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  بسمه تعالی
  

  مالزي 2020انداز  چشم
 04ـ1ـ87ـ14 : کد گزارش

  ∗شرکاء دکتر حمیدرضا برادران
  آمنه جعفري

  فر محبوبه کاویانی

  

  پیشگفتار

انداز بلندمدت جمهوري  نویس چشم که خوانندگان ارجمند مطلع هستند در دوران تهیه پیش همانطور

انداز مورد مطالعه واقـع گردیـد،    هایی که در مطالعات مربوط به چشم ران یکی دیگر از مجموعهاسالمی ای

از معروفیت زیادي هاي دیگر  انداز براي ایرانیان و بسیاري از ملیت این چشم. مالزي بود 2020انداز  چشم

پیـاده کـردن    به لحاظ اهمیتی که کشور مالزي بعنوان یـک کشـور مسـلمان و موفـق در    . برخوردار است

مـالزي را بـار    2020انـداز   انداز بلندمدت خودش براي ما دارد، تصمیم گرفتیم که ویژگیهاي چشـم  چشم

  . دیگر گردآوري نموده و در معرض قضاوت خوانندگان محترم قرار دهیم

سـال   18مالزي و اینکه با تدابیر بعمـل آورده در طـول    2020انداز  با توجه به ویژگیهاي خاص چشم

اندازش نائل آید، مرور تجربه مالزي و بیان اهمیت  ته، مالزي توانسته است به بسیاري از اهداف چشمگذش

تواند از جهات بسیاري  هاي صورت گرفته در این کشور می ریزي توسعه و همچنین نظارت و ارزیابی برنامه

  . مفید فایده باشد

ریزي که حلقه اول چرخه  آن این که برنامه ریزي توسعه در مالزي یک ویژگی قابل توجه دارد و رنامهب

آید، با نظارت کامل بر روند اجراي برنامه و همچنین ارزیابی پس از اجـراي   اي بشمار می هر طرح و برنامه

  . باشد آن همراه می

                                                
  ایی مدیر گروه پژوهشی برنامه و بودجه، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطب ∗
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هاي بعدي بسیار مؤثر اسـت و اینگونـه اسـت کـه      ریزي ها براي برنامه ها و ارزیابی نتایج این نظارت

گردد که تصـویر   ها، باعث می در حقیقت نظارت بر عملیات اجرایی پروژه. شود ذشته تکرار نمیاشتباهات گ

ها  همچنین با ارزیابی که روي نتایج اجراي پروژه. هاي اجرایی اقتصاد کشور به دست آید شفافی از ظرافت

  . وده استهاي اجرا شده تا چه حد ب توان دریافت که کارآیی و بازدهی پروژه گیرد می صورت می

همچنـین قالـب و   . کند هاي توسعه براي کشور را در درازمدت تعیین می انداز، استراتژي برنامه چشم

  . کند چارچوب اقتصاد کالن و اهداف بلندمدت را ارائه می

هاي مختلف همراه است که به توسـعه   هاي بخش ها و استراتژي چارچوب اقتصاد کالن نیز با سیاست

ها، صنعت، خدمات عمومی، انرژي و کشـاورزي جهـت    اجتماعی از جمله زیرساختهاي اقتصادي و  بخش

  . میدهد

انداز کشـورهایی اسـت    امید است این مجموعه که دومین مجموعه از سري مطالعات مربوط به چشم

که با ما از لحاظ اقتصادي، اجتماعی، سیاسـی و فرهنگـی تشـابهات بسـیاري دارنـد، بـراي مسـئولین و        

  . ن کشور عزیز اسالمیمان راهنماي مفیدي باشدریزا برنامه
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  :چکیده

 ، توسعه کشور مالزي بر پایه دیدگاهی هدایت می شود که از سوي نخست وزیر1991از فوریه سال 

این دورنما به طور کلی با عبارات . ستا  نامیده شده 2020چشم انداز  وقت این کشور، ماهاتیر محمد،

  : ذیل بیان می شود

ارزشهاي  آکنده ازي مطمئن و ا  میالدي مالزي می تواند ملتی متحد و داراي جامعه 2020در سال  "

از بعد اقتصادي،  برابري دمکراتیک، آزاد، ا  واالي اخالقی و اصول رفتاري مطلوب، مشغول زندگی در جامعه

  ".موفق و در حال پیشرفت، و با اقتصادي رقابتی، پویا، قوي و در حال رشد باشد

 همچنـین واحـد برنامـه ریـزي    . گـردد بـاز مـی   1950امه ریزي در کشور مالزي به سـال  سابقه برن

تشکیل شد تا برنامه ریزي توسـعه بـا جـدیت و نظـارت      يدفتر نخست وزیردر  1961سال در  اقتصادي

آیـد،   شمار می  ریزي توسعه در مالزي که حلقه اول چرخه یک پروژه به  برنامه .بیشتر و بهتري پیگیري شود

تصـویر   تاباشد  همراه می ،ظارت کامل بر روند اجراي پروژه و همچنین ارزیابی برنامه پس از اجراي آنبا ن

برنامـه چشـم   ( ریزي  ابزار برنامه 4در مالزي از . ي اجرایی اقتصاد کشور به دست آیدهاشفافی از ظرفیت

شود کـه هریـک   استفاده می )النهساله و بودجه سا 5ساله توسعه، ارزیابی نیمه اول برنامه  5انداز، برنامه 

  .دنشوهدایت می 2020در قالب برنامه چشم انداز  ها این ابزار تمامی .باشندمتفاوتی می زمانی داراي افق

اسـت خـود را از زمـره کشـورهاي عقـب مانـده         دهه توانسـته  5مالزي کشوري است که در عرض 

  . به سرعت طی نمایداجتماعی را  -اقتصادي خارج نموده و مسیر توسعه اقتصادي

است تا پس از معرفی اجمالی نظـام حکـومتی و اقتصـاد مـالزي، سـابقه       در این گزارش تالش شده

اي این کشور در قالب کلی چشم ریزي در این کشور مورد بررسی قرار گرفته و اهداف اصلی توسعه  برنامه

ته در کشـور مـالزي در راسـتاي    همچنین برخی راهبردها و اقدامات صورت گرف. معرفی گردد 2020انداز 

  .است نیل به این اهداف کلی بیان شده
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  مقدمه. 1

مالزي به عنوان  ،در محافل جدي و آکادمیک. آشنا می باشد نام کشور مالزي براي ایرانیان نامی

ست و در سطح یک ها بر سر زبان ،گذار مالزي جدید  پایه کشوري در حال توسعه و اقدامات ماهاتیرمحمد،

و ماهیت و چگونگی تحوالت  با این وجود، اطالعات پیرامون مالزي. توسعه مورد توجه قرار دارد الگوي

  .این کشور بسیار اندك است

و متقـابالً   1گذار در مـالزي اسـت   سومین کشور سرمایهدر سال، میلیارد دالر  5/1حدود  ایران با مبلغ

مالزي به عنوان کشوري زیبا، امن، . ي کندگذار مالزي هم قرار است در بخش مسکن در کشورمان سرمایه

دهـه   5گـذرد و توانسـته در عـرض     سال بیشتر از استقاللش نمـی  50پذیر،  همانممدرن، چندفرهنگی و 

صـنعتی را بـه نمـایش     –ماندگی با توسعه را به سرعت طی کند و الگویی از مدیریت سیاسی فاصله عقب

  .ه و مورد توجه کشورهاي صنعتی قرار گیردبگذارد و امروز در ردیف کشورهاي در حال توسع

سازد در برقـراري   هایی که جامعه را قادر می با کاربست دستورالعملسازي ملی،   شیوه یکپارچه اتخاذ

، بسـترهاي الزم  و مذاهب در این کشور غلبه کنـد  ها و بر مشکل تعدد قومیت هنجارهاي بومی گام بردارد

دولـت ایـن    ،از ایـن رو . اسـت   آوردهحمت بخش فرهنگ فراهم براي توسعه صنعتی را بدون احساس مزا

یابی بـه   توجه درخوري به بخش فرهنگ نموده و در اصول برنامه توسعه و دست ،هاي خود در برنامهکشور 

هـاي اخالقـی را    بنـدهاي الزم جهـت پـرورش جامعـه و سـوق دادن جوانـان بـه ارزش        ،هاي ترقـی  قله

. هاي بزرگـی دسـت یافتـه اسـت     تجارت بین الملل نیز به پیشرفتکشور مالزي در بخش .ستا گنجانیده

هاي اخیر، مطالعه برنامه و الگوي توسـعه و همچنـین    هاي مختلف توسعه در دهه موفقیت مالزي در عرصه

  .سازد چشم انداز بلند مدت توسعه این کشور را ضروري می

رنمایی اجمالی از وضعیت پیشین و شود تا ضمن ارائه دو در این راستا در ادامه این گزارش سعی می

هاي اجتماعی و اقتصادي، به معرفی چشم انداز توسعه این کشور و اهداف و  فعلی کشور مالزي در زمینه

                                                
  1387شهریور  28ایرنا،  - خبرگذاري جمهوري اسالمی ایراننقل از  1
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  .بپردازیم 2020راهکارهاي دنبال شده توسط دولت مالزي در قالب چشم انداز 

  

  آشنایی با کشور مالزي. 2

  :دورنمایی از کشور مالزي 2-1

مرکز حکومت و . باشد است در جنوب شرقی آسیا که پایتخت آن کواالالمپور می مالزي کشوري

مالزي عضو . این کشور واقع است) پایتخت اداري(هاي این کشور، در شهر جدید پوتراجایا  وزارتخانه

این اتحادیه شامل سیزده  کشور در  کهاست مشترك المنافع سازمان ملل متحد و اتحادیه کشورهاي 

سنگاپور، ساباح و ساراواك یک  ،سیون مالیاازمانی که فدر "مالزي"نام . باشد آسیا می جنوب شرقی

سنگاپور از مالزي جدا شد و به  1965در سال . انتخاب شد ،ایالت را تشکیل دادند 14اتحادیه متشکل از 

  . کشوري مستقل تبدیل گردید

» شبه جزیره طالیی«ن و خاورمیانه از دیرباز به دلیل قرار گرفتن در مسیر تجاري چیکشور مالزي 

به این معنا که از سوي یک حاکم عالی . نوع حکومت در مالزي پادشاهی مشروطه است. نامیده شده است

شود، اداره  سلطان موروثی ایاالت ماالیایی انتخاب می 9ساله از میان  5به عنوان شاه که براي یک دوره 

از  عبداهللا احمد بداويساله انتخاب شده و  5براي یک دوره  نالعابدی میزان زیندر حال حاضر . گردد می

  .وزیر است تا کنون نخست 2003سال 

ولی در عمل قدرت در دست   بوده 1نظام حکومتی مالزي الگوبرداري از نظام پارلمانی وست مینیستر

فزایش داد و مجریه سهم خود را از قدرت ا  وزیري ماهاتیر محمد، قوه در دوره نخست. وزیر است نخست

مجلس مالزي شامل یک مجلس پایین دست . نسبت به دو قوه مقننه و قضائیه برتري محسوسی یافت

سنا و (شوند و مجلس باال دست  ساله انتخاب می 5عضو که براي یک دوره  219متشکل از ) خانه مردم(

نان را پادشاه تعیین نفر از آ 44. شوند عضو که براي شش سال گمارده می 70است، با ) یا خانه کشور

  .شوند گانه و سه منطقه فدرال انتخاب می 13کند و بقیه از سوي مجالس ایالتی  می
                                                

1 West minister 
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قرار گرفته، اما جمعیت جدیـد مالزیـایی بـا     ها اگرچه از لحاظ سیاسی این ناحیه تحت اشغال ماالیی

 دعا شـده مشـاوره  ي مالزي براي بیان ماهیت اها سیاست. ي چینی و هندي یکدست نیستها وجود اقلیت

اي آن ذکر شده است و سه حزب اصلی تشکیل دهنده ناسیونال باریسان ، هریک عضویت خود را به یکی 

تنها تنش عمده مشاهده شده در این کشور، از زمان اسـتقالل آن  . ي نژادي محدود ساخته استها از گروه

و بر اساس موضوعات نـژادي بـوده   در آستانه مبارزه انتخاباتی  1969  می13ي نژادي ها تا کنون، شورش

  .آید با این وجود، مالزي به عنوان الگویی از هماهنگی نژادي به حساب می. است

ي پنجسـاله  هـا  به اجراي برنامه مالزي، همزمان با حرکت ماالیا به سوي کسب استقالل خود ، دولت

سـیس مـالزي، ایـن    أبراي ت .آغاز گردید 1955خود پرداخت که با برنامه پنجساله اول آن کشور در سال 

  .شروع شد 1965بازنگري و تکرار شدند، که اولین برنامه مالزي در سال  ها برنامه

اصـلی آسـیا پرداخـت و خـود را     ) قـدرت اقتصـادي  (، مالزي به تقلید از رویه چهار ببر1970در دهه 

بیشـتر بـه سـازندگی    که  تبدیل شودبه اقتصادي  ،واداشت تا از وابستگی به استخراج معادن و کشاورزي

صـنایع سـنگین آن شـکوفا شـد، و      ،با سرمایه گذاري ژاپن در طول چند سـال . باشد وابسته می) صنعت(

در تولیـد  درصـد   7مالزي پیوسته بـه رشـد بـیش از   . صادرات مالزي به موتور اولیه رشد کشور تبدیل شد

  .دست یافت 1990و1980ي ها پایین در دهه  ناخالص ملی درکنار تورمی

پـس از حادثـه شـورش    ) NEP1(همان دوره، دولت کوشید تا با سیاست اقتصادي جدید مالزي طی

نـژادي بـا فعالیـت     هـاي  هدف اصلی آن از میان بردن انجمن. کن سازد  فقر را ریشه 1969  می 13نژادي 

اقتصادي بود و برنامه پنجساله اول براي اجراي سیاست جدید اقتصـادي بـه عنـوان برنامـه دوم مـالزي      

کنار گذاشته شد و با سیاسـت توسـعه ملـی     1990 سال در  طور رسمیه ب NEPبرنامه . شد حسوب میم

)NDP2( جایگزین شد.  

