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A MUNKAPIACI TERMELÉKENYSÉG ÉS AZ INTÉZMÉNYEK 

ÖSSZEFÜGGÉSEI KÜLÖNBÖZŐ KÉPZETTSÉGI SZINTEKET 

IGÉNYLŐ ÁGAZATOKBAN 
 

Máté Domicián 

 

Összefoglalás 

A tanulmány alapvetően egy kutatás közbeni állapotot tükröz, amelyben elsősorban a 

munkapiaci termelékenységben az utóbbi évtizedekben bekövetkezett szektorális változásokra 

koncentrálok. A célom ezzel egyrészt előre jelezni a munkakeresletben várható jövőbeni 

tendenciákat. A vizsgálódásaim során másrészt arra a kutatási kérdésre keresem a választ, 

hogy az 1980 és 2007 közötti időszakban, és mintegy harminc OECD tagországra 

vonatkozóan, az egy munkavállalóra jutó kibocsátás növekedési üteméhez hogyan járult hozzá 

az emberi és a fizikai tőké akkumulációja.  

A számításaimmal továbbá egy dinamikus panel regressziós módszertan segítségével azt 

kívánom nemcsak a gazdaságpolitikai döntéshozatal számára alátámasztani, hogy milyen 

munkaerő-piaci intézmények (pl. a munkanélküli segélyezés, a piaci szabályozás stb.) és 

hogyan befolyásolták szignifikánsan a különböző képzettségi szinteket igénylő ágazatokban a 

hosszú távú termelékenység alakulását. 

Kulcsszavak: termelékenység, munkapiaci intézmények, szektorális elemzés 

JEL kód: E25, I23, O43 

 

Abstract 
This paper aims for an empirical validation of the impact of industrial structure on aggregate 

income and employment growth. The main objective of this study is to analyse labour 

productivity tendencies of the period between 1980 and 2007 in various OECD member 

countries. In our estimations we followed a specific taxonomy to identify the features of 

output per capita growth in different labour-skilled (high, intermediate high and low, low) 

branches. Besides determining the sectoral differences of labour demand by standard 

comparative statistics, we used in our model a dynamic panel regression method.  

All in all, we conclude that nowadays the high-skilled branches have achieved better 

economic growth performance than the lower-skilled ones in most of the OECD countries. 

Analysing the time series panel data of these countries we also claim that productivity was 

impacted by several labour market institutions in each sector. Thus, the unemployment 

benefits and the increasing employment legislation might correlate with negatively 

productivity (economic growth per capita). 

Keywords: productivity changes, labour market institutions, high-skilled employee, sectoral 

approach 

 

Bevezetés 

 

A gazdasági növekedés és az egyes országok teljesítménye között megfigyelhető különbségek 

kutatása szinte egyidős a közgazdaságtannal. A gazdasági fejlődést alapvető forrásait 

formalizálva elsők között Solow (1956) vezette be a szakirodalomban. Az eredeti modellből 

sokszor tévesen levont és ezért gyakran kritizált következtetés szerint hosszú távon az egy 

főre eső jövedelem növekedési rátájának minden országban meg kell egyeznie. A modellből 

viszont csupán a gazdaság átmeneti dinamikájának egyfajta feltételes „válaszát” ragadhatjuk 

meg a termelési tényezők akkumulációján keresztül. A növekedés valódi okát, amennyiben 

ténylegesen meg kívánjuk találni, akkor azt endogén módon, magából a modellből kell 

levezetnünk.  
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Az endogén megközelítés nem újszerű követelmény, hiszen Schumpeter (1912[1980]) szerint, 

csak az „önmagára hagyott” és külső hatásoktól mentes gazdaság változásait tekinthetjük 

fejlődésnek. Az eredeti Solow-modell empirikus és elméleti hiányosságain felbuzdulva az 

1980-as évektől kezdődően ezért új növekedéselméleti irányzatok kezdték el bontogatni 

szárnyaikat.
1
 Az elméletek egyik ilyen megközelítésében Gwartney et al. (1999) szerint a 

kibocsátás növekedési rátájában tartós eredményt csak a gazdasági környezet megváltozása 

okozhat.  

