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Giriş
Müasir dövrdə, bazar iqtisadiyyatı münasibətləri şəraitində
investisiya resursları uğrunda milli iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sektorları
arasında rəqabət mübarizəsi kəskinləşir. Bu əyani şəkildə ölkəmizin
yüngül sənayesində də özünü göstərir. Azərbaycanın yüngül sənayesinə
xas olan mühüm cəhət - təsərrüfat vəsaitlərinin sürətli dövriyyəsi, sahənin
məhsullarına dəyişilməz tələbat, istehsalın dinamik surətdə genişlənməsi,
avadanlığın və texnologiyaların operativ yenilənməsidir. Bütün bu amillər
yüngül sənayesinə yatırılan investisiyaların yeni şəraitdə inkişaf etməsi
üçün əsasdır. Həm də yüngül sənayenin digər sahələrlə qarşılıqlı əlaqəsi
var, bu sahənin milli iqtisadiyyatın digər sahələrinin (kimya, dəriayaqqabı, maşınqayırma, müdafiə sənayesi, xəz sənayesi və s.) xammalına
və materiallarına ehtiyacı var.
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İnvestisiya siyasətində hər hansı bir modelin tətbiqinin səmərəliliyi
müxtəlif makroiqtisadi kriteriyalardan asılıdır. Yuxarıda deyilənlərlə
yanaşı tənzimlənmənin kifayət qədər təsirli olması bazar iqtisadiyyatı
münasibətləri şəraitində investisiya bazarlarının formalaşmış və gözlənilən
konyunkturasından da asılıdır. Böhran şəraitində, sosial-iqtisadi şəraitin
qeyri sabit olduğu bir şəraitdə Keyns modelinin tətbiqi daha çox aktuallıq
qazanır. Ancaq istehsalın əlverişli inkişaf templərinə nail olunduqdan
sonra, iqtisadi problemlər həll edildidən sonra monetarist (M.Fridman)
modeldən istifadə edilməsi daha məqsədəuyğun olardı.
Qeyd etmək lazımdır ki, investisiyaların cəlb edilməsi, təsərrüfat
subyektlərinin inkişafının səmərəliliyini yüksəldir, müxtəlif iqtisadi
sahələrin cari və perspektiv fəaliyyətləri, təşkilati-iqtisadi strukturların,
həmçinin milli iqtisadiyyatın səmərəliliyini də artırır. Belə bir şəraitdə
investisiyaların
rasional
istifadə
edilməsi
təlimatlarına
və
stimullaşdırılması alətlərinə əsasən investisiyaların həcminin artması
təsərrüfat subyektləri və bütün idarəetmə səviyyələrində dövlət
orqanlarının qarşılıqlı əlaqələrinin məhsuldarlığını yüksəldir [11,12].
Zənnimizcə, bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinin inkişaf etməsi şəraitində
yüngül
sənayedə
investisiya
proseslərinin
stimullaşdırılması
mexanizmlərinin
hazırlanması
sahənin
fəaliyyət
göstərməsinin
səmərəliliyinin qısa və strateji müddətdə yüksəldilməsinin mühüm
şərtlərindəndir. Bunlarla əlaqədar qeyd etmək lazımdır ki, yüngül
sənayenin davamlı inkişaf etməsinə xidmət edən investisiya fəaliyyətinin
stimullaşdırılmasına xidmət edən təşkilati-iqtisadi, normativ-hüquqi,
maliyyə-kredit qərarlarının əsaslandırılması tələb olunur.

