• Мемлекеттж мэселе
Президент Нурсултан Эбнпулы Назарбаев Кдзак,стан халкына биылгы жылты Жолдауында жоспарлау
жуйесш жацарту мен жеплдфу, бюджет кдражатын пайдалану мен мемлекеттщ активтерд1 баскдрудыц
ТИ1МД1Л1ПН арттыру женшдеп жумыстарды шугыл турде жеделдету керек екешн ерекше этап керсетп.
“Укш ет.., — дед1 Президент, — мемлекетгтк кцражаткц “тым мукцят аудит” журпзу1 керек. Бул
аудиттщ мацсаты — дол жеткен нэтижелерд/ багалау, мемлекеттт крражатты баскару мен жумсаудын

тшмдитн курт арттыру”.
Осындай тиянакгы тапсырма-усыныстарымен Президент бгздеп баскару жуйесшдеп дел осал жерлерюнзш
аныкгап бердь Осы тапсырмаларды орындау yihih У иметтщ heM догам алдында жоспарлау мен каражат
Т1НМД1Л1ПН арттырудьщ жаца тес1лдер1 мен тетжтерш гздеспру меселелер1 тур. Олардьщ дурыс шепимш
табу yniiH озык шетел теж 1рибелерш сарапда салса да артык болмас.
Осыган байланысты жоспарлау мен аудит жвншде теж ф ибеге ете бай жене осылар аркылы
экономикалыд дамудьщ ете озыд улпсш керсетш отырган мемлекеттердщ 6 ipi — Малайзия. Осы озыд
теж 1рибеш одырмандар назарына усынуды жен керд!к.

нистрл1ктер мен ведомстволардын
басшылары. экономика саласындагы министрлер, Улттык банктщ
тератасы гаредк Аталмыш комитет
жоспар жасаута. улттык дамуга арналтан ж оспарлар мен багдарлам аларды сараптауга п к е л е й
жауапты. Ш аруаш ы лы кты н эр
саласына керек ресурстарды аныктау да осы комитеттщ кузырында.
Мунымен жоспарлау жуйес1
шектелмейдн Элеуметпк-экономикалы к саясатты аны ктап, оны
орындау женшдеп жоспарды ка-

элеуметтж-экономикалык жоспардьщ ic жузше асуына Улттык даму
KeHeci жэне Улттык жумыс коми
тет! жауапты. Ол екеуш де Пре
мьер-министр баскарады. Ай сайын
6ip рет аталмыш кенесте де. комитетте де Премьер-министрдщ басшылыгымен бесжылдык жоспардын е з е к п проблем алары ны н
орындалу барысы талкыланады.
Оларта кужат. акпарат дайындайтын apHaiibi курылган уйлеспру
жэне жоспарды icKe асыру Агентпп
бар. Онын басшысы да пкелей

1УР1
Кенжегали САР АД И ЕВ,

Осы стратегиянын нэтижесшде
аталмыш 10 жыл пшнде Малайзияда электрондык машине жасау, ав
томобиль шыгару, баска да машине
жасаудьщ заман талабына сай салалары бой кетерд!. Ал еаш шшзат
саласына келетш болсак. олардын
eHiMflepi экспортка енделген туршде шыгарыла бастады. Мысалы.

Меж|Л1С д е п у т а т ы ,
академ ик.

