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ECONOMIC MEASUREMENT OF THE OIL MARKET  
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 
Abstract. Kazakhstan's achievements in the development of oil and gas fields laid the foundations for a 

dynamic growth of its economy. In recent years, the development of oil and gas facilities occurs with the 
participation of foreign firms since a strategy for the use of hydrocarbon resources is based on attracting long-term 
investment and modern technologies, the construction of export pipelines, creating energy infrastructure.Today, the 
Government of Kazakhstan in its policy on expanding the role of the State in oil and gas projects, pays greater 
attention to transparency in the activities of foreign investors and strengthening their responsibility in the social 
sphere and local content. The Head of State set a new task to establish a more effective system for the management 
of hydrocarbon resources to maintain their sustainable production and export up to 2050.  

This report considers the main directions of the oil and gas industry development, the basic of which are: the 
«KazMunayGas» National company, ensuring inflow of investments into branches of the oil and gas industry, 
development of the oil and petroleum products turnover sphere, National Fund of the Republic of Kazakhstan. In the 
research it have been analysed the program documents, developed by the government, devoted to development of oil 
and gas sector. 

Keywords: oil, export, oil and gas complex, investments  
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МҰНАЙ  
НАРЫҒЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨЛШЕМІ 

 
Аннотация. Қазақстанның мұнай газ кен орындарын игерудегі жетістіктері ұлттық экономикасының 

қарқынды дымуының негізі болып отыр. Соңғы жылдары мұнай газ кешенінің дамуы шетел компаниялары-
ның қатысуымен орын алып отыр, өйткені көмірсутек ресурстарын пайдалану старегиясы ұзақ мерзімді 
инвестициялар мен заманауи технологияларды тартуға, экспорттық мұнай құбырларын құруға, энергетика-
лық инфрақұрылымды дамытуға негізделеді. Бүгінгі таңда Қазақстан үкіметі өз саясатын мұнай газ 
жобаларында мемлекеттің рөлін кеңейту, шетел компанияларының қызметінде ашықтық дəрежесінің жоғар-
лауына, олардың əлеуметтік саладағы жауапкершілігінің артуына көңіл бөліп отыр. Елбасы көмірсутек 
ресурстарын игеру мен экспортының тұрақтылығын сақтап қалу мақсатында оларды басқарудың тиімді 
жүйесін 2050 дейін жылға қалптастыру бойынша жаңа міндет қойып отыр. Бұл баяндамада мұнайгаз 
саласының дамуының негізгі бағыттары қарастырылған, олардың ішінде: «ҚазМұнайГаз» Ұлтық компания, 
мұнайгаз өнеркəсіп саласына инвестициялар келуін қамтамасыз ету, мұнай мен оның өңделген өнімдерінің 
айналымы саласын дамыту, Қазақстан Республикасының Ұлттық Қоры. Зерттеу барысында мұнайгаз 
саласын дамытуға бағытталған үкіметтің бағдарламалық құжаттары қарастырылды.  

Түйін сөздер: мұнай, экспорт, мұнай газ кешені, инвестициялар, басқару.  
 
Мұнай жəне газ кешені бүгінде Қазақстан Республикасының экономикалық құрылымында 

шешуші рөл атқарады. Мұнай-газ компанияларынан түсетін кірістер мемлекеттік бюджеттің 
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негізгі бөлігін құрайды. Мұнай-газ кешені, шын мəнінде, мемлекет үшін бүкіл экономикасының 
доноры, əлеуметтік-экономикалық дамуы мен еліміздің жекелеген өңірлерінің дамуына əсері мол 
жəне ол экономиканың басқа салаларының дамуына да ықпал етеді. Мұнай-газ кешені жұмысы 
арқылы облыс жəне бүкіл мемлекеттік маңызды əлеуметтік бағдарламалардың жүзеге асуына 
тікелей байланысты. 

