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Xülasə 
Məqalə tekstil sənayesi müəssisələri üçün resurslara qənaət texnologiyalarının rolunun və əhəmiy-

yətinin tədqiqinə həsr olunmuşdur. Müəllif, resurslara qənaətin sənayenin səmərəliliyinin və gəlirlərin 

artırılması üçün çox əhəmiyyətli alət olması haqqında öz fikirlərini açıqlayır. Məqalədə, müəssisənin 

kompleks modernləşdirilməsi prosesi onun rəqabət qabiliyyətinin artırılması mənbəyi kimi tədqiq edilir. 

Müəllif, resurslara qənaət texnologiyaları əsasında yüngül sənaye müəssisələrində istehsalın təşkilinin 

təkmilləşdirilməsi üzrə aparılan tədqiqatda elmi yanaşmanın tətbiq edilməsinə ehtiyac olduğunu 

əsaslandırır. 

Açar sözlər: istehsalın təşkili, yüngül sənaye, tekstil sənayesi, resurslara qənaət texnologiyaları, 

resurslara qənaət, istehsalın modernləşdirilməsi, rəqabətqabiliyyətlilik.  

 

GİRİŞ 

Yüngül sənaye  Azərbaycanın iqtisadiyyatın-

da çox əhəmiyyətli yer tutur. O, büdcənin for-

malaşmasında iştirak edir və qeyri-ərzaq məh-

sulları ilə əhalinin tələbatını təmin edir. Son 

dövrlərdə ölkənin yüngül sənaye müəssisələ-

rində vəziyyəti mürəkkəb, onun bəzi sahələrində 

isə - kritik  kimi qiymətləndirmək olar. Heç bir 

şübhə yoxdur ki, müasir qloballaşan iqtisadiyyat 

şəraitdə, öz rəqabətqabiliyyətliliyini qoruyub 

saxlamaq üçün, təsərrüfat subyektləri öz fəaliy-

yətlərinə və inkişaf məqsədlərinə, daim, bazar 

mühitinin tələblərini nəzərə alan dəyişikliklər 

etməlidirlər. Məhz bu şərtlər, yüngül sənaye 

müəssisələrində resurslara qənaət texnologiya-

ları əsasında istehsalın təşkilinin təkmilləşdiril-

məsini tələb edirlər.   

 

Azərbaycanda yüngül sənayenin əsas 

inkişaf problemləri 

Məlum olduğu kimi, yüngül sənaye – müxtə-

lif növ xammaldan əsasən kütləvi istehlak mal-

larını istehsal edən ixtisaslaşdırılmış sənaye sa-

hələrinin məcmusudur. Yüngül sənaye ümum-

milli məhsulun istehsalında mühüm yerlərdən 

birini tutur və ölkə iqtisadiyyatında əhəmiyyətli 

rol oynayır. Yüngül sənaye həm xammalın ilkin 

emalını, həm də hazır məhsul buraxılışını həya-

ta keçirir. Yüngül sənayenin xüsusiyyətlərindən 

biri, qoyulan vəsaitlərin tez qaytarılmasıdır. Sa-

hənin texnoloji xüsusiyyətləri, az vəsait sərf et-

məklə, buraxılan məhsulun assortimentini tez 

dəyişməyə imkan verir ki, bu da, istehsalın 

yüksək mobilliyini təmin edir.   

Son illərdə, biznes-cəmiyyətin yerli yüngül 

sənaye müəssisələrinə marağı əhəmiyyətli dərə-

cədə artmışdır. Bunun nəticəsi olaraq, yerli yün-

gül sənaye müəssisələrinin keyfiyyətli məh-

sullarına tələbat çoxalsa da, təklif kifayət qədər 

artmamışdır. Eyni zamanda, sahənin inkişafını 

ləngidən bir çox həllini tapmayan problemlər və 

vəzifələr qalmaqdadır. Bu mövzu, Azərbayca-

nın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına (ÜTT) da-

xil olması ərəfəsində daha da aktuallaşır. Biz 

dünya əmtəə bazarında rəqabət aparmağa qa-

dirik mi?  

Belə ki, əgər 1990-cı ildə Azərbaycanda, 

SSRİ-nın dağılması ərəfəsində, tekstil sənaye-

sində istehsal edilən məhsulunun həcmi faktiki 

qiymətlərlə 170,8 mln. manat təşkil edirdisə [5, 

194], artıq 2013-cü ildə bu rəqəm 51,2 mln. 

manat təşkil etmişdir [6, 29]. 