Малайзия — конституциялык
монархия елн бурынгы Британия
колониясы. 1957 жылы егеменджке кол жетызген. Жер1нщ ко
лем! К,азакстаннан 6 есеге жуык
аз (330 мын ш. км), халкы 6i3дегшен 2 есеге жуык артык (28
млн. адам). Жалпы халкынын 60
%-ы сол елдщ жергш кп тургындары — малайлар (бумипутра),
30%-ы — этностык кытайлар.
&%-ы — ушплер.
Тэуелс13Д1ктщ алгашкы жылдары Малайзиядагы барлык улт
тык байлыктьщ 62.3 %-ы шетел
ко м п ан и я л ар ы н ы н . 22,9 —
этностык кытайлардын. 7 %-га
жуыгы унд1лердщ. ал тек кана
0.07 %-ы непзп тургындар — малайлардын колында болды. Шет
ел компаниялары (непзшен Бри
тания ком п аниялары ) мунай
кендерше, пальма плантацияларына иелж еттк eHflipic, калайы кендер! жэне сауда — кытайлыктарда. каучук (сатыз) енд!румен ундьлер айналысты. Ма
лайлар непзшен плантацияда жу
мыс icTen. ауылдык жерлерде
турды.
Улттык байлыкгы иемденудеп
жогарыда керсеплген ерескел
кайшылыктар кезшде елдеп эт
ностык топтардын кактыгысына
экелд!. EipaK Малайзия укш еп
осы кайшылыктарды женудш
б!рден 6ip тура жолы тиянакгы да
Timtai элеуметтж-экономикалык
саясат каб'ылдап. оны нэтижел!

райтын ен жотаргы саты — Улттык
даму кенес!. Оны тжелей Премьерминистр баскарады . курамына
экономика саласынын шешуии рел
аткаратын министрлер! юредь Ко
рыта айтсак, Малайзиядагы улттык
дамудьщ жоспарлау жуйесш мынандай жел1мен келпруге болады
(1-Ш1 кесте).
1 -uii кесте

Премьер-министрге багынады (2тш кесте).

болуында. Бул мемлекеттщ жуйеHiH op6ip избегшей суранысты
кушейтш, жауапкерш1Л1кп арттырады. Кабылданган жоспарды
нарык тэсшдершен жузеге асыруга
толыгымен болады, оган да малайлыктардын озык тэжтрибес! дэлел.
Мше, 37 жыл осы ел нарык экономикасын дамытып жаткан ел,
болашак кадамдарын стратегиялык
узак мерз]мд1 жэне орта мерз1мд1
бесжылдык жоспарлармен аныктагшы жэне жаксы нэтижеге жетш
отыр.
Осыган коса айту керек. на
рык пен жоспарлау тоалдерш
6ip-6ipiHe уйлеспре утымды колданып отырган тек кана Малай
зия емес. Екйшп жайандык согыстан Keiiin бесжылдык жоспарларды орындай отырып. Жапония экономикалык куаты жагынан олем елдер!нде еюнш1 орынга шыкты. Онтуспк Корея 1962
жылдан бастап бесжылдык жос
пар непзшде дамуда. ол да "Азия
жолбарыстарынын"' катарына
шыкты. Кытай Хатык Республикасы, У ндктан да бесжылдык
жоспармен жедел даму устшде.
Бул ек1 мемлекет жыл сайын ездерш!н элем денгешнде ен улкен
экономикалык держава екешн

2-uii кесте
М ал ай зи я У й л е с п р у жене ж оспарды ю ке асы р уд ы кад аталау are m riri
Бас директор
.Мониторинг жэне
багалау департамент!

Экономика

Саясат уйлеспру
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Улттык К£и:шспл1к кснесi
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А ю пгпктш шгаггардагы окы щ п (13)
Жобя

М алайзияны д
кэспж ерлер кенес

жоспар (1991-2000 жж) ойдагыдай
орындалды, каз1р ол ел тагы 6ip
2001-2020 ж ы лдарга арн ал ган
жиырма жылдык ("KepiHic-2020")
жоспарды орындау устшде.
Ж огары да к е р с е п л г е н узак
мерз1мд1 стратегиялык багыттар 5
жылдык элеуметпк-экономикалык
даму жоспарларымен тиянакталган.
Бес жылдын орта кез1нде осы жоспардын кейб1р керсетк1штер1 тагы
6ip аныкталып. TiiicTi тузетулер
енпз1лед1. Жылдык жоспар — эр
жылга арналган мемлекетпк бюд
жет. Kaaipri танда Малайзия e.ii 9шы бесжылдыкты орындау уст!нде.
Свйнп, 5 жылдык жоспар страте
гиялык багдарламаларды орындаудын накты Teiiri керсетыген жумыс
жоспары болып калыптаскан.
Алдын ала айта кетешн, осы

¥лттык дамуды жоспарлау
комитет!

