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CURRENT STATE OF INVESTMENT AND DEVELOPMENT  
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Key words: investor, investment, management, credit, enterprise. 
Abstract. Development of the agricultural sector is the most important issue in all countries. In other to make 

the agricultural products to be competitive, it is necessary to development the agricultural sector. In order to achieve 
economic growth, it is also necessary to increase the investment activity in the country. For the creation and 
management of favorable investment climate is needed to strengthen the image of Kazakhstan capital in foreign 
markets, the increase of direct investment flows, rational and efficient use of the state investment, new technologies, 
advanced methods of organization and management are introduced in the work which have an impact on the growth 
of export turnover of Kazakhstan. All these result to the stability of the economy of the country and to the to increase 
production. Thus, the level of productivity in the agricultural sector mainly depends on the investments. 

One of the main types of work in regulation of investment processes in agriculture is the influence of the state 
through the creation of favorable conditions for investors. In present time agricultural products directly depend on 
financial support of the state, realized through price policy, provided various benefits for credit, subsidies and other 
payments from the budget. 

The need for substantial subsidies to agriculture due to the fact that agricultural production greatly determines 
the conditions of human life and it also depends on great volumes of both material and technical resources, and its 
turn economic growth stimulates the development of other fields of industry, attract a considerable number of work 
force and also provides with economic and food security of the state. 

 
 

ƏОЖ 332.1 
 

ҚАЗАҚСТАН АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫН ИНВЕСТИЦИЯЛАУДЫҢ 
БҮГІНГІ КҮНГІ ЖАҒДАЙЫ ЖƏНЕ ОНЫҢ ДАМУЫ 

 
Б. М. Дандаева  

 
Қ. А. Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Түркістан, Қазақстан 

 
Тірек сөздер: инвестор, инвестиция, басқару, кредит, кəсіпорын.  
Аннотация. Бүгінде аграрлық секторды дамыту барлық мемлекеттерде ең басты өзекті мəселеге айнал-

ған. Елімізде өндірілген ауылшаруашылығы өнімдерінің бəсекелестік қабілеттілігі болу үшін аграрлық 
саланың тұрақты дамуын қамтамасыз ету қажет. Экономикалық өсудің қарқындарына қол жеткізу үшін елде 
инвестициялық белсенділікті арттыру қажет. Ол үшін тартымды инвестициялық ахуалды қалыптастыру жəне 
басқару арқылы Қазақстан капиталдарының сыртқы нарықтардағы имиджін нығайту, тікелей инвестиция-
лардың ағынын арттыру, мемлекеттік инвестицияларды ұтымды жəне тиімді пайдалану талап етіледі, яғни 
инвестиция арқылы жаңа технологиялар енгізеді, өндірісті басқару мен ұйымдастырудың озық əдістермен 
жұмыс істейді, Қазақстан экспорты айналымының өсуіне ықпалын тигізеді. Осының барлығы айналып кел-
генде ел экономикасының тұрақты болып, өндіріс өнімінің көбеюіне жол ашады. Сондықтан, ауылшаруа-
шылығы саласының өнімділік деңгейі айтарлықтай дəрежеде инвестицияның құюылуына байланысты. 
Осыған байланысты ауылшаруашылық саласында инвестициялық үрдісті мемлекетпен басқарудың негізгі 
бағыттары инвесторларға қолайлы жағдай жасау. 
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Ауылшаруашылығына инвесторлар қолайлы жағдай туғызу негізінде инвестицияны басқарудың барлық 
тұлғаларының іс-əрекеттерін ауылдық əлеуметтік дамуының жалпы бағыттылығымен сипатталатын эко-
номикалық мүддесінің үйлесімділігін жəне олардың инвестициялық қызметінің белсенділігін арттыруды 
қамтамасыз ету қажеттілігі туындады. Инвестицияны басқару механизмдерін жүзеге асыру мемлекеттік 
қаржылық қолдау, инвестициялық жеңілдіктер енгізу, жеңілдетілген несиелеуді қолдану, амортизациялық 
саясат, ауылшаруашылық кəсіпорындарының тұрақтылығын жоғарылату жөніндегі шаралар кешенін жүзеге 
асыру жолымен мүмкін болады. 