 

A legutóbbi években továbbá jelentősen felerősödtek a foglalkoztatás kérdéskörében a 

munkaerő-piaci intézményekkel kapcsolatos elméleti viták. Az intézmények szerepének a 

megítélése Gács (2005) szerint lényegében két egymással szöges ellentétben álló 

megközelítésben képzelhető el. Az egyik oldal elképzelése azon alapszik, hogy, mivel a 

munkapiac jellege nem különbözik jelentősen a termékpiacoktól, így az elmúlt évszázadokban 

létrejött sajátos intézmények (például a foglalkoztatottakat védő jogszabályok, a 

munkanélkülieket támogató ellátási rendszerek stb.) túlságosan megnehezítik annak 

működését. A merevség megoldására a piaci liberalizációt – más szóval deregulációt –, azaz a 

zavartalan működést nehezítő akadályok felszámolását tekintik kulcsfontosságúnak. A 

mindezzel az elképzeléssel szembenállók a munkapiac működési zavaraiból, úgymint az 

információs aszimmetriából, a piaci erőfölényből stb. indulnak ki, amelyek miatt nem lehet 

véletlen az intézmények kialakulása. A gazdasági teljesítmény növelése érdekében ezért a 

piaci tökéletlenségeket korrigáló intézmények mindenképpen szükségesek, mert bár 

kétségtelenül merevséget hoznak a munkapiac zavartalan működésébe, de egyben segítenek is 

a piaci tökéletlenségek hatásait korrigálni.  

 

Az intézmények hagyományos northi determinációja olyan formális szabályokat és informális 

korlátokat különböztet meg, amelyek különböző gazdasági, társadalmi, illetve politikai 

kölcsönhatásokat egyaránt befolyásolnak (North, 1992). Az intézmények tehát számítanak 

(institutions matter). Ez az „elcsépelt” megállapítás az intézményi közgazdaságtanban egyre 

jobban a hogyan kérdésre tevődött át, illetve inkább arra, hogy vajon milyen tényleges 

tartalommal bírnak a gazdasági szereplők számára. Mind a mai napig tehát számos nyitott 

kérdés maradt a kutatók számára, a mi aspektusunkban például az, hogy vajon a munkaerő-

piaci intézmények milyen hatásokat fejtenek ki a munkatermelékenységre a különböző 

szektorokban. 

 

A gazdasági növekedés szektorális vizsgálatainak a képzettségek szerinti megközelítését 

elsősorban az indokolja, hogy mennyire különbözőek az egyes ágazatokon belül a termelés 

során alkalmazottak jártassága. A kutatókat szintén nagyon régen érdekli a munkapiaci kínálat 

és kereslet közötti eltérések lehetséges magyarázatai. A különböző képzettséggel bíró 

munkavállalók iránti keresleti igény volumenét alapvetően a gazdasági növekedés és a 

termelékenység jellemzi. A kereslet struktúráját pedig közvetlenül a foglalkoztatottak ágazati 

megoszlása és az egyes ágazatok foglalkozás és a szakképzettség szerinti összetétele 

határozza meg (Tímár, 1996). A munkapiaci kereslet által igényelt képzettség és a 

munkavállalókat kibocsátó képzések eredményeként létrejövő kínálat összehangolása azonban 

meglehetősen komplex és megoldhatatlan feladatnak tűnik. Az idillikus egyensúly elérését 

még bonyolultabbá teszi a munkavállalók azon képessége, hogy a megszerzett tudásukat 

évtizedeken keresztül folyamatosan fejlesztik, illetve módosítják. Mindez azonban 

semmiképpen sem jelenti azt, hogy nincs szükség gazdaságpolitikai iránymutatásokra és 

hosszú távú prognózisokra.  

                                                 
1
 Az egyes alapmodelleket és azok „mellékágainak” sajátosságait Czeglédi (2007) részletesen bemutatta. 
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Anyag és módszer 

 

A tanulmányban ezért elsősorban a munkatermelékenység és a munkaerő-piaci intézmények 

kapcsolatára koncentráltam. A vizsgálatok során egyrészt arra a kérdésre keresem a választ, 

hogy az utóbbi évtizedek makrogazdasági változásai az 1980 és 2007 közötti időszakban a 

kibocsátás és a foglalkoztatás alakulásában milyen tendenciákat eredményeztek az egyes 

