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ინვესტიციების როლი აგრარული წარმოების სტიმულირებაში 

ლაზარიაשვილი თამარ 
თსუ-ის ასისტენტ-პროფესორი  

 

სტატიაשი გაანალიზებულია ინვესტიციები აგრარულ სექტორשი, ნაჩვენებია მისი როლი წარ-
მოების ზრდაשი, დასაბუთებულია აგრარულ სექტორשი ინვესტიციების უფრო ინტენსიურად 
მოზიდვის აუცილებლობა, გაანალიზებულია ინვესტიციების მოზიდვაზე მოქმედი დადებითი და 
უარყოფითი ფაქტორები, განხილულია აგრარულ სექტორשი განხორციელებული ინვესტიციე-
ბის გავლენა სხვა სექტორების განვითარებაზე. 
სტატიაשი გაკეთებულია დასკვნა, რომ აგრარულ სექტორს ეკონომიკის განვითარებაשი დიდი 
წვლილის שეტანა שეუძლია. თუმცა, დარგשივე არსებული გარკვეული პრობლემების გამო, აღ-
ნიשნული სფერო ინვესტორთათვის მიმზიდველი არ არის. აგრარულ სექტორשი ინვესტიციათა 
დაბალი დონე שეიძლება აიხსნას რამდენიმე საბაზისო პრობლემის არსებობით. აგრარულ სექ-
ტორשი განხორციელებული ინვეტიციები გავლენას ახდენს სხვა ისეთი სექტორების განვითა-
რებაზეც, რომლებიც თავიანთ საქმიანობაשი გამოიყენებენ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცი-
ას. აუცილებელია, ისეთი აგრარული პოლიტიკის שემუשავება, რომელიც ხელს שეუწყობს ფი-
ნანსური რესურსების მოზიდვას დარგשი. ამისათვის აუცილებელია კერძო სექტორთან, სა-
დაზღვევო და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან, სპეციალიზირებულ ფონდებთან, საერთა-
 რომლობა, ისეთიשორისო საფინანსო ინსტიტუტებსა და დონორ ქვეყნებთან აქტიური თანამש
ინოვაციური, მდგრადი და ქმედითი მოდელების שემუשავება, რაც სტიმულს მისცემს აგრარულ 
სექტორשი ინვესტიციების მოზიდვას. 

 

საკვანძო სიტყვები: ინვესტიცია, აგრარული სექტორი, მწარმოებლურობა, საინვესტიციო 
გარემო, ფერმერული მეურნეობა. 

 

 
საქართველოსთვის ინვესტიციების მოზიდვა ერთი-ერთი მნიשვნელოვანი პრიორიტეტი და 

ეკონომიკური წინსვლის წინაპირობაა. აღნიשნულმა ხელი უნდა שეუწყოს ეკონომიკის აღმავლობას. 
საქართველოსთვის განსაკუთრებული მნიשვნელობა ენიჭება პირდაპირი ინვესტიციების მო-
ზიდვას აგრარულ სექტორשი. ქვეყანაשი არსებული ლიბერალური საინვესტიციო გარემო, თანა-
ბარი პირობები ადგილობრივი და ინვესტიციებისათვის, სტაბილური ეკონომიკური განვითარება, 
თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკური პოლიტიკა, საგადასახადო განაკვეთები, ლიცენზიებისა და 
ნებართვების שემცირებული რაოდენობა, გეოგრაფიული მდებარეობა, ინტეგრირებული სატ-
რანსპორტო სისტემა, კვალიფიციური სამუשაო ძალა და სხვა მრავალი ფაქტორი საქართველოשი 
მიმზიდველს ხდის ინვესტიციების მოზიდვას და שემდგომ, მისგან გამოწვეულ ეკონომიკურ 
ეფექტიანობას (თ. ლაზარიაשვილი, 2019). 2018 წელს, ინვესტიციებმა სოფლის მეურნეობაשი 
 ემცირდაש დოლარი. მიუხედავად იმისა, რომ მისი მაჩვენებელი 2018 წელს ששეადგინა 15.9 მლნ აש
2017 წელთან שედარებით, ინვესტიციები სოფლის მეურნეობის სექტორשი მნიשვნელოვნად 
გაიზარდა (28.2%-ით).  

