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Расширение сферы нефтедобычи в Казахстане, в результате начавшейся
разработки морских структур, повлекло за собой увеличение объема экспорта
углеводородных ресурсов. Показаны формы организации рынка торговли нефтью
и нефтепродуктами и их взаимосвязь с ценообразованием. Отмечаются факторы,
влияющие на конъюнктуру рынка нефти, и дан анализ направлений экспортных потоков. Отдельное место в статье отводится анализу деятельности крупнейших
нефтяных бирж, сортам нефти отдельных стран. Представлены данные о развитии
нефтегазовой отрасли Казахстана, его экспортном потенциале и экономических
результатах от экспорта нефти.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нефтедобыча, торговля нефтью и нефтепродуктами,
сырьевые биржи, экспортный потенциал.
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«АТЫРАУГЕО-2017»: РЕКОМЕНДАЦИИ УЧЕНЫХ
ЭКОНОМИКА
Қазақстанда басталған теңіз құрылымдарын әзірлеу нәтижесінде мұнай өндіру саласын кеңейту көмірсутек ресурстары экспорты көлемінің артуына әкеп соқты. Мұнай және
мұнай өнімдерінің сауда нарығын ұйымдастыру нысаны мен олардың баға белгілеумен өзара
байланысы көрсетілген. Мұнай нарығының конъюнктурасына ықпал ететін факторлар
айқындалып, экспорт ағындары бағыттарына талдау жүргізілді. Мақалада жекеленген
елдердің ірі мұнай биржалары қызметіне, мұнай сұрыптарына талдау жасауға ерекше назар
аударылады. Қазақстанның мұнай-газ саласының дамуы, оның экспорттық әлеуеті мен
мұнай экспортының экономикалық нәтижелері туралы мәліметтер келтірілген.
ТҮЙІН СӨЗДЕР: мұнай өндіру, мұнай және мұнай өнімдері саудасы, шикізат биржалары,
экспорттық әлеует.
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Expansion of the oil production in Kazakhstan as a result of the development of marine
structures has led to an increase in the volume of hydrocarbon resources exports. Forms of
organization of the market of trade in oil and oil products and their relationship with pricing are
shown. The factors influencing the oil market situation are noted, and the directions of export flows
are analyzed. A separate place in the article is devoted to the analysis of the activities of the largest
oil exchanges and the types of oil of individual countries. Data on the development of Kazakhstan
oil and gas industry, its export potential and economic results from oil exports are presented.
KEY WORDS: oil production, oil and oil products trading, commodity exchanges, export
potential.
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