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Розвиток промисловості у Саудівській Аравії: розбіжність у зростанні та розвитку
Розвиток промисловості в будь-якій країні грає важливу роль у зміцненні економіки та використовує людські
ресурси відповідно до специфікацій і напряму в основній діяльності країни. Протягом чотирьох десятиліть у
Саудівській Аравії спостерігався швидкий розвиток промисловості. Деякі галузі обробної промисловості
показували гарні результати, в той час як деякі внутрішні та зовнішні фактори бізнес-середовища мали вплив
на діяльність інших. Стаття зосереджується на історичному розвитку, а також сучасних тенденціях
розвинених та слаборозвинених галузей у Саудівській Аравії. Малі галузі обробної промисловості у
Саудівській Аравії є слаборозвиненими та потребують уваги для досягнення стійкого та прогресивного рівня
розвитку рядом підприємств для використання потенціалу. Виробництво тютюнових виробів, комп’ютерів,
електроніки та оптики, лікарських засобів і транспортного обладнання є нерозвиненими або
слаборозвиненими галузями обробної промисловості. Для розвитку таких галузей повинні бути певні прості
схеми кредитування. Для досягнення стійкого розвитку необхідними є позитивне ставлення уряду до
слаборозвинених галузей обробної промисловості, сприятливе трудове законодавство, підприємницька
компетентність, технічна та фінансова підтримка. Зростання та розвиток обробної промисловості у
Саудівській Аравії може допомогти у досягненні цілей програми «Бачення 2030».
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Развитие промышленности в Саудовской Аравии: расхождение в росте и развитии
Развитие промышленности в любой стране играет важную роль в укреплении экономики и использует
человеческие ресурсы в соответствии со спецификациями и напрямую в основной деятельности страны. В
течение четырех десятилетий в Саудовской Аравии наблюдалось быстрое развитие промышленности.
Некоторые отрасли обрабатывающей промышленности показывали хорошие результаты, в то время как
некоторые внутренние и внешние факторы бизнес-среды имели влияние на деятельность других. Статья
сосредотачивается на историческом развитии, а также современных тенденциях развитых и слаборазвитых
отраслей в Саудовской Аравии. Малые отрасли обрабатывающей промышленности в Саудовской Аравии
являются слаборазвитыми и требуют внимания для достижения устойчивого и прогрессивного уровня
развития рядом предприятий для использования потенциала. Производство табачных изделий, компьютеров,
электроники и оптики, лекарственных средств и транспортного оборудования являются неразвитыми или
слаборазвитыми отрасли обрабатывающей промышленности. Для развития таких отраслей должны быть
определенные простые схемы кредитования. Для достижения устойчивого развития необходимыми являются
позитивное отношение правительства к слаборазвитым отраслям обрабатывающей промышленности,
благоприятное трудовое законодательство, предпринимательская компетентность, техническая и финансовая
поддержка. Рост и развитие обрабатывающей промышленности в Саудовской Аравии может помочь в
достижении целей программы «Видение 2030».
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