საინვესტიციო გარემოს ჩამოყალიბებაზე მრავალი ფაქტორი მოქმედებს: მაკროეკონომიკური 
პარამეტრები, საგადასახადო და საკრედიტო სფერო, ქვეყნის ფინანსური მდგომარეობა და ვალე-
ბი და სხვა. სასურველი საინვესტიციო გარემოს ჩამოყალიბების שემთხვევაשიც არსებობს გარკვე-
ული საფრთხეები, რამაც שეიძლება ხელი שეუשალოს ინვესტიციების ზრდას: שესაძლოა ქვეყანამ 
ვერ שეძლოს ჯანსაღი კონკურენცია გაუწიოს სხვა ქვეყნებს; პოლიტიკური არასტაბილურობა ან-
/და პოლიტიკური კონფლიქტები უარყოფით გავლენას ახდენს ინვესტიციების ზრდაზე. აქვე ხაზი 
უნდა გაესვას იმ გარემოებებს, რაც აგრარულ სექტორשი კრედიტების გაცემას, წლების განმავ-
ლობაשი აფერხებს. ჯერ კიდევ ჩამოუყალიბებელია სასოფლო-სამეურნეო მიწის ბაზარი და, שესა-
ბამისად, სასოფლო-სამეურნეო მიწები ძალიან დაბალლიკვიდურია; სასოფლო-სამეურნეო მიწების 
მაღალი ფრაგმენტაციის გამო მცირე მეწარმეობა მაღალრისკიანია, კომერციული საკრედიტო 
ორგანიზაციები კი, ამჯობინებენ ორიენტაცია მსხვილ ფერმერებზე მოახდინონ. განუვითარებე-
ლია სასოფლო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურა, როგორიცაა: სასაწყობე და სამაცივრე ნაგებობები; 
გადამამუשავებელი ქარხნები; სარწყავი და სადრენაჟო სისტემები; სასოფლო-სამეურნეო მანქა-
ნა-დანადგარების პარკები და სხვ. ასევე, მნიשვნელოვანი პრობლემებია მეცხოველეობაשი: არამ-
დგრადი საკვები ბაზა; საძოვრების არასწორი მენეჯმენტი; მიწის დასამუשავებელი სასოფლო-სა-
მეურნეო აღჭურვილობის დეფიციტი; სასუქებისა და თესლების სიძვირე და ა.ש. ამავე დროს, ფერ-
მების ტექნიკა და ტექნოლოგიები საჭიროებს მოდერნიზაციას. ყოველივე აღნიשნული ზრდის წარ-
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მოების რისკებს და ართულებს პროდუქტის რეალიზაციას. ფერმერების დაბალ მწარმოებლურო-
ბას განაპირობებს მათი ღირებულების მოკლე ჯაჭვი, რაც აფერხებს ინვესტიციების მიღების שე-
საძლებლობებს. აგრარულ სექტორשი არსებული პრობლემების გადაჭრას, ასევე აფერხებს ფერ-
მერთა שეზღუდული שემოსავლები. დივერსიფიკაცია დამატებითი שემოსავლების მიღებისა და მა-
თი გადარჩენის მნიשვნელოვანი ფაქტორია, თუმცა, აღნიשნული არ არის ყველა პრობლემის დაძ-
ლევის საკმარისი პირობა. დივერსიფიკაციის שესაძლებლობები שეზღუდულია იმ მეურნეობები-
სათვის, რომლებიც ძირითადად კაპიტალინტენსიურ აქტივობებს ანხორციელებენ და ამავდროუ-
ლად აქვთ საბანკო დავალიანება ან/და დანაზოგების სიმცირეს განიცდიან (ე. ხარაიשვილი, 2017). 
ასეთ პირობებשი მნიשვნელოვანია, რომ აგროსასურსათო სექტორשი ინვესტიციებმა სტიმული მის-
ცეს დივერსიფიკაციის პროცესს, როგორც წარმოების პროცესשი ინოვაციების დანერგვას, ასევე, 
სტრატეგიული ინფორმაციებისა და ცოდნის მიწოდებას. თანამედროვე პირობებשი ინვესტიციების 
 ეღავათების დაწესებაש ემოდინების სტიმულირების ძირითად მიმართულებას სხვადასხვა სახისש
წარმოადგენს. שეღავათებით სარგებლობს როგორც უცხოელი, ისე ადგილობრივი ინვესტორი. שე-
ღავათებשი იგულისხმება ფისკალური, ფინანსური და სხვა שეღავათები. თუმცა, უნდა აღინიשნოს 
ისიც, რომ ინვესტორის გადაწყვეტილება ქვეყანაשი ინვესტიციის განხორციელების שესახებ და-
მოკიდებულია რიგ ფაქტორზე და სხვადასხვა სახის שეღავათები არ არის მნიשვნელოვანი ფაქტო-
რი. გადამწყვეტი მნიשვნელობა ენიჭება პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სტაბილურობას, ქვეყანაשი 
არსებულ კანონმდებლობას, ინფრასტრუქტურას, საფინანსო ინსტიტუტების გამართულ მუשაო-
ბას, სამუשაო ძალის კვალიფიკაციას და სხვ. ამ კრიტერიუმების მიხედვით დგინდება მსოფლიოს 
ყველა ქვეყნის პოლიტიკური და ეკონომიკური რეიტინგები, რომელსაც უდიდეს მნიשვნელობას 
ანიჭებენ უცხოელი ინვესტორები ინვესტიციების მიმართულების მიცემის დროს (გ. ერქო-
მაიשვილი, მ. კობალავა, თ. ლაზარიაשვილი, მ. საღარეიשვილი, 2017). აგრარული წარმოების 
 ედეგები კვლავაც არაპროგნოზირებადია: გვალვა, წყალდიდობა, მცენარეთა და ცხოველთაש
დაავადებები და მავნებლები აგრარულ სექტორს კაპიტალის ჩადებისათვის שედარებით 
მაღალრისკიან სფეროდ აქცევს (თ. ლაზარიაשვილი, 2018). სასურველია სახელმწიფოს მხრიდან 
 ეიქმნასש ,ესაბამისი პროექტები, წახალისდეს აგრობიზნესის სფეროს საქმიანობებიש ავდესשემუש
სასაწყობო მეურნეობები. აგრარული სექტორის განვითარების ერთ-ერთი მნიשვნელოვანი ფაქ-
ტორი ქვეყანაשი აგროდაზღვევის განვითარებაა. ეს მნიשვნელოვნად שეამცირებს აგროსფეროשი 
არსებულ რისკებს და ხელს שეუწყობს აგრარული სექტორის დაკრედიტების მოცულობის ზრდას 
(თ. ლაზარიაשვილი, 2015). რაც სამწუხაროა, რადგან ექსპორტის გასაძლიერებლად ერთ ერთი 
მნიשვნელოვანი სწორედ სოფლის მეურნეობაשი שექმნილი პროდუქტებია.  