 
Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ə. Назарбаевтың Қазақстан халқына 

«Қазақстан-2050» Стратегиялық қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты Жолдауында 
ауылшаруашылығы өніміне өсіп отырған жаһандық сұраныс жағдайында ауқымды жаңғырту 
қажеттілігін сілтеді. Ол агроөнеркəсіп кешенінің маңызды міндеті болып табылады. Ол үшін 
мыналар қажет: жер өндеу мəдениетін өзгерту жəне жаңа ғылыми, технологиялық, басқарушылық 
жетістіктерді ескере отырып мал шаруашылығындағы дəстүрлерімізді жаңғыртуымыз қажет [1]. 

Ауылшаруашылығы Қазақстан экономикасының ең перспективалы саласы болып табылады. 
Ауылшаруашылығы өнімдерін өндіру жəне қайта өңдеу ісі еліміздің аграрлық саласын жаңа 
сапалық деңгейге көтеруге мүмкіндік береді, сөйтіп оның жоғары бəсекеге қабілеттілігін қам-
тамасыз етеді. Кеден одағына, əрі қарай Дүниежүзілік сауда ұйымына ықпалдасу аясында бұл 
мəселе аса өзекті болып табылады. 

Бүгінде агроөнеркəсіп кешенін басқару жүйесінде мемлекет тарапынан реттеу мен қолдау 
негізінде əртүрлі жеңілдіктер қарастырылуда. Мұнда ауылшаруашылығын басқарудың салалық 
территориялық органдары басты рөл атқарады, тікелей ықпал ету ауылшаруашылық өнімін 
дайындауға араласу, баға белгілеу, ауылшаруашылық техникасының жай күйінде мемлекеттік 
техникалық қадағалауды жүзеге асыру, қызмет көрсету бірлестіктерінің жəне тағы басқа салалық 
территориялық органдардың жүйесімен қамтамасыз етіледі. Осы негізде ең алдымен ауыл-
шаруашылығын инвестициялау мүмкіндіктеріне жол ашу керек. Бұл деген осы саланың келешекте 
даму ерекшеліктерін көрсетеді [2]. Осыған орай ел экономикасы шетелдiк қаржыландыру үшiн өте 
қолайлы үштiктiң қатарынан көрiнiп жүр. Саяси тұрақтылық, iшкi экономикалық ахуал мен 
индустриялды-инновациялы дамуға бет бұрған мемлекетiмiзге қаржы құю оңтайлы болып келеді. 
Қазақстанға инвестиция салуға құлшыныс бiлдiрушiлер саны артуда. Оның басты негізгі себебi – 
біздің мемлекетімізде қалыптасқан тұрақтылық. Оның үстiне инвестиция салуда жергiлiктi үкiмет 
пен инвесторлардың қарым-қатынасы маңызды [3]. 

Елiмiздегі осындай оңды жайттарды ескере отырып, ҚР Президентi жанындағы шетелдiк 
инвесторлар кеңесiмен бiрлесiп басқа да салалар бойынша инвестициялық меморандумға қол 
қойған болатын. Сондай-ақ, инвесторлар назарына шикiзаттан тыс ауылшаруашылығы, инфра-
құрылым жəне туризм салалары бойынша оңтайлы бағдарламалар ұсынылды. IV Инвестициялық 
саммит iрi компаниялар мен инвесторлардың басын бiрiктiрдi, ортақ мүдделер мен мақсаттарды 
анықтады. Ал ең бастысы, жаңа инвестициялық жобалар бойынша меморандумға қол қойылды, 
бұл өз кезегiнде елiмiздегi инвестициялық салымдардың санын арттыра түсті. Осы саммитте 
Елбасы елiмiздегi экономиканы жақсартуға, өндiрiс мүмкiншiлiктерiн дамытуға бағытталған 
бағдарламаларды атап өтті. Себебi, нақты осы бағдарламалар негiзiнде көптеген салаларға оның 
ішінде ауылшаруашылығы саласына инвестиция тарту қажеттiлiгі туындады [4]. Міне, бүгінде 
инвестицияны тартуды жүзеге асыру арқылы елдің ауыл шаруашылығы өнімінің негізгі түрлері 
бойынша, егіншілік шаруашылығында өзін-өзі толық қамтамасыз етуіне қол жеткізуі мақсатында 
ылғалды үнемдейтін технологияларды жəне тамшылата суаруды белсенді қолдану арқылы егіс 
алқаптарын кеңейту есебінен астықтың өнімділігі артты, ауыл шаруашылығы өнімін өндіретін 
кəсіпорындар техникалық жəне технологиялық тұрғыдан қайта жабдықталды [5].  

