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«Халықаралық экономика» оқу қҧралы негізінде берілген теориялық 

экономикалық қатынастарды оқып-ҥйрену ҥшін жазылған. Яғни, 

«Халықаралық экономика (international economics)» — халықаралық тауар 

айырбасы, ӛндіріс факторларының қозғалысы және халықаралық экономика 

саясатын қҧру және қаржыландыру облысындағы тҥрлі мемлекеттік 

шаруашылық субъектілерінің ӛзара әрекет ету заңдылықтарын зерттейтін, 

халықаралық нарықтық экономика терориясының бір бӛлігі болып табылады.  

Бҧл оқу қҧралы: экономикада халықаралық тауар ағымына, ӛндіріс 

факторына және қаржы активтеріне экономикалық талдау жҥргізуді оқып-

ҥйрену, сонымен қатар осы мәселелердің зерттеулерімен, халықаралық 

экономика, халықаралық сауда қатынастарының маңыздылығымен және оның 

табысқа, сауда саясаттарын тәжірибелік әдістемелерін меңгеру болып 

табылады. 

Оқу қҧралы оқытушының басшылығымен осы курсты оқыйтын 

экономика мамандығының студенттеріне, магистрантарға және экономикалық 

мамандарға арналған. 
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Тақырып 1. Әлемдік экономиканың қазіргі жағдайы және оның 

дамуында ұлтық экономикалардың ролі 

 

Халықаралық экономика нарықтық экономиканың жалпы теориясының 

қҧрамдас бӛлігі 

Халықаралық экономиканың қалыптасу тарихы 

Халықаралық экономикадағы жиынтық сҧраныс пен жиынтық ҧсыныс 

Халықаралық сауда 

Әлемдік нарықтағы тепе-теңдік моделі 

 

1. Халықаралық экономика нарықтық экономиканың жалпы 

теориясының құрамдас бӛлігі 

Қазіргі әлемде тауарлардың барлық тҥрлерін ӛндіру, ӛндіріс 

факторларының барлық типтерін қҧру және жетілдіру сияқты бірде елдің 

қолынан келмейді. Халықаралық экономика барлық елдер мҥддесінде осы 

мақсаттарға жетуді қамтамасыз ететін механизм болып табылады. 

Халықаралық экономиканың белгілері болып табылады: 

1) халықаралық сауда негізінде тауарлардың халықаралық айырбасының 

дамыған сферасы; 

2) ӛндіріс факторларының халықаралық қозғалысының дамыған сферасы; 

3) бірнеше елдерде орналасқан кәсіпорындардағы ӛндірістің халықаралық 

формалары;  

4) тауарлардың халықаралық қозғалысын, не ӛндіріс факторларының 

қозғалысын қызмет етумен байланысты емес, дербес халықаралық қаржылық 

сфера; 

5) экономикалық дамудың тепе-теңдігін және тҧрақтылығын қамтамасыз 

ету мақсатында халықаралық реттеудің ҧлтаралық, мемлекетаралық және 

мемлекет аралық емес механизмдердің жҥйесі; 

6) мемлекеттердің экономикалық саясаты.  

Халықаралық экономика теориясының пәні болып халықаралық 

айналымдағы тауарлар мен ӛндіріс факторларына сҧраныс және ҧсыныстың 

қалыптасу заңдылықтары табылады.  

Халықаралық экономика (international economics) — тауарлармен 

халықаралық алмасу, ӛндіріс факторлары қозғалысы және халықаралық 

экономикалық саясатты қаржыландыру және қалыптастыру облысындағы 

әртҥрлі мемлекеттік тиістіліктегі шаруашылық жҥргізуші субъектілердің 

әрекеттесу заңдылықтарын зерттейтің, нарықтық экономика теориясының 

бӛлігі.  

2. Халықаралық экономиканың қалыптасу тарихы. Қандай да пәнді 

зерттеуге кіріскенде, оның объектісі мен мәнін анықтау қажет. Халықаралық 

экономика да осы қағидаға бағынады. Бҧл ғылымның объектісі – дҥниежҥзілік 

шаруашылық, ал пәні – мемлекет шекарасынан сырттағы экономикалық 

қатынастар болып табылады. Ӛйткені қазіргі тарихи жағдайларда, әлеуметтік 

ӛмірдің негізгі ҧйымдық тҥрі – мемлекет болып табылады. 
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Қаншалықты ӛзгеше болып кӛрінгенімен, Халықаралық экономика мәнін 

тҥсіну жеңіл. Бҧл жерде экономистер арасында терминологиялық 

айрықшалықтар кездескенімен, аса кӛп қайшылықтар жоқ. «Қысқаша сыртқы 

экономикалық сӛздік анықтамада» «Халықаралық экономика халықаралық 

еңбек бӛлінісіне негізделген, әр тҥрлі елдердің ҧлттық экономикалары 

арасындағы шаруашылық байланыстарының жҥйесі» - деп жазылған. Ал басқа 

басылымда «Халықаралық экономика (дҥниежҥзілік 

шаруашылықбайланыстары) - әлем елдерінің арасындағы шаруашылық 

қатынастар жҥйесі» - делінген. Басқадай кӛптеген оқулықтар мен оқу 

қҧралдарындағы анықтамалар бҧлардан онша ерекшеленбейді. Бірақ та 

терминологиялық айырмашылықтар бірден кӛзге тҥседі: «Халықаралық 

экономикалық қатынастар», «Дҥниежҥзілік шаруашлылық байланыстары», 

«Бҥкіл әлемдік экономикалық қатынастар» және тағы басқаларының да мәні бір 

–  Халықаралық экономика – болуы, ҧлттық мемлекеттердің болуымен тікелей 

байланысты.  

Оған кӛңіл бӛліп отырған себебіміз, пайдаланылатын кӛптеген 

әдебиеттерде «бҥкіл әлемдік қатынастар» термині кӛп кездеседі. Оның пайда 

болуының себебі - әлем ондаған жылдар бойы әуелі кеңес, одан кейін 

социалистік ғылыми әдебиеттерде дҥниежҥзілік шаруашылық жҥйесінің екі 

системасы ретінде қарастырылып келді. Бҧл системаларда қарама-қарсы 

экономикалық қатынастар жҥйесі әрекет еткенімен, олардың арасындағы 

қатынастар жҥргізіліп отырды. Сондықтан алғашқыларын соңғыларын айыру 

ҥшін «социализмнің немесе каптализмнің халықаралық экономикалық 

қатынастары» терминінің орнына «бҥкіл әлемдік қатынастар» термині пайда 

болды.  

Халықаралық экономика мазмҧны ешқандай қиыншылықтар туғызбаса 

да, осы қатынастар теориясы кҥрделі мәселе болып табылады. Болып жатқан 

ағымды жағдайлардың теориялық кӛрінісінберу оңай емес. Бірақ мҧнда 

әлемдегі экономикалық мектептердің бағыттары тарихи, сонымен қатар 

логикалық жағынан алғанда әр алуан болуына байланысты қосымша 

қиындықтар туып отыр. 

«Халықаралық экономика теориясы жалпы саяси экономия теориясы 

негізінде пайда болып дамыды да, соңғысының шеңберінде арнайы ғылыми 

іздену саласын қҧрды.  Халықаралық экономика арнайы теориясының зерттеу 

пәні жалпы саяси экономия теориясының пәнімен бірдей» - деп жазылған 

отандық алғашқы оқулықтардың бірінде. «Халықаралық экономика 

теориясының зерттеу пәні саяси экономия теориясының пәнімен бірдей: ол 

адамдар арасында ӛмірге қажетті заттарды ӛндіру, бӛлу, айырбас пен тҧтыну 

қатынастары. Әлемдік шаруашылықтың, сонымен бірге халықаралық 

қатынастардың ерекшелігі – таптар арасындағы қарым-қатынас мемлекет 

шекарасы арқылы іске асырылып, халықаралық экономикалық қатынастар 

тҥрінде кӛрінуі» - дейді басқа бір белгілі басылымда. 

Жоғарыда айтылғандарды қорыта келгенде, тӛмендегідей тҧжырым 

жасауға болады. Халықаралық экономикалық қатынастар теориясы 
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экономикалық теорияның ҧлттық экономикалар арасындағы экономикалық 

қатынастардың ерекшеліктердің зерттейтін арнайы бӛлімі болып табылады. 

Сондықтан ол жалпы саяси экономия теориясы шеңберінде дамыды.  

Бҧл ӛзгешеліктерді талдауды мақсат етпегендіктен, біз бҧл жҧмыста 

экономикалық жҥйе деп адамдардың материалдық және рухани ресурстарды 

пайдаланып, тауарлар мен қызмет кӛрсетулерді белгілі бір ҧйымық 

қҧрылымдарда ӛндіру арқылы материалдық қажеттіліктерін қанағаттандыру іс-

әрекетін тҥсінеміз. Әрине бҧл жҥйе ӛте кҥрделі екені тҥсінікті. Ӛйткені оның 

қҧрамында ресурстық, теъникалық, технологиялық, ҧйымдық, қҧқықтық және 

тағы басқадай компоненттері болып, олар әрқайсысы ӛз кезегінде жеке ғылым 

немесе экономикалық ғылымның жеке тармағы бола алады. Сондықтан біз 

әлемдік экономика дегеніміз де, оны ҧлттық шекарадан тысқары, адам ӛмірін 

қамтамасыз ету ҥшін қажетті ресурстар мемлекетаралық айырбасты қажет 

ететін экономикалық ресурстар мемлекетаралық айырбасты қажет ететін 

экономикалық жҥйе деп тҥсінеміз. Бҧл ӛте кҥрделі процестің ӛзіндік тарихы, 

пайда болу мен даму этаптары, әрекет ету заңдылықтары бар.Осының бәрі де  

Халықаралық экономика тҥсінік аппаратында ӛз кӛрінісін табады. 

Халықаралық экономиканың шартты қҧрылымын келесі тҥрде кӛрсетуге 

болады. 

 Негізгі түсініктер және қағидалар;  

 Мемлекеттердің экономикалық саясаты;  

 Халықаралық қатынастардың нақты формалары  

 Халықаралық реттеу және бақылау.  

Функционалды халықаралық экономика халықаралық микроэкономикаға 

және халықаралық макроэкономикаға бӛлінеді. 

Халықаралық микроэкономика (international microeconomics) — нақты 

тауарлардың және олардың ӛндіріс факторларының елдер арасындағы 

қозғалысының заңдылықтарынжәне де олардың нарықтық сипаттамаларын 

зерттейтін, халықаралық экономика теориясының бӛлігі.  

Халықаралық макроэкономика (international macroeconomics) — ашық 

ҧлттық экономикалародың және әлемдік шаруашылықтың қаржылық 

нарықтарды глобализациялау жағдайында қызмет ету заңдылықтарын 

зерттейтін, халықаралық экономика теориясының бӛлігі.  

3. Халықаралық экономикадағы жиынтық сұраныс пен жиынтық 

ұсыныс. Халықаралық экономикадағы жиынтық сҧраныс пен жиынтық ҧсыныс 

тауарларға деген жалпыланған әлемдік бағаға тәуелді ҧлттық және халықаралық 

масштабта барлық тауарлардың жиынтық ӛндірісінің кӛлемдерін сипаттайтын, 

абстракты шамалар ретінде кең қолданылады. 

Жиынтық сҧраныс (aggregate demand, AD) —елдің нақты сатып алушылық 

қабілетінің кӛрсеткіші. Жиынтық сҧраныс ел ішінен және сырттан қойылуы 

мҥмкін: ел ішінде – тҧтынушылар және жергілікті инвесторлар жағынан, ал 

сырттан – шетелдіктер жағынан.  
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Жиынтық ҧсыныс (aggregate supply, AS) — ӛндірушілер бағаның қолда бар 

деңгейі кезінде нарыққа ҧсына алатын тауарлар кӛлемі. Жиынтық ҧсыныс 

сондайақ ел ішінен және сырттан қамтамасыз етілуі мҥмкін.  

Графикалық тҥрде ол жеке тауарға деген жиынтық сҧраныс пен ҧсынысқа 

ҧқсас. Халықаралық экономикада жиынтық сҧраныс пен жиынтық ҧсыныстың 

объектісі тауар болып табылады. Тауарлар сатылатын және сатылмайтын 

болады. Сатылатын тауарлар (tradable goods) — әртҥрлі елдер арасында 

қозғалысқа тҥсе алатын тауарлар. Стылмайтын тауарлар (nontradab-le goods) — 

ӛндірілетін елде ғана тҧтынылатын тауарлар, бірақ басқа елдерге сатылмайды. 

4. Халықаралық сауда. Әлем нарығы (world market) — халықаралық еңбек 

бӛлінісіне және ӛндірістің басқада факторларына негізделген, елдер арасындағы 

тҧрақты тауарлы-ақша қатынастарының сферасы.  

Әлемдік нарық келесі негізгі белгілермен сипатталады: 

Ол ӛз ӛнімін ӛткізу мақсатында ҧлттық шектен шыққан, тауарлы ӛндіріс 

категориясы; 

Ол сыртқы және ішкі сҧраныс және ҧсыныс әсеріндегі тауарлардың мемлекет 

аралық қозғалысында кӛрініс табады. 

Ол ӛндіріс факторларын пайдалануды оптимизациялайды. 

әлемдік нарықта айырбас фазасында тҧрған тауарлар жиынтық сҧраныс пен 

жиынтық ҧсыныстың орташаланған параметрлерін кӛрсете отырып, ақпараттық 

функцияны атқарады. Осы арқылы әр бір қатысушы ӛзінің ӛндірісінің шамасын 

бағалайды.  

Халықаралық сауда - қалыптасқан мемлекеттік ҧлттық шаруашылықтар 

арасындағы тауарлар мен кӛрсетілетін қызметтер айырбасы. Қазіргі кезде 

халықаралық саудаға тауарлар айырбасымен қатар: ғылыми-техникалық ой-пікір 

жетістіктерінің лицензияларымен және ноу-хаумен халықаралық сауда жасау 

нысанындағы халықаралық айырбас, кҥрделі қҧрылыс объектілерімен, индирингілік 

және сабағаттық қызметтермен сауда жасау, халықаралық лизинг, т.б. кіреді. 

Халықаралық сауда тауарлардың екі ағымынан тҧрады – экспорт және импорт.  

 

 

Тақырып 2. Халықаралық сауданың классикалық теориялары 

 

Халықаралық сауданың ҧлттық және халықаралық экономиканың 

дамуындағы мәні  

Меркантилистік теорияның негізгі идеялары 

Д. Рикардоның салыстырмалы артықшылықтар териясның дамуы. 

ДЖ Ст. Милльдің халықаралық баға теориясы 

Саудадан алынатын ҧтыс: еңбек шығындарының ҥнемделуі және 

тҧтынудың ҧлғайтылуы 

Халықаралық сауда теориясындағы салыстырмалы артықшылықтар 

теориясының шектеулілігі 
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 Халықаралық сауданың теориялық тҥсінігін берудің алғашқы 

талпыныстары мен осы бағыттағы ҧсыныстарды жасау меркантелизм 

доктринасы болып табылады. Ерте меркантелизм ХV ғасыр соңында пайда 

болып, ақшалай байлықты кӛбейтуге ҧмтылыстарға негізделген болатын. 

Ақша-қаражатты елден шығармау ҥшін оларды шетке шығаруға тыйым 

салынды. Саудадан тҥскен ақшаға шетелдіктер жергілікті ӛнімдерді сатып 

алуға тиіс болатын. Ерте меркантелистер кӛзқарасы бойынша, мемлекет 

сыртқы рынокта кӛбірек тауар сатып, азырақ сатып алуға тиіс болды. Сол кезде 

байлықпен бірдей деп саналған алтынның қорының жиналуы жҥрді деп 

есептелген. 

Кеш меркантилизм XVI ғасырдың екінші жартысынан XVIII ғасырдың 

ортасына дейін дамыған. Оның негізгі қағидасы активті сауда балансының 

жҥйесі болды. Байлық сыртқы рыноктарда ақшаға айнала алатын тауарлардың 

артық мӛлшерімен сипатталады. Бҧл тауардың артық мӛлшері әкелінетін және 

шығарылатын тауарлар арасындағы қҧндық айырмашылығынан шығады деп 

есептеліп ол екі әдіс арқылы қамтамасыз етіледі: 

Ӛз елінен ӛнімді шығару арқылы. Соның ішінде шикізатты сатудан гӛрі, 

сатқанда кӛбірек пайда тҥсетін дайын ӛнімдерді шығаруға рҧқсат беріліп, сән-

салтанат заттарын әкелуге тиым салынады. 

Делдалдық сауда, осы мақсаттарға шетелге ақша шығаруға рҧқсат 

берілді. Бҧл жерде тек бір принцип алға тартылды: бір елде арзанырақ алып, 

басқа елде қымбатырақ сату. Активті сауда балансы мен шетел рыноктарын 

жаулауды қамтамасыз ету ҥшін, мемлекет елге тауар әкелуді шет елдік 

тауарларға салық салу арқылы шектеп, сыртықы рыноктарда сҧранысқа ие 

тауарлар ӛндірісіне арнайы сыйлықтар тӛлей отырып шетке шығаруды 

ынталандырды. 

Меркантилизм - ӛндірістің тауарлық сипатына ерекше кӛңіл аудара 

отырып, еуропалық ғалымдар зерттеген экономикалық ойдың бір бағыты.  

Меркантелистер пікірі бойынша байлықтың ӛсуі тек қайта бӛлу арқылы 

мҥмкін болады және әрбәр ҧлтқа басқа елдердің ҥстем болу ҥшін мықты 

экономика ғана емес, кҥшті армия, әскери және сауда флоты кіретін қуатты 

мемлекеттік машина қажет. Экономикалық жҥйе олардың ол кӛзқарасына 

сәйкес ҥш сектордан тҧрады: ӛндірістік сектор, ауылшаруашылық секторы 

және шетел отарлары. Саудаген экономикалық жҥйенің пайдалы іс-әрекетінің 

маңызды тобы ретінде, ал еңбек – негізгі ӛндіріс факторы ретінде 

қарастырылады.  

Елдің байлығын алтын мен кҥміс мӛлшерімен бағаланғандықтан, 

сыртқы сауда меркантилистер мектебінің ойыншағ, мемлекет ҧлттық 

позицияларын нығайту ҥшін мынадай шаралар жҥргізу керек: 

- оң сауда балансын қолдау – шетке тауарды кӛп шығарып, аз әкелу, 

ӛйткені ол тӛлем ретінде қолданылатын алтынның келуін қамтамасыз етіп, 

ішкі шығыс, ӛндіріс пен жҧмыстылықты жоғарылатады;  

- сауда саясатының тариф, квота және басқа да қҧралдарының 

кӛмегімен салыстырмалы сауда сальдосын қамтамасыз ету мақсатында 
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экспортты ҧлғайтып, импортты қысқарту ҥшін сыртқы сауданы реттеу; 

- шикізаттың шығарылуына тиым салу немесе оны шектеу және елде 

ӛндірілмейтін шикізат импортының салықсыз әкелуіне рҧқсат беру арқылы 

елде алтын қорларын шоғырландырып, дайын ӛнімге тӛмен экспорт бағаларын 

ҧстауға мҥмкіндік беру; 

- отар елдердің метрополиядан басқа елдермен саудасына толық тиым 

салып, олардың тауарларын шетелдерге қайта сату метрополия ғана жҥзеге 

асырады және оларға дайын ӛнім шығаруға тиым салу арқылы метрополияға 

шикізат жеткізушілеріне айналдыру. 

Меркантелистер халыаралық сауда теориясына зор ҥлес қосты. Олар 

бірінші болып оның елдің экономикалық ӛсуіндегі мәнін кӛрсетіп, 

экономикалық дамуының мҥмкін бір моделін жасады. 

Меркателистер алғашқы болып, қазіргі әлемдік экономикадағы иӛлем 

балансына сипаттама берді. Меркантелистердің шектеулілігі олардың бір ҧлт 

ӛздері сауда жасасатын екінші бір ҧлттың кедейленуінен ғана 

байымайтындығын, сонымен қатар халықаралық экономика дамығандықтан 

елдің дамуы қолда бар дбайлықты ӛзара бӛлісу арқылы ғана емес, оны ӛсіру 

арқылы да мҥмкін болатын тҥсіне алмауында. Бірақ кейінірек пайда болған 

физиократтар ілімі сыртық саудаға ешқандай кӛңіл бӛлмегендіктен, 

меркантилистердің кӛзқарастары ғылыми ойды халықаралық экономикадағы 

классикалық мектеп ойларына итермеледі. 

Алдыңғы қатарлы елдердің машина ӛндірісіне ӛту кезеңінде Адам Смит 

халықаралық саудадағы тиімділік туралы мәселе қойды. Ӛзінің 

меркантилизмді сынауға арналған атақты «Халықтар байлығының себептері 

мен табиғаты туралы зерттеу» (1776) атты еңбегінде, ол мемлекетке сыртқы 

рынокта сату ғана емес, сатып алуда тиімді болатындығын болжап, қай 

тауарларды экспорттау және импорттау тиімді болатындығын анықтауғы 

тырысты. Әдебиетте оның тәсілі абсолютті артықшылықтар (absolute 

advantage) принципі деп аталды. А.Смит тиімді әрекет ететін шаруашылық 

субъектісіне тән болатын жалпы принциптерін ӛзгешелеп, оны сыртқы 

саудада пайдаланды.  

 А.Смит идеясын жай модель арқылы сипаттауға болады. Бірақ әрбір 

модель абстрактылы болғандықтан, оны талдау ҥшін бірнеше шарттарды 

енгізу қажет: 

шарт. Әлемде тек екі мемлекет бар. 

шарт. Бҧл елдерде тек тауар ӛндіріледі 

шарт. Елдер арасындағы сауда ешбір шектеусіз жҥзеге асырылады. 

шарт. Халықаралық сауда ҥйлестірілген (импорт экспортпен тӛленеді). 

шарт. Ӛндіріс факторлары елдер арасында ауыспайды. 

шарт. Тауардың бағасы мен ӛнімділігіне еңбек қана әсер етеді. 

шарт. Ӛнім шығарылуы мен еңбек арасындағы арақатынас тҧрақты 

(кӛлем тиімділігі). 

шарт. Ӛндіріс факторлары салалар арасында еш шектеусіз ауыса алады. 

шарт. Екі елмен екі салада жетілген бәсеке орын алады. 
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Кесте 1. 

Абсолютті артықшылықтар моделін қарастырайық 

 Мемлекет А Мемлекет В 

Тауар S 3 сағат 12 сағат 

Тарар Т 6 сағат  4 сағат 

 

 1 кестеде нақты елде нақты тауардың бір данасын шығаруға қажетті 

уақыты туралы мәліметтер берілген. Мысалға: А еліндегі S тауар бірлігін 

шығаруға 3 сағат қажет, ал В елінде – 12 сағат. Бҧл бізге А еліне қарағанда 

тауар бірлігін шығаруға аз уақыт кететіндігін, және А елінің S тауарын 

шығаруда абсолютті артықшыллықа ие болады. Егерде А елі Т тауарының 

ӛндірісін қысқартып, S тауарының ӛндірісін ҧлғайтса, ал В елі керісінше S 

тауар ӛндірісін қысқартып Т тауар ӛндірісін ҧлғайтса, бҧл жерде Халықаралық 

еңбек бӛлісу (ХЕБ) мен абсолютті артықшылықтар принципі негізінде сауда 

орнын алады. (кесте 1). 

Кесте 2. 

 Мемлекет 

А 

Мемлекет 

В 

Бҥкіл әлем 

Тауар S +2 дана -1 дана +1 дана 

Тауар Т -1 дана +3 дана +2 дана 

 

  Бҧл жағдайда егер А елі Т тауар ӛндірісін 1 данаға қысқартса, ол оған 

6 сағат ҥнемдеуіне мҥмкіндік беріп, S тауарының 2 данасын шығаруға 

пайдалануына болады. Осындай жағдай В елінде де болады. Бҧл жерде 

ӛндірістің бірден қысқаруы арқылы 12 сағат ҥнемделіп, Т тауарының 3 

қосымша данасын шығаруға болады.  

 Жалпы алғанда қосымша ресурстарды пайдаланбай-ақ ХЕБ арқасында 

S тауарының әлемдік ӛндірісі бір данаға, ал Т тауарының ӛндірісі екі данаға 

ҧлғаяды. 

 XVIII ғасыр соңында шикізат тауарларының саудасы басым болып, 

А.Смиттің осы теорияны жасауына себеп болды. Шындығында цитрустарды 

Англияда емес, тропикалық елдерде ӛсіру тиімді екені белгілі. Бірақ сол кездің 

ӛзінде Англияның сыртқы сауда айналымының жартысынан астамы Еуропа 

елдеріне келген болатын. Әрине абсолютті артықшылықтар теориясы тек 

табиғи ерекшеліктерге ғана негізделуі мҥмкін емес еді. Осыған байланысты 

А.Смит табиғи артықшылықтарымен қатар иеленген артықшылықтар барын 

кӛрсеткен. 

 Кесте 3. 

 Мемлекет 

А 

Мемлекет В 

Тауар S 3 сағат 12 сағат 

Тауар Т 6 сағат 4 сағат 
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А.Смит бір елдің барлық тауар бойынша абсолютті артықшылыққа ие 

болған жағдайды қарастырмайды (таб 2.3). Оны ӛзінің «Саяси экономия 

бастамасы мен салық салу» (1819) еңбегінде Давид Рекардо жасады. Ол 

еңбегінде А.Смит моделі жекелеген жағдай ретінде енетін, халықаралық 

мамандану мен ӛзара тиімді сауданың жалпылама принциптерін жасады. 

 Д.Рикардо ХЭҚ ерекшеліктерін атай отырып, халықаралық ӛзара тиімді 

сауда ҥшін А.Смит принциптерін ҧстан кедергі келтірмейтінін кӛрсететін 

модель жасады. Д.Рикардо салыстырмалы артықшылықтар (comparafive 

advantage) заңын ашты: ел ӛндіруде ең кӛп абсолютті артықшылықтарға ие 

тауарларға (егер ол екі тауар бойынша абсолютті артықшылыққа ие болса) 

немесе аз абсолютті артықшылыққа ие емес (егер бірде-бір тауар) бойынша 

абсолютті артықшылығы жоқ болса) тауарлар экспортына мамандануы 

қажет. Ол хрестоматиялық мысал болып кеткен ағылшын матасын 

португалдық шарапқа айырбасын келтірген. Шарап пен матаны ӛндірудің 

абсолютті шығындары Португалияда Англиядан тӛмен болғанымен, айырбас 

нәтижесінде екі ел де пайда табады. Осы мысалдың бастапқы шарттары кесте 

4 келтіріпген. 

Кесте 4 

 

 Англия Португалия 

п/мата 100 жҧмыскер/жыл 90 жҧмыскер/жыл 

п шарап 120 жҧмыскер/жыл жҧмыскер/жыл 

 

Кесте 4 таблицасынан кӛріп отырғанымыздай, Англиядан (п) матаның 

белгілі мӛлшерін ӛндіру ҤШІН жылына 100 ЖҦМЫСШЫ қажет. Осы мата 

мӛлшеріне Англия ӛзінде ӛндіріске жылына 120 жҧмысшы қажет ететін (т) 

Португалдық шараптың бір бӛлігін сатып алады. Сондықтан Англияға 

Португалияға мата сату арқылы оның шарабын сатып алу тиімді. 

Португалияда бҧл ӛнімідерді ӛндіруге 90 және 80 дана жҧмысшы еңбегі 

жҧмсалады, сондықтан оған матаны шарапқа айырбастау тиімді. 

Д.Рикардоның пікірінше Ю.О ағылшын жҧмысшысымен 80 португалдық 

жҧмысшының еңбектерінің теңсіз айырбасы елдер арасындағы ӛндіріс 

факторларының ауысуындағы қиындықтарға байланысты болады. 

Д.Рикардоның моделіне байланысты, Португалия Англияға 

қарағанда екі тауар бойынша абсолютті артықшылыққа ие болып отыр, 

бірақ Португалия шарап ӛндіруде салыстырмалы артықшылыққа ие, ӛйткені 

оны ӛндіру ҥшін Англияға қарағанда 67 % (80/120 хЮО ) шығынын жҧмсайды, 

ал мата ӛндірісіне - 90% (90/ 100x100). Сондықтан Португалия ҤШІН шарапты, 

Англия ҤШІН матаны ӛндіру мен экспорттау тиімді болып табылады. 

Д.Рикардо ӛз моделінде ӛндірілетін тауарлар (шарап пен мата) мӛлшерін 

ӛзгеріссіз алып, оларды ӛндіруге кететін ЖҦМЫС уақыты шығындар 
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айырмашылығын қарастырады. XX ғасырда бҧл тәсіл альтернативті шығындар 

(немесе орнын басу шығындары) ҧғымы негізінде ӛзгешеленеді. 

Бҧл талдауға тағы бір шартты енгізейік: 

10 шарт. Әрбір елдегі технологиялар мен факторлар саны ӛзгеріссіз. 

Енді салыстырмалы басымдылық принципін осы тҧрғыдан  

қарастырып кӛрейік. Д.Рикардо мысалындағы кейбір бастапқы шарттарын 

қолданайық: екі ел ( Англия, Португалия) және екі тауар (шарап пен мата) бар. 

Англиядағы 1м
2
 матаны ӛндіру ҥшін 100 сағат жҧмыс уақыты, ал 1 л шарапқа - 

120 сағат қажет дейік. Англия осы жылы 220 сағат жалпы жҧмыс сағатына ие 

болсын. Сӛйтіп Англияда 2200 м. мата (220 мың сағ/100 с), немесе 1833 л 

шарап (220 мың с/120 с) немесе екі тауарлар осы шектердегі кез келген 

арақатынасында ӛндірілуі мҥмкін. 

Португалияда жалпы жҧмыс сағатының мӛлшері 170 мың сағатқа тең. 1м
2
 

матаны ӛндіруге - 90 сағат, ал 1 л шарапқа - 80 сағат қажет. Сӛйтіп 

Португалияда 1899 мата ( 170 мың с/90с) немесе 2125 л шарап (170 мың с/80 с), 

немесе екі тауар осы шектеріндегі кез келген арақатынасында ӛндірілуі мҥмкін. 

        

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1. Ӛндірістік МҤМКІНДІК шекаралар Англия мен Португалия 

ӛндірістік мҥмкіндік шекаралары кӛрсетілген. 

 

Англияда 1м
2
 мата 4/5 литр шарап кӛлемінде тҧрса, Португалияда ол 6/5 л 

шарапқа тең. Бҧл салыстырмалы бағалар Англия мен Португалия арасында 

сауда жоқ деп есептелгендіктен, автаркиялық деп аталады. Егер де 

транспорт шығындарын қарастырмай, екі ел арасындағы саудада ешбір 

кедергі жоқ болса, Англия ӛзінде салыстырмалы бағасы тӛмен матаны 

Португалияға сатып, Португалия ӛзінде салыстырмалы бағасы тӛмен шарапты 

Англияға сатады. 

Осындай сауда, екі жабық рыноктардағы әр тҥрлі бағалардың орнына 

бірдей әлемдік баға орнауына әкеледі. Мысалы, 1м мата 4/5 пен 6/5 литр шарап 

арасында әлемдік баға қалыптасады. Мысалға оны 5/5 немесе 1 деп алайық. Осы 

баға бойынша мата Англияда да, Португалияда да сатылады. Енді Англияда 

шарап ӛндірушілерінің пайдасы тӛмендеп, мата ӛндірушілерінің пайдасы 

жоғарылайды. Осының нәтижесінде шарап ӛндірісі қысқарып, мата ӛндірісі 

ҧлғаяды. Португалияда жағдай керісінше дамиды.. Осының бәрі Англияның 

матаға, ал Португалияның шарапты ӛндіруі мен экспорттауға мамандануына 

әкеледі.  
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Сӛйтіп, еркін сауда әр елдің ӛндірісінің салыстырмалы артықшылыққа ие 

тауарлардың дамуы мен ӛндірістің мамандануына және бҥкіл әлемде тауар 

ӛндірісі кӛлемінің ҧлғаюына әкеледі. Бҧл орын басу шығындарының 

(орроrtunity costs) тҧрақты болуын немесе бір тауар ӛндірісін ҧлғайту ҥшін 

басқа тауардың бір бӛлігінен бас тарту мӛлшерінің ӛндірістік шығындарын 

керсетеді. Біздің мысалымызда Англияда 1м матаны ӛндіру ҥшін 4/5 л 

шараптан, ал Португалияда мата ӛндірісінің жалпы кӛлеміне қарамастан 6/5 л 

шараптан бас тарту қажет. Мысалға Португалияда матаны ӛндіруде бірінші 

квадрат метрі ме, 1899-шы метр ме бәрібір қосымша 1м
2
 матаны ӛндіру 6/5 л 

шарапқа тең болады. 

Бҧл жағдай шындықтан алыс болғандықтан, талдауымызға енді 

пайдаланбаймыз. Шындығында, орнын басу шығындарының тҧрақты 

жағдайында, әр ел ӛзі ие салыстырмалы артықшылықты тауар ӛндірісіне 

маманданса, сыртқы сауда да пайдасын максималды ҧлғайта алады. Бірақ шын 

ӛмірде ол бола бермейді. Барлық елдер ӛздерінің тҧтынуы ҥшін тауардың бір 

бӛлігін ӛндіріп, бір бӛлігін шеттен әкеледі. 

1991 жылы американ экономисі М.Портер "Елдердің бәсекелестік 

артықшылықтары" атты зерттеуін жариялады. Бҧл зерттеуде халықаралық 

сауданың мәселелері ӛте тиянақты карастырылды. Осы тәсілдің бір 

алғышарты: "халықаралық рынокта елдер емес, фирмалар бәсекелеседі. 

Бҧл процестегі елдің атқаратын ролін тҥсіну ҥшін фирмалардың бәсекелік 

артықшылықты қалай қҧрып және қалай нығайтатынын тҥсіну қажет". 

Сыртқы рыноктағы табысқа жету дҧрыс таңдалған бәсекелестік 

стратегияға байланысты. 

Бәсекелестік артықшылықтар стратегиясы. 

М.Портер бойынша бәсекелестіктің негізгі бірлігі сала, яғни тауар 

ӛндіретін және қызмет кӛрсететін және ӛзара тікелей бәсекелесетін бір топ 

бәсекелестер болып табылады. Салаларда бәсекелестік артықшылықтардың 

ҧқсас негіздері бар ӛнімдер шығарылады. Фирманың сала ішіндегі 

бәсекелестік стратегияны тандауына екі басты жағдай әсер етеді: 

1. Фирманың іс-әрекеті бәсекелестік ерекшеліктері бар. 

Сала қҧрылымы. Сала ішіндегі бәсекеге бес тҥрлі фактор (М-Портер 

бойынша кҥштер) әсер етеді. 

1) жаңа бәсекелестерінің пайда болуы. 

2) орнын баса алатын тауар немесе қызметтің пайда болуы. 

3) жеткізушілердің саудаласу мҥмкіндігі. 

4) сатып алушылардың саудаласу мҥмкіндігі 

5) бар бәсекелестердің арасындағы жарыс (бақталас)  

Осы бес фактор саланың пайда кӛлемін анықтайды, ӛйткені олар бағаға, 

фирма шығындарына, капитал болуына және т.б. жағдайларына әсер етеді. 

Әрбір саланың ӛз қҧрылымы болады. Мысалға фармацевтикалық 

ӛнеркәсіпте жаңа бәсекелестердің пайда болуы ӛте сирек, ал ішкі бәсеке баға 

негізін де емес, ғылыми зерттеулер, жаңа дәрі шығару сияқты факторларға 

байланысты. Жоғары бағалар тҧтынушыларды қорқытпайды, ал 
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жеткізушілер оларға қатты әсерін тигізбейді. Орнын баса алатын тиімді ӛнімді 

жасау ӛте қиын және оған кӛп уақыт қажет болады. 

 2.Фирманың салада алатын позициялары (орны). Фирманың 

саладағы позициясы ең алдымен иеленетін артықшылығымен анықталады. 

Фирма тҧрақты бәсекелестік артықшылықка ие болса, ӛз қарсыластарынан 

озады. Ол ҥшін: 

1) Тӛменірек шығындар. Бәсекелестеріне қарағанда ҧқсас тауарды жасау, 

ӛндіру мен сатудағы фирмалық аз шығындармен жҥзеге асыра алатын 

мҥмкіндігі. 

2) Тауарлар дифференциациясы (бӛлшектеу). Фирманың тауардың 

жоғарырақ сапасы, немесе ерекше тҧтыну қасиеттері немесе сатудан кейінгі 

қызмет кӛрсетудің кең мҥмкіндіктері арқылы тҧтынушы қажеттіліктерін 

қанағаттандыру мҥмкіндігі. Бәсекелестік артықшылық бәсекелестерге қарағанда 

жоғары ӛнімділікті береді. 

Фирманың сала ішіндегі позициясына әсер ететін тағы бір манызды 

фактор - бәсекелесу сферасы немесе фирманың сала шекараларында 

бағытталған мақсаттар ауқымы. 

Фирма ӛзі ҥшін, қанша тҥрлі тауарды шығару, сатудың қай каналдарын 

пайдалану, қай тҧтынушыларға қызмет кӛрсету, әлемнің қай аймақтарында ӛз 

ӛнімін сату мен қандай ҧқсас салаларда бәсекелесу қажеттігін шешуі керек. 

Салалар бӛлектенген, сондықтан, фирма бәсеке сферасын таңдау 

барысында ауқымды бағытта ма, рыноктың бір бӛлігіне ғана нысаналап 

бәсекелесетінін шешуі қажет. 

Сурет 2 фирманың сала ішінде позицияларын анықтауда пайдаланатын 

негізгі типтік стратегиялар кӛрсетілген. 

 

Стратегия типтері Бәсекелестік артықшылық 

Тӛмен шығындар Дифференциация 

Бәсекелесу 

аумағы 

Кең 

нысана 

Шығындарды ҥнемдеу 

есебінен ҤЗДІК шығу 

Дифференциация 

Тар 

нысана 

Шығындарға барлық 

кӛңілді бӛлу  

Диффернциация 

 

Сурет 2.Стратегия типтері 

 

Типтік стратегиялар концепциясының мәні болып, әр стратегия 

бәсекелестік артықшылыққа негізделген, сондықтан фирма қолда бар 

артықшылыққа байланысты ӛз стратегиясын таңдауы керек. 

Бәсекелестік артықшылыққа фирма ӛз іс-әрекетінің жекелеген тҥрлерін 

ҧйымдастыру мен орындау негізінде қол жеткізеді. Осының нәтижесінде сатып 

алушылар ҥшін белгілі бір қҧндылықтар жасалады. Тҥпкілікті қҧндылық фирма 

ҧсынған тауар мен қызметі ҥшін тҧтынушының қанша ақша тӛлеуге дайын 

болуына байланысты. Әрине, қажетті іс-әрекеттер шығынынан жоғары болғаны 

дҧрыс. Бәсекелестік артықшылыққа жету ҥшін, сатып алушыларға 
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бәсекелестердегі қҧндылығы бар тауарларды ҧсынып, бірақ оны тӛменірек 

шығындарымен ӛндіру (аз шығындар стратегиясы) қажет немесе сатып 

алушыларға жоғары баға алуға болатын жоғары қҧндылықты тауар ҧсыну 

дифференциация (бӛлшектеу) стратегиясы. 

Фирма қҧндылықтарының тізбегі - бір іс-әрекетті жҥзеге асыру әдісі 

басқа іс-әрекетті тҥрлерінің тиімділігі немесе қҧнына әсер етуінен пайда 

болған байланыстар негізіндегі іс-әрекет тҥрлерінің жҥйесі. Осы 

байланыстарды басқару бәсекелестік артықшылықтардың шешуші негізі 

болуы мҥмкін. 

Фирмалар ӛз саласында бәсекелесудің жаңа тҥрлерін тауып, онымен 

рынокқа шықса бәсекелестік артықшылыққа қол жеткізеді. 

Бәсекелестік артықшылыққа жетудің жаңа тҥрлерінің пайда болу 

себептеріне: 

жаңа технологиялар (Германиядағы рентген аппаратурасының  

ӛндірісі); 

сатып алушылардың жаңа немесе ӛзгерген сҧранысы (тез 

тамақтанудың американ компаниялары); 

. саланың жаңа бӛліктерінің (сегменті) пайда болуы (Жапонияда кӛп 

мақсатты, аз кӛлемді автокӛтергіштер ӛндірісі); 

ӛндіріс қҧны немесе компоненттерінің ӛзгеруі (елдердегі еңбек 

кҥші қҧны қатынасының ӛзгеруі); 

мемлекеттік деңгейдегі реттеу (стандарттар, қоршаған ортаны 

қорғау, сауда шектеулері, т.б. сияқты).  

Халықаралық бәсеке ерекшеліктері 

Жоғарыда бәсеке мен бәсеке стратегиясы туралы айтылғанның бәрі 

сыртқы және ішкі рынокқа бірдей дәрежеде қолданылуы мҥмкін. Соған 

қарамастан, халықаралық бәсекенің ерешеліктері бар. 

М.Портер бәсеке ерекшеліктеріне қарай екі сала тҥрлерін ӛзгешеледі. 

• кӛп тҥрлі ҧлттық (multido mestic) салалар. Халықаралық 

ауқымда ондай сала ҧлттық салалар жиынтығы болады да және елде бәсеке әр 

тҥрлі ӛтуімен сипатталады. 

Бәсекенің бір стратегиясын мҧндай салаларда жҥргізу мҥмкін емес.. 

Мысалға жинақ банктер саласын келтіруге болады;  

• глобалды салалар, ол әлем бойынша бір бәсекелесу аймағы 

болуымен ерекшеленеді. Осындай салаларда бәсекелестік 

артықшылыққа жету ӛте маңызды болады, ӛйткені оны бҥкіл дҥние 

жҥзінде пайдалану мумкіндігі туады. Осы салаларда кӛптеген  

елдерде сатылуға арналған бір тәсілді қалыптастыратын және 

пайдаланылатын глобалды стратегия қажет. Кӛп ҧлтты компания- 

лардың ӛмір сҥруі глобалды стратегиясы барын кӛрсетпейді, ӛйт- 

кені кӛп тҥрлі ҧлттық салаларда кӛп ҧлы компаниялар филиалдары 

жеке дара жҧмыс істейді. М.Портер глобалды стратегияда  

бәсекелестік артықшылыққа жетудің екі жолын кӛрсетеді.  
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1. Іс-әрекет конфигурациясы. елдің ерекшеліктерін пайдалану ҥшін іс-

әрекетті әр тҥрлі елдерде орналастыру болып табылады. 

Бір елде ӛндірістік іс-әрекеттің тҥрлерін шоғырландыру кезінде, тауар 

экспорты арқылы сыртқы рынокқа шығу, ал ӛндірісті әр тҥрлі елдерде 

орналастыру кезінде, тікелей шетел инвестициялары арқылы сыртқы 

рынокқа шығу жҥзеге асырылады. 

Іс-әрекет тҥрлерін орналастыру кезінде ел тӛмендегідей  

критерийлер бойынша таңдалады:  

•  факторлардың минималды қҧны; 

• ГЗТКЖ (НИОКР) ӛткізу ҥшін қажетті жағдайлардың болуы; 

• маманданған дағдыларға қол жеткізу мҥмкіндігі; 

• сатып алушылармен қатынастардың даму дәрежесі т.б. 

2. Филиалдар іс-әрекетін ҥйлестіру, оған кіретіндер: 

• (информация) ақпаратпен алмасу; 

• жауапкершілікті бӛлу. 

Ҥйлестірудің (координация) ӛзі бәкеселестік артықшылық болып 

табылады, ӛйткені ол әр тҥрлі жерде алынған білім мен тәжірибе жинақталуына 

әсер етеді. Соның арқасында фирмалар рыноктағы ӛзгеріске тез жауап 

қайтаруына мҥмкіндік алады. 

Бәсекелестік артықшылық детерминанттары. 

Бәсеке ретінде тепе-теңдік емес, тҧрақты болатын ӛзгерістер тҥсініледі. 

Әрбір сала тҧрақты тҥрде жаңарып, жетіле бергендіктен, осы процесті 

ынталандыруда тҧрғылықты мемлекет маңызды орын алады. Тҧрғылықты 

мемлекет (страна базирования) - бҧл қажетті дағдылы еңбек кҥші бар, негізгі 

технология, ӛнім, стратегия әзірленетін ел. 

М.Портер жергілікті фирмалар бәсекелесетін және оның халықаралық 

табысына әсер ететін ортаны қалыптастыруда мемлекеттің 4-қасиетін кӛрсетеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Сурет 3. Елдің бәсӛкӛлестік артықшылығының детерминанттары 

 

Бҧл детерминанттар, әрқайсысы бӛлек және бәрі бірге жҥйе ретіндӛ осы 

елдің фирмаларының пайда болып, іс-әрекет ететін ортасын 

қалыптастырады. 

Фирмалар 

стратегиясы

, 

оньш 

кҥрьсшмы 

мен 

бәсекелссті

п 
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Елдердің қандай да бір салада табысқа жетуі осы елдердегі ортаның 

серпінді тҥрде дамуына тікелей байланысты, сонымен к.атар ол 

фирмалардың алдына кҥрделі міндеттер қоя отырып, колда бар бәсекелестік 

артықшылықтарды тиімді пайдалануға және жаңа артықшылықтар іздеуге 

мәжбҥр етеді. Елдер ҧлттық "ромб" ӛзара кҥшейетін, яғни әрбір детерминант 

басқаларына әсер ететін салаларда немесе олардың бӛліктерінде (сегмент) 

табысқа жету мҥмкіншілігіне ие. 

Жоғары бәсекелестік қабілетіне жету ҥшін ішкі рыноктағы кҥшті 

бақталастық ӛте маңызды орын алады. 

Ҥкіметтің орны (ролі) 

Ҧлттық артықшылықты қалыптастырудағы ҥкіметтің ролі тӛрт 

детерминантқа әсер етуінде: 

- факторлар параметріне - субсидия, капитал рыногына қатыс- 

ты саясат, тағы сол сияқтылар арқылы; 

- сҧраныс параметріне - әр тҥрлі стандарт қою мен мемлекеттік 

тапсырысты жҥзеге асыру жолымен; 

- туыстас салалар мен жабдықтаушы салалардың даму жағ- 

дайына - жарнама қҧралдарына бақылау орнату мен инфра- 

қҧрылым дамуын реттеу; 

- Фирмалар қҧрылымы, бақталастығы мен стратегияларына - 

ӛзінің салық салу саясаты, монополияға қарсы заңы, инвестицияны 

реттеу мен бағалы қағаздар рыногындағы іс-әрекеттер және т.б. 

арқылы. 

Осы барлық тӛрт детерминант кері әсер беруі мҥмкін. Ҥкіметтің орны да 

оң немесе теріс болуы мҥмкін. 

 

Негізгі әдебиеттер: 1,2,3 

Қосымша әдебиеттер: 1,2 

 

 

Тақырып 3. Ӛндіріс факторлары арақатынасы теориясы 

 

1. Халықаралық асуданы талдаудың неоклассикалық әдіснамсы 

2. Хекшер- Олин моделі 

3. Ӛндіріс факторларының арақатынасы теориясын эмперикалық тексеру 

және олардың шектеулілігі мәселесі 

 

1. Халықаралық сауданы талдаудың неоклассикалық әдіснамсы. XIX 

ғасырда еңбек теориясы әр тҥрлі ӛндіріс факторлар теорияларымен 

ығыстырыла бастағаннан бері, классикалық мектептің негізін 

қалаушылардың ізбасарлары - экономист-неоклассиктер халықаралық 

сауданы да ӛндіріс факторлар теориясы арқылы тҥсіндіре бастады. Бірақ 

халықаралық сауда теориясында шынайы жаңалықты тек ХХғ. 20-жылдары 

ортасында экономист-неоклассиктер - швед экономисі Эли Хекшер мен оның 
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шәкірті Бертил Олин енгізді. Ол кейін Хекшер-Олин теориясы деп 

аталған, халықаралық сауданың тізбектелген теориясын қҧрды. 

Ӛндіріс факторларының арақатынасы ӛндіріс факторларына, рынок, 

ӛндіріс және тауарлар сипатына қатысты кӛптеген жорамалдарға негізделген. 

Оның басым бӛлігі абсолютті және салыстырмалы теориялардағы 

жорамалдарға ҧқсас. Айырмашылығы мынада: ӛндіріс факторларының 

арақатынасы, бҧрынғыдай, тек к,ана 2 елдің (1 ел және 2 ел) және тек қана 2 

таңардың (бірі -еңбекті, екіншісі - капиталды кӛп қажет етеді), бір емес екі 

ӛндіріс факторының (еңбек - L капитал К) ӛмір сҥруінен пайда болады. Одан 

кейін әрбір ел тҥрлі дәрежеде ӛндіріс факторларына ие болды. Еңбек теориясы 

бҧл жерде жоққа шығарылмайды, қайта қҧнды қалыптастыруға еңбектен басқа 

да ӛндірістің факторлары қатысады деген оймен толықтырылады. Елдердің 

бір тауарға мамандануы мҥмкін емес және елдердің технологиялары бірдей 

деп алынған. Сӛйтіп, ӛндіріс факторларының арақатынасы теориясының 

маңызды шарттары болып жекелеген тауарлардың тҥрлі фактор 

интенсивтілігі ( бір тауар - еңбекті, екіншісі - капиталды кӛп қажет етеді) және 

фактор толықтылығы ( бір елде салыстырмалы тҥрде капитал кӛп, екіншісінде - 

аз) енді. 

Факторинтенсивтілік дегеніміз - белгілі бір тауар ӛндіріс шығынындағы 

әр тҥрлі факторлардың салыстырмалы шығындары. 

Егерде белгілі бір тауардың бір данасын ӛндіруге екінші тауарға 

қарағанда капитал кӛбірек жҧмсалатын болса, бірінші тауар капитал 

сыйымды болып саналады. 

Фактортолықтылыққа - елдің ӛндіріс факторларымен салыстырмалы 

қамтамасыз етілгендігін анықтайтын кӛрсеткіш жатады. 

Фактортолықтылық екі әдіспен анықталады: әрбір фактордың 

салыстырмалы бағасы және ӛндіріс факторларының абсолютті кӛрсеткіші. 2-і 

ел капиталмен салыстырмалы тҥрде қамтамасыз етілген, ӛйткені онда капитал 

бағасы мен еңбек бағасының арақатынасы 1-і елге қарағанда тӛмен, яғни 2-і 

елде 1-і елге Қарағанда капитал арзанырақ болды. 

Әдетте, капиталдың бағасы - пайыз қойылымы, ал еңбектің бағасы - 

жалақы болып саналады, Әңгіме, факторинтенсивтілігіндегідей, ӛндірістің 

абсолютті емес, салыстырмалы кӛрсеткіштері туралы болып отыр, 

Егер фактортолықтылықты ӛндіріс факторларының абсолютті кӛлемі 

арқылы анықтасақ, онда 2-і елдегі капиталдың (Т) жалпы кӛлемінің жҧмыс 

кҥшінің жалпы кӛлеміне қатынасы 1-і елдегіге қарағанда жоғары болатын 

жағдайда, 2-і ел капиталға бай болып есептеледі. 

Фактортолықтылықтың бірінші анықтамасы рынок тепе-теңдігінің екі 

жағы - ҧсыныс пен сҧранысты есепке ала жасалған, ӛйткені, анықтама ҧсыныс 

пен сҧраныс тепе-теңдігі нәтижесі болатын ӛндіріс факторларының бағасы 

арқылы беріледі. Ӛндіріс факторларының бағасы оларды тҥрлі елде пайдалану 

мҥмкіндігінің дәрежесін анықтап, оның технологиялық даму деңгейін 

кӛрсетеді. Екінші анықтама тек ҧсынысты есептеп, сҧранысқа кӛңіл бӛлмейді. 

Ал сҧраныс бҧл жерде ӛте маңызды, ӛйткені дайын ӛнімге деген сҧранысқа 
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байланысты оларды ӛндіруге қажетті ӛндіріс факторларына сҧранысты 

шығаруға болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1. Ӛндіріс факторларымен әр тҥрлі деңгейде қамтылған  

елдердің ӛндірістік мҥмкіндіктерінің шекарасы 

 

Сӛйтіп, айтылып жатқан тәсілге сәйкес, 2-і елдің капиталы кӛп, ал 2-і тауар 

капиталды кӛп қажет ететін болғандықтан, 2-і ел 1-і елге қарағанда 2-і тауарды 

салыстырмалы тҥрде кӛп шығара алады. Ал 1-і елдің еңбек кҥші кӛп, ал 1-і 

тауар еңбекті кӛп қажет еткендіктен, 1-і ел 2-і елге қарағанда 1-і тауарды 

кӛбірек шығара алады. Сондықтан екі елдің 1-і және 2-і тауар бойынша 

ӛндірістік мҥмкіндіктер шекарасы графигі 1 суретінде кӛрсетілген. Графиктен 

кӛріп отырғанымыздай, 1-і елдің еңбек кҥші кӛп, ал 1-і тауар еңбекті кӛп қажет 

еткендіктен ӛндірістік мҥмкіндіктер шекарасы 1-і тауар кӛлденең осьқа жақын 

орналасады. Бҧл жағдай осы 2-і ел мен 2-і тауар ҥшін де әділ болады. 2-і 

тауардың ӛндірістік мҥмкіндіктер шекарасы тік осіне жақын орналасады. 

 

 

2. Хекшер- Олин моделі. Халықаралық сауданың негізі ретінде ӛндірістік 

факторлармен тҥрлі қамтамасыз етілу теориясын бір-бірімен байланысқан екі 

теорема: Хекшер-Олин және ӛндіріс факторларына бағаның теңесу теориясы 

арқылы кӛрсетуге болады.  

 Хекшер-Олин теоремасы бойынша - әрбір ел салыстырмалы мол 

мӛлшердегі ӛндірістік факторды қолданып ӛндірген тауарды экспортқа 

шығарып, ӛндіру ҥшін ӛндірістік факторлар жетіспеушілігі байкалған 

тауарларды импорттайды. 

Жоғарыда кӛрсетілген арақатынастарға сҥйеніп, 1-і ел салыстырмалы 

тҥрде еңбекті кӛп қажет ететін 1 -і тауарды ӛндіреді және экспорттайды, ал 2-

і ел капитал молдығына байланысты кӛп капиталды қажет ететін 2-і тауарды 

ӛндіріп, экспорттайды. 

Сӛйтіп, Хекшер-Олин теориясы классикалық салыстырмалы 

артықшылықтар теориясынан бір қадам алға басты. Ол сауданың 

салыстырмалы артықшылықтарға негізделгенін мойындап қана коймай, оның 

себебі - елдердің ӛндірістік факторлармен әр тҥрлі деңгейде қамтамасыз 

етілгендігінен екенін анықтады. Тауарларға әр тҥрлі елдердегі салыстырмалы 
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бағалар айырмашылығы және олардың арасындағы сауда әр елдің ӛндіріс 

факторларымен әр тҥрлі деңгейде қамтамасыз етілгендігімен тҥсіндіріледі. 

Теореманы кӛрсету мен дәлелдеу ҥшін графиктерге зер салайық ( 2 сурет, 

а,б). Жасалған шарттарға сәйкес теорема екі елде де тҧтынушылар талғамы 

бірдей немесе ҧқсас деп алынды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 2. Хекшер-Олин 

 

Бірақ теорияда әрбір ел тҧтынушылар талғамы қатты ерекшеленіп, 

талғаусыздық қисықтары ешқашан жанаспайтын жағдай болуы мҥмкін. Ол 

кезде Хекшер-Олин теоремасы іске аспайды. Ол екі елдегі тҧтынушылар 

талғамы абсолютті бірдей болып, бір талғаусыздық қисығына жатуын талап 

етпейді. Ол тек бҧл талғамдардың қатты ӛзгешеленбей бір-бірінен толық 

оңашаланып, ӛзара саудаға ынтасы жойылып қалмауын болжамдайды. Сонда 

да тҧтынушылар талғамы екі елде бірдей болып, тҧтынушыға бірдей 

пайдалылық деңгейін қамтамасыз ететін екі тауардың талғаусыздық қисығын 

анықтайтын арақатынасы екі елге де бірдей болады деп болжам жасайық (2 

сурет). 

Ол 1-і елдің А нҥктесінде, 2-і елдің А' нҥктесінде ӛндірістік мҥмкіндік 

қисығымен шектеседі. Сӛйтіп I талғаусыздық қисығы және А, А' нҥктелері 

әрбір елдің сауда жоқ кезіңдегі максималды мҥмкін ӛндіріс пен тҧтыну 

кӛлемдерін кӛрсетеді. Ал жанама тік сызықтар 1-і және 2-і елдегі 1-і, 2-і 

тауардың салыстырмалы бағаларын анықтайды, ӛйткені, графиктен кӛріп 

отырғанымыздай, Р Р' болып, 1-і ел 1-і тауарды ӛндіруде екінші ел 2-і тауарды 

ӛндіруде салыстырмалы артықшылыққа  ие болады. 

Сауданы дамыту барысында, еңбек кҥші мол 1-і ел еңбекті кӛп қажет 

ететін 1-і тауарға, ал капиталы мол 2-і ел - капиталды кӛп қажет ететін 2-і 

тауарға маманданады. (2.3 сурет). Бҧл жерде ӛндіру мен тҧтыну кӛлемдерін 

кӛрсететін нҥктелер, 1-і елде А дан В-ға, 2-і елде А' дан В'-ға жылжиды. 

Елдердің мамандануы елдер салыстырмалы әлемдік баға Р-ның жалпы 

деңгейіне жеткенге дейін жҥреді. Салыстырмалы әлемдік баға Р екі елдің сауда 

жҥргенге дейінгі ішкі салыстрмалы бағалары арасында орналасады Р<Рw<Р'. 

График жҥзінде ол екі елдің ӛндірістік мҥмкіндіктер шекараларына және жаңа 

талғаусыздық қысығы П жанама болады да, ол талғаусыздық қисығы 1-ші 

жоғары тҧрған тҧтынудың жалпы ӛсуін кӛрсетеді. 1-і ел 1-і тауарды ВС 
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кӛлемінде экспорттап, СЕ кӛлемінде 2-і елдің 2-і тауарын импорттайды да, 

ҧсыныс пен сҧраныстың теңдігі Б нҥктесінде болады. 2-і ел В'С кӛлемінде 

2-і тауарды экспорттап, С'Е' кӛлемінде 1-і елдің 1-і тауарын импорттап, Е 

нҥктесінде ҧсыныс пен сҧраныстың тепе-теңдігіне келеді. Осыдан кӛріп 

отырғанымыздай, 1-і елдің 1-і тауардың экспорты 2-і ел импортымен 

теңеседі. 

Е нҥктесі А нҥктесімен салыстырғанда "ӛзінің" 1-і тауарды азырақ, ал 

"бӛтен" 2-і тауарды кӛбірек тҧтынуды кӛрсеткенге қарамастан, сауда 

нәтижесінде оның жаңа талғаусыздық қисығы жоғары кӛтеріліп, тҧтынудың 

ҧлғайғанын кӛрсетеді. Сондай жағдай екінші елде де қалыптасады. Екі ел де 

саудадан пайда тапты. Ӛйткені талғамсыздық қисықтары (П) графикте жоғары 

кетеріледі. 

Сӛйтіп ӛндіріс факторларының салыстырмалы қҧндылығындағы 

айырмашылық, сауда жоқ жағдайдағы салыстырмалы бағаларындағы 

айырмашылықтын себебі болады. Ол ӛз кезегінде сыртқы сауданың 

алғышарты болады. Сыртқы сауда басталысымен мемлекет ӛндіру ҥшін 

салыстырмалы мол ӛндіріс факторлы факторинтенсивті тауарларды экспорттап, 

ӛндіріс факторлы салыстырмалы жетіспеушілігі бар тауарларды 

импорттайды. Еңбек кҥші мол 1-і елдің еңбекті кӛп қажет ететін 1-і тауарды 

экспорттауы мен капиталы мол 2-і елдің капиталды кӛп қажет ететін 2-і 

тауарды импорттауы нәтижесінде екі ел де екі тауардың тҧтынуының 

жоғарылауын қамтамасыз етті. 

Осы тҧтынудың ӛсуі екі елде де мол ӛндіріс факторлар иелеріне 

бағытталып, саудадан пайда алуына әкелді. Ал жетіспейтін факторлар иелері ӛз 

елдерінде ҧтылысқа ие болды. 

3.Ӛндіріс факторларының арақатынасы теориясын эмперикалық 

тексеру және олардың шектеулілігі мәселесі. Сауда нәтижесінде 

саудаланатын тауарлардың салыстырмалы бағаларының жақындау 

тенденциясы байқалады. Бҧл жерде мынандай сҧрақ туындайды: егер де 

еңбекті кӛп қажет ететін тауардың бағасы ӛзгерсе, осы тауарды ӛндіретін еңбек 

кҥші мол елде еңбектің бағасы ӛзгере ме? Егер сауда нәтижесінде капиталы мол 

елдегі капиталды кӛп қажет ететін тауар бағасы ӛзгерсе, капитал бағасы қалай 

ӛзгереді? 

Бҧл сҧраққа американ экономисі Пол Самуэльсон жауап берді. 

Хекшер-Олин теоремасының алғышарттарының дәлдігінен шыққан 

дәлелденген теоремасы ӛндіріс факторлар бағасының теңелу теоремасы 

немесе Хекшер-Олин-Самуэльсон теоремасы деп аталады. 

Ӛндіріс факторларына бағалардың тенестірілу теоремасы (Хекшер-

Олин-Самуэльсон теоремасы) - халықаралық сауда саудаласатын елдердегі 

ӛндірістің гомогенді факторларына абсолютті және салыстырмалы бағалардың 

теңестірілуіне алып келеді. 

Қарапайым сӛзбен айтқанда, сауда нәтижесінде тауарлардың 

салыстырмалы бағаларының теңестірілуі тауарды ӛндіруге қажетті ӛндіріс 

факторларының салыстырмалы бағаларының теңестірілуіне әкеледі. Капитал 
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гомогендігі дегеніміз - капиталдың бірдей ӛнімділігімен, қатерлігімен, 

тәуекелдігімен сипатталып, ал еңбек гомогендігі - еңбектің бірдей дайындық, 

білім және ӛнімділік Деңгейімен сипатталады. Берілген теореманың әділдігі 

Хекшер-Олин берілген шарттарын толық ҧстануды қажет етеді. 

Сӛйтіп, сауда нәтижесінде, жалақысы темен болған 1-і елде ол 

жоғарылайды, ал жалақысы жоғары болған 2-і елде ол тӛмендейді. Соған 

сәйкес салыстырмалы пайыздың қойылымы жоғары болған 1-і елде ол 

тӛмендейді, 2-і елде ол жоғарлайды. Сондыктан елдер арасында факторлар 

бағасының айырмашылығы қысқарады. Халықаралық тауарлар саудасы ӛзінің 

ӛндіріс фактор қҧнына кері әсерімен бағалардың теңелуінің орнын басады. Ол 

ӛндіріс факторлар ауысуы нәтижесінде жҥзеге асырылуы мҥмкін еді, бірақ 

жасалған шарттарға сәйкес ӛндіріс факторлары ауыса алмайды. Теория жҥзінде 

халықаралық сауда ӛндіріс факторларының салыстырмалы бағаларындағы 

айырмашылық болғанға дейін дами береді. Егер де елдер арасында 

салыстырмалы бағалар ҥйлескен болса, ӛндіріс факторларының салыстырмалы 

бағалары да ҥйлестірілген болады. 

Хекшер-Олин-Самуэльсон қорытындыларын қолдамаған атақты зерттеуді 

1953 жылы американдық орыс Василий Леоньтев жариялады. 