საქართველოს მსგავსი ქვეყნებისათვის სოფლის მეურნეობისა და მასთან დაკავשირებული 
დარგების მდგრადი განვითარება აუცილებელია ეკონომიკური ზრდისთვის. ამასთან, მდგრადი 
სასურსათო უზრუნველყოფის მისაღწევად აუცილებელია ამ პრობლემის არამარტო ეკონომიკუ-
რი, არამედ პოლიტიკური მხარდაჭერის გამოწვევების שესწავლაც (KPMG International, 2013). 
საქართველოს სოფლის მეურნეობის დარგשი დღეს რიგი გამოწვევებია. მთავარ გამოწვევად რჩება 
დარგשი მწარმოებლურობის დაბალი დონე. მაგალითად, საქართველოשი სასოფლო-სამეურნეო 
მიწის ფართობი ქვეყნის მთლიან მიწის ფონდשი שეადგენს 49%-ს, ისრაელשი 20%-ს. მიუხედავად 
ამისა, მიწის ფონდის ასეთი שეზღუდული რესურსის პირობებשი ისრაელשი ფერმერთა 3,7% 
თითქმის 95%-ით აკმაყოფილებს საკუთარი მოსახლეობის მოთხოვნებს. საქართველოשი დაბალია 
ძირითადი აგროსასურსათო პროდუქტებით თვითუზრუნველყოფის მაჩვენებლები (საשუალოდ 
35-60%-ის ფარგლებשი) და სასურსათო უსაფრთხოების მხრივ პრობლემებია (ე. ხარაიשვილი, 
2018). 