Müasir dövrdə rəsmi statistika təsdiq edir ki, 

respublikanın yüngül sənaye müəssisələri heç 

də geniş çeşidli məhsullar istehsal etmirlər. Belə 

vəziyyətin səbəbləri sahənin əsas problemlə-

rindən irəli gəlirlər və onların həlli yolları müm-

kün qədər tez aşkar olunmalıdır: 

Mənəvi və fiziki aşılanmaya məruz qalmış 

avadanlıqdan istifadə olunması.  

Beləliklə, ixracyönümlü məhsul buraxılışının 

əsas problemlərindən biri - sahənin texniki cə-

hətdən yenidən təchiz olunmasıdır. Həmçinin, 

yalnız bu prosesin dəstəklənməsi deyil, yüksək 
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 texnologiyalı istehsala keçid üçün şəraitin yara-

dılması. Bu gün, ekspert qiymətləndirməsinə 

görə,  yüngül sənaye müəssisələrinin avadanlıq 

parkının 75-80 faizi köhnəlmiş avadanlıqlardan 

ibarətdir. Ölkənin yüngül sənaye müəssisələrin-

də maşın və avadanlıq parkının hər il yenilən-

məsi 1-2 faizdən artıq deyil. Eyni zamanda, iqti-

sadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə bu göstəri-

ci 14-16 faiz təşkil edir. Son 10 ildə Çinin və 

Türkiyənin yüngül sənaye müəssisələri, həm ix-

rac hesabına, həm də dövlət dəstəyi hesabına, 

tam olaraq, müasir avadanlıqla yenidən təciz 

olunmuşdurlar. Məsələn, Çində, yüngül sənaye 

məhsulları istehsalçıları güzəştli vergitutma reji-

mindən istifadə edirlər. Məhz belə, dövlət səviy-

yəsində aparılan proteksionizm siyasəti nəticə-

sində bu ölkələr yüngül sənaye məhsullarının 

ixracı üzrə dünyada lider-dövlətlərə çevrilə 

bilmişdirlər.    

İstehlak bazarında qeyri-qanuni gətirilən 

məhsulların nisbətən yüksək payı. Ölkəmizin 

yüngül sənaye müəssisələrinin ağrılı nöqtə-

lərindən biri, saxta, qanunsuz və keyfiyyətsiz 

məhsulların qeyri-qanuni idxalıdır. Təəssüf 

ki, rəsmi statistikadan, kölgə sektorunun 

istehsal etdiyi və çox vaxt insan səhhətinə zi-

yan olan məhsulların  satış həcmi haqqında 

məlumatları əldə etmək olmur.   

Müəssisələrdə, istehsalın inkişafı üçün 

vəsait çatışmazlığı.  

ASPI Consulting Engineers (2011) [4] 

şirkətinin qiymətləndirməsinə görə, Azər-

baycan müəssisələrinin yalnız tekstil sahəsin-

də modernizasiya, istehsalın planlaşdırılması, 

inkişaf strategiyasının işlənib hazırlanması, 

regional bazarlara çıxış, investisiyaların cəlb 

edilməsi, beynəlxalq hesabat və keyfiyyətin 

idarəedilməsi sistem-lərindən istifadənin 

tətbiqi üçün ümumi maliyyə vəsaitələrinə 

olan tələbat 200 milyon manat təşkil edir.  

Kadr çatışmazlığı və əməkhaqqı səviy-

yəsinin aşağı olması.  

Hal-hazırda, yüngül sənaye gənclər və mütə-

xəssislər üçün heç də cəlbedici deyil. Bu sahədə 

işçilərin kiçik bir hissəsi çalışır. Xatırladaq ki, 

sovet dövründə demək olar ki, hər bir iri yüngül 

sənaye müəssisəsinin nəzdində texniki-peşə 

məktəbi fəaliyyət göstərirdi.  

Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycanda 

yüngül sənayenin müəyyən inkişaf perspektiv-

ləri vardır. Yerli xammal resurslarının və satış 

bazarının mövcud olması ilə əlaqədar olaraq, 

yüngül sənaye böyük həcmli xarici və daxili in-

vestisiyalar üçün cəlbedici ola bilər.  