Леонтьев Хекшер-Олин теориясының шарттары іс жҥзінде 

сақталмайтындығын кӛрсетті. Екінші дҥнеижҥзілік соғыстан кейін АҚШ ең 

бай және капиталы мол, басқа мемлекеттермен салыстырғанда еңбек 

жалақысы жоғары ел болып саналған, сондықтан теорияға сәйкес, ол 

капиталды кӛп қажет ететін тауарларды экспорттауы керек еді. Бҧл гипотезаны 

тексеру ҥшін, Леонтьев қҧны 1 млн. доллар болатын экспорт тауары мен 

онымен бәсекелесетін жергілікті тауарларды ӛндіруге қажетті еңбек кҥші мен 

капитал мӛлшерін есептеді. Әрбір ӛндірістің саласында бір ӛнім данасына 

еңбек пен капитал шығынын санады. Ол тек автомобиль сияқты дайын 

ӛніммен шектелмей, аралық ӛнімдерге (болат.әйнек, резина) де сәйкес 

есептеулерді жҥргізді. Одан кейін АҚШ-ң 1947 жылғы экспорт қҧрылымың 

пайдаланып, 1 млн. долларға тең экспорт тауарларын ӛндіруге қажетті капитал 

мен еңбек шығындарының арақатынасын есептеді. АҚШ-та ӛндірілмейтін 

тауарларды ӛндіруге қажетті капитал мен еңбек шығындарының 

арақатынасын есептеді. 

Іс жҥзінде ол бір американдық импортты (К/L)im ӛндіруге қажетті еңбек 

пен капитал арақатынасын, бір американдық экспорт (К/L)х ӛндіруге қажетті 

еңбек пен капитал арақатынасымен салыстырды. Осы "Леонтьев 

статистикасы" деп аталған арақатынасқа сәйкес, егер (К/L)im/(К/L)х<1 

мемлекет капиталы мол болып, орындалса саналады. Мемлекет 

(К/L)im/(К/L)х>1 орындалса еңбек КҤШІ мол болып саналады. 

Леонтьев, Хекшер-Олин теориясына сәйкес американдық 

экспорттық тауарлар импорттың орнын басатын американдық тауарларға 

карағанда, бір жҧмысшыға кӛп капиталды қажет ететіндігін кӛрсетеді деп 

кҥткен еді. Алынған нәтиже оған қарама-қарсы болды, американдық 

импорттың капитал сыйымдылығы экспорттан 30 % асып тҥсіп, ол АҚШ 
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капиталы мол ел емесі екендігін білдіріп, керісінше еңбек кҥші мол ел екенін 

кӛрсетті. Бҧл теориядағы тҥсініктерге толық қайшы келді. 

Екінші дҥниежҥзілік соғыс статистикалық мәліметтерге кӛп бҧрмалау 

енгізді деп есептеп, Леонтьев 1951 жылдың деректері бойынша есептеулерін 

қайта жҥргізді. Нәтижесінде американдық импорт экспортпен салыстырғанда 

тағы да 6% капиталды кӛп қажет ететіндігі шықты. Леоньтевтің ізбасарлары 

бәрін 1962 жыл бойынша есептеп шықты. Олар кҥтпеген нәтижелерге жетті: 

американдық импорт экспортқа қарағанда 27%-ға капиталды кӛп қажет етті. 

Басқа елдер ҥшін де есептеулер жҥргізілді. Жапония 50-жылдары айқын еңбек 

кҥші мол ел болғанымен, экспортқа капиталды кӛп қажет ететін тауарлар 

шығарды. Мол еңбек ресурстары бар. Ҥндістан негізінен еңбекті кӛп қажет 

ететін тауарларды экспорттаса да, АҚШ-қа жіберілген экспорт капиталды кӛп 

қажет ететін болып шықты . 

Леонтьев парадоксы - Хекшер-Олиннің ӛндіріс факторлар арақатынасы 

теориясының іс-жҥзінде расталмағаны: енбек кҥші мол елдер капиталды кӛп 

қажет ӛнімді, ал капиталы мол елдер - еңбекті кӛп қажет ететін ӛнімді 

экспорттады. 

Парадокстың тҥсіндірілуі 

• Жҧмысшы кҥшін маманданған және маманданбаған топтарға 

бӛлу және экспорт тауарлар ӛндірісіндегі шығындар ҥлесін 

жекелеген топтарға бӛліп есептеу қажет. Американдық ғалым 

Дональд Кисинг 1966 жылы жарияланған зерттеуінде еңбек кҥшін 

мамандық деңгейіне байланысты 8 топқа бӛліп, АҚШ-та маманданған 

ЖҦМЫСШЫ КҤШІНІҢ салыстырмалы молдығы мен маманданбаған жҧмысшы 

кҥшінің жетіспеушілігін дәлелдеді. Сондықтан АҚШ маманданған еңбек ӛнімін 

экспортқа шығарады, ал оны дайындау мен оқытудың шығынын есептесе, 

капитал ретінде санауға болады. 

• АҚШ ӛндіруге кӛп капиталды қажет ететін шикізаттың кӛп 

мӛлшерін импорттайды. Сондықтан, егер экспорттық тауарлар  

капиталды кӛп к.ажет ететін шикізаттың кӛп мӛлшерін қажет етсе, 

бҧл американдық экспортқа капиталды кӛп қажет еткізеді. 

Американдық Джеймс Хартигэн бастаған бір топ ғалымдар 

Леонтьев есептеулерін сол жылдар негізінде қайта жасады. Бірақ капиталды 

кӛп қажет ететін шикізатқа қатты тәуелді салаларды алып тастады. Парадокс 

жойылып, Хекшер-Олин теориясы расталды. 

• Леонтьевтің тесті американдық импорттық тарифті есепке 

алмады. Ол болса американ ӛндірісінің еңбекті қажет ететін салаларын шет ел 

бәсекелестерінен қорғау ҤШІН енгізілген еді. 1971 жылы американ экономисі 

Роберт Бэлдвин қайта жасаған есептеулері, тариф факторын алып тастау 

Леонтьев парадоксін 5%-ға азайтса да, толық жоя алмады. 

Американдық тҧтынушылар талғамы дәстҥрлі тҥрде капиталды кӛп 

қажет ететін технология ӛнімдеріне бағытталған. Ӛзі капиталы мол ел болса да, 

ӛнімдерді шет елден сатып алатын еді. Бҧл іс-жҥзінде Хекшер-Олин 

теориясының алғышарттарының біреуін және халықаралық сауданы ӛндіріс 



25 

 

факторлар арақатынасы емес, басқа себептермен тҥсіндірілуін жоққа 

шығарғанын кӛрсетеді. 

• Ӛндіріс факторларының екі жақтылығы: бір тауар еңбек кҥші мол елде 

еңбекті кӛп қажет ететін, капиталы мол елде капиталды 

кӛп қажет ететін тауар болуы мҥмкін. Ол ӛндіріс факторларының 

орнын басу мҥмкіндігі жоғары жағдайларда болады. Мысалға, капиталы мол 

АҚШ-ғы ӛндірілген кҥріш, алдыңғы қатарлы технология кӛмегімен 

ӛндірілгендіктен капиталды кӛп қажет ететін тауар болады. 

Ал еңбек кҥші мол Вьетнамда ӛндірілген сол кҥріш, тек ауыр енбек 

негізінде ӛндірілгендіктен, еңбекті кӛп қажет ететін тауар болып саналады. 

Негізгі әдебиеттер: 1,2,3 

Қосымша әдебиеттер: 1,2 

 

 

Тақырып 4. Халықаралық саудадағы жалпы тепе-теңдік 

 

1. Халықаралық сауданың стандартты моделі  

2. Жалпы тепе- теңдік моделі 

3. Халықаралық сауданы талдаудың қҧралдары  

4. Халықаралық саудаға ықпал ету кӛзқарасы тҧрғысынан экономикалық 

ӛсудің типтері 

 

Неоклассикалық ҧсыныс пен сҧраныс балансының постулаттарына 

негізделген халықаралық сауданың стандартты моделі кӛптеген неоклассик 

экономистерінің қоғамдық жалпылама сҧранысына кӛңіл шоғырландырған 

зерттеулерінің қорытынды нәтижесі болды. Стандартты модельде 

қолданылатын негізгі ҧғымдарды әр тҥрлі жылдары ирланд экономисі Фрэнсис 

Эджуор мен американ экономисі австралиялық Готтфрид Хэберлер 

қалыптастырды.  

Классикалық модельдерде шектелген нақты тауарлар шеңберіндегі 

ҧсыныс пен сҧраныс қарастырылған. Стандартты модель оны жиынтық ҧсыныс 

пен сҧранысқа дейін кеңейтті. Жеңіл тҥсіну ҥшін бҧрынғыдай екі ел (I мен II) 

және екі-ақ тауар (I мен II) бар деп алынған. Салыстырмалы артықшылықтар 

моделінде тҧрақты орнын басу шығындары шарттарындағы жағдайды 

қарастырды, Графикте ӛндірістік мҥмкіндіктер шекаралары тҥзу сызық 

болып, 2-і тауардың қосымша бірлігін ӛндіру ҥшін 1-і тауардың тҧрақты 

мӛлшерінен бас тарту қажет екенін кӛрсеткен. Бҧл жағдай елдің ӛзінің 

салыстырмалы артықшылыққа не тауарға маманданып, салыстырмалы 

артықшылық басқа елде болған тауар ӛндірісінен бас тартуын білдіреді. Кӛріп 

отырғанымыздай, бҧл экстремалды жағдай стандартты модель ҥшін жекелеген 

жағдай ғана болып табылады Стандартты модель орнын басу шығындары 

мен жалпы экономикалық теориядан белгілі бар экономикалық 

жағдайларға сәйкес келетін заңдылықтар ӛсуінің алғышарттарына 

негізделген. 
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Орнын басу шығындарының ӛсуі 2-і тауардың әрбір қосымша бірлігін 

ӛндіру ҥшін 1 тауардың тҧрақты емес, қосымша мӛлшерінен бас тарту 

керектігін білдіреді. 

Елдер бір-бірімен саудаға тҥскенге дейін баланс шекті 

трансформация деңгейі (ҦСЫНЫС) мен шекті орнын басу деңгейініі (сҧраныс) 

ӛзара әрекеті жолымен қалыптасады. 

1 -і елдің ӛндірістік мҥмкіндер к.исығы орнын басу шекті деңгейінің 1-і 

қисығы елдің максималды қажеттіктері ӛтелетін А нҥктесінде жанасады. Ел ӛзі 

ӛндіретін 1-і және 2-і тауардың максималды мӛлшерін тҧтынады. 2-і елдің 

ӛндірістік мҥмкіндіктер кисығы орнын басу шекті деңгейі І-і кисығы осы 

елдің 1-і және 2-і тауардың максималды мелшерін тҧтынуды керсететін А
1
 

нҥктесінде жанасады. 1-і елдегі 1-і тауардың салыстырмалы бағасы 

графикте А нҥктесі арқылы ӛтетін тҥзумен кӛрсетіліп, ол 2-і тауардың 1/4 

бӛлігін кҧрайды. Ал.2-І елдегі 1-і тауардың салыстырмалы бағасы графикте 

А
1
 нҥктесі арқылы ӛтетін тҥзумен кӛрсетіліп, 2-і тауардың 4 бӛлігін қҧрайды. 

Р/А<Р/А
1
 болғандықтан, 1-і ел 1-і тауар, ал 2-і ел 2-і тауар бойынша 

салыстырмалы басымдылыққа ие болады. 1-і мен 2-і елдің максималды 

ӛндіріс кӛлемі А және А
1
 нҥктелерінде жетеді. 

2.6. суретте ӛндірістік мҥмкіндіктер қисығы кӛрсеткендей, 1-і ел 

салыстырмалы артықшылыққа ие тауардың қосымша бірлігін ӛндіру ҥшін 2-і 

тауардың кӛп мӛлшерін беру қажеттігін білдіреді. Ал 2-і елдің ӛндірістік 

мҥмкіндіктер графигі ӛзі салыстырмалы артықшылыққа ие 2-і тауардың 

қосымша бірлігін ӛндіру ҥшін, Т-і тауардың кӛп мӛлшерін беру қажеттігін 

білдіреді. 

Трансформацияның шекті деңгейі - 1-і тауардың қосымша бірлігін ӛндіру 

ҥшін 2 -і тауар ӛндірісінен бас тарту қажетті даналар саны. 

Графикте бҧл экономикалық теория пайдаланатын ӛндірістік 

мҥмкіндіктер қисығы, бірақ бір тауардың екінші тауардың орнын басу 

шығындарының ӛсуін кӛрсетеді. 

Елге 1-і тауардың қосымша бірлігін ӛндіру ҥшін барған сайын 2-і 

тауардың кӛп мӛлшерінен бас тартуы қажет. Сондықтан график шығындар 

тҧрақты деп алынған салыстырмалы артықшылықтар теориясындағыдай 

тҥзу емес, қисық сызық болды. Ол тауардың ішкі ҧсынысың кӛлемін кӛрсетеді. 

Орнын басу шекті деңгейі - к,алыптасқан тҧтыну деңгейін сақтауды 

қамтамасыз етіп, 1-і тауардың қосымша данасын алу ҥшін 2-і тауардың 

ӛндіруден бас тартатын даналарының мӛлшері. 

График жҥзінде бҧл жекелеген талғамсыздық қисықтарының ел 

ауқымында кӛрсетіліп, (тҧтынушының бірдей әл-ауқат деңгейін), осы екі тауар 

бар арақатынасынын тҧтыну барысында қамтамасыздығын керсетеді. Ол 

тҧтынушының әл-ауқаты тӛмендемей сол деңгейде қалып, одан алынып жатқан 

тауарды орын басатын тауардың қандай мӛлшері керектігін кӛрсетеді. Орын 

басудың шекті деңгейі рыноктағы бар сҧранытсы сипаттайды. 

Стандартты модель тӛмендегідей белгілермен сипатталады: 
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• әр тҥрлі тауарлардың шығарылу арақатынасын кӛрсететін 

ӛндірістік мҥмкіндіктер қисығы әр тҥрлі елдерде ӛзгеше болып, 

оларды бір-бірімен сауда жасауға итермелейді. 

• егер қисықтар сәйкес келіп, басқаша айтқанда тауар шығарылу 

арақатынасы екі елде бірдей болса, онда сауда ӛте жақын елдерде сәйкес 

келмейтін тҧтынушылардың талғауындағы ерекшеліктеріне негізделеді; 

• ҧсыныс трансформацияның шекті деңгей қисығымен, ал 

сҧраныс орын басудың шекті деңгейінің қисығымен анықталады; 

• халықаралық сауда пайдаланатын тепе-теңдік баға 

салыстырмалы әлемдік сҧраныс пен ҧсыныс арақатынасымен 

анықталады. 

Елдер ӛзара сауда қатынастарға тҥскенге дейін, баланс 

трансформациясының шекті деңгейі (ҧсыныс) мен орын басудың шекті деңгейі 

(сҧраныс) ӛзара әсер жолымен анықталады (2.6 сурет) 1-і елдің ӛндірістік 

мҥмкіндіктер қисығы орын басудың шекті деңгейінің І-і қисығы елдің 

максималды қажеттіктері ӛтелетін А нҥктесінде жанасып, ел ӛзі ӛндіретін 1-і 

және 2-і тауардың максималды тҧтыну мӛлшерін кӛрсетеді. Екінші елдің 

ӛндірістік мҥмкіндіктер қисығы орын басудың шекті деңгейінің І-і қисығы А
1 

нҥктесінде жанасып, осы елдің 1-і және 2-і тауардың тҧтыну 

мҥмкіндігінің максималды мӛлшерін кӛрсетеді. Айта кететін жағдай, 

талғаусыздық қисықтары бір-бірімен қиылыспайды, ал елдер сауда жоқ 

жағдайда жоғары талғаусыздық қисығына жете алмайды, сондықтан бҧл 

елдерде қажеттіліктерді максималды қанағаттандырудың тек бір нҥктесі бар. 

 

Сурет 1. Сауда жағдайындағы баланс 

 

Ӛндірістік мҥмкіндіктер қисығы мен орын басудың шекті деңгейінің 

қисығының әр елдегі конфигурациясы әр тҥрлі болғандықтан, 1 -і және 2-і 

тауардың А және А
1
 нҥктелерінде салыстырмалы бағалардың да ӛзгешеленетіні 

айқын. 1-і елдегі 1-і тауардың А нҥктесінен ӛтетін тҥзу сызық арқылы тепе-тең 

салыстырмалы бағасы кӛрсетіліп, 2-і тауардың 1/4 бӛлігін қҧрайды. 

 

Ра= Р1/Р2=1/4 
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Осы 1-і тауардың 2-і елдегі салыстырмалы бағасы А
1
 нҥктесі арқылы 

кӛрсетіліп, 2-і тауардың 4 данасын қҧрайды. 

 

Р= Р1/Р2=4 

 

Ра<Ра1 болғандықтан 1-і ел 1-і тауар бойынша, ал 2-і ел 2-і тауар 

бойынша салыстырмалы артықшылыққа ие болады. (+) (1-і және 2-і елдің) 

ӛндірістік максималды кӛлемі (V) А және А
1 

нҥктесінде жетіп, 1-і және 2-і 

тауардың кӛлемі Q1 және Q2 болып кӛрсетеледі. 

 

Р1х Q1+ Р2х Q2= V 

 

Сауда жағдайындағы баланс 

Сауда басталысымен 1-і ел 1-і тауардан салыстырмалы 

артықшылыққа ие болғандықтан соған маманданып, оның ӛндіріс кӛлемін 

ҧлғайтып, 2-і тауар ӛндірісін қысқартады. Сондықтан ӛндірістік мҥмкіндіктер 

қисығының А нҥктесі сызық бағыты бойынша жылжиды. 2-і ел 2-і тауардан 

салыстырмалы артықшылыққа ие болғандықтан, оның ӛндіріс кӛлемін 

ҧлғайтып, 1-і тауар ӛндірісін қысқартады. Оның ӛндірістік мҥмкіндіктер қисығы 

А
1
 нҥктесінен сызықпен жоғары жылжиды. (2.7. сурет). Бҧл процесс екі елде 

салыстырмалы бағалар теңелмегенше жҥріп отырады. Жаңа 

салыстырмалы баға Ра=1/4 пен Ра
1
 =4 арасында болып, 1-і елдің В нҥктесі мен 2-

і елдің В
1
 нҥктесі арқылы ӛтіп, Рв=Рв

1
=1-ге тең болады. Осымен 

салыстырмалы артықшылық теориясы бітеді. Стандартты модель орнын 

басу шығындарының ӛсуін есепке ала отырып ӛзгертілген интерпретацияны 

ғана ҧсынады. 

Одан ары қарай сҧранысты талдау элементі енгізіледі. Тепе-теңдік 

экономикада тауардың тҧтыну кӛлемі оның ӛндірісіне тең болуы керек, 

графикте олар қиылысуы кажет екені белгілі. Егер Д
1
 мен Д

2
 -1-і мен 2-і 

тауардың тҧтынуы болса, онда 

 

Р1хД1+Р2Д2=Р1Q1х Р2х Q2= V 

 

1-і ел 1-і тауардың 60 данасын артық ӛндіріп, оны 2-і елге экспорттап (ВС 

векторы), 2-і елде 2-і тауардың 60 данасын сатып алады (СЕ векторы). 2-і ел 2-і 

тауардың 60 данасын артық шығарып 1 елге экспорттайды (В
1
 С

1
 векторы) да, 1-

і елден 1-і тауардың 60 данасын сатып алады. (С
1
Е

1 
векторы). Осының 

нәтижесінде ҧсынысты сипаттайтын орын басу шекті деңгейінің қисығы 1 елде 

II
1
 деңгейге ауысып, 1 елдің 1 және 2 тауарлардың 20 -даналарынан, кӛп 

тҧтынатын Е
1
 нҥктесіндегі салыстырмалы тепе-тең бағасының тҥзуімен 

жанасады. Сӛйтіп ІІ
1
-і қисық І-і қисығынан жоғары тҧрғандықтан 1-і елдің 2-і 

тауарды тҧтынудағы мҥмкіндіктері ӛсе тҥсті. Осындай жағдай 2-і елде болады 

да II
1
 қисығы I

1 
қисығынан жоғары болып, екі тауарды тҧтыну мҥмкіндіктері ӛсе 

тҥседі. Сауда нәтижесінде, салыстырмалы артықшылық моделіне қарағанда, 



29 

 

елдердің толық мамандануы жҥзеге аспайды. Бҧл  орнын басу шығындарының 

ӛсе тҥсуінің нәтижесі. 1 -і ел 2-і тауардың бір мӛлшерін ӛндіре береді, ал 2-і ел 

1-і тауардың белгілі бір мӛлшерін ӛндіреді. Ӛзара саудадағы тепе-теңдік баға, әр 

елдің иеленген салыстырмалы артықшылығы бар тауарға мамандануына 

дейін қалыптасады. Ӛзара саудадағы тепе-теңдік баға орнағаннан кейін, одан 

әрі қарай әр елдің мамандануының экономикалық тиімділігі жоғалады, ӛйткені 

орнын басу шығындарының ӛсе тҥсуі шет елден сатып алғаннан гӛрі қымбатқа 

тҥсетін болады. 2.7. суретте тепе-теңдік баға РВРВ'=1 мағынасында елдердің 

толық мамандануға жеткенге дейін қалыптасты, ӛндіріс нҥктесі толық 

мамандану бағытына қарай жылжығанымен, оған жетпей, ол 1-і елдің кӛлденең 

осі мен 2-і елдін тік осіне сәйкес келеді. 

Саудадан алынатын ұтыс 

Саудадан қандай да бір пайда алғанда ғана әрбір ел ҥшін оның маңызы 

бар. Ӛзінің қҧрылымы бойынша ол айырбастан алынған ҧтыс пен 

маманданудан алынған ҧтыстан тҧрады. 

Айырбастан алынған ҧтыс - елдің басқа елдермен сауда қатынастарына 

тҥскенінен алынған артықшылық. 

Мысалымызды ары қарай қарастырайық. 1-і ел 2-і елмен саудаға 

тҥскеннен кейін де 1-і тауарға маманданғысы келмейді немесе қандай да бір 

себептермен жҥзеге асыра алмайды деп болжамдайық. Ол 1-і тауарды 

ӛндірістік мҥмкіндіктер қисығының А нҥктесінде анықталған кӛлемдерде 

ӛндіре береді (2.8 сурет). Бірақ әлемдік салыстырмалы баға елдің ішкі 

салыстырмалы бағасындай 1/4 емес, 1-і ге тең болады. Сӛйтіп, маманданусыз-

ақ оның біршама бағалық қоры болады. Сондықтан, ол әлемдік баға бойынша 

1-і тауардың 20 данасын сатып, 2-і тауардың 20 данасын маманданусыз-ақ 

сатып ала алады; тҧтыну ӛсе ТҤСІП, орын басу шекті деңгейінің В қисығы 

жоғары ауысып, Т тҧтыну нҥктесі А нҥктесінен жоғары болады. Ешқандай 

мамандану жоқ болғандықтан, тҧтыну нҥктесінің А-дан Т-ға ауысуы 1-і елдің 2 

елмен сауда қатынастарына немесе айырбасқа тҥскенінен алынған ҧтыс екенін 

кӛреміз. 

Маманданудан алынған ҧтыс - елдің сауда жағдайында ие болған 

салыстырмалы артықшылығы - бар тауар ӛндірісіне кҥш-жігерін 

жҧмылдырып, алған артыкшылығы. 

Жоғарыда кӛрсетілген модельдегідей 1-і ел 1-і тауарға маманданды 

дейік. Осының нәтижесінде ӛндірістік мҥмкіндіктер кисығы А нҥктесінен В 

нҥктесіне қарай тӛмен жылжыды. Бҧл нҥктеде, жоғарыда кӛрсетілгендей, ел 1-і 

тауардың 60 данасын 2-і тауардын 60 данасына айырбастай алатыны 

кӛрсетілген (2). 

Осының нәтижесінде тҧтыну орын басу шығындарының шектігі III 

деңгейіндегі Е нҥктесінде болады. Тҧтынудың В-дан Е нҥктесіне қозғалысы 

елдің маманданудан алынған ҧтысын кӛрсетеді. 
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Сурет 2. Саудадан 

алынған ҦТЫС және 

 

Егер сауда кіші және ҥлкен елдер арасында дамыса, онда салыстырмалы 

артықшылық теориясына сәйкес орын басу шығындарының 

тҧрақтылығы кезінде тек кіші ел салыстырмалы артықшылығы бар тауарға 

маманданады. Бірақ кіші ел осы тауарға толық маманданса да, ҤЛКЕН елдің 

қажеттілігін қанағаттандыра алмайды. Сондықтан ҥлкен ел ӛзі иеленген 

салыстырмалы артықшылығы бар тауарға маманданумен қатар, салыстырмалы 

артықшылығы кіші елдегі тауардың белгілі бір мӛлшерін ӛндіре береді. 

Орын басу шығындарының ӛсуі жағдайында, кіші елде де толық 

маманданбау пайда болады. Оны 2.8. суреттегі 1-і елге қатысты мысалмен 

кӛрсетуге болады. 1-і ел - ӛте кіші, ал 2-і ел - ӛте ҥлкен ел деп болжайық. 

Бәрінен бҧрын бҧл кіші елдегі баға ӛзгерісі ҥлкен елдің баға ӛзгерісіне әсер 

етпейді. Сондықтан әлемдік салыстырмалы бағасы сол Р
1
 деңгейде калады. 

Кіші ел 1 -і тауарға мамандана бастайды, ӛйткені оның ішкі салыстырмалы 

бағасы Р-1/4 әлемдік бағадан тӛмен болып, оның ӛндірісіне А нҥктесінен В 

нҥктесіне жылжиды. В нҥктесінде толық мамандану әлі жоқ, ал ішкі 

салыстырмалы баға әлемдік бағамен теңеседі. 1-і тауардың 60 данасын 

экспортқа шығарып, ҥлкен елден 2-і тауардың 60 данасын импорттаған кіші 

ел, орын басудың шекті деңгейінің жоғары /қисығына ӛтіп, Е нҥктесіндегі 

2-і тауардың.да кӛп мӛлшерін тҧтына бастайды. 

Осыдан кӛріп отырғанымыздай, стандартты модельдегідей, 1-і ел кіші 

болып саналмаған кездегідей жағдай қайталанады. Айырмашылығы - кіші елдің 

ішкі салыстырмалы бағалары әлемдік салыстырмалы бағасына әсер етпейтіндігі 

мен осы жағдайда кіші ел партнер-елмен саудадан алынған толық пайданы 

бӛліспейтіндігінде. 

Сонымен, Халықаралық сауданың қазіргі теориялары, тауардың ҧсынысы 

мен сҧранысына бірдей кӛңіл бӛлуде. Ҧсыныс трансформациясының шекті 

деңгейімен, ал сҧраныс орын басудың шекті деңгейімен сипатталады. Елдер 

бір-бірімен сауда қатынастарына тҥскенге дейін баланс осы елдердің ішкі 

рыноктарындағы трансформацияның шекті деңгейі мен орын басудың 

шекті деңгейінің ӛзара әрекеті жолымен қалыптасатын. Сауда жағдайындағы 

баланс, тауар ел ішіндегі салыстырмалы бағасы мен шет елдегі 

салыстырмалы бағасының арақатынастарының, қате мен сынау әдісі арқылы, 

тепе-теңдік бағаға қозғалысына негізделген. Әрбір ел ӛзі ие болған 

салыстырмалы артықшылығы бар тауар ӛндірісін ҥлғайтып, оны осы елдің 
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салыстырмалы артықшылығы бар тауарға сату арқылы айырбастайды. Нақты 

әлемде орын басу шығындары тҧрақсыз болғандықтан, сауда нәтижесінде 

елдің иеленген салыстырмалы артықшылығы бар тауарға толық мамандануы 

болмайды. Сауда нәтижесінде әрбір ел мынандай артықшылыққа ие болады: 

айырбастан алынатын пайда және маманданудан тҥсетін пайда. Кіші және 

ҥлкен елдер арасындағы сауданың айырмашылығы кіші елдің ішкі 

салыстырмалы бағаларының, ҥлкен елдердің ҧсыныс пен сҧранысқа 

байланысты қалыптасатын әлемдік салыстырмалы бағаға әсер етпеуі мен кіші 

елдің саудадан алынған пайданы, сауда партнерімен бӛліспеуінде болып отыр. 

Саудаласушы елдердің ӛндірістік мҥмкіндіктер қисығы сәйкес келген жеке 

жағдайларда, сауда тҧтынушылардың талғамдық ӛзгешеліктерімен елдердің 

алатын пайдасына негізделеді. 

 

Негізгі әдебиеттер: 1,2,3 

Қосымша әдебиеттер: 1,2 

 

 

Тақырып 5. Халықаралық сауданың табыстарды бӛлуге ықпал етуі 

 

1. Халықаралық сауда және әлемдік шаруашылық. 

2. Қазіргі кездегі халықаралық сауданың кӛлемдері, даму қарқындары 

және қҧрылымы. 

3. Қазіргі кездегі әлемдік сауданың негізгі қатысушылары. 

4. Қазіргі кездегі халықаралық сауданың қарама қайшылықтары. 

 5. Сыртқы сауда қатынастарын кезендік реттеу саясаты. 

 

 

1. А.Смит «Табиғатты зерттеу халықтың себептері» деген еңбегінде сауда 

теориясының негізін қарастырған. Бҧл теориядағы негізгі идея, яғни 

мемлекеттер халықаралық еңбек бӛлінісінің белсене қатысуы тиіс екендігі. 

Адам Смит теориясының талдау нәтижесінде оның бірқатар 

артықшылықтары мен кемшіліктері анықталады. 

 

Солардың ішінде артықшылықтары: 

1. Ӛндірістің мҥмкіндіктері. Сол ӛндірістің жҥзеге асырылуының 

қолайлы жағдайы табиғи факторының анықтады. 

2. Егер табиғи артықшылығы жаңа технологияның жетістіктерін 

қоссақ, онда теорияның маңызы одан әрі арта тҥсер еді. 

 

Кемшіліктері: 

1. Әдістік жолдардың шартты тҥрде болуы. 

2. Ағылшын саяси экономиканың классигі ақша айырбасының моделін 

емес, тауар айырбасының моделін қарастырылады. 
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3. абсолюттік артықшылық халықаралық саудаға маңызды тҥрде әсер ете 

алмайды. Ӛйткені тауар ӛндірісінің альтернативті қҧны халықаралық 

сауданың қҧрылымына әсер етеді. 

Адам Смиттің теориясындағы кемшілігі ағылшын саяси экономикасының 

тағы бір классигі Д.Рикардо «Компоративтік артықшылық» теориясында 

жоюға тырысты. Елдер арасындағы айырмашылық болуы Рикардо 

теориясының негізі болып табылады. Осыған сәйкес тӛмендегідей тҧжырым 

жасалған кез келген елде оның табиғи климаттық жағдайына қарамастан кез 

келген тауар ӛндірісін іске асыруға болады. 

А.Смит, Д.Рикардо халықаралық сауданың шығу себептерін тек қана 

еңбек факторын қарастырады. Бірақ кез келген экономикада еңбек 

факторымен бірге басқада ӛндірістік факторлар (жер капиталы) 

қолоданылады. Ӛндірістік факторлар жӛніндегі ілімдерін зерттеп 1930 жылы 

швед ғылымы Рикардоның теориясын әрі қарай толықтырады. Олар 

ӛндірісінің 2 факторын капиталмен еңбекті қолдана отырып сыртқы 

сауданың жаңа ҥлгісін қарастырады. Бҧл ҥлгіде негізгі тҧжырым келесі 

жағдайға әкеледі: 

1. Жҧмысшы кҥшінің артық шаруасы бар, бірақ капитал ӛлшемі аз болған 

елдер еңбекті кӛп қажет ететін тауар ӛндірісіне мамандандырылады. 

2. Капитал мӛлшері артық, бірақ жҧмысшы кҥшінің шамасы аз болған 

елдер капиталды қол қажет ететін тауар ӛндірісіне мамандандырылады. 

 

2. Дҥниежҥзілік шаруашылық байланысының кҥрделі жҥйесінде 

халықаралық сауда ерекше орын алады. Халықаралық сауда әр тҥрін 

елдердегі тауар ӛндірушілер арасындағы басты формасы болып табылады. 

Яғни ол халықаралық еңбек бӛлінісі негізінде қалыптасады және елдердің 

ӛзара тәуелділігін кӛрсетеді. Ҧлттық нарық дҥниежҥзілік нарықтың қажетті 

элементі болып табылады. Ҧлттық нарық бҧл халықаралық еңбек бӛлінісінің 

негізінде елдің ішкі және сыртқы сауда операцияларын жҥзеге асыратын 

сфера сыртқы сауда деп белгілі бір елдің басқа елдермен сауда жасауы. 

Сонда барлық елдердің сыртқы сауда операцияларын жҥзеге асыратын 

сфера халықаралық нарық деп аталады. 

Сыртқы сауда операциясының 4 негізгі тҥрі бар: 

1. Реэкспорттық операция-бҧл бҧрын импортталған және қайта 

ӛңдеуден ӛтпеген тауарды шетке, шығару тауарды сату. 

2. экспорттық операция-бҧл шетке шығару арқылы контрагенттікке 

тауарды сату. 

3. импорттық операция-бҧл шетелден әкелу арқылы шетелдік 

контрагенттен сатып алу. 

4. реимпорттық операция-бҧл бҧрын экспортталған және қайта 

ӛңдеуден ӛтпеген тауарды шеттен әкелу арқылы сатып алу. 

Халықаралық сауда бҧл халықаралық тауар, ақша қатынастарының 

сферасы дҥниежҥзіндегі барлық елдердің сыртқы сауданың жиынтығы, 

халықаралық формалары: 
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1. Аукциондар және аукциондық сауда. 

2. Биржалық сауда. 

3. Халықаралық кӛрмелер мен жәрмеңкелер. 

4. Машиналар мен қҧрал жабдықтарының арендасы. 

5. Қарама-қарсы сауда 

6. Шекаралық сауда. 

 

Аукцион деп алдын ала кӛруге қойылған тауардың белгілі бір уақытта 

белгіленген орында сату формасы. Аукционның ерекшелігі сатушының 

тауар сапасына жауапкершілігінің шектеулілігі. 

 

Биржалық сауда биржаның қатысуы мен тауарлармен бағалы 

қағаздарының сатылуы. 

Биржаның тҥрлері: 

1. Тауарлы биржа. 

2. Қор биржасы. 

3. Еңбек биржасы. 

4. Валюта биржасы. 

 

Тауар биржасы дегеніміз-сапасы жағынан стандартқа толық сай келетін 

белгілі бір тауарды сатып алу мен сату ҥшін ҧйымдасқан нарықты 

қамтамассыз сауда. Мҧнда сатуға келісілген тауарлар биржаға әкелінбейді. 

Бҧл тауарлардың бар екенін, олардың саны мен сапасын кӛрсететін қҧжаттар 

куәліндіріледі. 

 

Қор биржасы дегеніміз-таза скерлік принциптерінде жҧмыс істейді. 

 

Валюталық биржа – бҧл валюта нарығы. 

 

Еңбек биржасы – жҧмыс кҥшінің жалдау кезінде кәсіпкерлер мен 

қызметкер арасындағы делдалдықты жҥзеге асыратын мекеме. 

 

Халықаралық кӛрмелер мен жәрмеңкелер тауар ҥлгісін кӛрсету нарығы 

бҧл жерде іскерлік келіс сӛздер жҥргізіліп, конрактіге қол қойылады. 

Жәрмеңке бір орында белгілі бір мерзімде ӛтіп тҧратын нарықтың тҥрі. 

 

Машиналар мен қҧралжабдықтарының араендасы. Аренда бҧл жалгерлік 

шаруашылықтағы жҥргізуінің формасы. Мҧнда жалға берушімен жалгер 

арасында шарт негізінде жалгерге жерді, табиғат қорларын 

кәсіпорындардың олардың бӛлшектерін уақытша пайдалануға, сондай ақ 

дербес шаруашылығының ӛткізуге қажетті басқада мҥмкіндіктерді белгілі 

мерзімге тиісті ақысын тӛлетіп иеленуге және пайдалануға береді. Жалға 

берушілер меншік иелері атынан мҥлікті жалға беруге ӛкілетті органдармен 

ҧйымдар болуы мҥмкін. 
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Жалгерлер – заңды қҧқықтық мекемелер және кәсіпорындар, шетелдік 

мекемелер халықаралық ҧйымдардың қатысуымен қҧрылған ҧйымдардың 

бірлестіктері және тағы басқалар. 

Халықаралық саудада аренданың 3-тҥрі қолданылады. 

1. Лизинг – ҧзақ мерзімдік араенда (1 жылдан кӛп мерзімге дейін). 

 

2. Хайринг-орта мерзімдік аренда (бірнеше айдан бір жылға дейінгі 

мерзімде). 

 

3. Рейтинг – қысқа мерзімде аренда (бірнеше кҥннен бірнеше айға дейін). 

 

 

Лизинг қҧралдарына жататындар кеңселік, қҧрылыс, монтаждық және 

технологиялық қҧрал жабдықтар.  

Хайринг-қҧралдарына жататындар транспорттық қҧралдары, жол 

қҧрылыс машиналар, монтаждық, қҧрал-жабдықтар ауылшаруашылық 

машиналар жатады. 

 

Транспорттық қҧралдар (су транспорты, авиалайнер, автобустар т.б.) 

уақытша арендаға алу келісімді тайенс-чартер деп аталады, яғни келісім 

негізінде экипажбен жҥргізушіде жалға алынады. Ал экипажы жоқ 

транспорт қҧралдарын жалға алу бербоут деп атайды. 

 

Қарама-қарсы сауда дегеніміз-экспортталған тауардың толық қҧнына 

экспартердің импортерден тауар сатып алу жҥйесіндегі қарсы міндеттемелі. 

  

  

Сыртқы сауда қатынастарын кезендік реттеу саясаты. 

 

 Қазіргі Қазақстан Республикасының қазіргі кездегі дамуы ӛзара 

бағыныштылық және ӛзара араласу процесінің кҥшейген кезеніңде жҥріп 

жатыр.Қазақстан Республикасының геосаяси орны, жалпы шекарасы, басқа 

аймақтармен байланыс жасайтын кӛлік қатынасы, сондай-ақ бай табиғи 

ресурсы қуаты ӛндірістік кооперациялауға,біріккен кәсіпорындар 

ҧйымдастыруға агроӛнеркәсіптік кешендердің қызыметінің дамуына шарттар 

жасайды.Айта кететін жәйт, жаңа жағдайда бҧрынғы одақ мемлекеттерінің 

арақатынасындағы стильде ӛзгереді.Қазақстан ТМД елдерімен сауда 

экономикалық байланыстарында дҥниежҥзінде белгіленген сауда-қҧқытық 

негіздеріне,сауда және тариф жӛніндегі бос ассоциация ҧйымының 

принціптеріне сҥйенеді 

 Мен осы жазба жҧмысында сыртқы сауда айналымы,ондағы 

артықшылықтармен кемшіліктері және де кедендік саясаттың әсеріне 

қозғадым.Менің ойымша,бізДСҒ-ға кіруге ынтамызды салу керек. 

 Сыртқы сауда айналымы. 
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 Қазіргі кезде жалпы экономикалық бірінудің әр тҥрлі жолдары бар екені 

белгілі болды:ТМД елдерімен екі жақты келісімдер негізінде,кӛп жақты 

келісімдерді тереңдету аймақтық интеграциялық бағдарламаларды іске қосу 

(Қазақстан,Ӛзбекстан, Қырғыстан) 

 Сыртқы сауданы либеризациялау жеке оның еркін іс-әрекетіне жағдай жасау 

сыртқы сауда айналымының дамуына ықпал етеді. Шетел мемлекеттерінен 

сыртқы сауда саясатын іске қосу қҧралдарына мемлекетарлық комиссиялар 

жатады,олар екі жақты байланыстардың дамуы мен ҧйымдастыру 

жҧмыстарын,сондай-ақ ынтымақтастық кӛлемінде туындаған кезек кҥттірмей 

мәселелерді шешеді. 

 Қазіргі кезде Қазақстан және Ӛзбекстан тҧрақты халықаралық сауда 

экономикасының байланыста.Аймақтық эксперттердің ойы бойынша 

республикаға беретін пайдасы: 

 - оталдық ӛнімдерді экспарттауға әдеттегі тосқауды алу жағдайы әлемдік 

экономика және сауда экономикалық байланыстарды тереңдетеді капиталдың 

ағылу жолдарын мамандануға қарай бҧрады. 

 -халықаралық саудадағы тендік,дҥниежҥзілік сауда ҧйымына кіретін барлық 

мемлекеттер сияқты сауда қағидалары мен жеңілдіктеріне ие болады. 

 -сыртқы сауданы дамытуда ҧзақ жылдарға болжам жасау арқылы сауда 

стратегиясын ойластыру мҥмкіндігінің болуын сондай-ақ оталдық 

кәсіпкерлердіңәлемдік нарыққа шығуына жол Ашу. 

 -республикалардың дҥниежҥзілік сауда ҧйымына мҥше болуынан бастап осы 

ҧйымға мҥше елдер тарапынан мейлінше қолайлы жағдай туғызады. 

 -халықаралық сауда қағидалары мен тараған принціптердің негізінде әр тҥрлі 

келіспеушіліктерді реттеу. 

 Халықаралық сауда орталығы ауқымында компьютерді қолданумен, ӛнімнің 

кодын кіргізу,арқылы осы ӛнім экспортқа және импортқа шығарушылар 

анықтаманың,сондай-ақ тҧтынушылар мен игерушілер жӛнінде хабарлар бере 

алады.Қазіргі жағдайда дҥниежҥзілік сауда ҧйымына кірмейтін халықаралық 

еңбек бӛлінісінің пайдасын толық қолдану мҥмкін емес және шаруашылық 

субьектеріне әлемдік нарыққа кіруге шетелдік бәсекелесуге тең жағдай жасау 

мҥмкіншілігі жоқ. Одан басқа,ДСҦ-ға мҥше болып кірудің басқа да елдермен 

сауда экономикалық келісім қҧруды әрқайсысына кӛптеген керек болар еді. 

 Дамыған капиталистік елдер мен экспорттық ҥлесі1996жылы 21.39%-тен аспай 

отыр.Бҧл елдермен сыртқы сауда байланыстары қалыптасу ҥстінде . 

Импорттың қҧрлымында тҧтыну ӛнімдері және олардын ӛндіруге кететін 

шикізаттар басым. Ал экспрттық саясат кӛбінше шикізат және жартылай 

шикізат шығарылуға игеріліп отыр.Жақын жылдардағы республика тарапынан 

экспорты және импорты ретту мәселесі маңызыды және кезек кҥттірмей 

саясатқа айналуы тиіс. Экспорт пен импорттың мемлекеттік реттеудің басқару 

әдістерінің алсу екенің байқауға болады, ол ӛздігінен республика 

экономикасына зиянын тигізеді. Бақылаудың нәтижесінде қазақстан қуатының 

дамуына және валюта қҧралдарының ағылуна тӛмендегідей экономикалық 

проблемалар мен қисықтар кедергілер жасайды. 
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 Алдағы ҧзақ жылдар болжамында Батыс серіктестер Қазақстан экспортындағы 

әдеттегі ӛнімдердің экспортына қызығушылығы артады,себебі бҧл аймақта 

лидуатилизациялық сондай сатымды тҧр. 

 Қҧрлыс материалдары,отын,металл т.б. ресурстар қажет. Бірақ бҧл жерде де 

транспорт проблемалары тҧр. Оларға қҧрлыс материалдары.Импорттық 

саясат тек халықтын кҥйзеліктігі қажетін ӛтку және ӛндірістің қызметін 

бақылау ғана емес,сондай-ақ экономиканы кҥшейту , оның тиімділігін және 

бәсекелесу қабілеттілігін аттыру.Ол ӛнімдер импорт ӛнімдерінің бағасына 

қарағанда ӛз шығындармен ӛндірілуі тиіс. 

 Қазақстан Республикасындағы кеден ісі. 

Қазақстан Республикасындағы кеден ісі тауарлар мен кӛлі қҧралдарын 

Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы ӛткізудің,кедендік 

рәсімдеу мен кедендік бақылаудың,кедендік режимдерді қолданудың,кедендік 

тӛлемдері және салықтарды алудың, кеден ісі саласын қҧқық бҧзушылқтарға 

қарсы кҥрес жҥргізудің тәртібі мен шарттарын ,мемлекетпен сыртқы 

экономикалық және де ӛзге де қызмет жузеге асырушы тҧлғалардың 

арасындағы билік қатынастарына неггізделген кеден саясатын іске асырудың 

басқа да қҧралдары қамтиды.Кеден ісі саласы- Қазақстан Республикасының 

кеден саясатын іске асыру кезінде іске қолдану жӛніндегі мемлекеттік реттеу 

саласы. 

 Қазақстан Республикасында Қазақстан Республикасының ішкі және сыртқы 

саясатының қҧрамдас бӛлігі болып табылатын біріңғай кеден саясаты жҥзеге 

асырылады.  

 Кеден органдары Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарын 

сыртқы сауда жай – кҥйі туралы ақпаратпен қамтамасыз ету, мемлекеттік 

бюджетке кедендік тӛлемдердің және салықтардың тҥсуін бақылау,валюталық 

бақылау, Қазақстан Республикасы сыртқы саудасының жай – кҥйін асу 

қозғалысын және ҥрдістерін талдау, оның сауда және тӛлем баланстары мен 

тҧтастай экономикасын талдау мақсатында тауарлардың кедендік шекара 

ақылы ӛткізуі туралы мәліметтерді жинап, ӛңдейді,сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының заңдарына сәйкес кедендік статистиканың деректерін береді 

және жариялайды. 

Қорытынды 

 Халықаралық сауда - әр тҥрлі елдердегі тауар ӛндірушілер арасындағы 

байланыс формасы болып табылады, яғни ол халықаралық еңбек бӛлінісі 

негізінде қалыптасады және елдердің ӛзара тәуелділігін кӛрсетеді. 

 Халықаралық сауда - бҧл халықаралық тауар - ақша қатынасының сферасы, 

дҥние жҥзіндегі барлық елдердің сыртқы саудасының жиынтығы.Халықаралық 

сауданың формаларының тӛмендегідей жіктеледі:  

1) аукциондар және аукциондық сауда; 

2) биржалық сауда; 

3) халықаралық кӛрмелер мен жәрмекелер; 

 4) машиналар мен қҧрал- жабдықтардың арендасы; 
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 Сауда ҥйелері және басқа шаруашылық субъектілері арасындағы байланыстың 

негізгі формаларына мыналар жатады: агенттік келісімдер; ынтымақтастық 

жӛніндегі келісімдер; сату - сатып алу контрактілері; консигнациялық 

келісімдер және т.б. 

 Сауда ҥйлері ӛз қызметін белгілі бір тауар тобы шеңберінде шектемейді, олар 

тиімділігі және ӛзара есеп айырысуы бойынша ӛзара байланысқан 

келісімдердің толық кешенін жҥзеге асырады. 

 Кӛптеген сауда ҥйлері сонымен бірге саудагерлерден тапсырма алады және 

фьючерстік биржада ӛздері келісімдер жҥргізеді. 

 

 

Тақырып 6. Халықаралық сауданың баламалы (альтернативті) 

теориялары 

Халықаралық сауда - әртҥрлі мемлекеттердің ҧлттық шаруашылықт-

арының арасында   жҥретін тауар мен қызмет  айырбасы. Халықаралық 

сауданың негізі – халықаралық еңбек  бӛлінісі. Халықаралық еңбек  бӛлінісі 

жеке  елдердің  мамандандырылуын  сақтайды. Олардағы ӛндіріс қызметінің 

әртҥрлі саласын белгілі тҥрге мамандандырады  нәтижесінде   ӛндіріс  

нәтижесін, ғылыми-техникалық қызметтер тауарлармен айырбастау жағдай 

туғызып, халықаралық сауда дами тҥседі.  

Халықаралық еңбек  бӛлінісі жеке елдердің тауар  ӛндіруге 

қалыптасқан дҧрыс  жағдайларымен  тҥсіндіріледі. Халықаралық еңбек  

бӛлінісімен тауар айырбасын  ынталандыратын  тӛрт негізгі факторларды  

атап ӛтуге болады. 

1. Әлеуметтік  жағрапиялық  факторлар –   жағрапиялық  орналасу, 

халықтың қҧрылымы саны, және де олардың  шаруашылық  тәжірибесі, 

білімі, әдет-ғҧрпы бойынша жеке елдердің арасындағы айырмашылық. 

2. Табиғи  экономикалық факторлар –  табиғи  климаттық жағдайлар, жер  

шаруашылығы қҧралдары, табиғи кен байлықтары, су және басқа да 

ресурстармен қамтамасыз етілу жағынан жеке елдердің арасындағы 

айырмашылық. 

3. Техникалық  экономикалық факторлар – жеке елдердің  экономикалық 

және ғылыми  техникалық даму деңгейі әр тҥрлі болуымен  анықталады.  

4. Ғылыми  техникалық процесс. Халықаралық еңбек  бӛлінісі  ӛнімдердің 

тҧрақты тҥрде  жаңаруына, тауарлар  ассортиментінің және олардың 

техникалық  кҥрделілігінің шапшаң ӛсуіне әкеледі. 

Халықаралық еңбек  бӛлінісі мен  ӛнеркәсібі дамыған елдерді нығайту 

ӛнеркәсіп  ӛнімдерін айырбастаудың ӛсуіне алып келеді. Халықаралық 

саудада шикізат тауарларының ҥлес салмағының кемуі қазіргі ӛндірісте 

шикізат ролі кемуінің тенденциясын байқатады. ҒТР-ның дамуы жаңа 

технологияны қолдануға әкеліп шикізатқа шығындарды және дайын ӛнімнің  

мӛлшеріне  энергияны қысқарта ҒТР сауданың қалыптасқан  тҥрлерінен 
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басқа тҥрлерін де тудырады. Оларға: техникалық білім техникалық іс-

тәжірибе, техникалық процесс пен лицензия  патенттер жатады.  

Сыртқы сауда - тауарды әкелуден (импорт) және шығарудан (экспорт) 

қҧралады. Әрбір елдің сыртқы сауда нәтижесі сауда балансынан кӛрінеді. 

Егер шығарылған тауар қҧны әкелінген тауар қҧнынан артық болса – онда 

оны сауда балансы деп атайды. Керісінше болған жағдайда пассивті сауда 

балансын қҧрайды. 

Халықаралық сауданың тиімділігін бағалау мынадай  теориялар 

арқылы  жҥргізіледі: 

1. Абсолюттік  артықшылық теориясы – басқа мемлекетпен 

салыстырғанда  климаттық, жағрапиялық, техникалық жоғары деңгейде 

болуымен ӛндіріс  шығындары  кем болады. 

2. Салыстыру  артықшылық теориясы (Д.Рикардо ХІХ ғ.)- 

мамандандырылған ӛндіріс пен сауданы басқа мемлекетпен 

салыстырғанда  альтернативтік шығындар аз болуы қажет сонда жалпы 

ӛнім кӛлеміде жоғары деңгейде болады. 

Мемлекеттің сыртқы сауда саясаты екі типте  жүргізіледі. 
1. Протекционизм - жергілікті   тауар  ӛндірушілерді шетелдік  

бәсекелестерден қорғау саясаты. Импортты шектеу негізінде ҥш негізгі 

шаралар  қолданылады: 

- Кеден, баж салығы немесе тарифтік кедергілер жҥргізу. Шетел 

тауарларына салық арқылы олардың бағасын кӛтеріп, сҧранысты азайту.  

- Тарифтік емес кедергілер (импортқа тыйым салу немесе шектеу қою: 

квота, лицензия және т.б. шаралар арқылы). 

- Экспортты қолдау. Артықшылықтары: Тӛлем балансын теңдес-тіреді, 

демпингтен қор-ғайды. Жаңа салаларды қорғайды, ӛндіріс  кӛле-мінің  

ӛсуін  ынталан-дырады. 

2.  Фритредерство немесе еркін сауда саясаты, яғни ішкі нарықта шетел 

капиталы мен қызметтерді енгізуді қолдау. Артықшылықтары: Бәсекені 

ынталандырады, монополияны шектейді, ӛндіріс тиімділігі ӛседі, бағалар  

тӛмендейді. Тауарларды таңдау мҥмкіндігі еді, мемлекет арасында 

жақындасу, бірігу процесі ӛседі. 

Мемлекеттің сыртқы экономикалық байланыстарын сипаттауға тӛлем 

балансы  қолданылады. Тӛлем балансы дегеніміз белгілі бір кезендік 

статистикалық есеп беру және келесі қҧбылыстарды кӛрсетеді:  

- белгілі бір елдің басқа елдер арасындағы тауарлық, қызметтік, табыстық 

операциялар; 

- меншіктегі ӛзгерістер және сол елдің қаржылық талаптар мен 

міндеттемелеріндегі ӛзгерістер; 

- бір жақты аудармалар.  

Тӛлем балансына сыртқы саудадан, тасымал қҧралдары  тӛлемінен, 

шетелге капитал шығарудан, шетел  туризмінен және валюталық несиелік 

операциялардан және т.б. тҥскен табыстар кіргізіледі. Дәл осындай баптар 

тӛлем балансының  шығын  бӛлімінде кӛрсетіледі. Тӛлем балансының  
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кӛрсеткіштері сол елдің белгілі бір кездегі экономикалық жағдайы туралы 

мәлімет береді. Егер тӛлем балансында теріс сальдо болса, онда сол ел  

дҥниежҥзілік нарықта сенімсіздікке ҧшырайды, мҧның ӛзі ҧлттық валютаның 

басқа елдердің ҧлттық валютасымен салыстырғанда,  тӛмендеуіне әкеліп 

соғады. 

Халықаралық несие – бҧл қайтарымдылық, жеделдік, процент тӛлеу 

шарты бойынша валюталық және тауар ресурстарының берілуі, яғни  

мемлекеттердің бір - біріне ақша немесе тауар ресурстарын қарызға беруі. 

Бҧл жағдайда қарыз беруші мен қарыз алушы  рӛлінде жеке  фирмалар, 

компаниялар, мемлекеттің ҥкіметі, аймақ, облыс, қала  әкімшіліктері мен 

халықаралық мекемелер болады. Халықаралық несие әр тҥрлі формада 

болады: 

1. Ӛзінің мақсатты пайдаланылуына байланысты халықаралық несие 

байланысқан және қаржылық деп бӛлінеді.  

- байланысқан несие несиелік келісімде бекітілген қатаң тҥрдегі мақсатты 

сипаты болады (коммерциялық, инвестициялық несиелер); 

- қаржылық несиелер қарыз алушының кез келген мақсатына сәйкес 

беріледі. 

2. Ҧсынылу формасы бойынша тауарлық және валюталық деп бӛлінеді. 

3. Берілу мерземі бойынша қысқамерзімді, орта мерзімді, ҧзақ мерзімді, 

онкольдік деп бӛлуге болады. 

4. Несие берушінің кім екендігіне байланысты жекеше, ҥкіметтік, 

халықаралық ҧйымдар несиелерді ажыратады. 

5. Валюталық несиелер берілу валюта бойынша бӛлінеді. 

Халықаралық жҧмысшы кҥші нарығы жҧмыс кҥшінің сырттан келуімен 

(эмиграция) және кетуімен (иммиграция) қалыптасады, яғни ҧлттық 

шаруашылықтар арасындағы жалдамалы еңбектің ауысуы (миграция) Оның 

пайда болуы ӛмір сҥру деңгейінің  тӛмендегі мен даму қарқыны тӛмен 

елдерде  тҧрғындардың салыстырмалы елдердің  дәрежесінің жоғары 

болуымен  тҥсіндіріледі. Сол себептен қосымша жҧмыс кҥшін қажет ететін 

интенсивті дамыған елдерге ауысып отырады.  

Дҥниежҥзілік шаруашылықтың  интернациалануының  тереңдеуі 

жағдайында капитал экспортының мәні ӛсуде. Капиталдың миграциясы – 

бҧл белгілі бір ҧлттың айналымында жҥрген капитал бӛлігін басқа елдің 

экономикасына тауар немесе ақша формасында енгізу процесі. Оның басты 

себебі: бір елде капитал мӛлшерінің салыстырмалы тҥрде кӛр болуы, яғни 

оның шектен тыс кӛп жинақталуы. Капитал миграциясының тҥрлері кӛп:  

1. жеке меншік және мемлекеттік капитал миграциясы; 

2. ақша және тауар капитал миграциясы; 

3. қысқа және ҧзақ мерзімдегі миграциясы; 

4. қарыз және кәсіпкерлік капитал миграциясы. 

Қарыз капиталы сақтаудағы ақшадан, несиеден тҥсетін процент 

кӛлемінде табыс әкеледі. Кәсіпкерлік капиталды шетке шығару – басқа 
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елдердің территориясында ӛзінің ӛндірісін салу ҥшін қаржы жҧмсау. 

Кәсіпкерлік капитал екі тҥрге бӛлінеді: 

- Тікелей инвестиция - ӛнеркәсіп, сауда т.б.  салаларға бағытталған. 

 Портфельдік инвестиция – шетелдік облигация, акция мен басқа да қҧнды 

қағаздарға  бағытталған. 

Валюталық курс –  бір елдің ақша  бірлігінің басқа елдердің ақша 

бірліктеріне  бейнеленген бағасы. Валюта қатынастары тарихында ҥш валюта 

жҥйесі белгілі. 

1. Алтын стандарты негізінде 1879-1934 жылға дейін: ақша  бірлігінде  

алтын ҥлесінің болуы, алтын қоры мен ішкі ақша ҧсынысының тең болуы, 

осының  нәтижесінде мемлекет валюталық курсты қатал шектеуде ҧстап 

отырады. 

2. Бреттон  Вуд жҥйесі 1944-1971 ж. ақша айналымына алтын  девиза 

енгізілді, яғни мҧндай ӛлшеуіш алтынның орнына алтыны аз елдердің 

кейбір ҧлттық немесе бірлескен валюталардың жҥруіне жол берілді. 

(алтын-доллор стандарты) 

3. 1971 жылдан бастап  дҥниежҥзілік ақша міндетін алтын емес, ҧлттық 

валюта мен біріккен валюта  атқара бастады да бҧл жҥйе - еркін ӛзгеріп 

отыратын  валюталық курс жҥйесі деп аталды, яғни валюталық курс 

мемлекет әсерін тигізіп отыратын сҧраныс пен ҧсынысқа қарай ӛзгеріп 

отырады. 

Валюталық курсты реттеу ҥшін  4 негізгі тәсіл  қолданылады:  

1. Валюталық интервенция  валюталық нарыққа мемлекеттің араласуы. 

Валюталық сҧраныспен ҧсынысты қажетті бағытқа  ӛзгерту ҥшін 

мемлекет осы валютаның қажетті санын сатады немесе сатып алады. 

2. Валюталық бақылау жҥргізу, яғни егер елде  шетелдік  валютаның кӛлемі 

кемісе, оған сҧраныс ӛссе, оның ӛсуін баяулату ҥшін валютаның легін 

ішкі  нарықта қайта бӛлуге кіріседі. 

3. Сыртқы сауданы бақылау арқылы валюталық сҧраныс пен ҧсынысқа 

жанама тҥрде мемлекет ықпалын жҥргізеді. 

4. Ішкі макроэкономикалық реттеудің әртҥрлі шаралары бойынша 

валютаның айырбас пропорциясына мемлекет әсерін тигізеді. 

Халықаралық экономикалық интеграция 

Соңғы уақытта әлемдік шаруашылықта кҥрделі ӛзгерістер байқалады. 

Олардың ішінде ең маңыздысы – ҧлттық шаруашылықтың жақындасуы мен 

ӛзара тығыз байланысуы негізінде мемлекетаралық экономикалық 

бірлестіктердің қҧрылуы. Елдің мҧндай  жақындасуы мен бірлесуін 

экономикалық интеграция деп атайды.  

Еркін экономикалық зона (ЕЭЗ) -  кейбір аймақтағы аудандарға 

экономикалық-әлеуметтік ғылыми техникалық дамуын және сыртқы 

экономикалық байланыстар ҧйымдастыруды ӛздері шешуге берілген 

еркіндік. Осы мәселелерді қолайлы, жайлы жағдайлармен қамтамасыз ету 

ҥшін арнайы кеден және сауда тәртібі, тауарлар, еңбек ресурстары, капитал 
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мен пайданың ауысуы, салық жеңілдіктері, инвестицияны қолдау шаралары 

қолданылады. 

 ЕЭЗ-ның негізгі мақсаттары:Осы аймақты дамыту; Әлемдік тәжірибе 

алу; Сыртқы экономикалық байланыстарды дамыту; Экономикалық, ғылыми-

техникалық жаңалықтар енгізу. 

Мақсаттың нақты тҥріне байланысты ЕЭЗ-ның әртҥрлі тҥрлері болуы 

мҥмкін: 

еркін кедендік зона; еркін сауда зонасы; ӛндіріс экспорты зонасы; ғылыми-

техникалық зона (технопарк, технополис т.б.); ашық аудандар мен қалалар. 

Ғаламдық проблемалар дегеніміз - жер шарындағы кӛкейкесті 

мәселелер ауқымын қамту болып табылады. Оған жататындар: дҥниежҥзілік 

ӛзара соғысты болдырмау, қоршаған ортаны қорғау, дамушы елдердің 

экономикалық артта қалуын жою, энергетикалық, ішкі заттық, азық-тҥлік және 

демографиялық проблемалар; дҥниежҥзілік мҧхит байлығы мен бейбіт 

жағдайда космосты игеру, ауруларды жою және т.б.  

Ғаламдық проблемалардың ерекшелігі сол - оның барлығы адам  

тағдырына қатысты және оны шешуді тоқтату ӛркениеттілікті кҥйретумен 

бірдей немесе жердегі ӛндіріс қызметі мен ӛмір жағдайын тӛмендету болып 

табылмақ.  

Ӛркениеттіліктің болу негізі әртҥрлі процестердің әсеріне ҧшырап 

отырады : 

- милитаризация мен қару-жарақтану;  

- қоршаған ортаның тӛзімсіз ластануы; 

- қауіпті аурулардың тарауы мен ӛсуі: СПИД, рак, нашақорлық т.б. 

- дамушы елдердегі демографиялық процестердің асқыну салдарынан тақыр 

кедейлену, жҧмыссыздық, сауатсыздықтың пайда болуы; 

- ҧлттық мәдениеттің жойылуы; 

- дҥниежҥзілік мҧхитты бақылаусыз қанау. 

 

 

 Протекционизм Фритредерство 

Мағынасы: Шетел ӛнімдерін ішкі нарыққа 

кіргізуді ҧлттық ӛндірісті 

қорғау ҥшін шектеу. 

Ешбір кедергілерсіз 

мемлекеттер арасында тауарлар 

мен қызметтердің еркін жҥруі. 

Артықшыл

ықтары 

Тӛлем балансын теңдес-тіреді, 

демпингтен қор-ғайды. Жаңа 

салаларды қорғайды, ӛндіріс  

кӛле-мінің  ӛсуін  ынталан-

дырады. 

Бәсекені ынталандырады, 

монополияны шектейді, ӛндіріс 

тиімділігі ӛседі, бағалар  

тӛмендейді. Тауарларды таңдау 

мҥмкіндігі еді, мемлекет 

арасында жақындасу, бірігу 

процесі ӛседі. 

Кемшілікте

рі: 

Ӛндіріс тиімділігі  тӛмендейді, 

бағалар ӛседі, тауарды таңдау 

мҥмкіндігі болмайды, экспорт 

Ҧлттық экономиканы  шетелдің 

теріс  әсерінен қорғау 

мҥмкіндігі болмайды (демпинг, 
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мҥмкіншілігі азаяды. сапасыз тауарлар және т.б.). 

 

 

 

Тақырып 7. Сыртқы сауда саясаты және оның құралдары 

 

1. Мемлекеттің халықаралық саудадағы рӛлі  

2. Протекционизм: мәні және формалары  

3. Сауда саясатының сипаты және халықаралық сауданы реттеудің 

кедендік әдістері 

4. Сыртқы сауданы реттеудің бейтарифтік әдістерінің негізгі тҥрлері 

 

1.Мемлекеттің халықаралық саудадағы рӛлі.Әр тҥрлі елдер жалпы 

әлемдік экономикада жалпы және оның жекелеген тауар рыноктарында әр 

тҥрлі орын алады. Халықаралық сауданың әр бір қатысушысы ӛз мҥдделерін 

қорғау мақсатында қандай да бір іс-әрекет атқаруға тырысады, яғни осы 

салада белгілі бір саясат жҥргізеді. Халықаралық сауда саласында 

саясаттың негізгі екі тҥрі бар: 

- халықаралық сауда саясаты; 

- сыртқы сауда саясаты; 

Халықаралық сауда саясаты - халықаралық сауда саласында жалпылама 

қабылданған саясат. Дҥниежҥзілік Сауда Ҧйымы (ДСҦ) жҥргізеді және ол әлем 

елдерінің кӛпшілігі тарапынан қолдау тауып отыр. Мҧндай саясатқа 

халықаралық сауданы ырықтандыру жатады. 