ამასთან ერთად, რიგი ექსპერტები თანხმდებიან, რომ მწარმოებლურობის ამაღლებისთვის 
აუცილებელია დანაწევრებული ფერმერული მეურნეობების გამსხვილება. სოფლად მაცხოვრე-
ბელთა დიდ ნაწილს არ უღირს თავისი მცირე ზომის მიწის დამუשავება, არარენტაბელურია მანქა-
ნა-დანადგარების שეძენაც, რაც მწარმოებლურობას აამაღლებდა. რიგ שემთხვევაשი, სოფლად მო-
სახლეობის მიწა დაუმუשავებელი რჩება, რადგან ადგილი აქვს სამსახურის საשოვნელად სოფლი-
დან ურბანულ დასახლებებשი გადასვლას.  

ზოგადად, ინვესტიციების გავლენა მიმღები ქვეყნის ეკონომიკაზე დამოკიდებულია მის ეკო-
ნომიკურ პოტენციალზე, საბაზრო მექანიზმის განვითარების დონეზე, ქვეყანაשი არსებულ საკა-
ნონმდებლო ნორმებსა და სხვა მნიשვნელოვან პარამეტრებზე. მეორე მხრივ, დიდი მნიשვნელობა 
აქვს ინვესტორის ინტერესებს, თავისებურებებსა და მოლოდინებს. მიმღები ქვეყანა, როგორც წე-
სი, ელოდება ინვესტიციების שედეგად ეკონომიკურ ზრდას, ტექნოლოგიური და საექსპორტო პო-
ტენციალის ამაღლებას, დასაქმების ხელשეწყობას, გლობალურ პროცესებשი მეტად ჩართულობას.  
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დიაგრამა 1  

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები(პუი) სოფლის მეურნეობასა და მეთევზეობაשი  
(მლნ აשש დოლარი) 

 

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2019 

თუკი დარგობრივი ჭრილით განვიხილავთ განხორციელებულ პუი-ებს, მისი ყველაზე დიდი 
წილი ტრანსპორტსა და კავשირგაბმულობაზე მოდის, ასევე, მნიשვნელოვანი ინვესტიციებია გან-
ხორციელებული ენერგეტიკისა და საფინანსო სექტორებשი, თუმცა, განხორციელებული 
ინვესტიციების ყველაზე სწრაფი ზრდის ტემპი სამשენებლო სექტორს აქვს. 

დიაგრამა 2  

საქართველოשი პუი-ს გადანაწილება სექტორების მიხედვით 2018 წელს (მლნ აשש დოლარი) 
 
 

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2019 

აგრარულ სექტორשი განხორციელებული ინვესტიციები გავლენას ახდენს არა მარტო ამ სექ-
ტორის წარმოების მოცულობაზე, არამედ იმ სექტორებზეც, რომლებიც სოფლის მეურნეობის 
პროდუქტს თავიანთ წარმოებაשი იყენებენ. სოფლის მეურნეობის სექტორשი განხორციელებული 
ინვესტიციები აგროპროდუქტის წარმოებას 31%-ით ზრდის, რაც ამცირებს აგროპროდუქტების 
ფასს და დადებითად აისახება მოსახლეობის რეალურ שემოსავალზე. „ძირითად სასოფ-
ლო-სამეურნეო და მეთევზეობის პროდუქციაზე, ბიოსაწვავზე ეკონომიკური ურთიერთთანამ-
 რომლობისა და განვითარების ორგანიზაციისა (OECD) და გაერთიანებული ერების საკვებისა დაש
სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) 2024 წლის პროგნოზის მიხედვით მოსალოდნელია ფა-
სების კლება ყველა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციაზე მომავალი 10 წლის განმავლობაשი. პრო-
დუქციის ზრდა, სავარაუდოდ, განპირობებული იქნება პროდუქტიულობის ზრდითა და ფაქტო-
რებზე ფასების კლებით. ადგილი ექნება მოთხოვნის ზრდის שენელებას სასოფლო სამეურნეო 
წარმოების ზრდის მაღალი დონის პირობებשი. ამასთან ერთად, განვითარებად ქვეყნებשი მოსა-
ლოდნელია მოთხოვნის სტრუქტურაשი მნიשვნელოვანი ცვლილებები (ი. ნაცვლიשვილი, 2016). 
სოფლის მეურნეობას გაცილებით მჭიდრო კავשირი აქვს სხვა დარგებთან, ვიდრე დანარჩენ დარ-
გებს ერთმანეთთან, რაც განპირობებულია იმით, რომ აგროპროდუქტი უპირატესად იყიდება ად-
გილობრივ ბაზარზე, აგრარულ მეურნეობაשი გამოყენებული שუალედური რესურსები, რომელსაც 



