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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(Αριθµ.3) 
Συντάκτες: Θεόδωρος Ξυπολιάς                  
                     Σύµβουλος Α΄ΟΕΥ 
                     Ελένη ∆ήµιζα 
                     Γραµµατέας Β΄ΟΕΥ 
 
 
1. Ο

ΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ 
 

1. Ο
 προϋπολογισµός του Οµάν για 
το επόµενο έτος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Η κυβέρνηση του Οµάν ανακοίνωσε  
πρόγραµµα περικοπών για τον 
προϋπολογισµό του 2015 , µετά την 
πτώση των τιµών πετρελαίου το µήνα 
Νοέµβριο σε 75$ το βαρέλι. Οι τοµείς 
που πρόκειται να επηρεαστούν από τις 
περικοπές θα είναι κάποια προγράµµατα 
και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Το 
Σουλτανάτο του Οµάν παράγει 
περισσότερα από 900.000 βαρέλια αργού 
πετρελαίου ηµερησίως που αντιστοιχούν 
στο 50% του ΑΕΠ. Η κυβέρνηση 
σχεδιάζει αναµόρφωση του φορολογικού 
συστήµατος και επαναπατρισµό 
κεφαλαίων. Περίπου $2,4 δις 
υπολογίζονται τα έργα στο Οµάν για το 
2014 στον τοµέα της ενέργειας και των 
κατασκευών ενώ µεγάλο ήταν και το 
ύψος των επενδύσεων. Λόγω των 
περικοπών στον προϋπολογισµό, η 
υλοποίηση ορισµένων µικρών έργων 
αναµένεται να αναβληθεί για το 2015.  
 

2. Η
 Βασιλεία ΙΙΙ και το 
τραπεζικό σύστηµα της 
Σαουδικής Αραβίας. 

 

 Σύµφωνα µε νέα µελέτη που είδε 
πρόσφατα το φως της δηµοσιότητας, οι 
τράπεζες της Σαουδικής Αραβίας πρέπει 
να επαναπροσδιορίσουν τους 
στρατηγικούς τους στόχους ενόψει της 
επερχόµενης εφαρµογής των κανόνων της 
Βασιλείας ΙΙΙ. Πιο συγκεκριµένα 
θεωρείται πρόκληση για τις εν λόγω 
τράπεζες να αναθεωρήσουν την 
πιστωτική τους πολιτική θέτοντας νέα 
όρια πιστώσεων καθώς και νέα όρια 
απαιτούµενων κεφαλαίων για τις 
επιχειρήσεις. Σε κάθε περίπτωση θα 
πρέπει ο τελικός στόχος των τραπεζών 
της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και όλων 
των χωρών του Κόλπου να είναι η 
εξασφάλιση της ρευστότητας. Οι νέοι 
κανονισµοί της Βασιλείας ΙΙΙ θα πρέπει 
να δρουν µη περιοριστικά προς τις 
Τράπεζες, αλλά ως µια ευκαιρία να 
επαναπροσδιορίσουν τους στρατηγικούς 
τους στόχους, όντας προσανατολισµένες 
προς το µέλλον.  
 

3.
 διεθνής πτώση των τιµών 
του πετρελαίου 
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Στην τελευταία τους συνεδρίαση οι χώρες 
του OPEC αποφάσισαν να κρατήσουν 
σταθερή την παραγωγή πετρελαίου, παρά 
την συνεχιζόµενη πτώση των τιµών αργού 
πετρελαίου διεθνώς, που τελευταία 
έφτασε τα 80$ το βαρέλι, έναντι 100$ το 
βαρέλι που ήταν η σχετική πρόβλεψη στις 
αρχές του τρέχοντος έτους. Σύµφωνα µε 
τον Οργανισµό, η παραγωγή του 
πετρελαίου πρέπει να καλύπτει επαρκώς 
την αυξανόµενη ζήτηση. Μέχρι το 2040, 
η κατανάλωση του πετρελαίου 
αναµένεται να φτάσει σε ακόµη 
υψηλότερα επίπεδα. 
 