Жекеменш!К

Экономиканы жоспарлау
агентпп
А'сыныстар

секторы

IЖ а .тпы бя гытта р
1

В едом ствоаралы к

жоспарлау тобы
Аеыныетар

Н ус ка \ л а р ус ы л ьтс rap

Ф едералды к министрл) ктер

Пускаулар

Ф едералды к ведомстволар

егер бутан деиш сагыз (каучук) бас
ка елдерге онделмеген туршде сатылса, 1989 жылы Малайзия резина-техникалык буйымдарды (резиналык колгаптар, телпектер, катетерлер. авиаиияга, космос жэне
к ао у -ж ао ак e H n in ic i H e к е п е к

А'сыныстар

Ш таттар ук!м еггер!

Бершген кестеге кез салсак,
жоспарлау жуйесз ете курдел! сиякты. Дегенмен, ic жузшде жоспарды
осылай саты-сатылап талкылау
онын тиянактылыгын, болашак icкимылга пэрмендиигш, эр кезенHiH. ЭГ) ШЯПУЯПТЫЛЬТЬ' г я н г и и и и

Осы Агентпктш 5 б о .тй фелералдык MiiHiicTp.TiKTop.Tin бесжыл
дык жоспарга енген жобаларынын
орындалуын калагалап жэне уплесTipin отыралы. Агептпктщ 6 6o.mii
мемлекетпк оргапдарлагы кадрлар
саясаты. Keaenmi.TiKTi жою саясаты.
осындай тагы баска жалпы улттык
саясаттын icKe асу барысын кала
галап отырады. ApHaiibi бо.пмдер
Федерациядагы 13 штаттын жоспарларынын орындалуын сараптап.
калагалап отырады. Агентпктш бу
мипутра (непзп тургындар) туралы
бел 1М1 бар. Олар — нарыктык экон ом и каны н op6ip сегм ен т1нде.
онын шинде жанадан ашылган сегменттерде. шетелд1к капиталдын
катысуымен жумыс icTennH компанияларды коса ж е р г т к п халык
(малайлардын) ондагы кызметкер,
менеджер, жумыскерлердеп улес1
олардын жалпы санынын 30%-ы-

апкындау устшде. Корыта айтсак,
озык шетелдщ тэж1рибелер бар.
Оларды Казакстан экономпкасын
дамытуга колдануга болар едi.
MysiKiii. сопла 6iз экономиканы
ортараптандырула. осы 6ip бпдер
уш 1н озект1 м осел с н i шешуле
юшрпдей юбфтштемее едш.
Ал ен.м М алапзияга кай та
оралайык. Бтздепден емес. мем
лекетпк фискалдык жэне монетарлык саясатка ол елде Каржы
MiiHiiCTp.iiri жауапты. Олар эр
жылдаты бюджет жобасын жасайды. Сол елдщ Конституциясына байланысты букп Федерацияда жиналган акша-Taii тушмдер Федералдык шотырлану корына Tyceai. Барлык министрлштер. ведомстволар. федералдык
штаттар бюджетпк каржыны осы
кордан алады. Бюджет xepm iK T i
жэне орталыктык деп белшбейдк

бфден 6ip тура жолы тиянакгы да
ТИ1МД1 элеуметтж-экономикалык
саясат кабылдап. оны нэтижел1
Фке асыру керек деп бшдк
Нэтижесшде Малайзия экономикасы узак мерз1мд1 нысандаган стратегиялык жоспарлар
непзшде туракты, сапалы турде
40 жылга жуык дамып келед1.
1971-1990 жылдарга арналган 20
жылдык стратегиялык жоспарды
артыгымен орындады. одан кешн
10 жылдык тагы 6ip стратегиялык

дын накты тепп корселлген жумыс
жоспары болып калыптаскан.
Алдын ала айта кетейш . осы
алысты коздеген етратсгнялык. 5агы ттар ж э н е он ы н т и я н а к т ы
орындалуыньвд накты тепктерщ
аныктайтын бесжылдык жоспар
лар непзшде Малайзия экономикасы элем денгей1нде улг1 боларлык. немесе тангаларлык деп те
айтуга болады. нэтижемен даму
устшде. Оган мысал мына томендеп кврсеткиптер.

