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ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εξωτερικών  

-Β3 ∆ιεύθυνση  
    

ΚΟΙΝ: Ως πίνακας αποδεκτών 
Ε.∆.   :  -Πρεσβεία Ριάντ (µέσω ηµών) 

-Γενικό Προξενείο Τζέντας  
(µέσω ηµών) 

 
ΘΕΜΑ : “Παγκόσµιο Φόρουµ για την Ανταγωνιστικότητα (Global 
                 Competitiveness Forum – GCF) – Σαουδαραβικός 
                Οργανισµός για Προσέλκυση Αλλοδαπών Επενδύσεων  
                 (SAGIA – Saudi Arabian General Investment Authority)”. 
 
 Υπό την αιγίδα του Σαουδαραβικού Οργανισµού για Προσέλκυση Αλλοδαπών 
Επενδύσεων (SAGIA – Saudi Arabian General Investment Authority), πραγµατοποιείται 
στο Ριάντ το “Παγκόσµιο Φόρουµ για την Ανταγωνιστικότητα – Global 
Competitiveness Forum – GCF”. Στο εν λόγω διεθνές συνέδριο συµµετέχουν 
περισσότεροι από 1.500 εκπρόσωποι διαφόρων οργανισµών και φορέων καθώς και 
ανώτερα και ανώτατα διευθυντικά στελέχη µεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων.  
 
 Βασικός σκοπός του εν λόγω διεθνούς οικονοµικού και επιχειρηµατικού 
γεγονότος είναι να καταδείξει στους ενδιαφερόµενους αλλοδαπούς επενδυτές τις 
δυνατότητες αλλά και το σταθερό επενδυτικό και επιχειρηµατικό περιβάλλον στο 
εσωτερικό της Σαουδικής Αραβίας, περιβάλλον το οποίο αποτελεί βασικό κριτήριο για 
προσέλκυση περισσότερων στρατηγικών αλλοδαπών επενδυτών.  
 
 Οπως ανέφερε στην εναρκτήρια οµιλία του ο Πρόεδρος του Σαουδαραβικού 
Οργανισµού, Μr Said Abdullatif Al Othman, η Σαουδική Αραβία είναι αυστηρά 
προσηλωµένη στην πολιτική της δηµιουργίας σταθερού και υγιούς περιβάλλοντος για 
τους υποψήφιους αλλοδαπούς επενδυτές. Παράλληλα αναφέρθηκε στην οµαλή µετάβαση 
της εξουσίας, µετά τον πρόσφατο θάνατο του Βασιλέως King Abdullah και την ανάληψη 
της ηγεσίας από τον νέο Βασιλιά King Salman, µετάβαση η οποία αποτελεί βασική 
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προϋπόθεση για την διατήρηση σταθερού πολιτικού, οικονοµικού, επιχειρηµατικού και 
επενδυτικού κλίµατος στο εσωτερικό της χώρας. Αναφερόµενος στην προσωπικότητα 
του νέου ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας, τόνισε την σθεναρή υποστήριξή του για την 
διαφήµιση και προώθηση της Σαουδικής Αραβίας ως ελκυστικού προορισµού για 
αλλοδαπούς επενδυτές.  
 
 Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι ο νέος Βασιλιάς είχε εγκαινιάσει ο ίδιος τις 
εργασίες του αντίστοιχου πρώτου παγκόσµιου συνεδρίου για την ανταγωνιστικότητα το 
2007. Συγχρόνως όλο το προηγούµενο διάστηµα είχε πραγµατοποιήσει ο ίδιος σειρά 
προσωπικών επαφών, συναντήσεων και ταξειδίων σε άλλες χώρες, όπως Γαλλία, 
Ιαπωνία, Κίνα και Ινδία και αλλού µε σκοπό την προώθηση της Σαουδικής Αραβίας ως 
ελκυστικού επενδυτικού προορισµού.  
 
 Κλείνοντας την παρέµβασή του επανέλαβε ότι, σε ένα ευµετάβλητο και ασταθές 
διεθνές επιχειρηµατικό και οικονοµικό περιβάλλον, ο Σαουδαραβικός Οργανισµός για 
προσέλκυση αλλοδαπών επενδυτών θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια και θα παρέχει όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις και βοήθεια σε κάθε 
ενδιαφερόµενο µεµονωµένο υποψήφιο αλλοδαπό επενδυτή ή σε αλλοδαπές επιχειρήσεις 
που ενδιαφέρονται για πραγµατοποίηση επενδύσεων στη χώρα.  
 
 
 
       Ο Προϊστάµενος  
  
 
                 Θεόδωρος Ξυπολιάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