4. Τ
α δηµόσια οικονοµικά της 
Σαουδικής Αραβίας. 

 
Το πλεόνασµα της Σαουδικής Αραβίας 
ανήλθε  σε SR904.6 δις µέχρι το τέλος 
του Οκτωβρίου 2014, σε σύγκριση µε 
SR801.8 δις κατά τον προηγούµενο µήνα, 
σηµειώνοντας αύξηση  13%,   SR103 δις 
σε ένα µήνα. 
Η αύξηση είναι σηµαντική  δεδοµένου ότι 
αυτό συνέβη παρά την συνεχή πτώση των 
τιµών του πετρελαίου κατά τους 
τελευταίους τρεις µήνες, όπου οι τιµές 
βύθιστηκαν  από $115 σε σχεδόν $70 το 
βαρέλι. 
Τα αποθέµατα αυξήθηκαν ως αποτέλεσµα 
της συσσώρευσης των πλεονασµάτων  
του προϋπολογισµού κατά τα τελευταία 
πέντε χρόνια. Φέτος, το σύνολο των 
εσόδων του προϋπολογισµού ανέρχεται 
σε   SR1.1 τρις και το πλεόνασµα 
αναµένεται να φτάσει τα 180$ δις.  
Το αναµενόµενο πλεόνασµα βασίζεται 
στη µέση τιµή του πετρελαίου σε $90 το  

βαρέλι για το υπόλοιπο του έτους σε 
σύγκριση µε τη µέση τιµή του πετρελαίου 
Brent σε $105 κατά τους τελευταίους 
εννέα µήνες του τρέχοντος έτους. 
Η Σαουδική Αραβία καθηµερινά  εξάγει  
κατά µέσο όρο 6,73 εκατοµµύρια βαρέλια, 
Τα έσοδα από το πετρέλαιο καλύπτουν 
σχεδόν το 90% των εσόδων του 
προϋπολογισµού της Σαουδικής Αραβίας, 
ενώ το υπόλοιπο 10 % προέρχεται από 
προϊόντα πέραν του τοµέα του πετρελαίου. 
Τα έσοδα ανήλθαν σε  SR780 δις (208 δις 
δολάρια) στο πρώτο εννεάµηνο του 
τρέχοντος έτους ενώ τους υπόλοιπους τρεις  
µήνες αναµένεται να φτάσουν  SR221.5 δις 
(59 δις δολάρια). 

 
 

5.
ατασκευαστικά έργα στη 
Σαουδική Αραβία 

 
Ο Πρίγκηπας Saud bin Abdullah bin Al-
Saud Thunayan, Πρόεδρος της Βασιλικής 
Επιτροπής για Jubail και Yanbu (RCJY), 
έχει υπογράψει  δύο συµβάσεις για την 
κατασκευή γεφυρών για τη διευκόλυνση 
των συγκοινωνιών. Μια τρίτη σύµβαση 
προβλέπει την ανάπτυξη του παραλιακού 
δρόµου και τις βασικές διευκολύνσεις που 
ανήκουν σε βιοµηχανικές και 
κατοικηµένες περιοχές στην Jubail. 
Η αξία των τριών συµβάσεων ανέρχεται  
σε SR199.73 εκατ. 
Ο Πρίγκηπας Saud υπέγραψε την πρώτη 
σύµβαση µε την Κίνα για την κατασκευή 
και την ανάπτυξη της οδού Al Meena στο 
Yanbu (βιοµηχανική πόλη) που 
περιλαµβάνει τη δηµιουργία 
διασταυρώσεων, των δικτύων  
αποχέτευσης ανάµεσα στον  
αυτοκινητόδροµο και στην Al Meena 
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Street, εργασίες εξωραϊσµού, φωτισµό και 
παροχή εξοπλισµού. Η περίοδος  
εκτέλεσης  αυτού του προγράµµατος είναι 
δύο χρόνια. 
Η δεύτερη σύµβαση συνήφθη µε το  
Ίδρυµα Nasser Abdullah  Abu Sarhad για 
την  παροχή υπηρεσιών µεταφοράς στο 
σχολείο για τους µαθητές όλων των 
βαθµίδων. 
Η τρίτη σύµβαση υπεγράφη µε εταιρεία  
Συµβούλων που θα προετοιµάσει τις 
εκτυπώσεις σχεδίων για κατασκευαστικές 
εργασίες για την ανάπτυξη της ακτής στο 
Jubail. Η περίοδος εκτέλεσης είναι πέντε 
χρόνια. 
Το οδικό δίκτυο είναι σηµαντικό για τη 
σύνδεση των πόλεων Jubail και Yanbu µε 
άλλες πόλεις. Επιπλέον, η Επιτροπή θα 
παρέχει µεταφορά και εξαγωγή 
υπηρεσιών από τις βιοµηχανικές πόλεις 
σε λιµάνια που βρίσκονται κοντά σε 
αυτές. 
 