Елеулі көмірсутек қорлары, мемлекеттің тиімді географиялық орналасуы, мұнай мен газ 
өндіруді одан əрі ұлғайту болашақта мұнай-газ кешені Қазақстан Республикасының 
экономикасында жетекші позицияны алады деп болжануда. 

“ВР” жылдық есебіне сəйкес, Қазақстандағы 2015 жыл соңындағы дəлелденген мұнай қоры 
30млрд баррелді құрайды. Салыстыра кетсек, зерттеулер бойынша, Ресейдегі мұнай қоры 102,4 - 
млрд баррель, Əзербайжанда – 7 млрд, Өзбекстан мен Түрікменстанда - 0,6 млрд. Ең ірі 
дəлелденген мұнай қоры Венесуэла (298,4 млрд), Сауд Арабиясы (268,3 млрд), Канада(172,5 млрд) 
мемлекеттерінде шоғырланған. Сəйкесінше, Иран, Ирак жəне Кувейттегі мұнай қоры 157,8 млрд, 
144,2 млрд жəне 104,0 млрд баррельге бағаланып отыр. АҚШ та 36,5млрд , Қытайда 24,6млрд 
баррель мұнай қоры бар (1 – сурет).  

Қазақстандағы дəлелденген мұнай қоры 1995 жылы – 5,3 млрд баррель болса, 2005 жылы ол 9 
млрд баррельге бағаланғанын атап өткен жөн. Сонымен қатар, Қазақстанда тəулігіне 1669 мың 
баррель мұнай өндіреді, бұл көрсеткіш 2014 жылмен салыстырғанда 1,6 % кем. Тұтыну 
тəулігіне271 мың мың баррельді құрайды, бұл 2014 жылғы тұтыну деңгейінен 5,4 %-ға төмен 
болып табылады [1,2]. 

 

 
 

1 сурет - Əлем елдеріндегі мұнай қоры (2015 жылғы жағдай бойынша) диаграмма түрінде (млрд барр\күн) 
 
Бұл жағдай мемлекеттің мұнай жəне газ өңдеу өнеркəсібін басқару жүйесін қайта құру жəне 

сол секторды тиімді басқаруды жүзеге асыру арқылы мүмкін болды. Үкіметтің қайта құрылымдау 
жүйесін басқару арқылы мұнай-газ өнеркəсібі жəне басқарудың жүйесі қазіргі уақытта тиімді 
жүзеге асырылуы, соның ішінде еліміздегі барлық өндірістер жəне шетелдік өндірістерде жатады. 
Мұнай-газ секторындағы ірі кəсіпорындар құру жəне басқару блогында артық сілтемелер жою 
өндірістік қызметінің айқын мамандануын жəне концентрациясын қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар, Халықаралық энергетикалық агенттіктің (ХЭА) сарапшылары болжауы 
бойынша мұнайға деген əлемдік сұраныс тəулігіне 1,4 млн баррельге дейін , 2016 жылы тəулігіне 
96,1 млн баррельге дейін өседі деп күтілуде. 2017 жылға болжам бойынша, жаһандық сұраныс 
тəулігіне 97,4 млн баррельді құрайды [2]. 
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3 сурет - Əлем елдерінің 2015 жылғы мұнай көлемі диаграмма түрінде (ОПЕК деректері) 
 

Өндірісті ұйымдастыру мен басқаруды жетілдіру бойынша шараларды жүзеге асыру 
тəжірибесі, құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту жəне жауапкершілікті арттыру, өндірістік жəне 
экономикалық функцияларын орталықтандыру, мұнай-газ кəсіпорындарынан туындады. Əлемдегі 
ұлттық мұнай компанияларының (ҰМК) қалыптасуы, ең алдымен, ұлттық мүдделерді қорғаумен 
байланысты. 

Сонымен қатар, кəсіпорындарға көптеген өндірістік қызметтік мəселелерді шешуге мүмкіндік 
берілді, соның ішінде неғұрлым тиімді мұнай өндірісі көлемін арттыру. 