Сыртқы сауда саясаты атауымен мемлекеттің басқа елдермен сауда 

қатынасына бағытталған іс-әрекеті тҥсіндіріледі. Сыртқы сауда саясатының 

негізгі мақсаттары: 

• осы елдің халықаралық еңбек бӛлінісіне кіруінің дәрежесі мен  

әдісін ӛзгерту; 

• экспорт пен импорт кӛлемдерін ӛзгерту;  

• елді қажетті ресурстармен қамтамасыз ету (шикізат, энергия 

және т.б.); 

• экспорт пен импорт бағаларының арақатынасын ӛзгерту. 

 Кейбір мақсаттар ҧзақ мерзімді сипатта болады, мысалы халықаралық еңбек 

бӛлінісіне кіру дәрежесі мен әдісін ӛзгерту. Басқа мақсаттар одан гӛрі аз 

мерзімде жҥзеге асырылуы мҥмкін, мысалға экспорт пен импорт кӛлемін 

ӛзгерту. 

Сыртқы сауда саясатының негізгі екі бағыты бар:  

• еркін сауда саясаты; 

• протекционизм. 

Еркін сауда саясаты таза кҥйінде мемлекеттің сыртқы саудаға тікелей 

араласудан бас тартып, рынокқа негізгі реттеуші ролін жҥктеуін білдіреді. 

Бірақ бҧл мемлекеттің осы шаруашылық іс-әрекетінің бағытына әсер етуден 
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толық шеттелуін білдірмейді. Мемлекет ӛз шаруашылық субъектілеріне 

максималды еркіндік беру ҥшін басқа елдермен келісім-шарттарға отырады. 

Еркін сауда оң саяси салдарға әкеледі, ӛйткені елдердің ӛзара 

байланыстылығы кҥшейіп, бір-біріне дҧшпандық әрекетінің мҥмкіндігін 

тӛмендетеді. 

Еркін сауда саясатының жҥргізілуі экономикасы дамыған елдерге 

халықаралық айырбастан неғҧрлым кӛп пайда алуға мҥмкіндік береді. Іс 

жҥзінде, еркін сауда саясаты таза кҥйінде ешқашан және еш жерде 

қолданылған жоқ. 

2. Протекционизм: мәні және формалары. Протекционизм - отандық 

экономиканы шетелдік бәсекелестерден қорғауға бағытталған саясат. Еркін 

сауда саясатымен салыстырғанда протекционизмдегі рыноктық кҥштердің 

еркін іс-әрекеті жоққа шығарылады, ӛйткені әлемдік рыноктағы жекелеген 

елдердің экономикалық потенциалы мен бәсекеге жарамдылығы әр тҥрлі, 

осыған байланысты дамуы жағынан артта қалып отырған елдер ҥшін рыноктық 

кҥштердің еркін іс-әрекеті пайдасыз болуы мҥмкін. КҤШТІ шетелдік 

мемлекеттер жағынан шектелмеген бәсеке экономикалық дамуы тӛменірек 

елдерде экономиканың тоқырауына және осы елде тиімсіз экономикалық 

қҧрылымның қалыптасуына әкелуі мҥмкін. 

Протекционизм елде белгілі бір салалардың дамуына кӛмекте-седі. 

Аграрлы елдерде протекционизм кӛбінесе индустриализацияның қажетті 

шарты болады. Одан басқа, протекционизм жҧмыссыздықтың азаюына әсер 

етеді. Бірақ бҧл саясатты ҧзақ мерзім бойына пайдалану экономиканың 

тоқырауына әкеледі, ӛйткені шетелдік бәсеке болмаса, жергілікті 

кәсіпкерлердің техникалық деңгейі мен ӛндіріс тиімділігін жоғарылатуға 

ынтасы тӛмендейді. 

Ӛзінің тӛтенше формасында протекционизм экономикалық автаркия 

тҥрінде болады, яғни ел импортты тек ӛз елінде шығаруға мҥмкін болмайтын 

тауарлармен ғана шектейді. Экспорт болса, импортты қамтамасыз ету 

деңгейінде ғана рҧқсат етіледі. 

Протекционизм дамушы елдерде ғана емес, ӛндірісі дамыған елдерде 

шиеленіскен бәсекелестік жағдайында ҧлттық тауар ӛндірушілерін қорғау ҥшін 

пайдаланылуда. 

Мемлекет шаруашылық субъектілеріне кеңестер беруі және  қандай 

да бір іс-әрекетке ынталандыруы мҥмкін. 

Мемлекеттің сыртқы саудадағы ӛтімді қҧралдары әр тҥрлі тыйым салу, 

мысалға бір ӛнімнің экспорты мен импортына және бір елге қатысты тыйым 

салу болып табылады. 

Сыртқы сауданың қҧралдарына екі жақты немесе кӛп жақты келісімдер 

жҥйесі кіреді. Бірақ нарықтық қатынастар даму жағдайында сыртқы 

сауданың пайдасын ҧлғайту және азайтуға әсер ету қҧралдарын пайдалану 

арқылы, мемлекет шаруашылық субъектілерін мемлекет саясатының 

мақсаттарына сәйкес шешім қабылдауына мәжбҥр еткізеді. Осы қҧралдарға 

тарифтік (tariffs) және тарифтік емес шектеулер (non tariffs barriers) кіреді.  
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 3.Сауда саясатының сипаты және халықаралық сауданы реттеудің 

кедендік әдістері. Сыртқы сауда саясатының классикалық және негізгі қҧралы 

болып кедендік тарифтер саналады. 

Кедендік тариф - бҧл баж салықтары қойылымының жҥйеленген тізімі. 

Кедендік баж салығы деп мемлекеттік шекараны ӛту кезінде тауарлардың 

импорты мен экспортына салынатын салығы тҥсініледі. 

Импорттық салықтар механизмінің кіші ел экономикасына іс-

әрекетін қарастырайық. Қазақстанда қандай да бір тауардың 

мысалға мақта ӛндірісі мен тҧтынуы жҥзеге асырылады дейік. 

3.1. суретте 5 тҥзуі мақтаның ҧсынысын, Д тҥзуі - сҧранысты, ал Ро - 

ішкі рыноктың бағасын (тепе-теңдік баға) білдіреді. Осы баға  

кезінде ӛндірілген және тҧтынылған мақта мӛлшері О0-ге тең 

болады. Бҧл жағдай автар-киялық экономикада пайда болуы 

мҥмкін.  

 

 
 

Сурет 1. Импорттық тарифтердің іс-әрекетінің механизмі 

 

Қазақстан ӛзінің кедендік шекараларын мақтаның әлемдік бағасы Рw-қа 

тең кезінде ашты деп бол-жамдайық. Бҧл баға ішкі бағадан тӛмен 

болғандықтан, ішкі бағалар тӛмендеп, мақта ӛндірісі (Q0 -ден Q1-ге дейін 

тӛмендеп, тҧтыну Q0-ден Q2-дейін ӛседі. Тҧтыну ӛсімі импорт есебінен жҥзеге 

асып, оның кӛлемі (О2-Q1) тең болады. 

Ҧлттық мақта ӛндірушілерінің мҥддесін қорғап, Қазақстан ҥкіметі 

импорттын баж салығын (т) енгізеді. Қазақстан әлемдік бағаға әсер ете 

алмайтын кіші ел болсын. Мақтаға Р t- ге тең жаңа баға қалыптасып, Т=Рt-Рw 

болады. Осының нәтижесінде ішкі ӛндіріс кӛлемі Q1 ден Q3 -ке дейін ӛседі. Осы 

жағдай шетелдік ӛнімге импорттық баға салығын салу салдарынан шетел 

тауарларына (біздің мысалымызда мақта) бағасының ӛсуімен тҥсіндіріледі. 

Ҧлттық ӛндірушілер сорты мен сана мінездемелері ҧқсас ӛнімді сатқандықтан, 

ӛз ӛніміне бағаны кӛтеруді тиімді деп санайды. Әрине бҧл баға кӛтерілу 

деңгейі импорт тауарлар бағасының деңгейіне сәйкес келмеуі мҥмкін, бірақ 

біздің мысалымызда ол бағалардың сәйкес келуін болжамдайық. Осыған 

байланысты Рw бағасымен мақтаны ӛндіру мен сатуды тиімсіз деп санаған 

кейбір ӛндірушілер, жаңа жағдайларда ӛнімдік ӛзіне тиімді жаңа Рt бағасы 

бойынша нарықта сатуды жҥзеге асыра бастайды. 
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Мақтаға бағалардың ӛсуіне байланысты Қазақстанда тҧтыну Q2 ден Q4 

тӛмендеп, ол ӛз кезегінде импорттың азаюына әкеледі. Біріншіден, ішкі ӛндіріс 

кӛлемі ҧлғаяды. Ол, ҧсыныстың ішкі қисығының иілуіне (эластичность) 

байланысты әсері әр тҥрлі болуы мҥмкін. Екіншіден, ішкі тҧтыну кӛлемі 

қысқарады. Қысқару кӛлемі, сҧраныстың ішкі қисығының иілуіне 

(эластичность) байланысты әсері әр тҥрлі болуы мҥмкін. Сондықтан импорттық 

баж салығын енгізу, әр тҥрлі тауарлар ҤШІН әр тҥрлі нәтижелерге әкелуі мҥмкін. 

Тарифтердің бағаларға әсер етуі ішкі сҧраныс пен әлемдік ҧсыныс 

кӛлемінің арақатынасына байланысты болады. Әлемдік ҧсынысқа қарағанда аз 

сҧранысы бар Қазақстан мемлекеті қойған тариф әлемдік бағаны тӛмендете 

алмайды. Ал ішкі баға тарифтің толық сомасына ӛседі. 

Әлемдік бағаға әсер ете алатын ҥлкен мемлекет жағдайында, баж салығы 

импорттаушы елде тауар бағасын жоғарылатып, экспорттаушы елде 

тӛмендетеді. Баға ӛзгерісінің нәтижесінде тҧтынушылар импорттаушы елде 

ҧтылса, экспорттаушы елде ҧтады. Ӛндірушілерге келсек, жағдай керісінше 

болып, импорттаушы елде ҦТЫП, экспорттаушы елде ҧтылады. Кедендік баж 

салығын енгізген мемлекет болса, табыс алады. Мысал ҥшін ірі мемлекет 

болатын АҚШ-ты алып, ол Қазақстаннан астықты импорттайды деп 

болжамдайық.. 

 

Сурет 2. АҚШ-та импорттік тариф енгізілудің эффекті 

 

2 суретте баж салығын енгізуден пайда болатын ҧтыс пен шығындар 

айқын кӛрсетілген. Баж салығы ішкі бағаны Рw -дан Рt -ға дейін кӛтеріп, 

экспорттық бағаны Рw -дан Рt1-ге дейін тӛмендетеді. Астықтың ішкі ӛндірісі S1-

ден S2-ге дейін ӛссе, ішкі тҧтыну Д1-ден Д2-ге дейін тӛмендейді. Әр тҥрлі 

әлеуметтік топтар ҤШІН ҧтыс пен шығындары а, в, с, d, е нҥктелерімен 

кӛрсетілген кӛлемдегі фигуралармен анықталады. 

Бірінші кезекте американдық ӛндірушілер ҧтысын қарастырайық. Ӛйткені 

олар ӛз астығын жоғарылаған бағамен сатқандықтан, ҧтыстары ҧлғая тҥседі. Ол 

Р мен Q кӛбейтіндісінен алынған аумақтан ҧсыныс қисығының астындағы 

аумақты алып тастаудан пайда болатын а-ға тең ҧтыс ӛсіміне ие болады. Ал 
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американдық тҧтынушылар астықты жоғары бағамен сатып 

алғандықтан, ҧтылысқа ҧшырайды. 3.2. суретте олардың шығындары а, в, с 

және d аумақтарының сомасына тең болады немесе басқаша айтқанда  Р х Q 

кӛрсеткіші кӛрсететін кӛлемдегі фигура мен ҧсыныс қисығының астындағы 

аумақ кӛлемдерінің айырмасының геометриялық қысқаруын айтамыз. 

Американдық ӛндірушілер мен тҧтынушылардан басқа бҧл жағдайда 

АҚШ ҥкіметі де барын айта кету қажет. Мемлекетте бысты баж салықтарынан 

келетін тҥсімдерді жинау арқылы алады. Табыс t тариф қойылымын астық 

импортының кӛлемінің кебейтіндісіне тең болып Qt=*S2 болады. t=Pt-Pt
1
 

болғандықтан, мемлекет табысы С және Е аумақтарының қосындысына тең 

болады. 

Енді тарифтің, американдық қауымының әлеуметтік әл-ауқатына әсер 

ететін таза тиімділігін қарастырайық. Баж салығын енгізуден шыққан 

шығындар келесідей кӛрсетіледі: Тҧтынушылар шығындары - Ӛндірушілер 

пайдасы - Мемлекет табысы немесе тҥсініктерді фигуралармен алмастырса: 

(а + b + с + d) -а - (с+е) = b+d-е. 

Осы арқылы біз шығындарды ӛлшейтін екі ҥшбҧрыш және ҧтысқа сәйкес 

келетін тӛртбҧрышты алдық. b+d аумағы тариф әсерінен тиімділіктің 

тӛмендеуін кӛрсетсе, е аумағы сауда жағдайларының жақсаруынан алынған 

ҧтысқа тең болады. Ӛйткені баж салығы Қазақстан ӛнімінің бағасын 

тӛмендетеді. Баж салығы енгізілгеннен кейін, Қазақстан ірі экспорт нарығын 

жоғалтпау ҥшін ӛніміне бағаны тӛмендетуге барады. Бҧл қҧбылыс "Мецлер 

парадоксы" деп аталады. 

Нақты кедендік қорғау кӛлемі дайын ӛнім мен шикізатқа баж салығы 

кӛлемдері арасындағы айырма мен дайын ӛнімдегі шикізат ҥлесі кӛп болуымен 

байланысты жоғарылай тҥседі. Кедендік қорғау тиімділігінің деңгейі 

мынандай формуламен анықталады: 

1

11

1 a

tat
q




  

БҦЛ жерде: 1-дайын импорт ӛніміне салынатын кедендік баж салығының 

номиналды деңгейі: 

а, - тарифтің жоқ жағдайындағы аяққы ӛнім бағасындағы импортталған 

шикізат қҧнының келемі; 

t1 - импортты шикізатқа салынатын номиналды тарифі. 

БҦЛ формуладан қорғалу деңгейінің жоғарылауы дайын ӛнім мен 

шикізатқа салынатын баж салықтар кӛлемі ҧлғайғаннан ғана емес, оны ӛңдеу 

дәрежесі жоғарылаған сайын немесе қосымша қҧнның азаюына байланысты 

болып отыр. Бҧл тәжірибе кӛбінесе шығарылатын шикізаттың ӛңдеу денгейін 

жоғарылатуға тырысатын дамушы елдерге қатысты дискриминациялық сипат 

алуда. 

Кедендік баж салығы тӛмендегідей критерийлер бойынша бӛлінеді: 

1) Тауар қозғалысының бағыты бойынша. 

Тауар қозғалысының бағытына байланысты импорттық, экспорттық және 

транзиттік баж салығы болып белінеді. Кӛбінесе импорттық баж салықтары 
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кездеседі. Ӛйткені олар ҧлттық ӛндірісті, ішкі бағалар деңгейін қорғау мен 

фискалды және саяси мақсаттарда кең қолданылады. 

2) Баж салығын орнату әдісі бойынша. 

Орнату әдісіне сәйкес баж салықтары адвалорлы, спецификалық және 

қҧрама болып бӛлінеді. Әлемдік саудада кең тараған тауар бағасына 

байланысты пайыз мӛлшерімен орнатылатын баж салығын адвалорлы (бағалық) 

салық деп атайды. 

Осыған байланысты импорттық тауарларды бағалау әдісінің маңызы 

жоғарылайды. Қазіргі кезде ол кӛптеген елдерде тариф пен сауда жӛніндегі 

Генералды келісім шеңберінде жасалған кедендік мақсаттарда тауарларды 

бағалау туралы Келісіммен реттелуде. Адвалорлы баж салықтарының орта 

кӛлемі салыстырмалы тӛмен (6 пайыз) деңгейде болады. Әдетте импорттық баж 

салығы тауардың ӛңделу дәрежесі жоғарылаған сайын ӛсе тҥседі. 

Спецификалық (арнайы) кедендік баж салығы ӛлшем бірлігінің абсолютті 

мағынасында орнатылады. 

Кҧрама (комбинированный), аралас баж салықтары жоғарыда кӛрсетілген 

екі әдіспен орнатылады. 

3) Баж салықтарының іс-әрекет бағыты бойынша. 

Іс-әрекет бағыты бойынша преференциалды және дискримниациялық баж 

салықтары болып бӛлінеді. Преференциалды баж салықтары бір елдер немесе 

қандайда бір тауарларға тиімді жағдай жасау мақсатында минималды, 

деңгейден тӛмен қойылады. Дискримниациялық баж салықтары қандай да бір 

ел немесе тауарға қарсы орнатылып, оған тиімсіз жағдайларды орнатуға 

бағытталады. 

Демпингке қарсы баж салықтары орын толтыру (компенсационный) баж 

салықтарының тҥрі болып табылады. Олар демпингке қарсы қолданылып, 

бағалар деңгейін қалыпты жағдайда ҧстау ҥшін пайдаланылады. 

Тарифті саясатты қолдану тиімділігі туралы кӛптеген кӛзқарастар бар. 

Экономикалық саясат қҧралы ретінде тарифті қолданудың қарсыластары 

тарифке қарсы бірқатар дәлелдер келтіруде: 

1) Тарифтер экономикалық ӛсуді тежейді; 

2) Тариф-тҧтныушыларға салықтық ауыртпалықты ҧлқайтады; 

3) Импортталған тауарларға салынатын тариф жанама тҥрде елдің 

экспортына нҧқсан келтіреді; 

4) Тариф жҧмыстылықтың жалпы деңгейінің қысқаруына әкеледі; 

5) Тарифтерді бір жақты енгізу кӛп жағдайда сауда соғыстарына әкеледі. 

Ал тарифтерді жақтауға мынандай дәлелдер келтіріледі: 

1) Тариф - жас салаларды қорғайды; 

2) Тариф - жергілікті ӛндірушілерді ынталандыру кҧралы;  

3) Тариф - бюджеттік тҥсімдердің маңызды кӛзі; 

  4)Тариф - ҧлттық қауіпсіздікті, елдің халықаралык, беделін қорғайды 

Кедендік тарифтер кӛп тҥрлігі және орындайтын мәселелері  

бойынша мҥмкіндігіне байланысты экспорт-импорт мәмілелерін 

реттеуде ӛте кең қолданылады. Кӛбінесе импорттык, баж салықтары 
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протекционистік шара ретінде пайдаланылады. Дамушы елдерде олар 

салықтық тҥсімдерді ҧлғайтуға, дамыған елдерде олар сыртқы сауданы 

реттеуде қолданылады. 

4. Сыртқы сауданы реттеудің бейтарифтік әдістерінің негізгі тҥрлері. 

Тарифтік емес кедергілер ҥш топқа бӛлінеді: 

1) белгілі бір отандық ӛндіріс салаларын қорғауға бағытталған импортты 

тікелей шектеу шаралары: квоталар, лицензиялар, орнын 

толтыру (компенсационные) алымдары, импорттық депозиттер,  

және демпингке қарсы және орнын толтыру (компенсационные) 

баж салықтары; 

2) тікелей сыртқы сауданы шектеуге  бағытталмаған, бірақ сондай 

нәтижеге әкелетін әкімшілдік шаралар: кедендік қҧжаттарды 

дайындау, техникалық және санитарлық стандарттар мен  

нормалар, тауарды орау мен таңбалауға қойылатын талаптар 

т.б.сияқты. 

3) Сыртқы сауданы шектеуге тікелей бағытталмаған; бірақ сол 

нәтижеге әкелетін басқадай шаралар: 

Квоталар мен лицензиялар. Квота (контингент) деп - белгілі бір кезеңде 

импорттық немесе экспорттық тауарға қҧнын немесе мӛлшерін шектеуді 

тҥсінеміз. О-ге тең квота қойылған жағдайда, импортқа немесе экспортқа 

тыйым салыну, басқаша айтқанда эмбарго орын алады. Квота импорт пен 

экспорт мҥмкіндіктерінен жоғары деңгейде де қойылуы мҥмкін. БҦЛ жағдайда 

квота шектеу емес, тауардың қозғалысын бақылау әдісі болып табылады. 

Импортқа квота енгізудің елдің әл-ауқатына тигізетін әсері мен салдары 

импорттық баж салығын енгізумен ҧқсас болады. 

Экспорттық квоталар ӛте сирек қолданылады. Ол тек осы ӛнім бойынша 

елде жетіспеушілік кезінде және саяси мақсаттарда (дискриминациялық 

сипатта) қолданылады. Импорттық квоталар ҧлттық ӛндірісті шет ел 

бәсекелестерінен қорғау, жҧмыссыздықты қысқарту, тӛлем балансын жақсарту, 

тауар қозғалысын бақылау ҥшін қолданылады. 

Квотаның бір тҥрі болып экспортты ерікті шектеу келісімі табы-лады. 

Кӛбінесе ол дағдарыстағы салалар ӛніміне байланысты қолданылады. 

Квотаның басқа бір тҥрі тарифтік квоталар деп аталады. Қойылған 

квоталар кӛлемінде тауарлар импорты баж салығынсыз жҥзеге асырылып, 

осы кӛлемнен асқан импортқа жоғары салықтар салынады. Мысалға, 

АҚШ-та осындай шаралар арқылы сҥт, балық, картоп, және мотоциклдің 

кейбір тҥрлерінің импорты реттеледі. 

Квоталар кӛбінесе лицензия негізінде бӛлініп, осы жағдайда ол 

экспорт пен импортқа рҧқсат болып табылады.  

Басқадай тарифтік емес шектеулер. Мемлекет валютаны пайдалану 

әдісін (мемлекетке валютаны сатуға мәжбҥр ету және т.с.с.) анықтауға 

валютамен тӛлеуге рҧқсат алуға міндеттеуі сияқты валюталық шектеулер 

орнатуы мҥмкін. Оның салдары мӛлшерін шектеу кезіндегідей болады. 
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Одан "айналып ӛтудің" әдісі клирингтік келісімдер, қарама-қарсы сауда болып 

табылады. 

Сыртқы сауданы шектеуде басқа да тарифтік емес шектеулер 

қолданылуы МҤМКІН. Мысалға: сыртқы саудадағы мемлекеттік монополия, 

жергілікті шикізатты пайдалану талаптары, экспорттаушыларға салық 

жеңілдіктерін беру және т.б. 

Экспорттық субсидия дегенімізде мемлекеттің кәсіпорындардың 

экспортын ынталандыру мен олардың ӛнімдерінің шет ел рыноктарында 

бәсекелестігін жоғарылатуға, басқаша айтқанда пайда мӛлшеріне әсер 

етпестен экспорт бағаларын тӛмендетуге мҥмкіндік беру жолдарын тҥсінеміз. 

Ол кӛмек кӛбінесе ақшалай формада болады. 

Қазақстандағы кедендік-тарифтік реттеу мынандай қҧқықтык,-нормативті 

қҧжаттарға негізделген: 1991 жылдың 24 желтоқсанындағы ҚР "Кедендік тариф 

пен баж салығы туралы" заңы; 1999 жылдың 16 шілдесіндегі "ҚР кедендік іс 

туралы" заңы; 1999 жылдың 13 шілдесіндегі "ҚР-ғы демпинге қарсы шаралар 

туралы" заңы; 1994 жылдың 14 кӛкегіндегі "ЖҤК тҥсіру алдындағы инспекция 

бойынша келісімі"; 1999 жылдың 16 шілдесіндегі "ҚР-ғы субсидиялар мен 

шығынды ӛтеу шаралары туралы" заңы. , 

Кедендік баж салығы қойылымдарының жҥйеленген жиналымы ретіндегі 

кедендік тариф, тауарларды кодтау мен жазудың қалыпты жҥйесіне қатысты 

кедендік істің нормалары мен принциптерінде қҧрылған. Қазақстан ТМД елдері 

ҥшін әрекет ететін сыртқы экономикалық іс-әрекеттің тауарлы 

номенклатурасын пайдаланып, ол іс жҥзінде қалыпты жҥйеге сәйкес келеді. 

 

Негізгі әдебиеттер: 1,2,3 

Қосымша әдебиеттер: 1,2 

 

 

 

Тақырып 8. Капиталды халықаралық қозғалысы және халықаралық 

несиелеу 

 

1. Капиталдың халықаралық қозғалысының қазіргі кездегі масштабтары 

және динамикасы 

2. Капиталдың халықаралық қозғалысының формалары 

3. Тікелей инвестициялардың себептері және қҧрамы  

4. Портфелдік инвестициялаудың себептері мен тҥрлері 

5. Қарыз капиталының халықаралық қозғалысы 

 

1. Капиталдың халықаралық қозғалысының қазіргі кездегі масштабтары 

және динамикасы.Халықаралық капиталдар қозғалысы, оның елдер 

арасындағы белсенді миграциясы халықаралық экономикалық қатынастардың 

маңызды формасы мен бӛлігі болып табылады. 
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Капиталды шетке шығару дҥниежҥзілік шаруашылықты тереңдете 

дамыту кезеңіндегі тауарды шетке шығару монополиясын жойды. Тауарды 

шетке шығаруды толықтыра және негіздей отырып, ол ХЭҚ жҥйесінде 

анықтаушы қызметін атқара бастайды. ОЭСР бағасы бойынша, 80-жылдары 

(1983 жылдан) тікелей инвестициялардың орташа жылдық ӛсу қарқыны 34% 

тең болып, ол әлемдік сауда ӛсім қарқынынан 4 есе кӛп болды. 90-жылдар 

басындағы қысқа мерзімдік дағдарыстан кейін, ол қайтадан әлемдік сауда 

айналым ӛсімінен артық бола бастады. 

Халықаралық капиталдар рыногы қазіргі заманда әлемдік экономиканың 

іс-әрекетінде, халықаралық шаруашылық байланыстарын дамытуда 

анықтаушы элемент болып табылады. 

Капиталды шетке шьғару - бҧл жҥйелі тҥрде пайда алу және басқадай 

экономикалық, саяси ҧтыс мақсаттарында ақшалай немесе тауар тҥріндегі 

қҧндылықтардың шет елге ауысуы. Капиталдың шет елге ауысуын (капиталды 

шетке шығару) дегеніміз - бір елдің ҧлттық айналымынан капиталдың бір 

бӛлігін алып, оны қабылдаушы елдің ӛндірістік немесе айналым процесіне әр 

тҥрлі формалар (акшалай, тауарлы) арқылы ауыстыру процесін айтамыз, Бір 

елден екінші елге капитал ауысуы, ең алдымен, шығарушы елдің экономикалық 

дамуының сыртқы саудаға қарағанда ӛсу қарқыны жоғары болғанымен 

байланысты. Капитал экспортының қажеттігі дамыған елдерде капитал 

"молдығы" пайда болып, ол ҧлттық экономикадағы пайда нормасының 

тӛмендеуі, оның массасының жоғарылауымен ӛтелмейтіндігіне байланысты 

болды. 

 Капиталды шетке шығару мҥмкіндігінің пайда болуы XIX ғасыр 

соңында бірқатар артта қалған елдердің дҥниежҥзілік шаруашылықка 

тартылуына, олардың кӛбінде басты теміржол желілері салынып немесе 

салына бастауына, ӛндірістің дамуының қолайлы жағдайлармен қамтамасыз 

етілуі мен жергілікті ақшалай қорлану қаржылары пайда болып, оны тауарлы 

ӛндірісті қарқынды дамуына қосылуға дайын болуына байланысты болды. 

Статистика мәліметтері бойынша, соғыстан кейінгі жылдары сыртқы 

сауда кӛлемдері тҧрақты ӛсіп отарды, бірақ кӛбінесе бҧл ӛсім капитал 

ауысуымен байланысты болды, басқаша айтқанда капитал экспорты 

тауарды шет елге шығаруды ынталандырудың қҧралы болған. Бҧл 

тӛмендегі жағдайлар негізінде жҥргізіледі: 

- капиталды шетке шығару тауарлы формада, мысалға машина, 

қҧрал-жабдық және т.б. тҥрде жҥзеге асырылды; 

- капиталды шетке шығару - бҧл несиелеуші елде тауарды сатып алу ҥшін 

несиелер беру; 

- капиталды шетке шығару - трансҧлттық компаниялар шеңберінде ішкі 

фирмалық тауарлар ауысуы арқылы болды. 

Капиталды шетке шығару арқылы капиталистік ҧдайы ӛндірістің қалыпты 

әрекет етуінің кҥрделі мәселелері шешіліп, елдіңтауарлы экспортының ӛсуіне 

әсер етеді. Осының нәтижесінде капитал экспорттаушы елде машина, қҧрал-
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жабдыққа ішкі сҧраныс ӛсіп, пайда нормасынын тӛмендеу тенденциясы 

тоқтатылды. 

Назар аударатын тағы бір жағдай, қазіргі кезеңде егеменді елдер 

арасындағы капитал ауысуы ҥшін барлық алғышарттар бар, ол халықаралық 

еңбек бӛлінісі мен халықаралық ӛндірістің кооперациясымен кҥшейтілуде. 

Капиталдың шет елге ауысу себептері арасынан донор-елдегі 

капиталдың салыстырмалы артықшылығы ерекшеленеді. Бҧл  капиталды 

шет елде ҥлкен пайда алу мақсатында орналастырып, дивиденд немесе 

пайыздар арқылы пайда алу ҥшін жҥзеге асырылады. 

90-жылдарға дейін әлемде тиімді пайдалануды қажет ететін резервті 

капиталдың зор кӛлемдері қалыптасты. Олар сақтандыру компаниялары, 

зейнеттік, сенімділік, инвестициялық және тағы басқадай қорлар арқылы 

жинақталуда. АҚШ-тың ӛзінде 1995 жылы олардың активтері 8 трлн. доллардан 

асып тҥсті. 

ХХ-ғасырдың екінші жартысында капиталды шетке шығару ҥнемі ӛсуде, 

Капитал экспортының ӛсу қарқыны тауарлы экспорт пен ӛндірісі дамыған 

елдердің ЖІӚ-нің ӛсу қарқынынан да асуда. Капиталды шетке шығару 

кӛлемінің кҥрт ӛсуі кезінде оның халықаралық миграциясы кҥшеюде. 

Капитал қозғалысы халықаралық тауар саудасының субституты 

болып табылатындықтан, оның негізінде де тауар экспорт-тындағыдай 

себептер жатыр. Олар: 

- рынокты кеңейту; 

- жоғары пайда алу; 

- шет ел ресурстарын сатып алу; 

- саяси мақсаттар. 

Бірақ бҧл мақсаттар әр тҥрлі жолдармен жҥзеге асырылады. Ӛйткені 

капиталды шетке шығаруды ынталандыратын ӛзіндік себептері де бар. 

Олар: 

- технологиялық артықшылық. Компанияның сату кӛлемінде 

ҚЗТКЖ (НИОКР) -ға шығындар деңгейі жоғары болған сайын, оның 

капитал экспорты да жоғары болады. 

- жоғары маманданған жұмысшы күшіІ. Еңбекті тӛлеу деңгейінін 

жоғарылығы компанияны капиталды экспорттауға итермелейді. 

- халықаралық маркетингте жинақталған тәжірибе мен 

жарнамадағы басымдылықтар 

- ӛндіріс кӛлемдерінде үнемдеу. Сату кӛлемдерін ҧлғайту 

қажеттілігі компанияларды сыртқы рыноктарға шығуға итермелейді. 

- компаниялар кӛлемі, Кӛлемі неғҧрлым ірі болса, капитал  

шығару деңгейі соғҧрлым жоғары болады. 

- белгілі бір тауар ӛндірісінің шоғырлану дәрежесі мен ел ішіндегі 

бәсекенің кҥшеюі. 

- арзан ӛндіріс факторларын пайдалану МҤМКІНДІГІ. 

- транспорттық шығындардың азаюы. 

- сауда кедергілерін айналып ӛту. 
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- жергілікті рынок ерекшеліктерін жақсы білу.  

Капитал миграциясынын еларалык формаларынын топтастырылуы. 

Капитал экспорты, оның белгілі әрекет етуінің принциптеріне сәйкес, 

әр тҥрлі формаларда жҥзеге асырылады. 

Ӛзінің мазмҧны мен формасы бойынша шет елдік капитал 

салымдары әр тҥрлі болуы мҥмкін. 

Олардың, шығу кӛздері бойынша мемлекеттік және жекеменшік  

капиталға бӛлу қабылданған. 

Мемлекеттік капитал салымдарын кейде халықаралық аренада ресми 

деп те атайды. Ол мемлекеттік бюджеттен немесе халықаралық 

ҧйымдар шешімдері бойынша шет елдерге бағытталған немесе шет елдерден 

қабылданатын қаржылар. 

Тҥрлері бойынша - бҧл мемлекеттік қарыздар, несиелер, гранттар 

(сыйлар), кӛмек болып бӛлінеді. Олардың қозғалысы ҥкіметаралық 

келісімдер арқылы шешіледі. Бҧған халықаралық ҧйымдардың (мысалға 

ХВҚ (МВФ) несиелері мен басқадай қаржылары жатады. Бірақ қандай 

жағдайда да бҧл салық тӛлеушілердің ақшалары болып табылады. 

Мемлекеттік капитал кӛбінесе қарыз тҥрінде шығарылады. Бірақ басқа 

қарыз капиталдары сияқты елде артық капиталдың болуынан емес, мемлекеттік 

бюджетте артық қаржылар жоқ, ол саяси сипатта болып, қарыз берушілерге 

пайызды алу арқылы жоғары табысты қамтамасыз етеді. 

Жекеменшік капитал - бҧл мемлекеттік емес кӛздерден алынып, жеке 

тҧлғалардың шет елге орналастырылатын немесе шет елден қабылданатын 

қаржылары. 

Бҧған инвестициялар, сауда несиелері, банкаралық несиелеу кіреді. 

Олар тікелей мемлекеттік бюджетпен байланысты болмаса да, олардың 

қозғалысын ҥкімет қадағалап, ӛз уәкілдігі шеңберінде бақылап, реттей алады. 

Тәжірибеде мемлекеттік қаржыларды жеке-меншік инвестицияларға 

айналдырудың кӛп тҥрлі амалы бар. 

Мерзімі бойынша шет ел капитал салымдары: кысқа мерзімді, орта 

мерзімді, ҧзак мерзімді болып бӛлінеді. Соңғыларына 5 жылдан асатын 

салымдар кіреді. Бҧл топқа ең маңызды капитал салымдары жатады. 

Ӛйткені ҧзақ мерзімді капитал салымдарына кәсіпкерлік капиталдың тікелей 

және портфелді инвестициялары (кӛбінесе жеке меншік), қарыз капиталы 

(мемлекеттік және жеке меншік несиелер) кіреді. 

Пайдалану мақсаты бойынша шет елдік салымдар кәсіпкерлік және 

қарыз болып бӛлінеді. 

Соңғылары қаржыларды пайыз тҥріндегі пайда алу мақсатында қарыз 

беру болып табылады. Бҧл сферада мемлекеттік және жеке меншік 

кӛздерінен шыққан капиталдар әрекет етеді. 

Кәсіпкерлік инвестициялар тікелей немесе жанама тҥрде ӛндіріске 

салынып, дивиденд тҥрінде пайда алудың қандай да бір бӛлігін анықтау 

қҧқымен байланысты болады. 
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2.Капиталдың халықаралық қозғалысының формалары. 

Инвестициялардың жаңа тҥрлерін дамытуда ірі фирмалар мен 

корпорациялар, әсіресе басқа елдер рыногына енудің стратегиясын тез 

ауыстыруға ҥйренген трансҧлттық компаниялар маңызды орын алуда. Кей 

жағдайларда дәстҥрлі тікелей инвестицияларды бӛліктерге бӛледі. 

Мысалға, капитал, технология, басқару тәжірибесі, осының бәрін 

импорттаушы елге бӛлек элементтер есебінде береді. Бҧл жабдықтаушы-

фирмаларға екі жақты пайда әкеледі. Біріншіден, инвесторлар капитал 

салымдарының әрбір элементіне ӛзіне тиімді баға белгілеуге мҥмкіндік алды. 

Екіншіден, технология және басқадай қызмет кӛрсету барысында тҥскен 

пайданы бас фирмаға аудару арқылы табысын кӛрсетпеуге мҥмкіндік алады. 

Шетелдік инвестициялар кӛлемі бойынша 100 ірі компания (қаржы және 

банк ҧйымдарын санамағанда) ӛндірісі дамыған елдерде орналасқан. 

Олардың шетелдік салымдары кӛлемінің қҧны 1 ,4 трлн. доллар, ол әлемдегі 

тікелей инвестицияларының 2/ 3 бӛлігін қҧрайды. Ӛткен бес жылдықта бҧл 

ҥлес ӛзгеріссіз қалды. 

Осы компаниялар тізімін 1990 жылдан голланд концерні Роял-Датч-Шелл 

кӛш бастап келеді. Одан кейін 60,6 млрд. доллар (жалпы активтер сомасы 219,4 

млрд. доллар), бар Форд, 56,2 млрд. доллары бар Эксон келеді. 

Бірақ, егер интегралды трансҧлттық индексін қолдансақ, кҥштер 

арақатынасы толық езгереді. Ол кӛрсеткіш шетелдік салымдар келемін 

ғана емес, шетел сату кӛлемі мен шетел жҧмысшы кҥшін пайдалануды 

есептейді. Осы кӛрсеткіш бойынша "Роял-Датч-Шелл" тек 27 орынға тҥсіп, 

бірінші орынға канадалық Томсон Корпорейшн шығады. 

Алғашқы 100 ірі трансҧлттық компания мынандай нышандармен 

сипатталады: 

1) орналасуы бойынша ең ірі топты американдық ТҦҚ қҧрайды 

(100-ден 32-ісі) және шетелдік салымдардың басым бӛлігі  

осылардың ҥлесіне тиеді; 

2) ең тез ӛсіп келе жатқан топ- Жапон ТҦҚ (1990 жылы бірінші 

жҥздікті 11 болса, 1994 жылы 19 болды). Жапондық электрондық 

корпорациялар алдыңғы қатарлы ТҦҚ-дың манызды жаңа қатысушыларына 

айналуда; 

3) еуропалық ТҦҚ капитал және ғылымды кӛп қажет ететін 

салаларда, оның ішінде химиялық және фармацевтикалық ӛндірісте 

елеулі позицияларын алуда; 

4) Салалалық трансҧлттық индексінің жоғарылығымен химиялық және 

фармацевтикалық ТҦҚ, одан кейін тамақ және электрондық ӛнеркәсіптер 

ерекшеленуде, тізімді таза сауда компаниялары тҧйықтайды. 

Сонымен бірге, ірі ТҦҚ арасында қазір Азия мен Латын Америкасының 

дамушы елдерінен шыққандары да бар. Осы ТҦҚ тізімін "Дэу" (Корея 

Республикасы), "Хатчисон Уампу" (Гонконг), "Семекс" (Мексика) сияқты 

компаниялар бастайды. 
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Трансҧлттық индекс бойынша, 90-жылдар ортасында алдыңғы 

қатарды жеке компьютерлерге мультимедия жабдығын шығаруға 

маманданған сингапурлық "Криэйтив технолоджи" фирмасы алған 

болатын (онын ҥлесіне әлемдік рыноктағы осы ӛнімнің 60 тиеді). 

Орналасуы бойынша осы ТҦҚ тобы ішінде Оңтҥстік  Корея мен 

Тайвань корпорациялары ерекшеленді (әр елден 8-ден). Салалық трансҧлттық 

индекс бойынша, жоғары кӛрсеткіштер қҧрылыс және электрондық ӛндірісте 

болды. 

Қазіргі уақытта дамушы елдерден шыққан 50 ірі ТҦҚ- ға осы елдердегі 

фирмалардың шетелдік салымдарының жалпы кӛлемінің 10-нан аса ҥлесі 

тиеді. 

Сонымен қатар, сатудың жалпы кӛлемінде шетелде сату ҥлесі 

жоғарылады (30), бірақ шетел активтерінің ҥлесі әлі де тӛмен (9). Сондықтан 

трансҧлттық интегралды индексі дамушы елдердің ТҦҚ-да (21), бірінші 

жҥздіктегі ТҦҚ-ға (42) қарағанда екі есе тӛмен. Әрине бҧл жағдай дамушы 

елдерден шыққан капиталының трансҧлттандыруының қысқа тарихымен 

тҥсіндіріледі. Соған қарамастан, дамушы елдерден шыққан ТҦҚ-ар ӛз 

операцияларының интер ҧлттандырылуын жоспарлап отыр. 

Соңғы уақытта жекелеген елдер мен компаниялардың шетелдік 

салымдар іс-әрекетінің қарқындылығының себептері ішінен бәсекелестіктің 

кҥшеюі, жаңа технологиялар, жекешелендіру, ҥкіметтің қолдау кӛрсетуі 

сияқтыларын атауға болады. Одан басқа инвестициялар тартуға белсенді әсер 

ететін, келесідей аймақтық топтарды атауға болады: ЕО, НАФТА, 

АСЕАН.АТЭС. Ӛйткені олар бизнестің глобализациясы, инвестициялық 

режимдерді жасақтау мен практика жҥзінде қолдануға әсер етеді. 

Қазіргі кезде әлемдік экономика тікелей инвестициялар жӛнінде зиын 

тәртібін анықтайтын кӛп жақты механизмді қҧру бағытында қозғалуда. Осыған 

байланысты тӛмендегідей жағдайларды атауға болады: 

1) инвестициялық тәртіпті ырықтандыруға бағытталған заңдар- 

дағы ӛзгерістер. (1995 жылы 64 елде 112 ӛзгеріс қабылданып, 

оның 106 тәртіп жеңілдетілген); 

2) нақты мәселелерді кӛрсететін аймақтық келісімдер орнының 

жоғарылауы. Оның ішінде: тәртіп, кепілдіктер, инвестициялық  

таластарды реттеу, заңсыз тӛлемдер мен басқадай коррупция 

тҥрлерімен кҥрес жҥргізу, информация ашу тәртібін тағайындау, 

фирмалардың трансферттік бағаларына бақылау, сыртқы ортаны 

қозғау, ТҤПКІЛІКТІ әлеуметтік сияқты мәселелерді шешу кіреді; 

3) жаңа, кӛп жақты тәсілді, әсіресе қызмет кӛрсету, интелектуалды 

меншік қҧқығы, сақтандыру, таластарды реттеу, жҧмыспен қамту мен еңбек 

қатынастарына байланысты қалыптастыру. 

Эксперттік бағаларға сәйкес, ірі инвесторлар ӛзінің шетелдік 

операцияларын жеделдетуге бейім. Дамыған елдер тобынының ішіндегі қарама-

қарсы инвестициялары, ТҦҚ бірінші жҥздігінің негізгі нышаны болып қала 

беретіні де айқын. 
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Бірақ кейбір географикалық нюанстар бар: американдық фирмалар 

батыс еуропалық рынокқа кӛз салуда (әсіресе жоғары технологиялар мен 

тҧтыну тауарларды шығару бағытында); еуропалық ТҦҚ негізгі капитал 

салымдарын американдық рынокта жасауды кӛздеуде; жапондық ТҦҚ басты 

мақсаттары Азияда. Азияға американдық және еуропалық ТҦҚ-да 

қызығушылық танытуда. Сондықтан 90 жылдардың екінші жартысында ТҦҚ 

капиталының негізгі ағымы Азия елдеріне бағытталуы ықтимал. Дамушы 

елдерге келетін болсақ, олардың жаңа инвестициялары да дамушы елдерде 

орналасуы мҥмкін. 

Тікелей шетел инвестицияның салалық қҧрылымына қарасақ, шетел 

капиталын салуға жаңа мҥмкіндіктер ашылғанын атауға болады. Бҧл кӛптеген 

елдердің экономика секторларындағы ырықтандару мен реттеуден бас тарту 

прогресінің нәтижесі және ҥкіметтердің шетелдік капитал ресурстары мен 

технологияны тарту шараларынан болды. 90 жылдар басынан инфрақҧрылым 

салаларына жыл сайын 7 млрд. доллардай шетел инвестициялары салынып 

келді. Соған қарамастан, бҧл салалардың инвестициялық қажеттіліктері әлі де 

толық қанағаттанбаған, оған жаңа капитал салымдары ҥшін кӛп мҥмкіндіктер 

қалуда. 

ТҦҚ орналасқан негізгі елдерден келетін инвестициялық ағымында 

инфрақҥрылым салаларына тек 3-5% ғана тиеді. Кӛптеген елдерде 

экономиканың осы секторына тікелей шетел инвестицияларының жалпы 

кӛлемінің 1%-нен аспай отыр. 1994 жылғы мәліметтер бойынша, ТҦҚ басқа 

елдердің инфрақҧрылым салаларына 14 млрд. долл. салды, ал ол 

жинақталған шетел активтерінің тек 2,3% қҧрайды. Трансҧлттандыру 

басында инфрақҧрылым салаларының маңызы жоғары болған еді. 1940 жылы 

АҚШ фирмаларының Латын Америка мемлекеттеріне салымдарының 1/3 

бӛлігі тиетін еді. 

Бірақ келесі онжылдықтарда ҧлттандыру мен экспроприация 

процесінің толқыны шетел капиталының инфрақҧрылымындағы қатысу 

ҥлесін кҥрт тӛмендетті. Тек соңғы уақытта бҧл тенденцияның ӛзгеруі 

байқалуда. 

Қазіргі уақыттағы ТҦҚ инфрақҧрылым салаларына 

қызығушылығы бірнеше факторға байланысты. 

Ҥкімет инфрақҧрылымның дамымағандығы ҧлттық экономиканың 

дамуына тежеу болатынын тҥсініп, осы салаларда мемлекеттік бақылауды 

азайту мен жекешелендіруге барып, инфрақҧрылымға шетел 

инвестициялары мен технологияны тарту шараларын жасауда.. 

Жекешелендіру 1988 жылдан 1995 жылға дейінгі кезеңде инфрақҧрылым 

салаларына жекеше капиталдың 40 млрд. доллар ресурсын тартуды 

қамтамасыз етті және оның 50% астамын шетелдік тікелей және портфельді 

инвестициялары қҧрады. 

Ғылыми-техникалық жетістіктерді енгізу нәтижесінде, инфра-

қҧрылым салалары, ең алдымен телекоммуникация тҥбегейлі езгерістерге 

ҧшырады. Егер бҧрын, бҧл сфераларда табиғи монополия ҥстемдігі жҥрсе, 
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енді олар тиімді инвестициялар жасаудың ҥлкен потенциалы бар бәсекелес 

салаларға айналды. Кӛптеген елдерде инфрақҧрылым дамуын 

қаржыландыруға мемлекет бюджетінің ресурстары жеткіліксіз болуда. Соған 

сәйкес, жеке меншік капиталды тарту қажеттілігі туындайды. Кӛбінесе ол 

ТҦҚ жинақталып, мысалға мына тізбектер арқылы қҧрылыс-басқару-беру; 

қҧрылыс-иелену-басқару; қҧрылыс-иелену-беру сияқты жобаларды 

қаржыландырудың жаңа тәсілдерін қолдану арқылы жҥзеге асырылады. 

Тікелей шетелдік инвестициялардың инфрақҧрылым салаларындағы 

жеткіліксіздігіне қарамастан, ТҦҚ іс-әрекетін кеңейту ҥшін жағдайлар ӛте 

кӛп. Капитал салымдарының қажетті мӛлшер деңгейінің жоғары 

болғанына карамастан, кӛптеген жобалар инвесторлар ҥшін қызықты және 

тартымды болуда. Тікелей шетел инвестициялары мен инфрақҧрылым 

салаларын мемлекеттік реттеудің ырықтандырылуы және инвестицияға 

кепілдік берумен жҥргендіктен, ҧлттандыру мҥмкіндігінің қатерін 

тӛмендетуде.  

Сӛйтіп, халықаралық капитал қозғалысы әр тҥрлі каналдар арқылы 

жҥргізіліп жаткан қазіргі заманда дҥниежҥзілік байланыстардың ең қарқынды 

дамып келе жатқан тҥрі болып табылады. Интернационализация 

процестері соңғы он жылдықтарда тікелей шетелдік инвестициялар, 

соған сәйкес, оның басты субъектілері - халықаралық корпорацияның, әлемдік 

экономика мен халықаралық экономикалық қатынастарда маңызын 

жоғарылатты. 

3.Тікелей инвестициялардың себептері және қҧрамы. Мақсатына 

байланысты кәсіпкерлік капитал салымдар тікелей және портфельді болып 

бӛлінеді. Алғашқылары, ҧзақ мерзімдегі мҥддеге байланысты болып, меншік 

қҧқығы мен басқарудағы қҧқықтарына ие болуын қамтамасыз етеді. Кӛбінесе 

Шет елге дайын ӛнім ӛндіру ҥшін шетелдік инвестициялар тҥрінде ӛндіріс 

факторларының халықаралық ауысуы жҥзеге асырылуда. Шетелдік 

инвестициялар шетелде меншікке иелену мен ӛз еліне қарағанда жоғарырақ 

пайда алу мақсатымен жҥзеге асырылады. Капиталды шетке шығару арқылы 

елдер арасында тығыз экономикалық байланыстар қалыптасады. Сӛйтіп, 

фирмалар ҥшін, экономикалық тҧрғысынан қарастырғанда, бҧл: 

- ӛзі ҥшін қалыпты рынокты қамтамасыз ету немесе ҥшінші 

елдер рыногына шығудың бастамасы; 

- әр тҥрлі секторлары жекелеген елдерде орналасқан ӛзіндік ішкі рынокты 

қҧру; 

- аймақтық және халықаралық деңгейдегі мемлекеттік  

қатынастарға ӛзінің мҥддесін қосу; 

Тікелей инвестициялардың капиталды қабылдаушы елдегі негізгі тҥрлері 

болып; 

- шет елде кәсіпорындар, оның ішінде филиалдар мен (тәуелді)  

кәсіпорындарды қҧру; 

- контаркт негізінде бірлескен кәсіпорындарды қҧру; 

- табиғи ресурстарды бірлесіп ӛндіру; 
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- елдің кәсіпорындарын сатып алу немесе жаулап алу (захват)  

болып табылады. 

Тікелей инвестициялар әлемдік рынокта халықаралық корпорациялардың 

ҥстемдігінің негізін қҧрайды. Олар, оған шетелдік кәсіпорынды толық 

иеленуіне немесе акционерлік капиталдың инвестор тарапынан толық 

бақылауына мҥмкіндік беретін бӛлігін иемденуге қамтамасыз етеді. Бҧл 

жағдай кӛбінесе шетелдік инвесторда компанияның акционерлік капиталының 

25-нен аз емес бӛлігі болғанда жҥзеге асады. АҚШ, ГФР, Жапония 

статистикасы бойынша, тікелей инвестицияларға, акционерлік капиталдың 

10 жоғары болып, кәсіпорынды бақылауға мҥмкіндік беретін инвестицияларды 

жатқызады. П.Х.Линдерт пікірі бойынша, тікелей және портфельді 

инвестициялардағы айырмашылык,... ең алдымен бақылау мәселесінде. 

Тікелей инвестициялар дегенде, компанияның акцияларының 10 және 

одан кӛп пайызына шетелдік бақылау немесе кәсіпорынды басқарудағы "тиімді 

дауысын" тҥсінеміз. Кейбіреулері ҥшін бҧл тек меншікпен, акционерлік 

капиталдағы бӛлігімен байланысты. Оны мына жолдармен жҥзеге асыруға 

болады: 

1) шет елде акциялар сатып алу; 

2) пайданы қайта инвестициялау; 

3) ішкі фирмалық қарыз беру мен қарыздану. 

Одан басқа да әр тҥрлі акционерлік емес тҥрлері бар. Оған: 

субконтрактар, басқару келісімдері, франчайзинг, лицензиялар, келісім-

шарттар, ӛнімді бӛлісу және тағы басқалар кіреді. Шет елдік тікелей 

инвестициялардың әдістері мен тҥрлері тҥсінігі кеңею процесі, глобалды мәні 

бар мәселелерді туындатып, оны шешу ҥшін жаңа тәсілдер мен шешімдерді 

қажет ететінін мойындауымыз қажет. 

Ресми мәліметтерге сәйкес, 1914 жылдан екінші дҥниежҥзілік соғыс 

аяғына дейін шетелдік капитал салымдары 1/3-ге кӛбейді. Одан кейін ол әр 10 

жыл сайын, одан кейін 6-7 жыл сайын еселеніп отырады. 50-жылдар ортасынан 

ол 4 есе ӛсті, ал 80-жылдарға әлем 450 млрд. доллары бар капитал 

салымдарымен аяқ басты. 1990 жылы оның кӛлемі 1,7 трлн. долларға жетіп, 

1996 жылы тікелей инвестициялардың жалпы сомасы 3 трлн. АҚШ долларына 

жақындады. 

Соғыстан кейінгі жылдары жеке меншік компаниялар тарапынан шетелдік 

кәсіпорындарға капитал салымдарының кҥрт ӛсуі байқалды. Тікелей 

инвестициялардың негізгі бӛлігі ӛндірісі дамыған елдердің ӛңдеуші салаларына 

бағытталды. Бҧл сала капитал тартушы ел ҥшін ең тиімді болып табылады. 

Экспорттаушы ел тікелей инвестицияларды белгілі бір ресурстарға қол жеткізу 

мен ӛнімі ҥшін рыноктарды жаулау мақсатында жҥзеге асырады. Кӛбінесе ірі 

шет ел компаниялары жаңа идеяларды пайдалану ҥшін шет елдегі жас және 

қауіп-қатерлігі жоғары компанияларды сатып алуда. Мысалға, GеnегаL Моіогs 

компаниясы Жапон кәсіпорындарын сатып алу арқылы олардың шығынды 

азайту мен жобалау тиімділігін, жаңа ӛнімдерді қҧрастыру технологияларын 

алды, ал неміс автомобиль жасау фирмасын сатып алғанда, олар немістердің 
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баскарудағы іс-әрекет ҧйымдасуы мен методикасын пайдаланды. Және бҧл 

кӛлденең болсын, тік бағытта болсын іске асырылуы мҥмкін. Сӛйтіп, ірі 

американдық капитал сыртқы инвестицияларды жоғары пайда алу мақсатында 

ғана емес, ӛзінің ӛндірісін дамыту ҥшін пайдалануда. Басқа елдердің 

жетістіктері, әсіресе, АҚШ-та қолданылуда. Ал американдық тәжірибені 

пайдалану мақсатында жапон және еуропалық компаниялар ӛз капиталдарын 

АҚШ экономикасына салуда. Осы мемлекетаралық капитал ауысу арқылы 

индустриалды елдер даму деңгейінің бірдей болуына әкеледі. 

60-жылдардан 70-жылдар соңына дейін капитал миграциясының ең 

ҥлкен аймағы Батыс Еуропа болды. Бҧл интеграция процесінің дамуымен 

тікелей байланысты. Инвестициялардың қарама-қарсы жҥруі Еуропа 

экономикалық одағының ӛзара салымдары және басқа елдерден капитал ағымы 

есебінен жҥзеге асырылады. Ал 80-жылдары АҚШ шетел капиталын тартудың 

негізгі, қуатты орталығына айналды. Ол, кӛбінесе, пайыз мӛлшерін 

жоғарылатқан, Р.Рейган ҥкіметінің саясатымен байланысты болды. 

Дамыған елдер арасындағы капитал сіңісуінің бірнеше себептері бар. 

Алғашқысы, 50-60 жылдардағы дамушы елдердегі инвестициялық ахуалдың 

тӛмендеуіне байланысты. Сол кезеңде дамушы елдерде ҧлт азаттық 

қозғалыстың кең етек жаюы шетелдік меншікті ҧлттандырумен сипатталған еді. 

Арзан ӛндірістік ресурстар, оның ішіндегі арзан жҧмысшы кҥші сияқты 

факторлар ӛз мәнін жоғалтты. Жаңа технологияларды пайдалану шикізатты 

ҥнемді пайдалану мен жоғары маманды жҧмыс кҥшін қажет етті. Екінші себебі 

дамыған елдерде ғылымды кӛп қажет ететін ӛнімінің ірі ӛндірісін қҧру ҥшін 

алғышарттарының болуында. Оған жоғары маманды жҧмысшы кҥші, қаржы 

ресурстары мен сыйымды ішкі рыноктар кіреді. Ҥшінші себеп ғылыми-

техникалық революциясының ӛрістеуіне байланысты. Дҥниежҥзілік 

шаруашылықтың бҧл даму кезеңінде капиталдың ӛзара қозғалысы ҥшін жаңа 

себеп - жекелеген индустриалды елдердің ғылыми-техникалық жетістіктерін 

толық пайдалануға тырысуымен сипатталды. Алдыңғы қатарлы технология 

жетістіктеріне қол жеткізу ҥшін ол елдерде филиалдар, бірлескен 

кәсіпорындар және т.б. ҧйымдар ашылды. Тӛртінші себебі, орта және ҧсақ 

кәсіпорындардың ҥшінші елдерден тауар әкелуін қиындатқан интеграциялық 

топтарының кедендік шектемелерін айналып ӛтуімен байланысты болды. 

Ең соңында капиталды шетке шығарудың басты мақсаты -максималды 

пайда алу. Ол ҥшін пайда нормасындағы айырмашылық, салық салудағы 

ерекшеліктер, шикізат пен материал бағаларындағы ӛзгешеліктер 

пайдаланылады. 

Капитал экспортының географиясының ӛзгеруі туралы айтқанда, бір 

қызық жәйтке кӛңіл аудару қажет. Қазіргі кезде капитал миграциясы тек 

ӛндірісі дамығын елдер арасында ғана емес, солар мен дамушы елдер арасында 

да ӛтуде. Біз дамушы елдерден, әсіресе ОПЕК ҧйымының елдерінен дамыған 

елдерге капитал экспортына куә болып отырмыз. Бҧл бағыттағы капиталды 

шығару дамушы елдерге жоғары табыс әкелумен қатар, олардың ӛндірісі 

дамыған елдермен экономикалық байланысын нығайтады.  
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Бірақ, бастапқы кезеңде капитал экспорты негізінен индустриалды 

елдерден, ӛздеріне тәуелді аграрлы елдерге бағытталған еді. Мысалға, Англия 

мен Франция ӛз қаржыларын Ҥндістан, Египет, Алжир, Сирия және тағы басқа 

да отарларына салған, АҚШ ӛз капиталын Латын Америкасына, ал Германия - 

Оңтҥстік-Батыс Африкаға бағытталған. 

Сол кездің ӛзінде ӛндірісі дамыған, бірақ экономикалық даму қарқыны 

тӛмен елдерден ҥрдісті қарқынмен дамып жатқан индустриалды елдерге 

капитал ауысуы жҥріп жатқан. Мысалға, Англиядан АҚШ-қа, Франция 

мен Англиядан Германияға капитал ауысуы болған. Бірақ осы елдер 

арасында қарама-қарсы капитал қозғалысы байқалған. Ол ішкі рыноктың ӛсуі 

тез дамып келе жатқан АҚШ пен Германия ҧлттық шаруашылықтарынан қалып 

қалуына байланысты. АҚШ ағылшын капиталын қабылдаса да, ӛзі Англияда 

бірталай инвестициялар жасады. 

Шетелдік капитал салымдарының салалық қҧрылымы қабылданушы 

елдің даму деңгейімен белгіленеді. Мысалға, ӛндірісі дамыған елдерде шетел 

капиталы алдыңғы қатарлы техника мен технологияларды қажет ететін дайын 

ӛнім ӛндірісіне салынған болатын. Ал нашар дамыған елдерде, керісінше, 

машина, қҧрал-жабдыққа қажеттілігіне қарамастан, капитал ең алдымен тау-

кен, металлургия мен басқадай негізгі салаларға, несие жҥйесі мен 

инфрақҧрылымға барып, олардың табиғи ресурстарын игеруді жҥзеге 

асырған. Одан кейін ғана шетел капиталы ӛңдеуші салаларды қаржылан-

дыруға бағытталған. Оның ӛзінде де ең алдымен кҥрделі емес, жаппай ӛндірісті 

ҧйымдастыруға есептелген салаларға салынған еді. 

Қазіргі кезде тҥгелдей дерлік елдер тікелей инвестициялардың 

экспортерлері және импортерлері болып табылады. Соған қарамастан, 

оның географикалық қҧрылымдағы инвестицияларынын бӛлінуі біркелкі 

емес. Мысалға, Жапония ірі капитал экспорттаушы болғанымен, ӛз 

экономикасында тікелей шет ел инвестициялар мӛлшері тек 173831 млн. АҚШ 

доллары болып отыр. 

Соңғы жылдары тікелей инвестициялар ағымында ӛзгерістер байқалуда. 

Дамыған елдердің ҥлесі азайып, дамушы және ӛтпелі экономикасы бар 

елдердің ҥлесі артуда. Тікелей инвестициялардың негізінен индустриалды 

елдер ҥлесіне 85%-дан астамы тиеді. Бірақ бҧл елдер ірі капитал импортерлері 

де болып табылады. 1996 жылы тікелей шетел инвестиция кӛлемі 349 млрд. 

долларға жетті. Оның 100 млрд. дамушы елдерге бағытталса, дамыған елдерге 

220 млрд. доллардан астам инвестиция келді. 

Қазіргі кезде тікелей инвестициялардың ҥш полюсті глобалды қҧрылымы 

туралы айтуға негіз бар. Оған: АҚШ, Еуропа Одағы, Жапония кіреді. Осы 

ҥштік капиталды шетке шығару мен қабылдаудың 4/5 бӛлігін иеленеді. АҚШ 

ең ірі капитал импортері болды. Еуропа Одағының аймақтық тікелей 

инвестиция негізінде интеграция деңгейі ӛсіп, бҥкіл аймақ ең ірі капитал 

экспорттаушы болды. Жапонияда капиталды сыртқа шығару қарқыны 

жоғарылығымен ерекшеленуде және сыртқы экономика кӛлемі бойынша 

әлемде ӛз позицияларын әлі де нығайта алады. Азия елдері (Жапонияны 
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санамағанда) жақын жылдары-ақ тікелей шет ел инвестицияларын 

тартудан Батыс Еуропа елдерінен озады. Ар Андерсен консультанттық 

топтың мәліметі бойынша, шет елге капитал салымдарының негізгі 

итермелеуші себебі болып, ӛндірістік шығындарды тӛмендету емес, шет ел 

рыноктарына кіруді кеңейту болып табылады. 

Осы ҥштік ішінде капиталдың ӛзара шырмалуы жҥріп, ӛзара сауда 

әлемдік саудаға қарағанда қарқынды ӛсуде. Ҥштік негізінде ӛз халықаралық 

еңбек бӛлінісі мен ҧлттық аймақтық деңгейдегі реттеу механизмі мен 

дҥниежҥзілік шаруашылық стандарттарын анықтайтын жаңа жоғары сатысы 

қҧрылуда. 

"Ҥлкен жетілік" елдері рыноктың жоғары қабаттағы "штаб-квартирасы" 

сияқты болуда. Интеграция бҧл жерде, қандайда келісімдер негізде емес, 

нарықтық кҥштердің шаруашылық дамуының қарқындылығын қамтамасыз 

ететін ережелер негізінде жҥруде. 

Тікелей және портфельді инвестициялар ҥшін ең тартымды елдер болып, 

дамыған Солтҥстік Америка мен Еуропаның елдері болуда. Капиталдың ірі 

экспортерлары мен импортерлер болып, жоғары дамыған елдер, оның ішінде 

әсіресе АҚШ пен Еуропа Одағы кӛрінуде. АҚШ автомобиль, 

телекоммуникация мен кӛтерме саудада ӛз позицияларын нығайтуға 

ҧмтылуда. Инвестицияларды тартумен бірге олар жаңа ӛнім, технология мен 

жаңа басқару шешімдерін де әкелуде. 1995 жылы АҚШ тікелей 

инвестициялардың Европаға кӛлемі 17%, ал Азияға - 16% ӛсті. Ӛз жағынан 

жапон және еуропа автокӛлік компаниялары АҚШ-та табысты жҧмыс 

істеуде. Соған қарамастан, бір ӛзгешелікті айтуымыз қажет, Жапония басқа 

елдерге ірі капитал экспортері болса да, оның экономикасында тікелей шет 

ел инвестициялары жоқ. 