Тəуелсiздiк алған жылдардан берi елiмiзге 108 миллард доллар инвестиция салынған. Бұл 
Орталық Азия елдерiне құйылған капиталдың 80 пайызын құрайды. Қазiр шетелдiк капиталы бар 
20 мың кəсiпорын ел экономикасына өз үлесiн тигiзуде. «Жақын арада «Самұрық-Қазына» ұлттық 
əл-ауқат қоры инвесторлар үшiн аса iрi жобаларды жариялады. Үкiмет тарапынан мақұлданған 
Үдемелi индустриялық-инновациялық даму бағдарламасындағы жобалардың жартысын қазiргi 
таңда Ұлттық əл-ауқат қоры қаржыландыруда. Бұл 32 жобадағы қаражаттың жалпы сомасы             
20 миллиард доллардан астам. Басымдық қосымша құны жоғары өнiм өндiрудi қамтамасыз ететiн 
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жобаларға берiледi. Инвестицияны тартуда өндiрiстiң 12 саласы ерекше айқындалып отыр. Атап 
айтар болсақ, металлургия, мұнай-химия өнеркəсiбi, құрылыс, агроөнеркəсiп пен көлiк жəне теле-
коммуникация саласы əлемде желiлiк кəсiпке қол жеткiзген қаржыгерлердi қызықтырса керек [6].  

Елбасының кезекті 2014 жылғы Жолдауында еліміздің аграрлық секторының тиімділігін 
арттыру мақсатында бірқатар міндеттер көрсетілді. «Ауылшаруашылығы жерлерін жалға тек қана 
инвестиция тарту, озық технологиялар енгізу, бəсекелестікті көтеру жайларын есепке ала отырып 
беру керек. Егер шетел компаниялары жерді жалға алып, ауылшаруашылығы өнімдерін қалай 
өндіру керектігін көрсететін болса, біз одан қорықпауымыз керек», – деді Мемлекет басшысы [7].  

Қазіргі қолданыстағы еліміздің ауылшаруашылығы саласын дамытудың 2010-2014 жылдарға 
арналған бағдарламасы қайтадан кеңейтіліп, саладағы барлық мəселелерді толық қамтитын 2013-
2020 жылдарға арналған жаңа бағдарлама жасалды. Бұл бағдарлама ауылшаруашылығы өнеркəсіп 
кешенінің бəсекелестік қабілетін арттыруға бағытталуымен ерекшеленеді. Қазақстанның Дүние-
жүзілік сауда ұйымына ену кезеңі əсіресе, ауыл шаруашылығына айрықша көңіл бөлу қажеттігін 
алдыға қойып отыр. Алдағы жеті жылға арналған бағдарламада ауылшаруашылығын өркендетудің 
барлық тетіктері қарастырылып, қаржыдан бастап маркетингтік кеңес беруге дейінгі мемлекеттік 
қолдау көрсетудің жолдары мен шаралары нақтылы жобаланды [8]. Бұл төрт бағытта жүргізілетін 
стратегиялық бағдарлама аясында ауылшаруашылығы құрылымдарына қаржылық, мемлекеттік 
реттеу, тауарлар мен қызметтердің қолжетімділігі, инфрақұрылымдарды жетілдіру бойынша 
көмектер көрсетіліп, шаруа қожалықтары мен ауыл фермерлерінің шаруасын жеңілдетуге орай өзге 
де шаралар қолға алынбақ. Сөйтіп, 2020 жылға дейін елде ауылшаруашылығы өнімдері 1,5 есе, осы 
саладағы еңбек өнімділігі 3 есе, экспортқа шығарылатын өнімдер 20 пайызға көбейіп, 6,8 млн. 
гектар пайдаланылмай жатқан жер айналымға енеді. Жеті жылда егін, мал шаруашылығына 
республикалық, жергілікті бюджет есебінен бөлінетін субсидия мөлшерін бүгінгіден 4,5 есеге 
арттыру бойынша жоспарланды [9].  

