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Широкое распространение нового заболевания, охватившего практически все 
страны мира, привело к снижению их экономической активности и, как следствие, к 
сокращению потребления углеводородных ресурсов. Это существенно отразилось на 
экономике Казахстана и, в частности, на нефтедобывающей отрасли. Усугубляется 
столь неблагоприятное развитие экономики страны нестабильностью мировых 
цен на углеводородные ресурсы. Влияние на этот процесс оказывают как факторы 
политического характера, так и устойчивое увеличение предложения над спросом, 
сложившееся в течение последнего времени на мировых рынках. В условиях воздей-
ствия столь неблагоприятных факторов на эффективность нефтегазовой отрасли 
основными направлениями ее повышения являются снижение себестоимости добычи 
и увеличение выхода товарной продукции в процессах переработки углеводородов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коронавирус, экономика, углеводородные ресурсы, мировые 
цены на нефть, переработка нефти, нефтехимия, газохимия.
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Әлемнің барлық дерлік елдерін қамтыған жаңа аурудың кең таралуы олардың эконо-
микалық белсенділігінің төмендеуіне және соның салдарынан көмірсутек ресурстарын 
тұтынудың төмендеуіне әкелді. Бұл Қазақстан экономикасына, атап айтқанда, мұнай 
саласына айтарлықтай әсер етті. Ел экономикасының мұндай қолайсыз дамуы көмірсутек 
ресурстарына әлемдік бағалардың тұрақсыздығымен шиеленісе түсуде. Бұл процеске саяси 
факторлар да, соңғы уақытта әлемдік нарықтарда қалыптасқан сұраныстың тұрақты өсуі 
әсер етеді. Мұнай-газ саласының тиімділігіне осындай қолайсыз факторлардың әсерінен 
өндіріс шығындарының төмендеуі және көмірсутекті өңдеуде тауарлық өнім шығарудың 
артуы оны арттырудың ТҮЙІН бағыттары болып табылады.

ТҮЙІН СӨЗДЕР: коронавирус, экономика, көмірсутек ресурстары, мұнайдың әлемдік 
бағасы, мұнай өңдеу, мұнайхимиясы, газ химиясы.
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The widespread spread of the new disease, which has covered almost all countries of the 
world, has led to a decrease in their economic activity and, as a consequence, to a reduction in the 
consumption of hydrocarbon resources. This has significantly affected the economy of Kazakhstan 
and, in particular, the oil industry. Such an unfavorable development of the country’s economy is 
aggravated by the instability of world prices for hydrocarbon resources. This process is influenced 
by both political factors and the steady increase in supply over demand that has developed in recent 
times on world markets. Under the influence of such unfavorable factors on the efficiency of the oil 
and gas industry, the main directions for increasing it are the reduction of production costs and the 
increase in the output of marketable products in hydrocarbon processing.

KEY WORDS: coronavirus, economics, hydrocarbon resources, world oil prices, oil refining, 
petrochemicals, gas chemistry.
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