curent (-11,4%). Doar comenzile în industria bunurilor de 
folosinţă îndelungată au înregistrat o majorare (+21,5%). 
 
c) Volumul lucrărilor de construcţii, în 2020, comparativ cu anul precedent, a crescut 
cu 15,9%, serie brută, datorită evoluţiei favorabile a tuturor categoriilor de 
construcţii, respectiv lucrărilor de reparaţii capitale, care s-au majorat cu 46%, 
lucrărilor de construcţii noi (+9,3%) și lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente 
(+24,4%). 
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Pe obiecte, construcția de clădiri nerezidențiale a crescut cu 10,9%, construcția 
clădirilor rezidențiale cu 17,8%, iar construcțiile inginerești au înregistrat o majorare 
cu 18,5%. Aceste realizări se datorează și majorării salariului minim în construcții. 
Tendințele manifestate pe plan național sunt valabile și pentru MunicipiulBucurești, 
neexistând o statistică pe indicatorii de mai sus specifică capitalei țării. 
 
II.3. Balanţa de plăţi şi datoria externă 
Conform datelor Băncii Naţionale a României (BNR), în anul 2020, contul curent al 
balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 10.983 milioane euro, comparativ cu 
10.480 milioane euro în 2019, pe fondul creșterii deficitului balanței bunurilor cu 
1371 mil. euro, al majorării excedentului balanței serviciilor cu 981 mil. euro, al 
creșterii deficitului balanței veniturilor primare cu 656 mil. euro și înregistrării unui 
excedent al balanței veniturilor secundare mai mare cu 543 mil.euro.  
Datoria externă a României, la 31.12.2020 se ridică, conform datelor BNR, la 125,45 
miliarde euro (cu 15,69 mld.euro peste nivelul înregistrat la 31.12.2019), din care 
91,3 miliarde euro datoria pe termen lung (în creștere cu 22,8% faţă de sfârşitul 
anului 2019) şi 34,2 mld. euro datoria pe termen scurt (în scădere cu 3,6% faţă de 
31.12.2019).  
 
II.4. Rata dobânzii de politică monetară 
În cursul anului - 2020, și în ianuarie 2021, BNR a redus de 4 ori, rata dobânzii de 
politică monetară, după cum urmează: 
- începând cu 23 martie 2020 de la 2,50% la 2,00% pe an;  
- de la 2 iunie 2020 la 1,75% pe an; 
- începând cu 6 august 2020 reducere la 1,50% pe an; 
- începând cu 18 ianuarie 2021o nouă reducere la 1,25% pe an. 
În consecință, rata dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) a coborât, la 
datele menționate mai sus, de la 3,50% la 2,50%, ulterior la 2,25% și la 2,00%, fiind în 
prezent de 1,75%, iar rata dobânzii pentru facilitatea de depozit s-a redus de la 2 
iunie 2020 de la 1,50% la 1,25%, de la 6 august 2020 la un nivel 1,00% pe an, iar 
începând cu 18 ianuarie 2021 la un nivel de 0,75% pe an. 
 
II.5 Investiţiile străine directe au atins, în 2020, conform datelor BNR, un nivel de 
1.921 mil. euro (din care participaţiile la capital 3.953 mil. euro, iar creditele 
intragroup o valoare netă negativă de 2.032 milioane euro) fiind în scădere cu 60,4% 
față de nivelul înregistrat în aceeaşi perioadă din 2019.  
În perioada 1991 – 2020 în Municipiul București au fost înregistrate 106.326 societăți 
cu capital străin (43,9% din totalul firmelor cu capital străin înregistrate în România) 
cu o valoare a capitalului social subscris de 25,6 miliarde euro. Din acestea, în anul 
2020 s-au înregistrat în București 2.303 societăți cu capital străin (56,4%) cu o 
valoare a capitalului subscris de 0,5 miliarde euro. 
 
II.6 Conform comunicatului INS, investiţiile nete în economia naţională s-au majorat 
în 2020, comparativ cu 2019, cu 0,1%, datorită creșterilor înregistrate la grupa 
construcţii noi cu 9,3%, în timp ce investițiile nete la grupa alte cheltuieli s-au redus 
cu 10,5%, iar la utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 8,8% Structura pe ramuri 
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economice a investiţiilor în 2020. se prezinta astfel: construcţii 30,2%, comerţ/servicii 
25,0%, industrie 24,0%, agricultură 3,6%, alte ramuri 16,4%. 
 