246

სხვა დარგები აწარმოებენ, ნაკლებად იმპორტირებადია. ასევე, სხვა დარგებიც აქტიურად იყენე-
ბენ აგროპროდუქტებს שუალედურ რესურსებად. სოფლის მეურნეობის პროდუქტების იმპორტსა 
და ექსპორტს שეაქვს თავისი კორექტივები, თუმცა ვერ ამცირებს აგრარული სექტორის როლსა და 
კავשირს სხვა დარგებთან. იმისათვის, რომ საქართველოს ეროვნული ეკონომიკა ინტეგრირებული 
იქნეს მსოფლიო ეკონომიკურ სივრცეשი, აუცილებელია שეიქმნას გარკვეული პირობები, რათა სა-
 ი წარმოებულ სასურსათო პროდუქტებს მსოფლიო ბაზარზეשუალება მიეცეს აგრარულ სექტორש
გასვლისათვის. ქვეყანაשი უნდა იწარმოებოდეს ისეთი პროდუქტები, რომლებიც იქნება იაფი, მა-
ღალხარისხიანი და გაუწევს კონკურენციას მსოფლიო ბაზარზე წარმოდგენილ პროდუქტებს. 
უცხოელი ექსპერტებისა და ქართველი სპეციალისტების აზრით, საქართველო განეკუთვნება იმ 
ქვეყნების ჯგუფს, რომელსაც სოფლის მეურნეობისა და კვების მრეწველობის საექსპორტო პრო-
დუქციის წარმოების უდიდესი პოტენციალი გააჩნია. აგრარული წარმოების სფეროשი მიღწეული 
 .ედეგები საკმარისად არ არის მიჩნეული კონკურენტუნარიანი წარმოების უზრუნველსაყოფად (ეש
ხარაიשვილი, 2018). ამ სფეროשი ეკონომიკური ზრდისა და სოციალური სტაბილურობის მისაღწე-
ვად, აგრარული სექტორის განვითარების שემაფერხებელი ფაქტორების დასაძლევად მნიשვნელო-
ვანია ფინანსური ინსტრუმენტების, მათ שორის ინვესტიციების ეფექტიანი გამოყენება. საინვეს-
ტიციო გარემოს რეგულირების პირდაპირი გზაა ამ საქმიანობაשი ჩართულ პირთა უფლებებისა და 
ინტერსების დაცვა, ამასთან მათი პასუხისმგებლობის განსაზღვრა კანონის დარღვევის שემთხვე-
ვაשი. აღსანიשნავია, საინვესტიციო პროექტების שემუשავება რეგიონული ან დარგობრივი საინვეს-
ტიციო პროგრამების ჩამოყალიბება და სხვა. ჩატარებული კვლევებით დადგენილია, რომ საქარ-
თველოს აგრარულ სფეროשი ფორმირებული არ არის ეფექტიანი მიწოდების ჯაჭვი, რაც რიგ 
პრობლემას ქმნის და დიდი დანაკარგებს იწვევს. שესაბამისად, დასახელებული პრობლემის მოგვა-
რებაשი მნიשვნელოვანი ნაბიჯი იქნება მიწოდების ჯაჭვის ინვესტირება (ე. ხარაიשვილი, 2017). ინ-
ვესტიციების განხორციელება ყოველთვის კავשირשია ახალი სამუשაო ადგილების שექმნასთან. 
იმისთვის, რომ ქვეყანაשი მოხდეს გარკვეული სახის ინვესტირება, საჭიროა მოქალაქეებმა שექმნან 
გარკვეული დანაზოგები და שემდგომ მოახდინონ სხვადასხვა სფეროשი ინვესტირება, მაგრამ თუ 
ეს დანაზოგები არის მცირე ან საერთოდ არ არის, მაשინ აღნიשნული უკმარისობა უნდა שეივსოს 
ინვესტიციებით (ლაზარიაשვილი, 2015). 