 

6. 1
50 $ δις. για έργα πράσινης 
ανάπτυξης στη Σαουδική 
Αραβία 

 
Το  5ο ετήσιο Σαουδαραβικό Φόρουµ 
(SGBF) για τα πράσινα κτίρια που 
πραγµατοποιήθηκε  πρόσφατα 
αναφέρεται στις προσπάθειες της 
Σαουδικής Αραβίας, για την  
παρακολούθηση και τον έλεγχο των  
περιβαλλοντικών επιπτώσεων  των 
κτιρίων, σύµφωνα µε τον διοργανωτή, 
Faisal Alfadl, ο οποίος είναι  Γραµµατέας 
της SGBF. 
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν  
υψηλόβαθµοι αξιωµατούχοι της 

Σαουδικής Αραβίας καθώς και τοπικοί  
και διεθνείς εµπειρογνώµονες. 
Μιλώντας στη ∆ιάσκεψη, ο κ. Alfadl 
δήλωσε: η σηµερινή εκδήλωση έχει 
σχεδιαστεί µε βάση τις προηγούµενες 
πρωτοβουλίες για διαβουλεύσεις, 
επανεξέταση και συστάσεις σχετικά µε 
πτυχές της απασχόλησης και των 
επενδύσεων της αστικής ανάπτυξης µε 
βάση τη κυβερνητική δαπάνη του 
προϋπολογισµού για το τρέχον  έτος. 
Αναφερόµενος στα οικοδοµικά έργα 
πρασίνου, είπε ότι υπάρχουν 300 έργα, µε 
έκταση άνω των 25 εκατοµµυρίων 
τετραγωνικών µέτρων, συνολικής αξίας 
SR150 δις και ότι αυτή η πρωτοβουλία 
αποτελεί  µέρος της στρατηγικής για την 
αστική ανάπτυξη και τη δηµόσια υγεία.  
Σύµφωνα µε τον κ.Alfadl, το φόρουµ 
είναι ένα βασικό κίνητρο για την αλλαγή 
στην οικοδοµική βιοµηχανία και το 
παραδοσιακό σχεδιασµό και συζητά τις 
προκλήσεις και λύσεις 
προσανατολισµένες  στις αρχές της 
βιωσιµότητας. Η πρώτη SGBF 
πραγµατοποιήθηκε στο Ριάντ, τον 
Οκτώβριο του 2010. Ήταν η  έναρξη της 
πρωτοβουλίας για τα πράσινα κτίρια σε 
συνεργασία µε το Υπουργείο   ∆ήµων και 
Αγροτικών υποθέσεων. Αυτή  έθεσε τις 
βάσεις για µια ταχεία αύξηση του 
αριθµού των Σαουδαράβων  που 
αναζητούν πράσινο κτίριο ιδιαίτερα στις 
µεγάλες πόλεις. 
 