 

Resurslara qənaət vəonlardan səmərəli 

istifadə 

Resurslara qənaət istehsalın səmərəliliyinin 

və gəlirlərin artırılmasının ən mühüm alətidir. 

Təsərrüfat fəaliyyəti prosesində müəssisənin re-

sursları mərkəzi yerlərdən birini tutur. Məhz bu-

na görə də, resurslara qənaət və müəssisədə re-

sursların optimal nisbətinin müəyyən edilməsi 

çox aktualdır. Resurs sahəsində maliyyə siyasəti 

müəssisənin qısa müddət ərzində vəziyyətinə 

məqsədyönlü təsir edir və onun cari vəziyyətini 

müəyyənləşdirir. O, iqtisadi inkişaf meyllərini, 

elmi-texniki tərəqqinin perspektiv səviyyəsini, 

müəssisənin istehsal gücünün vəziyyətini diktə 

edir. Təsərrüfat fəaliyyəti prosesində, praktiki 

olaraq, bütün müəssisələr normal iş rejimini tə-

min etmək üçün ehtiyat catışmazlığı problemi 

ilə qarşılaşırlar. 

Xarici tədqiqatçılar, istehsalın səmərəliliyini 

təhlil edərkən, istehsal prosesini təşkilati-texno-

loji sistem kimi araşdıraraq, texnoloji plan par-

ametrlərinin məhsulun keyfiyyətinə təsirini və 

istehsalın texniki-iqtisadi göstəricilərini, təşkilati 

amillərin istehsal prosesinin səmərəlilik göstəri-

cilərinə təsirini tədqiq edirlər [3]. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının mürəkkəb for-

malaşma şəraitində, 1991-ci ildə müstəqilliyin 

bərpa edilməsindən sonra, müəssisə resursların-

dan səmərəli və rasional istifadə probleminə 

maraq artmışdır. Hal-hazırda, resurslar sahəsin-

də idarəetmə qərarlarının optimallaşdırılması 

problemi gələcək vəziyyətin səmərəli təhlilinin 

qiymətləndirilməsi məsələsinə diqqət tələb edir. 

Müəssisənin maliyyə siyasətinin xüsusiyyətləri 

resurslardan istifadənin müxtəlif variantlarının 

hərtərəfli kompleks şəkildə iqtisadi qiymətləndi-

rilməsinə ehtiyacın olmasını göstərir.  Öz növ-

bəsində, daha münasib strategiyanın seçimi real 

iqtisadi şəraitdən asılıdır. Bu şərait, bütövlükdə 

istehsal prosesinin normallaşdırılması üçün mü-

əssisənin maliyyə vəsaitlərinin mövcud idarə 

olunması təcrübəsinin çevik sürətdə dəyişdiril-
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məsini tələb edir. Müəssisəni, öz resurslarını öy-

rənməyə məcbur edən çoxlu sayda səbəb var. 

Bu məcburiyyəti şərtləndirən səbəblər müxtəlif 

olsa da, ümumilikdə onları aşağıdakı kimi ayır-

maq olar: maliyyə göstəricilərinin yaxşılaşdırıl-

ması, istehsalın səviyyəsinin qaldırılması, isteh-

sal fəaliyyətinin həcminin artırılması.  

Resurs sahəsində aparılan dəyişikliklərin sə-

viyyəsi müxtəlifdir. Əgər söhbət istehsalın möv-

cud həcminin artırılmasından gedirsə, qərar ki-

fayət qədər ağrısız qəbul edilə bilər, belə ki, mü-

əssisə rəhbərliyi aydın təsəvvür edir ki, bu şəra-

itdə resursların hansı elementini və nə kimi həc-

mdə artırmaq lazımdır. Lakin, söhbət resurslar-

dan istifadənin səmərəliliyinin artırılmasından 

gedirsə, məsələ bir qədər çətinləşir, belə ki, bu 

zaman,  müəssisənin vəziyyətinin dəyişmə ehti-

malı, əlavə həcmdə resursların olması, yeni 

mektodikaların tətbiqi ehtimalı, mövcud hesabat  

formalarının yeni tələblərə uyğunluğu kimi bir 

sıra amillər nəzərə alınmalıdır. 