Yüngül sənayenin müasir inkişaf yolları
Tədqiqatımız göstərdi ki, yüngül sənaye məhsullarının həcminin
yüksəlməsi üçün qəbul edilən Azərbaycan hökumətinin qərarları sahənin
və daxili bazarın müdafiəsinə xidmət edir. Belə tədbirlər qismində kredit
orqanlarından alınmış kreditlərin faiz dərəcələrinin subsidiyalaşdırılması,
Azərbaycanda analoqları olmayan texnoloji avadanlıqlara görə gömrük
töycülərinin faiz dərəcələrinin sıfıra endirilməsi hesab edilə bilər.
Deyilənlərlə yanaşı Azərbaycan ərazisinə əmtəələrin gətirilməsi və
daşınması məsələləri ilə bağlı
respublikada icraedici orqanların
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fəaliyyətini uzlaşdıran idarələrarası işçi qrupunun yaradılması da
məqsədəuyğun olardı.
Digər tərəfdən ölkəmizdə yüngül sənayenin yenidən canlanmasına xidmət
edən müəyyən tədbirlərin də həyata keçirilməsi məqsədəuyğun olardı.
Həmin tədbirlər bilavasitə hökumət proqramlarına daxil edilməlidir. Onlar
içərisində aşağıdakıları xüsusi ilə qeyd etmək lazımdır: heç də o qədər
vəziyyətin yaxşı olmadığı xam mal bazasının inkişaf etdirilməsi;
keyfiyyətsiz, insan sağlamlığına zərərli olan məhsulların ölkəyə
gətirilməsinin qarşısının alınması; ancaq yüngül sənaye sahəsində fəaliyyət
göstərən kadrların hazırlanması, ixracın stimullaşdırılması və s.
Qeyd edək ki, tekstil-toxuculuq, gön-dəri-ayaqqabı sahəsində fəaliyyət
göstərən şirkətlər hökumətin adekvat sənaye siyasəti qərarlarını qəbul
edəcəklərinə ümid bəsləyirlər. Buraya aşağıdakılar daxil edilməsi məqsədə
uyğundur: üç il ərzində yüngül sənaye müəssisələrinin əmlak vergisindən
azad edilməsi, avadanlıq və xam malın idxalı üçün gömrük vergisinin
ləğvinin saxlanması, ƏDV-nin qaytarılmasının sürətləndirilməsi, qərb
ölkələrindəki
kreditlərdən
istifadə
edilməsi
imkanlarının
yaxşılaşdıdırılması, gömrükdə nizam intizamın yaradılması [13,14].
Onların istəklərinin nə qədər nəzərə alınmasını gələcək göstərəcəkdir. Eyni
zamanda dissertant praktiki tövsiyələrin verilməsini də zəruri hesab edir.
Son illərdə kredit təşkilatlarındakı yüksək faizlərlə kreditlərin verilməsi
yüngül sənaye müəssisələrinin lazım olan həcmlərdə kreditlərdən istifadə
etməsinə imkan vermir. Bizim tərəfimizdən kreditlər üzrə faizlərin
ödənilməsi sxemi təqdim edilmişdir. Kreditlər müəssisələrin texniki
yenilənməsi üçün ayrılmışdır, belə bir dövlət dəstəyi səmərəli dövlət
tədbiri kimi xüsusi olaraq qeyd edilməlidir (bax şəkil 1.).
Eyni zamanda hesab edirik ki, fond bazarının inkişafı, yüngül sənaye
agnetlərinin fəal iştrakı tədbirləri kifayət səmərəli tədbirləri hesab edilə
bilər:
-dövlət və korporativ qiymətli kağızlar bazarının inkişaf etdirilməsi
üçün şəraitin yaradılması;
-yüngül sənayeyə aid fond bazarı alətlərinə inamın yüksəldilməsi;
- sahə müəssisələrinin fond alətlərinin mübadiləli informasiya
təminatı;
- korporativ idarəetmənin səviyyəsinin yüksəlməsi və yüngül sənaye
müəssisələrinin informasiya şəffaflığı.
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Bütün bunlar
yüngül
stimullaşdırılmasını təmin edir.

sənayedə

investisiya

prosesinin

Şəkil 1. Yüngül sənayenin inkişafının stimullaşdırılmasının əsas
tədbirləri. (Mənbə: müəllif tərəfindən tərtib edilib.)

İnvestisiya prosesinin dövlət stimullaşdırılmasında əhmiyyətli rol
İnkişaf Fondların yaradılması və onların istifadəsi oynaya bilər (bax
şəkil 2.).
İstiqamətlər içərisində aşağıdakıları qeyd etmək olar:
Dövlət müəssisələrinin yaradılması və onların nizamnamə
fondunun böyüməsi;
Yüngül sənaye müəssisələrinin səhmlərinin dövlət
tərəfindən əldə edilməsi;
Sahənin kiçik sahibkarlıq subyektlərinə dövlət dəstəyinin
göstərilməsi;
İnvestisiya fəaliyyətinə subsidiyaların verilməsi;
Sahə müəssisələrinin istehsal xərclərinin, kreditlərdən
istifadə edilməsi müqabilində faizlərin ödənilməsi;
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Sərgi-yarmarka
və
reallaşdırılması tədbirlərinin təşkili.