Экономиканың глобализациясы дамыған және дамушы елдердің 

мҥдделерінің сәйкес келуіне әкелді. Зор әлемдік бағалы қағаздар рыногы 

қалыптасуда. 90-жылдар Оңтҥстік-Шығыс Азия, Латын Америка, Шығыс 

Европаның дамушы елдері әлемдік экономикаға интеграциялана бастауымен 

сипатталды. Ақырындап капитал қозғалысының еркіндігін қиындатқан 

кедергілер алынып, шет ел капиталын қарқынды тарту мен қорғау шаралары 

жҥзеге асырылуда. Дамушы елдер арасында шет ел капиталын 

импорттаушы ірі елдер аймағына Азия, Тыңық Мҧхит және Латын Америкасы 

елдері кіреді. 90-жылдар ортасындағы мәліметтер бойынша, тікелей 

инвестициялар ағымы аймақтар бойынша темендегіше бӛлінді:  

Шығыс Азия мен Тынық мҧхит аймағы - 52%, Латын Америкасы - 29%, 

Шығыс Еуропа мен Орталық Азия - 9%, Шығыс және Солтҥстік Африка - 4%; 

Африканың субсахара беліндегі елдер 4%, Оңтҥстік Азия 2%. 

Азиялық елдер ішінде шетел инвестициялары ҥшін ең тартымды Қытай, 

Сингапур, Малайзия, Индонезия, Гонконг, Тайланд, Тайвань, Оңтҥстік 

Корея, Филиппин елдері болды. Ал тікелей инвестициялар кӛлемі бойынша 

ірілеріне Қытай, Сингапур мен Индонезия кіреді. Ең кӛп бӛлігі, әрине, Қытай 

ҥлесіне тиеді. Бҧл елде аймақтық экономиканың ӛзгеше бір орталығы қаланып, 
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ол арқылы экономикасы қуатты елдер ӛзара және дамушы алдермен әрекет 

етуде. 

Капитал импортының екінші тартымды орталығы болып Латын 

Америка елдері саналады. 

Бҧл аймақтағы таза шет ел инвестицияларының ірі импорттау-

шыларына Бразилия мен Мексика кірді. 1996 жылы осы континентке 

бағытталған 31 млрд, доллар инвестицияның 8-і Бразилияға, ал 7-і Мексикаға 

тиді. Одан кейін Перу (3,4), Аргентина (1,4), Боливия (0,5). Қалған елдер шетел 

инвесторлар назарына ілікпеуде. Әлемдік тәжірибеде инвестицияларға қатысты 

ЖІӚ-ге пайыз кӛлемі кӛрсеткіші кең қолдануда. Осы кӛрсеткіш бойынша 

бірінші орынды Боливия (ЖЮ 6,5%), одан кейін Перу (4,4%), ал Бразилия (1%) 

алуда. 

Соған қарамастан, соңғы жылдары Шығыс Еуропа мен КСРО-ның 

бҧрынғы республикаларының шетел капиталын тарту процесі кҥшейді. 1989 

жылдан 1996 жылға дейін осы елдерге 31 млрд. доллардан астам инвестиция 

салынған. Осы топтың ішінде ірі капитал импорттаушылырға бҧрынғы 

социалистік елдер мен Балтық Республикалары кіруде. Венгрия әр 

тҧрғынына есептегенде 200 доллардан немесе жалпы кӛлемі 2 млрд. долл. 

инвестиция алды. Ал ТМД елдерінің экономикаларына не бары 13 млрд. 

доллар салынды. 

5. Портфелдік инвестициялаудың себептері мен тҥрлері. Портфельді 

инвестиция деп - шетел кәсіпорынына бақылау орнатуға мҥмкіндік бермейтін, 

акциялар, облигациялар және капитал салымдарының басқадай тҥрлерін 

айтамыз. Инвесторлар пайданы тек бағалы қағаздар ережелеріне сәйкес ала 

алады. 

Портфельді инвестициялар - ірі корпорация, орталық және жеке меншік 

банктер шығаратын қарыз облигацияларын, шетел капиталын тарту арқылы 

қаржыландырудың маңызды кӛзі. Шетелдік портфельді инвестицияларды 

жҥзеге асыруда делдалдық қызметті ірі инвестициялық банктер жҥргізеді. 

Портфельді инвестициялар қозғалысына жекелеген елдердегі 

Облигацияға тӛленетін пайыз мӛлшерінің нормасындағы айырмашылық 

қатты әсер етеді. 

Портфельді инвестицияның тікелей инвестициялардан негізгі 

айырмашылығы - портфельді инвестор ӛзі қаржыландыратын кәсіпорынға 

бақылау орнатуға ҧмтылмайды. Кейбір халықаралық компаниялар 

жарғыларында оның ӛзі қаржы салатын кәсіпорында директорлар кеңесіне 

сайлануына және басқаруына қатысуға тыйым салынған. Бҧл басқаруға қатысу 

жаңа мамандар штатын қажет етіп, бас компанияның инвестициялық 

саясатындағы икемділігін азайтар еді. 

1950-1960 жылдары ӛндірісі дамыған елдерде экономикалық даму 

қарқынының жеделдеуі болды. Бҧл жағдайдың капиталды шетке шығаруға екі 

жақты әсері болды. Бір жағынан, ӛндірісі дамыған елдерде капитал салу ҥшін 

жаңа сфералар ашылды. Капиталдың артық мӛлшерінің кӛп бӛлігі әскери 

салаларға тартылды, қалғаны инфрақҧрылымды кеңейтуге, қызмет кӛрсету 
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сферасын, ғылымды, денсаулық сақтауға, білімді дамытуға бағытталды. 

Екінші жағынан, экономикалық даму қарқынының жеделдеуі, ӛндірістік 

корпорациялардың капиталын шоғырландырып, банк ресурстарының 

орталықтандырылуын қамтамасыз ету арқылы капиталды шетке шығаруды 

ынталандыруға қосымша себептер қалыптастырды. 

Экономикалық жағдайдың ӛзгеруі капиталды шетке шығаруда жаңа 

қҧбылыстардың пайда болуына әкелді, Егер бҧрын инвестициялар шет ел 

экономикасына ӛз фирмаларын қҧру мен қабылдаушы елдердің ҧлттық 

акционерлік қоғамдарына капитал салу арқылы жҥргізілсе, енді 

инвестицияның жаңа тҥрлері пайда болды. Оның қатарына мыналарды 

жатқызуда болады: 

- бірлескен кәсіпорындарды қҧру; 

- кәсіпорындардың толық қҧрылысын жҥргізу арқылы тапсыру; 

- "ӛнімді-қолға" тҥріндегі келісім. Оның кәсіпорынды толық 

дайын тапсырудан ерекшелігі - шетел фирмасының қҧрылып 

жатқан кәсіпорынға жергілікті маман дайындау жҥзеге асырылады;  

- ӛнімді бӛлу туралы келісімдер; 

- қатерлі жобалар туралы келісімдер, кӛбінесе мҧнайды ӛндіру  

бағытында жҥзеге асырылады; 

- лицензиялық келісімдер, оның ішінде сатып алушыға басқару  

саласындағы кейбір қосымша қызметке лицензия беретін 

франчайзинг; 

- жабдықтаушы-компанияның кейбір ережелік ҧстануы 

міндеттемесіне айырбасы. 

Технология экспорты капитал инвестициясының арнайы тҥріне 

айналды. Бҧл тҥрін жҥзеге асырғанда, технология элементтерін (патент, 

лицензия, сауда маркасы, басқару тәжірбиесі, т.с.с.) жабдықтаушы-

компания тӛлем ретінде қабылдаушы компанияның пайдасының бір бӛлігіне 

ие болады. Бҧл жерде капитал экспорты сату мен несие беру нышанына ие 

болады. Мысалға: ғылыми-техникалық жетістікті белгілі бір мерзімге 

сатылды, бірақ сатушы меншік иесі болып қала береді. Кейде технология 

экспорты оны сатып алушы фирманың акцияларының бір бӛлігіне 

айырбасталады. Осыдан, кӛріп отырғанымыздай, технология экспорты 

ерекше тауарды шет елге шығарумен ғана емес, шетке шығаруға байланысты 

экономикалық қатынасымен де сипатталады. 

Жаңа формалар дәстҥрлі тікелей инвестициялар орнын баспаса да кең 

дамып келе жатыр. Олар кӛбінесе қабылдаушы елдің ішкі рынЬгына жҧмыс 

істейтін және алдыңғы қатарлы технология емес, толыққан технологиялармен 

жҧмыс істейтін салаларда кең етек жаюда. 

 Кӛрсете кететін бір жәйт, шығарылатын капиталдың басым бӛлігі ірі 

компаниялар меншігі болып табылады. Бҧл тҥсінікті де. Ӛйткені шетел 

инвестицияларын жҥзеге асыру ҥшін, кәсіпорын кӛлемі мен оның қолындағы 

қаржы және басқадай артықшылықтар арасында тікелей ӛзара тәуелділік бар. 

Бірақ оған қарамастан, соңғы уақытта капиталды шетке шығаруда кіші 
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және орта фирмалар кең мҥмкіндіктерге ие болып, ірі компанияларға 

қарағанда бірқатар басымдылықтар алды. Кіші және орта кәсіпорындар ҥшін 

капиталды шетке шығару тауарларын шетел рыноктарына ӛткізумен 

байланысты. 

Соңғы уақытта батыс инвесторларына әр тҥрлі жобаларды қаржыландыру 

жҥйесінің ӛзгеруі кӛп қолдау кӛрсетті. Егер бҧрын осы мәселені шешуді 

жабдықтаушы-фирмалар толық ӛз мойнына алатын болса, қазіргі уақытта ол 

мәселені тәуелсіз қаржы компаниялары немесе банктер шешуде. Сӛйтіп, 

трансҧлттық банктердің пайда болуы импорттаушы елдердегі ірі 

ӛндірістік жобаларды қаржыландыруды жылдамдатты. Жобаларды 

каржыландырудың бірлескен тҥрі пайда болды. Ол бірнеше банктердің 

жобаға қатысып, одан кейін рынокты ӛзара бӛлісу сипатында болды. Капитал 

импортының мҥмкіндігін кеңейтуде евровалюта рыногының дамуы маңызды 

орын алады. 

6.Қарыз капиталының халықаралық қозғалысы. Елдер арасындағы ақша 

капиталының миграциясы әлемдік қарыз капиталы рыногының механизмі 

арқылы жҥзеге асырылады. Бҧл рынок әр тҥрлі елдердің қарыз берушілер мен 

қарыз алушыларының қарыз капиталына деген жиынтық сҧраныс пен 

ҧсыныстан тҧрады. Оның негізгі функционалды мақсаты - әлемдік деңгейде 

қаржы ресурстарын жинақтау мен оны бӛлу. 

Қарыз капиталы несиелерді ақшалай немесе тауарлы тҥрде, 

шетелден жоғары пайыз алу мақсатында беру. Әлемдік қарыз капиталының 

рыногын қалыптастыру дҥнтижҥзілік шаруашылық кешенінің негізі болып 

табылады. 

Қарыз капиталының халықаралық қозғалысы мемлекетаралық несиелер 

мен банк депозиттерімен байланысты. Осы рынок біртұтас рынок 

ретінде қызмет ӛтпейді. Ол әлемдік қаржы институттарын ғана ӛмес, 

сыртқы экономикалық операцияларды жүзеге асырушы компаниялар 

пайдаланатын ұлттық несие рыноктарын да қамтиды. 

Қарыз капиталының әлемдік рыногы елдер арасындағы қарыз 

капиталының қорлануы мен қайта бӛлуіне қатысты жҥйені қҧрап және әрекет 

етуші капитал айналымына қызмет етеді. Егер бір жерлерде қаржының бір 

бӛлігі босаса, екіншісінде оған деген сҧраныс туындауы мҥмкін. 

Қажетті валютаны валюта рыногында сатып алуға немесе оны қарызға 

алуға болады. Осы мақсаттар ҥшін әлемдік қарыз капиталы рыногы немесе 

банк несие рыногы қызмет етеді. Осы рыноктың  калыптасуының 

алғышарттары халықаралық деңгейде несие катынастарының тез дамуы 

болды. Әлемдік қарыз капиталы рыногы дамыған елдердің - АҚШ, 

Англия.Франция, Германия, Швейцария сияқты елдердің ҧлттық рыноктары 

негізінде пайда болып, әлемдік шаруашылық шеңберінде капитал ауысу 

жҥйесін қалыптастырды. Бҧл ӛндірісі дамыған елдер рыноктарының бірігуінің 

табиғи процесін кӛрсетеді. Қарыз капитал рыногының қалыптасуының 

объективті негізі халықаралық еңбек бӛлінісі мен ӛндірістің интерҧлттан-

дыруының әрі қарай дамуы болды. 
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Әлемдік қарыз капитал рыногының қарыз алушы мен қарыз беруші 

арасындағы делдалдық қызметті атқаратын, маманданған қатысушылар 

негізінде, ӛзіндік ерекше басқару қҧрылымы бар. Олардың қатарына қаржы 

компаниялар, қор биржалары, ірі трансҧлттық банктер мен басқадай қаржы-

несие ҧйымдар кіреді. Осы қаржы ҧйымдары, ресми институттар, жеке меншік 

корпорациялар, зейнет қорлар, банктер, сақтандыру компаниялары әлемдік 

рынокқа келетін капиталдардың зор  кӛлемін шоғырландырады. 

Әлемдік капитал рыногында негізгі қарыз алушыларға мемлекеттік органдар, 

ТҦҚ, халықаралық және аймақтық ҧйымдар кіреді. 

Қазіргі уақытта әлемдік қарыз капитал рыногына бірқатар халықаралық 

қаржы ҧйымдары кіріп, олар әлем бойынша зор кӛлемде қарыз капиталын 

жинап, оны қайта бӛлуді жҥзеге асырады. Осы орталықтарда валюталық, 

депозиттік, несиелік, эмиссиялық және сақтандыру операцияларының басым 

бӛлігі іске асырылуда. 

Әлемнің ең маңызды қаржы орталығы АҚШ-тың сыйымды капитал 

рыногы бар Нью-Йорк болып табылады. Нью-Йорктық қор биржасы әлемдегі 

ең ірі қор биржасы болып табылады. 

Еуропада алдыңғы қатарлы қаржы орталығы болып Лондон саналады. 

Ӛйткені ол валюталық, депозиттік және неиселік операциялар бойынша 

бірінші орын алады. Осы жерде ірі бағалы металдар рыногы орналасқан. 

Сонымен бірге Батыс Европада ҧзақ мерзімдегі несиелер беруге 

маманданған Цюрих пен Франкфурттағы-Майн, қысқа және орта мерзім 

несие операцияларын жҥзеге асыратын Люксембург ірі қаржы орталықтары 

бола бастады. 

Соңғы онжылдықтарда Шығыста - Токио, Сингапурда, Гонконгта жаңа 

қаржы рыноктары пайда болды. Оған Жапонияның және басқа Азия 

аймағындағы экономиканың қарқынды ӛсуі әсер етеді. Ӛйткені олар әлемдік 

саудада ӛз позициясын нығайтып, батыс елдері сияқты несиелеуші бола 

бастады. 

Осы жақында ғана дҥниежҥзілік шаруашылықтың елеусіз жерлері болған 

- Бахрейн, Панама, Багам, Кайман және нидерландтық Антиль аралығында 

қаржы орталықтары пайда болды. Олар офшорлық негізде жҧмыс істеуде, 

басқаша айтқанда қаржы операцияларын ҧлттық реттеу жҥргізілмейді. Ӛйткені 

олардың жеңілдікті валюталық тәртіптері болғандықтан, оған трансҧлттық 

банктер мен корпорациялар қызығушылық туғызуда. 

Қазіргі әлемдік қарыз капитал рыногының орталық тізбегі 60-жылдары 

қҧрылған еуровалюталық рынок болды. Оның пайда болуы ҧлттық ҥкіметтер 

бақылауындағы қаржы операциялардың ақырын дамуынан басталды және ол 

дҥниежҥзілік шаруашылық ӛсу қажеттіктеріне жауап бере алды. 

Тез дамып келе жатқан еурорыноктың халықаралық несиелер сферасында 

біртҧтас механизмі бар. Оның ішінде еуровалюта рыногының қҧрамдас 

бӛліктері болатын еуронесие мен еурооблигациялар рыноктары ерекшеленеді. 

Еуронесие рыногы зор ауқымымен, кӛп жақтылығымен, уақыттық және 

кӛлемдік шектеулері жоқтығымен, және ең бастысы ҧлттық несие 
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рыноктарымен салыстырғанда тӛмен пайыз мӛлшерімен сипатталады. Бҧл келісім-

шарттардың ірі кӛлемдері мен шектеулі реттеудің жоқтығымен байланысты 

болып отыр. 

Еурорынок - бҧл ҧлттық карыз капиталы рыногынан тыс рынок. "Еуро" 

деген сӛз рынок Батыс Еуропа кӛлемімен шектеледі деген сӛз емес, ол белгілі 

бір валютаның - доллар, марка, фунт, т.с.с. -шетел банктерінің есепшотында 

болғандығы және оны олар несиеге беруге пайдаланатындығын білдіреді. 

Еурорынокта несие операциялары, қарыз беруші мен алушыға да шетелдік 

болатын валютамен беріледі. Мысалға, Париждегі коммерциялық банк тҥрік 

бизнесменіне несиені неміс маркісімен береді. Еуровалюталық операциялар, 

ҧлттық валюта есеп шоттарынан тысқары, ерекше банк есеп-шоттарында 

жҥзеге асырылады. Олар мемлекеттік қаржы ҧйымдарымен бақыланбайды. 

Осындай мемлекеттік бақылау жоқтығы еврорыноктың дамуына ерекше әсер 

берді. 

Еуровалюта рыногының операциялары Батыс Еуропанын ірі қаржы 

орталықтарында - Лондон, Париж, Цюрих және басқадай калаларда 

жинақталған. Валютаның ірі партиялары АҚШ лен Батыс Еуроладан келеді. Осы 

аймақтар және Канада, Жапония, Швеция еуровалютаның ірі қарыз 

алушыларына жатады. 

Еуровалюта рыногының қалыптасуы жоғары қарқынмен дамығандығын 

атап кету қажет. Егер 1979 жылы операциялардың жалпы кӛлемі 1 трлн. 

долларға тең болса, 1988 жылы ол 5 трлн. доллардан асып тҥсті. 

Халықаралық қарыз капиталының рыногы қарқынды дамып келе жатқан 

рынок болып табылады. Бҧл қазіргі жағдайларда сыртқы қаржыландыру 

кӛздерінің маңызы артуын кӛрсетеді. Компанияның ҧлғаюы халықаралық 

банк беретін ақша қаражатынсыз мҥмкін емес. Тек 1998 жылдан 1993 жыл 

аралығында оның кӛлемі екі есе ӛсті. 

Қарыз алу қҧрылымындағы ҥлес салмағының басым бӛлігі 

облигациялық, синдикаттық (евронесие) мен евровексельдер ҥлесіне тиеді. 

Несиенің бҧл тҥрлері тәуекелділікті қарыз берушілер арасында бӛліп, қарыз 

алушыларға қатысты позицияларын кҥшейтуге мҥмкіндік береді. 

Қарыз капиталының негізгі кӛзі ретінде, жеке меншік капиталының 

мӛлшері елеулі болғанымен, кӛбінесе мемлекеттік қаржылар пайдаланылады. 

Евронесие рыногындағы негізгі қарыз алушыларға ТҦҚ, ҥкіметтер, 

халықаралық қаржы ҧйымдары жатады. Қарыз берушілер болып әлем қаржы 

ҧйымдары, мемлекеттер, жекелеген мемлекеттік органдар, валюта-несие 

ҧйымдары (ХВҚ, ЭРКҚБжәне т.б.) әрекет етеді. 

Қаржыландыруды облигациялар сату арқылы қарыз алып жҥзеге асыруға 

болады. Еуровалютадағы қарыздар ӛндірістік ӛнеркәсіптерге ауқымды 

жобаларды қаржыландыру, мемлекеттің тӛлем балансының дефицитін жабу 

ҥшін қалқымалы пайыз мӛлшерімен беріледі. Еуровалютаның тӛрт қарыз тҥрі 

бар: 

• пайыз мӛлшері бекітілген қарыз, ол екі жылға дейінгі мерзімге 

беріледі; 
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• қалқымалы пайыз мелшері бар қарыз, ол бес жыл мерзіміне дейін 

беріліп, пайыз мӛлшері тҧрақты тҥрде қайта қарастырылады; 

• резервтік несие; 

• синдикаттық несие, ҧзақ мерзімге және банк синдикатымен 

жинаған ірі қарыз болып табылады. 

Жоғарыда кӛрсетілгеннен басқа, басқа мемлекет ҥкіметтері мен 

компанияларға бір жылға дейін берілетін қысқа мерзімді несиелер бар. Қысқа 

мерзімді капиталдар қозғалысы, ең алдымен, елдің ағымдағы тӛлемдер 

жағдайы (баланс дефициті) немесе пайыз мӛлшеріндегі айырмашылық 

нәтижесіндегі капиталдың пайдалы колдануды іздестіруіне байланысты 

болады. 

Бірақ қысқа мерзімді несиелердің басым бӛлігі банкаралық несиелер 

болып табылады. Қысқа мерзімді несиелердің жаңа тҥрі- жоғары ӛтімділігі бар, 

бағалы қағаздар рыногында алынып-сатылатын және жоғары сҧранысқа ие 

болатын еуровалюта сертификаты болды. 

Орта мерзімдегі еуронесие рыногында корпорациялардың 3 айдан 6 айға 

дейінгі мерзімге ӛзгермелі пайыз мӛлшерімен шығарылып, бағалы қағаз 

болатын еуроноталар кең тарады. 

Қазіргі уақытта, еурорынокта несиелердің негізгі тҥрі - уақытша банк 

операциялары мен қатерді азайту ҥшін қҧрылған, халықаралық банк 

синдикаттарының бір жылдан он жылға дейін мерзімге берілетін 

несиелері болып табылады. 

ОЭСР елдер қарызға алынған ресурстардың 80%-нен астам ҥлесіне ие 

болған. Ал ірі қарыз алушыларға АҚШ, Жапония мен Германия кіреді. Бҧл 

рынокты дамушы елдер кең пайдалануда. Бірқатар жаңа индустриалды елдер 

қаржы рыноктарының интер-ҧлттандыруының белсенді мҥшелері болып отыр, 

олар қарыз алушы ретінде ғана емес, капитал экспортерлері ретінде де 

кӛрінуде. Бҧл ең алдымен Оңтҥстік Корея, Бразилия, Аргентина, Гонконг, 

Тайланд, Индонезия, Қытай сияқты елдерге қатысты болып отыр. 

Қазіргі жағдайда, әлемдік қаржы рыногында дамушы елдердің жағдайы 

қиындады. Ӛйткені ресурстарды тартуда, жоғары білімді және мәдениетті халқы 

бар, жоғары маманды жҧмысшы кҥші бар, дамыған ғылыми-индустриалды 

потенциалы бар ӛтпелі экономикадағы елдер белсенді бәсекелес болып отыр. 

Осы елдердің кӛптеген салалары мен кәсіпорындары жаңартуды қажет етіп 

отыр, ал экспорттары негізінен шикізат пен материалдар болуда. 

Халықаралық несие рыногының жалпы даму тенденциясы бҧрынғы 

социалистік елдердің халықаралық қаржы ҧйымдарына қарызының тез ӛсуі 

болып отыр. 

Шетелден капиталды тартуда қарыз алу ең жеңіл тҥрі болып табылады, 

ӛйткені оның басты талабы - несиені уақтылы қайтару. Осы жол арқылы ел 

қазіргі тҧтынуын жоғарылатып, ағымдағы қаржы мәселелерін шешуге 

мҥмкіндік алады. Бірақ одан кейін елдерге негізгі сома мен пайыздарын тӛлеуі 

қажет, ал ол болашақта ел тҧтынуын қысқарту қажет екендігін кӛрсетеді. Осы 
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тҧрғыдан қарастырғанда, тікелей шетел инвестицияларының артықшылығы 

бар. 

 

Негізгі әдебиеттер: 1,2,3 

Қосымша әдебиеттер: 1,2 

 

 

Тақырып 9. Жұмысшы күшінің халықаралық миграциясы 

 

1. Халықаралық еңбек миграциясының мәні және себептері 

2. Миграцияның экономикалық эффектілері  

3. Жҧмысшы кҥші миграциясын мемлекеттік реттеу 

 

1.Халықаралық еңбек миграциясының мәні және себептері. Еңбек 

миграциясы - адамзаттың ӛмір сҥруі сияқты кӛне қҧбылыс. Тарихымыздың 

басында әскери жаулау сипатында болған халықтардың кӛшіп-қонуы 

байқалған. Миграция тарихы адамдардың жаппай кӛшуінің әр тҥрлі тҥрлерін 

енгізді. Алғашқы қауымдық қҧрылыста бос жерлерге кӛшіп-қону, ең алдымен, 

ӛмір сҥруге қажетті заттарды табу, оның ішінде мал бағу, аңшылыққа 

негізделген еді. Жер ӛңдеудің дамуы да адамдарды қҧнарлы, 

ауылшаруашылыққа жарамды жерлерді іздестіруге мәжбҥр еткен.  

Кҧл иеленушілік және феодалдық қҧрылыс кезінде территориялық 

қозғалыстар шектелген ауқымда болды. Ол ӛндірушінің жеке тәуелді болуына 

байланысты болды. Соған қарамастан, қҧлдар еңбегі мен қҧлдар саудасы, 

мысалға Америкаға қҧлдық плантациялық шаруашылық ҥшін жеткілікті жҧмыс 

кҥшін қамтамасыз етуге мҥмкіндік берді. Капиталистік қҧрылысқа дейін 

кеңістіктегі еңбек мобильдігі әр тҥрлі формалар - отарлау, қҧл саудасы - 

арқылы жҥзеге асырылды. 

Капитализм жағдайында халықтың территориялық орын ауыстыру 

сипаты кҥрт ӛзгерді. Жҧмысты іздеуге байланысты кӛшіп-қонудың жаңа тҥрі 

пайда болды. Капитализм мен нарықтық экономиканың осы 

жағдайларында экономикалық мәжбҥрлікке негізделген жҧмысшы кҥші 

миграциясы халықаралық деңгейге шығады, 

Территориялық мобильдіктің кҥшеюі бір жағынан жҧмысшының ӛндіріс 

қҧралдарынан бӛлініп, заңды еріктілігіне негізделген жҧмысшы кҥшінің тауарға 

айналуы болса, екінші жағынан капитал қорлану процесі жҧмысшы кҥші 

қозғалысының объективті себебі болды. Сӛйтіп, капитализм кезіндегі ӛндіргіш 

кҥштердің ӛсуі мен дамуы жҧмысшы кҥшінің миграциясын кҥшейтуді 

меңзейді. Капитализм дамуымен миграциялық процестегі жҧмысшы кҥші 

миграциясы, басқаша айтқанда еңбек миграциясы кең ӛріс алды. 

Капитализм дамуының әр сатысында еңбек миграциясы ҧғымына ӛзіндік 

тҥсінік болған. 

1880 жылға дейін Батыс Еуропа, Англия, Германия және Швецияның бір 

бӛлігінде ескі имиграция деп аталатын миграция басым болды. Осы 
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кезеңде ірі машина индустриясы дамуына байланысты ағымдағы халықтың 

тығыздығы, әсіресе аграрлық халық тығыздығы басым болды. Сӛйтіп 

миграциялық ағымдар АҚШ-қа, Австралияға, Канадаға бағытталды. 

Жаңа миграция кезеңі американдық ӛндірістің артта қалған Шығыс және 

Оңтҥстік Еуропадан, Австро-Венгрия, Италия және Россиядан 

жҧмысшыларды әкелуінен басталды. 

Екінші Дҥниежҥзілік соғыстан кейін бҧрынғы әлемдік шаруашылық 

байланыстар кҥрт ӛзгеріп, ғылыми-техникалық прогресс кҥш ала бастап, еңбек 

кҥші рыногының интернационализациясы жҧмысшы кҥшінің миграция 

процесіне елеулі ӛзгерістер әкелді. 

Сӛйтіп. енбек миграииясы - бҧл еңбекке жарамды халықтың қандай да 

бір қоғамның экономикалық қажеттілігіне айналған, еңбек кҥшін қажет ететін 

орындарға байланысты қозғалысы. 

Халық миграциясының басты функциясы әр тҥрлі елдердегі, 

аудандардағы және елді мекендердегі жҧмысшы кҥшінің тҥрлі мамандану мен 

бағытталуының, ҧсынысы мен сҧранысының сандық және сапалық сәйкестігін 

қамтамасыз ету болып табылады. 

Миграцияны ішкі және сыртқы миграцияға бӛледі. 

Халықаралық миграцияға иммиграция, эмиграция, рэмиграция, 

білімділердің кетуі, миграциялық сальдо ҧғымдары тән. 

Иммиграция - жҧмысшы кҥшінің басқа елге, жҧмысқа немесе оқуға 

белгілі мерзімге орналасу мақсатымен келуі немесе жҧмысшылар 

импорты. 

Эмиграция – жҧмысшы кҥшінің экспорты, басқаша айтқанда шетелде 

жҧмыс орындарын алу мақсатымен елден кетуі.  

Реэмиграция - эмигранттардың Отанына тҧрғылықты ӛмір сҥру ҥшін 

қайтып келуі (оралмандар). 

"Милардың ағымы" -жоғары білімді мамандардың халықаралық 

қозғалысы.  

Миграциялық сальдо - кетіп қалған және келген мигранттар арасындағы 

айырма. Егер эмиграция иммиграциядан кӛп болса, миграциялық сальдо 

теріс болып, елден жҧмысшы кҥшінің кетуі байқалады. Ал егер эмиграция 

иммиграциядан аз болса, миграциялық сальдо оң болып, елге жҧмысшы 

кҥшінің келуі байқалады. 

Біріккен Ҧлттар Ҧйымының топтастыруына сәйкес, сыртқы 

миграцияның тӛмендегідей тҥрлері бар: 

1. Қайтпайтын -тҧрғылықты мекендеуге бағытталған миграция. 

Миграцияның бҧл тҥрі белгілі бір  жағдайларда АҚШ, Канада,  

Австралия, Германия, Израильде рҧқсат етілген. 

2. Маусымдық - қабылдаушы елде бір жылдан кем уақытқа 

тӛлемді жҧмыс табу ҥшін келген, уақытша немесе маусымдық 

мигранттар болып табылады. 

3. Маятникті мигранттарды "фронтальерлер" деп атайды. 

Жҧмысшы-фронтальер-мигранттар кҥн сайын кӛрші мемлекетте 
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жҧмыс істеу ҥшін шекарадан ӛтеді. 

4. Амалсыз миграция. Амалсыз миграция экономикалық емес 

себептерден болса да, ол эмиграция мен иммиграция елдерінің  

дамуына әсер ететін еңбек ресурстарының қайта бӛлінуіне әкеледі. 

Соғыстан кейінгі жылдары болған ірі миграциялық ағымдар жаңа 

мемлекеттік шекаралар орнауы, әлемдік социализм жҥйесінің пайда болуы 

және отарлық жҥйенің кҥйреуімен байланысты болды.  

КСРО, АҚШ, Ҧлыбритания арасындағы Потсдам келісіміне сәйкес 

Германия шекарасы халықтың басым бӛлігі ГДР мен ГФР территориясына 

кӛшуіне әсер ететіндей ӛтті. Шығыс Азияда Қытай мен Кореядан Жапонияға 6 

млн. адам кӛшірілді. 

Израиль, Вьетнам, Куба, Эфиопия, Ауғаныстандарда саяси ӛзгерістер, 

басқаша айтқанда әскери агрессия мен азаматтық соғыстар халықтың ірі кӛшіп-

қонуына әсер етті. 

XX ғасыр босқындар ғасыры деп аталуда. 1999 жылы әлемде олардың 

саны 27,4 млн. адамнан асып кетті. (1980-9,6 млн.) Амалсыз миграция кӛптеген 

елдерге әсер етіп, әлемдік сипат алды. Амалсыз мигранттардың басым бӛлігі - 

83 пайызы - дамушы елдерде орнықты. 

Мигранттардың заңды статусы бойынша, халықаралық миграция Ресми 

және заңсыз болып бӛлінеді. 

Заңсыз мигранттар - елге жҧмыс іздеу барысында, заңды (жеке 

шақырулар, турист ретіне) немесе заңсыз негіздерде келіп, жҧмысқа 

орналасқан адамдар. Рҧқсатсыз орналасқандар заңсыз деп саналады. 

Халықаралық миграцияға бірқатар заңдылықтар тән:  

1. Миграция процесінде басты орынды еңбек миграциясы  

алады. Мемлекетаралық миграцияда, қазіргі еңбек кҥші рыногында 

еңбек детерминантасы басты болып табылады. 

2. Халықаралық миграция қоғамның әлеуметтік-экономикалық 

ӛмірінде кҥнделікті қҧбылыс болды. Бҧл процесс қалыпты тҥрде 

дамуда. Әлемдік миграция айналымына кӛптеген елдердің 

жҧмысшылары қатысуда. Сондықтан капитал, тауар рыноктарымен 

бірге халықаралық еңбек кҥші рыногы пайда болып, оның негізгі 

қозғаушы кҥші еңбек миграциясының процесі болды. 

3. Заңсыз миграцияның кең ҧлғаюы байқалуда 

4. Мигранттар арасында жоғары маманданғандардың ҥлесі ӛсуде. 

2.Миграцияның экономикалық эффектілері. Халықаралық еңбек кҥші 

миграциясы кӛптеген ғасырлар бҧрын пайда болды, осы уақыт ішінде 

жҧмысшылардың қозғалысын тҥсіндіретін теориялық негіздерде елеулі 

ӛзгерістер болды. Экономистер арасында еңбек кҥші миграциясы 

анықтамасында, оны зерттеудің тәсілдерінде біраз қайшылықтар бар. 

Бірқатар ғалым-экономистердің пікірінше, халықаралық еңбек 

миграциясы - бҧл басқа елдің территориясындағы еңбек іс-әрекетімен 

байланысты халықтың территориялық қозғалысының барлық тҥрлерінің 

жиынтығы. Бҧл жерде территориялық халық қозғалысы оның басқа 
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тҥрлерімен - табиғи және әлеуметтік-қозғалысымен - тығыз байланыстылығы 

тҥсіндіріледі. 

Зерттеушілердің бір бӛлігі миграцияны еңбек рыногында ішкі тепе-

теңсіздікті жою әдісі ретінде қарастыруда. Егер елде еңбек кҥшінің тапшылығы 

болса, шетел жҧмысшы кҥші тартылады, ал артықшылығы болса, 

жҧмысшыларды шетелге жҧмысқа орналастыру ынталандырылады. 

Батыс экономикалық әдебиеттерінде еңбек кҥшінің территориялық 

қозғалысы экономикалық ғылымның дәстҥрлі тақырыбы болып табылады. 

Белгілі ғалымдар Е.Ли, Р.Харрис, М.Тодаро, М.Тапинос еңбектерінде 

миграция донор-елдер мен рецепиент-елдердегі жағдай теңсіздігі салдары 

немесе осы екі топ елдердің ішкі теңсіздіктер нәтижесі ретінде кӛрсетілген. 

Бҧл авторлар миграцияның қозғаушы мҥдделерін нақтылап, жекелеген 

факторлар арасындағы сандық тәуелділігін анықтап және миграция 

ағымдарының қарқындылығын нақтылауға талаптанды. Кӛрсетілген авторлар 

халықаралық миграцияны рецепиент-елдің экономикасына мигранттардың 

еңбегін пайдаланудың салдары негізінде қарастырды. 

А.Льюис пен К.Кандлебергер
2
 экономикалық ӛсу мен шетелдік еңбекті 

шексіз пайдалану мҥмкіндігі арасындағы тікелей байланыстылық туралы 

тҧжырымды алға шығарды. Осы теориялық негіздемелер Екінші дҥниежҥзілік 

соғыстан кейін ОЭСР елдерінің ресми доктринасының негізіне кірді. Осы 

доктрина тҧрғысынан шетел еңбегін тарту экономикалық ӛсудің 

ынталандырушы қҧралы ретінде қарастырылды. 

Неокейнсшілер миграция нәтижесінде, әсіресе жоғары маманды 

жҧмысшылар эмиграциясы елдің экономикалық жағдайының нашарлануына 

әкелу мҥмкіндігін мойындаған. 

Соңғы жылдары миграцияны талдауда негізгі кӛңіл экономикалық 

ӛсудің эндогендік факторы ретіндегі адам капиталының шоғырлануын 

зерттеуге ауды. Ӛйткені жинақталған адамзаттық потенциал экономикалық 

дамудың алғышарты болып табылады. Миграция теориясында бҧл тәсіл елдер 

арасындағы экономикалық ӛсу қарқынындағы айырмашылықтың бір 

тҥсініктемесі болуда. 

Осы кӛзқарасты бірқатар зерттеушілер де ҧстанып, жҧмысшы кҥшін 

шеттен тарту экономикалық тоқыраудан қҧтқармайтындығын, ӛйткені шетел 

жҧмысшыларының санын реттеудің бҧрынғыдай кең мҥмкіндіктері жоқ 

болмағанымен тҥсіндіруде. Сондықтан, миграцияны капиталистік 

экономиканың трансҧлттандырудың жалпы заңдылықтарының кӛрінісі ретінде 

қарастыру концепциясы алға тартылды. Шетел еңбегін пайдалану ішкі отарлау 

терминімен сипаттала бастады. Басты назар мигранттардың алдын ала еңбек 

рыногының екіншілік сегменті шеңберінде жҧмысқа душар болатындығына 

аударылды. Ол еңбектің ауыр және зиян жағдайлары мен, кәсіби ӛсу 

мҥмкіндігі жоқтығымен сипатталады. 

Айта кететін жағдай, бар концепциялардың біреуі де іс жҥзінде 

дәлелденбей, миграция жолында қабырғалардың және онда есіктердің неліктен 

болуын тҥсіндірмеді. 
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ХХ-ғасырдың 80-90 жылдары неолиберализм тҧрғысынан халықаралық 

миграцияны зерттеу кең тарады. Бҧл жерде миграция адам капиталының 

қозғалысының моделі ретінде кӛрсетілді. Бҧл концепцияның негізгі қағидасы 

Дж.Саймонның "Иммиграцияның экономикалық салдары" еңбегінде 

кӛрсетілді. АҚШ-ты мысал ретінде ала отырып, Дж.Саймон мынаны 

дәлелдеді: 

1. Иммигранттар отбасы - инвестиция ҥшін тиімді объект. 

Иммигранттар жанама (сҧранысты кеңейту арқылы) және жаңа  

бизнесті  дамыту арқылы тікелей, жаңа жҧмыс орындарын  

жасақтауға ықпал етеді. 

2. Иммиграция жалақы мен табыс бӛлінудің орта деңгейіне  

елеулі әсер бермейді. Тек жекелеген жағдайларда белгілі кәсіптік 

топтар ішіндегі бәсекелестіктің кҥшеюіне, кейде жалақының  

тӛмендеуіне әкеледі. Бәсекелестік кҥшеюінен бір мамандық ӛкілдері 

ҧтылса да, жалпы алғанда, қоғам ҧтыста болады. 

3. Халықаралық еңбек миграциясы ӛндіріс факторларының 

тиімді пайдалануына әсер етеді. 

4. Донор-елдерде ақша аудару тҥріндегі мигранттардан тҥсетін  

валюталық қаржылар оң әсерін береді. 

Бірақ, миграцияның жалпы теориясы әлі де толық жасақталған жоқ, ал 

ӛндіріс факторлар теориясы миграция қҧбылысын толық тҥсіндіре алмайды. 

Арзан жҧмысшы кҥші мен жоғары пайда мҥмкіндігі, еңбек кҥші молдылығымен 

сипатталатын елге капитал тартылу ҥшін жеткіліксіз. 

Еңбек күшінің халықаралық миграциясындағы еңбек рыногының орны. 

Еңбек рыногынсыз әлемдік экономикалық жҥйенің толық іс-әрекет етуі мҥмкін 

емес. Бҧл жҥйенің қозғаушы және ӛзгертуші кҥштерінің бірі болып еңбек кҥші 

миграциясы табылады. Әлемдік еңбек кҥші рыногы шетел жҧмысшы кҥшіне 

ҧсыныс пен сҧраныс механизмі жҧмыс істеген жағдайда пайда болады. 

Сонымен қатар, ҧсыныс пен сҧраныс абстрактылы емес, жҧмысшы кҥшінің 

оның пайдалану жеріне қозғалысының нақтылығы арқылы жҥзеге асырылады. 

Енбек кҥші рыногының ҥш типі болады: жергілікті (аймақтық), ҧлттық 

және халықаралық, жергілікті (аймақтық) еңбек рыногына мыналар тән: 

- Енбек ресурстарының бір бӛлігінің шетелге кетуі жергілікті деңгейде ӛте 

қатты білінеді. Ол жекелеген кәсіптік-мамандық топтар, салалар, территорияда 

білініп, енбек ресурстарының қҧрылымдык тапшылығының пайда болуына 

әкелуі мҥмкін. 

2. Иммиграция жаңа жҧмыс орындарын жасақтауға кӛмектеседі. 

Миграцияның оң және теріс әсері ҧлттық еңбек рыногында жақсы 

байқалады: 

1.  Еңбек кҥші миграциясы жергілікті еңбек рыноктарындағы шиеленісті 

жоя алады. 

2.  Сыртқы еңбек миграциясы еңбек кҥшінің сапалық қҧрылымының 

ӛзгеруіне әсер етеді. 

3.  Миграция маманданған және маманданбаған жҧмысшы кҥші 
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тапшылығын жоюдың кӛзі ретінде табылады. Ҧлттық еңбек рыногының тиімді 

дамуы тек еңбек кҥшінің еларалық қозғалысының еркіндік жағдайында болуы 

мҥмкін; 

4.  Жоғары білікті мамандардың шетелге "ауып кетуі".  

Халықаралық еңбек рыногында: 

1.  Миграция ҧсыныс пен сҧраныс механизмінің тәсілі ретінде кӛрінеді. 

2.  Миграция жергілікті рыноктарды мамандық, кәсіп, мамандық 

деңгейі бойынша қамтамасыз етеді. 

3.  Ол ҧлттық рыноктарда жҧмысшы кҥші санын реттеу функция- 

сын атқарады. 

Халықаралық еңбек рыноктарын зерттеу барысында қазіргі уақытта еңбек 

қатынастарының негізгі модельдері айқындалғаны белгілі болды. Ол 

модельдерге еуропалық (қҧрлықтық), англосаксондық, қытайлық, скандинавтік, 

жапондық және тағы басқалары жатады. 

3.Жҧмысшы кҥші миграциясын мемлекеттік реттеу. Кез келген елдің 

миграциялық заңы екі негізгі бӛлікке белінеді: миграциялық және 

эмиграциялық. 

Донор ел - бҧл жҧмысшы кҥшінің белсенді экспорты бар мемлекет. 

Миграциялық сальдосы теріс болады.  

Реципиент ел - жҧмысшы кҥшінің белсенді ағымы келіп, оның импорты 

байқалатын мемлекет. Миграциялық сальдо оң болып табылады. 

Донор елдердің қатарына дамушы елдер, ал реципиент-елдерге жоғары 

дамыған елдер тобының кіруі жалпы әлемдік тенденция болып табылады. 

Қазіргі экономикалық әдебиетте еңбек миграциясының тҥрлі елдердің 

экономикасына әсер етуінің нәтижелері белсенді тҥрде зерттелуде. Ел 

экономикасына экспорт-импорттың әсерін ашатын теориялар аса кӛп 

қызығушылық тудыруда. Донор елдің экономикасында миграция нәтижесі 

бірден кӛрінбейді, әсіресе теріс жақтары біраз мерзімнен кейін байқалады, ал 

реципиент -елдің нәтижелері, керісінше, бірден кӛріне бастайды.  

Донор елдің экономикасына миграция әсері туралы 80-жылдары 

ӛткізілген зерттеулер нәтижелері сыртқы халық миграциясы кӛбінесе 

осы елдердің еңбек рыноктарының қалыпты жағдайға келуін кӛрсетті. 

Мысалға Пәкістанда 80-жылдардың екінші жартысындағы миграция 

елдегі жҧмыссыздық деңгейінің 1/3 бӛлігіне азаюына әкелді. Осындай 

жағдайлар Бангладеш пен Ҥндістанда да байқалды. 

Кӛптеген мамандардың пікірінше, миграция процесінің дамуы донор 

елден ең маманданған, белсенді еңбек ресурстарының кетуіне әкеліп 

соғады. Олар шетелге білімділердің кетуі, ел экономикасына толтырылмайтын 

зиян әкеледі деп есептеуде. Соңғы онжылдықтардағы зерттеулер бҧл 

кӛзқарастарды растады. Миграция нәтижесінде ел ӛз жҧмысшы кҥшінің 

қаймағы болатын адамдарынан айырылып, босаған жҧмыс орындарына 

дайындығы мен белсенділігі тӛмен жҧмыскерлермен толықтырылатын 

жағдайлар болған. Мысалға Египетте қҧрылыс жҧмысшыларының Парсы 

шығанағына жаппай эммиграциясы елдің қҧрылыс саласындағы еңбек 
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ӛнімділігінің тӛмендеуіне әкелді. Иордания да осыған ҧқсас жағдайда, басқа 

елдерден агроӛндірістік салалар мен ауыл шаруашылығына жҧмысшыларды 

тартуға мәжбҥр болды. Еңбек миграцияның ауқымдылығына байланысты , 

Йемен де елеулі экономикалық қиындықтарға душар болды. 

Сонымен бірге 80-жылдардағы зерттеулер жағдайлардың тек 

осындай сызба бойынша дамымайтындығын айқын кӛрсетті.Кӛптеген 

жағдайларда, миграция белсенділігі маманданбаған, жартылай 

маманданған еңбек ресурстарының кетуіне байланысты екені белгілі болды. 

Халықаралық еңбек ҧйымы деректері негізінде жҥргізілген зерттеулер 

нәтижесі бойынша, Таяушығыстық экономикалық ӛрлеу кезінде негізгі 

азиялық донор-елдерден шыққан еңбек мигранттарының кӛбі аз маманданған 

немесе маманданбаған болғаны анықталды. 

Қазіргі уақытта бҧл елдерде кәсіптік-мамандану қҧрылымы сақталып, 

олар ҥй қызметшілерін экспорттауға мамандануда. 

Маманданған жҧмысшылардың кетуі барлық жағдайда орны толмас 

зиян әкеле бермейді. Оның салдары еңбек рыногындағы жағдай мен сыртқы 

миграцияға қай кәсіптік топтар енетініне байланысты. Бірқатар Оңтҥстік Азия 

елдерінде, маманданған еңбек ҧсынысы сҧраныстан кӛп болғандықтан, 

еңбек миграциясы жҧмыссыз  жастардың жҧмысқа орналасу мҥмкіндігін 

жоғарылатты. 

Эмиграциялық мәліметтерді зерттеу миграцияның орта табыс пен 

жалақының орта деңгейінің кӛтерілуіне әсер ететінін кӛрсетті. Тіпті халықтың 

ең кедей топтарының табысы мен жалақысының деңгейін аз дегенде 

кемітпей, жоғарылауына әкеледі. Сондықтан әлеуметтік салада миграцияның оң 

әсерін кӛбінесе қоғамның барлығының болмаса да, бір бӛлігінің әл-ауқатының 

жоғарылауымен байланыстырылады. 

Оның кері салдарына, кӛбінесе, әлеуметтік теңсіздіктің ӛсуі мен осы 

негіздегі қоғамдағы әлеуметтік шиеленістің ӛсуін жатқызады. Бірақ бҥгін 

эксперттердің кӛпшілігі бҧл кӛзқарасты, бірқатар зерттеулерге жҥгініп, 

қолдамайды. 

Азия миграциясын ДЕҦ-БҦҦ жобасы шеңберінде жҥргізілген 

зерттеулер осы елдердің мигранттарының кӛбісі шетелге жҧмысқа 

орналасуына дейін әлеуметтік сатысының ең тӛменгі топтарынан, 

маманданбаған еңбекшілер екенін анықтады. Сондықтан еңбек миграциясы 

әлеуметтік теңсіздікке емес, қайта әлеуметтік теңсіздіктің тӛменделуіне әкеледі. 

Экспортер ел мен импортер ел ҥшін ең ҥлкен мәселе қабылдаушы елдегі 

жҧмысқа алу, елге келу мен еңбек жағдайын реттейтін заңдарды бҧзумен 

байланысты заңсыз миграция болып табылады. 

Заңсыз миграция мәселесі барлық елдерге тән. Бҧл қҧбылысқа теріс 

кӛзқарас, елде ресми рҧқсатсыз болудың ішкі еңбек рыногында 

бәсекелестікті шиеленістіре тҥсуімен байланысты, ӛйткені заңсыз 

мигранттар ең тӛменгі ақыға жҧмыс істеуге келісіп, әлеуметтік тӛлемдерді 

талап етпейді. Оған қосымша, олар мемлекетке салық тӛлемейді, ӛйткені жҧмыс 

берушілер заңсыз жҧмысшыларды пайдалануын барынша жасыруға 
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тырысады. Басқа жағынан бҧл жҧмысшылар салық тӛлеушілер арқасында 

жасалған әлеуметтік игіліктерді пайдалануға мҥмкіндік алады, сондықтан 

олар қоғам ҥшін масылға (ӛз жағынан ешқандай шығын шығармай қоғамдық 

игіліктерді пайдаланушы (экономикалық, саяси, психологиялық және 

тағы басқадай) айналады. 

Заңсыз эмиграцияны, кӛбінесе еңбекке жарамды халықтың артық 

мӛлшері бар, дамушы елдердің тӛмен маманданған жҧмыскерлері 

қолданады. Соңғы уақытта бҧл мәселе ҧшықтырыла тҥсті. Мысалға АҚШ-та 1 

млн. заңсыз мигранттар бар, ал Германияда елге келгендердің 1/Ззаңсыз осы 

елде қалып қояды. 

Донор-елдердің экономикасы ҥшін мигранттардың валюталық 

қаржыларының келуінің ӛте маңызды мәні бар. Олар кӛптеген елдерде қаржы 

жағдайының жақсаруына кӛмектеседі. 

Тӛлем балансының статистикасындағы еңбек кҥші миграциямен 

байланысты кӛрсеткіштер ағымдағы операциялар балансының бір бӛлігі 

болып табылып, 4 баппен топтастырылады: 

Еңбек табысы, жҧмыстыларға берілген тӛлем - ел резиденттеріне 

мигранттардың (жекелеген резидент емес тҧлғалар) жасаған жҧмысы ҥшін 

алынған еңбекақы, нақты ақша немесе заттай басқа тӛлемдері. Жеке резидент 

емес тҧлғалар қатарына бір жылдан кем болған шетел жҧмысшыларының 

бәрі, оның ішінде маусымдық жҧмысшылар, шекаралас мемлекеттерден 

келген жҧмысшылар, уақытша табысқа келген жҧмысшылар, шетел 

ӛкілдіктеріндегі жергілікті персонал кіреді. 

Мигранттар ауысуы - мигранттардың басқа елге кӛшкендегі ӛзімен бірге 

алынатын мҥліктің ақшалай қҧнының бағалау кӛрсеткіші. Бҧл жердегі 

эмигранттың мҥлігін шығару елдің тауар экспорты ретінде кӛрсетіледі. 

Жұмыскерлердің аударулары - мигранттардың отанында қалған 

туыстарына ақша мен тауарды жіберулері. Жіберу кезінде олардың бағалық 

қҧны есептелінеді. 

Жеке тӛленбеген аударулар - мигранттардың кетер кездегі алынған мҥлік 

пен келесіде отанына тауар жіберулерінің ақшалай эквивалент бағасы. 

Экономистердің есептеулері бойынша, еңбек кҥшінің экспорттық 

тиімділігі тауар экспортының тиімділігінен бес есе кӛп. Мысалға, 

жҧмысшы кҥшінен алынған табыс ҧлттық тӛлем балансындағы барлык валюта 

тҥсімдерінің 20-30 пайызын қҧрайды. 

Бірқатар ел ҥшін, әсіресе кішігірім елдер ҥшін эмигранттардың ақшалай 

аударулары валюталық тҥсімдердің маңызды кӛзі ретінде болуда- Мысалға, 

Буркина-Фасода тауар экспортынан тҥсетін тҥсімдердің 31-42 пайызын, 

Капо Вердеде -39-54 пайызын, Йеменде 28-72 пайызын қҥрайды. 

Ҥндістан, Пәкістан сияқты ірі елдерде оның мӛлшері экспорт 

тҥсімдерінің 10-27 пайызын қҧрайды. Еңбек ресурстарының экспорты бойынша 

1 орынды иеленетін Филиппинде бҧл саладан жыл сайын 3 млрд АҚШ 

долларына дейін ақша тҥсіп, тауар экспорты табысы тек 9 млн. АҚШ долларын 

қҧрауда. Эмигрант-жҧмысшылар ҥшін қор жинау нормасының жоғары болуы 
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тән. Қор жинаудың орташа нормасы тҥрік эмигранттарында 35 пайызға, 

пәкістандықтарда 70 пайызға дейін болуда. 

Ақшалай аударулар ӛндірістің ӛсуі мен жҧмыстылық деңгейіне әсер ете 

алатын ішкі сҧранысты ынталандырады. Бірқатар ішкі еңбек рыноктары тар 

елдерде олар инфляциялық қысымды кҥшейтіп, импорттың кеңеюіне әсер етуі 

мҥмкін. 

Теориялық тҧрғыдан, еңбек кҥші экспортер-елдің табысының, басым 

бӛлігі эмигранттардың ақша аударулары болса да, онымен шектелмейді. 

Басқа да тӛлем балансына оң ықпал ететін табыстар - шетелде жҧмысқа 

орналастыратын фирмаларға салынған салықтар, эмигранттардың ӛз еліне 

жасаған портфельді және тікелей инвестициялар, оқытуға, денсаулық сақтау 

мен басқадай әлемдік шығындардын азаюы т.б. Эксперттердің есебі 

бойынша, отанына қайтқанда мигранттар ӛзімен бірге, алдында банктер 

арқылы жасалған аудармаларға тең мӛлшерде қаржы әкеледі деп саналуда. 

Экспортер - ел ҥшін болатын оң салдарға еңбек рыногындағы жағдайдың 

жақсаруы, әлеуметтік шиеленістің әлсіреуі, елге валюта қаржы ағымының 

ҧлғаюын жатқызуға болатыны сӛзсіз. Отанына Қайтып келетін реэмигранттар 

ӛзімен бірге жоғары ӛндірістік және техникалық деңгейдегі кәсіпорында 

істеген тәжірибесін, кәсіпкерлік дағдыларды ала келеді. Бҧл елге қҧрал-

жабдық, машиналар әкелінеді. Осы елді әлемдік шаруашылық және 

экономикалық мәдениетке, тартылуына мҥмкіндік беріп, оған сауда-

экономикалық серіктес ретінде қызығушылықты жоғарылатады. Осының 

нәтижесінде экспортер ел маманданған жҧмысшыларды ақысыз алады. Жоғарыда 

айтылғанды қорытындылай келе, еңбек миграциясының теріс және оң салдары 

бар екенін айтамыз. Оны 1-кестеде кӛрнекті тҥрде кӛруге болады.  

 

Теріс жақтары Оң жақтары 

1. Активті эмиграция экономика, 

ғылым техниканың кейбір 

бағыт-тарының дамуын 

баяулатады. 

1. Кәсіби ҧтыс: кәсіби білімнің 

жо-ғарылауы, нарықтық 

экономикамен танысып, оны 

басқару әдістерін білу. 

2. Қоғам халықтық ең интел-

лектуалды тобы, жоғары кәсіби, 

іс-әрекет белсенділігі бар ғылыми-

еңбек потенциалын жоғалтады. 

2. Экономикаға валюта 

қаржыларының келуі. 

3. Халықтың кетуі елдегі демо-

графиялық жағдайға әсер етіп, 

оның қартаюына әкеледі. 

3. Еңбек рыногында 

шиеленісті тӛмендету. 

Әрбір ел ӛз миграциялық саясатының бағыттары мен мақсаттарын 

анықтауда еріктілігіне қарамастан, халықаралық ҧйымдар қҧжаттарында 

бекітілген белгілі бір қҧқықтық ережелер бар. Еңбек миграциясының 

мәселелерін реттеудің ҥш деңгейі бар: халықаралық, аймақтық және ҧлттық. 
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Халықаралық деңгейде еңбек кҥші миграциясын реттеуде 185 мемлекет-

мҥшесі бар, штаб-квартирасы Нью-Йоркте орналасқан, 1945 жылы 

қҧрылған Біріккен Ҧлттар Ҧйымы маңызды орын алады. 

БҦҤ-ның арнайы қҧрылымы - қашқындар ісі бойынша (БҦҦ) Бас 

комиссары Басқармасы 1950 жылы қҧрылды. 1951 жылы 108 ел қашқындар 

статусы конвенциясына қол қойды. 

Халықаралық миграция ҧйымы (ХМҦ) 1951 жылы, Женевада қҧрылды. 

Осы ҧйымға 48 мҥше-ел мен 35 бақылаушы-ел кіреді. Ҧйымның маңызы 

жылдан жылға ӛсуде. Халықаралық миграция ҧйымының мақсаты - 

халықаралық миграцияның жоспарлығы мен тәртіптелуін, оны ҧйымдастыру, 

тәжірибе мен ақпаратпен алмасуды қамтамасыз ету болып табылады. Оның 

қалыптасқан ҧйымдық қҧрылымы бар. Сол арқылы талаптанған мигрант 

пен еңбек бойынша мемлекеттік органдарды қандай да бір елдің еңбек 

рыногындағы жағдай туралы, оның ішінде кәсіптер, мамандану, жҧмысқа 

алу жағдайлары туралы ақпаратпен қамтамасыз етеді. 

Халықаралық еңбек ҧйымы - 1919 жылдан жҧмыс істеп келе жатқан, ең 

қадірлі ҧйым болып табылады. Оның қҧрамына 160 мемлекет мҥше болып 

кіреді. 

Жоғарыда кӛрсетілген ҧйымдар эмиграция елдеріндегі жағдайды 

зерттейді миграция ағымдарының пайда болуын болжап,  барлық мҥше 

елдерді миграциялық салада саясатын ҥйлестіріп, халық қозғалысына бақылау 

орнатуға байланысты ҧсыныстар беріп, эмиграциялауға шешім қабылдаған 

адамдар санын қысқартудағы алдын ала шараларын ҧсынады. 

Сыртқы еңбек миграциясының халықаралық қҧқықтық негіздеріне 

жататын тӛмендегі қҧжаттар: 

1. 10.12.48 жылғы жалпы адам қҧқығы декларациясы. 

2. 16.12.1966 жылғы азаматтық және саяси қҧқықтар туралы 

халықаралық пактысы. 

2. Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтасу Кеңесінің қорытынды актісі 

1.08.1975 жыл. 

3. 1986 жылғы Веналық кездесудегі Еуропадағы қауіпсіздік пен 

ынтымақтасу кеңесінің мҥше елдерінің қорытынды қҧжаты. 

4. Сыртқы еңбек миграциясы, жҧмысшы мигрант пен жанҧя 

мҥшелері туралы Халықаралық еңбек ҧйымының концепциялары 

мен ҧсыныстары. 

Еңбек миграциясы - объективті экономикалық процесс. Ол ҧлттық заңдар 

мен халықаралық нормативті актілер негізінде ӛркениетті тҥрлерімен 

жҥзеге асырылады. Осы мәселеге қатысты әлемдік қауымдастықтың кӛзқарасы, 

еңбек миграциясының жҧмысқа орналасу мақсатындағы іс-әрекеті халықаралық 

қҧқықтың объектісі болғаннан бері ӛзгерді. БҦҦ шеңберінде бірқатар маңызды 

қҧжаттар қабылданып, олар азаматтардың басқа мемлекетте кәсіби іс-

әрекетін жҥзеге асыруда заңды мҥдделері мен абыройына нҧқсан келтірмей, 

олардың қҧқықтары мен еркіндігіне қатысты қысымшылық жасау, 
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экономикалық, әлеуметтік және саяси сипаттағы кедергілерді болдырмауды 

қамтамасыз етуге бағытталды. 

1966 жылы БҦҦ қабылдаған азаматтық және саяси қҧқықтар туралы 

халықаралық пакт мҥше елдерді азаматтардың келу қҧқығын қамтамасыз 

ететін норманы бекітті. Пактың 12 бабында әрбір адам кез келген елден, ӛзінің 

елінен де кетуге және келуге қҧқылы деп, Жалпы адам қҧқығы 

декларациясының 2 тарауының 13 бабын толық қайталауда (1948 жылы). 

Қазіргі уақытта кӛптеген ҧйымдар мен мекемелер, әсіресе БҦҦ 

шеңберінде, жҧмысшы кҥші мен халықтың миграциясы мәселерімен 

айналысуда. 

Негізгі әдебиеттер: 1,2,3 

Қосымша әдебиеттер: 1,2 

 

 

Тақырып 10. Технологияның халықаралық айырбасы. 

 

Халықаралық саудада тәжірибе жҥзінде ғылыми -техникалық білімдерді 

айырбастауға қатысты бірнеше терминдер қолданылады. Соның ішінде, 

«халықаралық технология айырбасы», «ӛнеркәсіптік технология айырбасы», 

«ғылыми-техникалық қызмет нәтижесінің халықаралық айырбасы», 

«технологияның берілуі» сияқтьы терминдер кең қолданыла бастады. Ғылыми -

техникалық білімдер саудасы бойынша жасалынатын операциялар мазмҧны-

коммерциялық негізде шетелдік сатып алушыларға тек ғылыми ғана емес, 

сонымен қатар, тәжірибелік қҧндылығы жоғары ғылыми-техникалық қызмет 

нәтижесін беру. Тәжірибе жҥзінде мҧндай операциялар технологиямен 

халықаралық айырбас деп аталады. 

 Формасы жағынан бҧл сыртқы сауда келісімін сақтай отырып, 

технологияның берілу негізінде жҥзеге асырылады. Сонымен қатар «ғылыми-

техникалық байланыстар» терминінің де мәні зор. «Ғылыми-техникалық 

байланыстар» халықаралық сауда операциясын жҥргізу жолмен жҥзеге 

асырылатын ӛндірістік тәжірибе, техникалық ӛңдеулер, тәжірибелік-

конструкторлық, ғылыми зерттеулер нәтижелерімен айырбас негізінде 

байланыста болатын валюта-қаржылық, қҧқықтық қарым-қатынастар 

жиынтығы. Әлемдік шаруашылық байланыстар жҥйесінде маңызды роль атқара 

отырып және осы жҥйенің маңызды бӛлігі ретінде, ғылыми-техникалық 

байланыстар әлемдік қол жеткізілген жетістіктердің жедел тҥрде ғылым мен 

техника саласында қолданылуына жағдай жасайды. 

 2. Берілетін технологияның тҥрлері: 

1. Пайдалы, тиімді модельдер. 

2. Ӛнеркәсіптік ҥлгілер. 

 Пайдалы, тиімді модельдер мәні жағынан «шағын ойлап табу» болып 

табылады және ол барлық елде бірдей қорғала бермейді. Ӛнеркәсіптік ҥлгілер 

ӛнеркәсіп бҧйымының эстетикалық қораптауын сипаттайды. Ғылыми-

техникалық, ӛндірістік, басқару, коммерциялық, қаржылық сипаттағы білім мен 
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тәжірибе немесе халықаралық сауда келісім шарттарында сатып алу объектісі 

болып табылатын, әрі ғылыми зерттеу процесінде бәсекеге қабілетті ӛнім 

ӛндіру, ӛткізу және пайдалануда қолданылатын тәжірибенің барлығы «Ноу-

хау» тҥсінігін қамтиды. Мазмҧны жағынан «ноу-хау» конструкторлық, 

технологиялық, ӛндірістік, басқарушылық, коммерциялық, қаржылық та болуы 

мҥмкін.  