Өндірісті ұйымдастыру мен басқаруды жетілдіру бойынша шараларды жүзеге асыру 
тəжірибесі, құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту жəне жауапкершілікті арттыру, өндірістік жəне 
экономикалық функцияларын орталықтандыру, мұнай-газ кəсіпорындарынан туындады. Əлемдегі 
ұлттық мұнай компанияларының (ҰМК) қалыптасуы, ең алдымен, ұлттық мүдделерді қорғаумен 
байланысты [3,4]. 

ҰМК арқылы шешуді талап ететін басты мəселе, мемлекеттің өнеркəсібі саласындағы 
жағдайға жəне елдің экономикасына ықпал етуі(мұнай өнеркəсібі үлкен), қолында өте қуатты 
құралы - ірі мұнай компаниясы бар, тігінен интеграцияланған мұнай компанияларымен бəсекеге 
қабілетті болу мүмкіндігі болып табылады. 

Осыған байланысты, бұл кешеннің дамуында маңызды орын алған  Қазақстан Республикасы 
Президентінің Жарлығымен құрылған Ұлттық компания «ҚазМұнайГаз» атқарды, 20.02.2002 
жылғы екі біріктірілген ҚазақОйл жəне ҚазтрансОйл компаниялардың нəтижесінде құрылды [5,6]. 

«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы құрылуы, осылайша бизнес тиімділігін арттыруға, 
əкімшілік шығындарды азайту, мұнай-газ секторында функциялардың қайталануын болдырмау 
үшін көмектесті. «ҚазМұнайГаз» компаниясы мұнай операцияларын жүргізу барысында басқару 
жəне бақылау үшін Үкіметтің жұмыс органы болып табылады. Бұл, өз кезегінде ұлттық 
экономиканың, жергілікті мердігерлер, материалдар, тауарлар мен қызметтердің, əлеуметтік 
проблемаларды шешуге, кəсіби білім беру жəне жергілікті кадрларды оқыту барынша кəдеге 
жаратуды қамтамасыз етеді. 

АҚ ҰК «ҚазМұнайГаз» барлық мұнай өндірудің шамамен əрбір үшінші бөлігін қамтамасыз 
етеді, газ тасымалдаудың 96%, құбыр арқылы тасымалдаудың 67%, елдегі мұнай өңдеу 83% 
иемдену арқылы ұлттық мұнай-газдық бренд болды. 

1,1

9,1

19,5

‐2,2 0,9

‐0,3 0,5
‐1,6

6,4

2,2
2,6

‐2,5
‐2

2
3,1

4,2

30,5

2,5

31,3

23,1

0

‐5

0

5

10

15

20

25

30

35

өзг.% 2014 ж



ISSN 2224–5227                                                                                                                               № 4. 2017  
 

 
161 

Маркетингтік компания Епеу Intelligence Croup бағалауы бойынша «Қаз-МұнайГаз» əлемдегі 
50 жетекші мұнай-газ компанияларының тізіміне енгізген. Жақын арада, ұлттық холдинг əлемдік 
өнеркəсіпте 30 үздік корпорациялар қатарына қосылу үшін өзінің стратегиялық мақсаттарын 
қабылдауда [7,8]. 

Қазіргі уақытта Қарашығанақ мұнай-газ кен орнының дамуы мен көмірсутекті жəне газды 
тұрақты өндірудің тұжырымдамасы қарастырылуда. Мердігермен бірге еліміздің табысын 
барынша арттыру мақсатында тұжырымдамасын оңтайландыру бойынша жұмыс жүргізілуде. 
Қарашығанақ жобасын кеңейту бойынша іс-шаралар, 2017-2022 жылдар аралығына жаңа 
нысандарды іске қосу жүзеге асырылатын болады. Бұл жоба 6000-нан астам жаңа жұмыс 
орындарын құруға мүмкіндік береді. Оны кеңейту $ 12 млрд инвестиция тартуға мүмкіндік береді. 

