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ΘΕΜΑ :

“Προνοµιακή η θέση αρκετών Τουρκικών επιχειρήσεων στην αγορά
της Σαουδικής Αραβίας – Απόφαση του Αντιπροέδρου της
Σαουδαραβικής Κυβέρνησης και Υπουργού Εσωτερικών
Crown Prince Mohammed bin Naif”

Προνοµιακές καθίστανται η θέση και η παρουσία αρκετών τουρκικών
επιχειρήσεων στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας και µε µεγαλύτερες ευκολίες
πρόσβασης σε διάφορους τοµείς της Σαουδαραβικής οικονοµίας, µετά από σχετική
απόφαση του Αντιπροέδρου και Υπουργού Εσωτερικών της Σαουδαραβικής
Κυβέρνησης, Crown Prince Mohammed bin Naif.
Στην ίδια απόφαση γίνεται σαφής αναφορά στο προτιµησιακό καθεστώς το οποίο
θα πρέπει να απολαµβάνουν οι τουρκικές επιχειρήσεις και µάλιστα οι ∆ιοικητές των
διαφόρων Περιφερειών θα πρέπει να ενθαρρύνουν επιχειρήσεις της Τουρκίας στις
προσπάθειές τους να διεισδύσουν στην Σαουδαραβική αγορά και να αυξήσουν το ρόλο
και την παρουσία τους σε διάφορους κρίσιµους και στρατηγικούς τοµείς της εγχώριας
οικονοµίας.
Οπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο της ηµερήσιας αγγλόφωνης εφηµερίδας
“ArabNews”, η κίνηση αυτή από πλευράς Σαουδαραβικής Κυβέρνησης αποτελεί τη
συνέχεια της συµφωνίας µεταξύ των δύο χωρών για την ενεργοποίηση του ∆ιµερούς
Στρατηγικού Συµβουλίου Συνεργασίας το οποίο θα συντονίζει και θα συνεισφέρει
αποφασιστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη και εµβάθυνση των διµερών ΤουρκόΣαουδαραβικών σχέσεων σε τοµείς, όπως της οικονοµίας, της πολιτικής, της άµυνας, της
ασφάλειας, της εκπαίδευσης και της υγείας
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Οι οδηγίες του Σαουδάραβα κυβερνητικού αξιωµατούχου βρίσκονται σε πλήρη
αρµονία µε τις οδηγίες του Σαουδάραβα Υπουργού Οικονοµικών, Dr Ibrahim Al-Assaf,
αναφορικά µε τις διευκολύνσεις που θα πρέπει να παρέχονται σε τουρκικές επιχειρήσεις
που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην Σαουδαραβική αγορά. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα αποτελεί η είσοδος της τουρκικής κατασκευαστικής επιχείρησης “Kolin”,
εταιρεία κολοσσό στον κατασκευαστικό – τεχνικό τοµέα, στην Σαουδαραβική αγορά, µε
πολυετή παρουσία και δραστηριότητα πέραν των 40 ετών και µε πολυσχιδείς
δραστηριότητες στις κατασκευές µεγάλων έργων, συγκροτηµάτων κατοικιών, της
ενέργειας, του τουρισµού, των µεταφορών, της εξόρυξης µεταλλευµάτων και ορυκτών
υλικών καθώς και σε έργα του βιοµηχανικού και αγροτικού τοµέα. Η συγκεκριµένη
εταιρεία δραστηριοποιείται επίσης στους τοµείς της άµυνας και της στρατιωτικής
ασφάλειας, µε ειδικότητα στις κατασκευές κτιριακών συγκροτηµάτων τα οποία είναι
ανθεκτικά σε ρήψεις εκρηκτικών υλών.
Οι τουρκικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις που εισέρχονται στην Σαουδαραβική
αγορά θα εστιάζουν τις δραστηριότητές τους στην ανάληψη και εκτέλεση µεγάλων
έργων, όπως κατασκευή αυτοκινητοδρόµων, σιδηροδροµικών δικτύων, λιµενικών έργων,
έργων αγροτικής ανάπτυξης και διαχείρισης καλλιεργήσιµων τµηµάτων γής για διάφορα
αγροτικά προϊόντα, φραγµάτων και γεφυρών.
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