«Ноу-хау» қҧжаттар формасында (сызба, нҧсқалар) немесе белгілі бір 

салада ӛндірістік тәжерибесі мол мамандардың жіберілу жолымен де жҥзеге 

асырылуы мҥмкін. Сонымен мамандар ӛздері ойлап тапқан немесе қызметіне 

байланысты ӛзі білетін ӛндіріс процесіндегі технологиямен ғылыми-

техникалық жетістіктер туралы қандай да бір мәліметтерді рҧқсатсыз 

жарияламауға міндеттенеді.  

 3. Қазіргі жағдайдағы технологиямен халықаралық айырбасқа тән 

белгілер:  

- Ғылыми-техникалық біліммен халықаралық айырбас дамуының 

объективтік сипаты. 

-Технологиялық білімдердің монополизациялануы. 

-Технологияның берілуі саласындағы фирмалардың мақсаты бағытталған 

саясаттың жҥргізілуі. 

- Сыртқы экономикалық дамудың бір қҧралы есебінде фирманың, 

технологияның корпорация ішінде айырбасын қолдануы. 

- Орта және ҧсақ фирманың технология халықаралық айырбасқа белсенді 

тҥрде араласуы. 

- Әлемдік тауар нарығы ТҦК (транс ҧлттық корпорация) арасындағы 

бәсекелестік кҥрестің кҥшеюіне әкеп соқтыратын, технология халықаралық 

айырбас ортасындағы қарама-қарсылықтың кҥшеюі.  

- ТҦК-тің дамушы елдердің экономикалық тәуекелділіктің жаңа 

формасын қҧруға деген ынталар.  

- Дамушы елдердің технологиясының берілуінде белгілі бір тәртіпті 

орнату ҥшін кҥресуі. 

 4. Технологияның берілуі саласындағы іс-әрекеттің халықаралық 

кодексін әзірлеу қажеттілігі туралы шешім 1947 ж.БҦҦ бас Ассамблеясында 

қабылданды. Кодекс жобасы 10 бӛлімнен тҧратын мынадай 10 преамбуладан 

тҧрады: 

- Қолдану ортасын анықтау; 

- Мақсаттар; 

- Қағидалар; 

-Технологияның берілуі бойынша келісімді ҧлттық реттеу; 

- Шектеулі іскерлік тәжірибе; 

- Жақтардың жауапкершілігі мен міндеті; 

- Дамыған елдер ҥшін арнайы реттеулер; 

- Халықаралық әріптестік; 

- Келіспеушілікті шешу мен қолданылатын ережелер; 

- Басқа да шарттар. 
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Негізгі әдебиеттер: 1,2,3 

Қосымша әдебиеттер: 1,2 

 

Тақырып 11. Халықаралық экономикалық интеграция 

1. Экономикалық интеграцияның алғышарттары және мақсаттары 

2. Дамыған және дамушы елдердің интеграциялық бірлестіктері 

 

1.Экономикалық интеграцияның алғышарттары және мақсаттары. 

Интеграциялық процестердің дамуы халықаралық тауар айырбасы мен 

оларды ӛндіретін факторлар қозғалысының артуының зандылықты нәтижесі 

болып табылады. Бҧл елдер арасындағы тҧрақты ӛндірістік ӛнім ӛткізу 

байланыстарын қалыптастыру және халықаралық сауда мен ӛндіріс факторлары 

қозғалысындағы кӛптеген кедергілерді жоюды қажет етеді. Бҧны жҥзеге асыру 

мемлекетаралық интеграциялық бірлестіктер деңгейінде кӛп жақты саяси 

келісімдер негізінде ғана мҥмкін болды. 

Экономиканы интеграциялау оған қатысушылардың әрқайсысына, ӛзара 

саудамен шектелген елдерге қарағанда, қосымша жҥйелі эффект деп аталатын 

артықшылықтарды алуға жағдай жасайды. Екінші жағынан алғанда, 

мемлекеттердің бҧндай ынтасы әлемде болып жатқан сапалық ӛзгерістерді 

керсетеді және де қоғамдық ӛмірдің әр тҥрлі салаларындағы, ең алдымен 

экономикалық жҥйедегі интеграциялық процестердің дамуына жасалған 

оңтайлы жағдайлардан туындайды. 

Біріншіден, әлем салыстырмалы тҥрде әскери шиеленістерден біршама 

сақтану жҥйелерін қалыптастыра бастады, әрі әскери қырғи-қабақ саясаты 

жойылуда. Әлемдегі екі жҥйенін ғаламдық Қарсы тҧруы жойылды. Елдер 

арасындағы даулы мәселелер мен шиеленістерді ӛз уақытында шешудің 

кӛптеген механизмдері жасалды. Әрине, Югославия және жеке елдердегі 

уақиғалар жалпы мемлекетаралық мәселелердің тҧрақтылығы, сенімділігі 

мен келісімділігін терістей алмайды. 

Екіншіден, әлемде әр тҥрлі елдердің капиталдарының ӛзара кірігуінің 

қарқындылығы артты, сыртқы сауда қатынастарының ырықтандырылуымен 

халықаралық сауда ҧлғаюда. 

Ҥшіншіден, әлемде соңғы жылдары елдер арасындағы экономикалық 

ынтымақтастықты реттеудің сенімді және тиімді механизмдері жасалып, 

табысты қолданылуда. Бҧлар - кедендік, тӛлемдік, валюталық, экспорттық-

импорттык және т. б. механизмдер мен нормалар. 

Тӛртіншіден, жоғарғы технология және озық техниканың, информатика 

және т. б. қарқынды дамуы еңбек ӛнімділігін шҧғыл арттыруға, тіпті жеке елдер 

мен региондардың нарығының тар болуына әкелуде. Оларға тауарлар мен 

қызметтер айналымының ҥздіксіздігін тездету қажеттігі, осыған бӛгет 

жасайтын барлық кедергілерді жою ҥшін елдер арасындағы ӛнім алмасуға 

қатысты мәмілелерді неғҧрлым кӛбірек жеңілдетуге итермелейді. 
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Бесіншіден, әлемдік нарықтағы бәсекенің сипаты мен ауқымы ӛзгерді. 

Жеке елдердің экономикасы дамуына және еңбек бӛлінісінің терендеуіне 

байланысты бәсеке ел ішіндегі фирмааралық деңгейден шығып, еларалық, 

халықаралық сипат ала бастады. 

Алтыншыдан, кейінгі жағдайлар айқын кӛрсеткендей, аймактардың 

экономика және қаржы-қаражат нарықтарының ӛзара тәуелділігі кҥшейді. 

Оңтҥстік-Шығыс Азия, Жапония және Латын Америкасы дағдарыстары 

аймақтардағы жеке елдер мәселесін ғана емес, бҥкіл әлемдегі экономикалық 

жағдайды қамтиды. 

ХХ-ғ. екінші жартысынан бастап жетекші индустриалды елдердің 

қарқынды экономикалық дамуы нәтижесінде және халықаралық транспорт пен 

байланыс қҧралдарының жетілдірілуіне байланысты тауарлар мен қызметтердің 

халықаралық саудасы кҥрт ҧлғайды. Халықаралық сауда бірте-бірте ӛндіріс 

факторларының (капитал, жҧмыс кҥші, технология) халыкаралық 

қозғалысының әр тҥрлі формаларымен толықтырыла бастады. 

Қазіргі Экономикалық сӛздік анықтамасы бойынша, интеграция (латын 

тілінен "integer" - толық) - экономикалық тҧлғалардын бірігуі, олардың ӛзара 

әрекеттесуінін тереңдеуі, ӛзара байланыстардың дамуы. Экономикалық 

интеграция жеке елдердің ҧлттық-шаруашылығы деңгейінде және де 

кәсіпорындар, фирмалар, корпорациялар, компаниялар арасында да жҥреді. 

Экономикалық интеграция ӛндірістік-технологиялық байланыстарын кеңейту 

мен тереңдетуі, ресурстарды бірлесе пайдалану, капиталдар бірігуі, сол сияқты, 

бір-біріне қолайлы жағдай жасау арқылы экономикалық іс-әрекеттерге ӛзара 

"кедергілерді" жою бағыттарында айқын кӛрінеді. 

Кӛптеген экономистер мемлекеттер интеграциясының мынадай 

алғышарттарын бӛліп кӛрсетеді: 

- интеграцияланушы елдердің экономикалық даму деңгейі мен 

нарықтық дәрежесінің бірегейлігі. Мемлекетаралық интеграция, 

кӛпшілік жағдайда, индустриалды мемлекеттер арасында немесе 

дамушы елдер арасында қалыптасуда. Тіптен, индустриалды 

дамыған елдер және дамушы елдер шеңберінде интеграциялық 

процестер бірегей экономикалық даму деңгейінде тҧрған елдер 

арасында жедел жҥргізілуде. Дамушы және индустриалды елдер 

арасындағы интеграциялық типті бірлестіктерді дамыту фактілері 

кездесуі ӛте сирек және ӛмірде бар болғанымен, жанадан дамып 

келеді. Сондықтан, олардың тиімділігі туралы айту, қорытынды жасау 

әлі де болса ертерек. Шаруашылық механизмдерінің бастапқы 

сәйкессіздігінен ол елдер серіктестік туралы әр тҥрлі ӛтпелі келісім- 

шарттардан, сауда-жеңілдіктерінен және т.б. бастайды. Олардың 

іс-әрекет мерзімі ҧзақ мерзімге созылып, нашар дамыған елдерде 

жетілген нарық механизмі қалыптасқанша созылады; 

- елдердің жағрапиялық жақындығы, кӛп жағдайда, ортақ 

шекараларының және тарихи қалыптасқан экономикалық байла- 

ныстарының болуы. Әлемдегі кӛпшілік интеграциялық бірлестіктер 
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жағрапиялық жақын орналасқан бір континенттегі кӛршілес  

елдерден басталған, тіптен бір тілде сӛйлейтін және ортақ  

транспорт коммуникациялары бар елдер. Интеграциялық бірлес- 

тікке ҧмтылған бастапқы елдер тобына - интеграциялық ӛзекке - 

біртіндеп басқа кӛрші мемлекеттер де кіре бастайды; 

- экономикалық интеграция экономикалық және басқа да 

жалпыға ортақ сипаттағы, саяси қолдау, экономикалық. даму және 

қаржыландыру, ҧйымдастыру, реттеу сияқты нақтылай мәселе- 

лердің бірлігі. Экономикалық интеграция бірігетін мемлекеттер 

алдында тҧрған нақтылай мәселелерді шешуге бағытталған. Сол 

себепті, негізгі міндеті нарықтық экономиканың негіздерін қҧру 

болып табылатын жеке елдер нарық жоғары дамыған, жалпы ортақ 

валютаға ӛткелі отырған елдермен интеграциялана алмайды. Сол 

сияқты, халқын су мен азық-тҥлікпен қамтамасыз ету ӛзекті 

мәселеге айналған елдер халықаралық капитал қозғалысының 

еркіндігін басты назарда ҧстайтын елдермен интеграциялық 

қҧрылымға бара алмайды; 

- Демонстрациялық эффект. Интеграцияланған мемлекеттердің  

белгілі бір экономикалық жетістіктерге жетуі (экономикалық ӛсудің 

қарқындауы, инфляцияның бәсеңдеуі, жҧмыспен қамтамасыз етудің ӛсуі және 

т.б.) кӛбіне басқа елдерге психологиялык, әсер береді, себебі олар болып 

жатқан ӛзгерістерді бақылауда. Мысалы, демонстрациялық эффектіні 

бҧрынғы рубль аумағындағы елдердің тіпті іс жҥзінде оған ешқандай кӛзге 

ілерлік макроэкономикалық алғышарттардың жоқтығына қарамастан, ЕО-на 

мҥше болуға ҧмтылыстарынан байқауға болады; 

- "домино эффектісі". Осы және басқа региондағы кӛптеген елдер 

интеграциялық бірлестіктің мҥшелігінде болғаннан кейін, оның 

сыртындағы осы топқа кірмей қалған елдер экономикалық қайта бағыт-

бағдарға байланысты шарасыздан, кейбір қиыншылықтарды сӛзсіз байқап 

кӛреді. Бҧл интеграция маңындағы елдердің саудаларының жиі қысқаруына 

әкеледі. Олардың кейбіреулерінің интеграцияға маңызды назары болмаса 

да, оның сыртында шеттеп қалып қалмас ҥшін ӛзінің интеграциялық 

процестерге қызығушылық тілегін білдіреді. Мысалы, кӛптеген 

Латынамерикалық елдердің тез арада Мексикамен сауда туралы 

келісімдерін жасай бастауы оның Солтҥстік Америка еркін сауда аймағы - 

НАФТА-ға кіруімен тҥсіндіріледі. 

Қазіргі халықаралық экономиканың пайда болуы мен 

дамуындағы сансыз кӛп интеграциялық бірлестіктер ӛздерінің алдарына ҧқсас 

мақсаттар қояды. 

Масштабтың экономикалық басымдылығын пайдалану. Масштаб 

экономикасы теориясының негізі, нарықтық кӛлемдерді кеңейтуді, 

трансакциондык. шығындарды қысқарту және басқадай басымдылықты 

қамтамасыз ету. Бҧл, ӛз кезегінде, ҥлкен нарықтарға кӛбірек назар аударатын 

тікелей шетел инвестицияларын тартуға мҥмкіндік береді, себебі олардың 
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сҧранысын қанағаттандыра алатын дербес ӛнеркәсіпті қҧру мәні пайда болады. 

Регионалды масштабтарды ҧлғайту мақсаты кӛбіне Орталық Америка және 

Африка интеграциялық топтарында айқын кӛрінеді. 

Қолайлы сыртқы экономикалық ортаны құру. Кӛптеген интеграциялық 

бірлестіктердің басты мақсаты саяси, әскери, әлеуметтік, мәдениеттік және 

басқадай экономикалық емес облыстардағы қатысушы елдердің 

ынтымақтастығы және ӛзара тҥсінушілігін нығайту болып табылады. 

Жағрапиялық орналасуы жағынан бір-біріне жақын және даму барысында 

ҧқсас мәселелердің бар болуы, ӛзара экономикалық міндеттермен нығайтылған, 

кершілес елдермен жақсы қатынастын қалыптасуы - маңызды саяси приоритет 

болып табылады. Оңтҥстік -шығыс Азия және жақын Шығыс елдері 

интеграциялық бірлестіктерді қҧра отырып, алдарына дәл осы мақсатты 

нақты қойды. 

Сауда саясаты мақсатын шешу. Аймақтық интеграция ВТО-ға мҥше  

болуға ҧмтылған елдердің кӛпжақты сауда келіссӛздерінде позициясын 

нығайтуының әдісі ретінде қарастырылады. Елдердің регионалды блок 

атынан келісімді сӛз сӛйлеп-орындауы сауда саясаты облысында 

басымдырақ және тілекке сәйкес салдарға жетуге мҥмкҥншілік береді деген 

кӛзқарас қалыптасқан. Сонымен бірге, жан-жақты сауда келіссӛздеріне 

қарағанда, регионалды блоктар ӛзара сауда ҥшін тҧрақты және алдын ала 

болжамды ортаны қҧруға мҥмкҥндік береді. Солтҥстік және Латын 

Америкасы,) ОҢТҤСТІК-ШЫҒЫС Азия интеграциялық бірлестіктерінде 

коллективтік кҥшеюге кӛпжақты сауда келіссӛз шеңберінде ерекше ҥміт 

жҥктейді. 

Экономиканың құрылымдық қайта қүрылуына кӛмектесу. Нарықтық 

экономиканы қҧрушы немесе терең экономикалық реформаларды іске 

асырушы елдердің нарықтық дамудың жоғарырақ деңгейіндегі елдердің 

регионалды сауда келісіміне қосылуы нарықтық тәжірибенің берілуінің 

маңызды каналы таңдап алған нарықтық курстың ӛзгермейтін кепілі ретінде 

қарастырылады. Дамуы жоғарырақ елдер кӛрші елдерді интеграциялық 

процестерге қоса отырып, онда нарықтық реформасының тезделуіне және 

толық әрі сыйымды нарықтың қҧрылуына қызығушылықпен қарайды. 

Осындай мақсаттарды кӛздеп кӛптеген батыс еуропалық мемлекеттер ЕО-на 

әр тҥрлі формада қосылуда. 

Ұлттық ӛнеркәсіптің жас салаларын қолдау. Интеграциялық 

бірлестіктер ҥшінші елдерге қарсы дискриминациялық шараларды 

қарастырмайды, себебі ол жергілікті ӛндірушілерді қолдау жолы ретінде 

кеңірек регионалдық нарықтың пайда болуын қамтамасыз етеді. Осындай 

протекционистік кӛңіл-кҥй Латын Америкасы және Африка елдерінде 

СахараданОңтшҥстікке, әсіресе 60-70 жылдары басым болды. 

 

2.Дамыған және дамушы елдердің интеграциялық бірлестіктері. 

 Әр тҥрлі интеграциялық процестер мен топтардың тәсілдері, 

идеологиясы, анықтамалары мен аттарының белектігіне қарамастан, олардың 
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кейбір жалпы белгілері мен заңдылықтарын бӛліп Қарастыруға болады. 

Тарихи интеграция эволюциялық дамитын бірнеше негізгі сатылардан 

тҧрады және оның әрқайсысы интегра-цияның жетілу дәрежесінің 

кӛрсеткіші болып есептеледі (1-ші кесте). 

Бірінші деңгейде мемлекеттер ӛзара жақындасудың алғашқы Кадамы 

ретінде преференциалдық сауда келісімдерін жасайды. "Бҧл келісім жеке 

мемлекеттер арасында екі жақтылық негізінде немесе қалыптасқан 

интеграциялық топ пен жеке мемлекет не мемлекеттер тобының арасында 

жасалуы мҥмкін. Келісімге сәйкес мемлекеттер бір-біріне ҥшінші 

мемлекеттерге карағанда қолайлырақ режим ҧсынады. Белгілі дәрежеде бҧл 

ГАТТ/ВТО-да қалыптасқан кедендік одақ қҧру мақсатымен қол қойылған 

уақытша келісімдердегі ең қолайлы жағдай принциптерінен ауытқу болып 

табылады. Әр елдің ҧлттық кедендік тарифтерінің сақталуына негізделген 

преференциалдық келісімдер интеграциялық процестің алғашқы қадамы 

емес, тек оған дайындық кезеңі деп қарасты-рылуы қажет, себебі ол тек 

дамыған формаларында ғана сол процеске айналады. Преференциалдық 

келісімдерді басқару ҥшін мемелекетаралық органдар қҧрылмайды. 

Интеграцияның екінші деңгейінде мемлекеттер екі жақты саудада 

кедендік тарифтерді жай ғана қысқартуды емес, оны мҥлдем алып тастауды 

кӛздейтін еркін сауда аймағын (ЕСА) қҧруға кӛшеді, бірақ ҥшінші елдермен 

қатынаста ҧлттық кедендік тарифтер ӛзгертілмейді. Басым кӛпшілік 

жағдайда еркін сауда аумағының шарттары ауыл шаруашылык. ӛнімдерінен 

басқа барлық тауарларға қолданылады. Еркін сауда аумағы мҥше-

елдердің бірінде орналасқан кішігірім мемлекет аралық секретариатпен 

басқарылуы мҥмкін, бірақ кӛбіне аталған секретариатсызақ аумақ дамуының 

негізгі параметрлерін тиісті ведомстволар басшыларының мезгілді 

қеңестерінде келісу арқылы жҧмыс атқарады. 

Интеграцияның ҥшінші деңгейі кедендік одақ (КО) қҧруға негізделген. 

Бҧл ҧлттық кедендік тарифтер тобын келісімді тҥрде алып тастап, ҥшінші 

мемлекеттерге қатысты сауданы реттеуде ортақ кедендік тарифты енгізу және 

бірыңғай тарифтік емес жҥйесін қолдану болып табылады. Кедендік одақ 

тауарлар мен қызметтердің ішкі интеграциялық алымсыз саудасын және 

олардың аймақтағы 1-ші кесте қозғалысының толық еркіндігін кӛздейді. 

Әдетте кедендік одақ ҥйлестірілген сыртқы сауда саясатын қалыптастыратын 

мемлекет аралық органдардың дамыған жҥйесін қҧруды талап (қажет) етеді. 

Кӛбіне олар тҧрақты қызмет ететін мемлекетаралық секретариатқа 

негізделген тиісті ведомстволарды басқаратын министрлердің мезгілді кеңесі 

тҥрінде ӛтеді. 

Интеграциялық процестің тӛртінші деңгейі - ортақ нарыққа жеткенде 

интеграцияланатын мемлекеттер тек тауарлар мен қызметтердің ғана емес, 

ӛндіріс факторларының - капитал және жҧмыс кҥші - қозғалысының еркіндігі 

туралы келісім жасайды. Бірынғай сыртқы тариф негізінде ӛндіріс 

факторларының мемлекетаралық қозғалысының еркіндігі ҧйымдық тҧрғыдан, 

сырткы саясатты мемлекетаралық ҥйлестірудің анағҧрлым жоғарғы деңгейін 
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талап етеді. Бҧндай ҥйлестіру тҧрақты қызмет ететін секретариатқа негізделген 

қатысушы мемлекеттердің ел басшылары мен ҥкіметтерінің мезгілді 

кеңесулерінде (әдетте кылына 1-2 рет), қаржы министрліктерінің, орталық 

банктердің және басқа да экономикалық ведомстволардың басшыларының 

жиірек кездесуі кезінде іске асырылады. ЕО-та бҧл мемлекет және ҥкімет 

басшылары Европалық Кеңесі, ЕО-тын министрлер Кеңесі кәне ЕО-ың 

секретариаты. 

1-кесте 

Интеграциялық процестің кезеңцері 

 

 

Ең жоғарғы бесінші деңгейде интеграция ортақ кедендік тариф және 

тауарлар мен ӛндіріс факторлар қозғалысының еркіндігімен қатар, 

макроэкономикалық саясатты валюта, бюджет, ақша сияқты негізгі салаларда 

ҥйлестіруді, заң шығарушылықты ҥйлестіруді кӛздейтін экономикалық одаққа 

айналады. Бҧл кезеңде жай іс-әрекетті ҥйлестіру және экономикалық дамуды 

бақылау ғана қабілеті бар органның орнына, бҥкіл топтың атынан оперативті 

шешім қабылдай алатын орган қажет. Ҥкіметтер келісілген тҥрде ӛз 

қызметтерінің біршама бӛлігінен бас тартады, яғни мемлекеттік суверенитеттің 

бір бӛлігін мемлекеттер ҥстіндегі органдар пайдасына береді. Бҧндай 

қызметтерге ие болған мемлекеттер ҥстіндегі органдар бірлестікке қатысты 

мәселелерді мҥше мемлекеттер Ҥкіметтерінің келісімінсіз шешуге қҧқы бар. 

Мысалы, ЕО-ғы шеңберінде - бҧл ЕО комиссиясы. 

Интеграцияның алтыншы деңгейінің де болуы мҥмкін - бҧл Саяси Одақ 

(СО). Ол ҧлттық ҥкіметтердің ҥшінші елдермен қатынасын қамтитын 

ӛзара саудада 

тарифтік 

және де басқа 

да тарифтік 

емес 

кедергілерді 

қысқарту 

 

Ҥшінші 

елдерге 

қатысты 

ҧлттық 

тарифтерді 

сақтау 

 

Мемлекет 

аралық 

басқару 

органдары 

қҧрылмайды 

  

1. Преферен-  

циялдық сау-

да келісімі 

(preferential 

trade 

agreement) 

 

Ӛзара саудада 

тарифтік және 

тарифтік емес 

тосқауылдард

ы алып тастау 

 

Тауар мен 

қызметтердің 

мемлекет 

аралық 

қозғалысының 

еркіндігі 

 

Кішігірім 

мемлекетарал

ық 

секретариат  

2. Еркін сауда 

аймағы (free trade 

zone) 

 

ге қатысты бірдей 

тарифтік және 

тарифтік емес 

реттеу 

 

Министрлер 

деңгейінде 

мемлекетаралық 

кеңес және 

секретариат 

3. Кедендік одақ 

(customs union) 

 

Ӛндіріс 

факторларының 

қозғалысы 

еркіндігі 

 

М емлекет 

басшылары 

кездесуі, 

министрлер 

кеңесі, 

секретариат 

 

 

4. Ортақ нарық 

(common market) 

Экономикалық 

саясатты 

ҥйлестіру 

 

5. 

Экономикалық 

одақ (economic 

union) 
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қызметтерінің басым кепшілігін мемлекеттер ҥстіндегі органдарға беруді 

кӛздейді. іс жҥзінде бҧл жеке мемлекеттердің егемендігін жоғалтып, 

халықаралық конфедерация қҧруды талап етеді. Бірақ интеграциялык. 

топтардың бірде-біреуі дамудың бҧл деңгейіне жеткен жоқ, тіпті әз алдына 

бҧндай мақсаттар қойған жок. 

ЕО, НАФТА-ға кіретін Солтҥстік Америка елдері, белгілі дәрежеде Латын 

Америка елдерінің регионалдық интрегация тәжірибесін қорыта келе, 

экономикалық интеграцияның кейбір заңдылықтарын шығаруға болады. 

Біріншіден, бҧл эволюциялық жол. Біртіндеп, интеграция кезеңдерін 

аттамай, ендірушілер ҥшін де, тҧтынушылар ҥшін де серіктестерді таңдау 

еркіндігін беріп, әкімшілік шектеулер мен тосқауылдарды алып тастау ҥшін 

жағдай жасап, сауда-экономикалық ынтымақтастық бірқалыпты (тҧрақты) 

әрекет ететін нарықтық орта қҧру қажет. 

Екіншіден, бҧл интеграциялық міндеттемелерді біртіндеп, кезеңді тҥрде 

шешу. Ол ҤШІН мҥше-елдерінің ассоциациялары кемегімен еркін сауда аймағы, 

кедендік одақ, капитал, тауар мен қызмет, еңбектің орта нарығын және 

біртҥтас экономикалык кеңістіктің негізін қалау қажет. 

Ҥшіншіден, 6ҤЛ біртекті экономикалық орта қҧру, нарықтық қайта 

қҧрудың қарқыны мен деңгейін жақындастыру қажеттілігі. 

 Тӛртіншіден, интеграциялық процестің барлық мҥшелерінің тек 

қҧқықтық серіктестігі, дискриминациясыз іс-әрекет етуі. 

Халықаралық экономика тҧрғысынан интеграцияны бағалаудың екі 

кӛзқарасы бар: ол не ауқымдырақ еркін саудаға қадам, не сауда жолдарындағы 

тосқауыл ретінде қарастырылады. ГАТТ/ВТО ережелеріне сәйкес, ең қолайлы 

жағдай режимінен бір ғана ауытқу бекітілген - ол ГАТТ-ң 24 бабы. Осы бап 

бойынша кедендік одақ және еркін сауда аймағын қҧру МҤМКІНШІЛІГІ бар. 

Ережелерге сәйкес интеграция қҧрудан бҧрын, біршама ҧзақ мерзімге "ӛтпелі 

келісімдер" қабылдануы МҤМКІН. Нәтижесінде кедендік одақ немесе еркін сауда 

аймағы қҧрылады, бірақ мына шарт орындалуы қажет: тек мҥше-елдер 

арасында "барлық тауарларға" сауда тосқауылдары жойылып, басқа 

елдермен саудада тосқауылдар саны кӛбеймеуі қажет. 

Интеграциялық қауымдастық дамудың қай деңгейінде тҧрғанын дәл 

анықтау ӛте қиын. Бҧл бір жағынан нақтылай, толық ақпараттың жоқтығы, 

екінші жағынан, жарияланған мақсаттар мен қол жеткен жетістіктер 

арасындағы ҥлкен келіспеушілік нәтижесі. Кейбір жағдайда, ӛзін 

экономикалық одақ деп атайтын топ, тек кедендік тарифтерді ӛзара жоюдың 

алғашқы сатысында болуы МҤМКІН, яғни тіпті еркін сауда аймағы деңгейіне 

де жетпеген. Немесе, ортақ кедендік тарифтер әлі қарастырылмаған, тек қағаз 

жҥзіндегі кедендік одақ болуы МҤМКІН. 

Халықаралық экономикада интеграциялық топтар оқтын-оқтын пайда 

болып, жоғалып отырады, әсіресе дамушы елдер арасындағы топтар. 

ГАТТ/ВТО мәліметтері бойынша, 90-шы жылдардың орта шенінде дҥние 

жҥзінде 30-дан астам әр типті интеграциялық топтар пайда болған. Салыстыру 

ҤШІН айта кетейік, 80-ші жылдары 5-6 ғана топ болған, оның ӛзінің басым 
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кӛпшілігі іс жүзінде істемеген. 70-ші жылдары интеграциялық топтар саны 18-

20-ға жуық болған. Ол кезде интеграцияның дҥние жҥзінде таралуына тҥрткі 

болған Батыс Еуропадағы интеграциялық процестер.  

Әрекет етуші негізгі интеграциялық топтарды жарияланған ТҤПКІ 

мақсаттары бойынша классификацияласақ, қазіргі халықаралық экономикада 

интеграциялық процестің дамуының әрбір сатысында тҧрған интеграциялық 

топтардың бар екенін байқауға болады (2-ші кесте). Кейбір топтар 

белгіленген интеграциялық бағдарламасын толық орындап, тек оның 

кейбір жақтарын жетілдіруде (Австралия-Жаңазеландия ЕСА, Балтық 

ЕСА, Орталық Америка ортақ нарығы және т.б.). Бірак, басым кӛпшілігі 

қойылған мақсатқа жетудің алғашқы сатысында. Мысалы, ӛзін кедендік одақ 

деп атайтын Шығыс-кариб елдерінің ҧйымының жеті елінін тек Доминика, 

Сент-Винсент және Гренадины сияқты ҥш мемлекеті ғана ҥшінші елдерге 

қатысты ортақ кедендік тарифті қолданады. Ал ӛзінін мақсаты ретінде 51 

Африка мемлекеттерінен экономикалық одақ қҧруды кӛздеген Африкан 

экономикалық қауымдастығы оны 1994 жылдан бастап 34 жылға созылатын 

ӛтпелі кезеңде қалыптастыруды жоспарлап отыр. 

Тарихи тәжірибе кӛрсеткендей, экономикалық интеграцияның 

алғашқы қадамдарынан кедендік одаққа дейінгі деңгейді іс жҥзіне асыру 

оңайырақ. Жарияланған мақсаттары мен аттарына қарамастан, басым 

кӛпшілік топтар не преференциалдық сауда келісімдері, не ЕСА 

деңгейінде тҧр. Олар макроэкономикалық саясатты ҥйлестіру немесе 

унификациялау міндеттемелерін қарастырмайды, сондықтан іс жҥзінде енгізу 

ҥшін қолайлырақ (оңайырақ). Ең дамыған интеграциялық қауымдастық, әрине, 

Еуропалық Одақ. Белгілі дәрежеде ол интеграцияның кейбір элементтері 

меңгерілген модель. 

 

Негізгі әдебиеттер: 1,2,3 

Қосымша әдебиеттер: 1,2 

 

 

Тақырып 12. Халықаралық валюталық – қаржылық жүйе. 

 

Халықаралық валюталық қаржының даму процесі 

Халықаралық валюталық жҥйенің даму эволюциясы 

 

1. ХХ ғ. ортасынан бастап халықаралық – экономикалық қаржы валюта 

қатынастары дами бастады. Валюталық қатынастар дегеніміз – дәстҥрлі ақша 

қызметінің дҥниежҥзілік ақша қызметіне ауысуымен байланысты жҥзеге 

асатын экономикалық қатынастың жиынтығы. Валюталық қатынастар орта 

ғасырда Андверпенде, Батыс Европаның сауда орталығында вексельдік 

жәрмеңкелер тҥрінде жҥзеге асты. Бҧл жерде барлық есеп айырысулар 

аудармалы вексельдер бойынша жҥргізілген. Феодалдық және капиталистік 

ӛндірістің дамуында халық есеп айырысулар банктер арқылы жҥзеге асырған. 
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Халықаралық валюталық қаржының даму процесінде валюталық жҥйе 

дегеніміз – валюталық қатынастарды ҧйымдастыру және реттеуші формасы. Ол 

ҧлттық заңдылықтармен немесе мемлекеттік келісімдермен бекітілген. 

Валюталық қатынастарда ең алдымен ҧлттық- валюталық жҥйе қалыптасты 

(ҦВЖ). ҦВЖ дегеніміз – мемлекеттік заңдармен бекітілген елдің валюталық 

қатынастырын ҧйымдастыру формасы. ҦВЖ- сі валюта курсымен паритетінен 

тҧрады. Влюта курсы дегеніміз – жекелеген елдердің валюталық арақатынасы 

немесе басқа елдің валютасы арақатынасы кӛрсетілетін жеке бір елдің 

валюталық бағасы. Паритет – валютаның алтын мӛлшеріне сәйкес 

арақатынасы. Халықтық валюта жҥйесі дегеніміз – дҥниежҥзілік шаруашылық 

шеңберіндегі валюталық қатынастарды ҧйымдастыру формасы. Бҧл 

дҥниежҥзілік капиталистік шаруашылықтың дамуы нәтижесінде ХІХ ғасырдың 

ортасына қарай пайда болып немесе ғаламдық деңгейде валюталық қаржылық 

қатнастарды реттеуші механизм. Сонымен бірге ҦВЖ-мен тығыз байланысты.  

 2. Халықаралық валюталық жҥйе даму эволюциясында 4 кезеңнен ӛтеді.  

 1 кезең – Алтын стандарт жҥйесі – бҧл жҥйе ХІХ ғасырда қалыптасып немесе 

заңды тҥрде 1867 жылы Париж конференциясында бекітілді. Мҧндағы шешім 

бойынша алтын әлемдік ақшаның жалғыз формасы болып есептеледі. Алтын 

монополиялық стандарт бірінші дҥниежҥзілік соғысқа деген салыстырмалы 

тҥрде тиімді болады. Уақыт ӛте келе алтын монеталық стандарт ескере бастады. 

 2 кезең – валюталық жҥйе заңды тҥрде 1922 жылы Генуядағы халықаралық 

экономикалық конференцияда бекітілді. Ол алтын девиздік стандандарт 

принципі былайша банкноттар алтынға емес, вексель, чек, яғни дивиздерге 

айырбасталды. Дивиздік валюта ретінде доллар мен фунт, стирлинг 

қабылданда.  

 3 кезең – валюталық жҥйе 1944 ж Бреттон – Вудстандағы халықаралық 

конференцияда бекітілді. Бреттон-Вудстан мынандай принциптерден тҧрады: 

1. Алтын елдер арасындағы соңғы ақшалай есеп айналымының функциясын 

орындайды. 

2. Американдық доллар біртҧтас резервтік валюта болды, яғни алтынмен қатар 

әртҥрлі елдердің валюталық қҧнын анықталғаннан ӛлшем ретінде әртҥрлі етті.  

3. Басқа елдердің орталық банктермен ҥкімет мекемелері долларды АҚШ 

қазына мекемелерінде айырбасталған. 

4. Валютаның ӛзара айырбасы және олардың бір-біріне теңесуі алтынмен және 

доллармен ӛрнектелген ресми валюталық паритеттер негізінде жҥргізіледі. 

5. Елдер кез келген басқа валютаға қатысты ӛз валютасының ӛзгеріссіз курсын 

сақтауға тиіс болды. 

6. Мемлекеттер арасындағы валюталық қатынастар халықаралық валюталық 

қаржы арқылы реттелді. Бҧл қор Бреттон-Вудс конферециясында қҧрылды.  

 4 кезең – Валюталық жҥйе 1976 жылы халықаралық валюталық қаржының 

Ямайкада ӛткен мәжілісінде қалыптасты.       

 3. Еуропалық одақ шеңберінде ӛткен келіссӛздер нәтижесінде 1979 жылы 

Еуропалық валюталық жҥйесі қҧрылды. Еуропалық валюталық жҥйе – ҧлттық 

валютаның экономикалық интеграция шеңберінде қызмет етуі мен байланысты 
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экономикалық қатнастар жиынтығын кӛрсететін халықаралық валюта жҥйесі, 

Еуропалық валюта жҥйесі 3 әлемнен тҧрады.  

1. Экю-еуропалық валюта халықтың негізі. 

2. Валюта курстарымен интервенциясының механизмі. 

3. Валюта курсын тҧрақтандыру ҥшін қолданылатын миханизмі.  

 Европалық валюта жҥйесінің дамуы мен қызмет етуі «делор» дегенмен тығыз 

байланысты. Еуропалық одақтың кӛрнекті қайраткері Ж Делор Еуропаның 

валютасын біріктіру жӛнінде 3 сатылы жоспар ҧсынды: 

1. Еуропалық одақтың жекелеген елдері арасында ҥйлестірілген 

экономикалық және валюталық саясатты жҥзеге асыру. 

2. Еуропалық одақтың орталық банкін қҧру. 

3. Ҧлттық валюталарды Еуропалық одақтың ортақ валюталарына аудару.  

 1990 жылы Еуропалық валюталық жҥйесіне қатысушы елдер қатарына Англия, 

Испания, Португалия қосылды. 1991 жылы біртҧтас европалық экономикалық 

кеңістік қҧру жӛніндегі Мастарихт келісіміне қол қойылды. Осы келісімге 

сәйкес Еуропалық Одаққа мҥше елдердің басшылары валюталық Одақ қҧруды 

қҧптады.  
 

 

Тақырып 13. Валюталық бағам және оны реттеу 

 

1. Валюталық бағам және оның тҥрлері  

2. Тепе- теңдік валюталық бағам 

 

Қандайда болмасын экономикалық жҥйенің, экономикалық 

тҥпкіт мақсаты-бағалар тҧрақтылығын, экономикалық ӛсу мен толық  

 жҧмыстылықты қамтамасыз ету. Бҧл жағдайда 

айырбас валюта бағамы мен оның мҥмкін ӛзгерістері айналымдағы 

мӛлшерінің және баға деңгейінің тҧрақтылығын қамтамасыз ету қатар, 

экономикалық саясаттың маңызды аралық мақсаты 

болып табылады. Бірақ валюта бағамы ӛзгерісі экономиканың 

барлық салалары мен секторына біркелкі әсер етпейді. Ҧлттық кҥшеюге 

экспортқа жҧмыс істеп жатқан салалардың импорт ӛнімдерімен  бәсекелесу 

мҥмкіндіктерін азайтады. Сонымен қатар ҧлттық валюта қҧнының ӛсуінің кері 

әсерлерімен шектелмейді, ӛйткені одан импорттық шикізатпен жҧмыс істейтін 

ӛндіріс салалары тҧрады. Ал ҧлттық валюта қҧнының азаюы кезінде ҧтушы мен 

ҧтылушылар орны ауысады. Соған қарамастан, импортерлер мен экспортерлер 

ӛз экономикалық іс-әрекетінің жоспарлаудың тҧрақты негіздерін қамтамасыз 

ету ҥшін болжамды ӛзгермелі валюта бағамдарымен жҧмыс істеуге ҧмтылады.  

 Валюта бағамдарының ӛзгерісінің экономика секторына әсерінен басқа, 

валютаның тӛмендеуі немесе жоғарылауы макроэкономикалық  деңгейде 

маңызды әсерлерді тудырады. Экспорттық операциялар мемлекеттің жалпы 

шығындар деңгейін жоғарлатады. Таза экспорт шығындардың бір бӛлігі 

болғандықтан, ӛгерісі мультипликативті әсер арқылы ҧлттық табыстың 

ӛзгерісіне әкеледі; Бҧл ӛз кезегінде, экономикада жалпылама сҧранысты 
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ӛзгертіп, ӛндіріс, жҧмыстылық пен бағаның нақты кӛлемінің деңгейіне әсер 

етеді; Таза экспорт ҧлғаю салдарынан валюта қҧнының қҧнсыздануы ел 

экономикасына экспонсионистік әсерін берді. Ал валюта қҧнының қымбаттауы 

экономикада іскерлік іс-әрекеттің тӛмендеуіне әкеледі. Одан басқа валюта 

бағамының ӛзгерісі экономиканы ҧсыныс дағдарыс жағдайына келтіреді. 

Валюта бағамдары импортталатын ӛндіріс факторларының деңгейіне қатты 

әсер етіп, тҧтыну тауарларының бағасына әсер тигізеді. Сонымен бірге валюта 

бағамның ӛзгерісі ішкі нарықта бәсекелестіктің шиеленісуі салдарынан 

импортталатын ӛндіріс факторлар бағасына жанама әсер береді. 

Осыған байланысты валюта бағамына тҥзету қажеттілігін кӛрсететін 

кӛрсеткіштерді анықтау маңызды болып табылады. 

Тҥзету кажеттілігін кӛрсететін кәрсеткіштер. Сауданың аз бағалық 

икемділігі кезінде тепе-теңдікті бҧзатын сыртқы факторлар әсерінің орнын 

толтыруы, валюта бағамдарының ӛте ҥлкен ӛзгерістерін қажет етеді. Валюта 

бағамының ауытқуларының ҧлғаюы капитал ағымына кері әсерін беруі мҥмкін. 

Ӛйткені шетел инвесторлары, иілмелі валюта бағамының, осы мемлекеттің 

қатал ақша-несие саясатын ҧстану мҥмкіндігіне кері әсерін беруіне байланысты 

мазасыздану жағдайында болады. 

Сӛйтіп тӛлем балансының, әсіресе ағымдағы операциялар балансын 

теңестірілуінің негізгі міндеті - валюта бағамына жҥктеледі. Ол тауарлар мен 

қызмет кӛрсетулерге сҧранысты кӛрсетіп, ішкі (ΔP) және сыртқы (ΔSP**) 

нарықтағы тауарлар бағасымен анықталады. Бҧл жерде сыртқы нарықтағы 

бағалар спот-курсты (ағымдағы) пайдаланып ішкі нарықтың бағаларына 

келтірілуі тиіс. Ағымдағы есеп пен шетел және ішкі рыноктардағы 

салыстырмалы бағалар арасындағы функционалды тәуелділік (SP*) /(Р) ретінде 

кӛрсетіліп, тура пропорционалды болады. Егер (SР*)/(Р) жоғарыласа, ағымдағы 

есеп балансы да ӛседі. 

Ағымдағы операциялар есебіне әсер ететін тағы бір фактор, ел ішінде 

(Ҥ*) және шетелде (Ҥ*) жасалатын ҧлттық табыс болып табылады. Ел ішінде 

жасалатын ҧлттық табыс тауарлар мен қызмет кӛрсету импорты арқылы 

ағымдағы есепке әсер етеді. Ал импорттың ӛсуі тҧтынудың жоғарылауына 

әкеледі. Импорт тҧтынудың бір бӛлігі болғандықтан, импорт табыспен бірге 

жоғарылап, ағымдағы есептің азаюына әкеледі. Сол себептен Ҥ* мен ішкі 

ағымдағы есептің арасындағы қатынас оң болады. Басқаша айтқанда Ҥ* ӛсуі 

шетелдіктердің импортының ӛсуіне әкеледі (немесе ҧлттық экспорт ӛсуіне) 

және ағымдағы еееп балансының ӛсуіне әкеледі. Сӛйтіп ағымдағы есеппен 

кӛрсетілген ӛзгермелер арасындағы функционалды байланыстылықты былайша 

кӛрсетуге болады: 

 

САВ = САВ (SР*/(Р, Ҥ, Ҥ*) (1) 

 

Капиталды есеп те кейбір ӛзгермелерге тәуелді. Оның қатарына: 

мемлекет ішіндегі және оның шекараларынан тыс салыстырмалы пайыздық 

қойылымдар жатады. Ішкі пайыздық қойылым мен капиталды есеп 
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арасындағы функционалды тәуелділік тура пропорционалды болады. Басқаша 

айтқанда ел ішіндегі пайыз қойылымының ӛсуі шетел капиталын тартып, 

халықаралық қорлар ағымының келуін қамтамасыз етеді. Соған сәйкес 

капиталды есеп пен шетелдегі пайыздың қойылымы (R*) арасындағы 

байланыстылық кері пропорционалды. R* ӛсуі мемлекеттен инвестициялық 

қорлардың кетуіне әкеледі. Ең соңында капитал есебі айырбас бағамына (е) 

тәуелді. Пайыздық қойылым, айырбас бағамы мен капиталды есеп 

арасындағы тәуелділік былай кӛрсетіледі. 

 

КА =КА (г, г*, е)   (2) 

 

Жоғарыда кӛрсетілген ақпаратқа сәйкес, капиталды және ағымдағы 

есепке әр тҥрлі валюта бағамының тәртіптері қалай әсер ететінін кӛрейік.  

Бекітілген валюта бағамы жағдайындағы реттеу. Бҧл жағдайда жеке 

меншік сектор тауарлар мен активтердің кез келген кӛлемін тҧрақты айырбас 

бағамымен сатып, не сатып алуы мҥмкін. Егер шетел валютасына сҧраныстың 

ӛсуі болса, орталық банк оның дефицитімен кезігеді. Ол шетел валютасының 

қымбаттануына әкеледі, ал бҧл бекітілген айырбас бағамы жағдайына тиімсіз. 

Егер шетел валютасының ҧсынысы кӛп болса, орталық банк оны сатып алып, ӛз 

қорларын толықтырып, осы әрекет арқылы шетел валютасының қажетсіз 

қҧнсыздануын болдырмайды. Сӛйтіп валюталық нарықтағы орталық банктің 

баға реттеу мен интервенциялар сәйкестіліктің мӛлшерлік әдістері болып, шетел 

валютасына бекітілген бағаларды ҧстауға мҥмкіндік береді.  

 

ΔRFX = CАВ (SР*)/(Р, Ҥ, Ҥ*) + КА (г, г*, е)   (3) 

 

7) теңдігіне сәйкее, егер орталық банк импортты жабу ҥшін ӛз қорларын 

пайдаланса, ол ағымдар есеп дефицитіне пара-пар болады. Тӛлем 

балансының сауда балансынан басқа барлық есептері теңестірілген деп 

болжамдайық. Сауда балансында импорт экспорттан 100 млн. АҚШ долларына 

асады. Осының салдарынан мемлекет экспорттан асқан мӛлшерін орталық банк 

корларын пайдаланып тӛлеуі тиіс. 

 Бірақ орталық банк ішкі пайыз қойылымын сыртқы қойылымға сәйкес 

ӛзгерте алады. Елде ағымдағы есеп дефициті бар және орталық банк ӛз алтын 

валюталық қорларын шығындағысы келмейді деп болжам жасайық. Сондықтан 

тепе-теңдікке капиталды есепті ҧлғайту арқылы жету ҥшін, қысқа мерзімде ішкі 

пайыз қойылымын r шетелдегі r* сәйкес ҧлғайтуды қажет етеді. Сӛйтіп ішкі 

салымдардың жоғары табыстылығы ағымдағы операциялары есебінің 

дефицитін қаржыландырып, орталық банкке ӛз алтын валюталық қорларын 

пайдалану қажеттілігі болмай қалады. 

 Иілмелі валюта бағамы жағдайындағы реттеу. Иілмелі валюта бағамы 

кезінде орталық банк валюта нарығында интервенцияларын жҥзеге асырмайды. 

Кӛбінесе шетел валютасына сҧраныстың ӛзгеруі валюта бағымының ауытқуына 
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байланысты болып, ол ӛз кезегінде ағымдағы және капиталды есептерге әсер 

етеді. 

 Валюталардың еркін жҥзуі тӛмендегідей нәтижелерге әкеледі деп 

есептеледі:  

 

 O = ΔRFX = CAB (SP* /(P, Y, Y*) + KA (r, r*,e)  (4) 

 

 Тӛменде кӛрсетілетін мысалдар ағымдағы және капиталды есептер 

теңсіздігінің валюта бағамына қалай әсер ететін тҥсінуге кӛмектеседі. 

 АҚШ ағымдағы есеп бойынша 100 миллион. АҚШ доллоры кӛлемінде 

дифициті болып, бірақ орталық банк оны валюта нарығындағы интервенция 

арқылы жабуды қаламайды деп болжам жасайық.. Бҧл жерде капиталды есеп те 

артық мӛлшер болуы мҥмкін және оны осы дефицитті жабуға пайдаланылады. 

Енді 100 милл. доллор АҚШ резиденттерінен шет ел азаматтарына 

бағытталады. Мысалға, АҚШ тӛлемдерді долларды жасап, 100 милл. доллор 

шетелдіктердің банк есеп – шоттарына аударылады. Егер валюта бағамы 

бекітілген болмаса, дәстҥрлі тӛлем балансының тҧрғысынан АҚШ доллорын 

бағасы тӛмендеуі керек. 

 1997 жылы Ҧлыбритания Гонконгты бақылауды Қытайға берді. Осы 

уақыттағы саяси белгісіздігі нәтижесінде Гонконг инвесторларын кӛбісі ӛз 

қаражаттарын Канадаға салуға ынталы болды. Сӛйтіп Канада он капитал ағымы 

байқалып, ол Канаданың тӛлем балансының капиталды есебінің артық 

мӛлшеріне әкеледі. Канада да бекітілген валюта болған жағдайда, бҧл ресми 

алтын валюталық қорлардың ҧлғайуына әкелер еді. Ал иілмелі валюта бағамы 

жағдайында, бҧл артық мӛлшер Канада доллорының қымбаттануына әкелер еді. 

 Тӛлем балансының теориясына сәйкес бағалар табыс және пайыз 

қойылымдағы ӛзгерістер валюта бағамына әсер етеді.  

 Одан мынандай қорытынды жасауға болады.  

- ішкі нарықтағы бағалардың ӛсуі экспорттың азаюына әкелгендіктен, ол 

ӛз кезегінде ҧлттық валютаға сҧраныстың азаюы, оның қҧнсыздануына әкеледі. 

- Ҧлттық табыстың ӛсуі ҧлттық валютаның қҧнсыздануына, импортқа 

деген сҧраныс ҧлғаюына байланысты, шетел валютасына сҧраныстың ӛсуіне 

әсер етеді. 

 Ішкі пайыз қойылымының ӛсуі ішкі активтерге сҧраныстың ҧлғаюына 

әкеліп, шетел активтеріне деген сҧранысты тӛмендеткендіктен, ол ҧлттық 

валютаның қымбаттануына әсер етеді. 

 Егер ағымдағы операциялар балансының нашарлауының басты себебі 

ырықтандыру кезеңінде барлық ӛтпелі экономика елдері кезіккен, ішкі нарық 

бағаларының кҥрт ӛсуімен мемлекеттің бәсекелестік қаблетінің тӛмендеуімен 

байланысты болса, ҧлттық валютаның девальвациясы бәсекелестік қаблетті 

ықпал ете алады.  

 Тҥзетулердің қажеттігін сыртқы баланстың жалпы бағалау негізінде, орта 

мерзімдегі келешегіне сай қарастыру қажет. Кӛп жағдайда бҧл бағалау 

тӛмендегідей кӛрсеткіштермен толықтырылады: 
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 Валюта бағамының нақты тиімді индексі. Бҧл кӛрсетгкіш кӛбінесе 

валюта бағамын тҥзету қажеттігін бағалау ҥшін қолданылады. Егер валюта 

бағамының нақты тиімді индексінің, елдің әлемдік нарықтағы орны тепе-теңдік 

жағдайында деп саналған кезеңнен жоғары болса (ҧлттық валюта 

ревальвациясы), бҧл мемлекеттің сыртқы нарықтағы бәсекелестік 

қаблеттілігінің тӛмендеу нышаны болады. Валюта бағамының нақты тиімді 

индексі екі жақты сауда ағымдарының негізінде анықталады, бірақ экспорттың 

бәсекелестік қаблетін бағалау ҥшін ҥшінші елдер нарығында бәсекелес-

экспортерлер ҥлесін есепке алудың артықшылығы болар еді. Шығындар 

кӛрсеткішін ең толық анықтайтын кӛрсеткіш болып ӛнім бірлігіндегі еңбек 

кҥші шығындары болып табылса да, кӛптеген дамушы елдер бойынша бҧл 

ақпараттың жоқтығы валюта бағамының нақты индексін есептеу ҥшін тҧтыну 

бағалар индексі қолданылады. Бірақ , егер тҧтыну бағалар индексінің қҧрамына 

сыртқы сауда потенциалды бар тауарлардың басым бӛлігі енгізілсе , валюта 

бағамының нақты ӛсуі тек қайта бағаланған валютаның ,табысты тҥзетуін 

жҥргізілгенін ғана кӛрсетіп, елдің бәсекелестік қабілетінің жоғалтуын 

анықтамай, валюта бағамына тағы тҥзетулер енгізілу қажеттілігін кӛрсетпейді. 

Сондықтан валюта бағымы индексінің мәнінің ӛзгерту себептерін білу 

маңызды. 

Параллельді нарықтағы бағам. Ондай нарық болса, валюта бағымының 

дҧрыстығын бағалауды жҥзеге асыруда қажет болатын тағы да бір кӛрсеткіш 

болып табылады. Мысалға параллельді нарықтағы айырбас бағамының ресми 

бағамына қарағандағы тӛлем деңгейі, ҧлттық валютаның ресми бағамы 

жоғарылатып қойылғанын кӛрсетуі мҥмкін. Сонымен қатар параллельді 

нарықтағы бағамды қарастыру кезінде, оның кӛлемін және ресми іс-әрекет ету 

рҧқсаты барын есепке алу қажет, ӛйткені ресми емес нарықтағы бағамға 

тәуекелділіктің кӛп ҥлесі енгізіледі.  

Әр мемлекетте айырбас бағамының нақты тиімді индексін есептеудің 

белгілі бір әдістемесі бар. Тӛменде Қазақстан Республикасы ҥшін әдістеме 

келтірілген. Жалпы алғанда, әр тҥрлі елдердің әдістемелері арасындағы 

маңызды ӛзгешеліктері жоқ, мәселе тек жағдайлары мен қорытынды 

мәліметтерді пайдалануда. 

Айырбас бағамының нақты тиімді индексін есепттеу әдістемесі. 

1. Алғы шартты кӛрсеткіштер 

  Республиканың жалпы тауар айналымдағы ҥлес салмақтарына сәйкес, 

Қазақстанның негізгі сауда партнерлерін таңдау.  

  Сауда партнерлері елдердің елдердің валюталарының қатысты 

наминалды айырбас бағамдары.  

  Сауда партнерлері – елдерінің тҧтыну бағалар индексіндегі ӛзгерістері. 

  Теңгенің долларға қатысты айырбас бағамы. 

  Қазақстандағы тҧтыну бағалар индексінің ӛзгеруі. 

  Индексті есептелуге қатысты болатын, базистік кезеңді таңдау. 

2. Негізгі алгоритм 

2.1. Мәліметтерді ӛзгерту 
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2.2. Сауда партнерлерінің ҥлес салмағы тҧрақтандыру арқылы сауда 

партнер мемлекетінің – Wi ҥлес салмағын жалпы тауар айналымында табу 

ҥшін: 

 

Wi = (Wixx/(x+m) + (Wi
m
xm/(x +m) 

 

- мемлекеттің экспорттағы ҥлес салмағы тауар айналымындағы жалпы 

кӛлеміндегі ҥлес салмағына кӛбейтіліп, мемлекеттің импорттағы ҥлес 

салмағының Республиканың жалпы тауар айналыындағы импорт кӛлемінің 

кӛбейтіндісімен қосылады.  

2.1.2. Тҧтыну бағалар индексі бағасының базистік кезеңіне қатысты 

ӛзгерту. 

2.1.3. Тенгенің кросс бағамын шетел сауда партнерлерінің валюта 

бірлігіне – Siт әрбір есепті кезеңге есептелуі. 

Тенгенің кросс-бағамы = шетел валютасының долларға қатысты 

бағамы/теңгенің долларға қатысты бағамы. 

2.2. Наминалды тиімді айырбас бағамының индексін есептеу. 

2.2.1. Есепті кезеңдегі базалық кезеңге қатысты тенгенің айырбас 

бағамының ӛзгеру индексін есептеу. 

 ΔSi = Si
т
/Si

0
 

Бҧл жерде: 

ΔSi – теңгенің есепті кезектегі айырбас бағамының шетел валютасының 

бірліктерінде кӛрсетілген ӛзгерістері (кері лотировка).  

 Si
т 
– есепті кезеңдегі тенгенің бағамы.  

Si
0
 – базалық кезеңдегі тенгенің бағымы.  

2.2.2. NEER – номиналды тиімді айырбас бағамының индексін есептеу. 

NEER = 100 x П
і
 (ΔS

i
)

w
 

- оның есептеулі Республика тауар айналымындағы топтар бойынша 

шетел мсауда партнерлерінің тҧрақталған ҥлес салмағын есепке ала отырып, 

тенгенің айырбас бағамының ӛзгеріс индексіне кӛбейт\індісімен есептелінеді.  

2.3. Тенгенің есепті кезеңіндегі базалық кезеңімен салыстырғандағы 

нақты тиімді айырбас бағамы индексін есептеу. 

2.3.1. Әр бір сауда партнерлері ҥшін салыстырмалы бағалар 

индексін - RP (relatibe prices) есептеу: 

RP = CPI*/CPI 

 

Бҧл жерде: CPI*(PIF)- Қазақстанның сауда партнері мемлекеттеріндегі 

бағалар деңгейі. 

CPI(Pd) – Қазақстандағы тҧтыну бағалар индексі.  

REER = П
i
[NEER x (P

if
)] = 100x П

i
(ΔS

i
/Ppi)

w
 

- Есептеулі тенгенің айырбас бағамының ӛзгеріс индексінің сауда 

партнерлерінің салыстырмалы бағалар ингдексіне тҥзетіліп, Республиканың 

тауар айналымындағы тҧрақталған мемлекеттің ҥлес салмағын есепке ала 

отырған кӛбейтіндісі арқылы жҥзеге асады.  
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3. Алынған нәтижелер. Алынған нәтижелерді қабылдау номиналды және 

нақты тиімді айырбас бағамының есептегі кезеңінің ӛзгерістер индекстерін 

бағалау негізінде болады.  

 Осы әдістемені пайдаланудың негізгі қорытындының мәні мынандай: 

- Тиімді айырбас бағамы индексінің ӛсуі, негізгі сауда партнер 

мемлекеттердің валюталарымен салыстырған.да ҧлттық валютаның 

қымбаттауы туралы айтуға болады және басқада біркелкі жағдайларда 

жергілікті тауарлардың бәсекелесінің қаблеттігінің тӛмендеуіне әкеледі. 

 Девальвация салдары. Мемлекеттің тӛлем балансын жақсартудың ең 

тиімді әдісі сыртқы нарықтардағы ҧлттық валютаның қҧнының ӛзгеруі болып 

табылады. Бҧл әдісті мемлекеттің сыртқы экономикалық операциялардың 

ағымдағы есебінің дефицитін қаржыландыруға мҥмкіндігі болмаған жағдайда 

және ағымдағы есптің сальдосы кезінде пайдалану ӛте тиімді. Мемлекеттің 

валюта бағамын ӛзгертуінуң негізгі мақсаты – сыртқы экономикалық 

потенциалы бар тауарлардың салыстыр малы ішкі пайдалылығын ӛзгерту 

болып табылады. Олар экспорттық потенциалы бар тауарлардан қҧралады. Бҧл 

тауарлардың нақты экспортталатын және ӛндірілетін әрі ел ішінде 

тҧтынылатын деп бӛлінеді де, экспорттық және импорттық потенциалы бір 

тауарлардың, яғни импорт тауарлардың және олардың отандық ӛндірістегі 

баламаларының ең жақын ауыстырушы болып табылады. Тауарлардың ішкі 

бағалар деңгейі әлем нарқындағы жағдайымен валюта бағымына байланысты 

анықталып, егер бар болатын болса, экспорттық дотациялар және халықаралық 

тасмалдау шығындарымен тарифтерге байланысты болады. Ал экспорттық 

мжәне ипорттық потенц иалы жоқ тауарлар (оның негізін қызмет кӛрсетулер 

қҧрайды) бағасы мемлекет ішіндегі ҧсыныс пен сҧраныс арқылы анықталады. 

 Мемлекеттің сыртқы экономикалық ағымды операциялар есебінің теріс 

салбдосы кӛптеген себептерге байланысты болып, бір қатар факторлардың 

бірлескен әсерін кӛрсетеді. Осындай негізгі факторлар қатарына кіретіндер:  

- ел ішіндегі ҧсыныстың қалыпсыздығы ;  

-  Әлемдік нарықтағы пайыз қойылымның ҧлғаюына байланысты 

борышты ӛтеудегі шағындардың ӛсуі; 

- сыртқы сауда жағдайының нашарлауы; 

- импорььық бағалардың экспорттық бағаларға қарағанда жоғарлауы; 

- Экспонсионистік ақша – несие және бюджеттік саясат. 

 Тӛлем балансы мемлекеттің капитал ағымы келуімен ресми сыртқы 

қорларды пайдалану арқылы қаржыландыра алу мҥмкіндігі болғанға дейін 

пассивті бола алады, бірақ ол шексіз жҥргізіле алмайды. Ҥлкен және ҧзақ 

мерзімді тӛлем байланысының дифицетімен ӛмір сҥруге болмайды, тепе-

теңдікті қалпына келтіру ҥшін арнайы шаралар қабылдану қажет. Ҥкіметтің 

қарамағында бір қатар мҥмкін шаралары бар. Оның ішінде валюта бағымын 

тҥзетуде бар және ол, кӛбінесе, қосымша шаралармен қатар қолданылады. 

Сонғыларына ақша + несие және бюджеттік саясатты қаталдату, борыштың 

мерзімдерін қайта қарастыру, бағаларды ырықтандыру және сол сияқты 

қҧрылымдық мәселелер жатады.  
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Валюта бағамын ӛзгерту ӛте экспонсионистік сипаттағы қаржы 

саясатының әсерінен болған ағымдағы есеп сальдосының нашарлауы кезщінде 

ӛте тиімді. Бірақ сыртқы сауда жағдайларының нашарлауы да валюта бағамын 

ӛзгеруді қажет етуі мҥмкін.  

 Егер сыртқы сауда жағдайларының нашарлауы, мысалға дамыған 

ӛнеркәсібі бар елдердің экономикалық іс- әрекетінің қҧлдырауынан шыққан 

экспорттық бағалар тӛмендеуінен пайда болса, дамушы елдер ӛз валюта 

бағамын ӛзгертпей, экономикалық жағдай мен бағалардық циклдік ӛзгерісінің 

келуін кҥтуіне болады. Бірақ экспорттық бағалардың тӛмендеуі кейбір 

экспорттық тауарларға сҧраныстың ҧзақ мерзімді тӛмендеуімен сипатталса, 

онда мысалға ӛндірістік технология ӛзгерісі нәтижесінде сҧраныстың азаюы, 

экспорт қҧрылымын ҧлғайту мен валюта бағымын ӛзгерту қажет болуы мҥмкін. 

Тәжірбие жҥзінде дамушы елдердің ӛндірісі дамыған елдердің циклдық 

жақсаруын кҥтуі ҥшін жеткілікті қорлар мен мҥмкіндіктерінің болмауы мҥмкін. 

Одан басқа дамушы елдер ӛздерінің экспорттық қысқа және орта мерзімде 

кеңейтуге мҥмкіндіктері болмайды. Осы жағдайларда экспорттық сектор 

табыстылығын қалпына келтіру ҥшін девальвация қажет болады. 

 Ӛзгеріссіз валюта бағамы мен шетел валютасындағы экспорттық 

бағалардың тӛмендеуі жағдайында экспорттың табыстылығы азаяды. 

Девальвация болса экспорттың ҧлттық валютадағы бағасын жоғарлатып, ішкі 

нарықта ӛндіріс ҥшін қолданылатын факторлармен еңбек кҥші шығындары да 

сол дәрежеде ӛспеген жағдайда табысты болады. Ішкі нарықтағы шетел 

валютасының девальвациядан кейінгі жоғары бағасы дәстҥрлі емес экспорттық 

іс-әрекеттің дамуын ынталандырып, мемлекеттің экспорттық базасын 

кеңейтуге әсер етеді.  