1997 жылы, Қазақстан Республикасы Үкіметі мен шетелдік компаниялар альянсы, құрамына 
Бритиш Газ, Аджип, ШевронТексако жəне Лукойл кіретін компаниялармен 40 жыл мерзімге, 27 
қаңтар 1998 жылғы күшіне енген өнiмдi бөлу туралы келісімге қол қойылды. ӨБТК компаниялар 
Бритиш Газ жəне Аджип шарттарына сəйкес Қарашығанақ жобасының біртұтас операторы болып 
табылады. 

2009-2011 жылға дейін жалғасқан мердігерлік компаниялармен келіссөздер қорытындысы 
бойынша, 2 шілде 2012жылы Қазақстан Республикасы ҰК АҚ «ҚазМұнайГаз» 10% үлестік 
қатысуымен жобаның мердігері болды. 2015 жылға қарай, ӨБТК басталу сəтінен шамамен 155 млн 
тонна сұйық көмірсутегі жəне 196 млрд куб газ өндірілді. Осы уақыт ішінде шамамен $ 20 млрд 
инвестиция, сондай-ақ Қазақстан бюджетіне салық $ 26 млрд жəне коммерциялық өндірісінің 
үлесін төленді. 

Осылайша, мемлекеттік саясаттың арқасында жиырма бес жыл ішінде экономикада негізгі ірі 
өзгерістер орын алды [9,10]. Қазақстан экономикасының реформасы бірнеше кезеңдерін қамтиды: 

1 кезең - ескі экономикалық жүйені жою. 
2-кезең - елдегі макроэкономикалық тұрақтылыққа қол жеткізу. 
3 кезең - салынған экономикалық жүйенің негізінде экономикалық өсу мен одан əрі дамыту 

қалпына келтіру. 
4-кезең - жаңа технологияларды пайдалана отырып, өнеркəсіпті дамыту. 
Тəуелсіздік алған жылдардан бері Қазақстан Каспий аймағындағы ең ірі қоры бар, əлемдегі 

мұнайды жетекші өндірушілер мен экспорттаушылар қатарына енді.  
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Ондаған жылдар бойы республиканың егемендігі перспективалары басында ірі жобалармен 
байланысты болды болса, 1980-1990 жылдарда басталған, мұндай жобаларға ХХІ ғасырда 
«Қарашығанақ», «Теңіз» кешендері кіреді, сондай-ақ шұғыл мəселе санатына қайта департамент-
тер мен институттарында қуаты қорлары жəне барлау саласын одан əрі дамыту болды. 4-кестеде де 
көріп отырғанымыздай Қазақстан республикасы қазіргі таңда дүние жүзінде көлемі бойынша 
мұнай өндіретін елдердің ішінде 15 орында тұр. 

Жаңа жоспарлары кейінірек «Еуразия» жобасының, сондай-ақ теңіз минералды ресурстарын 
игеру, соның нəтижесінде Каспий маңы ойпатының терең кен орындарын барлау жəне игеру  
негізделді. 2000-2010 жылдық кезең ішінде жалпы шамамен 30 мұнай-газ кен орындары ашылды 
[11,12]. ХХІ ғасырдың бірінші онжылдығы басында Каспий теңізінде Қашаған кешені ашылды, ол 
мемлекеттің ресурстарын екі есе арттырып жіберді. 