در مالزي نیز حجم فروش قرار گرفتند، آسیا  1997 ثیر بحرانأهمانند دیگر کشورهایی که تحت ت

                                                
1 New Economic Policy 
2 National Development Program 
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تپایین و  خارجی به میزان خطرناکی سرمایه گذاري مستقیم  .بود )واحد پول مالزي( 1انباشته از رینگی

رینگیت  50/2افت نمود و همزمان با آن که ارز روند خروج از کشور را پیدا کرد، ارزش رینگیت از نرخ 

شاخص . در برابر هر دالر آمریکا رسید رینگیت مالزي 80/4در برابر هر دالر آمریکا، به میزان  مالزي

واحد در طول چند  400واحد به مقدار تخمینی  1300 حدود در بازار سهام کوآالالمپور، از مرکب سهام

 به منظور، شوراي ملی فعالیت اقتصادي، مالزي ، وزیر داراییانور ابراهیمپس از برکناري . هفته تنزل یافت

ا. بررسی بحران مالی تشکیل شد ي پولی و نرخ ثابت مبادله ها کنترل )بانک مرکزي مالزي( 2بانک نگار

ي کمکی اقتصادي صندوق ها مالزي از پذیرش بسته. اعمال نمود را آمریکا ربراي هر دالرینگیت  80/3

  .بین المللی پول و بانک جهانی، با وجود تعجب برخی از تحلیلگران، خودداري کرد

را درباره منابع و  4اي  مقاله) UNCTAD3(، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل 2005در مارس 

کـاربردي  اقتصـاد  از دپارتمـان   .اس .کرد، کـه توسـط جومـو کـی     مالزي منتشرسرعت اصالح اقتصادي 

ي اعمال شـده از سـوي   ها کرد که کنترل این گزارش بیان می. تهیه شده بود 5کوآالالمپور يدانشگاه ماالیا

، افزایش صادرات بهبودعامل اصلی . نماید کند و نه به آن کمک می دولت به بهبود اوضاع نه آسیب وارد می

در پی ترس از آثار ورود  ،ونیک بود که به دلیل افزایش وسیع تقاضا براي آنها در ایاالت متحدهاقالم الکتر

رکود در  ، آثار بعدياما .بود  وجود آمده  تر به  قدیمیدیجیتالی  دیگر وسایل کامپیوترها و روي 2000سالبه 

تري باشد که علـل   روشن تواند مدرك این می. متأثر نساختبه اندازه سایر کشورها را الزي ، م2001سال

یـک  . تري به بهبود این اوضاع نسـبت داده شـوند   توانند بطور مناسب و عوامل دیگري وجود دارند که می

و تنـزل ارزش   1998احتمال این است که دالالن ارز، پس از شکست در حمله به دالر هنگ کنگ در سال 

  .روبل روسیه، قدرت اقتصادي خود را از دست دادند

                                                
1 Ringgit 
2 Bank Negara Malaysia 
3 United Nations Committee of Trade and Development 
4 Jomo K. S.,"Malaysia's September 1998 Controls: Background, Context, Impacts, 
Comparisons, Implications, Lessons", UNCTAD, G-24 Discussion Paper Series, No. 36, March 
2005. 
5 Applied Economics Department, University of Malaya, Kuala Lumpur 
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، امـا بـه نظـر پایـدارتر     در مالزي همانند گذشته نیسـت توسعه  امروزه سرعت فرآیند اینکهبا وجود 

شـکی   .اي براي این تـرمیم باشـد    تواند عامل عمده ي داخلی اقتصاد نمیها و کنترل ها نظارت البته. آید می

اد حساب جاري نیـز در مـاز  . ي خارجی منعطف تر شده استها نیست که بخش بانکداري نسبت به شوك

هم اکنون کسـري از ارقـام    ها قیمت دارایی. شود، تا موجب کاهش فرار سرمایه شود ساختاري تسویه می

  .باشد باالي پیش از بحران می

کرد کـه سیسـتم نـرخ شـناور ارز را اتخـاذ       یک ساعت پس از آن که چین اعالم، 2005در جوالي 

  .کند، مالزي نیز نرخ شناور ارز را اختیار کرد می

ره عالی اقتصاد لندن، در همایش کوآالالمپور به مسئوالن مالزیایی توصیه ادا، مدیر 2005مبر در سپتا

خواهند بازار سرمایه انعطاف پذیر باشد، آنها باید ممنوعیت پیش فروش را که در وضـعیت   نمود که اگر می

) سـهام (روش ، مالزي ممنوعیت پیش ف2006مارس 23در  که بدین سبببحران اعمال شده بود، بردارند

  .را لغو نمود

  

  برنامه ریزي در مالزي 2-2

شد، برنامه ریزي توسعه به عنوان  ساله توسعه مالزي مهیا می 5زمانی که اولین برنامه  1950از دهه 

در  )EPU1(واحد برنامـه ریـزي اقتصـادي     1961همچنین در سال . یکی از    وظایف دولت تعیین گردید

  .برنامه ریزي توسعه با جدیت و نظارت بیشتر و بهتري پیگیري شود دفتر نخست وزیر تشکیل شد تا

ي پـنج سـاله باعـث حمایـت از     هـا  ي میان و بلندمدت در قالب برنامـه ها سیستم آماده سازي برنامه

و  هـا  شـود کـه بخـش خصوصـی از سیاسـت      یی باعث مـی ها چنین برنامه. توسعه ملی مالزي شده است

  .هی پیدا کند و براساس این آگاهی برنامه ریزي نمایدي اقتصادي دولت آگاها استراتژي

ي اقتصادي و اجتماعی، شوراي برنامه ریزي ملـی  ها در مالزي، تصمیم گیرنده نهایی در مورد سیاست

                                                
1 Economic Planning Unit 
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)NPC1 (این شورا متشکل از کمیته اقتصادي کابینه است که وزراي مرتبط با بخـش اقتصـاد آن را   . است

  .دهند تشکیل می

ـ دو شوراي دیگر متشکل از وزرا در ساختار دولت مـالزي وجـود دار   NPCعالوه بر  یکـی از ایـن   . دن

ي توسعه است و شوراي دیگر، ها و برنامه ها شوراها، شوراي توسعه ملی است که وظیفه آن بررسی پروژه

 ریاست هر سه شـورا . باشد که با مسایل امنیتی کشور و بالیاي طبیعی سروکار دارد شوراي امنیت ملی می

  .برعهده نخست وزیر است

از سوي کمیته برنامه ریـزي توسـعه   ) NPC(در ساختار برنامه ریزي مالزي شوراي برنامه ریزي ملی

این کمیته متشکل از مقامات ارشد دولتی است که ریاست آن بـر عهـده   . شود حمایت می) NDPC2(ملی 

ي هـا  ، مطالعه و بازنگري کلیه برنامهها وژهوظیفه این کمیته، نظارت بر اجراي پر. باشد دبیر ارشد کابینه می

ي ارایـه شـده   هـا  کلیه برنامه. باشد می ها توسعه و ارایه پیشنهاد در مورد تخصیص بودجه براي این پروژه

  .شــود پـیش از تصـویب در دولـت و مجلـس توســط کمیتـه برنامـه ریـزي توســعه ملـی، بررسـی مـی          

پـنج سـاله توسـعه      ي بخش دولتی در برنامهها برنامهروي ) در سطح مالی(تمرکز اصلی در برنامه ریزي 

و  هـا  ي کمیته برنامه ریزي توسـعه ملـی، هزینـه   ها در حقیقت، دولت براساس پیشنهادات و توصیه. است

  . کند را تعیین می ها بودجه هر یک از بخش

در کنـار تعـدادي از شـوراها و    . گیـرد  همچنین برنامه ریزي با همکاري بخش خصوصی صورت مـی 

، از بخش خصوصـی در  4و شوراي تجارت مالزي )NEAC3( اقتصاد ملیعملیاتی از جمله شوراي  ها کمیته

قالب گفت وگو با مقامات خزانه، وزارتخانه تجارت بین الملل و صنعت و همچنین بانک مرکـزي، مشـاوره   

  .دشو گرفته می

برنامـه ریـزي کـه حلقـه اول     برنامه ریزي توسعه در مالزي یک ویژگی قابل توجه دارد و آن این که 

                                                
1 National Planning Council 
2 National Development Planning Committee 
3 National Economic Action Council 
4 Malaysia Business Council 
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و همچنین ارزیابی برنامه  برنامهآید، با نظارت کامل بر روند اجراي  به شمار می اي  هر طرح و برنامهچرخه 

  .باشد پس از اجراي آن همراه می

ي بعدي بسیار مؤثر است و اینگونـه اسـت کـه    ها براي برنامه ریزي ها و ارزیابی ها نتایج این نظارت

گردد که تصـویر   ، باعث میها در حقیقت نظارت بر عملیات اجرایی پروژه. شود ه تکرار نمیاشتباهات گذشت

همچنـین بـا ارزیـابی کـه روي نتـایج اجـراي       . ي اجرایی اقتصاد کشور به دست آیـد ها شفافی از ظرفیت

  .است ي اجرا شده تا چه حد بودهها توان دریافت که کارایی و بازدهی پروژه گیرد می صورت می ها پروژه

ابزار  4این . باشند شود که هریک داراي افق متفاوتی می ابزار برنامه ریزي استفاده می 4در مالزي از 

ساله و بودجـه سـاالنه کـه     5ساله توسعه، ارزیابی نیمه اول برنامه  5برنامه چشم انداز، برنامه : عبارتند از

  .دنشو ت میهدای 1"2020چشم انداز "در قالب برنامه  ها تمام این ابزار

اشاره شده است که مالزي باید در انتهاي این دوره به یـک کشـور توسـعه     "2020چشم انداز "در 

ي توسعه، شتاب بخشیده و براي دسـتیابی بـه اهـداف    ها و برنامه ها این برنامه به پروژه. یافته تبدیل شود

ي توسـعه بـراي   هـا  ز، اسـتراتژي برنامه چشم اندا. طلبد تعیین شده یک نگاه جدید در برنامه ریزي را می

همچنین قالب و چارچوب اقتصاد کالن و اهـداف بلنـد مـدت را ارائـه     . کند کشور را در درازمدت تعیین می

  . کند می

ي مختلف همراه است که به توسـعه  ها ي بخشها و استراتژي ها چارچوب اقتصاد کالن نیز با سیاست

، صنعت، خدمات عمومی، انرژي و کشـاورزي جهـت   ها ي اقتصادي و اجتماعی از جمله زیرساختها بخش

  . دهد می

را در بـر   1990تـا   1971سـاله بـود کـه سـال      20یک برنامـه  ) ODP12(برنامه چشم انداز اول  

  .دهد تحت پوشش قرار میرا  2000تا  1991هاي  سال نیز  برنامه دوم چشم انداز. گرفت می

 5هـاي   برنامـه . شود وب برنامه چشم انداز تعیین میساله نیز براساس چارچ 5هاي میان مدت  برنامه

                                                
1 Vision 2020 
2 Outline Perspective Plan 1 
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هـاي   برنامه. باشد هاي توسعه مورد نظر دولت می ساله در حقیقت، برنامه کاري مکتوب براي اجراي برنامه

. کنـد  هاي توسعه بخش عمومی از بودجـه را تعیـین مـی    پنج ساله اهداف رشد اقتصاد کالن و سهم برنامه

هایی که در آسـتانه خصوصـی    گردد و به بخش نقش بخش خصوصی تعیین می ها، همچنین در این برنامه

بخش خصوصـی نیـز بـا اسـتفاده از ایـن راهکارهـا،       . کند سازي قرار دارند، راهکارهایی مناسب ارایه می

  .نماید هاي سرمایه گذاري خود را اتخاذ می سیاست

بـا ایـن   . هاي پنج ساله  اسـت  برنامهیکی دیگر از ابزارهاي برنامه ریزي در مالزي، بررسی نیمه اول 

ساله مطابق با اهداف دولت است و در زمان پـیش بینـی شـده     5توان متوجه شد که آیا برنامه  بررسی می

ها پرداخت و رونـد را   آنگاه باید به ترمیم استراتژي ،در صورتی که پاسخ منفی باشد. پیشرفت کرده یا خیر

  .اندکی تغییر داد

ایـن  . گیـرد  بودجه نویسی توسـط وزارت دارایـی صـورت مـی    . ودجه ساالنه استاما آخرین ابزار، ب

. کنـد  وزارتخانه عالوه بر در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصی بـا نهادهـاي مرکـزي نیـز مشـورت مـی      

  .در نظام بودجه نویسی براي توسعه کشور نقش دارد EPUهمچنین 

  

  در مالزيتوسعه مراحل تکامل سیاست گذاري  2-3

  :تــوان بــه چنــد بخــش تقســیم کـــرد      مــالزي را مـــی   هــاي توســعه   یاســت تکامــل س 

و ) 1990تـا   1971(هـاي اقتصـادي جدیـد      هاي اقتصادي جدید، دوران سیاست دوران پیش از سیاست

، تأکید بر توسعه اقتصادي و روستایی بود با این هدف که بـازار  NEPدر دوره قبل از . NEPدوران پس از 

هاي فیزیکـی بنـا شـوند و هـم      در این دوره تالش شد تا هم زیرساخت. شود صادرات با رشد قوي مواجه

اقـدامات   ،عـالوه بـراین  . ها در جهت افزایش تولید هدایت شد همچنین سیاست. هاي اجتماعی زیرساخت

