ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ در اﻧﺪوﻧﺰی ﺟﺎی ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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ﺟﻮﮐﻮ وﯾﺪودو رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻧﺪوﻧﺰی روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ۲۰۲۰دو رده ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺣﺬف ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ
ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻫﻤﻮار ﮔﺮدد.
وﯾﺪودو اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات را در راﺳﺘﺎی ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوم ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﻐﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد
ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ آﺳﯿﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ آن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮان

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.

رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻧﺪوﻧﺰی ﮐﻪ دوره ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ رﯾﺎﺳﺖ وی از ﻣﺎه ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اش در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺎه آورﯾﻞ آﻏﺎز ﺷﺪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ
دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪی اش ﻧﻈﯿﺮ زﻏﺎل ﺳﻨﮓ و ﻫﯿﺪرواﮐﺴﯿﺪ آﻫﻦ را ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای
ﺻﺎدرات ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮد.

اﯾﻦ ﮔﺬار ﻗﻄﻌﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ و وﯾﺪودو در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﻮازی ﮐﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺟﻮ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻬﺘﺮ از ﻗﺒﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وﯾﺪودو ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺎﻏﺬﺑﺎزی ﻫﺎی اداری ﭼﻬﺎر رده ﻓﻌﻠﯽ در
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻇﺮف دو ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ دو رده ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
او در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ:

ﻣﻦ ﺑﻪ وزﯾﺮ )رﻓﻮرم ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ( دﺳﺘﻮر دادم ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی اداری ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺳﺖ.

وﯾﺪودو ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره اراﺋﻪ ﻧﮑﺮد و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﻧﻘﺶ ﻫﺎی
ﺧﺎص از ﺳﺎﺧﺘﺎر اداری اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭼﻄﻮر ﻗﺮار اﺳﺖ ﺟﺎی آﻧﻬﺎ را ﺑﮕﯿﺮد.
وﯾﺪودو اداﻣﻪ داد:

از ﻣﺎه آﯾﻨﺪه دوﻟﺖ ﻻﯾﺤﻪ ای را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻧﺪوﻧﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻻﯾﺤﻪ
دﯾﮕﺮی را ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺎری در دﺳﺖ ﺗﺪوﯾﻦ دارد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻀﻮ اﺋﺘﻼف وﯾﺪودو ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﻨﺘﺮل  ۷۴درﺻﺪ از ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای دوﻟﺖ او ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
وﯾﺪودو ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز دوﻟﺖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺪوﻧﺰی اﻣﺴﺎل ﺑﯿﻦ  ۵.۰۴ﺗﺎ  ۵.۰۵درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ از رﻗﻢ  ۵.۳درﺻﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎد
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد.
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