М а л а й зи я э к о н о м и к а с ы н ы н 1 9 7 0 -2 0 0 7 ж ж .
д а м у урд1С1Н1ц KepceTKiaiTepi

1. Жалпы 1ШК1 0HiM. 1ЖО (млн.АКДЦ долл.)
2. .Адам басына шаккан жалпы imKi eHiM
(АКД1 долл.)
3. Саула айналымы (млрд. АК.Ш долл.)
4. Шаргашылык салаларынын 1Ж0-деп
y.ieci (корытындыга паиызбен)

4 280

84 100

2007 ж.
1970 ж.
шакканда
19.6 есе есу

368
2.7

5 S01
316.2

15 есе осу
117 есе ес\

- onaipic

13
31
42
1 475

30
8
53
168276

2.3 есе есу
3.9 есе азаю
1.3 есе есу
114 есе ecv

11
33.4
16.9

81,4
9.4
3.9

74 есе есу
3,5 есе азаю
4.4 есе азаю

10
53
33
53

29
12
51
1.2

2.9 есе есу
4.4 есе азаю
1.5 есе ecv
44.2 есе азаю

62.3
0.07
22.9
7.0

25.0
18.9
34.3
8,4

2.5 есе азаю
270 есе есу
1.5 есе ecv
1.2 есе есу

Жылдар
1970
2007

Керсетюштер

- ауыл шаруашылыгы
- кызмет керсет>
5. Экспорт — жалпы колем! (mih.AKJ11 долл.)
6. Экспорт курылымы (корытындыга
паиызбен)
- OH.iipic (электроника, электр.пк мэшинелер мен тетжтер. т.б.)
- каучук (енделмеген турде)
- пальма майы (енделмеген турде)
7. Шаруашылык салазары бойынша
халыктын жумыспен камтылуы
(корытындыга паиызбен)
- enaipic
- ауыл шаруашылыгы
- кызмет керсету
8 Ж аты халык imiHaeri кедеилер y.ieci ( % )
9 . Y.’iecTiK капитал Fa ne.TiK ет\
(компаниялардын таза кунынын жалпы
корытындысына паиызбен)
- шетел компаниялары
- малайлар (бумиттра)
кытайлыктар
- ундыер
Жогарыдагы керсетыштерде
карасак, Малайзия елшщ элеуметпк-экономикалык даму жолындагы табыстары айтарлыкгай жэне
баскаларга улп боларлыкгай да.
Баска себептерш айтпай, осы
табыстарга жету жолында шешуini рел аткарган малайзиялыктардын уш ете утымды тэжфибесше
токталгым келедь BipiHniici —
тиянакты жэне жан-жакты ойластырылган малай когамынын.
малай эконом икасы ны н даму
1970
Тугел1мен экспортка
жумыс
ютейтш 6ip де 6ip
кэсшорын
болмаган.

стр атеги ясы ж э н е осы ст р а
тегиялык жолды бултартпай устау.
Осыган байланысты е й мысал
келт1решк. Ж огарыда айтылган
6 ipiHmi 20 жылдык стратегиялык
жоспардын алгашкы 10 жылынын
(1970-1980жж.) н е п з п максаты
эк о н о м и к а н ы , тауар о н д 1руд1
эк с п о р тты к багы тка буру деп
аныкталган едг Аталмыш 10 жыл
етт1. Нэтижеш кандай? Оны мына
т о м ен д е п
салы сты рулардан
байкауга болады.