هاي صنعتی براي تولید کاالهاي سبک براي کـاهش واردات و اشـتغالزایی    اندکی در جهت تشویق فعالیت

  .صورت گرفت
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 ارائـه هـدف از  . شـکل گرفـت   ODPهاي اقتصادي جدید، در قالب برنامـه   ، سیاست1970سال در 

NEP در راسـتاي آن   رشد برابر بود کـه  ،در این دوره شعار اصلی. از بین بردن فقر و بازسازي جامعه بود

  .اعالم شد اتحاد ملی به عنوان هدف اصلی

درصد کاهش یابد و تا سال  3/49درصد به  7/16در آن زمان هدف این بود که نرخ فقر در مالزي از 

ــالزي از  1990 ــارجی در مـ ــراد خـ ــه  30، مالکیـــت افـ ــد بـ ــد  3/63درصـ ــاهش یابـ ــد کـ   .درصـ

بلکـه بـه صـورت     ،همچنین مقرر گردید که سود حاصل از توسعه، تنها به قوم و یا نژاد خاصی تعلق نگیرد

  .عادالنه در میان تمام اقوام کشور تقسیم گردد

رفت که بخش دولتی نقش محوري و فعال در اقتصـاد ایفـا    ، انتظار میNEPی به اهدافبراي دستیاب

 همچنین قـرار بـر  . در حالی که بخش خصوصی تشویق شد تا به عنوان موتور رشد ایفاي نقش نماید ،کند

ر تا این که در برابر نوسانات خارجی کمتر آسیب پـذی  ،این شد که تغییرات ساختاري در اقتصاد بوجود آید

  . باشد

ارایه گردید تا این که جـایگزین  ) NDP(در قالب سیاست توسعه ملی  ODP،1992سپس در سال 

NEP قرار بر این بود که . شودNDP  هـاي بنیـادین    سیاسـت . اجرا شـود ) 2000تا  1991(در یک دهه

NEP ثـروت در   ها باعث کاهش فقر، توزیع برابـر  چون این سیاست ،گیرد هنوز هم مورد استفاده قرار می

  .کشور و بازسازي ساختار اقتصادي بود

است که هدف این برنامه، تبدیل مـالزي بـه یـک     2020چشم انداز مطابق با اهداف ODP همچنین 

  .باشد کشور کامالً توسعه یافته و صنعتی در سه دهه آینده می

هـاي   زمینـه ، ایجاد ملت متحد مـالزي اسـت کـه در کلیـه      2020به عبارت دیگر، هدف  چشم انداز 

  .توسعه یافته باشد اخالقیفرهنگی و  ،اقتصادي، سیاسی، اجتماعی

براساس این شعار، دولت و کشور باید پایبند بـه  . بنا شد» توسعه کامل«براساس  2020چشم انداز 

  .هاي توسعه یافته باشند توسعه انسانی جهت افزایش کیفیت و استانداردهاي زندگی مردم تا سطح ملت

https://t.me/joinchat/AAAAADvr6VOBt3KdzsUYXQ

https://t.me/joinchat/AAAAADvr6VOBt3KdzsUYXQ

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 13

  :ها و محدودیت مشکالت 2-4

از مجموعه تالشها وعملکرد مالزي در زمینه مبارزه با فساد، چنین بر می آید که این کشور همواره 

ضرورت شناسایی، درك و مبارزه با آن کامالً احساس  لذا. است دچار مشکالت ناشی از فساد اداري بوده

اف توسعه کشورها و با توجه به با عنایت به اهد ) UNDP1( توسعه سازمان مللبرنامه  در .می شود

ي دولتی و خدمات عمومی، فساد اداري ها در افزایش توان کنترل و پاسخگویی سازمان ها مشکالت دولت

برنامه ریزي و اقدام  این برنامه،. معرفی شده است به عنوان مانع عمده و بنیادین توسعه ملی کشورها

هاي کاري،  و رویه ها در ابعاد نیروي انسانی، سیستم بویژه - در راستاي شفافیت بیشتر مدیریت ها دولت

ي ها را مقدمه نظارت عمومی بر کار سازمان -  ها ساختار و روابط سازمانی و ارزیابی عملکرد سازمان

دولتی، مبارزه مؤثر با فساد اداري و تحقق پیشرفت فرهنگی، اقتصادي، اداري و اجتماعی و به طور کلی، 

  . توسعه ملی می داند

کمبودهـاي  . به مشکالت متعددي در عرضـه منجـر شـد    1990پس از سال  هش سریع اقتصاديج

، که اکثـر آنهـا غیـر قـانونی     گشت کارگر خارجی ها سرازیر شدن میلیونمنجر به مربوط به کار، به زودي 

عالقمند بـه برخـورداري از توسـعه فزاینـده و سـریعی       ها ي بانکها ي نقدي و کنسرسیومها ثروت. بودند

این مسئله زمانی بطور کامل پایان یافت کـه بحـران   . شد هاي بزرگ زیرساختی آغاز می بودند که با پروژه

روند نزولی پیدا کـرد، در حـالی کـه شـوك بزرگـی را بـه اقتصـاد مـالزي وارد          1997مالی آسیا در سال 

  .ساخت می

هزینه و بودجه گسترده دولـت  بدون توجه به علل و عوامل مورد ادعا، احیاي مجدد اقتصاد نیز با کسر 

سپس، مالزي در مقایسـه بـا همسـایگانش، از    . در این سالها همگام شد که در پی بحران پدید آمده بود

اما از طرق دیگر، کشور هنوز در حال ترمیم سـطوح دوره پـیش   . تري برخوردار شد رمیم اقتصادي سریعت

  .باشد میاز بحران 

  
                                                

1 United Nations Development program 
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  :ها و امکانات فرصت 2-5

این کشور به لحـاظ   .باشد ر مالزي، کشوري زیبا و پوشیده از جنگل در جنوب شرق آسیا میکشو     

داراي آب و هوایی گرم و شرجی در تمـام  ) نزدیک به مدار صفر درجه (  موقعیت جغرافیایی ویژه استوایی

ـ     .باشد طول سال می دونزي و از شمال با کشورتایلند، از جنوب با سنگاپور و از سمت جنـوب شـرقی بـا ان

این کشور داراي معادن طبیعی قلع ، نفت ، چـوب ، مـس ، آهـن ، گـاز طبیعـی و      . برونئی هم مرز میباشد

  . باشد بوکسیت می

. شبه جزیره ماالیی و آسیاي جنوب شرقی، مبدل به مرکزي براي تجارت سایر کشورها شـده اسـت  

سلطان نشین ماالکا و سنگاپور به ایـن  حتی پیش از آنکه  ،ها اقالم گوناگونی همچون چینی آالت و چاشنی

  .است  شده شهرت برسند، فعاالنه تجارت می

%  62پانزده سـال ،  زیر % 34: جمعیت این کشور حدود بیست و سه میلیون نفر با ساختار جمعیتی     

میـانگین سـنی در ایـن    . باشـد  از شصت و پنج سال به باال مـی %  4از پانزده سال تا شصت و پنج سال و

سـال   70متوسط عمر مردان  .باشند می%86/1باشد وداراي نرخ رشد جمعیتی معادل  سال می 23 کشور

  . باشد می ٪ 90رسال بوده و درصد باسوادي در این کشو 75و زنان 

 30الـی   15میـان   ٪31سـال و حـدود    15زیر  ٪3/33بطوریکه  ،ترکیب جمعیتی مالزي جوان است

هـاي   متکی بر نیروهاي جوان و تربیـت آنـان بـر مبنـاي ارزش     2020سال سن دارند و افق توسعه سال 

در ایـن  . باشـد  می ،است... هاي ملی و مذهب، آداب و رسوم و سنت: توسعه ملی که مبتنی بر اخالق، شامل

جویی و احتـرام بـه قـوانین و حقـوق      داري، صرفه کوشی، امانت هاي اجتماعی همچون سخت راستا ارزش

بسـتر ایـن کـار    . هاي دینی خواهد بود ارزش در جهت پررنگ تر شدنکار  شتدیگران پشتوانه توسعه و پ

بـاور، قانونمنـد،    مردان مالزي به دنبال تربیت شهروندان فرهیخته، دین  دولت. هم آموزش و پرورش است

افـزایش تفـاهم ملـی و تعامـل       هـا نیـز   یکی دیگر از روش. جامعه هستندبراي درستکار، اخالقی و مفید 

  .هاي جامعه مالزي است ان اقوام و فرهنگفرهنگی می
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میلیـارد   30نزدیک بـه   2002بودجه کشور در سال (به لحاظ اقتصادي کشوري قدرتمند بوده مالزي 

ي اصولی در دو دهه گذشـته بـاالترین نـرخ جـذب سـرمایه      ها اتخاذ سیاست و به خاطر ) دالر بوده است

کـاالي  صـادرات   .رهاي منطقه از آن خود کرده استگذاري سرمایه گذاران خارجی را نسبت به دیگر کشو

میلیارد   74 ایرانصادرات کاالي در همان سال ( میلیارد دالر بوده است 160تقریبأ  2006مالزي در سال 

درصد مـردم   4حدود  و تنها دارد )تقریبأ برابر با ایران(  درصدي 3/6ي رشد اقتصاد نرخ .)بوده است دالر

ایـران   بـراي ( درصدي 2با نرخ تورم ساالنه ) همان سالدر در ایران درصد  20با در مقایسه (زیر خط فقر

هـاي   ساالنه از دیگر نشـانه ) درصد 21ایران در همان سال در (درصدي 3و نرخ بیکاري) درصد 19تقریبأ 

معـادل   2007درآمد سـرانه مـالزي بـراي هـر نفـر در سـال        .رود سالمت اقتصاد این کشور به شمار می

دالر  23000معـادل   2020ي اقتصادي معتبـر در سـال   ها الر آمریکا و طبق پیش بینی سازماند 12900

رشـد اقتصـادي بـاالي ایـن     ). میالدي 2002نزدیک به درآمد سرانه سوئیس در سال (  آمریکا خواهد بود

ي اخیر باعث پیشرفت سریع تکنولوژیکی و فرهنگی گردیده است و در حال حاضـر ایـن   ها کشور در سال

مـواردي   .باشـد  و هفدهمین کشور پیشرفته جهان مطرح مـی ی کشور بعنوان اولین کشور پیشرفته اسالم

تـرین فرودگـاه منطقـه باعـث       زیونی جهـان و بـزرگ  یچون بلندترین برج تجاري جهان، دومین برج تلو

الدي می 2001از نظر توریستی در سطح جهانی مطرح بوده و در سال . باشد مباهات مردمان آن کشورمی

    . استبیش از شش میلیارد دالر درآمد توریسم داشته 

در ایـران  ( میلیـون   8تعداد تلفن همـراه فعـال    :باشد مالزي داراي آمار ارتباطات قابل قبولی نیز می

در ایـران  ( میلیون مشترك اینترنتی  7و ) تقریبا برابر با ایران( میلیون تلفن ثابت  5/8و ) کمتر از دو میلیون

  .)از یک میلیون و پانصد هزارکمتر 

کـه از   به لحاظ اجتماعی مردمانی بسیار صلح دوست، خونگرم، با فرهنـگ و قابـل اطمینـان داشـته     

 و% 8، % 24، % 58ترتیب با نسـبت جمعیتـی   ه ب( باشند نژادها می نژادهاي ماالیایی، چینی، هندي و دیگر

اقتصـاد و بـازار ایـن کشـور در دسـت       و ماني مسـل هـا  ی در دست ماالیـایی تدولت و امور مملک .% )10
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این کشور اسالم و زبان  دین رسمی .باشند ي هندو از هر نظر در اقلیت میها ي بودائی بوده وهنديها چینی

قادر به تکلم به زبان انگلیسی  مپورمردم در کواالال  هر چند که تقریبأ تمامی. باشد رسمی، بهاسا ماالیو می

  .باشد مورد استفاده در این کشور چینی و هندي می يها دیگر زبان ،باشند می

. ایـن کشـور پوشـیده از جنگـل اسـت     % 56مالزي از منابع طبیعی در کلیه نواحی خود برخوردار و     

هاي گرمسیري و ادویه به همراه تولید الوار جایگـاه مهمـی    مزارع نخل، برنج، کائوچو، توتون، کاکائو، میوه

بعالوه ذخایر غنی قلع و تا حدودي نفت و گـاز نیـز   . راي مالزي رقم زده استدر اقتصاد کشاورزي جهان ب

بـه تنهـایی    1980مالزي در دهه . این کشور را در ردیف کشورهایی با موقعیت قابل توجه قرار داده است

بزرگترین تولیدکننده قلع جهان بود، و از نظر ذخایر فسیلی در میـان کشـورهاي داراي نفـت و گـاز داراي     

   1.به خوبی استرت

سـپس، همـانطور کـه    . در قرن هفدهم، ذخایر فراوانی از قلع در چند ایـاالت ماالیـایی کشـف شـد    

امپراطوري بریتانیا به عنوان حاکمانی بر ماالیا چیره شدند، درختان کائوچو و خرماي روغنی بـراي مقاصـد   

کننده عمـده قلـع، کـائوچو و خرمـاي     در طول این دوران، ماالیا به بزرگترین تولید . بازرگانی عرضه شدند

این سه کاال در کنار مواد خام دیگر، قطعاً موجب شتاب اقتصادي مالزي در طی اواسـط  . روغنی تبدیل شد

به جاي وابسته شدن به بومیان ماالیایی به عنوان منبع کار، بریتانیا از نیروهاي چینی و . قرن بیستم گردید

اما تعدادي از آنها پس از پایان دوره توافـق شـغلی   . ت استفاده نمودهندي براي کار در معادن و مستعمرا