 Аса кӛп мӛлшерлі макроэкономикалық саясаттың экспансияся, нақты 

салық және басқадай тӛлемдер мен ҥкімтеке ӛз еркімен және банктік емес 

секторлармен ҧсынылатын несиелер кӛлемінен асып кететін мемлекеттік 

шығындардан туындайды. Пайда болатын бюджет дефициты банк жҥйесінен 

қарыздану арқылы қаржыландырылып, ол банктердің жеке секторды 

несиелеуімен қатар елде ӛтімділіктің артық мӛлшерін қалыптастырады. 

Экспансионистік ақша-несие саясаты табыстың ҧлғаюына әкеледі, соның 

салдарынан ел ішіндегі шығындардың ӛсуінен сыртқы сауда потенциалы жоқ 

тауарлардың бағасын жоғарлатуға мәжбҥр қылады. Бекітілген валюта бағамы 

кезінде осының бәрі сыртқы сауда потенциалы жоқ тауарлардың бағаларының 

сыртқы ранокта бағасы қалыптасатын потенциалы бар тауарларға қарағанда 

салыстырмалы ӛсуіне әкеледеі. Сондықтан елде сыртқы сауда потенциалы бар 

тауарлардың тҧтынылуының ӛсуінің екі себебі бар: номиналды табыстың 

ӛсуімен олардың бағаларының салыстырмалы тӛмендеуі. Ішкі тҧтыну 

қҧрылымында сыртқы сауда потенциалы бар тауарларға жҧмсалатын, қаржы 

ҥлесінің ӛсуіне бағытталған мезгілде, оның ӛндірісі жергелікті ӛндіріс 

факторларға шығындар ӛсуімен пайдалылығы тӛмендеген сайын тиімсіз бола 

береді. Сондықтан экспансионистік ақша-несие бюджеттік саясаты салдарынан 

ағымдағы сыртқы экономиканың есептің сальдосы сыртқы сауда потенциалы 
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бар тауарлардың мемлекет ішінде тҧтыну мӛлшерінің ӛсуімен оның 

ҧсынысының азаюына қарай нашарлай береді. 

 Импортқа әкімшілік шектеулер қоюға бармас ҥшін, экспорттың 

табыстылығын қалпына келтіріп, шығындарды мемлекет ішіндегі табыс 

деңгейіне сәйкес келетін деңгейге дейін азайту қажет. Негізінде бҧл екі 

мақсатқа қол жеткізу ҥшін девальвацияны пайдалануға болады. Ӛйткені: 

 Девальвация сыртқы сауда потенциалы бар тауарлардың ішкі рынокта 

бағасын жоғарлатып, оның ӛндіріс табыстылығын басқа тауарларға қарағанда 

кӛтереді. Ағымдағы баланс жағдайы, осы тауарларға жҧмсалатын қаржы 

бӛлігінің ӛсуіне қарай жақсарып, оның ӛндірісі ҧлғая тҥседі. 

 Сонымен қатар девальвацияның шығындар деңгейін тӛмендету 

тенденциясы бар. Ӛйткені девальвация кезінгде сыртқы сауда потенциалы бар 

тауарлардың бағасы ішкі нарықта басқа тауарларға қарағанда 

жоғарылағандықтан, ел ішінде бағалардың орта деңгейі кӛтеріледі, ал табыс 

пен шығындардың нақты тӛмендейді. 

Бір маңызды атап кететін жағдай, сыртқы экономикалық ағымдағы 

опрециялар есебін жақсарту ҥшін шығындардың нақты мәнін азайту қажет 

болады, ал бҧл ӛмір деңгейінің тӛмендеп кетуіне әкелуі мҥмкін. Салыстырмалы 

бағалардың ӛзгеруі сыртқы тепе-теңдіктің ауытқуларын ӛздігінен жоймайды. 

Девальвация тиімді болу ҥшін ҧлттық валютаның нақты қҧнсыздануы 

керек. Басқаша айтқанда, девальвация әсерінен сыртқы сауда потенциалы бар 

тауарлардың басқа тауарларға қарағанда салыстырмалы бағаларының 

ӛзгеруімен ӛндіріс табыстылығының жоғарылауы бҧл тауарлардың одан кейінгі 

баға кӛтерілуінен кейін жойылмауы қажет. Ӛйткені девальвация ел ішіндегі 

жалпы бағаның орта деңгейінің кӛтерілуіне әкелетіндіктен, жҧмыс 

ісетушілердің ӛмір деңгейінің тӛмендеп кету салдарынан еңбек ақыны 

жоғарлату талаптары болатыны кҥмәнсіз. Одан басқа тауар мен қызметтерге 

шығындардың жалпы кӛлемінде мемлекеттің ҥлесі импорт пен девальвация 

ауқымына сәйкес ӛсе тҥседі де, енді сыртқы борышты ӛтеудің ҧлттық 

валютадағы эквиваленті деп жоғарылай тҥседі. Ҧлғайған бюджеттік 

шығындардың бір бӛлігі халықаралық саудадан тҥсетін салықтардың ӛсуімен 

жабылуы мҥмкін, бірақ нәтижесінде бюджетке тҥсетін салмақ ҧлғая тҥседі. 

Ол ӛз кезегінде бәсең ақша-несие саясатын жҥргізуіне әкелуі мҥмкін. 

Себебі, ол кӛбінесе жҧмыстылық пен бюджет ҧғымдарына тәуелді болып 

отырады. Ал девальвациядан пайда болған басымдылықтарды сақтау 

мақсатында еңбек ақымен бюджеттік шығындар кӛлемін шектеу ӛте қажет. 

Девальвацияның табысты болуы мемлекет бюджетінің дефициттік ақша 

имиссиясы арқылы қаржыландырылып, соның кӛмегімен нақты валюта бағамы 

қалыптасып, бәсекелесті қабілеті қалпына келуіне байланысты болады. Мәселе, 

тек валютаны ьаға ӛсу қарқынымен салыстырғанда қаншалықты 

девальвациялау қажет болғанында, ӛйткені валюта және тауар рыноктарында 

экономикалық сілкіністерге бейімделу жылдамдықтары әртҥрлі. 

Мемлекет сыртқы сауда жағдайларының нашарлауымен кезікск, валюта 

девальвациясын пайдалануда ӛте сақ болуы қажет. Егер экономика импортқа 
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қатты тәуелді болса, онда девальвация кезінде импорттық шикізатты 

пайдаланатын жергілікті ӛндірушілер шығыны жоғарылап кетеді. Осының 

салдарынан ӛз негізінде ішкі нарықтағы бағалар деңгейінің жоғарлауы, ҧлттық 

валютаның нақты қымбаттауы, бәсекелестік қаблеттің тӛмендеуімен ағымдағы 

операциялар балансының нашарлауына әкеледі. Бҧл жағдайда бәсекелестік 

қаблетті қалпына келтіру мәселесі экономика қҧрлымын қайта қҧру, 

инвестициялық саясатты қайта қарастыру сияқты жолдармен шешілуі тиіс. 

Әр тҥрлі елдер экономиканың дағдарысынан әр тҥрлі валюта 

бағамдарының тәртібі саясатын пайдалану арқылы шыққаны бәрімізге де 

белгілі. Мысалға,соғыстан кейінгі Жапония экономикалық дағдарыстан 

бекітілген айырбас бағамы бар ақша бірлігімен шыққан Тайвань болса иілмелі 

бағам тәртібінің екі жақты жҥйесін қолданған. Мемлекеттің ішкі бағалар 

деңгейінің әлемдік нарық бағалар ара қатынасымен орнатылған ҧлттық валюта 

бағамы халықаралық есеп айырысу жҥйесіндегі тепе-теңдікті қолдауды 

қамтамасыз етеді. Валюта бағамының тӛмендеуі, не жоғарлауы тӛлем 

балансының жағдайын бҧзады. Ҧлттық валютаның артық мӛлшері эмиссия 

әсерінен ішкі рыногтағы қҧнсыздануы және басқа елдердің ҧлттық 

экономикаларымен тепе-теңдіктің бҧзылуына әкеледі. Сондықтан валюта 

қатынастарындағы мемлекеттік реттеу аясы ӛзара есеп айырысудағы тепе-

теңдікті қам тамасыз ететін ҧлттық валютаның басқа валюталарға қатысты 

бағамдарын анықтауда болып отыр. Валюта бағамын реттеу әдістерінің саны 

ӛте кӛп. Ол тікелей немесе жанама әсер ету арқылы жҥзеге асырылады. 

Тікелей тәртіп белгілеу немесе валюталық шектемелер, кӛбінесе кӛп 

мӛлшерлі тӛлем балансының дефициті және ҥлкен сыртқы борыш жағдайында 

қолданылады. Валюталық шектемелер тӛлем балансының мынандай 

тауарларын тҥзетеді: сауда балансы, қызмет кӛрсету мен саудалық емес 

операциялар балансы, капитал қозғалысымен несиелер балансы. Валюталық 

бағамға жанама әсер етудің мәні реттеудің нарықтық әдістерін пайдаланып, 

соған сәйкес ақша-несие, валюта және салық бюджеттік саясат жолымен 

қолдану болып табылады. 

Валюта бағамына сонымен қатар, ҥкіметтің белгілі бір іс-әрекеті 

нәтижесінде қалыптасатын экономикалық жағдайда әсер етеді. Ҧлттық 

валютаның қалқымалы бағамы мемлекеттік экономикалық жағдай ӛзгерісіне 

байланысты ақша-несие саясатын жҥргізуге мҥмкҥндік береді. Еркін 

ауытқымалы валюта бағамы кезінде сыртқы сауда балансының нашарлауы (теіс 

сальдо) валюта жағдайына әсер етіп, оның бағамының тӛмендеуіне әкеледі. 

Елдің шетел валютасының ағымы айналымдағы ҧлттық ақшалардың жалпы 

массасын азайтпайды да, ақша бірлігі бағамы тӛмендей бастайды. Сӛйтіп 

ҧлттық валюта бағамы әлемдік нарықта қалыптасатын жағдайды ӛте сезгіш 

болады. 

Қалқымалы бағам кезінде сыртқы экономикалық тепе-теңдікті реттеу 

қарыз капиталы нарығында пайыз қойылымын ӛзгерту арқылы әсер етуге 

бағытталған ақша-несие аясындағы анықталатын пайыз мӛлшерінің деңгейі 

инвестициялық сҧраныстың ӛсу немесе тӛмендеуіне тікелей әсер етіп, одан 



98 

 

кейін жалпы сҧранысқа әсерін береді. Пайыз қойылымының ӛсуі 

инвестициялық белсенділікті арттырып елге қоса инвестицияларды тартады. Ал 

пайыз қойылымының тӛмендеуі, керісінше, инвестицияларды шет елдерге 

бағыттайды. Ҧлттық валютаның басқа валютаға қарағанда тҧрақты бағамының 

тӛмендеуі экспорттық ӛнімге шығындар ӛсуіне ықпал етіп мемлекеттің 

импортқа шығындарын жоғарлатып сыртқы қарыз кӛлемі мен қарыздың негізгі 

бӛлігі мен пайыздарын ӛтеуін жоғарлатады. Бюджеттік шығындармен бюджет 

дефицитінің ӛсуі байқалады. Соңғысының кӛлемі ҧлттық валюта бағамының 

тӛмендеу дәрежесіне байланысты. Тӛмендеу неғҧрлым кӛп болса, ҧлттық 

валютада есептелетін дефицитті жабу шығындары соғҧрлым ӛсе тҥсіп, 

мемлекеттің бюджеттің тепе-теңдігі бҧзылуы жоғары тола береді. Шетел 

валютасының қымбаттауы ҧлттық валюта бағамы тӛмендеуі импортты 

ҧлғайтады және экспорттың тауарлар бәсеке қаблеттілігіне теріс әсер етіп, 

экспорттың ӛндіріс даму қарқынын баялатады. Ол сыртқы сауда балансын 

нашарлатып, сыртқы сауда дефицитін ҧлғайтады. 

 

2.Тепе- теңдік валюталық бағам. Валюта бағамынын қозғалысына 

орталық банк шетел валютасын сату мен сатып алу арқылы жҥргізілетін валюта 

интервенцияларымен әсер етеді. Айналымнан ҧлттық валютаны шығару арқылы 

орталық банк елдің тӛлем балансы дефициті кезінде бағамды жоғарылатуға 

(қҧлдырауын тежеуге) мҥмкіндігі бар. Керісінше, шетел валютасын сатып алу 

арқылы, ол ақша массасын ҧлғайтуын тӛлем балансы оң сальдосы кезінде 

ҧлттық ақша бірлігінің бағамын тӛмендетеді Сонымен бірге ҧлттық валюта 

қалқымалы валюталық бағам кезінде тӛлем балансының жағдайына 

байланыссыз алыпсатарлық факторларға ӛте әсерлі болады. Оның бағамын 

және сыртқы экономикалық тепе-тендікті қолдап отыру еркін айналымдағы 

валюта қорларының зор кӛлемі болуын қажет етеді. Бағамға интервенция 

арқылы әсер ету бағытты болғанымен, қысқа мерзімді сипатта болады. 

Негізінен валюталық интервенцияның мақсаты ҧлттық валютаның бағамының 

валюта рыногындағы жағдайын мемлекеттегі экономикалық жағдайына 

сәйкестендіріп, оның тӛмендеп, не жоғарылап кетуін болдырмау. Сонымен 

қатар валюталық интервенцияның тиімді болуы, оның әсерінің ҧлттық валюта 

бағамының ӛзгеру тенденциямен сәйкес бағытталған кезде болады. Одан басқа 

сыртқы рыноктардағы валюта интервенциялары іші резервтерінің кӛлеміне тікелей 

әсер етіп, сол арқылы айналымдағы ақша мӛлшеріне әсер етеді. Бірақ бір ақша-

несие саясатын ішкі нарықта жҥргізу мен сыртқы валюта рыноктарындағы 

экономиканың белсенділікті бӛлу мҥмкіндігі бар. Бҧл әдіс стерилизация деген 

атауға ие болып, сыртқы рыноктағы шетел валютасында кӛрсетілген 

активтердің әрбір сатылуын, ел ішінде бағалы қағаздын ашық рыногында 

сондай кӛлемде сатып алумен қатар жҥргізіледі. Және, керісінше сыртқы 

рыноктағы әрбір сатып алу ішкі рыноктағы сондай кӛлемде сатумен жҥреді. 

Бекітілген валюта бағамы кезінде тӛлем балансы кӛлеміне не әсер етеді? 

Тӛлем балансына әсер етуді екі бӛлікке бӛлуге болады: сауда балансына әсер 

ету мен капитал қозғалысы бойынша балансқа әсер ету. Сауда балансы немесе 
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экспорт пен импорт айырмасы; ҧлттық ӛнім шығарумен теріс байланыста, ал 

валюта бағамына оң байланыста болады. Сонымен қатар, ол шетел 

сҧранысының тәуелсіз ӛзгерістерге байланысты, мысалға шетел автомобильдерін 

сатып алудан жергілікті автомобильдерді сатып алуға кӛшуі сияқты ӛзгеруі 

мҥмкін. Тӛлем балансының қаржылық бӛлігі ең алдымен пайыз қойылымына 

(ел ішінде және сыртқы) тәуелді болады. Жоғары пайыз қойылымы шетелден 

капиталды тартады, бірақ ол қарқынды инфляция әсерінен номиналды пайыз 

ӛсуі емес, нақты пайыздар ӛсуімен сипатталуы тиіс. Тҥйсік негізінде оңай 

тҥсінілетін, жоғары пайыз қойылымы біздің елге шетел капиталын тартып, 

тӛлем балансының.оң сальдосын береді деген тҧжырым рас, бірақ ол қысқа 

мерзімде (пайыз кӛтерілгеннен кейін бір жыл немесе одан аз мерзім) әрекет 

етеді. Ҧзақ мерзімде бҧл механизм жҧмыс істемей, тіпті кері бағытта екі 

себептен әрекет ете бастайды: 

Алдымен жоғары пайыз мӛлшері, шетелден қарыздарды 

инвесторлардың елімізде қарыз формасында сақтаған ӛз активтер 

корларын қайта қҧрғанша тартады. Бірақ ол қайта қҧру процесі 

біткенде оның ағымы саябырлай бастайды. 

1. Егер пайыз қойылымын жоғарылату қысқа мерзімде шетелден 

капиталдарды тарту мен тӛлем балансын жақсартуды жҥзеге  

асырса, одан кейін бҧл жоғарылату кері нәтижелерге алып келеді. 

Оның себебі қарапайым - алынған қарыздар қайтарылуы тиіс. Егер 

жоғары пайыз қойылым бҥгін бізге қарыз берсе, ертең оны 

пайыздармен қаайтару керек, Біз жоғары пайыздарды капиталдар  

(қарыздарды) тартуды пайдалану туралы, қарыздардың негізгі 

сомасы ғана емес, оған жоғары пайыздарды тӛлеуге кӛңіл бӛлмей 

айта алмаймыз. 

Осы себептерге байланысты пайыз қойылымын жоғарылату елдің тӛлем 

балансын жақсартады деген тҧжырым тек қысқа мерзімде ғана рас болады. 

Сондықтан осы пайымдауларды пайдалану, экономикалық саясат алдында 

тез арада дағдарыстың алдын алу мақсатында ғана қолданылуымҥмкін. 

Ӛйткені ҧзақ мерзімде жоғары пайыз мӛлшері жалпы тӛлем балансына кері 

әсер ететіні белгісіз. 

Мысалға, Корей Республикасының жҥргізген валюта-несие 

саясатының тиімділігі шетел несиелерінің тартуының қолайлы тәртібінде 

жатыр. Бҧл ішкі және сыртқы нарықтағы ҧсынылатын несиелер арасындағы 

пайыз қойылымдарындағы айырмасымен тҥсіндіріледі. Кӛрсете кететін 

жағдай, Корей Республикасының Ҥкіметі мен Орталық банкі тартылған 

қарыздарды реформалаудың бастапқы сатыларында ӛте тиімді пайдалана білді. 

Одан кейін шетел капитал салымдарының тиімділігі кҥрт тӛмендеп кетті, 

оның себебін бақылау жоқтығымен тҥсіндірілді. Бҧл тәжірибе Қазақстан ҥшін 

ӛте пайдалы. Дамуды ынталандыруда шетел қарыздарын алу кездерінің болуы 

ӛте маңызды, бірақ мәселе оны пайдалануда, бақылау ҧйымдастыруда болып 

отыр. Бҧл мәселе қазіргі уақытта ӛте маңызды болуда, ӛйткені несиелеудің ішкі 
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және сырты нарықтағы пайыз қойылымдары арасындағы айырмашылық 

кәсіпорындарды ішкі рынокта қарыз алуға ынталандырмайды. 

Корея Республикасының Орталық банкі валюта бағамын реттеу 

мәселесіне айырықша кӛңіл бӛлді. Кореялық волютаның долларға қатысты 

ақылды девальвациясы корей тауар ӛндірушілерінің сыртқы рыноктарда бәсеке 

қабілеттілігінің жоғарылауына ықпал етті. Ӛкінішке орай, біз оны 

Қазақстанның Ҧлттық банкі туралы айта алмаймыз. Бірақ девальвацияның тек 

қысқа мерзімде ғана тиімді болатынын ешқашан естен шығармау керек. 

Әйтпесе ол тӛлем балансындағы бҧрмалау мен елдің сыртқы экономикалық 

орнының нашарлауына әкеледі. 

 

Негізгі әдебиеттер: 1,2,3 

Қосымша әдебиеттер: 1,2 

 

 

 

Тақырып 14. Халықаралық қаржылық нарықтар 

 

1. Халықаралық қаржы нарығының қҧрылымы 

2. Қарыз міндеттемелерінің халықаралық нарықтары 

 

1.Халықаралық қаржы нарығының құрылымы. Әдетте валюта нарығы 

спот мәмілелеріне және де валюта дериваттарына бӛлінеді – тікелей 

форварттар, своптар, фьючерстер, опциондар.  

Спот мәмілелері – екі жҧмыс кҥні ішінде жай стандартты келісімшарт 

негізінде екі валютамен есептесу. 

Фьючерс – валютаға деген стандартталған форварттық келісімшарттар, 

олардың саудасы биржада ӛтеді. 

Форварт – нақты тауар жӛніндегі биржалық мәміле, бҧл орайда, белгілі 

бір мерзім ӛткеннен кейін жеткізіп беруге міндеттенеді. Осы уақыт ішінде 

тауардың белгіленген бағасы ӛзгеруі мҥмкін болғандықтан, форварт 

мәмілесінің бағасы спот мәмілесі бағасының ықтимал серпінін ескеретін 

тҥзетулер енгізіле отырып белгіленеді. 

Опциондар – мезгілдік биржа мәмілелеріне енгізілетін шарт, ол бойынша 

тараптардың біріне мәміленің бірін бірі жоққа шығаратын жекелеген 

шарттардың бірін таңдау немесе оның бастапқы шарттарын ӛзгерту қҧқығы 

беріледі. 

 Географиялық валюта нарығы қатты шоғырланған. Ҥш қалада 

(Лондон, Нью-Йорк және Токиода) валюта саудасының 55% ӛтеді, және де 

Лондонда 30%. Осы ҥш қаладағы валюта айналымы кҥніне 161- тан 464 

млрд. долл дейін қҧрайды. Келесі топқа Сингапур, Гонконг, Цюрих  және 

Франкфурт кіреді. Олардың кҥнсайынғы айналымы 76-105 млрд. долл. тең.  
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Валюталық нарықта техникалық мәмілелер сауда жҥргізуші 

жақтармен тікелей немесе банктер, телефон, телефакс кӛмегімен 

жҥргізіледі. 

 Арбитраж — бір нарықта валютаның немесе басқада активтердің 

сатып алуын, оның басқа нарықта дер кезде сатылуын және сату мен сатып 

алу бағалары айырмашылығы негізінде пайданы алуды қарастыратын 

операция.  

• Қорғалмаған пайыздық арбитраж — тәуекелдерді хеджирлеу 

механизмін пайдаланбай инвестицияларды жҥзеге асыру ҥшін спот 

нарығында валютаны сатып алу. 

 

2. Қарыз міндеттемелерінің халықаралық нарықтары. Халықаралық 

қарыз нарығында қарыз міндеттемелері айналысқа тҥседі, олар қарыз алушыдан 

қарызды қарыз берушіге алып беру қҧқығын дәлелдейді. Бҧл қарыз 

міндеттемелері алуан тҥрлі болуы мҥмкін. ӛтеу мерзімі бойынша ҧзақ мерзімді 

және қысқа мерзімді, қарыздар типі бойынша – мемлекеттік, мемлекетпен 

кепілденген, және жеке, қарыз тҥрі бойынша – ресми және жеке қарыз. Ресми 

қарыз міндеттемелер халықаралық ҧйымдар алдындағы және екі жақты 

міндеттемелер болып бӛлінеді. Жеке қарыз міндеттемелері коммерциялық 

банктерге, облигацияларға, басқада қарыз болып бӛлінеді. 

Ҧзақ мерзімді келесі тҥрлерге бӛлінеді: мемлекеттік борыш, кепілденген 

мемлекеттік борыш, жеке кепілденбеген борыш. 

Халықаралық қаржы ҧйымдардың несиелеу механизмі мынандай 

болады: 

1. Осы ҧйым мҥшелерін несиелеу; 

2. Осы ҧйымдардың жҧмыс топтары несиелеу алдында мемлекеттің 

экономикалық-саяси жағдайымен танысу мақсатында елге 

келеді. Қарыз алушы мемлекет ӛкілдерімен бірге, макроэкономикалық 

тҧрақтандыру мен дамуға кӛмектесетін жобаларды несиелеу 

бағдарламаларын жасақтайды. Несиелеу мерзімі ішінде 

осы ҧйымның жҧмыс топтары қарыз алушы мемлекеттін бағдарламаларды 

орындауын бақылау мақсатында тҧрақты қатынайды; 

3. Берілетін несие транштарға бӛлініп, олар бағдарлама мен  

несие шарттары, несие келісіміне сәйкес орындалған жағдайда  

ғана беріледі; 

4. Қарыз алушы мемлекет нақты жобаларды ҧсынып, оларды 

халықаралық ҧйымдар қолдайтын болса, оған қарыз қаржылары бӛлінеді; 

5. Несие қаржылары қарыз алушы мемлекеттің орталық банкінің 

есеп шотына немесе АА категориясынан тӛмен емес алдыңғы  

қатарлы шетел банктерінің арнайы есеп шоттарына аударылып, 

жобаны жҥзеге асыру қаржылары сол жерден алынады. 

Халықаралық қаржы ҧйымдарының пайыздық қойылымы әр тҥрлі. 

Әлемдік қайта қҧру мен даму банкі стандартты "квалификациялық қарыз алу 
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сомасы" қойылымын, ЕҚҚжДБ - LIBOR, ХВК, - арнайы қарыз қҧқығының 

(SDR) пайызымен анықталатын стандартты қойылымын пайдаланады. 

Несие беру кезінде халықаралық ҧйымдар ел мойнындағы бар борышты, 

мемлекет бюджетінің дефициті мен макроэкономикалық кӛрсеткіштерді 

есепке ала отырып, несиені ӛтеу мҥмкіндігіне ӛте қатты кӛңіл бӛледі. 

Әлемдік тәжірибені талдау кезінде, сыртқы борышты әлем 

шаруашылығы мен мемлекет даму нәтижелерімен, даму бағыттары мен 

барлык, факторлармен байланыстыра қарастыру қажет. Ӛйткені елдер басқа 

мемлекеттер ғана емес, халықаралық ҧйымдар алдында міндеттемелері бар 

екенін ҧмытпау қажет. Әрине кӛптеген елдердің қиыншылықтармен кезігуі 

сыртқы қарыздардың қажетті пайданы қамтамасыз ететін жобаларға 

салынбауынан болды. Оған кӛптеген дәлелдер бар, мысалы 70-жылдары 

алынған қарыздардың басым бӛлігі жинак, коэффициенті тӛмен кезді бастан 

ӛткеру ҥшін, капиталды шетке шығаруды қаржыландыру мен сол кезде нарық 

бағаларында тиімділігі ӛте тӛмен жобаларды қаржыландыру ҥшін қолданылды. 

Тіпті қаржылар басынан бастап тиімді орналастырылғанына қарамастан, 

жоспарланбаған пайыз қойылымы мен сыртқы сауда жағдайының келеңсіз 

ӛзгерісіне байланысты, нақты пайда нормасын жеткіліксіз еткен болатын. 

Бҧл жағдайларда кептеген дамушы елдердің сыртқы борыштары ҧлғайып, 

оны ӛтеу ҥшін алынатын пайдасы жеткіліксіз болды. 

Сыртқы қарыз бойынша әдебиеттерде мҧнайды экспорттаушы елдердің 

ЖІӚ-де тҧтыну нормаларын жоғарылатып, ал мҧнай импортер елдері 

тӛмендеткенде әлемдік қарыз дағдарысы болмас еді деп к,арастырылған. 

Бірақ мҧнай экспортер елдері экспорттан ҧлғайып жатқан тҥсімдер 

шеңберінде тҧтынуын жоғарылата, ал мҧнай импортерлері ағымдағы 

операциялар есебінің дефицитін болдырмау ҥшін  тҧтынуын шектей алмады. 

Мҧнай ӛндіруші елдердің ағымдағы операциялар есебіндегі артық 

қаржылар нәтижесінде коммерциялық банктерді қаржыландырды. Банктер 

болса, осындай мол қорларды алғаннан кейін, оған пайыз тӛлейтін 

болғандықтан, тиімді орналастыратын тҧтынушылар іздеді. Оларды 

сауда дефициті бар мҧнай импортер елдерден тапты. Бҧл шешім әркайсысына 

ыңғайлы болды: мҧнай ӛндіруші елдер қысқа мерзімді салымдар жасап, одан 

пайыз кӛлемінде пайда алып отырды, ал мҧнайды импорттаушы елдер 

мҧнай импортын қаржыландырудың уақытша кӛздерін тапты. 

Соңғы 15 жыл ішінде пайда болған қарыз мәселелері батыс елдерінің 

қаржы-несие саясаттарының тҧрақты факторы болды. Оның шешілуін 

жеңілдету ҥшін екі клуб қҧрылды: қарыз беруші мемлекеттерді біріктіретін 

Париж клубы және 600 батыс елдерінің коммерциялық банктері МҤШЕ болып 

табылатын Лондон клубы. Қарыз міндеттемелері кӛп болған жекелеген 

мемлекеттердің қарыз қҧрылымын қайта қарау, мерзімін ӛзгерту мен кейде бір 

бӛлігін немесе толықтай кӛшіру тәжірибесі кҥнделікті іске айналды. Бірақ 

кешірімді сомалар кӛлемі салыстырмалы тҥрде ҥлкен емес, ал Батысқа 

қарызданудың ӛсуі әлі шешімін тапқан жок,. 
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Кӛптеген зерттеушілердің пайымдауынша, міндеттемелерді 

орындамаудың кең етек жайылуын болдырмау қажеттігі аталады. Ӛйткені БҦЛ 

ірі қарыз берген несиелеуші-банктерді қаржы тҧрақтылығы мен халықаралық 

тӛлем механизмінің дҧрыс әрекет етуіне қауіп тӛндіруі мҥмкін. Қалыптасқан 

жағдайларда Халықаралық валюта қорына (ХВҚ) ерекше орын берілді. ХВҚ 

жҥргізілген шараларда маңызды орын алып, тікелей ӛзі немесе басқа ҧйымдар 

мен коммерциялық банктердің келісілген несиелерді беруді ҥйлестіруді 

жҥргізді. 

Қаржы қиындықтары мол, борышы ҥлкен дамушы елдер 1982-1985 

жылдар аралығында тӛлем балансының ағымдағы есеп дефицитін кҥрт 

азайтуға бағытталған шараларды жҥзеге асыруға мәжбҥр болды. Бҧл 

шаралар, 1983 жылы мен 1984 жылғы қолайлы халықаралық қаржы 

жағдайымен қосарланып, тӛлем балансының сыртқы дефицитінің кҥрт азаюына 

әкелді. Бірақ бҧл азаю импорт пен капитал салымдарын кҥрт азайту есебінен 

ғана жасалды, ал ел экономикасының дамуы мен тӛлем қабілеттілігіне кері 

әсерін тигізді. Сондықтан осы әдіс арқылы экономикалык, жағдайын кҥрт 

жақсарту кӛп ел ҥшін қиын болып, жеке меншік несиелеушілердің жаңадан 

қарыз беретініне ҥміттенуге болмайтыны тҥсінікті болды. 

ХВҚ-ның экономикалық тҧрақтандырудың кҥшті бағдарламаларын 

қолдаудың негізгі қҧралы болып, қҧрылымдық қайта қҧруды кең ауқымда 

қаржыландыру (ЕСАФ) болуда. ЕСАФ 1987 жылы Атқарушы кеңес шешімімен 

қҧрылып, 1994 жылдың ақпан айында ол кеңейтіліп, ірілендірілді. Қазірде 

ЕСАФ ХВҚ тӛлем балансындағы қиыншылықтары тҧрақты, тӛмен табысты 

мҥше-елдерге қаржылай кӛмек (жеңілдіктері бар несиелер тҥрінде) кӛрсетудің 

негізгі механизмі болуда. 

ЕСАФ шеңберіндегі қаржылар тҥбегейлі орта мерзімді қҧрылымдық 

қайта қҧру бағдарламаларды қолдау мақсатында ҧсынылады. ЕСАФ 

шеңберіндегі тҧрақтандыру шаралары ҥш жылдың ішінде тӛлем баланс 

жағдайын тҧрақтандырып, экономикалық ӛсуді ынталандырады деп 

болжануда. 

Сонымен қатар, қарыз мәселесін жоюдың негізгі қҧралдарына: қарыз 

міндеттемелерін акцияға айырбастау, қарызды сатып алу, қарызды қайта 

ҧйымдастырумен қайта қаржыландыру кіреді. Әрбір мемлекет ӛзіне тиімді деп 

санаған әдістерді қолданады. 

Қарызды қайта қарастыру операцияларының мәні бар қарыз 

міндеттемелерін ҧлттық, немесе шетел валютасындағы жаңа қарыз 

міндеттемелеріне ауыстыру болып табылады. Ескі және жаңа 

міндеттемелер шарттары бір-бірінен қатты ӛзгешеленуі мҥмкін. Мысалға, жаңа 

қарыздың номиналды қҧны ескі міндеттемелердің номиналды қҧнының 

дисконтын кӛрсетуі мҥмкін немесе номиналды к.ҧны ӛзгеріссіз қалып, 

келісімді пайыз қойылымы ескі міндеттемелерге қарағанда жоғары немесе 

тӛмен болуы мҥмкін. 1980 жылмен 1997 жыл аралығында 50 мемлекет осындай 

қайта қарастыруға байланысты 250 келісім жасаған. 
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Бҧл әдістің кемшілігі - мемлекеттің жағдайын қысқа мерзімде ғана 

жеңілдеткенімен, ҧзартылған кезеңде қосымша пайыз тӛлеу есебінен жалпы 

нәтижелік қарыз кӛлемін ҧлғайтады. 

Мемлекет ӛз міндеттемелерін орындай алмаған жағдайда борышты ӛтеу 

шарттарын жеңілдету қажеттігі туындайды және ол негізінен қарыздың 

қҧрылымын қайта қарау жолымен жҥзеге асырылады. 

Қарыз қҧрылымын қайта қарау тек қысқа мерзімде ғана тҧрақтандырушы 

фактор болып, стратегиялық жоспарда дағдарыс жағдайын ӛзгерте алмайды. 

Оны ӛзгерту ҥшін, макроэкономикалық тҧрақтандыру қатал шаралармен қатар 

жҥзеге асырылуы керек. 

Қарыз қҧрылымын қайта қараудағы Париж клубының әлемдік тәжірибесі 

қызығушылықтудыратыны сӛзсіз. Ол борыш қҧрылымын қайта қарастыруды 

қарыздар мемлекет экономикасының жағдайына байланысты жҥргізуге 

мҥмкіндік береді. Борыштың қҧрылымын қайта қарау механизм тҥрлеріне: 

1. тӛлемді кейінге қалдыру (каникул) механизмі; 

2. борышты жою механизмі; 

3. борыштың тӛлеу мерзімін ҧзарту механизмі; 

4. жеңілдікті пайыз қойылымдарын қолдану; 

5. қарыздар мемлекетті тӛлем қабілетті деңгейге жеткізу ҥшін 

қосымша несиелеу жатады. 

Қарыздар мемлекеттерде туындайтын мәселелер бірдей - ӛзінің сыртқы 

міндеттемелерін есептеу қиындықтары, ӛз позициясын бағалау мен сыртқы 

нарықтағы бағалар динамикасын кӛп жылдарға болжау қиындықтары. Ал 

бағаның ауытқулары сыртқы борышты ӛтеу мәселелерін ҧлғайтады (дҧрыс 

басқару кезінде - қысқартады). Мысалға 1986-1988 жылдары Кеңес Одағының 

сыртқы борышының ӛсуіндегі негізгі себеп - қосымша қарыз алу емес, 

доллардың бағамының басқа валюталарға қатысты ӛзгеруінен болды. 

Сӛйтіп, сыртқы қарыз алу ҧлттық экономикалық қауіпсіздікке әсер ететін 

ең бір кҥшті қауіп екені тҥсінікті. 

 

Негізгі әдебиеттер: 1,2,3 

Қосымша әдебиеттер: 1,2 

 

Тақырып 15. Тӛлем балансы 

 

1. Тӛлем балансы тҥсінігі 

2. Ағымдығы опреациялар шоты  

3. Капитал және қаржы қҧралдарымен байланысқан операциялар шоты 

4. Шет ел валютасының ресми резервтерінің ӛзгерісі 

 

1. Тӛлем балансы түсінігі. Халықаралық валюта қорының (ХВҚ) 

анықтамасы бойынша, тӛлем балансы дегеніміз белгілі бір уақыт мерзімінде бір 

елді әлемнің басқа елдерімен арасында болған сыртқы экономикалык 

операциялар бойынша жҥйеленген жалпы мәліметтері кӛрсетілетін 
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статистикалық тізімдемесі. Тӛлем балансы резидент еместерге берілген 

тӛлемдерді ғана емес, олардан келген тҥсімдерді де тіркейді. 

 Тӛлем балансының қҧрылуы мен бағалануы Халықаралық валюта 

Қорының әдістемесі (тӛлем балансын қҧру бойынша нҧскау, ХВК 5-басылымы 

1993 ж.) негізінде стандартталған есептеу ережелері мен анықтауларына 

сәйкес жҥзеге асырылады. 

Тӛлем балансын қҧру мен анықтамаларының негізгі ережелеріне: 

 резидент пен резидент еместер арасындағы операцияларды  

есепке алу; 

 операцияларды екі жақты жазу жҧйесімен есепке алу;  

 қорлар кӛлемін емес, ағымдарды ғана кӛрсету; 

 әр тҥрлі валюталарда кӛрсетілген операциялар мен тӛлем  

сомаларының қҧндық кӛлемін біркелкі есептік кӛрсеткішке келтіру; 

 операцияларды тҥрлері мен экономикалық секторлар бойынша 

тіркеу. 

Резидент және резидент еместер. Тӛлем балансын қҧруда сыртқы 

экономикалық операцияларды ішкі шаруашылык. операциялардан айыру 

қажеттігінен резидент ҧғымы ҥлкен маңызға ие болады. 

Сыртқы экономикалық операцияларды нақты ҧйымдар, компаниялар 

немесе жеке тҧлғалар жасайтындықтан, олар халықаралық экономикалық 

қатынастар тҧрғысынан қарағанда не елдің резиденті, не резиденті емес 

есебінде саналады. ХВҚ-ың ҧсыныстарында "Мемлекеттің экономикасы басқа 

территорияға қарағанда осы территориямен тығыз байланысқан 

шаруашылықтардың жиынтығы. Осы елдің тӛлем балансы, егер 

кӛрсетілген шаруашылықтар елдің резиденті болып саналса, олардың басқа 

елдермен операцияларын кӛрсетеді. Ал егер олар резидентдеп есептелмесе, 

олардың осы елмен операцияларын кӛрсетеді". 

Резиденттерді анықтауда тҥрлі елдердің ӛзіндік ерекшеліктері 

бар. Мысалға: АҚШ-та резиденттерге осы елде тҧрақты ӛмір сҥріп 

жатқан азаматтар, мемлекеттік мекемелер мен ҧлттық компания- 

лар жатқызылады. Ал шет елде тҧрып жатқан американ азаматта- 

рының (мемлекет қызметкерлерінен басқа) АҚШ резиденттеріне 

жатқызылуы, олардың шет елде болу мерзіміне байланысты. 

Американ  корпорацияларының  шет  елдегі  еншілес кәсіпорындары, 

филиалдары АҚШ ҤШІН шетел фирмалары ретінде саналады. 

Алманияда тӛлем балансы тҧрғысынан резиденттерге шаруашылық 

мҥдделерінің ортасы осы елде орналасқан, ҧлттық нышаына қарамай, жеке 

және қҧқықтық тҧлғалар жатқызылады. Осыған байланысты ГФР 

резиденттеріне ел азаматтары ғана емес, сол елде іс-әрекетін жҥзеге асырып 

жатқан кәсіпкерлер де жатады. 

Қазақстанда резиденттер қатарына: 

♦ Қазақстан Республикасында тҧрғылықты мекен-жайы бар, 

сонымен бірге шетелде уақытша немесе шетелде мемлекеттік  

қызметте жҥрген жеке тҧлғалар кіреді; 
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♦ Қазақстан заңдарына сәйкес қҧрылған қҧқықтық тҧлғалар, 

олардың республикада және шет елде орналасқан филиалдары  

мен ӛкілдіктері резидент болып саналады: 

♦ Республикадан тыс орналасқан Қазақстанның диплома- 

тиялық, сауда және басқадай ресми ӛкілдіктері кіреді; 

♦ Валюталық заң тҧрғысынан жоғарыда кӛрсетілгендерден  

басқа барлық қҧқықтық не жеке тҧлғалар, Қазақстанда немесе 

шет елдерде орналасқанына қарамастан, біздің елдің резиденті 

болып саналмайды. 

Резидент еместерге кіретіндер: 

- елге келген туристер, кеме мен ҧшақтардың экипаж мҥшелері, 

маусымдық жҧмысшылар, т.б. және шекаралас облыстарда тҧрып  

жатқан шетел жҥмысшылары (ӛйткені олар тҧрақты мекен-жайына 

байланысты сол елдердің резиденттері болып саналады).  

- дипломаттар, консульдік ӛкілдіктер және мерзіміне қарамастан 

шетелде жҥрген әскери қызметкерлер. 

Қазіргі заман жағдайларында резиденттік мәселе кҥрделене тҥскенін 

атап кету қажет. Ол әлемдік шаруашылықтағы капитал интерҧлттануы, 

трансҥлттық корпорациялар іс-әрекетінің кең ауқымдылығы, еңбек КҤШІ 

миграциясының қарқындылығы мен сол сияқты процестерге байланысты. 

Егер де тӛлем балансы резидент пен резидент еместер арасындағы 

барлық мәмілелерін тіркейтін болса, экономикалық мәмілелер ҧғымына 

ТҤСІНІК беру маңызды. Экономикалық әдебиеттерде экономикалық мәмілелер 

деп бір ел резидентінен басқа ел резидентіне активтерге ҚҤҚЫҚ меншігінің 

ӛтуі немесе экономикалық қызмет кӛрсетудің, тауарға қҧқықтық меншігінін 

ӛзгерісін кӛрсететін кез келген қҧндық айырбасы аталады (Линдерт Г.Х. 

Экономика мирохозяйственных связей). 5 мағынада кез келген 

экономикалық мәмілелер әрқашанда жақты болғандықтан, олар тӛлем 

балансында екі жақты жазу пісі бойынша есептеу жҥйесіне сәйкес кӛрсетіледі. 

Осы елдің ҧрғысынан қарағанда мәмілелердің бҧл жақтары дебеттік және 

кредиттік баптарға бӛлінеді. Кӛп жағдайларда кредит операциялары оң 

белгісімен, ал дебеттіктер теріс белгісімен жазылады. 

Тӛлем балансында "+" және "-" белгілерінін пайдаланылуы. 

 

Операциялар Кредит Дебет 

1. Ағымды есеп  

Тауарлар 

мен қызмет 

кӛрсетулер 

Тауарлармен қызмет 

кӛрсетулер экспорты 

Тауарлар мен қызмет кӛрсетулер 

импорты 

Табыс Резидент еместерден 

тҥскен тӛлемдер 

Резидент еместерге жіберілген 

тӛлемдер 
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Ағымдағы 

трансферттер 

Резидент еместерден 

тҥскен тӛлемдер 

Резидент еместерге тӛленген 

тӛлемдер 

2. Капитал, қаржы және қорлармен жасалатын операциялар есебі 

Капитал

дар 

трансфе

рті 

Резидент еместерден 

тҥскен тӛлемдер 

Резидент еместерге тӛленген 

тӛлемдер 

Қаржы 

активтері мен 

міндеттемеле

рі-мен 

жҥргізілетін 

операциялар 

Қаржы ағымының келуі 

(резидент еместер 

алдында 

міндеттемелердің ҧлғаюы 

немесе резидент 

еместерге талаптардың 

азаюы) 

Қаржы ағымының кетуі (резидент 

еместерге талаптардың ҧлғаюы 

немесе резидент еместер алдында 

міндеттемелердің азаюы) 

 

Кредит - бҧл қҧндардың кетіп, осы елге оның орнын толтыратын 

Қҧндардың келуі немесе тӛлемдер тҥсуі тиіс. Ал дебет -қҧндардың келуі және 

ол ҤШІН ел резиденттері тӛлемдерді жҥзеге асыруы тиіс екені белгілі. 

Екі жақты жазу әдісі есебінде кредиторлық жазулар сомалары Дебеттік 

жазулар сомаларына тең болып, жалпы нәтижесі нольге тең  болуы тиіс, 

Кӛптеген алдын ала дайындау есебін ӛндеу негізінде жинақталған тӛлем 

балансына тӛлемдер мен тҧсімдерді немесе елдің басқа елдермен 

жҥргізген операцияларындағы міндеттемелері мен талаптарындағы 

ӛзгерістерді керсететін кӛрсеткіштер енеді. Сӛйтіп тӛлем балансын қҧру 

принципіне сәйкес оң кӛрсеткішердің қорытынды сомасы оның теріс 

кӛрсеткіштер сомасына тең болып, барлық жағдайларда формальды тепе-

теңікті қамтамасыз етуі қажет. Осыған сәйкес тӛлем балансы әрқашан тепе-тең 

болады. Бірақ тәжірибеде есептер балансы шықпайды. Оның негізгі 

себептеріне мәліметтердің әр тҥрлі кӛздерден алынуы, кейбір баптар бойынша 

ақпараттардың тӛмендетіліп кӛрсетілуі немесе есептеуде кӛрсетілмеуін 

айтуға болады. Сонымен қатар әдістемелік және есептік сипаттағы қателіктер 

мен байқаусыздықтар да орын алады. Сондықтан тӛлем балансының барлық 

есептерінде "таза қателіктер мен байқаусыздықтар" бабы болып, ол 

есептеуде кӛрсетуге тиіс болған операциялары бағалаудағы қателіктер мен 

байқаусыздықтарды керсетеді. 

Тӛлем балансында кӛрсетілетін ағымдар (қорлар емес) екі бағытта 

болады. Ағымдар белгілі бір кезеңде саналса, қорлар тек бір уақыт мезгіліне 

ғана анықталады. 

Тӛлем балансын қҧрастыруда ағымдарды тіркеу уақытын білу ӛте 

маңызды. Тәжірибеде кӛбінесе мемлекеттің тӛлем балансын қҧрастыруда 

мәліметтерді жинау мен дайындау мерзімі бір жыл болып белгіленеді. Ӛйткені 

кәсіпорындардың тӛлем балансында кӛрсетілетін бірқатар 

операцияларының бағалық мәліметтері жылдық негізде ғана тҥсетініне 

байланысты. Бірақта, бҧл кейбір мемлекеттердің тоқсан сайынғы ҧлттық 
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есептер сметасына сәйкес келетін тоқсандық тӛлем баланстары ҤШІН 

мәліметтер дайындауын жоққа шығармайды. Ол кейбір мәліметтердің 

(мысалға, экспорт пен импорт) кӛбінесе ҤШ ай, тіпті ай сайын келіп тҥсу 

мҥмкіндігіне байланысты. 

Операциялар меншік қҧқығының заңды тҥрде ету мезгілінде тіркеледі. 

Оны келісімге қатысушы екі жақтың бухгалтерлік кітаптарында операцияны 

тіркеу кезінде жҥзеге асырылады деп саналады. БҤЛ жерде екі жақта осы 

операцияға бір мезгілде әсер ету тиіс. Операция бойынша тӛлем уақыты 

келгенде есептеп қосу әдісі негізінде, мысалға нақтылай есеп айырысу 

кезінде емес, пайыздарды тӛлеу кезінде жҥзеге асырылады, Кӛбінесе сауда, 

қаржы, қызмет кӛрсету операциялары екі жақта бір мезгілде тіркелмеуі де 

мҥмкін. Бҥл жағдайда кәсіпорындарды сҧрастыру нәтижелері мен ТҤСКӚН сауда 

және валюта қҧжаттар негізіндегі бастапкы мәліметтерге уақытша ӛзгерістер 

енгізу қажеттігі туындайды. 

 

2. Ағымдығы опреациялар шоты. Операциялар нақты (тауарлар, 

қызмет кӛрсетулер, табыс, ӛндірістік емес және қаржылық емес активтер) және 

қаржылық ресурстарымен жҥргізілетін операцияларға бӛлінеді. Ҧлттык, 

есептер жҥйесіне сәйкес операциялар мынандай тҥрлерге бӛлінеді: 

а) нақты ресурсты нақты (бартер) немесе қаржылық (нақтылай 

ақшасыз есеп айырысу, несие және т.б.) ресурсқа айырбастау.  

Соңғысына жаңа қаржы талаптары мен міндеттемелерін жасақтау 

немесе жоқ қылу (қарызды кешіру) кіреді. 

б) бір қаржы ресурстарын басқасына айырбастау; 

в) ӛндіріс факторларын пайдаланудан (еңбек пен капитал) тҥскен 

табыстар мен тӛлемдер; 

г) қайтарымсыз трансферттер - бір жақтың екінші жаққа 

экономикалық бағалықтарды ешбір талаптарды тудырмай беруі  

немесе ешқандай міндеттемелерді тудырмай бағалықтарды  

кабылдауы. 

Трансферттер ағымдағы және капиталды болуы МҤМКІН. Халықтың 

кӛшіп-қонуымен байланысты материалдық және қаржы ресурстарының 

қозғалысы капиталды трансферттерге кіреді. 

Барлық қаржылық, сауда және тағы басқа операциялар нарықтық 

негізде жҥзеге асырылатыны белгілі. Сондыктан тӛлем балансының 

операцияларының бағалары сатушы мен сатып алушылар арасында ерікті 

айырбас кезінде қалыптасатын нарықтық бағалармен бағалануы тиіс. Бҧл 

жерде нарықтық баға ТҤСІНІГІН әлем нарығында қандай да тауарға 

қалыптасатын баға болып табылатын жалпылама бағалық 

индикатормен шатастырмау қажет. 

Бірақ нарықтық бағаларды қолдануға келмейтін операцияларды қалай 

бағалау керек? (оларға біз бартерлік мәмілелерді, филиалдар арасындағы 

операциялар мен трансферттерді жатқызамыз). Бҧл жағдайларда нарықтық 

бағалардың орнына олардың орнын басатын кӛрсеткіштерді қолдану 
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ҧсынылады. Мысалға, бартерлік сауда кезінде, бағалар олардың сатылу 

жағдайындағы деңгейде есептеледі. 

Экспорт пен импорт тауарларының сауда операцияларының тіркелуі 

Инкотермс талаптарына сәйкес есепке алынады. Басқаша айтқанда, 

экспорт экспортер елдің кедендік шекарасынан тыс тасымалдау 

шығындарын есептемейтін франкоборт немесе ФОБ бағаларында 

есептелінеді. Импорттауарлары кеденде халықаралық сақтандыру мен 

тасымалдау шығындары кіретін СИФ негізінде тіркеледі. Бірақ тӛлем 

балансындағы есептеріне импорт та ФОБ негізінде тіркеліп, сақтандыру 

мен ЖҤК тасымалдау "қызмет кӛрсету" бабында кӛрсетіледі. 

Операциялар тӛлемдерінде кез келген валюта, оның ішінде ҧлттық 

валютаны пайдалану МҤМКІН болғандықтан, соңғысының уақыт 

аралығында валюта бағамының ауытқуы нәтижесінде талдаулық мәні 

тӛмендеп кетуі МҤМКІН. Осы себептен тӛлем балансының есептерінің 

жҥргізілуі кӛбінесе бір тҧрақты шетел валютасында (мысалға АҚШ 

долларымен немесе арнайы қарыз қҧқығымен) есептелініп, елдер арасында 

салыстыру жҥргізуді жеңілдетеді. Мәліметтерді жҥзеге асырылған 

валютамен есептелінетін бірлікке келтіру кезінде, операциялар 

орындалған кҥндегі валюталық бағамның нарықтық бағамына сәйкес 

келемін пайдалану орынды. 

Мәміленін орындалу мезетін белгілеу. Тӛлем балансына енетін 

мәліметтерде операцияның орындалу мезетін белгілеу мәселесі де ӛте 

маңызды болып табылады. Бағалар сияқты, мәмілелерді орыкдау уақытында да 

кептеген МҤМКІН шешімдері бар. Операцияның орындалу уақытын 

кӛрсететін кӛрсеткіші ретінде шарттарға қол койылу немесе келісімге 

келу, тауарды тҥсіру, оны жеткізу, кедендік процедурадан ӛту, қызмет 

кӛрсету, табыс есептелінуі мен тӛлемдер жҥргізу уақыты қызмет атқаруы 

МҤМКІН (ХВҚ басшылығы мәміленін орындалу мерзімін таңцағанда, меншіктің 

ауысуы ҦЛТТЫҚ есепте жҥргізу уақытымен бір кезде болуын ҦСЫНДЫҚ). 

Алдында айтылып кеткендей, әр тҥрлі қателер мен бҧрмалауларды 

болдырмау шарасыздығына байланысты, телем балансына "қателер мен 

байқаусыздықтар" бабы енгізілген. Тӛлем балансы әрқашан формальды тепе-

теңдікте болу қажет, нақты мәліметтердің ауытқулары осы бапқа енгізіледі. 

Бірқатар жағдайларда, телем балансы баптарының бар топтастырылуына 

қандай да бір себептермен жатқызыла алмайтын жағдайда немесе жасыру 

мақсаттарында кӛрсеткіштер осы бапқа енгізіледі. Осы баптың кӛрсеткіш-

тері әдістемелік қателіктерді ғана кӛрсетпей, есепке алынбаған, оның ішінде 

контрабандалық операцияларды кӛрсеткендіктен, тҥрақты болады. 

Ағымдағы операциялар есебі - тауарлар, қызмет кӛрсетулер, табыстар 

мен ағымдағы трансферттермен жасалатын нақты операцияларды 

қамтиды. Ағымдағы операциялар есебінің оң сальдосы тауарлар мен қызмет 

кӛрсетулердің экспортын, табыстардың және трансферттердің келуін 

білдіреді. Ал теріс сальдо тауарлар мен қызмет кӛрсетулердің импортын, 
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табыстар мен трансферттердің тӛленуін білдіреді. Жоғарыда келтірілген 

операциялар әр тҥрлі баптарда тӛмендегідей топтастырумен кӛрсетіледі. 

Бҧл бап тауарлар саудасын қамтып, оның ішіне қайта ӛнделген одан 

кейінгі қайта импорт-қайта экспортқа арналған тауарлар, кемелер сияқты 

қозғалмалы капиталды жӛндеу, порттарда транспорт қҧралдарымен сатып 

алынған тауарлар, беймонетарлық алтын кіреді. Сыртқы саудадағы 

операциялардың толық есепке алынбауына байланысты, қамтылуында 

толықтырулар жасалады. Ол "челноктық" сауда және операциялардың бағалау 

қундарындағы мәліметтермен толықтырылып, экспорт пен импорт 

бартерін "эквивалентсіз бартерға" теңестіріліп, резидент және 

бейрезиденттер жҥзеге асырған импорттың СИФ қҧнын әдістеме талаптарына 

сәйкес ЖҤК тасымалдау мен сақтандыру қҧндарын алып тастау арқылы 

импорттың ФОБ қҧнына келтіріледі. Қазақстанда ЖҤК тасымалдау немесе 

фрахт қҧны ТМД елдерінің тауарларының 7 пайыз қҧнымен бағаланып, 

әлемнің басқа елдері ҤШІН 14 пайыз мӛлшерінде бағаланып, ресми 

статистикада кӛрсетіледі. 

Қызмет кӛрсетулер, олардың барлық деңгейлерін қамтып, оған кӛбінесе 

ЖҤК және жолаушылар тасымалдау, туризм, кенес беру мен білім беру қызмет 

керсетулері сияқты, техникалық кӛмек геофизикалық, қҧрылыс, 

коммуникациялықжәне ҥкіметтік қызметтер кіреді. 

Табыс - ӛндіріс факторлары болып табылатын еңбек пен капиталды 

пайдаланудан тҥскен табыс қызметкерлерге жәрдемақы, тікелей және 

портфельді, басқадай инвестициядан алынған табыс пен қорлардан 

қҧралады. Капиталдан алынған табыс дивиденд, пайыз немесе басқадай 

табыстар тҥрінде болуы МҤМКІН. 

Ағымдағы трансферттер . Бҧл бапқа, техникалық немесе 

гуманитарлық кӛмек сияқты экономикалық қҧндылықтары қайтарылмайтын 

грантгардың берілуіне немесе алынуына байланысты нақты және қаржы 

ресурстарымен жасалатын операциялар кіреді. Осы бапқа, сонымен қатар жеке 

тҧлғалардың ақша жіберулері мен салықтары, ҥкіметтің әр тҥрлі халықаралық 

және мемлекетаралық ҧйымдарға тӛлейтін жарналары да кіреді. 

Елдің халықаралық жағдайын анықтауда ең алдымен экспорт пен 

импорт арақатынасы бағаланады. Шет елде сатылған және елге келген 

тауарлар кӛлемдерінің деңгейін анықтау бізге сауда балансын алуға 

МҤМКІНДІК береді. 

Сауда балансының шығарылуы кеден мекемелерінің сауданың 

статистикалық мәліметтерін ӛңдеуіне байланысты тҧрақты шығарылуы 

МҤМКІН. 

Сауда балансы экспорт пен импорт арасындағы айырма ретінде 

шектелген ақпарат берсе де, ол жалпы жағдайды талдаудың ӛте маңызды 

мәліметі болып табылады. Ӛйткені халықаралық қатынастардың 80 пайыз 

кӛлеміндегі ҥлесі саудаға тиесілі. Сауда балансының сальдосын шығарудың 

есептелуіндегі қиыншылықтар әлемдік статистикада экспортты ФОБ 

бағаларында есептелуіне байланысты туындауда. Басқаша айтқанда, оған 
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тасымалдау мен сақтандыру және т.б. қҧндар кірмейді. Ал импорттасымалдау 

мен сақтандыру қҧндары енген СИФ бағаларында есептелінеді. 

Мамандардың пікірінше, әкелінетін тауарлардың қҧндарының орта есеппен 10 

пайызын қҥрайтын айырмасы есептеу кезінде алынып тасталынады. 

Сауда балансы тӛлем балансының жалпы нәтижесінің кӛп бӛлігіне 

әсер еткенмен, бірақ теріс сауда сальдосы міндетті тҥрде жалпы дефицитке 

әкелмейді. 

Экспорт-импорт операцияларын "кӛрінбейтін" саудамен (қызмет 

кӛрсету) толықтыру тауар мен қызмет кӛрсетулер балансын алуға МҤМКІНДІК 

береді. 

Кейбір елдер ҤШІН "қызмет кӛрсету" тарауы ӛте елеулі болады. Мысалға 

ел территориясы арқылы ауқымды туристік ағымдары ӛтетін 

мемлекеттерде туризмнен тҥсетін тӛлемдер маңызды ҥлес алады. 

Қызмет кӛрсетулерді сату туралы ақпараттардың жанама 

есептеулер нәтижесінде алынатындығынан баланстардың кешігіп жарық 

кӛруіне әкеледі. 

 

3. Капитал және қаржы құралдарымен байланысқан операциялар шоты. 

Енді капиталдар мен операциялар және қаржы операциялар есебін 

қарастырайық. Ол негізгі екі категориядан: капиталды және қаржылык 

есептерден тҧрады. Капиталды есепке капиталды трансферт пен ӛндірістік 

емес, бейқаржылық активтер операциялар енеді. Ӛз кезегінде қаржы есебі 

халықаралық инвестициялық жағдайды ӛзгертетін барлық операциялардан 

тҧрады. 

Капиталды есептің негізгі қҧрамдас бӛлігі болатын капиталды 

трансферттерге мҥлікке, негізі қорларға меншік қҧқығын қайтарымсыз беру 

мен борыштарды кешіру кіреді. 

Ақшалай қаржылардың қайтарымсыз берілуі капиталды трансфертке 

жатқызылуы ҤШІН, ол қаражат негізгі қорлар мен капиталды қҧрылысқа 

бағытталған жағдайда ғана саналады. 

Қаржы есебі тӛмендегідей функционалды категорияларға бӛлінеді: 

Тікелей инвестициялар - негізінен капитал ағымдарының бағытталуымен 

топтастырылады: резиденттердің шетелге инвести-циялары мен резидент 

еместердің ішкі экономикаға инвестициялары. Ол акционерлік капиталға, 

қайта инвестицияланатын табыстарға және капиталдың басқа тҥрлеріне 

бӛлінеді. Тікелей инвестициялар кӛлемі капитал салымдарын жҥзеге асыру 

МҤМКІНдіктерінің тиімділігі мен экономикалық ӛсу қарқындылығының 

болашағы бар болуына байланысты. Капитал салымдарын тартуды 

ынталандыру жағдайын қалыптастыру ҤШІН нақты қҧқықтық негіздердің 

болуымен қатар, макроэкономикалық тҧрақтылықты қамтамасыз ететін, 

сенімділігі мол мемлекеттік саясаттың болуы қажет. 

Тікелей инвестициялар тауар, жылжымайтын МҤЛІК пен қаржы ресурстар 

тҥрінде болуы МҤМКІН. Тӛлем балансында тікелей инвестициялар - шетелдегі 

экономикалық мәні бар активтергӛ тікелей инвестициялар (резиденттердің 
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басқа ел экономикасына инвестициялар) және резидент еместер алдында 

экономикалық міндеттеме сипатындағы ҧлттық экономикаға тікелей 

инвестициялар (осы экономикаға резидент еместердің инвестициялары) 

болып бӛлінеді. 

Портфельді инвестицияларға ҧзақ мерзімді қарыз міндеттемелері мен 

акциялар, сонымен қатар туынды қаржы қҧралдарымен байланысты 

операциялар кіреді. Оның ішіне валюталық және пайыздық своптар да 

кіреді. Қазақстан Республикасында 6ҤЛ категорияға корпоративтік бағалы 

қағаздарға жасалған инвестициялар кіріп, оның ішінде ҥлесі 10 пайыздан тӛмен 

болған акциялар кӛлемі мен мемлекеттік қарыздың бағалы қағаздары енеді. 

Қарыздық бағалы қағаздарға мерзімі бір жылдан астам облигациялар мен 

айналымдағы вексельдер, ақша нарығының қҧралдары мен қаржылық 

туындылар кіреді. 

Баскадай инвестицияларға сауда несиелері, мемлекеттік және жекеше 

қарыздар, валюта мен депозиттер, басқадай активтер мен міндеттемелер, оның 

ішінде тауар мен қызмет кӛрсету шарттары бойынша дебиторлық және 

кредиторлық қарыздар да кіреді. 

Резервтік активтер - мемлекеттін сыртқы операцияларын талдаудағы 

тӛлем балансынын маңызды бӛлігі болып табылады. Тӛлем балансының 

стандартты есептерінде, олар қорларды кӛрсететін статистикалық 

кӛрсеткіштер ретінде емес, жалпы сыртқы активтердің ӛзгерісін кӛрсетіп, 

оның тӛлем балансының қажеттігіне пайдалана алатындығын меңзейді. 

Халықаралық резервтер Ҧлттық банк операция жҥргізетін мемлекеттің 

сыртқы активтерінен қҧралады. Олар тӛлем балансының дефицитін 

қаржыландыру, валюта бағамын реттеу мен ҧлттық валюта тҧрақтылығын 

қолдау ҤШІН валюта нарығында интервенциялар жҥргізуге пайдаланыла 

алады. Резервтік активтерге шетел валюталары (қолма-қол ақша, 

депозиттер мен бағалы қағаздар), монетарлық алтын, ХВҚ арнайы қарыз 

қҧқығы мен ХВҚ-дағы резервтік позиция мен басқадай талаптар кіреді. 

Тӛлем балансында алтын қорларының орталық банк пен халықаралық қаржы 

ҧйымдарының алтынды сату-сатып алу операциялар нәтижесіндегі ӛзгерістерді 

кӛрсету қабылданған. 

Резервтік активтер ретінде әрекет ету ҤШІН, оған сәйкес келетін баптар 

ақша-несие реттеу мекемелерінің тиімді бақылауында болуы тиіс. Ӛйткені 

олар осы қҥралдарды пайдалану арқылы тӛлем балансының дефицитін 

тікелей, немесе теріс сальдосын жанама реттеу, мысалға шетел валюта 

нарығында интервенция жолымен резервтік активтерде және резервтік 

міндеттемелерде ӛзгеріс енгізу мақсатында қолдана алу қажет. 

Тӛменде тӛлем балансының стандартты топтастырылуының 

қҧрылымы берілген. 

 

4.Шет ел валютасының ресми резервтерінің ӛзгерісі. Резервті активтер 

қаржылық шоттың басқа баптарына қарағанда, мемлекеттің тікелей 
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бақылауында болады және онымен экономикалық саясаттың мақсаттарына 

жету ҥшін пайдаланылуы мҥмкін.  

Резервті активтер — елдің халықаралық жоғары ӛтімді активтері, олар 

ҥкімет немесе ақша ӛкіметінің бақылауында болады және қай кезде болсада 

тӛлем балансының тапшылығын қаржыландыруға және ҧлттық валюта 

бағамын реттеуге қолданылуы мҥмкін. 