1980
- Малайзия электрондык жартылаи етк1зг1штерд
экспортка шыгаратын элем денгеШндеп ен ipi
ел
- Турмыстык (комнаталык) кондшшонерлерд1
экспортка шыгаратын элемдеп ymiHmi ел

Эндеуип ендфйтш Ж10
y.ieci
1970 ж. - 13.1 %
1980 ж. - 19.7 %

бндеугш effinpicTiH экспорттын жалпы келемшдеп y.ieci
1970 ж. - 11.4 %
1980 ж. - 21,7 %

Осындай мазмунды езгерштерге экономиканы экспорттык
багытка буру стратегиясынын алгашкы он жылдыгында кол жетт1.
Екшип мысал. Келеи онжылдыкшн (1980-1990 жж.) стратегия
лык максаты - машине жасаудын
ауыр онеркэсщ салаларынан ка-

3ipri заманга сэйкес техникалык,
технологиялык денгеш жогары ма
шине жасау салаларына кош т, оларды дамыту. Екшип стратегиялык
багыт — шикпаттын эртурл1 ендеу
жел1сш узартып, сонын непзшде
олардын косымша кунын ocipin
жэне экспортка шыгаруга багыттау.

nci-ltAnni^wblMIX О
\ V--»IГ
налык колгаптар. телпектер. катетерлер, авианияга, космос жэне
к ар у -ж ар ак о н д 1р 1сш е керек
буй!>1мл«р> лЕФнортгсшк)- е.idft леигешндеп ен ipi ел дэрежесШе кетершд1. Сол сиякгы сырткы саудага
пальма майынын орнына онын енделген тус1мдер1 (олеин, фармапевтикалык тауарлар. стеарин, т.б.)
шыгарыла бастады. Агаш орнына
уй жийазы, саз балшыктын (глина)
орны на керам и ка буйы мдары .
табиги кум (песок) орнына табакша
шынылар да сырткы саудада TnicTi
орнын алды. Корыта келгенде.
аталмыш 10 жылда да осы мерзшге
арналган стратегиялы к жоспар
толыгымен орындалды.
Осы жет!ст1ктерге жетуге екшпп
oip езекп фактор, озык тэж1рибе
себеп болды. Ол — елдщ элеуметпк-экономикалык дамуын ете
мукият турде жоспарлау. Жогарыда
6i3 жоспарлардын эртурл1 мерямдерд1 камтитынын айттык. Олар —
узак мерз!мге арналган стратегия
лык жоспарлар. орта мерз1мд1 камтитын элеуметтж-экономикалык
дамудын бес жылдык жоспарлары
жэне эр жылга арналган мемлекетпк бюджет жоспарлары.
Осылардын 1шшде 5 жылдык
жоспарлау эдюше арнайы токтал
гым келеди Малайзия, бурын айтканымыздай. 2006-2010 жж. арнал
ган 9-шы бесжылдыкты орындау
успнде. Бул ете мукият дайындалган ic-кимыл курамы. оны жасауга
Малайзия когам ы ны н кептеген
шешуш1 топтары катынасады. Кдлын журтшьшыкгын елд1н жоспарларына катысуы арнайы жасалган
элеуметтж топтардын екглдер кеHeci аркылы камтамасыз етшш
отырады. О ткен гасы рды н 70жылдарында осы мшдетп Улттык
ткф алы су кенеск ал 90-шы жылдардан 6epi карай Улттык экономикалык кенес аткарып келедк П ш р
алысудын осындай туракты т е т т
мемлекегпк даму жолдары жен1нде
эртурл1 топтардын ортак мэмитеге
келш. жарасымдыгын кушейтед1
жэне де алынган жоспарды кабылдауга да. оны орындауга да он
ыкпалын типзедт
Жоспарлау барысында Укшет
жекеменппк сектормен тыгыз байланыс жасайды. Малайзия кэсшкерлер кенесш Премьер-министрдш 03i баскарады. онын курамына
экономика саласында шешуип рол)
бар министрлер жэне жетекпп корпорациялардын басшылары ыредЕ
Осындай жумыс тэрт1б1 ук1мет пен
кэсшкерлерд(н езара байланысын
ныгайтып. экономикада туган мэселелердщ шеш1м1н т1зе коса i 3 дестфу мумкшд1пн тугызады. Бес
жылдык жоспар оны орындаудагы
кэсшкерлердш мшдетш. олардын
ic-шараларынын мемлекетке кажетп багыт-багдарын айкындауга
да жаксы эсерш типзедЕ Осы багыт-багдарлар аркылы кэсткерлер
е з1нщ инвестициялык саясатын
аныктауга мумишнк алады.
Осы жумыстын бэр1н уйлеспретш арнайы курылган Экономикалык жоспарлау агенттт бар (l-m i
кесте). Бесжылдык жоспардын не
пзп жобасын осы Агенттж жасай
ды. Ал оган усынысты арнайы ку
рылган салааралык жоспарлау топ
тары тушредЕ Агентт1кт(н успнде
Ук1метт1н бас хатшысы баскаратын
улттык дамуды жоспарлайтын ко
митет бар. Онын курамына ми-