  .در مالزي ساکن شدند  خود به کشورهاي اصلی موطن خویش بازگشتند، و برخی نیز بطور دائمی

  

  مالزي 2020معرفی چشم انداز . 3

. دباشـ  ، مالزي یک کشور کامالً توسعه یافتـه 2020ست که تا سال ا آناین چشم انداز نهایی   هدف

تـالش بـراي    این توسعه بر اساس یک الگوي داخلی و بدون مالك قرار دادن یک کشور توسعه یافتـه و 

                                                
  ها سعه رسانه، دفتر مطالعات و تو1387اسماعیل علوي، مالزي حرکت بر روي خط تعادل،   1
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معنـوي، روانـی و فرهنگـی صـورت      دستیابی به آن، وهمچنین در همه ابعاد اقتصادي، سیاسی، اجتماعی،

        . خواهد گرفت

حکـومتی،   ی، ثبات سیاسی، نظـام همچنین این کشور قصد دارد از نظر وحدت ملی، انسجام اجتماع

 .توسعه یافته باشد هاي اجتماعی و معنوي، اعتماد به نفس و غرور ملی کامالً کیفیت زندگی، ارزش

، اي دمکراتیـک، آزاد  می تواند به کشوري تبدیل شود متحد و یکپارچه، با جامعه 2020مالزي تا سال 

برابري بنا شده، خود  ی و مرفه است، بر پایه عدالت واي که از نظر اقتصادي مترق ول و با مدارا، جامعهئمس

  .باشد می سامان است و داراي قدرت رقابت، انعطاف، پویایی و استحکام

  

 مالزي 2020سند چشم انداز  3-1

مسأله استراتژیک و محوري، که از بدو  تواند بوجود آید مگر اینکه بر نه مالزي کامالً توسعه یافته نمی

  .غلبه کند برو بوده است،استقالل با آن رو

ا خود به سـازش  بدارد، ملتی که  د سرنوشت مشترکینایجاد یک مالزي متحد، ملتی که احساس ک .1

قومی یکپارچه و منسـجم اسـت، یـک زنـدگی      رسیده و صلح و آرامش بر آن حاکم است، از نظر ارضی و

  .شود ثار در مقابل کشور تشکیل میوفاداري سیاسی و ای ن و مبتنی بر مشارکت دارد، و از افرادي باگهم

اي که احساس آزادي و امنیت کند، بخود اعتماد و ایمان داشـته باشـد و    یافته ایجاد جامعه توسعه .2

همـه   دستاوردهاي خود و از آنچه که هست احساس غرور کند، استوار و قوي و آماده رویارویی با به حق از

یري و مـورد احتـرام   ذناپ هاي نهفته، تسلیم مل از همه تواناییرسیدن به کمال، آگاهی کا. نامالیمات باشد

  .ایست  هاي چنین جامعه سایر ملل بودن، از وجوه تمایز و خصیصه

کراسی تکامـل  واي که در آن شکلی از دم دمکراتیک تکامل یافته، جامعه ایجاد و تقویت یک جامعه .3

 کراسـی کـه بتوانـد   وشکلی از دم. یی حاکم باشدکراسی مالزیاونوعی دم و بر وفاق و اجماع یافته و مبتنی

  .الگوي بسیاري از دیگر کشورهاي در حال توسعه قرار گیرد
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 هـاي  اي کامالً معنوي و اخالقی به کمک شـهروندانی برخـوردار از واالتـرین ارزش    جامعه برپایی .4

   .اخالقی، معنوي و مذهبی

آیینی که باشـند،   ها، از هر نژاد و در آن مالزیاییبناي جامعه آزاد، تکامل یافته و انعطاف پذیري که  .5

هاي خود، احساس کنند که بـه یـک    آیین ضمن آزاد بودن در باورهاي مذهبی و فرهنگی و انجام مراسم و

  .کشور واحد تعلق دارند

 کننـده  اي کـه تنهـا مصـرف    نگر و مبتکر، جامعـه  اي آینده جامعه علمی و مترقی، جامعه ایجاد یک .6

  .کند می هاي علمی و تکنولوژیک آینده مشارکت بلکه فعاالنه در پیشرفت ،نیست تکنولوژي

مقـدم باشـد،    "خـود "بـر   "جامعه"آن  اي که در ایجاد جامعه و تقویت نظام اجتماعی و فرهنگی .7

بلکـه در درون یـک نظـام     ،گـردد  فرد خـاص نمـی   اي که در آن رفاه مردم حول محور دولت یا یک جامعه

  .گیرد می حکم و پرتوان جاي دارد و شکلخانوادگی مست

اي کـه در آن   یعنی جامعـه د، اي که در آن برقراري عدالت اقتصادي تضمین شده باش جامعهایجاد  .8

تا زمـانی   ،صادي مشارکت کامل دارندتاق هاي توزیع ثروت ملی عادالنه و منصفانه است و همه در پیشرفت

افتادگی اقتصادي بر اسـاس   که عقب زمانی است و تا اقتصاديکه هویت نژادي و طبقاتی منوط به عملکرد 

  .شکل نخواهد گرفت اي شود، چنین جامعه نژاد تعریف می

  .رونق با اقتصادي پویا، مستحکم، داراي قدرت رقابت و بازسازي ایجاد یک جامعه مرفه و پر. 9

  

  مالزي و الزامات آن 2020اهداف چشم انداز  3-2

  

  اقتصادي -جتماعیعدالت ا  1هدف آرمانی 

اقتصـادي   -توسـعه اقتصـادي و عـدالت اجتمـاعی     خود را بر دو مسـأله  مالزي، شوراي برنامه ریزي

فوق شرح و  هاي استراتژیک و محوري را با توجه به دو هدف در این بخش مفهوم چالش .کند متمرکز می
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  .میده بسط بیشتري می

 نظـر از نـژاد و   ی فقر مطلـق اسـت، صـرف   کن ریشه اقتصادي، یکی از دو هدف اصلی سیاست جدید

ها،  چه شهرنشین کنند و هایی که در روستا زندگی می ها، چه آن سطح زندگی مالزیایی. موقعیت جغرافیایی

این کشـور بایـد   . خط فقر برسد چه کسانی که در شمال هستند یا در جنوب و شرق و غرب، باید به باالي

همـه نیازهـاي اولیـه    . تغذیه نباشد ءمعرض سو الزیایی هم دربطوریکه حتی یک م ،غذاي کافی تهیه کند

مـالزي  . و پوشاك کافی و دسترسی به امکانات درمانی و بهداشـتی  ملت باید تأمین شود، از جمله خوراك

خواهنـد از طبقـات    طبقه متوسط قدرتمند داشته باشد و براي همه کسـانی کـه مـی    توسعه یافته باید یک

  .کند فرصت مناسب فراهم ،صعود کنند و خود را از گرداب فقر نسبی نجات دهندطبقات باالتر  پایین به

دست یابی به این . بخش دوم سیاست نوین اقتصادي، قطع رابطه بین نژاد و وضعیت اقتصادي است

اصـلی و مهـم    هـاي  این بدان معناست که باید در تمـام بخـش  . تغییر مواضع هم میسر است هدف بدون

و ایجاد تعادل در این زمینه  هاي مختلف هاي قومی تشکیل دهنده در حرفه سبی از گروهاشتغال، ترکیب منا

گروههـاي بـومی   ( "پـوترا "بـومی   در این راستا باید توسعه سالم جامعه صنعتی و تجاري. تضمین شود

ـ     اي باشد که در آن عقب جامعه مالزي توسعه یافته، نباید. نیز تضمین شود )مالزي ه افتـادگی اقتصـادي ب

این به معناي آن است که کم کردن تفاوت بین درآمـدهاي قـومی از طریـق ایجـاد     . نژاد نسبت داده شود

هاي قانونی، ارائه خدمات اجتماعی و ایجاد زیربناهـاي مشـابه،    بینی پیش هاي مناسب با استفاده از فرصت

در سـال  . ب می باشداقتصادي مناسب و توسعه کامل منابع انسانی ضرورت داشته و مطلو توسعه فرهنگ

عقـب افتـاده یـا     ذاتـاً  اي برسد که هیچ گروه قومی خاص، از نظـر اقتصـادي   مالزي باید به مرحله 2020

  .پیشرفته نباشد

به معناي مشارکت در فقر نیست، بلکه به معنی تعادل نسـبی   "توسعه اقتصادي مشارکت کامل در“   

هاي داراي رشـد بـاال و مـدرن اقتصـاد، توزیـع       هاي قومی در بخش میزان مشارکت و سهم همه گروه در

  .مالکیت اقتصاد نوین است عادالنه مدیریت، کنترل و
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تـر   عادالنـه  اي که از نظر اقتصادي هاي توسعه منابع انسانی براي دستیابی به جامعه گسترش برنامه

ظ اقتصـادي  جامعـه بـومی پـوترا کـه از لحـا      به این منظور ایجاد یـک  .کید استأبه شدت مورد ت باشد،

اصـالح   در جریـان . غیربومی پوترا باشـد، ضـروري اسـت    پذیر و سالم و همتراز جامعه جو، انعطاف رقابت

هـاي اجتمـاعی و اقتصـادي     هزینـه  هاي اقتصاد بر سرعت کار و رسیدن به حداکثر بازده و حداقل نابرابري

  .تأکید زیادي وجود دارد

  

  اي مرفه ایجاد جامعه  2هدف آرمانی 

 :اي مرفه باید دو مورد پیگیري شود ایجاد جامعهمالزي، به منظور  2020 چشم انداز در سند

 I . جهت تحقـق ایـن هـدف الزم     .محصول ناخالص ملی هشت برابر شود 1990- 2020طی دوره

نیـز   GDPرشد . بار محصول ناخالص داخلی دو برابر شود هر ده سال یک 1990-2020است طی دوره 

بلکه بایـد بـه    ،دنبال رشد بوده نباید صرفاً ب. درصد رشد داشته باشد 7ه طور متوسط بایست سالیانه ب می

. توجـه نمـود   ،داشتن تورم، تضمین پایداري و توسعه کیفیت زندگی و سطح زندگی  نگه ایجاد ثبات، پایین

. مایدخود اضافه نرشد  درصد به 1/0درصد بوده که تنها باید  9/6د رشداراي سال گذشته  20مالزي طی 

مـردم مـالزي چهـار بـار      2020درصد رشد جمعیت، تـا سـال    5/2ه با فرض وجود ساالنبا این شرایط، 

  .خواهند بود 1990ثروتمندتر از سال 

II .و از پویایی، استحکام و قدرت بازسازي خود  ایجاد یک اقتصاد رقابتی که دربلند مدت پایدار بوده

  :به قرار زیر است ییها یویژگ چنین اقتصادي داراي. برخوردار باشد

متوازن، با یک بخـش صـنعتی تکامـل یافتـه و داراي زیربنـاي گسـترده، بخـش         اقتصاد متنوع و. 1

  .تکامل یافته و بخش خدماتی کارآمد و مولد قوام یافته کشاورزي مدرن و

و  تواند به سرعت بـا الگوهـاي متغیـر عرضـه، تقاضـا      که می اقتصاد فرز و چابک و متکی به خود، .2

  .یابد رقابت تطابق
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  .اقتصادي با تکنولوژي کارآمد و حرکت در مسیر سطوح باالتر تکنولوژي. 3

اي از اطالعـات و شـناخت    پشتکار و گنجینـه  اقتصادي که نیروي محرکه آن قدرت ذهنی، مهارت،. 4

   .هاي استفاده از آن است راه

  .عوامل تولیدوري باال و رو به افزایش در زمینه همه  اقتصاد با بهره. 5

  .آور گرا، خود اتکا و نو برون اقتصادي کارآفرین،. 6

  .شود طلبی سبب استمرار و استحکام آن می اقتصادي که اخالق و وجدان کاري نمونه و کمال. 7

  .هزینه زندگی پایین است ي که ویژگی آن نرخ تورم وداقتصا. 8

  .اقتصادي که تابع نظم و فشار نیروهاي بازار است. 9

  .قوي و منسجم در کل نظام است اقتصادي که داراي پیوندهاي .10

 

  مبارزه با فساد و بهبود نظام مدیریتی  3هدف آرمانی

  

در کشور مالزي تفکر توسعه اقتصادي همراه با توسعه عدالت اجتماعی، ثبـات سیاسـی، سیسـتم        

ي غیر اقتصـادي  ها عنوان جنبه حکومتی، سطح زندگی، ارزشهاي اجتماعی و اخالقی، اعتماد و غرور ملی به

  بـه   توسعه و عوامل مؤثر بر یکپارچگی سیستم مدیریت کشور و نیاز اساسی تداوم رشد اقتصادي، دسـت 

خود را تعریف و تـدوین   1انداز و مأموریت  چشم اه هر یک از سازمان در این چارچوب،. دست هم می دهند

ول مبارزه با فساد، تمامی مدیران سخن خود ئي مساه نکته قابل ذکر اینکه  طی جلسات سازمان. اند  کرده

  .اند  ي سازمان مربوطه را تشریح کردهها آغاز کرده و سپس اهداف و فعالیت 2020را از نقطه چشم انداز 

هدف حذف فسـاد   دستیابی بهگرفته در این کشور، جهت   صورتاساسی اقدامات راهبردها و از جمله 

  :بارتند ازو بهبود نظام مدیریتی در کشور، ع

                                                
1 Vision & Mission 
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 :تشکیل کمیته یکپارچگی مدیریت اداري دولت مالزي:  3-1هدف استراتژیک  

براي تحقق طـرح  » دورنما و مأموریت آژانس ضد فساد«، راهبردي را تحت عنوان 1آژانس ضد فساد

ي هـا  به دولت ارائه کرد که به تصویب و تشکیل کمیته یکپارچگی منجر شد که هدف آن حل ضـعف  2020

