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сындагы, ел ішіндегі, елдер арасындағы экономикалық қатьшас негіздері, банк ісі, әлеуметтік қамсыздандыру 
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шктермеи катар, о й ы і і  теориясы жэне эконометрика тұжырымдары да камтылған.
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