 
 

7.
ατασκευή αγωγού διύλησης 
στο Οµάν 
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Το Οµάν προέβη στην ανάθεση της 
σύµβασης κατασκευής του αγωγού 
διυλισµένων προϊόντων που συνδέει τις 
δύο κύριες βόρειες πόλεις της χώρας. Το 
έργο  πραγµατοποιείται  από την 
Orpic Logistics  (OLC),  κοινοπραξία των 
κρατικών ∆ιυλιστηρίων  πετρελαίου 
Οµάν & και της ισπανικής  Compania 
Logistica de Hidrocarburos (CLH). 
Η Orpic αρχικά σχεδιάζει να 
κατασκευάσει το έργο σε τρεις φάσεις, µε 
έναν 280-χιλιοµέτρων αγωγό σε 
ενδιάµεση εγκατάσταση διανοµής και 
αποθήκευσης στο Al-Jifnain. 
Ο εν λόγω αγωγός αποτελεί ένα  
αµφίδροµο έργο για διυλισµένα προϊόντα, 
µε µείωση του κόστους και τη µείωση της 
κίνησης γύρω από την Μασκάτ. 
 

8. Oι τιµές του πετρελαίου και οι 
σαουδαραβικές εισαγωγές-
εξαγωγές προϊόντων 

 

Η τιµή του πετρελαίου υποχώρησε 5 % 
πρόσφατα στα χαµηλότερα  επίπεδα των 
τελευταίων πέντε ετών, δηλ. σε $60 το 
βαρέλι. Το Σαουδαραβικό  Υπουργείο 
πετρελαίου και ορυκτών πόρων, ωστόσο, 
επανέλαβε ότι δεν έχει κανένα σχέδιο για 
τη µείωση της παραγωγής. 
Οι Σαουδαραβικές εξαγωγές αυξήθηκαν 
κατά 7,5 % σε SR177.2 δις κατά τους 
τελευταίους 10 µήνες του τρέχοντος έτους 
σε σύγκριση µε SR164.7 δις κατά την ίδια 
περίοδο πέρυσι. 
Εν τω µεταξύ, οι σαουδαραβικές εισαγωγές  
µειώθηκαν κατά 3,5% σε SR511.1 δις σε 
σύγκριση µε SR529,6 δις την ίδια περίοδο. 
Από την άλλη πλευρά,  οι εξαγωγές 
µειώθηκαν κατά 10,4 % σε  SR15.9 δις τον  
Οκτώβριο σε σύγκριση µε SR17.8 δις τον 
Σεπτέµβριο του τρέχοντος έτους. 

Η Κίνα είναι  πρώτη  στον κατάλογο των 
χωρών για τις Σαουδαραβικές εισαγωγές. 
Οι Σαουδαραβικές εισαγωγές από την Κίνα 
αντιπροσώπευαν  το 14 %, του συνόλου 
των εισαγωγών της χώρας Επίσης, οι ΗΠΑ 
µε ποσοστό 13,6 % του συνόλου των 
Σαουδαραβικών εισαγωγών βρίσκονται στη 
δεύτερη θέση των προµηθευτών της χώρας 
µε συνολικές εξαγωγές 6,2 δις Ριάλια, 
ακολουθούµενες από τη Γερµανία µε 
ποσοστό 6,7% (3,1 δις Ριάλια), την 
Ιαπωνία µε ποσοστό 6,1%(2,8 δις Ριάλια ) 
και τα ΗΑΕ µε ποσοστό 5,9% (2,7δις 
Ριάλια)  

 
9.

 αγροτική πολιτική της 
Σαουδικής Αραβίας 

 
Ο νεοδιορισθείς υπουργός γεωργίας 
Waleed Al-Kuraiji δήλωσε πρόσφατα  ότι 
η Σαουδική Αραβία θα βασιστεί εξ 
ολοκλήρου σε εισαγωγές  σίτου, 
ξεκινώντας από το 2016. Πρόσθεσε ότι οι 
εισαγωγές σίτου αυξήθηκαν  από 300.000 
τόνους το  2008 έως 3 εκατοµµύρια 
τόνους µέχρι το τέλος του τρέχοντος 
έτους. Το γεγονός αυτό τοποθετεί τη 
Σαουδική Αραβία  στην  έκτη θέση στη 
λίστα των χωρών που εισάγουν σιτηρά. 
Ο Σαουδάραβας Υπουργός προέβη στις  
δηλώσεις αυτές κατα τη διάρκεια  του 
διήµερου διεθνούς  φόρουµ για τα σιτηρά 
που πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα στο 
ξενοδοχείο  Hilton στη Τζέντα. 
 