ágazatokban. Másrészt még arra vagyok kíváncsi, hogy az egy munkavállalóra jutó 

kibocsátást (munkatermelékenységet) a foglalkoztatás, illetve a különböző munkaerő-piaci 

intézmények alakulása hogyan befolyásolták a különböző képzettségi szinteket igénylő 

szektorokban. A következő alfejezetekben először az utóbbi évtizedekben jellemző 

makrogazdasági tendenciákat ismertetem röviden, majd pedig az empíria segítségével azt a 

hipotézisemet tesztelem, hogy a termelékenység növekedési ütemét bizonyos munkapiaci 

intézmények eltérően befolyásolják a különböző képzettséget igénylő szektorokban 

 

Anyag 
 

 
1. ábra: A foglalkoztatás * éves átlagos alakulása az 1980 és 2007 közötti időszakban, a 

különböző képzettségi szinteknek megfelelő ágazatokban és OECD országokban 

Forrás: saját számítások és az EU (2013) KLEMS adatbázis alapján szerkesztve. 

Megjegyzés: * reál Bruttó Hozzáadott Érték (GVA) konstans árakon. 

-0,03 -0,02 -0,01 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07

USA
Szlovénia
Szlovákia

Svédország
Spain

Portugália
Olaszország

Németország
Málta

Magyarország
Luxemburg

Litvánia
Lettország

Lengyelország
Korea

Kanada
Japán

Írország
Hollandia

Görögország
Franciaország

Finnország
Észtország

Egyesült Királyság
Dánia

Csehország
Ciprus

Belgium
Ausztria

Ausztrália

Magas Közepesen-magas Közepesen-alacsony Alacsony



. 

4 

 

Az elemzés első lépéseként az egyes szektorokat az alkalmazottak képzettsége alapján 

klasszifikáltam. Az ágazati besorolást az OECD által használt (ISIC REV. 3.) szabványának 

és az EUROSTAT Nemzetközi Oktatási Standardjának (ISCED) figyelembe vételével, 

valamint van Ark és szerzőtársai [2003] ajánlásai alapján rendszereztem. A magas (HS), 

közepesen magas (HIS) és alacsony (LIS), illetve alacsony (HS) képzettségi szinteknek 

megfelelő ágazati csoportosítást van Ark et al.(2003) besorolása alapján végeztem el. 

 

A módszertan tesztelése előtt nézzünk meg néhány egyszerű leíró statisztikát. Az [1. ábra] 

tartalmazza az EU (2013) KLEMS adatbázisából rendelkezésre álló adatok alapján a 

számítások eredményeit a foglalkoztatás alakulásáról. Az 1980 és 2007 közötti időszakban a 

továbbiakban mintegy harminc OECD tagországra vonatkozóan vizsgálódtam. Az ábrából 

egyrészt kitűnik, hogy a foglalkoztatás növekedési üteme szinte az összes vizsgált országban a 

magas (HS) és a közepesen magas (HIS) képzettségűeket foglalkoztató ágazatokban volt 

jellemzően magas (körülbelül 2% és 7% körüli intervallumban szóródtak az adatok), illetve a 

legkisebb növekedés az alacsony szintű jártasságot igénylő szektorokban volt megfigyelhető. 

Ráadásul, számos országban így hazánkban is, akár csökkenést is megfigyelhetünk ezekben 

az ágazatokban (-3% és 1% közötti intervallumban találhatunk értékeket).  

 

Az [1.] táblázatban a kibocsátás és a foglalkoztatás struktúrájában bekövetkezett szerkezeti 

változásokat tekinthetjük át. A hosszabb távú prognózisok felállításához vizsgáljuk meg a 

kibocsátás struktúrájában bekövetkezett átrendeződéseket. A magas képzettséget igénylő 

ágazatok részaránya 32%-ről 43%-ra, a közepesen magasnál pedig 8%-ról 14%-ra erősödött 

az alacsony intenzitású ágazatok rovására (31%-ról és 27%-ról közel 24%- és 17%-ra 

csökkentek). Az aggregált gazdasági növekedésben a magas képzettséget igénylő ágazatok 

egyre nagyobb szerepet töltenek be az általam vizsgált OECD országokban.  