Dövlət müəssisələrinin
yaradılması və onların
nizamnamə fondlarının
artırılması
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innovasiya

fəaliyyətlərinin

Yüngül sənaye
müəssisələrinin
səhmlərinin dövlət
tərəfindən əldə edilməsi

İnkişaf
Fondu
Kredit faizlərinin ödənilməsi
ilə sahənin müəssisələrinin
xərclərinin bir hissəsinin
kompensasiyası

Sərgi-yarmarka və
innovasiya
fəaliyyətlərinin
reallaşdırılması
tədbirlərinin təşkili.

Şəkil 2. İnkişaf Fondun potensialının istifadəsi istiqamətləri
Mənbə: Müəllif tərəfindən tərtib edilib
Hesab edirik ki, investisiya fəaliyyətinin stimullaşdırılması ilə bağlı
respublika səviyyəsində bir sıra vəzifələrin həll edilməsi üçün aşağıdakı
tədbirlər kompleksinin həyata keçirilməsi tələb olunur:
bütün sahibkarlıq subyektləri üçün müasir bazar tələblərinə
cavab verən vahid terminoloji aparatın yaradılması;
regionlar səviyyəsində qanunvericilikdə dəyişikliklərin
edilməsinə
məhdudiyyətlərin
tətbiqi,
hüquq
pozuntuları
və
qauunsuzluqlarının qarşısının alınması;
regional idarəetmə orqanları ilə qarşılıqlı əlaqələrin
müəyyənləşdirilməsi;
əlverişli investisiya mühitinin yaradılması, büünlükdə
ölkənin pozitiv simasının formalaşdırılması;
regional hakimiyyət orqanları ilə yerli özünü idarəetmə
orqanları arasında qarşılıqlı əlaqələrin şərtlərinin formalaşdırılması;
bank sisteminin dəstəklənməsi; ölkə ərazisində inteqrasiya
proseslərinin inkişafı;
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investisiyalar sahəsində ixtisaslaşdırılmış fondların
formalaşdırılması, onların fəaliyyətinə nəzarətin həyata keçirilməsi.
Sahə səviyyəsində investisiya fəaliyyətinin tənzimlənməsi,
stimullaşdırılması və inkişafı tədbirləri bu vəzifələrin həllinə
istiqamətlənməlidir: yerli idarəetmə orqanları ilə səmərəli əmkdaşlıq
üsullarının seçilməsi; investisiya fəaliyyətinin bütün iştirakçılarının
fəaliyyətinin konkretləşdirilməsi; müəssisələrin hazırlanması-investisiya
fəaliyyəti obyektlərinin investisiya prosesində iştirakı; investisiya
fəallığının artması üçün şəraitin yaradılması; sahədə əlverişli investisiya
mühitinin yaradılması; yüngül sənaye müəssisələrinin rəqabət
potensialının yüksəldilməsi [5,6,7].
Yüngül sənaye müəssisələrində investisiya fəallığının stimullaşdırılmasına
xidmət edən idarəetmə qərarlarının məhsuldarlığının yüksəldilməsi üçün
sistemli yanaşmanın tətbiq edilməsi tələb olunur, burada sürətlə dəyişən
xarici mühit şəraitində investisiya prosesinin ayrı-ayrı subyektlərinin
qarşılıqlı əlaqələrinin bütün məcmusu nəzərə alınmalı, strateji
istiqamətlənmiş tədbirlər kompleksi formalaşdırılmalı, investisiya
fəaliyyətinin idarəetmə mexanizmlərinin fəaliyyətinin rasionallaşdırılması,
investisiyalarının həcminin artması təmin olunmalı, ölkədə yüngül sənaye
sahəsinin investisiya potensialı mütləq dərəcədə istifadə edilməlidir.
Yüngül sənayedə müxtəlif sosial-iqtisadi inkişaf ssenarilərinin
formalaşdırılması prosesi üçün hansı resursların qıt olması da
müəyyənləşdirilməlidir. Bu tədbir idarəetmə qərarlarının qəbul edilərək
əlavə resursların cəlb edilməsinə məqsədyönlü şəkildə xidmət edər. Bu
resurslar sahənin fəaliyyətinin strateji mərhələdə rasionallaşmasına, xarici
mühitdə neqativ və pozitiv dəyişikliklərin nəzərə alınmasına zəmin
yaradır.
İnvestisiya
fəaliyyətinin
stimullaşdırılması
mexanizminin
səmərəliləşdirilməsi üçün dövlətin və sahənin məhdud investisiya
resurslarının yüngül sənayenin yarımsahələrində təmərküzləşməsi tələb
olunur. Yüngül sənayenin həmin yarımsahələrinin əhəmiyyətli ölçülərdə
sosial-iqtisadi potensialı vardır və bu sahələr sistem yaradan yarım sahələr
hesab olunur. Göstərilən sahə prioritetlərinin seçilməsi Azərbaycan
Respublikasının kompleks sosial-iqtisadi inkişaf proqramına əsasən həyata