  .ي سازمانی بودها استفاده از موقعیت  و خدمات عمومی هماهنگ و برخورد با سوءمدیریت 

هـاي تعریـف شـده در     سازي مدیریت براي کمیته ي یکپارچهها به منظور هدایت و کنترل بهتر فعالیت

کار مشترکی بیان شده است و هر کدام در سطح خـود بـه     ولیت آنها به صورت دستورئسطوح مختلف، مس

  :پردازند ل میموضوعات ذی

شناسایی، بررسـی و پیشـنهاد بـازنگري و اصـالح قـوانین و       :قوانین و مقرراتبررسی و اصالح ـ   1

هـاي مـدیریتی و    ساز، در جهت غلبه بر ضـعف  شده و مشکل  نظر در موارد کهنه  مقررات سازمان و تجدید

  .در مدیریت امور مالی بهبود کنترل موارد فساد، استفاده از موقعیت و سوء رفتار کارمندان بویژه

شناسـایی و بررسـی وظـایف عمـده سـازمانی و       :هاي کـاري  ها و رویه سیستم بررسی و اصالح ـ  2

هاي سازمانی موجود و پیشنهاد تغییر و اصالح آنها به مسؤوالن ذیـربط   ها و کنترل ، رویهها ارزیابی سیستم

ات و پیشگیري از فساد، سوء اسـتفاده  با هدف افزایش کارایی، سودمندي، شفافیت و پاسخگویی در خدم

  .از موقعیت و سوء رفتار کارمندان

هر سازمانی براي افزایش همبستگی بـین کارکنـان و    :2ي متعالی و اصول رفتاريها ارزشتعیین ـ   3

خود باید نسبت به تعیین ارزشهاي اخالقی مطلوب محیط، آموزش و تلقـین آنهـا بـه     ،کسب احترام بیشتر

اصول رفتاري که بیانگر استانداردهاي رفتاري مورد انتظار از کارکنان باشـد، نظـم و   . م نمایدکارمندان اقدا

البته همسویی بیشتر این ارزشها و اصول با قوانین، احتمال موفقیـت را  . دهد همبستگی آنها را افزایش می

  .برد باال می

وري باال و آنهایی کـه بـا    هرهالزم است که ضوابط تشخیص و تشویق افراد با ب :ـ تشویق کارکنان  4

                                                
1 Anti Corruption Agency 
2 Noble Values and Code of Ethics 
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گذارنـد و   ي مطلوبی را بـه نمـایش مـی   ها هاي داوطلبانه، ارزش تکیه بر اعتقادات دینی و با انجام فعالیت

دهند،  مدیریت و اعمال خالف را در سازمان خود  به آژانس ضد فساد گزارش می  سرانجام افرادي که سوء

  .تدوین و اعالم شود

  دسـت   تفاوتی در مقابل اعمال خالف قوانین و مقـررات، موجـب از   بی :ـ اقدامات تنبیهی و اصالحی  5

هـایی بـراي    کمیته یکپارچگی مدیریت باید مطمئن شـود کـه رویـه   . شود کار کنترل داخلی می  و  رفتن ساز

. رفتار عواقب بدي دارد  باید به کارکنان تفهیم شودکه ورود در فساد و سوء. برخورد با این موارد وجود دارد

نظر داشته و قبل از بروز اشکال، اقدام مقتضی به   رؤساي سازمانها باید سبک زندگی کارکنان خود را تحت

  .عمل آورند

نظـر    ها و رسیدن به اهداف مـورد  کار کمیته  اطمینان یافتن از اجراي دستور :نقش مدیران تعریف ـ  6

ویج عملی فرهنگ کاري مؤثر، انضباط و فرهنـگ همبسـتگی   در تر ها مستلزم ایفاي نقش رؤساي سازمان

خانواده احساس وظیفه نموده و مطمئن شوند کـه در سـازمان تابعـه     آنان باید همانند پدر. سازمانی است

  کم باید هر سـه   ها دست و کمیته ها رؤساي سازمان. گیرد چیز به درستی و طبق مقررات انجام می  آنها همه

ه داده و عالوه بر بررسی وضعیت پیشرفت کارهاي حوزه خود، نتیجه را به صـورت  بار تشکیل جلس ماه یک

  .گزارش پیشرفت کار به کمیته باالتر ارائه نمایند

  ي داخلی باشد بـه ها هر سازمانی باید داراي ساز و کار مؤثر براي کنترل :هاي داخلی کنترل اجراي ـ  7

ي هـا  وجود کنتـرل . این نیز مستلزم نظارت مستمر استطوریکه کارکنان را به رفع اشکال تشویق نماید و 

مؤثر داخلی الزمه حفظ و توسعه فرهنگ صداقت و همبستگی و اطمینـان بـه مـدیریت خـوب هـر واحـد       

  .سازمانی است

  

 )1997قانون ضد فساد (قوانین تبیین مفهوم فساد در : 3-2هدف استراتژیک 

هاي اساسی کشور مالزي در جهت مبارزه عملـی بـا    تعریف و تبیین مفهوم فساد در قوانین از فعالیت
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  :در این زمینه قوانین و مقرراتی به شرح ذیل تهیه و تدوین شده است. فساد اداري بوده است

 .1961قانون مقابله با فساد  §

 .دولت 1970سال  22تصویبنامه شماره  §

 .1973قانون دفتر ملی بازرسی  §

 .1982قانون ضد فساد  §

  .1997قانون ضد فساد  §

توان نشانه جدي بودن حکومت مالزي در مبـارزه   این تغییرات و اصالحات در قوانین ضد فساد را می

  .قانونی با فساد و نیاز به رفع نقص و شفافیت بیشتر قوانین دانست

 بقانون جامعی است که از تلفیق قوانین قبلـی و بـا عنایـت و تحلیـل تجـار      1997قانون ضد فساد 

این قـانون بـه   . رزه با فساد اداري به دست آمده و جایگزین همه آنها شده استمالزي در مبا عملی کشور

  در این قانون، موارد مرتبط با رشوه و سوء .است  صفحه انتشار یافته 59صورت کتابی به زبان انگلیسی در 

  .اند استفاده از موقعیت سازمانی از مصادیق بارز فساد معرفی شده

  

  انس ضد فسادتأسیس آژ: 3-3هدف استراتژیک 

 ،وزیـر مـالزي    و در تابعیت مستقیم دفتر نخسـت  1997این آژانس هم اکنون طبق قانون ضد فساد 

  :از ندوظایف اصلی آن عبارت. دهد مبارزه مستمر با فساد اداري را انجام می

 بررسی موارد فساد اعالم شده .١

 مبارزه با فسادزمینه آموزش عمومی در  .٢

 ت دولتیهاي خدما بررسی عملکرد سازمان .٣

 .در رابطه با سابقه فساد کارکنان ها پاسخ به استعالم سازمان .۴
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  تأسیس دفتر شکایات مردمی: 3-4هدف استراتژیک 

هاي دولتـی و   ي تحلیلی از تعداد و تنوع شکایات رسیده از سازمانها این دفتر با تهیه و ارائه گزارش

آنها با شکایات مردم، بازخوردهـاي الزم را  خدمات عمومی و چگونگی اقدامات انجام یافته و برخوردهاي 

توانند با  به این ترتیب اعضاي دولت و نخست وزیر می. دهد در اختیارکمیته شکایات مردمی دولت قرار می

گیـري   هاي تابعه دولـت، تصـمیم   استفاده از این اطالعات، نسبت به انجام اصالحات مورد نیاز در سازمان

رسـد و   طریق مطبوعـات بـه اطـالع عمـوم مـی      ن دفتر منتشر شده و ازي ایها ضمن اینکه گزارش. کنند

  .تفاوت بمانند توانند نسبت به شکایات بی نیز نمی ها والن سازمانئمس

  

 :1ایجاد مرکز برنامه ریزي مدیریت و مدرنیزاسیون اداري مالزي: 3-5هدف استراتژیک 

ي هـا  ریـزي پـروژه    هنگی و برنامهخدمت رسانی به واحدها و مؤسسات تولیدي و هما این مرکزهدف 

  . است ها توسعه سیستم

ي دولتـی و  ها ي اساسی آن در جهت هدایت سازمانها فعالیتاقدامات و  وار   اینجا به ذکر فهرست  در

  :کنیم اکتفا می 2020خدمات عمومی کشور به سوي اهداف مندرج در دورنماي 

  

  :خدمات دولتیدر بخش  9000سازي سیستم مدیریت کیفیت ایزو پیاده. 1

طوري که محصوالت تولیدي بـا کیفیـت از پـیش     وزیر مالزي گفته است همان در این ارتباط، نخست 

شوند، خدمات دولت به مؤسسات تولیدي و مردم هم باید درمدت  اي تولید و به بازار عرضه می تعیین شده

خـدماتی هـم مسـتلزم مسـتند     ي ها بهبود سیستم، به عالوه. دنزمان و کیفیت معلوم و مشخصی ارایه شو

  . بودن سیستم و وجود امکان بازنگري و اصالح مستمر است

  

  
                                                

1 Malaysian Administration Modernization and Management Planning Unit (MAMPU) 
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  :هاي اصالح ساختارهاي اداري برنامه. 2

  ارائه خدمات با هدف رضایت مشتریان .الف 

دولـت  . کنند ي خود را در اجراي مقررات خالصه میها هاي دولتی به طور سنتی مقصد فعالیت سازمان

ینه به فکر ایجاد نگرش جدیدي در بدنه اجرایی بوده و معتقـد اسـت کـه مقـررات اصـل      مالزي در این زم

اي عرضه کنند که به رضـایت   گونه  ي دولتی  باید خدمات خود را بهها نیست و به همین سبب همه سازمان

  .خدمت گیرندگان منجر شود

بـراي اطـالع عمـوم،     ي ارائـه خـدمات  هـا  هاي مدیریت کیفیت، اعالم انواع روش استفاده از سیستم

اصالح مقررات در چارچوب قوانین و انجام اقـداماتی بـراي کـاهش معطلـی مـردم در دریافـت خـدمات        

  .اي از تمهیداتی است که در این راستا اندیشیده و به کار گرفته شده است گیشه

  

  هاي کاري ها و رویه بهبود سیستم. ب

گیرد، اما تحت ایـن سـر    ها صورت می د سیستمهاي قبلی هم در راستاي بهبو اگرچه مجموعه فعالیت

  :شود، که عبارتند از فصل دو مقصود مهم دنبال می

  .سازي فرآیندهاي کاري ساده3

  )بهبود مدیریت اطالعاتی( بهبود مدیریت سوابق اطالعاتی کارها 3

  

  تقویت و هماهنگی دولت و بخش خصوصی .ج

وظایف سنتی خـود را بـه بخـش خصوصـی      دولت مالزي کوشیده است که بسیاري از 1983از سال 

رسانی خود به بخش خصوصی، حوزه کار خود و این بخش   واگذار کند و با تأکید بر نقش و وظایف خدمات

وزیر، وزرا و سایر مسئوالن با مشاوره و مذاکرات رسـمی    منظور، نخست بدین. تر نماید را در کشور، روشن

گذاري و اجراي اصالحات در جهت تسهیل امـور سـود     و غیر رسمی از نظرات بخش خصوصی در سیاست
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  :هاي مشخصی از این اصالحات در جهت سهولت امور بخش خصوصی است موارد زیر نمونه. جویند می

  ها، مجوزها، قوانین ومقررات نامتناسب با نیازهاي موجود حذف گواهینامه 3

  هاي کاري و رویه ها مبهبود سیست 3

  اه گواهینامه هاي کاربردي و معرفی فرم 3

  گذاري و صدور گواهینامه ک ایستگاهی سرمایهتایجاد مراکز  3

  اي در مؤسسات دولتی بهبود کیفیت خدمات گیشه 3

  

  مدیریت نیروي انسانی بهبود ساختارهاي سازمانی و .د

  : عبارتند از تحقق این هدف الزامات

محدود شدن (هاي تعیین شده طبق خط مشی  و معیار  1ي خدمات عمومیها تنظیم اندازه سازمان3

گسترش سازمانی تا سقف درصدي مشخص و پذیرش ارتقاء پسـت فقـط بـر پایـه توجیـه اقتصـادي و       

  )ي امنیتی و آموزشی و بهداشتیها درآمدي روشن جز در سازمان

ي رسـمی و غیـر   هـا  عنایت به مدیریت نیروي انسانی از دیدگاه جذب، توسـعه شـغلی، آمـوزش    3

  آوري اطالعات و خدمات رسانی الکترونیکی  در فن رسمی، آموزش مهارت

  تدوین اصول رفتار کاري پرسنل هر سازمان 3

  

  افزایش میزان پاسخگویی بخش عمومی .ه 

ي دولتی و افزایش قـدرت پاسـخگویی درسـت آنهـا از     ها شفافیت کارکردها و عملکردهاي سازمان

  :شود دنبال می هاي زیر هاي ضد فساد است که به روش اهداف اساسی فعالیت

  افزایش میزان یکپارچگی مدیریت دولت 3

  روشن کردن فرآیندهاي مدیریت مالی 3
                                                

1 Rightsizing 
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  وري بهبود نظام ارزیابی بهره 3

  .هاي دولتی تقویت مدیریت شکایات عمومی از سازمان  3

  

 ):خدمات اجتماعی الکترونیکی(آوري اطالعات  برداري مؤثر از فن بهره: 3-6هدف استراتژیک 

توسط واحد برنامه ریـزي مـدیریت تـدوین     1»به سوي خدمات الکترونیکی«امه تحت عنوان این برن

، و هفت طرح جـامع بـراي توسـعه    2شده که شامل یک طرح توسعه ارتباطات با عنوان بزرگراه اطالعاتی