Елбасымыздың тапсырмасында экспортталатын ет көлемінің жыл сайынғы мөлшерін 60 мың 
тоннаға жеткізіп, етті бағыттағы мал басын көбейту үшін бағдарламада ірі қара, қой өсіретін шаруа 
қожалықтары мен фермерлік шаруашылықтарды құруға ерекше көңіл бөлініп, малдарды сатып 
алуға берілетін несиенің пайыздық үстемесі, субсидияландыру шарттары өзгертіліп, біршама 
жеңілдетілмекші [10]. Мал бағудың қиындығын жеңілдету үшін елімізде шетелдегідей суы, теле-
фон байланысы, техникасы, интернеті бар қолайлы фермерлік шаруашылық орындарын салу қолға 
алынбақ. Бұрынғы мал қыстақтары қалпына келтіріліп, өрістер мен жайлаулар кеңінен пайда-
ланылмақ. Сондықтан келешекте мал өсіріп, оның өнімін өндіруге ден қойған кəсіпкерлерге 
мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан қолдаулар мен көмектер одан əрі арттырылады. Осыған 
байланысты қабылданған бағдарлама аясында сақтандыру жүйесі АӨК субъектілерінің ресурстарға 
қолжетімділігін кеңейтеді жəне ауылшаруашылығын белсенді қаржыландыру үрдісіне қаржы 
институттарын тартты [11]. 

Елімізде мал басын өркендетуге «Сыбаға», «Жайлау» бағдарламалары дайындалды жəне оның 
тигізер пайдасы көп. «Жайлау» бағдарламасы ауыл тұрғындарына тиімді болу үшін əрі қарай 
жетілдіріле түспек. 2013-2023 жылдарға арналып жасалып отырған аталмыш бағдарлама ауылда 
фермерлік шаруашылықтар құруға бағытталып, несиелендірудің тиімді түрін ұсынды. Бағдарлама 
жобасында көрсетілгендей, өндіріске жаңа технологияны енгізіп, кəсіпорынды қайта жарақтан-
дыруға қаржы салушы субъектілерге де мемлекет тарапынан субсидия берілетін болды. Бұл 
инвестициялық субсидияландыру жобасы 2014 жылдан бастап жүзеге асырыла бастады. Германия, 
Канада сияқты алыс шетелдерді айтпағанда, Кедендік одақ құрамындағы Ресей мен Беларусь 
елінде ауылшаруашылығының, соның ішінде қайта өңдеу өнеркəсібінің дамуына қолайлы жағдай 
туғызған инвестициялық субсидияландыру жобасына біздің ел де үлкен үміт артып отыр. Енді 
шаруашылықты өркендетуге салынған инвестицияның 20 пайызы мемлекет тарапынан субсидия 
түрінде қайтарылады [12]. 

«ҚазАгро» ұлттық холдингі» компаниялар тобындағы қаржы ұйымы – «Ауылшаруашылығын 
қаржылай қолдау қоры» АҚ 2013 жылы ауыл тұрғындарына жəне ауылшаруашылығы тауар өнді-
рушілеріне жалпы сомасы 13,7 млрд. теңге қарыз берді, оның ішінде республикалық бюджеттен – 
3,7 млрд. теңге, өз қаржысынан – 1,4 млрд. теңге, тартылған қаржыдан (оның ішінде – Жұмыспен 
қамту – 2020 бағдарламасымен) – 8,6 млрд. теңге жұмсалды. Республикалық бюджеттен бөлінген 
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қаржы «Сыбаға» бағдарламасы бойынша фермерлік шаруашылықтарға ірі қара малдың аналық 
басын сатып алу үшін, өз қаржысы – «Егінжай» бағдарламасы бойынша көктемгі дала жəне егін 
жинау жұмыстарына жəне «Сыбаға» бағдарламасына, тартылған қаржы – «Сəтті» исламдық 
қаржыландыру жəне Жұмыспен қамту – 2020 бағдарламаларына бағытталды [13].  

Жалпы, ауылшаруашылық өңдеуді мемлекеттік қолдау шеңберінде, 2020 жылға дейін 
бюджеттен 140 миллиард теңге шамасында бөлінетін болады, бұл беларуссия өндірушілері мен 
ресей өндірушілерін қолдау деңгейімен отандық өндірушілерді қолдау деңгейін теңестіруге 
мүмкіндік береді.  