 

1. táblázat: A kibocsátás és a foglalkoztatás struktúrájának alakulása, a különböző 

képzettségi szinteknek megfelelő ágazatokban és az egyes OECD országok átlagában 

Ágazatok MAGAS KÖZEPESEN 

MAGAS 

KÖZEPESEN 

ALACSONY 

ALACSONY 

A kibocsátás részarányai (%) 

1980* 32,60% 8,17% 31,87% 27,36% 

1995 36,56% 9,96% 32,25% 21,23% 

2007 43,39% 14,52% 24,75% 17,34% 

A foglalkoztatás részarányai (%) 

1980* 24,96% 12,24% 32,90% 29,91% 

1995 28,88% 13,83% 31,65% 25,64% 

2007 31,86% 15,09% 29,87% 23,18% 

Forrás: saját számítások és az EU (2013) KLEMS adatbázis alapján szerkesztve. 

Megjegyzés: * EU-15, AUS, CAN, JPY, KOR, USA. 

 

A foglalkoztatás struktúrájában bekövetkezett átrendeződés alapján továbbá megállapítható, 

hogy 1980-hoz képest 2007-re a munkapiaci-kereslet főként a magas képzettségű ágazatok 

felé tolódott el (25%-ról 32%-ra növekedett) az alacsonyabbak rovására (30%-ról 23%-ra 

csökkent a foglalkoztatás részesedése). Ezekből a leíró statisztikákból tehát kitűnik az a 

prognózis, hogy a munkapiacon egyre jobban szükség van a magasabb szintű képzettséggel 

rendelkezőkre, bár a precizitás kedvvért jegyezzük meg, hogy még mindig az alacsony 

képzettséget igénylő ágazatok biztosították (2007-ben) arányában a nagyobb foglalkoztatást 

(53%) a magasan képzett munkaerőt alkalmazó ágazatokhoz viszonyítva. 
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Módszer 
 

A korábbi fejezet vizsgálati eredményei a leíró módszertan hiányosságaiból adódóan azonban 

nem képes teljes körűen feltárni a foglakoztatás és az output közötti kapcsolat természetét. Az 

emberi tényező képzettségének, illetve a munkaerő-piaci intézmények szerepét ezért a 

továbbiakban egy a témában nagy népszerűségnek örvendő modellel vizsgáltam meg 

(Mankiw et al., 1992). A foglalkoztatás és az egy főre jutó kibocsátás (termelékenység) 

közötti kapcsolat vizsgálatát természetesen minden egyes képzettségi szintnek megfelelő 

ágazatban a következő panel-regressziós modell (1.) alapján teszteltem: 

ititititoit eXgnINVyy   ln)ln(lnlnln 43211   (1) 

Visszafelé haladva a változók definiálásában az i-edik országban és t-edik időpontban az első 

változó az [ε] hibatag. Az [X] vektor reprezentálja az egyes munkaerő-piaci intézményeket. A 

kontrollváltozóink közül az első a neoklasszikus modellből fakadóan a munkaállomány 

növekedése [n], az amortizáció [δ] és a hosszú távú technológiai haladás [g] feltételezett 

rátájával megnövelt változó, e két utóbbinak az eredeti modellnek megfelelően konstans 

(0,05) értéket adtam. A második a fizikai tőkébe való beruházás [INV], amelyet az ún. Bruttó 

Fix Tőke Formációnak
2
 a kibocsátásra jutó mértékével helyettesítettem. A következő 

együttható az egy főre jutó reál Bruttó Hozzáadott Érték [y] változásának egy évvel 

késleltetett logaritmikus értéke konstans (1995) árakon számolva. A függő változónk pedig 

szintén az egy főre jutó kibocsátás logaritmusának differenciája, amely a hosszú távú 

egyensúlyi (steady state) növekedési szintet reprezentálja. 

 

A modellel vizsgált panel mérete az 1980 és 2007 közötti időszakot átfogó 

kiegyensúlyozatlan minta, amely 30 országot és 438 megfigyelést tartalmaz. Az egyenlet 

becslése előtt még meg kell indokolni, hogy miért és melyik a dinamikus panel-regressziós 

módszertant választottam. Az endogén növekedés elméletek alátámasztása érdekében 

Arellano és Bond (1991) dinamikus modellspecifikációját alkalmaztam, amely felhasználható 

a hosszú távú egyensúlyi állapotot meghatározó tényezők közötti kapcsolatok vizsgálatára. A 

precizitás kedvvért megemlítem, hogy a szakirodalomban igen elterjedt a módszertan 

alkalmazása során általában az egy, illetve két lépéses GMM technika közül az utóbbit 

javasolják (Peneder, 2002), viszont a különböző szektorok összevetése érdekében kizárólag az 

első módszerrel kalkulált eredményeket ismertetem. A modellben a magyarázó változók 

esetében az endogenitás figyelembe vétele miatt továbbá minden esetben az egy évvel 

késleletetett predeterminált értékekkel instrumentáltam. A vizsgálati eredményeket a 

következő (2.) táblázat tartalmazza. 