 
 

10.
 επίσκεψη του Έλληνα 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
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Ανταγωνιστικότητας στη 
Σαουδική Αραβία 

 
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας κ Νότης Μηταράκης 
επισκέφθηκε πρόσφατα το Ριάντ, σε µια 
προσπάθεια ενθάρρυνσης των άµεσων 
ξένων επενδύσεων και ενίσχυσης  του 
εξωτερικού εµπορίου µεταξύ  της 
Ελλάδας και του  Βασιλείου της 
Σαουδικής Αραβίας.. 
Ο Έλληνας Υφυπουργός πραγµατοποίησε 
σειρά επαφών και συναντήσεων µε 
κυβερνητικούς αξιωµατούχους της χώρας 
και συζήτησε για την διοργάνωση της 4ης 
Μεικτής ∆ιυπουργικής Επιτροπής για τον 
ερχόµενο Απρίλιο 2015 µε ταυτόχρονη 
πραγµατοποίηση επιχειρηµατικής 
αποστολής.   
Ο Έλληνας Υφυπουργός συνοδευόταν από 
τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του 
Οργανισµού Enterprise Greece Invest and 
Trade S.A., κ. Στέφανο Ησαΐα. Ο κ. Ησαΐας 
στη συνέχεια επισκέφθηκε την Τζέντα 
όπου πραγµατοποίησε σειρά επαφών και 
συναντήσεων µε επιφανείς  Σαουδάραβες 
επιχειρηµατίες και εκπροσώπους 
Σαουδαραβικών οµίλων. Ο Έλληνας 
κρατικός αξιωµατούχος αναφέρθηκε στις 
προόδους που έχουν υλοποιηθεί στο 
µέτωπο της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης 
στην Ελλάδα καθώς και στον στρατηγικό 
τοµέα των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, 
κατά την διάρκεια επιχειρηµατικού δείπνου 
που διοργανώθηκε προς τιµήν του στο 
ξενοδοχείο Hilton της Τζέντας και στο 
οποίο παραβρέθηκαν εκπρόσωποι µεγάλων 
σαουδαραβικών επιχειρηµατικών οµίλων  
καθώς και εκπρόσωποι του Εµπορικού και 
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου της Τζέντας 
ως επίσης και εκπρόσωποι της ελληνικής 

επιχειρηµατικής κοινότητας. Μεταξύ των 
άλλων ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του 
Enterprise Greece αναφέρθηκε στην 
προσπάθεια αναθέρµανσης και ενίσχυσης 
των διµερών οικονοµικών και 
επιχειρηµατικών σχέσεων της Ελλάδος µε 
τη Σαουδική Αραβία καθώς και στα 
σηµαντικά βήµατα που έχει υλοποιήσει το 
τελευταίο χρονικό διάστηµα η ελληνική 
κυβέρνηση στην προσπάθεια 
δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και ανάπτυξης 
της οικονοµίας της χώρας. Οι αναπτυξιακοί 
ρυθµοί της ελληνικής οικονοµίας θα 
συµβάλλουν αποφασιστικά στην 
µεταµόρφωσή της από οικονοµία της 
κατανάλωσης σε οικονοµία των εξαγωγών 
και των επενδύσεων. 
 
2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 
 
1.