онын тиянактылыгын. болашак icкимылга пэрмендш1пн. эр кезенш н. эр шаруашылык саласьгнынс р е к ш е л тн голырнграк ескеруГе
мумюндж тугызады. Сондыктанща
малайзиялыктар бесжылдык жоспарларды букш ултты болашак белсенд1 жумыска ш акы раты н ете
керек курал деп есептейдь
Ал енд1 осы жоспарлардын сапасы, оны камтамасыз ететш шаралар туралы сез козгайык. Малай
зия укшетшш 0p6ip орта мерз1мд1к
жоспарта юретш даму жобаларынын сапасын аныктауды реттейтш
арнайы нускауы (директивасы) бар.
Оларды орындаута барлык федералдык мекемелердщ бас хатшылары. барлык штаттардын басшылары тжелей жауап береди Нускауда даму жобаларыны н жоспарлаудын op6ip сатысында сапасын,
тш мдш ш н аныктаудын peri мен
Tscuii толык жазылтан.
Мысалы, аталмыш нускау жоспарлау барысында 0p6ip жоба (салынатын объект, ктейтш жумыс)
каражат жатынан, техникалык денгеш жатынан жэне нарыкка ecepi
жатынан тиянакты сараптау журпзудi талап стели Содан кешн экономикалык тургыдан сараптау журri3uryi керек. ягни усынылган жобанын ел экономикасына тшмдК
Л1Г1Н аныктау кажет. Содан кешн
саяси-элеумегпк туртыдан сараптау
керек. ягни усынылган жоба даму
саясатына сэйкес келе ме жэне елдеП aprypni этностардын элеуметтж
муддеа эдшеттипкпен шешше ме.
Нускаута байланысты жоспарлау
барысында ap6ip жобаны eraipyre
шмдер. кандай топтар мудделп
олардын осы жоба icne асканда
койган максаттары орындала ма
деген сурактарта да жауап аныкталады. Содан кешн жобаланып отыртан басты нэтижелер жэне оларды
аныктайтын индикаторлар бектледп
Бул оте манызды ic-шара. ейткеш
жоба icne аскан сон ол коздеген
максатка, жобаланган нэтижелерге
жетк1зд1 ме деген суракка индика
торлар аркылы жауап табылады.
Bip мысал. Аурухананы салу
жобасын жоспарлау барысында тек
кана онын тжелей нэтижеа — аурухана гимараты, онын курал-жабдыга. оган керек каражат аныкталып
коймайды. Оны салу непз1нде
денсаулык сакгау мекемелертнш ecyi
багаланады. халыктын денсаулык
денгеййпн жаксаруы жобаланады,
eMip сапасынын жаксаруы, енбек
еш м дййпнш
ecyi.
opTypai
инфекииялык аурулардын шектелу1.
т.б. индикаторлар аныкгалады.
С е й т т , жоспарлау барысында
жобаны 1ске асырудан алынатын
шешупй нэтижелер! тиянакты жэне
жан-жакты аныкталады. Осынын
непзшде жоспардын пэрм ен ш лт
камтамасыз етпЙп. Бул Малайзия
елшдеП озык тэж!рибе жэне дэстурл1 тэжфибе. ейткен1 жотарыдагы
жоба сапасын аныктау туралы уюмет нускауын булжытпай орындау
барлык баскару жуйесшш тжелей
мшдетп Осындай озык улпш Кдзакстанда даму багдарламаларынын
сапасын арттырута колданудын
KepeKTiri бар сиякты.
М ал ай зи ян ы н узбей ж эне
нэтижел! дамуынын тагы 6ip непзп
ce6e6i, memymi факторы, ол —
жоспарларды орындаудын мукият
ойластырылган тэситдерк тиянакты
кадагалау жуйеси К,абылданган