 

Eredmények 
 

A táblázat első oszlopa a korábban felsorolt magyarázó változókat összesíti. A beruházási 

ráták [INV] esetében látszik, hogy hatásuk a termelékenységre a neoklasszikus növekedési 

modell következtetéseinek megfelelően pozitív előjelűek, és statisztikailag szignifikánsak az 

alacsony (LS) képzettséget igénylő ágazatok kivételével. A szignifikancia hiánya csak annyit 

jelent ebben az esetben, hogy adottnak véve a korábban említett gazdaságpolitikai tényezőket, 

a beruházás változása nem járt együtt a termelékenység növekedésével ebben az ágazatban.  

 

                                                 
2
 Gross Fixed Capital Formation (GFCF) az OECD definíciója szerint azokat az újonnan létrehozott tárgyi 

eszközöket ragadja meg, amelyeket gazdaságban beruházásra kerültek. 
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A foglalkoztatás növekedését és a többi (konstansnak vett) amortizációt és a technológiai 

növekedést megragadó komponens pedig minden ágazatban negatívan korrelál a 

termelékenység növekedésével. Emellett levonhatjuk még azt a következtetést, hogy a 

foglalkoztatottak számában bekövetkezett egységnyi változás a leginkább a magas 

képzettséget igénylő ágazatokban csökkenti a termelékenységet. Mindez a gazdaságpolitika 

döntéshozók számára hosszabb távon megnyugtató, amennyiben a stabil makrogazdasági 

környezet, az exportösztönzés és az emberi tényezőbe történő beruházások (oktatáson 

keresztüli) támogatása áll a célkeresztjében. 

 

2. táblázat: A kibocsátás változását meghatározó tényezők becslése az 1. egyenlet 

alapján a vizsgált OECD országokban, és a megfelelő ágazatokban 
Függő változó: Δln(egy foglalkoztatottra jutó reál GVA) 

Magyarázó 

változók 

Magas Közepesen 

magas 

Közepesen 

alacsony 

Alacsony 

konstans −0,385 0,318 −1,149 -0,725 −1,192 −1,008 −0,075 0,016 

 (-1,49) (0,77) (-2,81)*** (-1,99)** (-3,16)*** (-2,02)** (-0,32) (0,05) 

Δln(GVA/fő)it-1 -0,221 -0,464 0,479 0,281 0,145 0,184 0,562 0,442 

 (-0,72) (-1,38) (3,07)*** (1,81)* (0,85) (1,1) (4,44)*** (2,08)* 

ln(INV)it 0,166 -0,061 0,418 0,305 0,423 0,264 0,045 0,008 

 (2,314)* (-0,45) (3,13)*** (2,57)*** (3,5)*** (1,66)* (0,59) (0,08) 

ln(ni+g+δ)t −0,417 −0,267 −0,813 −0,668 −0,515 −0,509 −0,421 −0,42 

 (-1,83)* (-1,52)* (-5,14)*** (-4,03)*** (-3,89)*** (-3,76)*** (-3,84)*** (-2,51)** 

ln(UN_BEN)it  −0,075  0,005  −0,051  -0,006 

  (-2,61)***  (0,23)  (-1,84)*  (-0,28) 

ln(EPL)it    −0,725  −0,122  0,049 

    (-2,38)**  (-1,76)*  (0,78) 

Megfigyelések 

száma 

60 58 60 55 60 50 60 57 

Országok 

száma 

30 30 30 30 30 30 30 30 

Wald-teszt 7,17* 10,48** 26,74*** 21,89*** 18,18*** 18,49*** 61,50*** 19,51*** 

Forrás: saját számítások és az EU (2013) KLEMS és az OECD adatbázis alapján szerkesztve. 