  .است 3هاي کاربردي سیستم

  :بارتند ازع) بزرگراه اطالعاتی(عناوین طرح جامع به سوي خدمات اجتماعی الکترونیکی 

خدمات رسانی الکترونیکـی بـا کاربردهـاي متعـددي ماننـد خـدمات اسـکان مـردم، پرداخـت           .1

گیري در انتخابـات، شـکایات مـردم از      رسانی، تدارکات الکترونیکی، رأي  ، ارتباط و اطالعها صورتحساب

سـمی نیـروي   هاي رسـمی و غیـر ر   ها، مدیریت نیروي انسانی، آموزش ، نظارت بر اجراي پروژهها سازمان

  بندي، سوابق فروشندگان کاال و خدمات به دولـت، مـدیریت یکپارچـه    ریزي توسعه، بودجه انسانی، برنامه

 انبارها، تحقیقات، مدیریت پروژه، مدیریت امور مالی و خدمات پشتیبانی

سیستم ارزیـابی آموزشـی، و    4ـ یادگیري  هاي مواد آموزشی مدارس هوشمند با دستور کار پروژه .2

 م مدیریت آموزش مدارس هوشمندسیست

درمان از راه دور شامل چهار پروژه آزمایشی تحت عناوین اطالعات و آموزش بهداشـت فـردي،    .3

 تداوم آموزش پزشکی، مشاوره از دور و برنامه بهداشت زندگی

آوري اطالعـات و انتشـار ارزشـهاي     کارت چند منظوره با تأکید بر اهداف بلوغ فکري، کاربرد فن .4

هـاي   اي در زمینه علوم و ریاضیات؛ افزایش کارآیی با توجه به میزان توانایی اخالقی؛ برخورد حرفهمتعالی 

                                                
1 Towards Electronic Civil Service 
2 Multimedia Super Corridor 
3 Flagship Applications 
4 Teaching – Learning Materials 
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 . فردي؛ مشارکت در توسعه دانش

 شبکه تحقیق و توسعه .5

 شبکه جهانی تولید .6

 بازاریابی بدون مرز .7

 سازي سیستمها بـه  ولیت پیادهئمس. هریک از هفت طرح شامل گروهی از سیستمهاي کاربردي است

ریزي و مدرنیزاسـیون مـالزي بـه عنـوان سـازمان       ي اصلی ذیربط واگذار شده، اما واحد برنامهها سازمان

  .را به عهده دارد ها محوري مسؤولیت هماهنگی و نظارت بر اجراي طرح

  

  

در خصوص سیاست تجاري مالزي منتشر براساس گزارشی که دبیرخانه سازمان جهانی تجارت 

. گذاري خارجی خود تداوم بخشیده است کرده، مالزي طی دهه حاضر به آزادسازي نظام تجاري و سرمایه

  ي تجاري و همچنین اصالحات ساختاري و اقتصادي در سطح کالن، اقتصاد مالزي بهها نتیجه آزادسازي  در

  .خالصی یافته است 1997- 98ي ها کامل از بحران مالی آسیا در سال  طور

هاي خود را به شکل یکجانبه  مالزي تعهدات خود در سازمان جهانی تجارت را اجرا کرده و تعرفه

یک جنبه خاص نظام تجاري . عالوه بر این، در مذاکرات دور دوحه مشارکت فعال دارد. کاهش داده است

با کشورهاي منطقه جنوب شرق آسیا  تر مالزي در دوره مورد بررسی، تالش براي روابط اقتصادي نزدیک

لذا این کشور عالوه بر همکاري با شرکاي تجاري خود در . اي و دو جانبه بوده است در سطح منطقه

اقیانوسیه،   -و عضویت کامل در مجمع اقتصادي آسیا 2020براي ایجاد یک بازار واحد تا سال  1آن آسه

جنوبی،   تجارت آزاد با کشورهاي استرالیا، هند، ژاپن، کرههاي دوجانبه  نامه دنبال وضع موافقت  فعاالنه به

                                                
1 ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) 

  گذاري خارجی سرمایه آزادسازي نظام تجاري و  4هدف آرمانی
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گذاري با ایاالت متحده آمریکا  نامه تجارت و سرمایه مالزي همچنین یک موافقت. زالندنو و پاکستان است

  :راهبردهاي صورت گرفته جهت تحقق اهداف سیاست تجاري مالزي عبارتند از .به امضا رسانده است

  

  : هاي تجاري ها و محدودیت اهش تعرفهک: 4-1هدف استراتژیک 

ي صنعتی ها گذاري در همه زیر بخش هاي سرمایه گذاري، دولت مالزي انجام پروژه در بخش سرمایه

گذاران خارجی در بیشتر  همچنین محدودیت مالکیت سهام براي سرمایه. کامل آزاد نموده است  طور  را به

  .برداشته شده است ها بخش

یک سوم خطوط تعرفه مالزي . تجاري مؤثر بر واردات کاال به مالزي است تعرفه مهمترین ابراز

  بینی هاي تثبیتی و کاربردي باعث باال رفتن درجه پیش همچنین فاصله زیاد بین تعرفه. تثبیت نشده است

مالزي هر سال  1الوداد   لهکام هاي کاربردي دولت تعرفه. اي این کشور شده است ناپذیري نظام تعرفه

 2005درصد در سال  1/8به  2001درصد در سال  2/9طوریکه از میانگین   به است، کاهش یافته مقداري

سازي   گذاري مورد استفاده در صنعت اتومبیل مالزي، همچنین،  همه ضوابط تجاري سرمایه. رسیده است

  . خود را کنار گذاشته است

  

  :محدودیت خریدهاي دولت از خارج :4-2هدف استراتژیک 

، معادل 2004به طوریکه در سال  ،و خدمات در مالزي است هانان مهمترین خریدار کاالدولت همچ

هاي ترجیحی  رویه. درصد تولید ناخالص داخلی مالزي به بازار خریدهاي دولتی اختصاص یافته است 20

مناقصات . شود ي کوچک اجرا میها ي داخلی مخصوصاً بنگاهها خریدهاي دولتی همچنان در مورد بنگاه

د که دولت نتواند کاالها و خدمات مورد نیازش را از داخل تأمین نشو المللی فقط در صورتی برگزار می بین

  .خریدهاي دولتی نپیوسته است جانبه نامه چند شایان ذکر است که مالزي به موافقت. کند

                                                
1 Most- Favoured Nation 
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  : اصالح نظام مالکیت معنوي: 4- 3هدف استراتژیک 

همچنین تالش کرده است اجراي حقوق . یت کرده استمالزي نظام مالکیت معنوي خود را تقو

با وجود . برداري و عالئم تجاري را بهبود بخشد نسخه  مالکیت معنوي مخصوصاً به منظور مهار نقض حق

ي مقامات مالزیایی در مبارزه با سرقت ادبی، این مشکل در کنار تقلب در عالئم تجاري از ها تالش

  .لکیت معنوي استمعضالت مهم این کشور در حوزه ما

  

  :رقابت پذیري قدرت افزایش: 4-4هدف استراتژیک

علت اصلی این موضوع، . اند شدیدتري مواجه شده  در طول دوره مورد بررسی، صنایع مالزي با رقابت

اي تجارت آزاد با سایرکشورها و  جانبه و منطقه  هاي دو نامه رفع موانع رقابت از طریق وضع موافقت

همچنین کشورهاي با نیروي کار ارزان مثل . دواري سازمان جهانی تجارت بوده استهمچنین مذاکرات ا

فشارهاي رقابتی، اقتصاد مالزي را . اند چین مزیت رقابتی را در صنایع کاربر و غیرماهرانه از مالزي گرفته

داد و  محور حرکت - وريآ  محور و فن -هاي باالتر ارزش افزوده و تولید کاالهاي دانش به سمت زنجیره

هاي توسعه اقتصادي،  در برنامه. توجه بیشتر به بخش خدمات را در اقتصاد این کشور به دنبال داشت

هاي تولیدي به اقتصاد با محوریت دانش  دولت مالزي متعهد شد که اقتصاد را از اقتصاد متکی به نهاده

نایع این کشور در بازارهاي پذیري ص وري تبدیل کند تا رشد اقتصادي پایدار و حفظ رقابت فنی و بهره

  .المللی را تضمین نماید بین

ي ها ي داخلی و خارجی را به زیربخشها گذاري کند سرمایه دولت مالزي در حال حاضر تالش می

  .آوري باال، تکنولوژي زیستی، آموزشی و جهانگردي سوق دهد مخصوصاً صنایع نیازمند فن ،منتخب

هاي غذایی و محصوالت  کشاورزي مالزي تولید فرآورده مهمترین فعالیتهاي بخش :بخش کشاورزي

درصد از تولید ناخالص  5/7بخش کشاورزي مالزي . کشاورزي مثل روغن نخل، کائوچو و الوار است

وري  صدد است تا بهره  دولت براي توسعه این بخش در. داخلی این کشور را به خود اختصاص داده است
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ي باال ارتقا ها وريآ  ي با ارزش افزوده باال و استفاده از فنها الیتپذیري را از طریق تقویت فع و رقابت

    .بخشد

مالزي یکی از . بخش صنعت مالزي، کاتالیزور رشد اقتصادي این کشور است :بخش صنعت

توان گفت حفظ سهم  کلی می  حال به طور  با این. در جهان است ها هادي  بزرگترین صادرکنندگان نیمه

براي این کشور  ،شود ن بخش با حضور رقبایی که هر روز بر تعدادشان افزوده میصادراتی موجود در ای

ي اخیر توسط ها ي شدیدي که در سالها سازي، با وجود حمایت در صنعت اتومبیل. تر خواهد شد سخت

 .کنندگان داخلی کاهش یافته است دولت انجام شده، با باز شدن بازار این کشور، سهم تولید

 2007درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال  53 بخش خدمات مالزي نیز :بخش خدمات   

به طور کلی بخش خدمات در این کشور مانند بخش کشاورزي و صنعت . را به خود اختصاص داده است

گذاري مستقیم خارجی  بر سرمایههایی است که  یتدکه شاید دلیل عمدة آن محدواست آزادسازي نشده 

  .ل شده استش اعمادر این بخ

 

  سازي فرهنگی  برقراري سیاست  یکپارچه  5هدف آرمانی 

  

ها و  سازي ملی و توجه به ارزش هاي فرهنگی مالزي پس از استقالل با محوریت یکپارچه سیاست

هایی که جامعه را قادر  اتخاذ این شیوه با کار بست دستورالعمل. باورهاي مردم بنیاد نهاده شده است

ي هنجارهاي بومی گام بردارد، بسترهاي الزم براي توسعه صنعتی را بدون احساس سازد در برقرار می

یابی  را براي مالزي سال دست 2020مردان مالزیایی سال   دولت. آورد مزاحمت بخش فرهنگ فراهم می

ز ا. اند هاي آن را هم در نظر گرفته هاي خود آسیب اند و در برنامه هاي توسعه و ترقی اعالم کرده به قله

از این رو در . بسته مالزم است دیدگاه آنان ایجاد جامعه توسعه یافته با تربیت نسلی کامالً اخالقی و هم

هاي  یابی به قله خوري به بخش فرهنگ نموده و در اصول برنامه توسعه و دست  هاي خود توجه در برنامه
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به . اند خالقی را گنجانیدههاي ا ترقی بندهاي الزم جهت پرورش جامعه و سوق دادن جوانان به ارزش

هاي اخالقی و معنوي سنجیده  مردان مالزیایی معیار الگوي توسعه متوازن با تأکید بر ارزش عقیده دولت

ها شامل باورهاي مذهبی، آداب و  پایبندي بر ارزش ،شود و معیار آنان در این توسعه در مرحله اول رشد می

جویی و  پذیري، استقامت، صرفه ، سختکوشی، اتحاد، انعطافداري رسوم و سنن ملی، نظم اجتماعی، امانت

که تربیت این نسل از نهاد خانواده آغاز و در سیستم آموزش و پرورش  ،احترام به حقوق دیگران است

هاي صحیح زندگی، تربیت نسل جوان و القاء  اهتمام اصلی مسئولین در اشاعه شیوه. شود گرفته می پی

هاي فرهنگی و تربیت شهروندان  سازي برنامه بر این اساس غنی. ان استهاي مثبت در ذهن آن ارزش

  .ندا هایی به رادیو و تلویزیون و مطبوعات آغاز کرده جامعه مالزي توسعه یافته را، با صدور دستورالعمل

ارتقـاء کیفیـت سـطوح زنـدگی و      هاي فرهنگی در جهـت  دولت مالزي به مؤثر و کارآمد بودن برنامه

در تالش جهت ایجـاد اتحـاد ملـی قابـل      در همین راستا دولت مالزي. ي ملی پی برده استساز یکپارچه

عقاید مذهبی و قومی خاصـی، در طـی اقـدامی، از     پذیرش براي کلیه ساکنین کشور، بدون در نظر گرفتن

به عمـوم   1"روکونه گارا" نام برده و آن را تحت عنوان ي ملی کشورها موجودیت ملی تحت عنوان ستون

 .مردم معرفی نموده است

 :به موارد ذیل تأکید دارند "روکونه گارا" مفاد موجود در

 .کشور برقراري اتحاد هر چه بیشتر در میان ساکنین مناطق مختلف .1

 .اتخاذ شیوه دموکراتیک در زندگی .2

 .میباشد ایجاد جامعه قانونی که قادر به تقسیم عادالنه ثروت ملی .3

 .موجود در کشور ي فرهنگی متنوعها در تمامی سنتبرقراري نظام جمهوري و لیبرال  .4

 .پیشرفته ایجاد جامعه مترقی در جهت کسب علوم تکنولوژي .5

 ذیـل هـدایت مـی    ت اصولتح "روکونه گارا" جهت نیل به اهداف فوق قوانین هویت ملی موجود در