 αύξηση  των µεγάλων αλυσίδων 
τροφίµων κατα 70% έως το 2018 
 

O αριθµός των επιχειρήσεων που 
ασχολούνται µε το λιανικό εµπόριο και 
ιδιαίτερα µε το εµπόριο τροφίµων 
αναµένεται να αυξηθεί τα επόµενα έτη, 
αναφέρεται σε  πρόσφατη έκθεση από την 
εταιρεία συµβούλων  Farrelly & Mitchell,  
Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι η  
αύξηση πολλαπλών επιχειρήσεων 
λιανικής πώλησης  δηµιουργεί  
συγκέντρωση και  θα δηµιουργήσει 
σηµαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης και 
επένδυσης για υφιστάµενους και νέους 
παίκτες, οι οποίοι θα  επενδύσουν  και θα 
προσαρµοστούν  στις απαιτήσεις των 
πελατών αυτών. 
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Στην έκθεση σηµειώνεται  ότι λόγω του 
αυξανόµενου ρυθµού  εξυγίανσης στη 
βιοµηχανία τα τελευταία χρόνια   η τάση 
αυτή αναµένεται να ενταθεί. Για 
παράδειγµα, το KSA είχε 40.435 
καταστήµατα λιανικής πώλησης στο 
τέλος του 2013.  
Σε αναλυτική παρουσίαση της εν λόγω 
έκθεσης από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο 
της εταιρείας κ. Mitchell επισηµαίνεται η  
τεράστια ανάπτυξη και οι  επενδυτικές 
ευκαιρίες διαθέσιµες σε οικογενειακές 
επιχειρήσεις τροφίµων οι οποίες µπορούν 
να προσαρµοστούν µε επιτυχία στο νέο 
περιβάλλον. Ο αριθµός  των υπεραγορών 
της Σαουδικής Αραβίας   ήδη αναµένεται 
να αυξηθεί κατά 70 % (από 197 µονάδες 
σε 333), ενώ τα supermarkets  εκτιµάται 
ότι θα αυξηθούν κατα 54 % (από 678 
µονάδες µέχρι 11.046) µεταξύ  2013 και  
2018. 
Στην έκθεση επίσης επισηµαίνεται ότι η 
επίσηµη συνεργασία µε διεθνή εταίρο, ο 
οποίος θα µεταφέρει τεχνολογία  και 
τεχνογνωσία, µπορεί  να είναι µια καλή 
λύση για µια οικογενειακή εταιρεία.  
 
 
 

2. 2.   Η  
Γαλακτοκοµική Βιοµηχανία  Αlmarai 

αναγγέλλει επενδύσεις ύψους $345 εκατ. 
 

  Η Almarai η µεγαλύτερη εταιρεία 
γαλακτοκοµικών προϊόντων στις χώρες του 
Κόλπου, έχει την πρόθεση να επενδύσει $345 
εκατ. στην Αίγυπτο σε κοινοπραξία  µε την 
PepsiCo των ΗΠΑ. Η Almarai  κατέχει  
ποσοστό 52 % στη διεθνή κοινοπραξία 

γεωργικών βιοµηχανιών (Beyti),  και η 
PepsiCo ποσοστό 48%.  Η εν λόγω επένδυση 
 αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της διεθνούς 

κοινοπραξίας. 
Το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο θα 
χρηµατοδοτηθεί κυρίως από ίδια κεφάλαια 
από τους δύο εταίρους, Οι Άµεσες ξένες 
επενδύσεις (ΑΞΕ) από τις χώρες του Κόλπου 
στην Αίγυπτο αναµένεται να αυξηθούν µετά 
την εκλογή του Προέδρου Αbdul Fattahl Al 
Shishi, στις αρχές Ιουνίου τ.ε.                         

     
 
 

1.
ΕΑ   ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 
 

1.
ύξηση του ∆είκτη Tadawul 
(TASI)  

 
Ο ∆είκτης Tadawul (ΤΆΣΙ) αυξήθηκε 
κατα 0,68% φθάνοντας  στις 8.801,68 
µονάδες. Οι µετοχές των πετροχηµικών 
βιοµηχανιών  και των τουριστικών    
επιχειρήσεων σηµείωσαν τις καλύτερες 
επιδόσεις. 
Οι µετοχές των εταιρειών 
Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής, από 
την άλλη πλευρά, είχαν τις  µεγαλύτερες 
απώλειες, µειωµένες κατα  3,93 % σε  
2.029,61 µονάδες.  
Ο Όγκος συναλλαγών ήταν εντυπωσιακός  
µε περίπου 293 εκατοµµύρια µετοχές να 
αλλάζουν  χέρια στην αγορά, µια 
σηµαντική ανάπτυξη 23% περίπου.  
 

 
 