Бүгінде бұл саланың ерекшелігі инвестициялық тартымдылық деңгейі, агросектордың да-
муының перспективасының дəлелі ретінде көрініс табады. «КазАгроФинанс» АҚ мəліметтері 
бойынша капитал салымдарының мөлшерлері отандық АƏК-ге жыл сайын өсіп келеді, бұл туралы 
өндіріске қосылған жаңа жобалар көрнекілік ретінде дəлелдейді. «Инвестициялық бағдарлама-
ларды конкурстық іріктеу шеңберінде, 133,4 миллиард теңге сомасына 247 жоба мақұлданды, оның 
ішінен қазіргі кезде пайдалануға 185 жоба енгізілді. Оның ішінде 27 жоба ағымдағы жылы іске 
қосылды [14].  

Нұрсұлтан Назарбаев қазіргі экономикалық ахуалды ескеріп, «Нұрлы Жол» бағдарламасын 
дағдарысқа қарсы жаңа шаралармен толықтыру арқылы қолдау шараларының аясын кеңейткен 
жөн екендігін атап өтті. Бұлардың қатарында отандық машина жасау саласын жəне экспорт-
таушыларды қолдау, шағын жəне орта бизнес кəсіпорындары үшін инфрақұрылымдар жүргізу, 
АӨК-ті мемлекеттік қолдауды ұлғайту, ішкі нарықты қорғау шаралары жəне басқа да бағдарлар 
қарастырылды. Үкімет 250 миллиард теңге көлемінде шұғыл шаралар қабылдау үшін резерв 
жасақтады. Əсіресе, ауылшаруашылық өнімдерін жəне азық-түлік өнеркəсібін дамыту бойынша 
Үкіметке 2013-2014 жылдары қолға алынған жəне бүгінде жалпы қарызы 313 миллиард теңге 
болатын 292 кəсіпорынды қамтып отырған АӨК нысандарын қаржылық сауықтыру жұмысын 
жалғастыру тапсырылды [15].  

Елімізде барлық жұмыс істейтін қазақстандықтардың ішінде ауылшаруашылығымен айна-
лысатын халықтың саны 25 %-ды құрайды. Сондықтан АӨК-ке бөлініп жатқан қосымша қаражат 
қоғамдағы əлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз етіп, АӨК-пен аралас салалардың дамуына 
жағымды əсер бермек. 2015 жылы АӨК субсидиялауға 157,3 млрд.теңге бөлінбек, бұл 2013 жылғы 
көрсеткіштен 1,8 есеге көп (87,2 млрд. теңге). 

Алдын-ала қабылданған «Агробизнес-2020» бағдарламасының жүзеге асырылуының алғашқы 
нəтижелері жайлы айтуға болады. 2014 жылы ауылшаруашылығының жалпы ішкі өнімі 2,5 трлн. 
теңгені құрап, өткен жылдың көрсеткішінен 0,8 %-ға асып түсті. Күрделі табиғи жағдайға қара-
мастан өсімдік шаруашылығының өсімі 98,4 % құраса, мал шаруашылығында – 3,8 % [16]. 

Азық-түлік өнімдерін өндіру 2,9 %-ға өсті. 2014 жылы енгізілген инвестициялық субсидиялар 
ауылшаруашылығының негізгі капиталына инвестициялар көлемін 14,4 %-ға ұлғайтуға мүмкіндік 
беріп, жыл қорытындысы бойынша 166,4 млрд. теңгені құрады. Азық-түлік өнімдерін өндірудің 
инвестициясы 16,5 %-ға артып, 40,8 млрд. теңгені құрады [17]. Айталық, оңтүстік өңірде заманауи 
аграрлық кешеннің іске қосылуы арқылы еліміздің экспорттық əлеуеті артып, мұның барлығы 
мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан қолдаулардың арқасында агроөнеркəсіп кешені заманауи 
технологиялармен қамтылғанын көруге болады. Кəсіпорынға «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында газ құбыры тартылған, компанияға «Агробизнес – 2020» бағдарламасы 
бойынша 516 млн. тг. инвестициялық субсидия берілген. Осы бағыттағы жұмыстарды іске асыру 
барысында əр аудан, қалада агроиндустриалды аймақтар құру қолға алынған [18]. 

Экономиканың аграрлық секторындағы заңнамалық база нарықтық экономиканың талап-
тарына жəне халықаралық тəжірибе нормаларына сəйкес келетінін атап қткен жөн. Бұл ауыл-
шарушылығында тауар өндірушілердің кəсіпкерлік бастамаларын қорғап, қолдауға жəне эко-
номиканың аграрлық секторының инвестициялық тартымдылығын жоғарлатуға бағытталған [19]. 