keçirilir. Bütün səviyyələrdəki büdcələrdən investisiya resurslarının
konkret sahənin inkişaf etdirilməsi üçün cəlb edilməsi iki əsas amildən
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asılıdır: sahənin davamlı inkişafından dövlətin cari və perspektiv sosialiqtisadi inkişafının asılılığı; sahənin investisiya resurslarına ümumi
tələbatı, sahə proqramlarının maliyyələşdirilməsi prosesinin dövlət
büdcəsinin nisbi yükünə çevrilməsi.
Vəsaitlərinin çatışmaması zamanı konkret sahənin investisiya layihələrinin
dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməsi qeyri məqsədəuyğun hesab edilə
bilər, çünki bütün bunların nəticəsində ölkənin əsas sosial-iqtisadi
vəzifələrinin həll edilməsi qeyri mümkündür. Cari və perspektiv
vəzifələrin həllinə təsirli investisiya prosesi mexanizmlərinin
formalaşdırılması bütünlükdə investisiya prosesinin stimullaşdırılmasına,
sahəyə strateji mərhələdə investisiya resurslarının cəlb edilməsi və
bölgüsünə əsasən sosial-iqtisadi inkişafa əlverişli şəraitin yaradılmasına
xidmət edir. Bütün bunlar isə investisiyanın həcmi, milli iqtisadiyyatın
iqtisadi və sosial inkişafı səviyyəsi arasında qarşılıqlı əlaqənin
mövcudluğunu şərtləndirir [8,9].
İnvestisiya fəaliyyətinin əsas meyarları qismində aşağıdakıların nəzərdən
keçirilməsi məqsədəuyğun olardı: əhalinin real pul gəlirlərinin dinamikası;
orta əmək haqlarının səviyyəsi; ölkə iqtisadiyyatında əmək məhsuldarlığı
səviyyəsi.
Qiymətləndirmənin obyektivliyinin təmin edilməsi üçün göstəricilərin
həcminə təsir göstərən, lakin investisiya həcmlərinin dəyişilməsi ilə heç bir
əlaqəsi olmayan xarici mühit amillərinin təsiri azaldılmalıdır. İnvestisiya
fəaliyyətinin stimullaşdırılması mexanizmlərinin formalaşması prosesində
məqsədli konkret göstəricilərin seçilməsi sahə kompleksinin ümumi sosialiqtisadi inkişaf istiqamətləri ilə müəyyən edilir [10].
Göstərilən məqsədli hədəf və istiqamətlər aşağıdakı kimi formalaşdırıla
bilər: bütün mülkiyyət formaları üzrə müxtəlif iqtisadi sahələrin təsərrüfat
subyektlərinin investisiyalarının həcminin artması: yüngül sənayenin
prioritet sahələrinə (sistem yaradan ) investisiya qoyuluşlarının artması;
xarici investorların vəsaitlərinin cəlb edilməsi üçün əlverişli şəraitin
yaradılması; innovasiyalı məhsullar istehsal edən sahə kompleksinin
strukturuna daxil olan strukturlardan investisiyaların cəlb edilməsinin
artırılması.İnvestisiya fəaliyyətinin stimullaşdırılmasında perspektiv
istiqamət üstün innovasiya layihələrinin reallaşdırılmasıdır. Bunun üçün
adətən əhəmiyyətli ölçüdə investisiya resursları tələb olunur.
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Səmərəlik baxımında üstün olan investisiya layihəsinin reallaşdırılmasında
əldə edilən sosial-iqtisadi nəticələrdən və bütünlükdə onun sahə üçün
əhəmiyyətindən asılı olaraq cəlb edilən vəsaitlərin həcmi, mənfəət və
rentabelliyin proqnozlaşdırılan göstəriciləri və s. nəzərə alınmalıdır. Qeyd
etmək lazımdır ki, investisiya layihələri bütün səviyyədə dövlət
büdcəsindən və qeyri dövlət büdcəsindən cəlb edilmiş vəsaitlər hesabına
formalaşdırıla bilər, lakin əsasən həmin vəsaitlər dövlət büdcəsi
vəsaitləridir. Prioritet investisiya layihəsinin fərqli xüsusiyyəti xüsusi
idarəetmə sisteminin mövcudluğudur. Həmin idarəetmə sistemi onun
reallaşdırılmasını, investisiya resurslarının cəlb edilməsi qaydaları,
müddətləri və bölgüsünə nəzarət edir.
Nəhayət, investisiya fəaliyyəti prosesində investisiya fəaliyyətinin
stimullaşdırılması üçün şəraitlər məcmusunun formalaşması tələb olunur.
Həmin şəraitdə cari və perspektiv sosial-iqtisadi inkişaf problemlərini özəl
və institusional investorların vəsaitlərinin cəlb edilməsi ilə mümkündür.
Burada normativ-hüquqi təminat aşağıdakı kimi olmalıdır:

adekvat- xarici mühitdə sosial-iqtisadi proseslərə uyğun
olmalıdır;

sistemli - respublika və regional səviyyələrdə normativhüquqi aktlar investisiya subyektləri arasında bütün məcmu qarşılıqlı
əlaqələri reqlamentləşdirməlidir;

şəffaf - investisiya fəaliyyətini reqlamentləşdirən
qanunvericilik aktları hər kəs üçün əl çatan olmalıdır, bunun üçün isə
internetdə ixtisaslaşdırılmış normativ-hüquqi portal yaradılmalıdır;

ziddiyyətli olmamalıdır - qəbul edilmiş normativ-hüquqi
qərarlar, qanunlar Azərbaycan Respublikasının Mülki, Vergi, Gömrük,
Torpaq, Su qanunlarına və Konstitusiyasına zidd olmamalıdır; sabitinvestisiya fəaliyyətinin problemini reqlamentləşdirən qanunvericilik
regional və milli xalq təsərrüfatı komplekslərinin tələblərinə uyğun
tənzimlənməlidir, ancaq belə dəyişikliklər tədricən, əvvəllər investorlar
üçün verilmiş güzəşttlərin saxlanması ilə baş verməlidir. Rasional
normativ-hüquqi bazanın formalaşdırılması üçün investisiya fəaliyyətinin
stimullaşdırılması mexanizminin müəyyən struktur elementi olmalıdır.
Həmin struktur elementi vasitəsi ilə milli qanunvericilkdə monitorinq
həyata keçirilir, investisiya qoyuluşlarının rasionallığının təmin edilməsi
üçün tövsiyələr hazırlanır.
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Eyni zamanda, fəal investisiya siyasətinin həyata keçirilməsi üçün
qeyri ordinar (qeyri adi) tədbirlərin həyata keçirilməsi tələb olunur. Həmin
tərkiblərinə dövlət investisiyaları, kredit, vergi siyasəti, büdcədən kənar
vəsaitlərdən maliyyələşdirmə tədbirlər daxildir.
Nəticə
Yüngül sənayeyə dövlət investisiyası qoyuluşları siyasəti səmərəli
dövlət xərcləri siyasətinin formalaşdırılmasına xidmət etməlidir və onun
səviyyəsi ÜDM-dəki müəyyən çəkisindən aşağı olmamalıdır. Büdcə
vəsaitlərinin xərclənməsinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi tədbirlərinə
aşağıdakıları aid etmək olar:
Ümummilli xarakter daşıyan və dövlətin makroiqtisadi
göstəricilərinə təsir göstərən investisiya layihələrinə sərf edilən vəsaitlərin
geriyə qaytarılmaması şərti ilə yatırılması;
İnvestisiya layihələrinin reallaşdırılması praktikasının
genişləndirilməsi üçün büdcə vəsaitlərinin müsabiqələr yolu ilə
yerləşdirilməsi.
Belə olan təqdirdə dövlət və cəlb edilən investisiyalar bərabər
əsaslarla ayrılır;
Büdcədən kənar investisiyaların cəlb edilməsi və istifadə
mexanizmlərinin formalaşdırılması üçün yüngül sənayedə Milli İnvestisiya
və İnkişaf Fondu yaradılmalıdır. Həmin fondun vəsaitlərindən geriyə
qaytarılması şərti ilə investisiya vəsaitləri kimi istifadə edilə bilər;
Əsas fondların təkrar istehsalına kapital qoyuluşlarının
xroniki qıtlığı şəraitində, bu prosesin maliyyələşdirilməsi sürətləndirilmiş
amortizasiya, amortizasiya ödənişlərinin sürətli köçürülməsi hesabına
həyata keçilir. Belə bir tədbir isə öz növbəsində köhnə avadanlığın
siyahıdan silinməsi və yenisi ilə əvəz edilməsi, innovasiyalara kapital
qoyuluşlarını stimullaşdırır.
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SUMMARY