Атап кету керек, резервті активтер тӛлем балансын қорғаудың екінші 

қҧралы болып табылады. Ағымдағы операциялардың елеулі тепе-теңсіз 

жағдайы кезінде, яғни тауарлар мен қызметтер импортын тӛлеуге 

қаражаттардың жетіспеушілігі кезінде ҥкімет қосымша сыртқы несиелерді 

тартуға барады. Тек осы шараларды қолдану ешқандай нәтиже бермеген 

кезде, ҥкімет сырты шоттарды тӛлеуде резервті активтерді пайдаланады.   

Тӛлем балансы шеңберінде кӛрсетілетін резервті активтер тек нақты 

қолдағы бар активтерді қамтиды. Жалпы алғанда, ӛзгерісі  тӛлем балансында 

«сызықтың астында» кӛрсетілетін, резервті активтер келесі активтер 

сомасынан қҧралады: монетарлық алтын, қарыз алудың ерекше қҧқы, валюта 

активтері, басқада міндеттемелер, айрық қаржыландыру.  

 

Негізгі әдебиеттер: 1,2,3 

Қосымша әдебиеттер: 1,2 
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Бақылау сұрақтары 

 

1. Халықаралық экономика және оның қҧрылымы 

2. Халықаралық экономиканың қҧрылуы 

3. Әлемдік шаруашылық және халықаралық ӛндіріс факторының 

қозғалысы 

4. Халықаралық экономикадағы сҧраныс және ҧсыныс  

5. Ӛндіріс факторларының халықаралық бӛлінуі 

6.  Әлемдік нарық және тауардың халықаралық қозғалысы 

7. Меркантилистік теориясы 

8. Абсолютті артықшылықтар теориясы  

9. Салыстырмалы артықшылықтар теориясы 

10. Ӛндіріс факторы қатынастырының теориясы 

11. Ӛндіріс факторларына бағаны теңестіру 

12. Ӛндіріс факторы қатынасының теориясын тестілеу  

13. Леонтьев парадоксы  

14. Сауда шарттары 

15. Экспорт және импорт икемділігі 

16. Табысқа халықаралық сауданың әсері 

17.  Саудадан тҥскен табысты ҥлестіру 

18. Әлемдік баға мен сауда кӛлемін анықтау 

19. Халықаралық сауда қатынастарының даму тенденциясы және 

бҥгінгі таңдағы жағдайы 

20. Қазақстанның сыртқы саудасы: динамикасы және қҧрылымы 

21. Ӛндіріс факторларының теориясы 

22. Масштаб эффектісі және жетілмеген сауда 

23. Тауардың ӛмірлік циклының теориясы  

24. Халықаралық сауда теориясы 

25. Монополиялық бәсеке жағдайындағы сауда 

26. Халықаралық сауданың ішкі салалық теориясы 

27. Халықаралық сауданың сҧраныс теориясы 

28. Халықаралық сауда саясатының типтері.  

29. Либералдық және протекционистік саясат  

30. Кеден тарифтері және пошлиналар 

31. Тарифтердің экономикалық әсері 

32. Ҥлкен мемлекет экономикасына тарифтің әсері 

33. Шағын мемлекет экономикасына тарифтің әсері 

34. Тарифтік саясаттың спецификалық жағдайлары 

35. Тарифтің пайдасына және оған қарсы аргументтер 

36. Сандық шекетулер 

37. Реттеудің қаржылық әдісі. Экспорттық субсидиялар 

38. Демпинг және антидемпингтік шаралар 

39. Компенсациялық пошлиналар 

40. Сандық шекетулер 



115 

 

41. Квоталар. Импорттық және экспорттық квоталар  

42. Импорт квоталарын жҥргізуден келетін тиімділік және тиімсіздік 

талдауы  

43. Лицензиялау 

44. Қызмет кӛрсету сферасындағы келісім шарттар 

45. Халықаралық транспорт қызметі 

46. Халықаралық сапарлар 

47. Қызмет кӛрсетудің халықаралық саудасын мемлекеттік реттеу 

48. Ӛндіріс факторы қозғалысының теориясы 

49. Халықаралық инвестициялар  

50. Шетелдік тікелей инвестициялар  

51. Халықаралық корпорациялар 

52. Шетелдік портфельдік инвестициялар 

53.  Халықаралық несиелендіру және қарызға алу 

54. Халықаралық еңбек миграциясының теориясы 

55.  Жҧмыс кҥшінің масштабы және миграция бағыттары 

56. Миграцияны мемлекеттік реттеу 

57. Интелектуалдық меншік объектісі және технологияны қорғаудың 

қҧқтық формалары 

58.   Технологияменг алмасу формалары  

59. Лиценциямен сауда 

60. Технологиямен алмасу облысындағы шектеулі іскерлік тәжірибе 

61. Интеграциялық процестердің қҧрылуы 

62. Интеграция мақсаты. Интеграция этаптары. Интеграциялық 

бірлестіктер 

63. Интеграциялық бірлестіктер типтері  

64. Интеграцияның статикалық және динамикалық эффектісі  

65. Валюта және оның тҥрлері. Валюталардың (конвертируемость) 

66.  Валюталық қатынастар 

67. Валюта жҥйесі және оның эволюциясы 

68. Валюта куры және оның тҥрлері 

69. Валюта бағамына әсер етуші факторлар 

70. Тепе-теңдік жағдайындағы валюта курсы 

71. Девальвация және ревальвация  

72. Валюта сҧранысы мен ҧсынысының икемділігі 

73. Валюта курсының теориясы 

74. Ҧлттық экономикаға валюта курсының әсері  

75. Халықаралық валюта нарығы 

76. Қарыздық міндеттемелердің халықаралық нарығы 

77. Меншік титулдарының халықаралық нарығы 

78. Қаржы дериватарының халықаралық нарығы  

79. Тӛлем балансы және оның макроэкономикалық маңыздылығы 

80. Тӛлем балансының негізгі параметрлері және оны есептеу 

принциптері 

http://russeca.kent.edu/InternationalBusiness/Chapter09/T09p21.html
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81. Баланс статьялары, оларды анықтаушы факторлар 

82. Активті және пассивті тӛлем балансы. Тӛлем балансының дефициті 

83. Халықаралық экономикалық ҧйымдар жҥйесі: олардың әрекет ету 

сферасы және негізгі функциясы  

84. .Халықаралық сауданы реттеу 

85. Ӛндіріс факторлар қозғалысын халықаралық реттеу 

86. Халықаралық макроэкономиканы реттеу 
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Қорытынды тест сұрақтары 

«Халықаралық экономика» пәні бойынша 3 курс студенттерге 

«Экономика» мамандығына арналған (300 сұрақ) 

 

1. Халықаралық экономикалық қатынастар түсінігі қамтып кӛрсетеді: 

1. Елдердің экономикалық байланысын 

2. Фирмалардың экономикалық байланысын 

3. Әр тҥрлі аймақтың экономикалық байланысын 

4. Елдердің шекарасынан шығатын экономикалық келісім шарттарды 

5. Белгілі аймақтағы экономикалық байланыс 

 

2. Халықаралық экономикалық қатынастардың ерекшеліктері 

негізделеді: 

1. Жоғарыда келтірілгендердің барлығы 

2. Мемлекеттік шекараның бар болуы 

3. Әлемдегі валютаның кӛптігі 

4. ХЭҚ объектілерінде қоғамдық топтардың болуы 

5. Әлемдік қоғамның кӛп ҧлтттылығына 

 

3. ХЭҚ алғашқы және негізгі формасы болып табылады: 

1. Халықаралық сауда 

2. Халықаралық мамандану 

3. Халықаралық несие 

4. Нау- хау 

5. Халықаралық интеграция 

 

4. XX ғасырда ХЭҚ күшті әсер етеді: 

1. Әлемнің әлемдік және қоғамдық жҥйеге бӛлінуі 

2. Капиталдық елдердің дамуы 

3. Дамушы елдер 

4. Колониалық жҥйенің қҧлауы 

5. Жаңа индустриялды елдер 

 

5. Ұлтаралық корпорациялардың мәні:  

1. Шет елде фирмалары мен активтері бар және белгілі тауар ӛндірісін 

қадағалайтын ҧлттық компания 

2. Елдердің экономикасын бірнеше саласын кӛтеретін ірі фирма 

3. Біртекті ӛнімнің ҥлкен бӛлігін сатуды және ӛндірісті бақылайтын ірі фирама 

4. Бір немесе бірнеше экономика сферасындағы фирмалар одағы 

5. Барлық жауап дҧрыс 

 

6. ХХ ғасыр 90жж әлемдік капитал нарығындағы ірі заемшылар: 

1. АҚШ 

2.Жапония 
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3. Германия 

4. Франция 

5. Ҧлыбритания 

 

7. Халықаралық сауда теориясына А. Смит қандай жаңалық еңгізді? 

1. Абсалютті артықшылық теориясын 

2. Салыстырмалы артықшылық теориясын 

3. Ӛндірістік факторлар сәйкестігі теориясын 

4. Сауданың стандарты моделін 

5. Бәсекелестік артықшылық теориясын 

 

8. Халықаралық сауда теориясына Д. Рикардо қандай жаңалық енгізді? 

1. Салыстырмалы артықшылық теориясы 

2. Абсалюттік артықшылық теориясы 

3. Ӛндірістік факторлар сәйкестігі теориясы 

4. Сауданың стандартты моделін  

5. Жоғарыдағының барлығы дҧрыс 

 

9. Ӛндірістік факторлар сәйкестігі теориясын қай ғалымның экономикалық 

жетістігі: 

1. Хекшер - Олин 

2. М.Портер 

3. Леоньтев 

4. А.Смит 

5. Д.Рикардо 

 

10. Бәсекелестік артықшылық теориясын дамытты: 

1. М.Портер 

2. Хекшер - Олин 

3. Леоньтев 

4. А.Смит 

5. Д.Рикардо 

 

11. Леоньтев парадоксы мына теорияға кері: 

1. Хекшер - Олин 

2. Меркентелистер 

3. Физиократтар 

4. А.Смит 

5. Д.Рикардо 

 

12. Ішкі сауда саясатының астарын былай түсінуге болады: 

1. Мемлекеттің басқа елдерімен сауда қатынастарына әсер етудің мақсатты 

бағыттары 

2. Басқа елдермен саяси қатынастарды кеңейту 
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3. Әлеуметтік сфераны мемлекеттік реттеу 

4. Жоғарыда келтірілген барлығы дҧрыс 

5. Жоғарыдағының барлығы дҧрыс 

 

13. Протекционизм, бұл: 

1. Ҧлттық экономиканы шет елдік бәсекелестік қорғауға бағытталған саясат 

2. Ішкі судаға араласудан мемлекет бастарқанда, нарыққа негіз реттеу ролін 

қалдырып 

3. Саудаға шек қақтын саясат 

4. Импортты кеңейтіп және экспортқа шек қақтын саясат 

5. Жоғарыдағылардың еш қейсысы дҧрыс емес 

 

14. Сауда саясатының негізгі құралдарына жатады: 

1. Жоғарыда келтірілгендердің барлығы 

2. Кедендік тарифтер 

3. Квоталар 

4. Лицензиялар 

5. Экспорттық субсидиялар 

 

15. Кедендік салықтар болады: 

1. Жоғарыдағының барлығы дҧрыс 

2. Адваларлық 

3. Спецификалық 

4. Қиыстырылған 

5. Преференциялдық 

 

16. Тарифтік емес кедергілерге жатқызуға болады: 

1. Квоталар мен лицензиялар  

2. Кедендік спецификалық салықтар 

3. Адваларлық салықтар 

4. Экспертте шектеу туралы еркін келісім шарт 

5. Жоғарыда келтірілгендердің барлығы дҧрыс емес 

 

17. Мерзімдік миграция, бұл: 

1. Бір жылдан аз мерзімдегі уақытша миграция 

2. Тҧрақты ороында тҧру миграциясы 

3. Амалсыз миграция 

4. Кішкене миграция 

5. Бір жылға және одан жоғары орындар миграциясы 

 

18. ЖІӚ кӛрсетеді: 

1. Ел ішіндегі белгілі уақыт аралығында резиденттермен және резиденттер 

еместерін шығарылған сауда ӛнім мен тауардың саласы 

2. Ел ішіндегі резиденттермен шығарыылған соңғы ӛнім 
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3. Ел аумағындағы барлық шығарылған тауарлар мен қызметтердің соңғы 

соммасы 

4. Соңғы тауар бағасының мәні және нарықтық бағадағы қызметтің мәні 

5. Барлық жауап дҧрыс  

 

19. Қазақстан азаматы кантракт бойынша АҚШ және меншік фирмада 

жұмыс жасайды оның табысы кіреді: 

1. ҚР ЖҦӚ және АҚШ ЖҦӚ 

2. ҚР ЖІӚ және АҚШ ЖҦӚ 

3. ҚР ЖҦӚ және АҚШ ЖІӚ 

4. ҚР ЖІӚ және АҚШ ЖІӚ 

5. Барлық жауап дҧрыс 

 

20. Әлемдік шаруашылық, бұл: 

1. Глобалді шаруашылық меланизм 

2. Жекелеген елдердің шаруашылық саласы 

3. МРТ негізінде қҧрылған барлық елдердің салалық қҧрылым 

4. ХЭҚ жҥйесіне байланысты елдер мәні 

5. Барлық жауап дҧрыс 

 

21. Еңбекті қорғаудың жоғарғы деңгейі заңмен белгіленген жоғары 

деңгейдегі еңбек ақы жатады: 

1. Европалық еңбек моделі 

2. Англокстандық еңбек моделі 

3. Жапондық еңбек моделі 

4. Қытайлық еңбек моделі 

5. Скандинавиялық еңбек моделі 

 

22. Аталған еңбек нарығының типіне мемлекеттік реттеудің қатаң 

сәйкестігі, шет елдік азаматтар үшін кәсіптік дискриминация, азаматтар 

капиталы үшін фирма ішіндегі инвеститциялар: 

1. Қытайлық тип 

2. Скандинавиялық тип 

3. Жапондық тип 

4. Европалық тип 

5. Американдық 

 

23. Келесілерді демографиялық шарттарға жатқызуға болама? 

1. Халықтың картасы 

2. Елдің біртексіз экономикалық дамуы 

3. Жҧмыссыздықтың жоғары деңгейі 

4. Тӛмен еңбек ақы 

5. Жоғары еңбек ақы 
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24. Халықаралық жұмыс күші нарығына әсер ететін экономикалық 

факторларға жатады: 

1. Ӛмір сҥрудің тӛменгі деңгейі 

2. Туудың жоғарғы деңгейі 

3. Кәсіптік қызметті жҥзеге асыру қҧқығы 

4. Еңбек миграциясының демографиялық саясаты 

5. Жоғарыдағының ешқайсысы дҧрыс емес 

 

25. Ел –донар- бұл ел қарастырады? 

1. Жҧмыс кҥшінің экспорттық белсенділігін 

2. Эмигранттар ды қайтару 

3. Жаңа жҧмыс орындарын ашу ҥшін несие алу 

4. Жҧмыс кҥшінің белсенділігі 

5. Жаңа жҧмыс орындарын ашу ҥшін несие алу 

 

26. “Әлеуметтік инфраструктура” түсінігі 
1. Қоғамдық пайдалы қызметтің ерекше тҥрі 

2. Азаматтық қызметтің тҥрі 

3. Негізгі және айналым қорларының категориясы  

4. Ӛндіріс құралдарын айналдырудың спецификалық қоғамдық 

функциясы 

5. Салалар мен сала ішіндегілердің мәні 

 

27. Магистральды инфроқұрылымдарға кіреді: 

1. Барлық тҥрде транспорт, автожол, қҧбырлар, белекоммуникациялық жҥйе  

2. Халықаралық сауда жҥйесі 

3. Электр тасымалдау линиялары 

4. Транспорттық жеке бір тҥрі 

5. Трансазистық магистраль 

 

28. Жергілікті ӛндірістік инфроқұрылым: 

1. Бір ТНК функционалданатын элементтер, объектілер, қҧрылыстар, қызмет 

тҥрі жҥйесі 

2. Интернет желісі 

3. Байланыс желісі 

4. Инвеститциялық проект 

5. Халықаралық қаржы институттарымен ашылатын несиелік линиялар 

 

29. Әлемдік баға, бұл: 

1. Жоғарыдағылардың барлығы дҧрыс 

2. Қазіргі уақытта қызмет ететін баға қҧратын факторлар жҥйесінің ақшалай 

кӛрінісі 

3. Қарапайым тауар нарығында ірі экспорттық келісімдер жасалатын кезіндегі 

баға 
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4. Маңызды нарықтардағы келісім шартқа реттеу қолданылатын баға 

5. Халықаралық қаржы институтарымен ашылатын немиелік линиялар 

 

30. Ұдайы ӛндіріс кезінде баға ӛзгерісі қалай жүреді: 

1. Кризис - минималды баға; кӛтеру - максималды баға; депрессиядан 

жандануға оқу кезінде баға кӛтеріледі  

2. Кризис - минималды баға; кӛтеру баға - миниалды; жандану - баға кӛтерілуі 

3. Придкс - минималды баға; кӛтеру - максималды баға 

4. Депрессия - баға тез тӛмендейді 

5. Дҧрыс жауап жоқ 

 

31. Тауарлық тосқауылдың түрлері: 

1. Барлық жауап дҧрыс 

2. Пошлиналық 

3. Импорттық квота 

4. Тарифтік емес тосқауыл 

5. Еркіндік экспорттық тиім салу 

 

32. Әлемдік кӛлік жүйесі қалай анықталады? 

1. Кӛліктің барлық тҥрі және кӛлік процесінің барлық ҧйымының, яғни ҧлттық, 

халықаралық, континентарлық іс қимылдары және әлемдік деңгейде 

2. Барлық кӛлік тҥрінің жалпы қолданылуы 

3. Кӛліктің барлық тҥрі, анықтауға қажетті сол немесе басқа да тасымалдау 

тҥрлері 

4.―Есіктен есікке дейін‖ жҥк жеткізу жҥйесі 

5. Барлық кӛлік тҥрлерінің айналым жҥйесі 

 

33. Бюракратиялық тиым салу кедендік процедура құралады: 

1. Тарифтік емес тосқауылдары 

2. Протекционисттік пошлина  

3. Фискальдік пошлина 

4. Импорттық квота 

5. Еркіндік экспортық тиым салу 

 

34. Қай елде әлемдік жүк айналымы 70% жоғары бӛлінеді:  
1. Капиталистік елдер 

2. Әлемнің ҥштік елі 

3. ТМД 

4. Батыс Еуропа 

5. АҚШ 

 

35.Лабораториялар, экспертизалар, оқу орындары, информациялық 

орындарға жатады... 

1. Қосымша кедендік органдар 
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2. Кедендік шекаралар 

3. Кедендік территориялар 

4. Кедендік істерге 

5. Кедендік саясатқа 

 

36. Экономикалық ӛсудің типтерін кӛрсетеді: 

1. Экстенсивтік, интенсивтік 

2. Жай және тез 

3. Регрессивтік, прогрессивтік 

4. Эвалюциялық, ревалюциялық 

5. Барлық жауап дҧрыс 

 

37. Кедендік тәртіп бойынша шетел тауарларын біздің территориямен 

алып кетуі немесе қадағалаусыз жіберуші немесе қайтарылып кедендік 

жолмен жіберілуі немесе: 

1. Транзит тауары 

2. Импорт тауары 

3. Реимпорт тауары 

4. Реэкспорт тауары 

5. Экспорт тауары 

 

38.Барлық тауарлар мен қызметтер қосындысы, халықаралық 

кәсіпорындардың шығарылуы, оның территориялары мен орналасқан 

орнына байланыссыз, бұл... 

1. ҦІӚ 

2. ЖІӚ 

3. ҦТ 

4. МӚ 

5. ТҦТ 

 

39.Транспорттың қай түрі жүк тасымалдаудан бірінші орында тұрады: 

1. Темір жол 

2. Теңіз 

3. Қҧбыр 

4. Автокӛліктік 

5. Әуе  

 

40. Протекционалдық пошлинаны қандай мақсатпен шығарады 

1. Мемлекет импорттардың қызығушылығын қорғау 

2. Тҧрғылықты ӛндірушілердің қорғау 

3. Мемлекет экспорттың қызығушылығын қорғау 

4. Импорт кӛлемін ӛсіру 

5. Шетел ӛндірушілерді қорғау 
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41. Экстенсивті дамуда ненің әсерінен экономикалық ӛсу пайда болады? 

1. Сапалы ӛндіріс факторларын ӛсу масштабында шығару 

2. Ӛсу сан факторы ӛзгертетін техникалық негіз 

3. Жҧмысшылардың еңбек уақытын ӛсіру 

4. Ӛнім ӛндіріске кеткен уақытты тӛмендету  

5. Дҧрыс жауап жоқ 

 

42. Әлемдік сауда ұйымы қашан құрылды? 

1. 1 қаңтар 1975 

2. 1 қаңтар 1895 

3. 1 қаңтар 1795 

4. 1 қаңтар 1995  

5. 1 қаңтар 1985 

 

43.Әлем шаруашылығына қатысты шаруашылық тенденциясымен 

айқындалады, ал ішкі экономикалық байланыс жоғарлайды, соған орай 

ішкі сауда айналымы жоғары деңгейге жетеді, бұл не арқылы 

сипаталады? 

1. Ашық экономика 

2. Протекционизм саясаты 

3. Дамыған экономика 

4. Жабық экономика 

5. Экономикалық ӛсу 

 

44. Протекционизм саясатының кіріспесі не арқылы сипатталады? 

1. Импорт товарларының кеден арқылы жоғары жіберілуі 

2. Импорт товарларының кеден арқылы тӛмен жіберілуі 

3. Тауар бәсекесін қалыптастыру 

4. (1, 2) 

5. Барлығы дҧрыс емес 

 

45. Екі кедендік органдар арқылы кедендік бақылаудан, яғни шет 

мемлекеттердің территориясынан, салық және кодекстік пошлинсіз ӛтетін 

кедендік режім қалай аталады? 

1. Транзит тауары 

2. Импорт тауары 

3. Реимпорт тауары 

4. Реэкспорт тауары 

5. Экспорт тауары 

 

46. ЖІӚ қандай есептеу арқылы ӛтеді? 

1. Қосылған ӛзіндік қҧн 

2. Шығыс 

3. Кіріс 
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4. Амортизация 

5. (1,2,3) 

 

47. Экономиканың дамуында тасымалдау анализін жасау үшін қандай 

кӛрсеткіштер қолданады? 

1. Жалпы ӛнім жҥк айналымына қатынасы 

2. Адам басына шаққандағы 

3. Транспорттық қҧраушы 

4. Коэффициент икемділігі 

5. (1,2) 

 

48. Экстенсивті дамуда ненің әсерінен экономикалық ӛсу пайда болады? 

1. Сапалы ӛндіріс факторларын ӛсу масштабында шығару 

2. Ӛсу сан факторы ӛзгертетін техникалық негіз 

3. Жҧмысшылардың еңбек уақытын ӛсіру 

4. Ӛнім ӛндіріске кеткен уақытты тӛмендету  

5. Дҧрыс жауап жоқ 

 

49. Барлық тауарлар мен қызметтер қосындысы, халықаралық 

кәсіпорындардың шығарылуы, оның территориялары мен орналасқан 

орнына байланыссыз, бұл... 

1. ҦІӚ 

2. ЖІӚ 

3. ҦТ 

4. МӚ 

5. ТҦТ 

 

50. Протекционалдық пошлинаны қандай мақсатпен шығарады 

1. Мемлекет импорттардың қызығушылығын қорғау 

2. Тҧрғылықты ӛндірушілердің қорғау 

3. Мемлекет экспорттың қызығушылығын қорғау 

4. Импорт кӛлемін ӛсіру 

5. Шетел ӛндірушілерді қорғау 

 

51. Ұлттық табыс, бұл... 

1. Инвеститция - жинақтаулар 

2. Ҧзақ мерзімді тауарлар мен қызметтер бағасы 

3. Жеке табыс + жеке салықтар 

4. Рента, жалақы, капитал проценті, меншіктен 

5. Тҥскен табыс, корпарациядан тҥскен табыс 

 

52. Валюталық курс, бұл... 

1. Еркін кӛтерілу және ӛсу мҥмкін болмайтын валюта курсы 

2. Шетел валютасын қолдану 
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3. Шетелдік валюта берілген тӛленетін ӛзіндік валюта бойынша баға 

4. Әрбір ел ҧсынатын ӛзіндік валютада 

5. Дҧрыс жауабы жоқ 

 

53. Тӛменде кӛрсетілгендердің ішінде құрамына кіретіндер? 

1. Барлық жауап дҧрыс 

2. Ҧсталған кӛлікті кӛрші елден сатып алу 

3. Ҥй шаруашылығындағы қызмет 

4. Кітап дҥкеніндегі жаңа оқулық бағасы 

5. Біреуден жаңа акциялар сатып алу 

 

54. Кӛрсетілген қызмет, техникалық бағаға байланысты екі негізгі түрге 

бӛлінеді: 

1. Телевизиондық және космастық  

2. Пошта және телеграф 

3. Телефон және телеграф 

4. Радио байланыс пен электрондық  

5. Барлық жауап дҧрыс 

 

55. Саудалық тосқауылдардың қандай түрлері бар? 

1. Импорттық квота 

2. Тарифтік емес тосқауыл 

3. Ерікті экспорттық шектеулер 

4. Барлығы дҧрыс 

5. Барлығы дҧрыс емес 

 

56. Әлемдік кӛлік жүйесі қалай анықталады? 

1. Кӛліктің барлық тҥрі және кӛлік процесінің барлық ҧйымының, яғни ҧлттық, 

халықаралық, континентарлық іс қимылдары және әлемдік деңгейде 

2. Барлық кӛлік тҥрінің жалпы қолданылуы 

3. Кӛліктің барлық тҥрі, анықтауға қажетті сол немесе басқа да тасымалдау 

тҥрлері 

4.―Есіктен есікке дейін‖ жҥк жеткізу жҥйесі 

5. Барлық кӛлік тҥрлерінің айналым жҥйесі 

 

57. Бюракратиялық тиым салу кедендік процедура құралады: 

1. Тарифтік емес тосқауылдары 

2. Протекционисттік пошлина  

3. Фискальдік пошлина 

4. Импорттық квота 

5. Еркіндік экспортық тиым салу 

 

58. Протекционизм саясатының кіріспесі не арқылы сипатталады? 

1. Импорт товарларының кеден арқылы жоғары жіберілуі 



128 

 

2. Импорт товарларының кеден арқылы тӛмен жіберілуі 

3. Тауар бәсекесін қалыптастыру 

4. (1, 2) 

5. Барлығы дҧрыс емес 

 

59. Екі кедендік органдар арқылы кедендік бақылаудан, яғни шет 

мемлекеттердің территориясынан, салық және кодекстік пошлинсіз ӛтетін 

кедендік режім қалай аталады? 

1. Транзит тауары 

2. Импорт тауары 

3. Реимпорт тауары 

4. Реэкспорт тауары 

5. Экспорт тауары 

 

60. ЖІӚ қандай есептеу арқылы ӛтеді? 

1. Қосылған ӛзіндік қҧн 

2. Шығыс 

3. Кіріс 

4. Амортизация 

5. (1,2,3) 

 

61. Экономиканың дамуында тасымалдау анализін жасау үшін қандай 

кӛрсеткіштер қолданады? 

1. Жалпы ӛнім жҥк айналымына қатынасы 

2. Адам басына шаққандағы 

3. Транспорттық қҧраушы 

4. Коэффициент икемділігі 

5. (1, 2) 

 

62. Есептеу жеке ӛнімділік инвеститциясы ескеріледі: 

1. Шығыс ағымы әдісі бойынша ЖҦӚ 

2. Кіріс орындағы ЖҦӚ 

3. Шығыс әдісі юойынша ЖҦӚ 

4. Жеке кіріс 

5 Дҧрыс жауабы жоқ 

 

63. Жеке кіріс, бұл... 

1. Бір жыл ішінде ӛндірілген тауарлар мен қызмет қҧны 

2. Бір жыл ішіндегі ҥй шаруашылық кірісі 

3. Салық тӛленгенен кейін жеке шығысқа арналған барлық кіріс 

4. ЖҦӚ алынған амортизация 

5. Барлығы дҧрыс емес 

 

64. Таза экспорт кӛлемі неге тең? 
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1. Тауар және қызмет экспортының суммаснан берілген мемлекеттік импорт 

кӛлемін азайтқанға тең 

2. ЖҦӚ кірісі ағымы әдісі бойынша 

3. ЖҦӚ шығыс ағымы әдәсі бойынша 

4. Барлығы дҧрыс 

5. Барлығы дҧрыс емес 

 

65. Есептеу кезінде еңбекақы былай анықталады: 

1. ЖҦӚ кірісі ағымы әдісі бойынша 

2. ЖҦӚ шығыс ағымы әдәсі бойынша 

3. Таза экспорт бойынша 

4. Жоғарыдағы аталғандардың барлығы 

5. Жоғарыдағы аталғандар дҧрыс емес 

 

66.Халықаралық ақша нарығындағы депозит несиелік операциялар 

мерзімі: 

1. Бір кҥннен бір жылға дейін 

2. Бір айдан екі жылға дейін 

3. Бес жылдан бастап 

4. Он жылдан бастап 

5. Шексіз мерзімге дейін 

 

67. Тӛмендегі кӛрсетілгендердің қайсысы ең жақсы түрде салыстырмалы 

артықшылықтардың заңын сипаттайды? Кез келген ел... тауарларды сату 

арқылы ұта алады: 

1. Ӛндірістің балама қҧны жоғары және сатып алғандардың балама қҧны тӛмен 

2. Ӛндірістің балама қҧны тӛмен тауарларды сату және сатып алғандардың 

балама қҧны жоғары 

3. Тауарларды сату арқылы халық аз қанағат алатын және сатып алатындардан 

халық кӛп қанағат алатын 

4. Аталған елдің рыногындағы артықтарды және тапшы тауарларды сатып алу 

арқылы 

5. Барлық нҧсқа дҧрыс емес 

 

68. Кедендік тарифтердің тӛмендеуі... әкеледі: 

1. Қорғалған салалардағы жҧмыс орындарының қысқаруына 

2. Шетелге шығаратын салалардағы жҧмыс орындарының қысқаруына 

3. Орташа тҧрмыс деңгейінің тӛмендеуі 

4. Тҧтыну бағаларының жоғарлауына 

5. Тауарлар ӛндірісінің тӛмендеуіне 

 

69. Кеден тарифтері туралы қай анықтама дұрыс? 

1. Тарифтер рынокты экспорт ҥшін кеңейтеді 

2. Тарифтер қорғалған салалардағы жҧмыс бастылықты қысқартады 
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3. Тарифтер кейбір топтарға басқа біреулердің есебінен тиімді 

4. Тарифтер аса тиімді салалардың ӛсуіне ықпал етеді 

5. Тарифтер орташа ӛмір деңгейінің тӛмендеуіне ықпал етеді 

 

70. Елдің сауда балансының тапшылығы болады, егер... 

1. Ел тауарларды шетелден алу қҧнынан жоғары сатса 

2. Ел тауарларды шетелге сату қҧнынан жоғары қҧнға сатып алса 

3. Шетелден алатын капиталға қарағанда кӛбірек салса 

4. Мемлекеттік шығындар салықтық тҥсімдерден асады 

5. Тҧтыну бағаларының жоғарлауына 

 

71. Сауда балансының тапшылығын қысқарту мақсатында 

парламентариилер кедендік тарифтерді импортқа кӛбейтуді ұсынады. 

Егер бұл бола қалса, онда... 

1. Ҧлттық импорт пен экспорттың кӛбеюін 

2. Ҧлттық импорт пен экспорттың қысқаруын 

3. Ҧлттық импорттың кӛбеюін және экспорттың қысқаруын 

4. Ҧлттық импорттың қысқаруын және экспорттың кӛбеюін 

5. Ҧлттық импорт пен экспорт ӛзгерісіз қалады. 

 

72. Ликершараптық ӛнімдерді кіргізуге кедендік баждарды кӛтерудің 

нәтижесінде ел азаматтарының әл-ауқаты... 

1. Ӛзгермейді 

2. Ӛседі 

3. Тӛмендейді 

4. Белгісіз ӛзгеруі мҥмкін  

5. Екі есе ӛседі 

 

73.Тағы да елге импорт автомабильдерін кіргізудің кедендік баждарын 

енгізді. Бұл... саясатының мысалы: 

1. Либерализация 

2. Қолдаушылық 

3. Монетаризм 

4. Шорқақ саясат 

5. Экспансоинизм 

 

74. Базистік жағдайлар... негізінде жасалады: 

1. Баға белгіленімінің  

2. Экспорттың 

3.Импорттың 

4. Келісім-шартқа отырудың 

5. Халықаралық сауда практикасының 
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75.Сақтандыру жарнасын тӛлеп, нақты бір сақтандыру қарым-қатынасына 

тҥсетін заңды тҧлға немесе тҧлға – бҧл: 

1. Сақтандыру 

2. Сақтандырушы 

3. Сақтандыру полисі 

4. Жалға беруші 

5. Сақтандырушы 

 

76.Тауар – айналымдық мәмілелердің барлық тҥрлері қандай ҧғыммен 

біріктіріледі? 

1. Саудалық мәмілелер 

2. Қайтымсыз негіздегі мәмілелер 

3. Локальді рыноктардағы мәмілелер 

4. Инжинеринг 

5. Лизинг 

 

77. Арбитраж- бұл: 

1. Талас делдал сотпен шешілетін третейлік сот 

2. Жаппай қолданылатын ӛнімдерге салынатын қосалқы салық тҥрі 

3. Валютаның, қҧнды қағаздардың рыноктық (биржалық) курсының айрмасы 

4. Вексельге тіркелетін қосымша бет 

5. Барлық жауаптар дҧрыс емес 

 

78. Әлемдік рынок – бұл… 

1. Халықаралық еңбек бӛлінісіне қатысушы ӛзара байланысқан, ӛзара бірлескен 

жеке мемлекеттер жиынтығы 

2. Экономикалық ресурстармен алмасатын мемлекеттер арасындағы кең 

ауқымды байланыстар кешені 

3. Халықаралық экономикалық қатынастар жҥйесімен байланысқан жеке кең 

ауқымды байланыстар кешені 

4. Жергілікті маңыздағы рынок 

5. Евро-Азиаттық қҧрылық рыногы 

 

79. Сыртқы экономикалық қызмет қай деңгейде іске асырылады:  

1. Мемлекеттік органдар және шаруашылық ҧйымдар деңгейінде 

2. Кейбір тҧлғалар деңгейінде  

4. Тек мемлекеттік ӛкімет органдарының деңгейінде 

5. Жергілікті маңыздағы рынок 

 

80. Сыртқы экономикалық қызмет мына түрге бӛлінеді: 

1. Тікелей, баспа-бас айырбастық, қарама-қарсы сатып алулар 

2. Джентльмендік келісімдер және қаржылық міндеттемелері берілетін 

келісімдер 

3. Ӛтеулі және ӛтеусіз 
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4. Делдал кӛмегімен жасалатын мәмілелер 

5. Реэкспорттық және реимпорттық 

 

81. Сыртқы сауда операцияларының негізгі түрлері: 

1. Экспорт, импорт, реэкспорт, реимпорт 

2. Тек импорт 

3. Тек экспорт 

4. Ӛтеулі және ӛтеусіз 

5. Тікелей және қосалқы 

 

82. Мәжбүрлік реэкспорт қай кезде түзіледі: 

1. Сауданың тарихи тҥзілген формалары қолданылған кезде 

2. Жылына бір рет 

3. Сатушы тауарды сатып алушыға жӛнелтіп қойып, бірақ ол тағайындалған 

пунктке жеткен кезде сатып алушының банокротқа ҧшырағанын білсе 

4. Бҧл-аса кҥрделі операцияның бір бӛлігі 

5. Айына бір рет 

 

83. Халықаралық сауда мәмілесі – бҧл: 

1.Ҧзақ мерзімдік капитал салымы 

2. Әр елде орналасқан екі немесе бірнеше жақтар (коммерциялық кәсіпорындар, 

фирмалар) арасындағы белгілі бір тауар санын қоюға немесе келісілген 

шарттарға сәйкес келісім – шарт 

3. Жариялық сауда арқылы тауар сату тҥрі, мҧнда тауардың ең жоғарғы баға 

берген тҧлға сатып алады 

4. Субъектілік қҧқық тҥрі 

5. Мемлекеттік органдардың әрекеті 

 

84. Халықаралық сауданың даму негізі болып не табылады: 

1. Жеке мемлекеттер арасындағы тереңдетілген еңбек бӛлінісі, индустрияның 

дамуы, тиімді кӛлік қҧралдарының пайда болуы 

2. Бҥкіл әлемде арзан тауарларды жаппай ӛндіру 

3. Әр елде ӛндірісті алмастырушы болып табылатын импорт қҧру 

4. Мемлекеттік органдардың әрекеті 

5. Еңбеккерлердің жаппай жҧмыстан шығару немесе кәсіпорындарды жабу 

 

85.Кедендік орган қызмет ететін аймақтағы арнайы жайластырылған, 

техникамен жабдықталған, шекара арқылы ӛткізілетін тауарлардың және кӛлік 

қҧралдарының кедендік операцияларына және рәсімделуіне арналған орын бҧл: 

1. Кеден 

2. Тағайындалған орын кедені 

3. Жӛнелту орнының кедені 

4. Кедендік қойма 

5. Кедендік терминал 
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86.Елдің шекарасы арқылы ӛткізілетін барлық тауарлардың, багаж, пошталық 

жӛнелтімдер және транзиттік жҥктерді қоса барлық жҥктердің шеттен 

кіргізілуін және шетке шығарылуын бақылаушы мемлекеттік мекеме – бҧл: 

1. Кеден 

2. Тағайындалған орын кедені 

3. Жӛнелту орнының кедені 

4. Кедендік қойма 

5. Кедендік терминал 

 

87. Кедендік терминал – бҧл: 

1. Елдің шекарасы арқылы ӛткізілетін барлық тауарлардың, багаж, пошталық 

жӛнелтімдер және транзиттік жҥктерді қоса барлық жҥктердің шеттен 

кіргізілуін және шетке шығарылуын бақылаушы мемлекеттік мекеме 

2. Кедендік орган қызмет ететін аймақтағы арнайы жайластырылған, 

техникамен жабдықталған, шекара арқылы ӛткізілетін тауарлардың және кӛлік 

қҧралдарының кедендік операцияларына және рәсімделуіне арналған орын 

3. Жҥкті кедендік транзит рәсімі бойынша тасымалдау басталатын жҥк 

жӛнелтуші елдің кедені 

4. Жҥкті кедендік транзит рәсімі бойынша тасымалдау басталатын жҥк 

жӛнелтуші елдің кедені 

5. Тауарды сақтауға, мемлекет ішіне немесе шетке ӛткізуге арналған орын – 

жай 

 

88.Кеден – бҧл: 

1. Жҥкті кедендік транзит рәсімі бойынша тасымаладау басталатын жҥк 

жӛнелтуші елдің кедені 

2. Тауарды сақтауға, мемлекет ішіне немесе шетке ӛткізуге арналған орын-жай 

3. Жҥкті кедендік транзит рәсімі бойынша тасымалдау аяқталатын 

тағайындалған елдің кедені 

4. Елдің шекарасы арқылы ӛткізілетін барлық тауардың, багаж, пошталық 

жӛнелтімдер және транзиттік жҥктерді қоса барлық жҥктердің шеттен 

кіргізілуін және шетке шығарылуын бақылаушы мемлекеттік мекеме 

5. Кедендік орган қызмет ететін аймақтағы арнайы жайластырылған, 

техникамен жабдықталған, шекара арқылы ӛткізілетін тауардың және кӛлік 

қҧралдарының кедендік операцияларына және рәсімдеуіне арналған орын 

 

89. Тағайындалған орын кедені – бұл: 

1. Кедендік орган қызмет ететін аймақтағы арнайы жайластырылған, 

техникамен жабдықталған, шекара арқылы ӛткізілетін тауарлардың және кӛлік 

қҧралдарының кедендік операцияларына және рәсімделуіне арналған орын 

2. Елдің шекарасы арқылы ӛткізілетін барлық тауарлардың, багаж, пошталық 

жӛнелтімдер және транзиттік жҥктерді қоса барлық жҥктердің шеттен 

кіргізілуін және шетке шығарылуын бақылаушы мемлекеттік мекеме 
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3. Жҥкті кедендік транзит рәсімі бойынша тасымалдау аяқталатын 

тағайындалған елдің кедені 

4. Тауарды сақтауға, мемлекет ішіне немесе шетке ӛткізуге арналған орын-жай 

5. Жҥкті кедендік транзит рәсімі бойынша тасымалдау басталатын жҥк 

жӛнелтуші елдің кедені 

 

90.Контрактілердің және басқа да азаматтық қҧқық келісім – шарттарының 

жасалуы және қолданылуы – бҧл: 

1. Тауарларды сату және шекарадан шығару бойынша қызмет 

2. Шаруашылық ҧйымдар деңгейіндегі сырттқы экономикалық қызмет 

3. Шетелдік тауарларды сатып алу және кіргізу бойынша қызмет 

4. Мемлекеттік ҥкімет органдары деңгейіндегі сыртқы экономикалық қызмет 

5. Қоршаған ортаны қорғауға бағытталған қызмет 

 

91. Халықаралық саудадағы алуан тҥрлі мәмілелер ненің тақырыбына 

(нысанына) байланысты топтастырылады: 

1. Тауарларды, қызметтерді, тҧрмыстық заттарды сату-сатып алу мәмілесі 

2. Қызметтерді, тҧтыну тауарларын, қҧнды металлдарды сату-сатып алу 

мәмілесі 

3. Тікелей мәміле 

4. Таурларды, қызметтерді, шығармашылық қызмет туындыларын сату-сатып 

алу мәмілесі 

5. Қосалқы мәміле 

 

92. Тауар айырбасы мәмілелерінің барлық түрлерін қандай ұғым 

біріктіреді: 

1. Сауда мәмілелері 

2. Қайтымсыз негіздегі мәмілелер 

3. Локальді рыноктардағы мәмілелер 

4. Инжиниринг 

5. Қайтымды негіздегі мәмілелер 

 

93. Сыртқы сауда операцияларының негізгі тҥрлері: 

1. Экспорт, импорт, реэкспорт, реимпорт 

2. Тек импорт 

3. Тек экспорт 

4. Ӛтеулі және ӛтеусіз 

5. Тікелей және қосалқы 

 

94. Егер бір елдің кәсіпорындарында экспортқа шығарылатын тауар ӛндірісінің 

еңбек ӛнімділігі импортшы елдегіден жоғары болса, онда бірінші елдің: 

1. Абсалютті артықшылығы болады 

2. Оң тҥрде артықшылығы болады 

3. Салыстырмалы артықшылығы болады 
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4. Теріс тҥрде саудалық балансы 

5. Әр тҥрлі шаруашылық салаларының кәсіпорындары арасындағы 

эіономикалық байлапныстары болады 

 

95. Саудалық баланс нені білдіреді: 

1. Тауарлардың жылдық экспортының бҥкіл жиынтығы 

2. Тауардың жылдық импортының бҥкіл жиынтығы 

3. Ҧлттық экспорт пен импорт қҧндарының айырмасын 

4. Мемлекеттің табысы мен шығысының айырмасы 

5. Одақтың бір тҥрін 

 

96. Саудалық баланс оң белгілі болып табылады, егер: 

1. Ел экспорты жоғары болса 

2. Елге кіргізілетін тауар шығарылатын тауардан аз 

3. Елге шығарылатын тауар кіргізілетін тауардан аз 

4. Елге кіргізілетін тауцар шығарылатын тауардан кӛп 

5. Мемлекеттің табысы мен шығысының едәуір айырмасы болса 

 

97. Ұлттық ақша бірлігінің құнсыздануы: 

1. Экспортты тиімді қылады 

2. Импортты тиімді қылады 

3. Экспорттан тҥскен пайданың ӛзге ел рыноктарындағы отандық тауарларға 

шаққанда жойылып кетуін әкеледі 

4. Экспортты тиімсіз қылады 

5. Импортты тиімсіз қылады 

 

98. Мемлекет қолданатын шараның қайсысы протекционизм саясатына қайшы 

келеді: 

1. Кіргізілетін тауарларға салынатын кедендік бажды тӛмендету 

2. Елге кіргізілетін тауарлардың бірқатарына квота орнату 

3. Елге кіргізілетін тауарларға лицензия енгізу 

4. Елден тысқарыф ӛндірілген ерімелі кофе сатуға жеке қҧқығы бар картель 

тҥзу 

5. Легитимация 

 

99. Шығармашылық қызмет туындыларын сату-сатып алу мәмілелерінде 

тауар қызметін қандай ӛнім атқара алады: 

1. Тамақ ӛнімдері 

2. Халық шаруашылығы тауарлары 

3. Ӛндірістік қызмет ӛнімі 

4. Шикізат 

5. Интеллектуалдық ӛнім 
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100. Мәмілелер екі жақ арасындағы ӛткізу каналдары мен ӛзара қарым-

қатынастардың сипатына байланысты қалай бӛлінеді: 

1. Қайиымсыз негіздегі мәмілелер 

2. Тікелей және қосалқы мәміле 

3. Кӛрсетілетін қызметтерді сату-сатып алу мәмілесі 

4. Тауарларды сату-сатып алу мәмілесі 

5. Шығармашылық қызмет туындыларын сату-сатып алу мәмілесі 

 

101. Сатушының контрагенті болып табылады: 

1. Тапсырыш беруші 

2. Жалгер 

3. Кредитор 

4. Сатып алушы 

5. Жалға беруші 

 

102. Контракт тақырыбы ретінде қандай да бір технология тҥрін беру бола ала 

ма? 

1. Жоқ, бола алмайды 

2. Болуы мҥмкін 

3. Тек конкуренция кезінде ғана 

4. Тек тауар импортында ғана 

5. Тек тауар экспортында ғана 

 

103. Базистік шарттар ненің негізінде таңдалады: 

1. Халықаралық сауда ережелері 

2. Экспорт 

3. Реэкспорт 

4. Баға белгіленімі 

5. Мәмілеге келу 

 

104. Франко – бұл: 

1. Жӛнелтуші кеме иесіне тӛлеуі тиіс тасымалдық ақы 

2. Қойылған тауар санының ауытқу аралығы 

3. Сатушы тауарды ӛз қаржысывмен белгілі бір жерге жеткізуге жасалған сату 

шарты 

4. Қандай да бір тапсырманы орындау 

5. Ҧзақ мерзімді жалға беру 

 

105. Келісім – шартқа енгізілген, белгісіз бір жағдайлар кезіндегі 

міндеттерін қолданбағаны үшін болатын жауапкершіліктен босауды 

қарастыратын шарт - бұл: 

1. Маркілеу 

2. Тӛрелік сотының қосымша тҥсінігі 

3. Лоббирлеу 
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4. Фрахт 

5. Форс- мажорлық қосымша тҥсінік 

 

106. Тауарларды, технологияларды және қызметтерді сыртқы рынокта іске 

асыру ҥшін шетке шығару-бҧл: 

1. Франко-зауыт шарттары 

2. Келісім шарт 

3. Кедендік қадағалау 

4. Импорт 

5. Экспорт 

 

107. Тауар қҧнының ақшалай бейнесі, тауар ӛндіруге жҧмсалған қоғамдық 

қажетті жҧмыс уақытының шамасын қосалқы тҥрде ӛлшеуге арналған 

экономикалық категория-бҧл: 

1. Экономикалық инвестиция 

2. СИФ шарттары 

3. Бартер 

4. Баға 

5. Айыппҧлдық санкциялар 

 

108. Белгілі бір уақыт аралығына қойылатын сандық шектеу – бҧл: 

1. Квоталау 

2. Квота 

3. Протекционизм 

4. Айыппҧл 

5. Маржа 

 

109. Валюталардың нақты курсы – бұл: 

1. Екі елдің валюталарының арақатысы 

2. Екі елде ӛндірілген тауардың салыстырмалы бағасы 

3. Валюталардың нақты курсы 

4. Екі елде ӛндірілген тауарлардың салыстырмалы бағасы 

5. Ел ішінде ӛндірілген тауарлардың салыстырмалы бағасыъ 

 

110. Ұлттық валютаның курсы кӛтерілген жағдайда зардап шегетін –  

1. Экспортқа бағытталған, ӛнімдері импорттық ӛнімдермен бәсекелес салалар 

2. Тҧтынушылар 

3. Шетелдік компаниялар 

4. Экспортқа бағытталған салалар 

5. Дамушы елдер 

 

111. Егер шығарылған ӛнім мӛлшері ішкі шығындарды жаппайтын болса, 

онда айырма: 

1. Импортталады 
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2. Экспортталады 

3. Бір елдің азаматтары арасында бӛлінеді 

4. Осы елдің фирмалары мен тҧтынушылары арасында бӛлінеді 

5. Осы елде қалады 

 

112. Егер шығарылған ӛнім мӛлшері ішкі шығындарға тең болса, онда, таза 

экспорт мӛлшері: 

1. Оң болып табылады 

2. Теріс болып табылады 

3. Нӛлдік болып табылады 

4. Қайта бӛлінген болып табылады 

5. Максималды болып табылады 

 

113. Таза экспорт мӛлшері қандай жағдайда оң болып табылады: 

1. Шығару мӛлшері ішкі шығындарды жабатын болса 

2. Шығару мӛлшері ішкі шығындарды жаппайтын болса 

3. Шығару мӛлшері нӛлге тең болса 

4. Шығару мӛлшері ішкі шығындардың мӛлшеріне тең болса 

5. Ішкі шығындар ҧдайы ӛсетін болса 

 

114. Ҧлттық валюта курсы қҧнсызданған жағдайда: 

1. Экспортқа бағытталған, ӛнімдері импорттық ӛнімдермен бәсекелес салалар 

2. Тҧтынушылар қолайлы жағдайға ―қуанады‖ 

3. Тҧтынушылар жоғары бағаға тап болады 

4. Тҧтынушыларға жағдайдың әсері болайды 

5. Ішкі шығындар ҧдайы ӛседі 

 

115. Егер ел ішінде нақты ауыстыру курсы тҥсіп бара жатса (қҧнсызданса), 

онда: 

1. Таза экспорт ӛседі 

2. Таза экспорт кемиді 

3. Экспорт пен импорт бір кӛлемде ӛседі 

4. Экспорт пен импорт бір кӛлемде кемиді 

5. Таза экспорт ӛзгермейді 

 

 116. Тұрақталған ауыстыру курсы жағдайында: 

1. Кіріске тек монетарлық саясат та, қазыналық саясат та әсер етеді 

2. Кіріске тек қазыналық саясат қана әсер етеді 

3. Кіріске монетарлық саясат та, қазыналық саясат та әсер етеді 

4. Кіріске монитарлық саясат та, қазыналық саяса та әсер етпейді 

5. Пайыз мӛлшерлемелеріне байланысты кейде монитарлық, кейде қазыналық 

саясат әсер етеді. 

 

117. Қҧбылмалы ауыстыру курсы жағдайында: 
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1. Кіріске тек монитарлық саясат қана әсер етеді 

2. Кіріске тек монитарлық саясат қана әсер етеді 

3. Кіріске монитарлық саясат та, қазыналық саясат та әсер етеді 

4. Кіріске монитарлық саясат та, қазыналық саясат та әсер етпейді 

5. Пайыз мӛлшерлемелеріне байланысты кейде монитарлық, кейде қазыналық 

саясат әсер етеді 

 

118. Кӛптеген экономиктер қҧбылмалы ауыстыру курсының жҥйесін таңдайды, 

ӛйткені ол: 

1. Ҥкіметке монитарлық саясатты шығару тҧрақтандырғышы ретінде қолдануға 

мҥмкіндік береді 

2. Орталық банкті ақша ҧсынысын шектеуге мәжбҥрлейді 

3. Ҥкіметке сауда шектеулерін баланстың ағымдық операцияларының шотын 

бақылау ҥшін қолдануға мҥмкіндік береді 

4. Кез-келген экономикада қолдану жеңіл 

5. Ауыстыру курсының тҧрақты деңгейін кӛтереді 

 

119. Девальвация дегеніміз. 

1. Ауыстыру курсының тҧрақты деңгейінің кӛтерілуі 

2. Ауыстыру курсының тҧрақты деңгейінің тӛмендеуі 

3. Елдің таза экспортының тӛмендеуі 

4. Жиынтық кірістің тӛмендеуі 

5. Таза экспорт пен жиынтық кірістің тӛмендеуі 

 

120. Ревальвация дегеніміз: 

1. Ауыстыру курсының тҧрақты деңгейінің кӛтерілуі 

2. Ауыстыру курсының тҧрақты деңгейінің тӛмендеуі 

3. Елдің таза экспортының кӛтерілуі 

4. Жиынтық кірістің кӛтерілуі 

5. Таза экспорт пен жиынтық кірістің тӛмендеуі 

 

121. Кедендік қойма- бҧл: 

1. Елдің шекарасы арқылы ӛткізілетін барлық тауарлардың, багаж, пошталық 

жӛнелтімдер және транзиттік жҥктерді қоса барлық жҥктердің шеттен 

кіргізілуін және шетке шығарылуын бақылаушы мемлекеттік мекеме 

2. Кедендік орган қызмет ететін аймақтағы арнайы жайластырылған, 

техникамен жабдықталған , шекара арқылы ӛткізілетін тауарлардың және кӛлік 

қҧралдарының кедендік операцияларына және рәсімделуіне арналған орын 

3. Жҥкті кедендік транзит рәсімі бойынша тасымалдау аяқталатын, жҥк 

тағайындалаған елдің кедені 

4. Тауарды сақтауға, мемлекет ішіне немес шетке ӛткізуге арналған орын-жай 

5. Жҥкті кедендік транзит рәсімі бойынша тасымалдау басталатын жҥк 

жӛнелтуші елдің кедені 
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122. Кешендік лицензиат (франчайзи)-бҧл: 

1. Кешендік кәсіпкерлік лицензия бойынша келісім шарт жасаушы жақ, 

лицензиардың ерекше қҧқықтар кешенін кәсіпкерлік қызмет ҥшін 

пайдаланатын оның қҧқық пайдаланушысы 

2. Кешендік кәсіпкерлік лицензия бойынша келісім шарт жасауда және оны 

орындауда делделдық қызмет атқаратын жеке тҧлға немес заңды тҧлға 

3. Ерекше қҧқықтар кешенінің қҧқық иесімен кешендік кәсіпкерлік лицензия 

келісім –шартын жасау мақсатында келіссӛз жҥргізуші 

4. Кешендік кәсіпкерлік лицензиатқа ерекше қҧқықтар кешені қайтымсыз 

негізде ҧсынатын ерекше қҧқықтар кешенінің (лицензиялық кешен) қҧқық иесі 

5. Жеке тҧлға 

 

123. Лицензиялық брокер – бҧл: 

1. Кешендік кәсіпкерлік лицензиялық бойынша келісім шарт жасаушы жақ, 

лицензиардың ерекше қҧқықтар кешені кәсіпкерлік қызмет ҥшін 

пайдаланылатын оның қҧқық пайдаланушысы 

2. Кешендік кәсіпкерлік лицензия бойынша келісім шарт жасауда және оны 

орындауда делдалдық қызмет атқаратын жеке тҧлға немес заңды тҧлға 

3. Ерекше қҧқықтар кешенінің қҧқық иесімен кешендік кәсіпкерлік лицензия 

келісім – шартын жасау мақсатында келіссӛз жҥргізуші 

4. Кешендік кәсіпкерлік лицензия бойынша келісім шарт жасаушы жақ, 

кешендік лицензиатқа ерекше қҧқықтар кешенін қайтымсыз негізде ҧсынатын 

ерекше қҧқықтар кешенінің (лицензиялық кешен) қҧқық иесі 

5. Жеке тҧлға 

 

124. Әлеуметті кешендік лицензиат – бұл: 

1. Кешендік кәсіпкерлік лицензия бойынша келісім шарт жасаушы жақ, 

лицензиардың ерекше қҧқықтар кешенін кәсіпкерлік қызмет ҥшін 

пайдаланатын оның қҧқық пайдаланушысы 

2. Кешендік кәсіпкерлік лицензия бойынша келісім шарт жасауда және оны 

орындауда делдалдық қызмет атқаратын жеке тҧлға немес заңды тҧлға 

3. Ерекше қҧқықтар кешенінің қҧқық иесімен кешендік кәсіпкерлік лицензия 

келісім – шартын жасау мақсатында келіссӛз жҥргізуші 

4. Кешендік кәсіпкерлік лицензия бойынша келісім шарт жасаушы жақ, 

кешендік лицензиатқа ерекше қҧқықтар кешенін қайтымсыз негізде ҧсынатын 

ерекше қҧқықтар кешенінің (лицензиялық кешен) қҧқық иесі 

5. Жеке тҧлға 

 

125. Антидемпингтік баж салығы – бҧл: 

1. Демпингтік тауар импортына қойылған баж мӛлшерлемесінен жоғары 

орнатылған баж салығы 

2. Қазақстан Республикасының аумағына қалыпты бағасынан тӛмен бағамен 

қойылған тауар жеткізу 
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3. Қалыпты бағасынан тӛмен бағамен қойылған тауар ӛткізімі осындай тауарды 

ӛндіретін отандық ӛндірушілерге материалдық зиян келтіретін немесе келтіруі 

ықтимал жағдайдағы оны жеткізу бойынша қҧжаттарды қарастыру ҥрдісі 

4. Тауарды рыноктық бағамен сату – сатып алу жӛніндегі мәмілелер 

5. Рынок субъектілерінің жарысымпаздығы 

 

125. Демпинг – бұл:  

1. Демпингтік тауар импортына қойылған баж мӛлшерлемесінен жоғары 

орнатылған баж салығы 

2. Қазақстан Республикасының аумағына қалыпты бағасынан тӛмен бағамен 

қойлған тауарды жеткізу 

3. Қалыпты бағасынан тӛмен бағамен қойлған тауар ӛткізімі осындай тауарды 

ӛндіретін отандық ӛндірушілерге материалдық зиян келтіретін немес келтіруі 

ықтимал жағдайдағы оны жеткізу бойынша қҧжаттарды қарастыру ҥрдісі 

4. Тауарды рыноктық бағамен сату-сатып алу жӛніндегі мәмілелер 

5. Рынок субъектілерінің жарысымпаздығы 

 

126. Талқыланатын тауарға нақты тӛленген немес тӛленуі тиіс баға – бұл: 

1. Кӛтерме баға 

2. Ӛндірушінің бағасы 

3. Қалыпты баға 

4. Экспорттық баға 

5. ФОБ бағасы 

 

127. Қарапайым сауда операциялары: 
1. Демпингтік тауар импортына қойылған баж мӛлшерлемесінен жоғары 

орнатылған баж салығы 

2. Қазақстан Республикасының аумағына қалыпты бағасынан тӛмен бағамен 

қойлған тауарды жеткізу 

3. Қалыпты бағасынан тӛмен бағамен қойлған тауар ӛткізімі осындай тауарды 

ӛндіретін отандық ӛндірушілерге материалдық зиян келтіретін немес келтіруі 

ықтимал жағдайдағы оны жеткізу бойынша қҧжаттарды қарастыру ҥрдісі 

4. Тауарды рыноктық бағамен сату-сатып алу жӛніндегі мәмілелер 

5. Рынок субъектілерінің жарысымпаздығы 

 

128. Тауардың нақты орын ауыстырушысы немес оның кӛліктік 

тасымалына жауап беруші тұлға-бұл: 

1. Декларант 

2. Шетелдік тҧлға 

3. Тасымалдаушы 

4. Кедендік ынтымақтастық кеңесі 

5. Лицензиат 
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129. Қазақстан Республикасының кеден органдары ел шекарасы арқылы 

ӛткізілетін тауарлардан, қҧндылықтар мен мҥліктен алатын кедендік тӛлем тҥрі 

– бҧл. 