Қазақстан 2050 жылға дейінгі даму стратегиясында табыс алу мақсатында энергетикалық 
ресурстарды, мұнай мен газды өндіру жəне экспорттау, тез өсуіне тиімді пайдалануды анықталған 
ұзақ мерзімді басымдықтары тұрақты экономикалық өсуіне ықпал ететін, сондай-ақ 
қазақстандықтардың өмірін жақсарту болып анықталды [13]. Қазіргі уақытта, мұнай-газ саласы өз 
дамуының жаңа кезеңіне аяқ басты. Геологиялық барлау жұмыстарының біртіндеп Каспий 
қайраңында, инфрақұрылымды құру, мұнай-химия өнімдерін қайта өңдеуді дамыту, оның ішінде 
жаңа мұнай жəне газ кен орындарын игеруге кіріседі. Бұл үрдіс белсенді əлемдік отын-
энергетикалық нарықтарында Қазақстанның позициясын нығайту еліміздің саяси басшылығының 
ұмтылысын көрсетеді. Осыған байланысты, мұнай жəне газ өнеркəсібі басқару стратегиялық 
мақсаттарына бірқатар шешімдерді қамтиды: 

Бірінші – экономикасына инвестициялар ағынын қамтамасыз ету. Мұнай-газ саласының өсуі 
елдегі шетелдік капиталды тарту үшін, оның ішінде қолайлы инвестициялық ахуалды, белгіленген 
белсенді жəне мақсатты инвестициялық саясат арқылы қамтамасыз етіледі [14,15]. 

2005-2015 жылдардағы кезеңде тікелей шетелдік инвестициялардың (ТШИ) талдауына назар 
аударсак мұнай жəне газ конденсатын саласына инвестициялардың жоғары концентрациясын 
көрсетеді. Сондықтан орташа есеппен 2005 жылдан бастап 2014 жылға дейінгі кезеңде Қазақстан 
Республикасының мұнай-газ секторында жалпы ТШИ үлесі кейбір жылдары ел экономикасына 
жалпы ТШИ 31% жетіп, 22% -ды құрады. 

ТШИ талдау секторында жалпы тау-кен жəне мұнай газ секторындағы көрсеткіштер бірінші 
жағдайда шетелдік капиталдың Қазақстан Республикасының табиғи ресурстарын дайындауға 
қызығушылығын білдіреді, екінші жағдайда инвестордың құқығының қорғалуын жəне бұл 
инвестициялар шикізаттық бағытын көрсетеді. Бұл, өз кезегінде Республикадағы экономикада 
дисбалансты тудыруы мүмкін, шетелдік капитал секторларына «жеткіліксіз қаржыландырылуға» 
алып келеді.  

Мұнай-газ секторында ТШИ концентрациясы елдің өнеркəсіптік өндірісінің құрылымында 
мұнай-газ секторының кейбір жылдары 2,5% -дан 53,8% -ға дейін күрт өсуіне əкелді. Əрине, елге 
ТШИ ағыны кез-келген елдің экономикасы үшін пайдасы болып саналады, бірақ осы 
инвестицияны қабылдаушы елдің экономикасының ТШИ мөлшерімен бəсекеге түсе алмауы жəне 
экономиканың бірыңғай таратылмауы,экономикадағы өнімдер құны мен сұраныстың өзгерістеріне 
тəуекелді етеді [16]. 

Қазақстан Республикасының экономикасындағы қолданыстағы теңгерімсіздікті жəне 
экономиканың шикізаттық бағытын ескере отырып, үкімет 2010-2014 жылдарға арналған 
Қазақстан Республикасының үдемелі индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік 
бағдарламасын əзірледі. 2010-2014 жылдарға арналған индустриялық-инновациялық даму 
мемлекеттік бағдарламасын табысты іске асырылуына байланысты, мемлекет 2015-2019 жылға 
арналған бағдарламасын одан əрі дамытуды талап етуде. Тікелей шетелдік инвестицияларды тарту 
бойынша тəжірибе түрлі өнеркəсіптік дамуын қолдау құралдары мен қазіргі заманғы 
индустриялық саясаттың негізін қаладық.  