 :شوند
                                                

1 Rukune gara 
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 صداقت و وفاداري به شاه و کشور، اعتقاد به خدا - 

 ه اموراستیالي قانون اساسی بر کلی - 

 . اخالقیات احترام متقابل، رفتار اجتماعی مناسب و ی،اجراي مقررات قانون - 

ـ سازي هو غنی ترین وظایفی که فرهنگ در کشور مالزي بر عهده دارد می توان به  از جملۀ اصلی ت ی

ي هـا  مختلـف و القـاء آگـاهی    يهـا  و قومیت ها قوت بخشیدن به درك متقابل فرهنگی در میان گروه ،ملی

سیاسـت   1971طـور رسـمی در سـال     براي نخستین بار بـه . ی و هنري به تودة مردم اشاره نمودفرهنگ

 .فرهنگی ملی کشور مالزي تنظیم گردید

  :هدف کلی تحت عناوین ذیل میباشد 3این سیاست مشتمل بر 

I. ي فرهنگی در جهت غناي هویت ملیها تأکید بیشتر بر اجراي برنامه 

II. ت اتحاد و یکپارچگی ملی هاي فرهنگی در جه اجراي برنامه 

III. فرهنگی در جهت برقراري توازن و هماهنگی قومی و نژادي در میـان   هاي اجراي برنامه

 .در کشور ي موجودها کلیه قومیت

ي دیگـر  ها است که فرهنگ حالی باشد و این در می 1ییفرهنگ ملی کشور مالزي، همان فرهنگ ماال

 .باشند حیات در کشور می هفعالیت و ادام به انجامهر یک قادر  ،ي قومی مختلفها متعلق به گروه

  :اقدامات الزم جهت تحقق اهداف فرهنگی

 به کشـوري کـامالً توسـعه    2020تصور بر این است که کشور مالزي تا سال همانطور که گفته شد، 

سـعه  تو این دیدگاه بر این نکته تأکید دارد که کشور مالزي در تمـامی جهـات   .یافته و مترقی مبدل گردد

اطالعات و فرهنـگ علمـی و    ي اخالقی و معنوي و غنی ازها خواهد یافت و به ملتی متحد، با تکیه بر ارزش

بینـی    پـیش  يهـا  است که کشور مالزي جهت تحقق چنین آرمان  حالی  و این در آوري بدل خواهد شد  فن

  :اشاره نمود یلمی توان به موارد ذ ابزارهااي، سعی در انجام اموري دارد که از جمله آن   شده

                                                
1 Malay 
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  تربیت ملت مالزیایی متحد و همبسته - 

 مردم ساالرامن و  ،یافته ایجاد جامعه مالزیایی توسعه - 

 پرورش و سوق دادن جامعه به سمت جامعه دموکراتیک - 

 اي کامالً اخالقی و قومی  ایجاد جامعه - 

 فته و علمیآزاد و پیشر ،...)و در مقابل مشکالت اجتماعی و اقتصادي(اي پرتحمل   ایجاد جامعه - 

یعنـی  . در آن رعایـت گـردد   اي که از لحاظ اقتصادي، عدالت اجتماعی بطور کامـل   ایجاد جامعه - 

 دتقسیم گرد ی منصفانه در میان تمامی اقشار جامعهقثروت ملی به طری

 پذیر و رقابتی  انعطاف ،نیرومند ،اي شکوفا با اقتصادي کامالً پویا ایجاد جامعه - 

ي اخالقی، مذهبی ها یافته، ارزش توسعه اي کامالً رد در جهت نیل به جامعهاما از میان تمامی این موا

ـ   ایـن  معیار سیستم مناسب و  گردد و معنوي با تأکید کامالً بیشتري دنبال می اول بـر   هاسـت کـه در مرحل

ي هـا  در ایـن راسـتا ارزش   .تکیه داشـته باشـد   ها و رسوم و سنت آداب ،ي اخالقی شامل مذهبها ارزش

  پـذیري، اسـتقامت، صـرفه     امانتداري، سختکوشی، اتحاد، انعطـاف  معنوي نظیر نظم و انضباط، اخالقی و

 ،دهنـد  ي اصلی اجتماعی جامعه مالزیایی را تشکیل میها تر که چارچوب  مسن جویی و احترام به اشخاص

 یـت هاي آموزشی خـانواده، پیگیـري و تقو   ي تجاري و برنامهها آموزشی کشور، سازمان از طریق سیستم

 .میگردد

اخالقـی معطـوف بـه جوانـان      در خصـوص معیارهـاي   ها ریزي  الزم به ذکر است که بیشترین برنامه

ي ها در جهت اشاعه شیوه 1برنامه دوستی با جوانان ي آموزشی تحت عنوانها در این راستا برنامه. میباشد

عالوه بـر برگـزاري   . ته استي مثبت در میان آنها شکل گرفها ارزش  صحیح زندگی در میان جوانان و القاء

هنري وزارت فرهنگ، هنر و جهـانگردي کشـور، اقـدام بـه برگـزاري اردوهـاي        هاي آموزشی، حوزة دوره

موده و به تشویق و ترغیب عموم مردم و به ویژه جوانان در جهت پـرداختن هـر چـه    ن فرهنگی -اجتماعی

قدامات و برگزاري چنـین اردوهـایی بـراي    گونه ا  این .ي فرهنگی نموده استها به مسائل و فعالیت بیشتر
                                                

1 Youth Friendship Program 
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. ي هنري و فرهنگی در درازمدت منجر خواهد شدها نسل فرهنگی خالق و متفکر در زمینه جوانان به ایجاد

 ،هـا  استان در سطح... و ها اردوها اغلب براي تمامی مقاطع سنی و براي عموم مردم و اعضاي سازمان این

 .دندگر ي کشور برگزار میها شهرها و بخش

آوري اطالعـات بـه عنـوان      فن اي که در آن  یعنی هزاره ،گذارد حالیکه جهان پا به هزاره سوم می  در

اي سعی در ارتقاء سـطح   گسترده  طور  دولت مالزي نیز به ،باشد ترین عامل جامعه جهانی مطرح می  اصلی

  1.کشور دارد به ویژه در میان نسل جوان ،آوري اطالعات جامعه  فن

  

  مالزي 2020ت الزم جهت موفقیت چشم انداز اقداما 3-3

خود، راهبردهاي متعددي را در  2020دولت مالزي در راستاي نیل به اهداف ذکر شده در چشم انداز 

  :در ادامه به معرفی این راهبردها در بخش دولتی مالزي خواهیم پرداخت. برنامه آینده خود قرار داده است

  

  اقتصادي عنوان موتور اصلی رشد   به 1980دهه  تأکید بر بخش خصوصی از اوایل. 1

 1989، 1988هاي  بندي، نرخ رشد در سال  هاي انبساطی در بودجه سیاست نتیجه اینکه بدون اعمال

شرق آسیا چنین اقتصادي جنوب حتی ببرهاي . بود درصد رسیده 4/9و  8/8، 9/8به  به ترتیب 1990و 

زمینه سوداگري و تولید اقتصادي  ت به کاهش نقش خود دردول ،ر این اثناد. اند خوبی نداشته عملکرد

قانونی توسعه سریع  قوقی وحمسؤولیت نظارت بر اقتصاد و ایجاد چارچوب د وتنها ادامه خواهد دا

سالم پولی و مالی و عملکرد  در مدیریتهمچنین دولت  .خواهد داشتبر عهده  رااقتصادي و اجتماعی 

زیربناي مادي الزم و محیط مناسب کسب و کار را  توسعه. اهد بودپیشگام خو روان اقتصادي مالزي،

ی که کامالً ضروري باشد، یاجتماعی گسترش خواهد داد و در جا هاي همگام و هماهنگ با سایر اولویت

 دولت نقش خود را فعاالنه و عاقالنه ایفا. مداخله در اقتصاد را نادیده خواهد گرفت عهد خود به عدم

                                                
  http://www.irtp.com، 1384گزارش سازمان جهانی تجارت از سیاست تجاري مالزي،   1
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از اداره جامعه، از  بدون شک مقررات بخش مهمی. یند مقررات زدایی ادامه خواهد داشتفرا .خواهد کرد

. شود می دستخوش هرج و مرج یک کشور بدون قانون و مقررات. دهد جمله اقتصاد آن را تشکیل می

چیزي که مطلوب نیست . شود می گیرد و نه پیشرفتی حاصل بدون نظم نه کسب و کاري صورت می

 .میزان مطلوبیت هم همیشه آسان نیست گیري در مورد ز اندازه است، گرچه تصمیممقررات بیش ا

بین قوانین و مقرارتی که نقش مولدي در اهداف  به قدرت تمیز ، اولالبته تصمیم درست و عاقالنه

 بنابراین. ها بستگی دارد به قضاوت درست در مورد انتخاب دومو  که ندارند بین مقرراتیاجتماعی دارند و 

 ول، بلکه به نیازهاي جامعه و مقتضیات رشد سریع و اقتصاد مستحکم وئغیر مس ها نه جاهلند نه دولت

است که آزاد  راهنماي دولت، آگاهی یافتن به این مسأله. جو کامالً توجه دارند پذیر و رقابت انعطاف

تواند  می ها هم این حوزه بلکه در خارج ،قوانین و مقررات و مداخله دولت در نه فقط ،گذاشتن کسب و کار

  ثمر و غیر بیبنابراین حذف تدریجی مقررات . سهم مهمی در دستیابی به اهداف اجتماعی داشته باشد

نرخ پایه وام  از نظام زدایی مقررات نمونه آن. در دستور کار دولت مالزي قرار داردها  این حوزه در مولد

  .بانک نگارا استتوسط ، )BLR 1(دهی

هدف آن مشخصاً تقویت رقابت و . خصوصی سازي اعتقادات ایدئولوژیکی نیست مبناي سیاست

ت ضمن اجراي سیاس. کاهش فشارهاي مالی دولت و کمک به تحقق اهداف توزیعی است و کارایی

خدمات  خصوصی سازي، دولت کامالً از ضرورت حمایت از منافع عمومی، تضمین دسترسی قشر فقیر به

غیر مولد انحصاري و  هاي ت با کیفیت خوب و حداقل هزینه، جلوگیري از فعالیتاولیه، تضمین ارائه خدما

سیاست امروز اما تا . وجود خواهد داشت طور قطع مشکالتی هم به .تتضمین رفاه کارگران، آگاه اس

آینده  بینی کرد که اجراي آن در توان پیش داشته است و میدر این کشورسازي اثرات مثبتی   خصوصی

 بسیاري از" طرح جامع خصوصی سازي"با اتمام بررسی همچنین سعی بر آن است . دتسریع گرد

آن تسریع  شوند، برطرف و پیشبرد معضالت و تنگناهایی که مانع از پیشرفت برنامه خصوصی سازي می

  .شود
                                                

1 Base Lending Rate 
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  صنعتی کردن کشور بخشیدن به شدت تالش همه جانبه براي .2

اي که کشورهاي  درهنگامه تنها راهی است که صنعتی کردن کشور بخشیدن به شدت تالش براي

پیش روي این  شوند سر گذاشته و وارد دوره فراصنعتی می مرحله صنعتی شدن را پشت توسعه یافته

در . می باشد ها ضعفغلبه برهاي ملی و  توانمندي گیري از به این منظور سعی بر بهره. کشور قرار دارد

 63، 1998 سال در .محدود بودن پایگاه صنعتی مقابله کند تعقیب این سیاست، دولت باید با مشکل

صنایع . شد صنایع الکتریکی، الکترونیکی و نساجی مربوط می درصد کل صادرات صنعتی مالزي به

اما هدف تنوع بخشیدن . داد درصد کل صادرات صنعتی را به خود اختصاص می 50الکترونیک به تنهایی 

با وجود توسعه سریع مناطق تجاري  .استپیوندهاي ضعیف صنعتی مشکل دیگر . استصادرات  بیشتر به

 .اي وجود نداشته است کاالهاي واسطه آزاد، تقاضاي محلی کافی براي

. مونتاژ ساده زیاد است ارزش افزوده کم، و تولید و. رشد تکنولوژي بومی و درونزا کافی بوده است

 هاي تولید، که ناشی از افزایش هزینه هزینه فزایشبا ا باید وري، طریق بهبود کارآیی و بهرهازهمچنین 

یکی دیگر از مشکالتی که باید . عمومی است، مقابله کرد هاي ثابت کار، مواد اولیه و افزایش هزینه نیروي

 . کمبود حاد نیروي انسانی ماهر استبرآن غلبه نمود 

دهاي صنعتی، نفوذ به بازارها مهمی در ایجاد کار، تقویت پیون صنایع کوچک و متوسط نقشکه   آنجا  از

هاي  دولت طرح، کارآفرینان آتی دارند ایجاد زمینه مناسب براي پرورش، صادراتی و افزایش درآمدهاي

هاي مدیریتی، دانش تکنولوژیکی و مهارت  بردن سطح مهارت کمکی مناسبی تدوین نموده که به باال

صنایع کوچک و متوسط یکی از  .اهد کردفراموش شده اقتصاد، کمک خو کارکنان این بخش مهم، اما

نسبت به توسعه  راخود این کشور دولت و  خواهد بودکشور مالزي  اصلی توسعه صنعتی هاي سنگ پایه

  .داند متعهد می سالم این بخش کامالً
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   بازارهاي صادراتیتنوع بخشیدن به . 3

تنوع در بازارهاي صادراتی  ،تنوع بیشتري داشته باشدباید درست همانطور که محصوالت صادراتی 

دستیابی به . به بازارهاي غیرصنعتی هم توجه کنند صادرکنندگان مالزیایی باید .نیز حائز اهمیت است

هاي جدیدتر و نگرش جدیدتر نسبت به  هاي جدیدتر، ارتباط شبکه بازارهاي جدید مستلزم شناخت بهتر،