менеджер, жумыскерлердсп улеа
олардын жалпы санынын 30%-ынан- кем болмауы керек. Осы ретте
айта. кету, керек, егемешпкМн алташкы жылдары1жергшшт1 халык'—
малайлыктардын улттык байлыккд
(иелш небэр1 0,07 % болды) ие
болмауы ел арасында улкен наразылык тудырып, этносаралык кактыгыска дешн барды. Сондыктан
сонау 70-mi жылдардан 6epi Ма
лайзия ук1метшш езгертпей устап
отырган саясаты жергиикП халык
тын улттык байлыктагы улесш кэбейту жэне олардын нарык экономикасындаты екщ ш ипн арттыру.
Осы жатынан да Малай елш ш
саясаты эте нэтижелп
Жотарыда айтылган мемлекеттж нускау (директива) бойынша
барлык министрлжтер. ведомстволар. штаттар Агенттжке мшдетп
турде бесжылдык жоспардын орындалу барысы туралы акпарат берш
отырады. Жэне бул акпаратта деpeKTi сандармен. сапалы керсеткзштермен сарапталтан мемлекеттш
эр батдарламасынын орындалуы
туралы мол1мет болу керек. Осын
дай акпаратты сараптап. корытындылаганнан кешн талкылауы кажет
езекп, курдел1 мэселелер T H ic ri шеШ1м алу ушш не Улттык даму кенесшш, не Улттык жумыс комитеТ1НШ кезекп отырысында каралады.
Осыган коса айта кету керек, жоспарлы ic-кимылды Агенттж тарапынан кадагалауга парламент депутаттары да ез улесш косады. Депутаттар. ездер1 сайланган округтерте
барып, к т е л т жаткан жумыспен
танысканнан KeiiiH. Агенгпкке осы
округте жоспарта кфген жобалардын орындалуы женщде арнайы
мэл1мет 6epin отырады.
Корыта айтсак, Малай елшде
эте м укиятты лы кпен ж асалтан
жоспар мен батдарламалардын орындалуын бакылайтын. кадагалайтын, оган THicTi бага беретш жуйе
калыптаскан. 1с барысында кол
жеткен нэтижелер олардын жоспардагы денгсшмен салыстьфылып
отырады. олардын алшактытынын
ce 6enTepi айкындалады. Осындай
мемлекеттщ даму жоспарын эте
мукият кадагалау жэне Премьерминистрдщ катысуымен жогаргы
билжте жуйсл1 турде талкылау когамда жоспар орындау саласында
катан тэртш ту улкен жауапкерmuiiKTi камтамасыз етедт Сондык
тан да осы елде элеуметпк-экономикалык даму урдшщде He6ip ipi
сэтс1здж. немесе босбелбеулж бол
тан емес. Оган Малайзиянын жогарыда келтфшген даму керсеткппTepi дэлел. Осындай озык тэжК
рибеш б1зде, Казакстанда, мемлекеттж багдарламаларды багалау
жэне олардын орындалуын кадага
лау ушш колданганымыздын ж эн1
бар сиякты. вйткеш. б1здщ тэж1рибем1зде 0p 6ip жобаны жан-жакты
сараптап багалау. орындалуын
катан бакылау жеткпешп.
Малай елшш тэжфибеи жоспар
мен нарык тэсишер) 6ip-6ipiHe керегар (антипод) емесппн дэлелдеидп
Элеуметпк-экономикалык дамудын
келешегш жоспарлау эр мерз)мде
ктелепн жумыстын келемш, онын
сапалык денгейш болашакга кандай
uieuiyiui (курделО нэтижелерге жету
мумкшджтерш аныктайды. Ж ос
пардын тагы 6ip артыкшылыгы
онын максатынын айкындыгында
жэне оны орындаушыньщ анык