Beləliklə, resurslara qənaət - istehsalın bü-

tün amillərinin qənaətli və səmərəli istifadəsi 

üzrə tədbirlər məcmusudur. Bu amillərin ümumi 

xüsusiyyəti, onların istehsalda (istehsal resurs-

ları)  və istehlakda (istehlak resursları) potensial 

olaraq iştirak etməsindən ibarətdir [1, 9]. Re-

surslara qənaət, iqtisadi və sosial inkişaf mə-

sələlərinin həlli üçün bütün növ resursların 

(maddi, əmək, təbii, maliyyə və digərlərinin) 

istifadəsidir. Resurslara qənaət yalnız istehsal 

amillərini deyil, məhsulu da əhatə edir, belə ki, 

bir sahənin məhsulu, onunla ictimai əmək böl-

güsü vasitəsi ilə əlaqədə olan digər sahədə isteh-

lak edilir. 

Yalnız, resurslardan kompleks şəkildə istifa-

də, istehsal zamanı yaranan tullantıların azaldıl-

ması, istehsalın bütün mərhələlərində təkrarre-

sursların yenidən təsərrüfat dövriyyəsinə daha 

geniş sürətdə cəlb edilməsi vasitəsi ilə qənaət 

əldə edilir. 

Resurslara qənaət - texnika və texnologiya-

nın keyfiyyətinin vacıb xarakteristikalarından-

dır. Texnika o zaman qənaətli hesab edilir ki, 

onun istehsalına və istismarına daha az miqdar-

da resurs sərfiyyatı tələb olunsun. Texnologiya 

aztullantılı və ya tullantısız olduqda, ona resurs-

lara qənaət edən texnologiya deyilir.  

İntensiv, resurslara qənaət edən iqtisadi artım 

tipinə keçidlə, məhsulun fondtutumunun və ma-

terial tutumunun azaldılması, əmək məhsuldarlı-

ğının artırılması, məhsulun texniki - iqtisadi gös-

təricilərin və keyfiyyətinin yaxşılaşması ilə əla-

qədar olaraq, resurslara qənaət imkanları da artır.      

 

Müəssisənin modernləşdirilməsi - onun 

rəqabət qabiliyyətinin mənbəyi kimi 

Bizim fikrimizcə, dayanıqlı iqtisadi artım, 

yalnız, əsas kapitala investisiyaların artırılması 

şəraitində mümkündür. Dünya təcrübəsindən 

görürük ki, məhsulun rəqabətqabiliyyətliliyinin 

qorunub saxlanılması üçün, yeni texnologiya-

lara və avadanlığın modernizasiyasına hər il,  

hazır məhsulun satışından əldə edilən vəsaitlərin 

ən azı 8-10%-dən az olmayan həcmdə vəsait 

sərf etmək lazımdır [2]. 

Azərbaycanın tekstil sənayesi qarşısında du-

ran problemlərin öyrənilməsi göstərir ki, möv-

cud vəziyyətdə müəssisələr istehsalın kompleks 

modernləşdirilməsini və onun innovasiyalı və 

rəqabətqabiliyyətli məhsul buraxılışına istiqa-

mətləndirilməsini həyata keçirməlidirlər. Səna-

ye  istehsalının modernləşdirilməsi, müəssisələ-

rin yeni keyfiyyət səviyyəsinə keçirilməsi məq-

sədi ilə aparılan çoxşaxəli kompleksli innovasi-

yalar prosesidir. Bizim fikrimizcə, Azərbayca-

nın müasir yüngül sənaye müəssisəsinin kom-

pleks modernizasiyasının iki istiqaməti möv-

cuddur - texnoloji modernizasiya və personalla 

iş texnologiyalarının modernizasiyası.  

Müəssisənin kompleks modernizasiyası pro-

sesinin strukturunu qısa olaraq xarakterizə edək: 

1.Heyətlə (personalla) iş texnologiyalarının 

modernizasiyası. 

Hal-hazırda kadrlar istənilən müəssisənin 

əsasını təşkil edir. Lakin bir çox sənaye müəs-

sisələrində kadrların qocalması və gənc mütə-

xəssislərin cəlb edilməsi problemi kəskinləşmiş-

dir. Bu problemi həll etmək üçün, müəssisələrdə 

kadr potensialını formalaşdırmaq və daim dəs-

təkləmək lazımdır.  