Бағдарламаның мақсаты экономиканың шикізаттық бағыты бірте-бірте еңсеруге арналған 
мақсаттарды алға атап айтқанда емес кемінде 12,5% деңгейіне дейін ІЖӨ-дегі өңдеу өнеркəсібінің 
үлесін арттыру жəне жалпы экспорттың кем дегенде 40% -ы деңгейіне дейін шикізаттық емес 
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экспорттың үлесін арттыру, сондай-ақ өнеркəсіп өндірісінің жалпы емес кемінде 43% -ы деңгейіне 
дейін шикізаттық емес экспорттың ұлғаюы. 

Осы бағдарлама аясында шикізаттық бағытты біртіндеп игеруге мақсаттар анықталды, 
сонымен бірге өңдеуші өнеркəсіптің ЖІӨ-тің деңгейі 12,5 % кем емес жəне шикізаттық емес экс-
порттың көлемін 40 % дан кем емес жалпы экспорттан ұлғайту, сондай-ақ шикізаттық емес экс-
порттың мөлшерін 43 % дан жалпы өңдеуші кешеннің өндірісінен кем емес мөлшерде жоспарла-
нуда. ҚР ҮИИДМБ мақсаттарының бірі ТШИ туралы қайта бағдарлануы жəне Республикасында 
жаңа экспортқа бағдарланған жоғары технологиялық өндірістерді құру болып табылады. 

Екінші мұнай өнімдерін өңдеу саласының дамуы жəне оны қайта өңдеу. Мұнай жəне мұнай 
өнімдерін өңдеу саласы негізінен көптеген ішкі жəне сыртқы факторларға байланысты ең сезімтал 
аймақ болып табылады. Бүгінгі күнде Қазақстан өз мемлекетін мұнай өнімдерімен толық 
қамтамасыз ете алмайды жəне мұнай импортына тəуелді мемлекттің бірі. Зардап шеккен халықтың 
пікірінше мұнай өнімдері нарығынің тұрақсыздығы жəне оны жүзеге асырудағы бағасы айтылды. 
Бірінші кезекте көңіл бөлетін жағдай ішкі аймақтағы отын нарығының күңгірттігі. Мемлекеттен 
бөлінген мұнай өнімдерінің көлемін дұрыс пайдалану мақсатында жəне сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес компонентін жоюды қамтамасыз ету үшін Үкімет жергілікті операторлардың іріктеу 
критерийін  жəне барлық процесстің ашықтығын талап еткені жөн [17].  

Бұл мұнай өңдеу зауыттарына мұнай жеткізушілердің тең қолжетімділікте мұқият болуын 
қамтамасыз етеді. МӨЗ ең үлкен үлесі бес жеткізуші компанияға тиесілі, олар: ЖШС «Petrosan», 
ЖШС «ҚазМұнайГаз Өңдеу маркетинг», ЖШС «PetroleumOperaiting», ЖШС « LitaskoSA». 
Жоғарыда көрсетілген компаниялардың мұнай өңдеудегі жалпы көлемі 86% құрайды. Сондай-ақ, 
бұл компаниялар өткен жыл бойынша МӨЗ негізгі жөнелтілген өнімдерінің көп бөлігін қабылдап 
алушылар болып табылады: жанармай-88%, дизель отыны-86%, мазут-77%. Бұдан басқа толық 
анықталмаған жəне заңды шешілмеген мəселелердің бірі жеткізушілер арасындағы делдалдар. Осы 
мақсатта жер қойнауын пайдаланущылар мен МӨЗ ға дейінгі мұнай жеткізушілердің санын заңды 
түрде анықтап, мұнай өнімдерінің түпкілікті бағасынан төмендету. 