кордан алады. Бюджет жергш кп
жэне орталыктык деп белшбеиди
6 ipbiHraft м ем лекегпк бюджет
жобасы жаеалынады. Парламент 'ке^берердщ алдында бюджет Улт
тык каржы кенесшде каралады.
Осы елд1н жылдык бюджетшщ
тагы 6ip артыкшылыгы. онда эр
салага немесе жобага (багдарламага) белшетш тек кана каржынын
келем1 емес, олардын сапасы жэне
коздеген нэтиже параметрлер1
керсетшедп Аталмыш параметрлер
бесжылдык жоспар керсеткпитершщ непзшде жасалады.
Ал енд1 бюджеттш орында
луын бакылау жуйеш кандай?
Онын да ею арнасы бар. Елде
Ke.ieMfli турде бас аудитор кызмеTi курылган. Бас аудиторды Премьер-мнннстрдш усынысымен
Король тагайындайды. Бас ауди
тор Король мен Парламент алдында жауапты. оларга есеп беред1. кара маты нда 1600 есеп кызMeTKep.iepi (ревнзорлар) бар.
Олардын 400-i орталыкта. калгандары штаттарда. Ауднторлык
салада кызмет ктейтшдершн кэci6n 6iniMiH кетерейн Аудит академпясы бар. Жыл самый мемлек е т к бюджеттен каржы алган
уйымдар жаппай ауднторлык тексерютен этедк Тексер1стен кешн
op6ip уйымга бюджетт1н жумсалуынын дурыстыгын немесе бурыстыгын аныктайтын сертифи
кат берш едк Ол акпарат бас
аудитордын интернет-сайтында
жылма-жыл жарияланып отьфады. Сертификаттагы нэтижелерге
карай apoip каржы пайдаланушынын рейтинг! аныкталады.
Тексеркке жумсалган каржы
нын жалпы коле Mi гана емес, сонымен катар бюджет жобасында
келтфшген сапалы корсстиштер.
memymi нэтиж елер. олардын
орындалуы аныкгалады. Бул аудиторлык TeKcepicTiH багасын. нэтижес1н. пэрмендигпн арттьфады.
Бюджетпк каржыны жумсауды бакылаудын екшип арнасы
Парламентте калыптаскан. Ма
лайзия Парламентш щ томенг1
палатасында арнайы мемлекегпк
шыгындарды бакылайтын когамды к комитет курылган. Онын
курамында депутаттар. оппози
ция оюлдерк бас аудитор Кфедг
К о м и т ет н Hcm ri мшдеп —
Парламент беюткен мемлекегпк
бюджеттщ дурыс пайдалануын
тексеру. Комитет барлык мемлекетпк шыгындардьщ дурыстыгына.
жумсалган акшалар занга сэйкес
жэне
raicTi
кужаттармен
даледденгенше, мемлекет акгивтер1
зандастьфылган ережелерге сэйкес
пайдаланылганына, мемлекетт1к
шыгындар тек козделген максатка
жумсалуын камтамасы з етуге
жауапты. Бюджет орындалуында
орын алган Keft6ip кемшш!ктер
атазмьгш комитешн усынысымен
пататанын отьфысында каралады.
MiHe, осындай ж ан-жакты
ойластырылган ж эне тэалдер)
утымды бю дж ет бакылау жуйес1
Малайзияда калыптаскан.
Сез сонында айта кетейш.
Халыкаралык уйымдардын рейтингпк KecTeci бойынша Малай
зия 2006 ж ылы м ем лекетт!к
каржынын жумсалуын бакылау
жэне онын ТИ1МД1Л1П жен!нде
элем елдершде 6ipiHmi орынга
шыкты.