Kadrpotensialı dedikdə, heyətin (personalın), 

peşəkarvə istehsalattəliminəticəsində əldə etdi-

kləri şəxsikeyfiyyətlərvə bacarıqları başadüşü-

lür. Bu bacarıq və keyfiyyətlər, heyətə (per-

sonala) müəssisənin məqsədlərinin həyata ke-
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 çirilməsi prosesində öz peşə vəzifələrini yerinə 

yetirməyə imkan verir.  

Ümumi şəkildə kadr potensialının idarə edil-

məsinə, kadr potensialının formalaşması, mü-

əssisənin kadr potensialının qiymətləndirilməsi, 

müəssisənin kadr potensialının inkişafı daxildir.  

 

Şəkil №1 

 

2.Renovasiya - bu, fizikivə mənəviaşilanma-

səbəbiilə, maşinvə avadanlıqlarınyeniləriilə 

əvəzlənməsiprosesidir.  

3.Texnolojiinnovasiya - qabaqlayıcı moder-

nizasiya, yəni, prosesvə məhsulinnovasiyaları 

və yabençmarkinqintətbiqisayəsində yeniisteh-

salsəviyyəsinə çıxışdır.   

Prosesinnovasiyası -yeni/yaxşılaşdırılmış is-

tehsal üsulununtətbiqivə yatexnologiyaların, 

avadanlığınvə proqramtəminatınındəyişməsiyo-

luilə, məhsulunistehsal üsuluvə ya çatdırıl-

masıdır. Məhsulinnovasiyası - analoqları ilə mü-

qayisədə ənyaxşı texniki-iqtisadiparametrlərə 

malikolan əmtəə və xidmətlərinbazara çı-

xarılmasıdır.  

Bençmarkinq - aparıcı şirkətlərintəcrübəsinin 

öyrənilməsivə ondan özişində istifadədir. 

Bizimtəcrübədə, müəssisələrin, istehsalsistemi-

nintəkmilləşdirilməsinə 

dairtəcrübəsindənistifadə etməklazımdır. 

Sənayemüəssisəsininistehsalsistemidedikdə, 

onunistehsalatvə satış fəaliyyətində həyatake-

çirtdiyiproseslərinməcmusubaşadüşülür 

(tədarükçülərdənalınanxammalvə material-

lardantutmuş – istehlakçılarahazırməhsulungön-

dərilməsinə qədər). Bunagörə, 

məhsulunkeyfiyyəti, istehsalməsrəfləri, və 

sonnəticədə, müəssisəninrəqabətqabiliyyət-

liliyiistehsalsistemininsəmərəliliyindənasılıdır. 

Qeydetməklazımdırki, hal-hazırdabir 

çoxmüəssisələrin, həmyerli, həmdə xaricdə 

istehsalolunanyeniavadanlıqları almaq 

üçünpulvəsaitləriyoxdur. Bunagörə də, belə 

vəziyyətdə, 

istehsalsistemlərinintəkmilləşdirilməsi üzrə 

müasiridarəetmə metodikalarındanistifadə 

etməklazımdır. Bumetodikalar, 

itkilərinaradanqaldırılması və 

məhsuldarlığınartırılmasınındigərqeyri-

kapitaltutumlu üsullarındanistifadə etməklə, 
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ayrı-ayrı istehsalproseslərinintəşkiliniyaxşılaş-

dırmağaimkanyaradacaqdır. 

Beləliklə, istehsalınmodern-

ləşdirilməsindənistədiyimiznəticəni əldə etmək 

üçün, 

bütövbirtədbirlərkompleksinitətbiqetməklazımd

ır. 

 

Tekstilsənayesimüəssisələrinincariinkişaf

meylləri 

Hal-hazırda, tekstilsənayesində beynəlxalqvə 

millisəviyyəlibirsıraamilformalaşmışdır. Onlara 

aşağıdakılar aiddir: 

 Qlobal iqtisadi böhran nəticəsində elmi-

texniki araşdırmaların maliyyə təminatı azaldıl-

mışdır. Bunun nəticəsində, xarici transmilli 

tekstil və tikiş şirkətləri işlərin az məsrəflər tələb 

etməsi ilə seçilən bazarların axtarışını və yüksək 

texnoloji autsorsinq prinsipləri əsasında sifariş-

lərini yerləşdirilməsini  aparırlar. Böhrandan 

əvvəlki perspektiv işləmələrin başa çatdırılması 

üçün kadr və maddi resursların konsolidasiyası 

(cəmlənməsi) prinsipləri əsasında ortaq tərəf-

daşların axtarışı aktual olmuşdur.  