Megjegyzés: zárójelben a heteroszkedaszticitás szempontjából robosztus t-statisztikák 

szerepelnek. *** 1 százalékos, ** 5 százalékos, * 10 százalékon szignifikáns. 

 

A humán tőkeszerepét az intézményi közgazdaságtan aspektusában szintén meg lehet 

vizsgálni. Ebben az aspektusban intézmények egyike sem biztosítja önmagában a gazdasági 

növekedést csupán megteremtik az „esélyt”, illetve magát a piaci környezetet a fejlődést 

meghatározó tényezők kialakulásához. Az OECD adatbázisban rendelkezésre álló adatokból 

néhány munkapiaci intézmény szerepét és hatását vizsgáltam meg szintén ugyanebben az 

ágazati megközelítésben és dinamikus modellben. A számítások eredményei alapján a 

szakszervezetek, a munkapiaci szabályozás (EPL), a minimálbérek, a munkanélküli ellátások 

(UBs) és az aktív munkapiaci támogatások (ALMPs) közül a munkanélküli ellátások és a 

piaci szabályozást találtam szignifikánsnak. Mind a munkanélküli támogatások, mind a piaci 

szabályozás egységnyi változása negatívan korrelál a termelékenység növekedésével 

függetlenül attól mely ágazatot vizsgáltam meg. A vizsgált tényezők közötti negatív kapcsolat 

megegyeznek Mourre (2006), illetve Layard és Nickell (1999) stb. korábban megvizsgált 

empirikus eredményeivel. 
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Következtetések 
 

A tanulmány egy kutatás közbeni állapotot tükröz csupán, amelyből egyrészt kiderült, hogy az 

aggregált gazdasági növekedésben a magas képzettséget igénylő ágazatok egyre nagyobb 

szerepet töltenek be az általam vizsgált OECD országokban, másrészt a munkapiacon 

manapság egyre jobban szükség van a magasabb szintű képzettséggel rendelkezőkre 

 

Az eredményeimből továbbá kitűnik, hogy az utóbbi évtizedekben felerősödő globális munka- 

és tőkepiaci bizonytalanságokat nem feltétlenül az állami (túl)szabályozás oldhatja meg. A 

többségében a napi részérdekeken alapuló demokráciákban a központi döntéshozatal sokszor 

sérti a hosszú távú fejlődés fenntarthatósági kritériumát. Ezért is nőtt meg az igény a 

pártpolitikák „ciklikus ingadozásain” és periódusain túlmutató függetlenül szabályozó 

intézmények iránt. A túlzott szabályozás mellett pro és kontra számos indok felsorolható,
3
 

azonban a vizsgálati eredmények hogy mindez nem jelentheti a verseny és a piac szerepének 

kategorikus kirekesztését. Ellenkezőleg, csak akkor tekinthetjük igazán hatékonynak, ha a 

szabályozás piaci elveken nyugszik. 

 

A munkanélküliek alapvetően passzív ellátása (UB) elsősorban abból a célból funkcionál, 

hogy a munkaerő-piaci és a nem előre biztosítható kockázatokkal szemben védelmet nyújtson. 

Ez a támogatási forma lényegében egy átmeneti jövedelmet biztosit a munkanélküliek 

számára. Magát a támogatás jogosultságát természetesen szigorú feltételekhez és normákhoz 

igazítják, úgymint a megfelelő hosszú korábbi munkavégzés, valamint a jogosultság 

időtartamát stb. szintén szabályokhoz kötik. Ennek ellenére a támogatások csökkentése 

indokolt az eredmények alapján. A hatékonyabb termelési költségek és a rugalmasabb 

munkapiacok elérése érdekében megindult reformfolyamatok csökkenthetik ugyan a korábban 

kialakult torzulásokat, de megszűntetni viszont aligha tudják. A változásokhoz jobban 

alkalmazkodott foglalkoztatás ösztönzésével, a kevesebb munkanélküli támogatással 

nyilvánvalóan csökkenhet a szabályozási folyamat relevanciája. Mindazonáltal a döntéshozók 

magától értetődő feladata továbbra is az, hogy a méltányosság jegyében támogassák azokat az 

intézkedéseket, melyek a technológiai változások, és a transznacionális munkapiacok 

következtében hátrányosan érintett emberek helyzetét javíthatja. 
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