1. Кедендік процедуралар 

2. Кедендік тағайындалған орган 

3. Кедендік кодекс 

4. Кедендік баж салығы 

5. Кедендік протекционизм 

 

130.Қазақстан Республикасының кеден органдары мен кеден саласындағы 

тҧлғалардың кедендік бақылауда тҧрған тауарлар мен кӛлік қҧралдарына 

қатысты іс-әрекеттер жиынтығы-бҧл: 

1. Кедендік тағайындалған орган 

2. Кедендік процедуралар 

3. Кедендік протекционизм 

4. Кедендік баж салығы 

5. Кедендік кодекс 

 

131. Кедендік органдарының ұйымдастырылуы мен қызметін реттейтін 

заң шығарушылық актісі- бұл: 

1. Кедендік баж салығы 

2. Кедендік кодекс 

3. Кедендік протекционизм 

4. Кедендік жӛнелту органы 

5. Кедендік тағайындалған орган 

 

132. Қазақстан Республикасының территориясындағы тауар импортын санына 

және (немесе) қҧнына қатысты шектеу – бҧл: 

1. Конфиденциалдық ақпарат 

2. Қорғаныс баж салықтары 

3. Импорттық квота 

4. Кедендік протекционизм 

5. Кедендік соғыс 

 

133. Экспорттың және импорттың қҧндық кӛлемдернің айырмасы – бҧл: 

1. Сауда сальдосы 

2. Сауда айнымалы 

3. Сыртқы сауда балансы 

4. Әлемдік сҧраныс 

5. Сауда шегірімі  

 

134. Әлемдік рыноктағы сҧраныс пен ҧсыныстың балансына не арқылы қол 

жеткізіледі: 

1. Халықаралық сауда 
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2. Реттеудің рыноктық механизмдері 

3. Халықаралық сауда қҧқығы 

4. Экспорт пен импортты салыстыру 

5. Бағаны реттеу 

 

135. Сыртқыэкономикалық лицензия – бҧл: 

1. Белгілі тауар санын кіргізуге,шығаруға немесе транзиттеуге арнайы 

берілетін, онсыз олардың еркін кіргізуге, шығаруға немес транзиттеуге 

болмайтын, мемлекеттік органдардан арнайы алынатын рҧқсат 

2. Тауарды белгілі бір бағамен сатуға берілетін рҧқсат 

3. Лицензиялауға жататын сыртқы сауда операцияларына берілетін рҧқсат 

4. Елдің экономикалық жҥйесін тҧрақты дамыту мақсатында оны, жалпы 

сҧраныс пен ҧсынысқа мемлекет тарапынан әсер ету арқылы реттеу 

5. Шектеулі тауардың еркін импортына берілетін рҧқсат 

 

136. Арнайы ӛзіндік баж салығы неден алынады: 

1. Тауардың лимиттік қҧнынан асаты қҧннан 

2. Пайызбен тауардың кедендік қҧнынан 

3. Тауар бірлігінен (данасынан, салмағынан, кӛлемінен) тҧрақты мӛлшерлеме 

ретінде 

4. Кӛтерме бағадағы кіргізілетін ӛнімнің қҧны мен ҧлттық тауарлар қҧнының 

айырмасынан 

5. Шығарылатын ӛнімнің қҧнынан 

 

137. Сыртқы сауда балансы-бҧл: 

1. Экспорт пен импорт қосындысын, импорттың экспорттан асық шамасын 

шегергендегі ЖІӚ (жалпы ішкі ӛнім) 

2. Экспорттың импорттан асып тҥсуі 

3. Ҧлттық табыс-импорт 

4. Экспортпен импорттың қосындысы 

5. Салық салынбайтын тауарларды қоспағандағы бҥкілэкспорт 

 

138. Антидемпингтік талқылаулар қай кезде қолданылады: 

1. Егер, тіпті ӛнімнің аздаған бӛлігі ғана тӛмен бағамен сатылса да 

2. Егер, тіпті тауардың аздаған партиясы ғана жоғары бағамен импортталса 

3. Егер, тек тауардың едәуір партиясы тӛмендетілген бағамен сатылса ғана 

4. Егер, тек тауардың едәуір партиясы жоғарылатылған бағамен сатылса ғана 

5. Экспорт импорттан асып тҥскен жағдайда 

 

139. Шекара арқылы ӛткізілетін тауарлардан, қҧнды заттар мен мҥліктерден 

кедендік мекемелер арқылы алынатын мемлекеттік ақша алымдары – бҧл: 

1. Экспорттық тарифтер 

2. Қосымша қҧн салығы 

3. Кедендік баж салықтары 
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4. Адвалорлық баж салықтары 

5. Импорттық квота 

 

140. Сыртқы сауда арқылы реттеудің негізгі қҧралдарын: 

1. Кедендік тарифтер, реттеудің тарифтік емес әдістері, экспортты 

ынталандыруға жасалатын шаралар 

2. Протекционизм 

3. Реимпорт 

4. Реэкспорт 

5. Экономикалық кӛрсеткіштерді уақыттық аралықтар бойынша салыстырмалы 

тҥрге келтіру 

 

141. Бҧрын енгізілген, берілген елде ӛндеуге тҥспеген тауарларды шығару – 

бҧл: 

1. Экспорт 

2. Импорт 

3. Реэкспорт 

4. Реимпорт 

5. Тауар сапту-сатып алу мәмілелері 

 

142. Әлемдік сауда айнымалы – бҧл: 

1. Әлемдік импорт қҧны 

2. Экспорттың және импорттың қҧны 

3. Әлемдік экспорт қҧны 

4. Әлемдік экспорт - әлемдік импорт 

5. Сыртқы сауда бағалары 

 

143. Ӛнеркәсібі дамыған елдер әлем экспортының қанша пайызын 

құрайды: 

1. 45 % жуығын 

2. 52 % аспайтын 

3. 60 % аспайтын 

4. 70 % жуығын 

5. 80 % аса 

 

144. Экспортты ынталандырудың басты құралы – бұл; 

1. Экспортты лицензиялау 

2. экспорттық несиелерді және экспортты мемлекеттік сақтандыру 

3. Тауцар ӛндірісіне және экспортқа шығаруға мемлекеттік тапсырыстар 

4. Экспортты мемлекеттік несиелердіру 

5. Экспортқа салынатын салықтарды тӛмендету 

 

145.Үшінші елге қатысты ортақ сыртқы кеден тарифін орната отырып, 

еркін сауда жӛніндегі келісім жасаған тәуелсіз мемлекеттер бірлестігі-бұл: 
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1. Еркін сауда аймағы 

2. Кедендік одақ 

3. Еркін экономикалық одақ 

4.Интеграциялық топтама 

5. Еуропалық одақ 

 

146. Ставкаларының мӛлшері кӛрсетіле отырып бір жүйеге келтірілген 

кедендік баж салығы салынған тауарлар тізімі-бұл: 

1. Кедендік тарифтің тҥрі 

2. Кедендік баж салықтары 

3. Кедендік тариф 

4. СС (сыртқы сауданы) реттеудің тарифтік әдістері 

5. Кедендік емес тосқауылдар 

 

 

147. Кедендік баж салықтары алу тәсілдеріне қарай мынадай болады: 

1. Экспорттық 

2. Импорттық 

3. Транзиттік, ӛзіндік 

4. Адвалорлық, ӛзіндік, қҧрастырылған 

5. Маусымдық, преференциалдық 

 

148. ГАТТ – бҧл: 

1. Тауар сату бойынша жаһандық ассоциация 

2. Сауда және тарифтер бойынша генералдық келісім 

3. Тарифтер мен сауда бойынша генералдық келсім 

4. Тауар сату және қызмет кӛрсету бойынша бас ассоциация 

5. Тауар сату бойынша генералдық ассоциация 

 

149. Қандай да бір елге қандай да бір тауарды, оның ішінде, қару-жарақ 

және ғылыми-техникалық ақпаратты енгізуге немес шығаруға тыйым 

салу: 

1. Демпинг 

2. Лицензияланған 

3. Квоталау 

4. Эмбарго 

5. Реимпорт 

 

150. Тауарлық тосқауылдың түрлері: 

1. Барлық жауап дҧрыс 

2. Пошлиналық 

3. Импорттық квота 

4. Тарифтік емес тосқауыл 

5. Еркіндік экспорттық тиім са  
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151. Халықаралық еңбек бӛлінісіне қатысушы ӛзара байланысқан, ӛзара 

бірлескен жеке мемлекеттер жиынтығы 
1. Әлемдік нарық 

2. Саудалық мәлімер 

3. Жергілікті маңыздағы рынок 

4. Қайтымсыз негіздегі мәмілелер 

5. Локальді рыноктардағы мәмілелер 

 

152. Мемлекеттік органдар және шаруашылық ҧйымдар қай қызметтік деңгейде 

іске асырылады 

1. Сыртқы экономикалық қызмет деңгейінде 

2. Мемлекеттік органдар және шаруашылық ҧйымдар деңгейінде 

3. Кейбір тҧлғалар деңгейінде  

4. Тек мемлекеттік ӛкімет органдарының деңгейінде 

5. Жергілікті маңыздағы рынок 

 

153. Ӛтеулі және ӛтеусіз экономикалық қызмет қандай түрге жатады 

1. Сыртқы экономикалық қызмет  

2. Джентльмендік келісімдер және қаржылық міндеттемелері берілетін 

келісімдер 

3. Тікелей, баспа-бас айырбастық, қарама-қарсы сатып алулар 

4. Делдал кӛмегімен жасалатын мәмілелер 

5. Реэкспорттық және реимпорттық 

 

154. Экспорт, импорт, реэкспорт, реимпорт қандай операцияның негізгі 

түрлері: 

1. Сыртқы сауда  

2. Тек импорт 

3. Тек экспорт 

4. Ӛтеулі және ӛтеусіз 

5. Тікелей және қосалқы 

 

155. Сатушы тауарды сатып алушыға жӛнелтіп қойып, бірақ ол 

тағайындалған пунктке жеткен кезде сатып алушының банокротқа 

ұшырағанын білсе қай кезде түзіледі: 

1. Мәжбҥрлік реэкспорт кезінде 

2. Сауданың тарихи тҥзілген формалары қолданылған кезде 

3. Жылына бір рет 

4. Бҧл-аса кҥрделі операцияның бір бӛлігі 

5. Айына бір рет 
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156. Әр елде орналасқан екі немесе бірнеше жақтар (коммерциялық 

кәсіпорындар, фирмалар) арасындағы белгілі бір тауар санын қоюға немесе 

келісілген шарттарға сәйкес келісім – шарт болуы ненің негізі болып табылады 

1. Халықаралық сауданың  

2. Ҧзақ мерзімдік капитал салымының 

3. Кеденнің 

4. Субъектілік қҧқық тҥрінің 

5. Мемлекеттік органдардың 

 

157. Сауда мәмілелері бҧл қандай ҧғымға бірігетінің кӛрсетеді: 

1. Тауар айырбасы 

2. Қайтымсыз негіздегі мәмілелер 

3. Локальді рыноктардағы мәмілелер 

4. Инжиниринг 

5. Қайтымды негіздегі мәмілелер 

 

158. Ұлттық экспорт пен импорт құндарының айырмасы бұл 

1. Саудалық баланс  

2. Тауардың жылдық импортының бҥкіл жиынтығы 

3. Ҧлттық экспорт пен импорт қҧндарының айырмасын 

4. Мемлекеттің табысы мен шығысының айырмасы 

5. Одақтың бір тҥрі 

 

159. Экспорттан тҥскен пайданың ӛзге ел нарықтарындағы отандық тауарларға 

шаққанда жойылып кетуі 

1. Ҧлттық ақша бірлігінің қҧнсыздануы 

2. Импортты тиімдануы 

3. Экспортты тиімсіз дануы 

4. Импортты тиімсіз дануы 

5. Барлығы дҧрыс 

 

160. Кіргізілетін тауарларға салынатын кедендік бажды тӛмендету 

мемлекет қолданатын шараның қай саясатына қайшы келеді: 

1. Протекционизм саясаты 

2. Елге кіргізілетін тауарлардың бірқатарына квота орнату саясаты 

3. Елге кіргізілетін тауарларға лицензия енгізу саясаты 

4. Елден тысқарыф ӛндірілген ерімелі кофе сатуға жеке қҧқығы бар картель 

тҥзу саясаты 

5. Легитимация саясаты 

 

161. Тікелей және қосалқы мәміле қай кезде бӛлінеді: 

1. Мәмілелер екі жақ арасындағы ӛткізу каналдары мен ӛзара қарым-

қатынастардың сипатына байланысты болғанда 

2. Қайымсыз негіздегі мәмілелер болғанда 
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3. Кӛрсетілетін қызметтерді сату-сатып алу мәмілесі болғанда 

4. Тауарларды сату-сатып алу мәмілесі болғанда 

5. Шығармашылық қызмет туындыларын сату-сатып алу мәмілесі болғанда 

 

162. Сатып алушы бҧл: 

1. Сатушының контрагенті  

2. Жалгер 

3. Кредитор 

4. Тапсырыш беруші 

5. Жалға беруші 

 

163. Контракт тақырыбы ретінде қандай да бір технология тҥрін беру мҥмкін 

бе? 

1. Ия 

2. Жоқ, бола алмайды 

3. Тек конкуренция кезінде ғана 

4. Тек тауар импортында ғана 

5. Тек тауар экспортында ғана 

 

164. Халықаралық сауда ережелері дегеніміз не? 

1. Базистік шарттар негізі 

2. Экспорт 

3. Реэкспорт 

4. Баға белгіленімі 

5. Мәмілеге келу 

 

165. Сатушы тауарды ӛз қаржысымен белгілі бір жерге жеткізуге жасалған сату 

шарты не деп аталады? 

1. Франко сату шарты 

2. Қойылған тауар санының ауытқу аралығы 

3. Жӛнелтуші кеме иесіне тӛлеуі тиіс тасымалдық ақы 

4. Қандай да бір тапсырманы орындау 

5. Ҧзақ мерзімді жалға беру 

 

166 Форс- мажорлық шарт - бұл: 

1. Келісім – шартқа енгізілген, белгісіз бір жағдайлар кезіндегі міндеттерін 

қолданбағаны ҥшін болатын жауапкершіліктен босауды қарастыратын шарт  

2. Тӛрелік сотының қосымша тҥсінігі 

3. Кедендік қадағалау 

4. Фрахттау 

5. Маркілеу 

 

167. Экспорт деп нені атаймыз? 



149 

 

1. Тауарларды, технологияларды және қызметтерді сыртқы нарыққа іске асыру 

ҥшін шетке шығару 

2. Келісім шарт 

3. Кедендік қадағалау 

4. Тауар қҧнының ақшалай бейнесі 

5. Франко-зауыт шарттары 

 

168. Баға деп нені атаймыз? 

1. Тауар қҧнының ақшалай бейнесі, тауар ӛндіруге жҧмсалған қоғамдық 

қажетті жҧмыс уақытының шамасын қосалқы тҥрде ӛлшеуге арналған 

экономикалық категория-бҧл: 

2. Сатушы тауарды ӛз қаржысымен белгілі бір жерге жеткізуге жасалған сату 

шарты 

3. Тауарларды, технологияларды және қызметтерді сыртқы нарыққа іске асыру 

ҥшін шетке шығару 

4. Экономикалық инвестиция 

5. Айыппҧлдық санкциялар 

 

169. Квоталау дегеніміз не? 

1. Белгілі бір уақыт аралығына қойылатын сандық шектеу  

2. Екі елдің валюталарының арақатысы  

3. Екі елде ӛндірілген тауарлардың салыстырмалы бағасы 

4. Экспортқа бағытталған, ӛнімдері импорттық ӛнімдермен бәсекелес салалар 

5. Валюталардың нақты курсы 

 

 170. Екі елдің валюталарының арақатысы –бҧл. 

1. Валюта курсы  

2 Экономикалық инвестиция 

3. Валюталардың нақты курсы 

4. Кедендік қадағалау  

5. Фрахттау 

 

171. Экспортқа бағытталған, ӛнімдері импорттық ӛнімдермен бәсекелес салалар 

– бҧл 

1. Ҧлттық валютаның курсы  

2. Кедендік қадағалау 

3. Шетелдік компаниялар 

4. Экспортқа бағытталған салалар 

5. Дамушы елдер 

 

172. Қай жағдайда пайыз мӛлшерлемелеріне байланысты кейде монитарлық, 

кейде қазыналық саясат әсер етеді 

1. Қҧбылмалы ауыстыру курсы жағдайында әсер етеді 

2. Кіріске тек монитарлық саясат қана әсер етеді 
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3. Кіріске монитарлық саясат та, қазыналық саясат та әсер етеді 

4. Кіріске монитарлық саясат та, қазыналық саясат та әсер етпейді 

5. Кіріске тек монитарлық саясат қана әсер етеді 

 

173. Ауыстыру курсының тұрақты деңгейінің кӛтерілуі - бұл 

1. Девальвация 

2. Ревальвация  

3. Таза экспорт  

4. Кедендік қойма 

5. Импорт 

 

174. Ауыстыру курсының тұрақты деңгейінің тӛмендеуі - бұл 

1. Ревальвация  

2. Девальвация 

3. Жеке тҧлға 

4. Импорт 

5. Таза экспорт  

 

175. Тауарды сақтауға, мемлекет ішіне немес шетке ӛткізуге арналған орын-жай 

- бҧл: 

1. Кедендік қойма 

2. Жеке тҧлға 

3. Девальвация 

4. Таза экспорт  

5. Ревальвация  

 

176. Кешендік кәсіпкерлік лицензия бойынша келісім шарт жасаушы жақ, 

лицензиардың ерекше құқықтар кешенін кәсіпкерлік қызмет үшін 

пайдаланатын оның құқық пайдаланушысы -бұл: 

1. Кешендік лицензиат (франчайзи) 

2. Лицензиялық брокер 

3. Әлеуметті кешендік лицензиат 

4. Кедендік қойма 

5. Жеке тҧлға 

 

177. Кешендік кәсіпкерлік лицензия бойынша келісім шарт жасауда және оны 

орындауда делдалдық қызмет атқаратын жеке тҧлға немесе заңды тҧлға – бҧл: 

1. Лицензиялық брокер  

2. Кешендік лицензиар (франчайзер) 

3. Кешендік лицензиат (франчайзи) 

4. Кедендік қойма 

5. Жеке тҧлға 
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178. Демпингтік тауар импортына қойылған баж мӛлшерлемесінен жоғары 

орнатылған баж салығы – бҧл: 

1. Антидемпингтік баж салығы  

2. Антидемпингтік шаралар  

3. Әлеуметті кешендік лицензиат 

4. Демпинг  

5. Кешендік лицензиар (франчайзер) 

 

179. Экспорттық баға– бұл: 

1. Талқыланатын тауарға нақты тӛленген немес тӛленуі тиіс баға  

2. Ӛндірушінің бағасы 

3. Қалыпты баға 

4. Қазақстан Республикасының аумағына қалыпты бағасынан тӛмен бағамен 

қойлған тауарды жеткізу 

5. ФОБ бағасы 

 

180. Тауарды нарықтық бағамен сату-сатып алу жӛніндегі мәмілелер– бұл: 

1. Қарапайым сауда операциялары  

2. Антидемпингтік шаралар  

3. Кешендік лицензиар (франчайзер) 

4. Әлеуметті кешендік лицензиат  

5. Кедендік ынтымақтастық кеңесі 

 

181. Тасымалдаушы тҧлға-бҧл: 

1. Тауардың нақты орын ауыстырушысы немес оның кӛліктік тасымалына 

жауап беруші тҧлға 

2. Талқыланатын тауарға нақты тӛленген немес тӛленуі тиіс баға  

3. Қазақстан Республикасының аумағына қалыпты бағасынан тӛмен бағамен 

қойлған тауарды жеткізу 

4. Демпингтік тауар импортына қойылған баж мӛлшерлемесінен жоғары 

орнатылған баж салығы 

5. Тауарды нарықтық бағамен сату-сатып алу жӛніндегі мәмілелер 

 

182. Сауда сальдосы дегеніміз не? 

1. Экспорттың және импорттың қҧндық кӛлемдернің айырмасы  

2. Әлемдік рыноктағы сҧраныс пен ҧсыныстың балансына не арқылы қол 

жеткізіледі  

3. Сыртқы сауда балансы 

4. Тауарды белгілі бір бағамен сатуға берілетін рҧқсат 

5. Экспорт пен импортты салыстыру 

 

183. Экспорт пен импорттың қосындысы – бҧл: 

1. Елдің сыртқы сауда айналымы  

2. Экспорт пен импорттың қосындысы 
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3. Барлық экспорттық жеткізімдер 

4. Сыртқы сауда балансы 

5. Сыртқы экономикалық лицензия 

  

184. Экспорт пен импорт қосындысын, импорттың экспорттан асық шамасын 

шегергендегі ЖІӚ (жалпы ішкі ӛнім) - бҧл: 

1. Сыртқы сауда балансы  

2. Экспорттың импорттан асып тҥсуі 

3. Сыртқы экономикалық лицензия  

4. Экспортпен импорттың қосындысы 

5. Елдің сыртқы сауда айналымы  

 

185. Тарифтер мен сауда бойынша генералдық келсім – бҧл: 

1. ГАТТ 

2. БҦҦ 

3. Еуропа одағы 

4. ӘСҦ 

5. ОПЕК 

 

186. Эмбарго дегеніміз не? 

1. Қандай да бір елге қандай да бір тауарды, оның ішінде, қару-жарақ және 

ғылыми-техникалық ақпаратты енгізуге немес шығаруға тыйым салу  

2. Тауар ӛндірісіне және экспортқа шығаруға мемлекеттік тапсырыстар 

3. Экспортқа салынатын салықтарды тӛмендету 

4. Бҧрын енгізілген, берілген елде ӛндеуге тҥспеген тауарларды шығару  

5. Тауарды белгілі бір бағамен сатуға берілетін рҧқсат 

 

187. Тауарлық тосқауылдың түрлері: 

1. Барлық жауап дҧрыс 

2. Пошлиналық 

3. Импорттық квота 

4. Тарифтік емес тосқауыл 

5. Еркіндік экспорттық тиім салу 

 

188. Бюракратиялық тиым салу кедендік процедура құралады: 

1. Тарифтік емес тосқауылдары 

2. Протекционисттік пошлина  

3. Фискальдік пошлина 

4. Импорттық квота 

5. Еркіндік экспортық тиым салу 

 

189. Әлемнің барлық елдерінің ӛзара әсер етуші ұлттық экономикалары 

және халықаралықэкономикалық қатынастардың жиынтығы бұл: 

1. Әлемдік нарық 
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2. Әлемдік шаруашылық 

3. Әлемдік экономика 

4. Әлемдік ҥстемділік 

5. Әлемдік мәдениет 

 

190.  Әлемдік шаруашылықтың қалыптаса бастау уақыты әдетте 

мерзімделеді: 

1. XIX ғ. соңы – XX ғ. Басымен 

2. XV – XVI ғ.ғ. 

4. XXғ. Ортасымен 

5. XXI ғ. Басымен 

  

 191. Астарында әр түрлі елдердің даму деңгеінің жақындасуы жатқан 

біртұтас, ӛзара байланысқан, ӛзара тәуелді, аса дамыған және әлеуметтік - 

әділ әлемді құру тенденциясы – бұл: 

1. Конвергенция 

2. Интернационализация 

3. Біріктіру 

4. Жаһандану 

5. Интервенция 

 

191.Еңбектің қазіргі заманғы халықаралық бӛлінісі әлемдік экономика 

дамуының материалдық негізі ретінде елдердің ХЕБ қатысуының негізгі себебі 

болып табылады: 

1. Экономикалық пайда алу  

2. Елдердің арасындағы әсер ету салаларының қайта бӛлінісі  

3. Жаңа технологиялар мен білімге ену рҧқсатын алу 

4. Шикізат және энергия кӛздеріне ену 

5. Саяси пайда алу 

 

192. Салалар, ішкі салалар, ұлттық шаруашылық кәсіпорындарының 

жекелеген технологиялық үрдістері ішкі қажеттілік үстіне бір текті 

ӛнімдерді шығаруға бағдар жасайтын елдердің арасындағы еңбек 

бӛлінісінің формасы ... деп аталады: 

1. Ӛндірістің халықаралық мамандандырылуы 

2. Халықаралық еңбек бӛлінісі 

3. Халықаралық кооперация 

4. Жалпы еңбек бӛлінісі 

5. Салалық еңбек бӛлінісі 

 

193.Еңбек бӛлінісі тауарлар мен қызмет кӛрсетуді ӛндіру және таратудың 

әр түрлі кезеңдерінде еңбекті біріктірудің формасы ретінде кӛрінетін елдер 

арасындағы ӛзара әрекет формасы ... деп аталады:  

1. Халықаралық кооперация 
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2. Халықаралық мамандану 

3. ХЕБ 

4. Ӛндірістік ынтымақтастық 

5. Импорт ауыстыру 

 

194. XXI ғасыр табалдырығында ХЕБ аса динамикалық дамитын саласы 

... бола бастайды: 

1. Технологиялармен, патенттермен, ақпараттық қызмет кӛрсетумен алмастыру  

2. Ӛндіріс 

3. Инвестициялар 

4. Кӛлік  

5. Туризм 

 

195. Фирманың бәсекелестік артықшылықтарының негізгі тҥрлерін (М.Портер 

бойынша) белгілеңіз: 

1. Аса тӛмен шығындар, сапа , ерекше тҧтыну қасиеттері бойынша және 

сатылып болғаннан кейінгі тауарлардығ саралануы  

2. Әлемдік рыноктағы берік жетекшілік 

3. Елдің экономикалық - географиялық қалпындағы негізгі ӛндірістің 

орналасуының артықшылығы 

4. Аса жоғары шығындар 

5. Ӛндірістің жоғары ғылыми сыйымдылығы 

 

 

 196. Сауда келісімдерінің қалыпты түрлерінен әрі қарай жүретін, бірақ істі 

фирмалардың қосылуына дейін апармайтын, фирмалардың арасындағы 

ұзақ мерзімді келісімдер ... деп аталады: 

1. Стратегиялық альянстар  

2. Трансҧлттық корпорациялар 

3. Бірлескен мекемелер 

4. Халықаралық одақтар 

5. Халықаралық компаниялар 

 

 197. Ауыл халқының қалаларға ауысуы әлем халқының қандай ӛміріне 

амалсыз алып келеді: 

1. Урбанизацияға 

2. Шектеулікке 

3. Жариялыққа  

4. Депопуляцияға 

5. Кҥйзеліске 

 

 198. XIX ғасырда әлемнің ең урбанизацияланған елі ... болды: 

1. Ҧлыбритания  

2. Франция  
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3. Германия 

4. Канада 

5. АҚШ 

 

 199. 1910 жылдан бастап әлемнің ірі қаласы ... болды: 

1. Нью – Йорк  

2. Лондон 

3. Мәскеу 

4. Чикаго 

5. Токио 

 

 200. Әлем мегаполистерінің арасындағы қазіргі заманғы лидері:  

1. Мехико  

2. Лондон 

3. Токио 

4. Бангкок 

5. Нью - Йорк 

 

201. Қайсыбір аймақтың шекаралары арқылы адамдардың біржолата немесе 

жеткілікті ҧзақ уақытқа тҧрғын орындарын ауыстыру – бҧл: 

1. Халықтың кӛші – қоны 

2. Халықтың әртараптандырылуы 

3. Халықтың шектелуі 

4. Урбанизация 

5. Геосаясилану 

 

202. Халықтың сыртқы кӛші – қонының басты белгісі: 

1. Мигранттардың мемлекеттік шекаралар арқылы орын ауыстыруы  

2. Жҧмыс орнын ауыстыру 

3. Тҧрғын орнын ауыстыру 

4. Азаматтың ауысуы 

 

203. Жҧмысшы – фронтальерлар – бҧл: 

1. Шекараны кҥнделікті кесуші жҧмысшылар  

2. Заңсыз босқындар 

3. Ресми тіркелетін еңбеккер – мигранттар 

4. Мигранттар отбасының мҥшелері 

5. Әскери қоныс аудару 

 

204. Заңсыз иммиграция ӛседі: 

1. Мәдени тӛңкеріс кезеңдерінде 

2. Әскери уақытта 

3. Экономикалық ӛсу кезеңдерінде 

4. Дағдарыс кезеңдерінде 
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5. Экологиялық апаттар кезеңдерінде 

 

205. Қайсыбір аумақтың шекаралары арқылы адамдардың тҧрғын орындарын 

мәңгілікке немесе едіуір ҧзақ уақытқа ауыстыруы – бҧл: 

1. Қалаға шоғырлану  

2. Бӛлшектену 

3. Біріктіру 

4. Мутация 

5. Кӛші – қон 

 

206. Мигранттардың арасындағы жоғары білікті мамандардың меншікті 

салмағының ӛсуі неге алып келеді? 

1. Экономикалық қылмыстың ӛсуіне  

2. Едәуір залаға 

3. Саяси тҧрақсыздыққа 

4. Қабылдаушы елдер ҥшін едәуір экономикалық тиімділікке 

5. Белгісіздікке 

 

207. Кӛлік жҧмысының маңызды критериі ... болып табылады: 

1. Қатынас жолдарының ҧзындығы 

2. Ӛндірістің кӛлік сыйымдылығы 

3. Тасымал саны 

4. Тасымалданған жҥктердің саны 

5. Кӛлік қҧралдарының саны 

 

208. Тҥрлі - тҥсті металлургияның дамуы XXғ. екінші жартысында ... 

сипатталды: 

1. Тҧрақты ӛсумен 

2. Даму қарқынының баяулуымен 

3. Ешқандай айтарлықтай жылжудың болмауымен 

4. Кҥрт қысқарумен 

5. Энергия ҥнемдегіш технологиялардың дамуы жҥргендіктен, бҧрынғы 

деңгейде ғалумен 

 

209. Бірігу ҥрдісінде елдердің ӛзара әрекеттесуінің тӛменгі формаларын 

белгілеңіз: 

1. Валюталық одақ, экономикалық одақ 

2. Кедендік одақ, еркін сауданың аймағы, жалпы рынок 

3. Экономикалық одақ 

4. Еркін сауда аймағы, экономикалық одақ 

5. Жалпы рынок, экономикалық одақ 

 

210. Батыс – Еуропалық елдердің Кедендік одағының қалыптасуы неге әкелді: 

1. Олардың ҥшінші елдермен саудасының қысқаруына 
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2. Олардың ӛзара саудасының тез ӛсуіне, олардың ҥшінші елдермен 

саудасының ӛсуіне 

3. Олардың ҥшінші елдермен саудасының ӛсуіне, олардың ӛзарасаудасының 

баяулаына 

4. Олардың ӛзара саудасының баяулауына 

5. Ҥшінші елдермен сыртқы саудадағы сауда барьерларын орнатуға 

 

211. ЖИЕ ҥшін дайын тауарлардың ӛткізудің басты рыногы: 

1. Қалған дамушы елдер 

2. Ӛнеркәсіптік дамыған елдер 

3. IX әлемнің елдері 

4. Шығыс Еуропа және Ресей елдері 

5. Қазақстан, Қырғызстан 

 

212. ЖИЕ- дегі жҧмыс кҥші қҧнының ӛсуі: 

1. Сыртқы қарыз мәселесі пайда болады 

2. ЖИЕ бәсекелестік артықшылықтарын әлемдік рынокта жақсартады 

3. ЖИЕ бәсекелестік артықшылықтарын ӘЕ нашарлатады 

4. ЖИЕ ӘЭ жағдайына әсер етпейді 

5. Жҧмыс бастылық мәселесі пайда болады 

 

213. Берешектік дәрежесінің және сыртқы қарызды ӛшіру қабілетінің сапалы 

кӛрсеткіші ретінде ... қызмет атқарады: 

1. Халықтың бір жанына шаққандағы сыртқы қарыз сомасы 

2. Сыртқы қарыз сомасы 

3. Экспорттық квоталар 

4. Экспорт кӛлемі 

5. Сыртқы қарыз және экспорттың қатынасы 

 

214. Кӛптеген дамушы елдер ҥшін мемлекеттің экономикадағы рӛлі және 

қатысуы: 

1. Ықпал ету ҧлғайғандықтан, қысқарады 

2. Ҥлкен емес 

3. Әжептеуір белсенді 

4. Мҥлде болмайды, себебі, экономикалық дамудың негізгі қозғаушы – бҧл 

шетел капиталы 

5. Болмайды 

 

215. Ҥшінші әлемнің елдеріндегі әлеуметтік проблемалар ... туындаған: 

1. Жалпы артта қалушылық, жҧмыс орнының жетіспеушілігімен 

2. Халық ӛсуінің жоғары деңгеімен 

3. Жҧмысқа қабілетті халықтың қалаларға жаппай ағымын туғызған аграрлық 

реформаның айнымалылығынан 

4. Ӛнеркәсіптің ӛңдейтін салаларының жетілмегендігі 
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5. Барлық дҧрыс 

 

216. Шетелдік филиалдардың негізгі ҧйымдастырушылық формаларын 

белгілеңіз: 

1. Еншілес компания, ассоциацияланған компания, бӛлімше  

2. Бас компания 

3. Коммандиттік кәсіпорын 

4. Кіші кәсіпорын 

5. Бірлескен кәсіпорын 

 

217. Әлемнің барлық елдерінің ӛзара әсер етуші ҧлттық экономикалалары мен 

халықаралық экономикалық қатынастарының жиынтығы – бҧл: 

1. Әлемдік шаруашылық 

2. Әлемдік нарық  

3. Әлемдік экономика 

4. Ҧлттық нарық 

5. Сыртқы экономикалық қызмет 

 

218. Жекелеген елдердің әлемдік нарықта таратылатын ғылыми – техникалық 

прогрестің тауарлары, қызмет кӛрсетулері, нәтижелері сияқты ӛндірістік 

қызметтің белгілі бір тҥрлерінде мамандануы – бҧл: 

1. Халықаралық еңбек бӛлінісі 

2. Халықаралық бірігу 

3. Халықаралық кооперациялау 

4. Ӛндірістің халықаралық шоғырлануы 

5. Халықаралық ҧйым 

 

219. Дайын ӛнім мен қызмет кӛрсетудің жекелеген тҥрлерін ӛндіруде елдердің 

мамандануы – бҧл: 

1. Жеке ХЕБ 

2. Жалпы ХЕБ 

3. Бірлігі - жарым ХЕБ 

4. Бӛлшектік ХЕБ 

5. Салалық ХЕБ 

 

220. Ҧлттық экономикалардың ӛзара әсерін тҧтасымен, сондай –ақ жекелеген 

корпорациялар мен фирмалардың ӛзара әсерін анықтайтын ХЕБ аса кҥрделі 

және перспективалы жҥйесі: 

1. Бірлігі - жарым ХЕБ 

2. Жалпы ХЕБ 

3. Жеке ХЕБ 

4. Салалық ХЕБ 

5. Бӛлшектік ХЕБ 
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221. Ел экономикасы ашықтығының сандық кӛрсеткіштеріне жатқызады: 

1. Экспорттық квотаны, импорттық квотаны, сыртқы саудалық квотаны 

2. Экспортты квоталау, импортты квоталау 

3. Экспортты сауданы квоталау 

4. Қайта импорттың кӛлемі 

5. Қайта экспорттың кӛлемі 

 

222. ХЕБ елдердің қатысуының негізгі себебі ... болып табылады:  

1. Экономикалық пайданы алу  

2. Елдер арасындағы әсерлеу салаларының қайта бӛлінісі 

3. Жаңа технологиялар мен білімге ену рҧқсатын алу 

4. Шикізат кӛздеріне ену рҧқсаты 

5. Энергия кӛздеріне ену рҧқсаты 

 

223. Елдер арасындағы еңбек бӛлінісі дамуының негізгі себептерін белгілеңіз: 

1. Табиғи – климаттық жағдайдағы айырмашылықтар, еңбек факторлары, 

ғылыми – техникалық даму факторлары, ақпараттық артықшылықтарды 

қолдану 

2. Еңбек факторлары, импорталмастыру саясатын жҥргізу 

3. Елдің геосаяси ерекшеліктері 

4. Импорталмастыру саясатын жҥргізу, жалақы деңгейі 

5. Ақпараттық артықшылықтарды қолдану, жалақы деңгейі 

 

224. Экспорттық квотаның кӛрсеткіші ... туралы растайды: 

1. Ҧлттық экономиканың жекелеген салаларының сыртқы рыноктарға, 

салалық халықаралық мамандануға бағдарлану дәрежесі 

2. Ӛндіріс кооперациясының деңгейі 

3. Елдің сыртқы экономикалық байланыстарының сипаты 

4. Халықаралық экономикалық байланыстарды қарқындыру ҥрдісі 

5. Әлемдік тауарлық рыноктардың қолайлы жағдайы 

 

225.Сатуға арналғандардың барлығы елдің ішінде ӛндірушінің ӛзімен ӛтетін 

шаруашылық қарым – қатынастың формасы – бҧл: 

1. Ішкі рынок  

2. Ҧлттық рынок 

3. Сыртқы рынок 

4. Ҧлттық сауда 

5. Ішкі сауда айырбас 

 

226. Халықаралық еңбек бӛлінісіне және ӛндірістің басқа да факторларына 

негізделген, елдер арасындағы тҧрақты тауар – ақшалық қарым – қатынас 

саласы бҧл: 

1. Әлемдік рынок  

2. Халықаралық рынок 
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3. Жаһанды рынок 

4. Жергілікті рынок 

5. Халықаралық сауда 

 

227. Әлемдік рынокың әрекет етуінің басты сыртқы белгісі ... болып табылады: 

1. Елдер арасындағы тауарлар мен қызмет кӛрсету қозғалысы  

2. Сыртқы сҧраныс пен ҧсыныстың болуы 

3. Шетелдік сатушылар мен алушылардың болуы 

4. Әлемдік экономикалық кеңістіктің әрекет етуі 

5. Халықаралық сауда ҧйымының болуы 

 

228.Барлық елдердің сыртқы саудасының жиынтығын беретін халықаралық 

тауар – ақшалық қатынас саласы – бҧл: 

1. Халықаралық сауда 

2. Халықаралық рынок 

3. Әлемдік экономикалық кеңістік 

4. Сыртқы сауда айналымы 

5. Халықаралық мамандануымен 

 

229. Әлемдік шаруашылық: 

1. Әлемнің ӛзара әрекеттенуші ҧлттық шаруашылықтарының және 

халықаралық экономикалық қатынастарының жиынтығы 

2. Экономикалық субъектілердің бірігуі, олардың ӛзара әрекетінің тереңдеуі, 

олардың арасындағы байланыстардың дамуы 

3. Елдер арасындағы, сондай - ақ әр тҥрлі елдің аумағында орналасқан 

ҧйымдар мен азаматтар арасындағы ӛзара тӛлемдер және есептеулер 

4. Ӛндіріс кезеңі 

5. Дҧрыс жауабы жоқ 

 

230. Экономикалық бірігу: 

1. Елдер арасындағы, сондай – ақ әр тҥрлі елдің аумағында орналасқан 

ҧйымдар мен азаматтар арасындағы ӛзара тӛлемдер және есептеулер 

2. Елдер арасындағы, сондай – ақ әр тҥрлі елдің аумағында орналасқан 

ҧйымдар мен азаматтар арасындағы ӛзара тӛлемдер және есептеулер 

3. Әлемнің ӛзара әрекеттенуші ҧлттық шаруашылықтарының және 

халықаралық экономикалық қатынастардың жиынтығы 

4. Белгілі бір қызмет тҥрінің жҥзеге асу ережелеріні жиынтығы 

5. Мемлекет, басқару органдары экономикалық ҥрдістерге және олардың 

қатысушыларына әсер ету ҥшін қолданатын тәсілдер 

 

231. Халықаралық есеп айырысу: 

1. Елдер арасындағы, сондай – ақ әр тҥрлі елдің аумағында орналасқан 

ҧйымдар мен азаматтар арасындағы ӛзара тӛлемдер және есептеулер 
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2. Әлемнің ӛзара әрекеттенуші ҧлттық шаруашылықтарының және 

халықаралық экономикалық қатынастардың жиынтығы 

3. Экономикалық субъектілердің бірігуі, олардың ӛзара әрекетінің тереңдеуі, 

олардың арасындағы байланыстардың дамуы 

4. Белгілі бір қызмет тҥрлерінің жҥзеге асу ережелерінің жиынтығы 

5. Мемлекет, басқару органдары экономикалық ҥрдістерге және олардың 

қатысушыларына әсер ету ҥшін қолданатын тәсілдер 

 

232. Қамтамасыз етілген валютасы бар елден әлемдік бағалардан тӛмен бағамен 

тауарларды ӛз номиналына қарағанда аса тҧрақты елдерге шығару:  

1. Валюталы демпинг 

2. Валюта бағамен 

3. Валюталық тепе – теңдік 

4. Валюталық қоржын 

5. Валюталық резервтер 

 

233. Қағаз ақшалардың алтынңа майдаланбайтын айналымы жаңдайындағы әр 

тҥрлі елдердің валюталары арасындағы қатынасы:  

1. Валюталық тепе – теңдік  

2. Валюта демпингі  

3. Валюта бағамен 

4. Валюталық қоржын 

5. Валюталық резервтер 

 

234. Біз азаматтардан сатып алатын тауарлар мен қызмет кӛрсетулер және басқа 

елдердің фирмасы: 

1. Импорт  

2. Экспорт 

3. Кері импорт 

4. Кері экспорт  

5. Демпинг 

 

235. Сыртқы экономикалық байланыстардың ӛтеусіз тҥрлеріне ... қызметтері 

жатады: 

1. Бір жақтың екіншіге шыңындарды ӛткізусіз 

2. Бір жақтың екіншіге шығындарды ӛтейтін  

3. Барлық жауаптары дҧрыс емес 

4. Шығармашылақ әрекет нәтижелерінің сауда – саттық мәміле 

5. Тауарлардың сауда – саттық мәмілесі 

 

236. Әлемдік рынок пада болып, қалыптаса бастайды: 

1. XVI-XVIII ғ.ғ. – машиналық индустрия пайда болу кезеңінде 

2. Қҧл иеленушілік кезең дәуірінде 

3. Ғасыр ортасында 
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4. 1912 жылғы отан соғысынан кейін 

5. Екінші дҥние жҥзілік соғыстан кейін 

 

237. Халықаралық сауда мәмілесі – бҧл: 

1. Әр тҥрлі елдерде орналасқан екі немесе бірнеше тараптар (Коммерциялық 

кәсіпорын, фирмалар) арасындағы тауар бірліктерін орнатылған сан немесе 

кесілген шарттарға сәйкес жеткізу бойынша келісім – шарт  

2. Капиралдың ҧзақ мерзімді салымы 

3. Бҧқаралық саудалық тауарларды сату және тауарды ең жоғары баға ҧсынған 

адам алады 

4. Субъектілік қҧқықтардың тҥрі 

5. Мемлекеттік органдар әрекеті 

 

238. Халықаралық сауда дамуының негізі ... болып табылады: 

1. Бҥкіл әлемде арзан тауарлардың жаппай ӛндірісі  

2. Жекелеген елдер арасындағы тереңдетілген еңбек бӛлінісі, индустрияның 

дамуы, тиімді кӛлік қҧралдарының пайда болуы 

3. Әр елде ӛндірісті алмастыратын импорттың пайда болуы 

4. Барлық жауаптар дҧрыс 

5. Жҧмысшылардың жаппай жҧмыстан шығуы немесе кәсіпорынның жабылуы 

 

239. Кері импорт – бҧл: 

1. Шетелден қайта ӛндеуге тҥспеген отандық тауарларды қайтадан әкелу 

2. Шетелден қайта ӛндеусіз әкелінген тауарларды елден қайта шығару 

3. Елден тауарларды сату мақсатында шығару 

4. Шетелден тауарларды пайда табу мақсатында әкелу 

5. Дҥрыс жауабы жоқ 

 

240. Қҧрал – жабдықты, машиналарды және басқаларын ҧзақ мерзімді жалдау 

... тҥсінігіне сай келеді: 

1. Лизинг 

2. Әртараптандыру 

3. Акцепт  

4. Квота 

5. Концессия 

 

241. Еркін экономикалық аймақ деген не? 

1. Аталған елдің кедендік аумағынан тыс орналасқан аумақ 

2. Қандай да бір экономикалық қызметке тыйым салынатын аумақ 

3. Ресурстарды біріктіру негізінде пайда болатын кәсіпорын 

4. Тауарлардың белгілі бір тҥрінің рыногы 

5. Субъективті қҧқықтардың тҥрі 
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242. Мәмілеге кіру ҧсынысына (офертаға) келісім, ҧсыныста кӛрсетілген 

шарттарда келісімге отыру – бҧл: 

1. Акцепт  

2. Лизимнг 

3. Аквизитор 

4. Концессия 

5. Баға белгіленімі 

 

243. Ӛнеркәсіптік кәсіпорындарды пайдалануды, жер учаскелерін жалдауды, 

пайдалы қазбаларды табуды рҧқсат ететін мемлекеттің жеке кәсіпкермен 

(шетел фирмасымен) жасайтын келісім – бҧл: 

1. Концессия 

2. Лизинг 

3. Аквизитор 

4. Акцкпт 

5. Баға белгіленімі 

 

244. Шекарадан бҧрын шығарылып, шетелде бағасының 50% асатын қайта 

ӛндеуге тҥскен тауарларды әкелумен байланысты операциялар – бҧл: 

1. Импорттық  

2. Кері экспорттық 

3. Кері импорттық 

4. Ыңғайлас мәмілелер 

5. Экспорттық 

 

245. Шаруашылықтың жеңілдік режимінде жарамды елдің шектелген аймағы, 

аумағының бӛлігі – бҧл: 

1. Бірлескен кәсіпорын 

2. Картельдер 

3. Еркін рыноктар 

4. Еркін аймақтар 

5. Холдингтер 

  

246. Әлемдік сауданың дамуымен бірге жүретін еңбектің халықаралық 

бӛлінісі және мамандануы ... 

1. Тауарлар мен қызмет кӛрсетулердің әлемдік ӛндірісін ҧлғайтады  

2. Бҥкіл әлемдегі жҧмыссыздықты болдырмау ықтималдығын ҧлғайтады 

3. Бағалардың инфляциялық ӛсуіне әкеледі 

4. Әр тҥрлі елдердің ӛмір деңгейлеріндегі айырмашылықтарын жояды 

5. Кедей елдердегі ӛмір деғгейінің тӛменденуіне әкеледі 

59. Еңбекті мамандандыру ... алып келеді: 

1. Ҥлкен экономикалық ӛзара тәуелділікке  

2. Еңбектің аз ӛнімділігіне 

3. Бағалардың ипфляциялық ӛсуіне 
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4. Табысты аса біркелкібӛлуге 

5. Тҧрмыс деңгейіндегі айырмашылықты жояды 

 

247. Егер Ресейдің автомобиль ӛндіруде Қазақстанға қарағанда салыстырмалы 

артықшылығы болса, онда: 

1. Ресейдегі автомобиль ӛндірісінің балама қҧны Қазақстанға қарағанда тӛмен 

2. Ресей мен Қазақстан арасындағы мамандандырылу және автомашиналар 

саудасы тиімсіз 

3. Ресейдегі автомобиль ӛндірісінің балама қҧны Қазақстанға қарағанда 

жоғары 

4. Ресейдегі автомобильдерге сҧраныстаң тӛмендеуі тиімді болады 

5. Ҧлыбританияда автомобильдерге сҧраныстың тӛменденуі тиімді болады 

 

248. Кеден тарифтері туралы қай анықтама дҧрыс: 

1. Тарифтер кейбір топтарға басқа біреулердің есебінен тиімді  

2. Тарифтер қорғалған салалардағы жҧмыс бастылықты қысқартады 

3. Тарифтер рынокты экспорт ҥшін кеңейтеді 

4. Тарифтер аса тиімді салалардың ӛсуіне ықпал етеді 

5. Тарифтер орташа ӛмір деңгеінің тӛмендеуіне ықпал етеді 

 

249. Елдің сауда балансының тапшылығы болады, егер... 

1. Ел тауарларды шетелге сату қҧнынан жоғары қҧнға сатып алса  

2. Ел тауарларды шетелден алу қҧнынан жоғары сатса 

3. Тҧтыну бағаларының жоғарылауына 

4. Шетелден алатын капиталға қарағанда кӛбірек салса 

5. Мемлекеттік шығындар салықтық тҥсімдерден асады 

 

250. Тағы да елге автомобильдерін кіргізудің кедендік баждарын еңгізді. Бҧл... 

саясатының мысалы: 

1. монетаризм 

2. Либерализация 

3. Қолдаушылық (протекционизм)  

4. Шорқақ саясат 

5. Экспансоинизм 

 

251. Базистік жағдайлар ... негізінде жасалады: 

1. Халықаралық сауда практикасының  

2. Экспорттың 

3. Импорттың 

4. Келісім – шартқа отырудың 

5. Баға белгіленімінің 

 

252. Сақтандыру жарнасын тӛлеп, нақты бір сақтандыру қарым – қатынасына 

тҥсетін заңды тҧлға – бҧл: 
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1. Сақтандырушы 

2. Сақтандыру 

3. Сақтандыру полисі 

4. Жалға беруші 

5. Сақтандырушы 

 

253. Арбитраж – бұл: 

1. Талас делдал сотпен шешілетін третейлік сот 

2. Жаппай қолданатын ӛнімдерге салынатын қосалқы салық тҥрі 

3. Валютаның, қҧнды қағаздардың рыноктық (биржалық) курсының айырмасы 

4. вексельге тіркелетін қосымша бет 

5. Барлық жауаптар дҧрыс емес 

 

254. Сыртқы экономикалық қызмет қай деңгейде іске асырылады: 

1. Мемлекеттік органдар және шаруашылық ҧйымдар деңгеінде 

2. Кейбәр тҧлғалар деңгейінде 

3. Тек шаруашылық ҧйымдар деңгейінде 

4. Тек мемлекеттік ӛкімет органдарының деңгейінде 

5. Жергілікті маңыздағы рынок 

 

255. Мәжбҥрлік реэкспорт қай кезде тҥзіледі: 

1. Сатушы тауарды сатып алушыға жӛнелтіп қойып, бірақ ол тағайындалған 

пунктке жеткен кезде сатып алушының банкротқа ҧшыраңаның білсе  

2. Жылына бір рет 

3. Сауданың тарихи тҥзілген формалары қолданылған кезде 

4. Бҧл аса кҥрделі операцияның бір бӛлігі 

5. Айына бір рет 

 

256. Халықаралық сауда мәмілесі – бҧл: 

1. Әр елде орналасқан екі немесе бірнеше жақтар (коммерциялық 

кәсіпорындар, фирмалар) арасындағы белгілі бір тауар санын қоюға немесе 

келісілген шарттарға келісім – шарт 

2. Ҧзақ мерзімдік капитал салымы 

3. Жариялық сауда арқылы сату тҥрі, мҧнда тауарды ең жоғарғы баға берген 

тҧлға сатып алады 

4. Субъектілік қҧқық тҥрі 

5. Мемлекеттік органдардың қрекеті 

 

257. Халықаралық саудадағы алуан түрлі мәмілелер ненің тақырыбына 

(нысанына) байланысты топтастырылады: 

1. Тауарларды, қызметтерді, шығармашылық қызметтуындыларын сату – 

сатып алу мәмілесі 

2. Тауарларды, қызметтерді, тҧрмыстық заттарды сату – сатып алу мәмілесі 
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3. Қызметтерді, тҧтыну тауарларын, қҧнды металдарды сату – сатып алу 

мәмілесі 

4. Тікелей мәміле 

5. Қосалқы мәміле 

 

258. Тауар айырбасы мәмілелерінің барлық тҥрлерін қандай ҧғым біріктіреді: 

1. Сауда мәмілелері 

2. Қайтымсыз негіздегі мәмілелер 

3. Локальді рыноктардағы мәмілелер 

4. Инжиниринг 

5. Қайтымды негізгі мәмілелер 

 

259. Егер бір елдің кәсіпорындарында экспортқа шығарылатын тауар 

ӛндірісінің еңбек ӛнімділігі импортшы елдегіден жоғары болса, онда бірінші 

елдің: 

1. Абсолютті артықшылығы болады  

2. Оң тҥрде артықшылығы болады 

3. Салыстырмалы артықшылығы болады 

4. Теріс тҥрде саудалық балансы 

5. Әр тҥрлі шаруашылық салаларының кәсіпорындары арасындағы 

экономикалық байланыстары болады 

 

260. Ҧлттық ақша бірлігінің қҧнсыздануы:  

1. Экспорттан тҥскен пайданың ӛзге ел рыноктарындағы отандық тауарларға 

шаққанда жойылып кетуіне әкеледі  

2. Импортты тиімді қылады 

3. Экспортты тиімді қылады 

4. Экспортты тиімсіз қылады 

5. Импортты тиімсіз қылады 

 

261. Сатушының контрагенті болып табылады: 

1. Сатып алушы  

2. Жалгер  

3. кредитор 

4. Тапсырыс беруші 

5. Жалға беруші 

 

262. Контракт тақырыбы ретінде қандай да бір технология тҥрін беру бола ала 

ма? 

1. Болуы мҥмкін  

2. жоқ, бола алмайды 

3. Тек конкуренция кезінде ғана 

4. Тек тауар импортынлда ғана 

5. Тек тауар экспортында ғана 
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262. Базистік шарттар ненің негізінде тандалады: 

1. Халықаралық сауда ережелері 

2. экспорт 

3. Реэкспорт 

4. баға белгіленімі 

5. Мәмілеге келу 

 

263. Франко – бҧл: 

1. Сатушы тауарды ӛз қаржысымен белгілі бір жерге жеткізуге жасалған сату 

шарты 

2. Жӛнелтуші кеме иесіне тӛлеуі тиіс тасымалдық ақы  

3. Қойылған тауар санының ауытқуы аралығы 

4. Қандай да бір тапсырманы ақысыз орындау 

5. Ҧзақ мерзімді жалға беру 

 

264. Келісім шартқа еңгізілген, белгісіз бір оқыс жаңдайлар кезіндегі 

міндеттерін қолданбағаны үшін болатын жауапкершіліктен босауды 

қарастыратын шарт – бұл: 

1. Форе – мажорлық қосымша тҥсінік 

2. Маркілеу 

3. Тӛрелік сотыныӛ қосымша тҥсінігі 

4. Лоббирлеу 

5. Фрахт 

 

265.Тауарларды, технологияларды және қызметтерді сыртқы рынокта іске 

асыру үшін шетке шығару – бұл: 

1. Экспорт  

2. Келісім – шарт 

3. Кедендік қадағалау 

4. Импорт 

5. Франко – зауыт шарттары 

 

266. Тауар құнының ақшалай бейнесі, тауар ӛндіруге жұмсалған қоғамдақ 

қажетті жұмыс уақытының шамасын қосалқы түрде ӛлшеуге арналған 

экономикалық категория – бұл: 

1. Баға 

2. Экономикалық инвестиция 

3. СИФ шарттары 

4. Бартер 

5. Айыппҧлдық санкциялар 

 

267. Ҧлттық валютаның курсы кӛтерілген жағдайда зардап шегетін: 

1. Экспортқа бағытталған, ӛнімдері импорттық ӛнімдермен бәсекелес салалар 
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2. Тҧтынушылар 

3. Шетелдік компаниялар 

4. Экспортқа бағытталған салалар 

5. Дамушы елдер 

 

268. Егер шығарылған ӛнім мӛлшері ішкі шығындарды жаппайтын болса, онда 

айырма: 

1. Осы елдің фирмалары мен тҧтынушылары арасында бӛлінеді 

2. Импортталады 

3. Экспортталады 

4. Бір елдің азаматтары арасында бӛлінеді  

5. Осы елде қалады 

 

269. Девальвация дегеніміз: 

1. Ауыстыру курсының тҧрақты деңгейінің тӛмендеуі 

2. Ауыстыру курсының тҧрақты деңгейінің кӛтерілуі 

3. Елдің таза экспортының тӛмендеуі 

4. Жиынтық кірістің тӛмендеуі 

5. Таза экспорт пен жиынтық кірістің тӛмендеуі 

 

270. Ревальвация дегеніміз: 

1. Ауыстыру курсының тҧрақты деңгецінің кӛтерілуі 

2. Ауыстыру курсының тҧрақты деңгецінің тӛмендеуі 

3. Елдің таза экспортының кӛтерілуі 

4. Жиынтық кірістің кӛтерілуі 

5. Таза экспорт пен жиынтық кірістің тӛмендеуі 

 

271. Демпинг – бҧл: 

1. Қазақстан Республикасының аумағына қалырты бағасынан тқмен бағамен 

қойылған тауарды жеткізу 

2. Демпингтік тауар импортына қойылған баж мӛлшерлемесінен жоғары 

орнатылған баж салығы 

3. Қалыпты бағасынан тқмен бағамен қойылған тауар ӛткізімі осындай 

тауарды ӛндіретін отандық ӛндірушілерге материалдық зиян келтіретін немесе 

келтіруі ықтимал жағдайдағы оны жеткізу бойынша қҧжаттарды қарастыру 

ҥрдісі 

4. Тауарды рыноктық бағамен сату – сатып алу жӛніндегі мәмілелер 

5. Рынок субъектілерінің жарысымпаздығы 

 

272.Талқыланатын тауарға нақты тӛленген немесе тӛленуге тиіс баға – бҧл: 

1. Экспорттық баға 

2. Кӛтерме баға 

3. Ӛндірушінің бағасы  

4. Қалыпты баға 
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5. ФОБ бағасы 

 

273. Кеден органдарының ҧйымдастырылуы мен қызметін реттейтін заң 

шығарушылық актісі – бҧл: 

1. Кедендік кодекс  

2. Кедендік баж салықтары 

3. Кедендік протекционизм 

4. Кедендік жӛнелту органдары 

5. Кедендік тағайындалған орган 

 

274. Сыртқы экономикалық лицензия – бҧл: 

1. Белгілі тауар санын кіргізуге, шығаруға немесе транзиттеуге арнайы 

берілетін, онсыз оларды еркін кіргізуге, шығаруға немесе транзиттеуге 

болмайтын, мемлекеттік органдардан арнайы алынатын рҧқсат 

2. Тауарды белгілі бір бағамен сатуға берілетін рҧқсат 

3. Лицензиялауға жататын сыртқа сауда операцияларына берілетін рҧқсат 

4. Елдің экономикалық жҥйесін тҧрақты дамыту мақсатында оны, жалпы 

сҧраныс пен ҧсынысқа мемлекет тарапынан әсер ету арқылы реттеу 

5. Шектеулі тауардың еркін имполртына берілетін рҧқсат 

 

275. Арнайы ӛзіндік баж салығы неден алынады: 

1. Тауар бірлігінен (данасынан, салмағынан, кӛлемңнен) тҧрақты мӛлшерлеме 

ретінде 

2. Тауардың лимиттік қҧнынан асатын қҧннан  

3. Пайызбен тауардың кедендік қҧнынан  

4. Кӛтерме бағадағы кіргізілетін ӛнімнің қҧны мен ҧлттық тауарлар қҧнының 

айырмасынан 

5. Шығарылатын ӛнімнің қҧнынан 

 

276.Елдің сыртқы сауда айналымы – бҧл: 

1. Экспорт пен импорттың қосындысы 

2. Гуманитарлық ӛзнімдер мен кӛмекті қоспағанда,ы бҥкіл экспорт 

3. Барлық экспорттық жеткізімдер 

4. Салық салынбайтын тауарларды қоспағандағы бҥкіл экспорт 

5. Елдегі кіргізілетін тауарлардың бҥкіл импорты 

 

277. Сыртқы сауда балансы – бҧл: 

1. Экспорт пен импорт қосындысы, импорттың экспорттан асық шамасын 

шегергендегі ЖІӚ  

2. Экспорттыӛ импорттан асып тҥсуі 

3. Ҧлттық табыс – импорт 

4. Экспорт пен импорттың қосындысы 

5. Салық салынбайтын тауарларды қоспағанда бҥкіл экспорт 
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278. Әлемдік сауда айналымы – бҧл: 

1. Әлемдік экспорт қҧны 

2. Әлемдік импорт қҧны  

3. Экспорттың және импорттың қҧны 

4. Әлемдік экспорт - әлемдік импорт 

5. Сыртқы сауда бағалар 

 

279. Ӛнеркәсібі дамыған елдер әлем экспортының қанша пайызын қҧрайды: 

1. 60% аспайтын 

2. 45% жуығын 

3. 52% аспайтын 

4. 70% жуығын 

5. 80% аса 

 

280. Экспортты ынталандырудың басты қҧралы – бҧл: 

1. Экспортты мемлекеттік несиелендіру 

2. Экспорттық лицензиялау 

3. Экспорттық несиелерді және экспортты мемлекеттік сақтандыру 

4. Тауар ӛндірісіне және экспортқа шығаруға мемлекеттік тапсырыстар 

5. Экспортқа салынатын салықтарды тӛмендету 

 

281. Ҥшінші елге ӛатысты ортақ сыртқы кеден тарифін орната отырып, еркін 

сауда жӛнінде келісім жасаған тәуелсіз мемлекеттер бірлестігі – бҧл: 

1. Еркін экономикалық одақ 

2. Еркін сауда аймағы 

3. Кедендік одақ 

4. Интеграциялық топтама 

5. Еуропалық одақ 

 

 282.ставкаларының мӛлшері кӛрсетіле отырып бір жҥйеге келтірілген 

кедендік баж салынған тауарлар тізімі – бҧл: 

1. Кедендік тариф  

2. Кедендік баж салықтары 

3. Кедендік тарифтін тҥрі 

4. СС реттеудің тарифтік әдістері 

5. Кедендік емес тосқауылдар 

 

283. Кедендік тариф қалай сипатталады: 

1. Тауар коды, тауар аталымы, кедендік баж салығының мӛлшерлемесі  

2. Кедендік баж салығының мӛлшерлемесі, тауар аталымы, тауар коды 

3. Тауар аталымы, Тауардың штрих – коды, кедендік баж салығының 

мӛлшерлемесі 

4. Тауар коды, тауар аталымы, шыққан елі, кедендік баж салығының 

мӛлшерлемесі 
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5. Кедендік баж салығының мӛлшерлемесі, шыққан елі 

 

284. Кедендік баж салықтарын алу тәсілдеріне қарай мынадай болады: 

1. Адвалорлық, ӛзіндік, қҧрастырылған 

2. Экспорттық 

3. Импорттық 

4. Транзиттік, ӛзіндік 

5. Маусымдық, преференциалдық 

 

285. ГАТТ – бҧл: 

1. Тарифтер мен сауда бойынша генералдық келісім 

2. Тауар сату бойынша жаһандық ассоциация 

3. Сауда жіне тарифтер боынша генералдық ассоциация 

4. Тауар сату жіне қызмет кӛрсету бойынша бас ассоциация 

5. Таур сату бойынша генералдық ассоциация 

 

286. Әлемдік сауданы, оны ішінде субсидиялдар мен компенсациялық баж 

салықтары жӛніндегі кодекс, антидемпингтік кодекс, мемлекеттік тапсырыстар 

бойынша кодекс, кедендік процедураларды жеңілдету және ҥндестіру бойынша 

конвенция, ӛнімді стандарттау және сертификаттау мәселелері бойынша 

келісімдер, қайда қабылданған: 

1. ГАТТ- ын Токио Раундында 

2. ГАТТ –ың Уруквайлық раундында 

3. Кеннеди Раунды 

4. ГАТТ- ын Аннеси конференциясында 

5. ГАТТ- ын Диллон раундында 

 

287.Қандай да бір елге қандай да бір тауарды, оның ішінде, қару–жарақ және 

ғылыми– техникалық ақпаратты еңгізуге немесе шығаруға тыйым салу: 

1. Эмбарго  

2. Демпинг 

3. Лицензияланған 

4. Квоталау 

5. Реимпорт 

 

288. Империализм дәуіріндегі әлемдік экономиканың дамуы сипатқа ие: 

1. Секірмелілік  

2. Жаттық, тҥсімдік 

3. Баяу, бірақ прогрессивтік 

4. Тездік 

5. Тең салмақты 

 

289. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін, тіпті 70 жылдарға дейінгі әлемдік 

экономика қандай жағдайда болды: 
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1. Тҧрақтылық және тең салмақтылық 

2. Дағдарыс 

3. Ҧлттық жҥйелердің кҥйреуі 

4. Шамадан тыс тҧрақсыздық 

5. Ӛрлеу 

 

290. Әлемдік экономиканың қазіргі заманғы бірыңғай нарықтық 

жүйесінде жүйе түзгіш фактор ретінде алға шығады: 

1. Капитал 

2. ҒТП 

3. Сҧраныс 

4. Ҧсыныс 

5. ХЕБ (МРТ) 

 

291. Протекционизм және либералдаудың арасында сыртқы 

экономикалық саясатты таңдау байланысты: 

1. Қойылған міндеттерге  

2. Елдің географиялық жағдайына 

3. Табиғи – ресурстық мҥмкіндіктерінің болуына 

4. Нақты бір елдегі уақыт кезеңіндегі нақты саяси – экономикалық оқиғаға 

5. ҒТП жай – кҥйіне 

 

292. Нарықтық жҥйе болып табылып, әлемдік экономика бағынатын негізгі 

нарықтық заңдылықтарды кӛрсет: 

1. Тең салмақты жағдайдан тең емес салмақтыға ӛту арқылы ӛрбиді 

2. Сҧраныспен анықталатын жҥйе  

3. Даму ҒТП негізінде ӛтеді 

4. Ҧсыныспен анықталатын жҥйе 

5. Тіршілік ету тәсілі дарыс және динамикалық ӛсу болып табылады 

("экономикалық таңажайып") 

 

293. "Бірінші толқынның" ЖИЕ(НИС) белгілеңіз: 

1. Тайвань, Корей Республикасы, Сингапур, Гонконг  

2. Тунис, Сингапур 

3. Индонезия, Гонконг 

4. Корей Республикасы, Пәкістан 

5. Вьетнам, Индонезия 

 

294. Экономикалық ӛсу "импульстарының ӛшуі" ... тән: 

1. Батыстың дамыған елдеріне  

2. Оңтҥстіктің кедей елдеріне  

3. Дамушы елдерге 

4. Шығыс Еуропа елдеріне 

5. ТМД елдеріне 
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295. Әлемдік қауымдастық пен мойындалған тәуелсіз мемлекеттердің саны 

қазіргі кезде... жетті: 

1. 190 

2. 120 

3. 160 

4. 220 

5. 240 

 

296. БҦҦ жіктеліміне сәйкес әлемдік экономикадағы елдердің топтарын 

белгілеңіз: 

1. Нарықтың экономикасы бар дамыған елдер, дамушы елдер мен аумақтар, 

орталықтандырылған жоспарлы 

2. Орталықтандырылған жоспарлы экономикасы бар елдер, социалистік елдер  

3. Дамушы елдер мен аумақтар, жаңа индустриялы елдер (ЖИЕ) 

4. Командалық - Әкімшілік жҥйесі бар елдер, социалиыстік елдер 

5. Орталықтандырылған жоспарлы экономикасы бар елдер 

 

297. Халықаралық еңбек бӛлінісіне қатысушы ӛзара байланысқан, ӛзара 

бірлескен жеке мемлекеттер жиынтығы 

1. Әлемдік нарық 

2. Саудалық мәлімер 

3. Жергілікті маңыздағы рынок 

4. Қайтымсыз негіздегі мәмілелер 

5. Локальді рыноктардағы мәмілелер 

 

298. Мемлекеттік органдар және шаруашылық ҧйымдар қай қызметтік деңгейде 

іске асырылады 

1. Сыртқы экономикалық қызмет деңгейінде 

2. Мемлекеттік органдар және шаруашылық ҧйымдар деңгейінде 

3. Кейбір тҧлғалар деңгейінде  

4. Тек мемлекеттік ӛкімет органдарының деңгейінде 

5. Жергілікті маңыздағы рынок 

 

299. Ӛтеулі және ӛтеусіз экономикалық қызмет қандай түрге жатады 

1. Сыртқы экономикалық қызмет  

2. Джентльмендік келісімдер және қаржылық міндеттемелері берілетін 

келісімдер 

3. Тікелей, баспа-бас айырбастық, қарама-қарсы сатып алулар 

4. Делдал кӛмегімен жасалатын мәмілелер 

5. Реэкспорттық және реимпорттық 

 

300. Экспорт, импорт, реэкспорт, реимпорт қандай операцияның негізгі 

түрлері: 
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1. Сыртқы сауда  

2. Тек импорт 

3. Тек экспорт 

4. Ӛтеулі және ӛтеусіз 

6. Тікелей және қосалқы 
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