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Т

ранспорт (лат. «ауыстырамын») – бұл жолаушылар мен жүктерді тасымалдауды жүзеге асыратын
материалдық өндірістің бір саласы. Әлемдік шаруашылық
кешені жүйесінде транспорт халықаралық экономика инфрақұрылымын қалыптастырудың және өндірістің
динамикалық және тиімді дамуына тікелей әсері бар негізгі
салаларының бірі ретінде ерекше орын алады. Еңбек заттары мен құралдарының үздіксіз орын ауыстыруын қамтамасыз
ете отырып, транспорт қоғамдық өндірістің үздіксіз жұмыс
істеуі үшін қолайлы жағдайлар жасайды.
Заттай өнімнің өндіріс сферасынан тұтыну сферасына
ауыспалы айналымы өндіріс үдерісінің жалғасы болып табылады. Өнімді өндіріс пунктінен тұтыну пунктіне ауыстыруға
байланысты шығын айналым шығыны ретінде транспорттық
шығын болып табылады және нәтижесінде түпкі тұтыну
бағасына қосылады. Сондықтан да тауарлардың бағалық
бәсекесінде транспорттық фактор ерекше рөл атқарады.
Сонымен, транспорт өнімді өткізу кезеңін аяқтайды да,
айрықша тауар түрі – транспорттық қызмет көрсетудің жүзеге
асуын қамтамасыз етеді.
Кез-келген сыртқы экономикалық мәміле бойынша
сатылған тауардың транспорт арқылы екі немесе одан да көп
елдер арасында тасымалдану қажеттілігі оларды халықаралық
айналым сферасына түсіреді. Бұл үдерісте жүк жөнелтуші
мен қабылдап алушы, сонымен қатар жеткізуші, халықаралық
сипаттағы құқықтық қатынастардың қатысушысы болып
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