II.7 Inflaţia, exprimată prin Indicele Preţurilor de Consum, în luna decembrie 2020, 
faţă de decembrie 2019, a crescut cu 2,1%, conform datelor Institutului Naţional de 
Statistică și BNR, încadrându-se în inflaţia ţintă, stabilită de BNR pentru 2020, de 
2,5%.  
Conform Eurostat, rata anuală a inflației în România în decembrie 2020 a fost de 
1,8% față de o rată medie înregistrată de SM-UE de 0,3%, ceea ce o plaseză pe locul 
24, doar înaintea Poloniei (+3,4%), Ungariei (+2,8%) și Cehiei (+2,4%), existând alte 8 
SM cu inflație sub nivelul țării nostre. 13 SM UE din 27 au înregistrat deflație, cea mai 
mare în Grecia (-2,4%), urmată de Slovenia (-1,3%), Irlanda (-1,0%) și alte10 SM, iar în 
două SM (Bulgaria și Franța) inflația a fost 0%. 
 
II.8 Rata şomajului, la nivel național, a fost estimată la 4,9% în luna decembrie 2020, 
aflându-se în scădere cu 0,2 puncte procentuale faţă de nivelul înregistrat în luna 
noiembrie 2020. Rata șomajului la bărbați (5,1%) a fost cu 0,5 puncte procentuale 
mai mare decât la femei (4,6%). Conform datelor Direcției Generale de Statistică 
București, rata șomajului în capitala țării a fost în fiecare lună a anului 2020 de 1,2% 
din care în rândul bărbaților de 1,1% iar al femeilor de 1,3%, deci cu mult sub media 
națională. 
 
III.Perspective 
Guvernul României a construit bugetul pentru anul 2021 preconizând o creștere 
economică cu 4,3%, un deficit bugetar cash de 7,16%, cu venituri în creștere cu 13% 
până la 365 mld. lei și cheltuieli în creștere cu 5 %, respectiv în sumă de 445 mld. lei. 
Comisia Națională de Strategie și Prognoză în ”Prognoza de iarnă” (ianuarie 2021) 
anunță pentru acest an o creștere economică de 4,3%, iar pentru 2022 de 4,7%.  
Prognoza de iarnă a Comisiei Europeane arată că în România creșterea economică va 
revină în teritoriu pozitiv în 2021, cu un avans de 3,8%, continuată cu 4,0% în 2022. 
Potrivit aceleeași surse, economia UE va crește în medie cu 3,7% în 2021, respectiv 
cu 3,9% în 2022, respectiv ușor sub prognoza pentru țara noastră. 
Ultima prognoză a Fondului Monetar Internațional (FMI) pentru România anunță o 
creștere economică în anul 2021 de 4,6%, mai optimistă chiar față de coeficientul 
folosit la construirea bugetului pe acest an.  
Deși la începutul anului 2021, Banca Mondială estima o creștere economică pentru 
țara noastră cu 3,5% în 2021, respectiv cu 4,1% în 2022, în contextul în care a 
prevăzut o reducere în 2020 cu 5%, cea reală fiind de 3,9%, la finele lunii martie a.c. 
și-a îmbunătățit prognoza estimând o majorare a PIB-ului în 2021 cu 4,3% și respectiv 
cu 4,1% în 2022. Totodată, a mai prognozat pentru țara noastră, în anul 2020, 
creșteri ale producției industriale cu 5,2%, producției agricole cu 14,2% și serviciilor 
cu 3,1%. 
Pe termen scurt, potrivit opiniilor exprimate la finele lunii martie 2021 de către 
managerii societăţilor comerciale, centralizate de INS, se contureză pentru perioada 
martie - mai 2021 tendinţe de: 
- Creștere moderată a volumului producției în industria prelucrătoare, nuanțată cu 

o majorare accentuată la fabricarea altor produse din minerale nemetalice și o 
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scădere a producției de îmbrăcăminte; creșterea activității în construcții; creștere 
moderată a activității în sectorul de comerţ cu amănuntul; o reducere moderată 
a cererii de servicii. 

- Creștere moderată a numărului de salariați în construcții și în comerțul cu 
amănuntul, relativă stabilitate a numărului de salariați în industria prelucrătoare 
și în sectorul de servicii. 

- Creștere a prețurilor în lucrările de construcții și în comerțul cu amănuntul; 
creștere moderată a prețurilor în industria prelucrătoare, precum și o tendință de 
relativă stabilitate a prețurilor de facturare a prestațiilor de servicii. 

 
(Red. Mircea Toader - 1.04.2021) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