Тағы бір мəселе құю станцияларындағы мұнай өнімдерінің сапасының төмендігі. Бұл мəселе 
сатылатын мұнай өнімдеріне мемлекеттік бақылаудың жоқтығы салдарынан ғана емес, сонымен 
қатар мұнай өнімдеріне бөлшек саудада шектік баға белгілеу ретінде көрінеді. Үкімет отынның 
жекелеген түрлеріне көтерме сатуда ғана емес, бөлшек саудада да шекті баға құру туралы мəселені 
қарастыруы қажет. Қазақстандағы қазіргі жоғарғы октанды жағар жанармай түрлерін өндіру 
көлемі ішкі сұранысты қанағаттандырмайды. Бұл негізінен, Ресей импортын бағамдайды. 
Тəуелділікті төмендету мəселесін шешу үшін Үкімет жұмыс істеп тұрған үш МӨЗ қайта құру жəне 
жаңғырту шараларын қабылдады. Қазақстанда жүзеге асырылып жатқан МӨЗ қай жаңғырту 
шаралары мұнай өнімінің сапасының едəуір жақсаруына, қоршаған ортаға зиянсыздығына, 
экологиялық класстың К5 талабына сай келетін жоғарғы октанды жанармаймен қамтамасыз етуге 
мүмкіндік береді (Кеден одағы елдерінде аналог Еуро5) [18]. 

Үшінші - табиғи ресурстардан түскен қаражатты ұзақмерзімді келешекке жоспарлау. 
Қазақстан Республикасы Ұлттық қоры мемлекеттік сатудан түскен қаражатты «Теңізшевройл» 
кəсіпорнымен бірге пайдаланды. Қазақстанның Тəуелсіз Қоры Ұлттық Мұнай қоры деп аталады, 
2000 жылы Президент жарлығымен құрылды.  

Норвегиялық Мұнай қоры сияқты, Қазақстан Мұнай қорының активтері тұрақтандыру жəне 
жинақ портфельіне бөлінген. Қордың тұрақтандыру бөлігі жоғарғы өтімді ақша нарығын 
қаржыландырады жəне мемлекеттік бюджетті қолма қол ақша сомасынмен қамтамасыз етеді. 
Жинақ портфелі белгіленген табыс мөлшеріндегі активтердің 75%, акциялардың 25% 
қаржыландырады. Merrill Lynch индекс негізінде басқарылады. 

Мұнай қорының негізгі міндеттері ретінде экономикадағы артық мұнай қаржыларын алып 
тастау есебінен макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету жəне инфляция, теңгенің 
айырбас бағамын тежеу, сондай ақ табиғи есурстарды оңтайлы пайдалану болып саналады [19]. 

Қор байлықты болашақ ұрпаққа сақтаумен бірге, Үкіметтің экономикалық жəне саяси 
мақсттарында қолдау көрсету үшін пайдаланылады. Қор 2012 жылы ҚазМұнайГаз мемлекеттік 
компаниясына Қашаған мұнай кенішін игеру жобасын іске асыру үшін 4млрд доллар шамасында 
несие берді. 
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Сонымен қатар, Қор жыл сайын ресми трансферттер есебінен ұлттық экономикаға инвестор 
болады, қазіргі уақытта оның көлемі жылына 6,8 млрд доллардан 9,2 млрд долларға өзгерді. 

2012-2014 жылдары Президент Назарбаев инфрақұрылымға, экономиканы əртараптандыруға 
жəрдемдесуге, шағын биздесті дамыту қордан ресми жəне арнайы мақсаттағы трансферттер үшін 
20 млрд доллар бөлуді ұйғарды. Мемлекет басшысы Назарбаев Қор минималды мөлшерде ЖІӨ-
нің 20% -дан кем емес мөлшерде тепе теңдікті сақтау керек деген жарлық шығарды. 

2016 жылдың наурыз айындағы көрсеткіш бойынша Ұлттық қордың активтері 63,5 млрд 
долларды құрайды.  