اما مجموعه همین  ،ازاري به تنهایی کوچک باشدشاید هر ب. مقررات ناآشنا است برخورد با قوانین و

دولت  .شود کوچک کشورهاي در حال توسعه آسیایی، افریقایی و امریکاي التین بازار بزرگی می بازارهاي

تکیه بر  .بخش خصوصی است عهدهر اما نقش اصلی ب ،در این راستا از هیچ کمکی فروگذار نخواهد کرد

 .سریع است هاي رشد و توسعه یکی از راه 1رشد مبتنی بر صادرات

هاي تجاري و بازرگانی کنترل  هاي حمایتی و ایجاد بلوك سیاست گیري رکود جهانی، شدت در زمان

رقابت و توان مقابله  از قدرتدر این راستا براي برخورداري  .استبر صادرات  تنیببر رشد م تکیه،  شده

تر و  جوتر، غنی صرفهکشور پیش رو دارد آن است که اي که این  ، تنها راه چارهبیشتر با فشارهاي جهانی

 .باشدورتر  بهره

  

  اقتصاد مالزي  آزاد سازي.4

هدف آن است که . اقتصاد مالزي نتایج مثبتی داشته و در پویایی رشد مؤثر بوده است آزاد سازي

هاي  تحمیل هزینه اقتصاد و ثباتی بطوریکه منجر به بی ،والنه و مرحله به مرحله انجام گیردئآزادسازي مس

مالزي در پیشبرد امر  توانایی در نظر داشتن ،اصل مورد تأکید. هاي ساختاري نشود سنگین بابت اصالح

حال، آزادسازي مولد به معنی آنست که بخش خصوصی وابستگی و اتکاي کمتري   عین  در .استآزادسازي 

 کنندگان و  مصرف  که به هزینههایی  سیاست ،هاي حمایتی خواهد داشت مصنوعی و سیاست به سودهاي

باید رشد کنند و قوي و  نوپاها. ایجاد می کنداي دیگر از تولیدکنندگان را  برخی از تولیدکنندگان، سود عده

 .گردد نمی چنین چیزي با حمایت بیش از حد از آنان میسر اما .استوار شوند
                                                

1 Export-Lead Growth 
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  گذاري خارجی  استقبال از سرمایه .5

آمیز بوده  سیاست موفقیت که این  آنجا  از. سازي مالزي است  امه صنعتیبراي تشدید برن  این سیاست

که متضمن به جا بودن اقدامات و  دکن می آن را به نحوي تنظیمشته نمی شود، بلکه دولت گذا کنار  ،است

که در گذشته بخش خصوصی این کشور   چرا .باشد افزایش سود خالص مالزي از ورود سرمایه خارجی

گذاران داخلی  ظاهراً سرمایه. هاي توسعه مالزي برسد برنامه ه اهداف تعیین شده دراست بنتوانسته 

به  چندان گذاري خارجی نشان داده، مقایسه با مساعدتی که به سرمایه کنند دولت در احساس می

از سوي  بهتري دهچنین چیزي واقعیت ندارد، اگر باز اما. سرمایه داخلی کمک نکرده است شکوفایی

  .بیشتري در این زمینه صورت می گرفت مساعدتدیده می شد، گذاران داخلی  سرمایه

  

   1هاي کوچک و متوسط شرکت کمک به.6

 و شوند تر  هاي کوچک و متوسط کمک کرد تا رشد کنند و بزرگ شرکتهدف آن است که به 

و  شوندتقویت کارآفرینان . شود هدایتگذاري مولدتر  اندازهاي مازاد و سرمایه داخلی بسوي سرمایه پس

 .یابدهاي زیربنایی گسترش  حمایت هاي آموزشی و تکنولوژیکی و در صورت لزوم کمک

  

  الزم هايایجاد زیربنا .7

. هاي آینده آگاه است هاي سنگین در سال گذاري ضرورت سرمایه دولت کامالً از معضالت زیربنایی و

و در جذب سرمایه  راکم بیش از حد یا عدمت مانعبسیاري از کشورها بنابراین قصد دارد علی رغم تجربه 

 .شودروند رشد نتیجه کاهش 

  

  توسعه منابع انسانی .8

تجربه دو دهه . چیز به اندازه توسعه منابع انسانی اهمیت ندارد ، هیچاین کشوردر حرکت شتابنده  
                                                

1 Small and Medium Enterprises 

https://t.me/joinchat/AAAAADvr6VOBt3KdzsUYXQ

https://t.me/joinchat/AAAAADvr6VOBt3KdzsUYXQ

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 41

که  دهد می نشاناند،  فقیر بوده "منابع طبیعی"صادي همه کشورهایی که از نظر تزمینه اعجاز اق اخیر در

مالزي یکی از . است ترین سرمایه هر کشوري استعداد، مهارت، خالقیت و اراده مردم آن کشور مهم

در زمینه مهارت افراد، تعهد و این کشور  که هدف آن است. هاي آموزشی جهان سوم را دارد بهترین نظام

هاي گفتاري، نظم و اخالق کاري،  ارتخود، تقویت مه تمایل آنان به دانش اندوزي و دانش آفرینی، ارتقاي

مسأله . دباالترین استانداردها باشحائز و شکوفایی روحیه کارآفرینی،  کمال  هاي مدیریتی، پشتکار، توانایی

ترکیب مناسبی از و می بایست  اي برخوردار است  از اهمیت ویژهکارآفرینی و توسعه کارآفرینانه 

علوم  اندرکار علم، تکنولوژي، هنر و ل نسبی میان افراد دستوران و تعاد صنعتگران و پیشه متخصصین،

، یعنی بومی این کشور از جمعیت نیمیهدف آن است که در توسعه منابع انسانی  .شوداجتماعی ایجاد 

  .دننک تر  را سریع این کشورد که  پیشرفت نی تبدیل شوینگرش درست به نیرو مدیریت وبا پوتراها 

  

 تورم  سطحپایین نگه داشتن .9

فتی، که ن به جز دوره اولین بحران مالزي. ریزان اقتصادي است برنامه تورم یکی از معضالت اساسی

و سعی بر تداوم این روند  دارد توانسته است سطح تورم را پایین نگه ،درصد رسید 17نرخ تورم به 

له کنند هیچ دولتی بدانند که علت تورم چیست و یاد بگیرند که چگونه با آن مقاب مردم باید .است

در مبارزه  .اینکه مردم آمادگی پذیرش سختی و ناراحتی را داشته باشندر تواند تورم را متوقف کند مگ نمی

 .باط مردم کارآیی نداردضهیچ چیز به اندازه آموزش و ان با تورم

  

  مدیریت و اداره نرخ ارز. 10

 ارزي که نرخ. اي دارد کننده  نقش تعیین هاي تجاري متقابل، نرخ برابري ارز وابستگی در جهانی با 

در مقابل قدرت  اما ،برد هاي واردات و تعهد پرداخت را باال می حساب برابري آن خیلی پایین است، صورت

برابري ارز از بعد صادراتی خنثی  حال مزایاي پایین بودن نرخ  هر   به. دهد رقابت صادرات را افزایش می
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ویژه از نظر خرید کاالهاي تجملی ه کند، ب می یرا غنیک کشور مردم  ،باال بودن ارزش پول. شود می

در نتیجه چنین سیاستی  و دهند اما در عوض کاالهاي صادراتی قدرت رقابت خود را از دست می .وارداتی

 مسلماً مدیریت و اداره نرخ ارز اهمیت زیادي در پیشرفت. اقتصاد خواهد داشت نهایتاً یک تأثیر منفی بر

هدف آن . کند را تعیین می است که ارزش پول در تحلیل نهایی، وضعیت موازنه بازرگانی. شور داردک این 

مردم  بنابراین. یابدوري بیشتر و نه تغییر مصنوعی نرخ ارز، قدرت رقابت افزایش  بهره از طریق است که

 . آگاه باشندوري  در زمینه بهره به خصوص ،نقش خوداز باید 

  

  اجراي سیاست تکنولوژي صنعتی  جهتاقدام ملی  برنامهتدوین .11

توسعه  جهت تضمین .خواهد کردفراهم هاي الزم را  این اقدام ملی، دولت امکانات و راهنمایی در

هاي زیربنایی و نهادي  حمایت هاي تکنولوژیکی، همه هاي بازار و توانایی واقع گرایانه، مبتنی بر محرك

استفاده از نتایج تحقیقات درتولید کاالهاي قابل عرضه به بازار  وفقیت دراما رمز م. عمل خواهد آمد الزم به

 . است

اي، از بخش کشاورزي و خدمات  ضمن گسترش و توسعه بخش صنایع کارخانهاین کشور قصد دارد 

ر بخش کشاورزي، دجویی اصول اولیه و رهنمودهاي سیاست ملی  کارایی، نوسازي و رقابت. غافل نماند

  .باشد میمات توریسم و خد

  

 بازسازي مناطق روستایی. 12

صنایع و  که بابه شکلی است روستاها  ، بازسازيآتی هاي توسعه در سال هدومین مرحل آغاز

نیروي  افزایش یابد تا بایست می بازدهی هر کشاورز همچنین. کشاورزي نوین سازگاري داشته باشند

در تمام این مراحل حائز اهمیت  منابع طبیعیازت مراقب. صنعتی آزاد گردد توسعه انسانی الزم براي

  .اساسی است
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  تقویت جامعه اطالعاتی. 13

 در عصر اطالعات، جامعه .ثروتمند و توسعه یافته از نظر اطالعات غنی هستند امروزه همه کشورهاي

ار شمه ثروت ب ترین منبع زمانی بود که زمین اساسی .باید از نظر اطالع رسانی غنی باشدنیز مالزي 

حاال بتدریج  .تبدیل به کارخانجات صنعتی شد کشت  زیر يها ، زمینمرحله صنعتی شدن در .رفت می

  ها جزو بزرگ مالزیایی در حال حاضر .شود سرچشمه قدرت و ثروت می گیرد و اطالعات جاي صنعت را می

 ،پیشرفتستاي در را سواد کامپیوتري همچنین افزایش. کنندگان کامپیوتر در منطقه هستند ترین مصرف

  . استت یاضرور ی ازیک

  

   روابط بین المللی. 14

تأکید بر سیاست و ایدئولوژي وکاهش المللی تمرکز بر ضروریات اقتصادي  بیناستراتژي روابط 

به  حفظ تجارت آزادو رشد  صادرات  .استالمللی  تجارت بینیکی دیگر از اهداف، مؤثر بودن در. است

هاي  سوي ایجاد قطب گرایش بهاعتقاد بر این است که . اهمیت زیادي دارد بازار داخلی علت کوچک بودن

هاي دفاعی  شوري که از نظر اقتصادي قابلیتک .شود و باید از آن جلوگیري کرد مانع پیشرفت می تجاري

ائتالف بزند،  الملل دست به ایجاد تواند در عرصه اقتصاد بین ندارد، فاقد نفوذ اقتصادي است و نمی کافی

  .کشوري از نظر اقتصادي قدرتی نداردچنین 

  

  :نتیجه گیري. 4

و مذاهب،  ها تجربه فرآیند توسعه در مالزي به عنوان کشوري که با وجود مشکل بزرگ تعدد قومیت

است توسعه صنعتی را همراه با توسعه فرهنگی و اجتماعی فراهم آورد، مورد توجه این گزارش   توانسته

ي اخیر، مطالعه برنامه، الگوي توسعه ها ي مختلف توسعه در دههها لزي در عرصهدر واقع، موفقیت ما. بود

  .سازد و چشم انداز  بلند مدت توسعه این کشور را ضروري می
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ي تجاري، صنعتی، مدیریتی، اقتصادي، ها ي بلندمدت توسعه این کشور در زمینهها استراتژي

خالقی و فرهنگی، در کنار اهمیت بخشیدن به بخش ي اها در سایه توجه به ارزش... اجتماعی، فرهنگی و 

  .خصوصی توانست فرایند توسعه مالزي را سرعت و استحکام بخشد

ي قابل توجهی که در خارج ساختن مالزي از گروه کشورهاي عقب مانده و سرعت ها مشخصه

در موارد زیر توان  اند را می  اجتماعی، طی چند دهه، مؤثر بوده - بخشیدن به طی مسیر توسعه اقتصادي

  :خالصه نمود

ي زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت که ها ریزي با دوره  استفاده از ابزارهاي متنوع برنامه - 

 انداز بلند مدت این کشور قرار دارند  همگی در راستاي چشم

 و بررسی نتایج آنها ها کنترل و ارزیابی پیوسته و مداوم چگونگی پیشرفت و اجراي برنامه - 

ریزي جهت تعیین اهداف آرمانی و استراتژیک   ده از نهادها و شوراهاي تخصصی برنامهاستفا - 

 بلند مدت توسعه

  هاي عملی و الزامات برقراري و پیاده سازي اهداف تعریف شده در چشم انداز توجه به شیوه - 

 توجه به بخش خصوصی و کمک گرفتن از این بخش در مسیر توسعه - 

صنعتی، مدیریتی، فناوري هاي تجاري،  لف توسعه از قبیل حوزهي مختها توجه همزمان به زمینه - 

 اطالعات، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی

 اهمیت به ارتقاء سطح رفاه تمامی اقشار جامعه و برقراري عدالت اجتماعی و اقتصادي  - 

هاي اخالقی و معنوي و برقراري نظام حکومتی مردم ساالر در طراحی اهداف  توجه به ارزش - 

 اي  توسعه

مد نظر قرار دادن اهداف اصالحی فرهنگی و اجتماعی در زمینه وفاق ملی و مقابله با مشکل تعدد  - 

 و مذاهب ها قومیت

ها در تحصیل عدالت اجتماعی و ارائه  مبارزه با فساد اداري به عنوان مانع اصلی موفقیت دولت - 

 خدمات دولتی
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