Осы орайда, ауылшаруашылығы саласын дамытуды экономикалық ынталандыру жəне оның 
инвестициялық тартымдылығын арттыру үшін агроөнеркəсіптік кешенді мынадай бағыттар 
бойынша қаржыландыруды жалғастыру керек: 

1. Агроөнеркəсіптік кешенінде субъектілеріне несие беруді жəне оларды техникамен, жабдық-
пен қамтамасыз ету кезінде пайыздық ставкаларды арзандату; 
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2. Мал шаруашылығының өнімділігін жəне өнімінің сапасын арттыру бойынша мемлекеттік 
қолдау жүйесін тиімді ұйымдастыру; 

3. Егін шаруашылығының өнімділігін жəне өнімінің сапасын арттыру, оның ішінде көктем 
жəне күз мезгілдерінде егінді жинау, қажетті жанар-жағармай материалдарымен қамтамасыз етуді 
субсидиялау жолымен арзандату; 

4. Отандық ауылшаруашылығы тауарларын өндірушілерге тыңайтқыштардың құнын арзан-
дату; 

5. Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамыту; 
6. Бүгінгі дағдарыс жағдайында отандық өндірушілердің өнімді өткізу бойынша жұмыстарды 

ұйымдастыру жəне ауылшаруашылығы өнімінің нарығын басқару жүйесін дамыту керек [20]. 
Демек, экономикалық өсудің қарқындарына қол жеткізу үшін басты міндет елде инвести-

циялық белсенділікті арттыру қажет. Тартымды инвестициялық ахуалды қалыптастыру жəне 
басқару арқылы Қазақстан капиталдарының сыртқы нарықтардағы имиджін нығайту, тікелей 
инвестициялардың ағынын арттыру, мемлекеттік инвестицияларды ұтымды жəне тиімді пайдалану 
талап етіледі, яғни инвестиция арқылы жаңа технологиялар енгізеді, өндірісті басқару мен ұйым-
дастырудың озық əдістермен жұмыс істейді, еліміздің экспорт айналымының өсуіне ықпалын 
тигізеді. Мұның барлығы айналып келгенде ел экономикасының тұрақты болып, өндіріс өнімінің 
көбеюіне жол ашады.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ  
И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В КАЗАХСТАНЕ 
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Ключевые слова: инвестор, инвестиция, управление, кредит, предпрятие.  
Аннотация. Развитие аграрного сектора является наиболее важным вопросом во всех странах. Для того, 

чтобы сельскохозяйственная продукции, производимая в стране, была конкурентоспособной, необходимо 
обеспечить устойчивое развитие аграрного сектора. Чтобы достичь темпов экономического роста, необхо-
димо увеличить инвестиционную активность в стране. Для этого через создание и управление благоприят-
ного инвестиционного климата требуется укрепление имиджа казахстанского капитала на внешних рынках, 
увеличение притока прямых инвестиций, рациональное и эффективное использование государственных 
инвестиций, т.е. путем инвестирования внедряются новые технологии, осуществляется работа с примене-
нием передовых методов организации и управления производством, оказывается влияние на рост экспорт-
ного оборота Казахстана. Все это в итоге приведет к стабильности экономики страны и к увеличению 
объемов производства. Таким образом, уровень производительности сельскохозяйственной отрасли в 
значительной степени связана с привлечением инвестиций. 

Одним из основных направлений регулирования инвестиционных процессов в сельском хозяйстве 
является влияние государства через создание благоприятных условии для инвесторов. В настоящее время 
сельскохозяйственное производство находится в тесной зависимости от финансовой поддержки государства, 
реализуемой через ценовую политику, предоставление различных льгот по кредиту, субсидии и прочие 
платежи из бюджетных средств. 

Необходимость значительных субсидий сельскому хозяйству обусловлена тем, что аграрное произ-
водство существенно определяет условия жизни людей, является потребителем достаточно больших объемов 
материально-технических ресурсов, а экономический рост стимулирует развитие других отраслей; при-
влекает значительное количество рабочей силы; обеспечивает экономическую и продовольственную 
безопасность государства. 

 
Поступила 22.05.2015 г. 
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