Төртінші – мұнай, газ өндіру жəне қайта өңдеу бойынша табиғатты қорғаушылар. 
Экономиканың мұнай, газ секторы қоршаған ортаға теріс əсері тұрғысынан елдегі алғашқы 
орындардың бірін алады. Мұнай, газ жəне газ консентраты кен орындарын игеру қоршаған ортаға 
жəне жер қойнауына келесідей техногенді əсер береді:  

 Үлкен көлемдегі жер ресурсын ауыл шаруашылығында пайдалануға мүмкіндіктің 
болмауы; 

 Тұщы суды өнеркəсіптік мақсатта қолдану; 
 Мұнай фракциясының жеңіл булануы, ілеспе газдарды шырағданда жағу; балық 

шаруашылығы аумақтарына тоған салу; 
 Қабаттағы сулар мен мұнайдың кездейсоқ төгілуі; 
 Минералды жерасты қабатындағы судың ластанбауы үшін қайраңдарды тазалау; 
 Мұнайдың аралық көшу əсерінен жер қойнауының жəне жерасты суларының ластануы. 
Бар экологиялық жəне экономикалық механизмнің көрсетуі бойынша, мұнай газ саласының 

ағымдағы жай күйі жеткілікті түрде дамымағанын көрсетеді. Бір жағынан, экологиялық 
экономикалық тиімділікті арттыру мұнай ресурстарын игеруге ықпал етпейді. Екінші жағынан, 
нарықтық қатынастағы кəсіпорындардың мүддесіне жауап бермейді. Қорытындылай келгенде, 
нарықтық бəсекелестік өмірде экологиялық таза, прогрессивті, аз қалдықты технологияларды 
дамыту қажеттігіне əкеп соқтырады [20]. 

Осыған байланысты, мұнай ресурстарын барлауды дамытудағы іргелі іс шаралардың бірі 
болып көгалдандыру болуы тиіс жəне экотехника, экоқызмет көрсету саласының болуы. Бірақ бұл 
үшін мемлекет ресурстарды бөлуге арналған басымдылықтарды өзгерту үшін тиісті нарықтық 
реттеушіні құруы тиіс. 

Болашақта мұнай газ секторын басқаруды одан əрі жетілдіру, өнеркəсіпті ұтымды жəне тиімді 
басқару Қазақстан Республикасы Үкіметі алдындағы міндет болады. 

Мұнай газ секторын басқару жалпы мемлекеттік жəне экономикалық құрылымды басқарудан 
оқшау қарастырылмауы тиіс. Қазіргі таңла нарықтық жағдайда экономикалық өмірдің 
болжалдылығы мен барынша нақтылығы, мемлекеттік деңгейде оңтайлы моделін қалыптасырып 
келе жатыр. Сөзсіз, осы мұнай газ саласындағы түрлендірулер, мемлекеттік стратегия ретінде 
қарастырылады. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
НЕФТЯНОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
Аннотация. Успехи, достигнутые Казахстаном в освоении нефтегазовых месторождений, заложили 

основу для динамичного роста его экономики. В последние годы развитие нефтегазового комплекса проис-
ходит с участием иностранных фирм, так как стратегия использования углеводородных ресурсов основы-
вается на привлечении долгосрочных инвестиций и современных технологий, сооружении экспортных 
трубопроводов, создании энергетической инфраструктуры. Сегодня Правительство Казахстана в своей 
политике делает ставку на расширение роли государства в нефтегазовых проектах, большую прозрачность в 
деятельности иностранных инвесторов, усиление их ответственности в социальной сфере и местном 
содержании. Глава государства поставил новую задачу по созданию более эффективной системы управления 
углеводородными ресурсами для сохранения их устойчивой добычи и экспорта до 2050 года. В докладе 
рассмотрены основные направления развития нефтегазовой промышленности, основными из которых 
являются: Национальная компания «Казмунайгаз», обеспечение притока инвестиций в отрасли нефтегазовой 
промышленности, развитие сферы оборота нефти и продуктов ее переработки, Национальный Фонд 
Республики Казахстан. В процессе исследования были проанализированы разработанные Правительством 
программные документы, посвященные развитию нефтегазового сектора. 

Ключевые слова: нефть, экспорт, нефтегазовый комплекс, инвестиции. 
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