 Qlobal məlumatlandırma və beynəlxalq 

təhsil internet-məkanı təhsilin, elmin, texnologi-

yaların beynəlxalq bazarlara çıxışının əsasını, 

ilkin şərtlərini yaratmışdırlar. Lakin bu potensi-

aldan, yüksək texnologiyalar sektorunun və 

innovasiyalı iqtisadiyyatın inkişaf etməməsi ilə 

əlaqədar olaraq, iqtisadi inkişaf məsələlərinin 

həllində lazımınca istifadə edilmir. Azərbaycan-

da tədqiqatların və araşdırmaların maliyyələş-

dirmə sistemi bazar iqtisadiyyatının şərtlərinə 

uyğun deyil. Belə ki, bu gün, elmi-texniki 

məhsula tələb yalnız dövlət hesabına formalaşır. 

Dövlət, biznesin aşağı  investisiya aktivliyini , 

həmçinin elmi və innovasiya fəaliyyətinin vergi, 

qanunvericilik və digər alətlərinin səmərəliliyini 

kompensasiya etməyə məcburdur. İnkişaf etmiş 

bazar iqtisadiyyatlı ölkələrdə isə elmə çəkilən 

xərclərin 60-75%-ni biznes maliyyələşdirir. 

Buna görə də, milli elm sistemimiz yalnız 

məhdud dərəcədə iqtisadiyyatın və cəmiyyətin 

tələblərinə istiqamətlənmişdir.  

 Azərbaycanda, innovasiya layihələri və 

texnologiyaları sahəsində rəqabətli kadr mühiti 

inkişaf etdirilmir, bu sahə yüksək ixtisaslı mü-

təxəssislər, elit idarəçiləri üçün cəlbedici deyil. 

Ölkədə, hələ də, elm sahəsində peşəkar kadrla-

rın qorunub saxlanılması üçün şəraitin yaxşılaş-

dırılması müşahidə edilmir. Biznesin innovasiya 

texnologiyalarına həssaslığı çox aşağı səviyyə-

dədir. İnstitusional mühitin zəif inkişafı 

müəssisələrin innovasiya aktivliyini ləngidir.  

 Yeni elmi biliklər əsasında konverqent 

texnologiyaların inkişafı (bio-nano-informasiya 

texnologiyalarının kəsişməsi əsasında yaradılan 

texnologiyalar) iqtisadiyyatın bir çox sek-

torlarının (müdafiə sənayesi, tibb, ekologiya, 

maşınqayırma, kənd təsərrüfatı və iqtisadiyyatın 

digər sahələrində) problemlərini həll edən sə-

mərəli, yüksək səviyyədə xüsusiləşdirilmiş teks-

til materiallarının ixtira edilməsinə imkan 

yarada bilərdi. 

 Prioritet texniki qərarlardan və xammal 

(kətan, yun, dəri və xəz) resurslarından səmərəli 

istifadə etməklə, fundamental və tətbiqi elmi 

tədqiqatların bazası əsasında elmtutumlu tex-

nologiyaların işlənib hazırlanması və tətbiqi; 

yüksək texnologiyalı, çevik, ekoloji cəhətdən tə-

miz, resurslara qənaət edən istehsalların in-

kişafını təmin edən biotexnologiya, lazer, radia-

siya, plazma texnologiyaları, kimya, maşınqa-

yırma, informasiya texnologiyaları sahəsində əl-

də edilən nailiyyətlər tekstil sənayesinin və yün-

gül sənayenin elmi-texniki və innovasiya prob-

lemlərinin həllində və perspektivdə sahənin mü-

asir səviyyədə inkişaf etməsi üçün çıxış yolu ola 

bilərdi. Bütün bunlar tekstil sənayesi və yüngül 

sənaye ilə əlaqəli olan sahələrin də inkişaf 

etdirilməsinə yardım edəcək.   