State regulation of investment processes in light industry

Samir Zeynalov
Azerbaijan University of Cooperation, Baku, Azerbaijan

In recent years the main share of investments in economy were
sent to the oil and gas sector and also to infrastructure projects. In spite
of the fact that development of infrastructure positively influenced
increase in production and the standard of living in the country, it is
necessary to strengthen coordination of investments in light industry
and activity of the industries consuming products of light industry. In
this context growth of investment activity in light industry, formation of
the necessary environment for growth of investments in this industry,
effective use of the internal and foreign investments involved in this
industry of not oil sector, stimulation of investments in light industry
from the state play an important role.
In article assessment of organizational structures of management in
light industry is carried out. Here special attention was paid to such
questions as functional structure of management of the enterprises,
criteria for evaluation of system effectiveness of management,
assessment of efficiency of organizational structures, etc. In article
tendencies of development of light industry of the republic were also
analysed. At the end of article the author reflected scientific conclusions
on the studied subject.
Keywords: Light industry, management, organizational structures,
efficiency, assessment.
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РЕЗЮМЕ
Государственное регулирование инвестиционных процессов в
легкой промышленности
Самир Зейналов
Азербайджанский Университет Кооперации,
Баку, Азербайджан

В последние годы основная доля инвестиций в экономике
была направлена в нефтегазовый сектор, а также в
инфраструктурные проекты. Несмотря на то, что развитие
инфраструктуры положительно повлияло на рост производства и
уровень жизни в стране, необходимо усилить координацию
инвестиций в легкой промышленности и деятельность отраслей,
потребляющих продукты легкой промышленности. В этом
контексте
рост
инвестиционной
активности
в
легкой
промышленности, формирование необходимой среды для роста
инвестиций в данной отрасли, эффективное использование
внутренних и зарубежных инвестиций, привлеченных в данную
отрасль не нефтяного сектора, а также стимулирование
инвестиций в легкой промышленности со стороны государства
играют важную роль.
В статье проводится оценка организационных структур
управления в легкой промышленности. Здесь было уделено особое
внимание таким вопросам, как функциональная структура
управления предприятий, критериям оценки эффективности
системы управления, оценке эффективности организационных
структур и т.д. В статье также были проанализированы тенденции
развития легкой промышленности республики. В конце статьи
автором отражены научные выводы по исследуемой теме.
Ключевые
слова: Легкая
промышленность,
управление,
организационные структуры, эффективность, оценка.