ქვეყანა ჯერ კიდევ დგას მრავალი პრობლემის წინაשე და მათი მოგვარება პრიორიტეტულია 
ეკონომიკური ზრდისა და განვითარებისთვის. საჭიროა ისეთი სტრატეგიული გეგმის שემუשავება, 
რომელשიც განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა שემდეგ გარემოებებს:  

 მაკროეკონომიკური და პოლიტიკური სტაბილურობა,
 მარეგულირებელი კანონებისა და ნორმატივების დახვეწა,
 ძლიერი საბანკო სისტემის ჩამოყალიბება,
 განათლების დარგის ხელשეწყობა,
 სტრატეგიული დარგების განვითარება,
 კონკურენტუნარიანი პროდუქტისა და
 მომსახურების წარმოების ხელשეწყობა,
 ადგილობრივი და მდგრადი ინვესტიციების მოძიება.

დღეს ეკონომიკური პოლიტიკის პრიორიტეტულ მიმართულებებს שორის განსაკუთრებული 
ყურადღება გამახვილებულია ინოვაციის და ტექნოლოგიური განვითარების დონის ასამაღლებელ 
მიმართულებებზე. ამ თვალსაზრისით საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა 
საკუთრების უფლების დაცვის გაძლიერება. აგრარული სექტორისთვის გადამწყვეტია მიწაზე სა-
კუთრების უფლებების აღიარება და დაცვა. სახელმწიფო საკანონმდებლო რეგულაციებით ხელს 
უწყობს ქვეყანაשი ინვესტიციების მოზიდვას, მაგრამ ხשირ שემთხვევაשი ინვესტორებისათვის და-
მაბრკოლებელი ფაქტორია ადგილობრივ მოსახლეობასთან ურთიერთობა. ხשირად იქმნება კონ-
ფლიქტური სიტუაციები ინვესტორსა და მოსახლეობას שორის, რამაც שესაძლოა ინვესტორების 
უკმაყოფილება და ცალკეულ שემთხვევაשი ამა თუ იმ პროექტის ჩავარდნაც კი გამოიწვიოს. სა-
ქართველოს აგრარული სექტორისთვის მნიשვნელოვანია ექსპორტის მასტიმულირებელი პოლი-
ტიკის გატარება და ამით საექსპორტო პოტენციალის მქონე პროდუქტების წარმოების ხელשეწყო-
ბა, პროდუქტებით თვითუზრუნველყოფის გაზრდა და აგროსასურსათო პროდუქციის იმპორტის 
-ემზღუდველი პოლიტიკით, არამედ ადგილობრივი პროდუქციის წარმოეשემცირება არა იმპორტש
ბის ხელשეწყობით. აგრარული სექტორის დარგებმა უნდა שექმნას ქვეყნის ძირითადი საექსპორტო 
პოტენციალი. მნიשვნელოვანია ბაზარზე שეღწევის სტრატეგიების დამუשავება, ფართო მარკეტინ-
გული ქსელის ჩამოყალიბება და ა.ש., რაც ქვეყნის პოპულარიზაციისა და שემოსავლების ზრდის 
საფუძველია.  
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THE ROLE OF INVESTMENTS IN STIMULATING AGRICULTURAL PRODUCTION 
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The paper analyzes the investments in the agrarian sector, shows its role in the growth of production, 
substantiates the need of attracting investments in agricultural sector, analyzes positive and negative factors 
that affect attracting foreign investments and discusses the impact of the investments in agricultural sector on 
the development of other sectors.  
The paper concludes that the agricultural sector can significantly contribute to economic development. 
However, due to certain problems in the sector, this area is not attractive to investors. The low level of 
investment in the agrarian sector can be explained by several basic problems. Investments in the agrarian 
sector affect the development of other sectors which use agricultural products in their activities. The agrarian 
policy that encourages attraction of financial resources in the sector should be developed. For this purpose, 
active cooperation with private sector, insurance companies and microfinance organizations, specialized funds, 
international financial institutions and donor countries is needed; in addition, innovative, sustainable and 
effective models that stimulate attraction of investments in the agricultural sector should be developed. 

 

Keywords: Investment, Agricultural Sector, Productivity, Investment Environment, Farming. 