 

NӘTİCӘ 

Yüngül sənaye müəssisələri üçün resurslara 

qənaət texnologiyalarının rolunu və əhəmiyyəti-

ni qiymətləndirərkən, aşağıdakı nəticəyə gəlmək 

olar: 

1. Müasir iqtisadi inkişaf ölkədə investisiya 

iqliminin yaxşılaşması, müəssisələrin həm mad-

di, həm də qeyri-maddi aktivlərinin yenilənməsi 

aparılmadan, mümkün deyil. Köhnəlmiş əsasda 

yeni, yüksək səmərəli elmi qərarları, praktiki 

olaraq, həyata keçirtmək mümkün deyil, bu da 

modernizasiyanın aparılmasını nəzərdə tutur.  

2. Modernizasiya prosesinin əsasında müx-

təlif yeniliklərin tətbiqinə əsaslanan inkişaf stra-

tegiyası durmalıdır.  
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RESURSLARA QӘNAӘT TEXNOLOGİYALARININ 

ROLU VӘ ӘHӘMİYYӘTİ 

 

 3. İntensiv, resurslara qənaət edən iqtisadi 

inkişaf tipinə keçid, məhsulun fondtutumu və 

material tutumunun azaldılması, əməyin məh-

suldarlığının artması, məhsulun texniki-iqtisadi 

göstəricilərinin və keyfiyyətinin yaxşılaşdırıl-

ması ilə əlaqədar olaraq, resurslara qənaət im-

kanları da artır.  

4. İşlənib hazırlanan innovasiya qərarları 

istehsal edilən məhsulların keyfiyyətinin, əmə-

yin və avadanlığın məhsuldarlığının artmasına 

öz töhvəsini verəcək.  

 

ӘDӘBİYYATSİYAHISI 
1. Кулаженко, Е. Л. Ресурсосберегающие 

технологии в швейной промышленности : курс 

лекций / Е. Л. Кулаженко, Н. В. Ульянова ; УО 

«ВГТУ». – Витебск : УО «ВГТУ», 2011. – 87 с. 

2. Ефимычев Ю.И., Трофимов О.В., Ефи-

мычев А.Ю., Шипилов А.г. Модернизация 

предприятий промышленности: концепция, 

стратегии и механизм реализации // Креатив-

ная экономика. №11. – М.: Изд-во «Креативная 

экономика», 2011. С.31-36.  

http://www.creativeconomy.ru/articles/14224/  

4.Трофимов О.В., Трофимова Т.В. Новая 

концепция стратегического управления пред-

приятиями в современных условиях. //  Креа-

тивная экономика. №3. – М.: Изд-во «Креатив-

ная экономика», 2010. С.31-36.  

5.http://www.creativeconomy.ru/articles/3102/ 

5. Легкая промышленность Азербайджана: спосо-

бны ли мы конкурировать на мировом товар-

ном рынке? //  

http://www.trend.az/other/analysis/1924722.html 

5.Azərbaycan Sənayesi 2004, ARDSK-279 s. 

6.Azərbaycan Sənayesi 2014, ARDSK-338 s. 

 

 

Зейналова  М. С. 

О роли и значении ресурсосберегающих технологий для предприятий текстильной про-

мышленности 

 

Резюме 

Статья посвящена исследованию роли и значения ресурсосберегающих технологий для пред-

приятий текстильной промышленности. Автор рассуждает о ресурсосбережении, как о важнейшем 

инструменте повышения эффективности производства и увеличения прибыли. В статье также 

изучается процесс комплексной модернизации предприятия, как источник повышения его конку-

рентоспособности. В заключении обосновывается необходимость научного подхода в иссле-

довании совершенствования организации производства на предприятиях легкой промышленности 

на основе ресурсосберегающих технологий. 

Ключевые слова: организация производства, легкая промышленность, текстильная промыш-

ленность, ресурсосберегающие технологии, ресурсосбережение, модернизация предприятия, 

конкурентоспособность. 

Zeynalova M.S. 

On the role and importance of resource-saving technologies for textile industry 

 

Abstract 

The article devoted to research of the role and importance of resource-saving technologies for textile 

industry. Author examines resource conservation, as an important tool to improve production efficiency 

and increase profits. The process of comprehensive modernization of an enterprise, as a source of in-

creasing its competitiveness is also a subject of research in the article. Finally, the necessity of a scientific 

approach to the study of improving of the light industry organization production on the basis of resource-

saving technologies is grounded. 

Key words: manufacture, light industry, textile industry, resource-saving technologies, resource con-

servation, modernization of enterprise, competitiveness. 
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