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Xülasə. Məqalədə Azərbaycanda reallaşdırılan iqtisadi siyasətin innovativ 

fəaliyyətlərin inkişafına yönəldilməsi ilə bağlı əsas məsələləri araşdırılır. 

İnnovasiyaya əsaslanan regional iqtisadi infrastrukturun formalaşdırılması 

prosesində həll edilməli olan əsas vəzifələr müəyyən edilir və bölgələrdə 

belə infrastrukturun yaradılması ilə bağlı bir sıra tövsiyyələr təklif edilir. 
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Abstract. The article examines the main issues 

related to the implementation of economic policy 

in Azerbaijan to the development of innovative 

activities. The main tasks to be addressed in the 

process of forming a regional economic 

infrastructure based on innovation are identified, 

and a number of recommendations are proposed 

for the creation of such infrastructure in the 

regions. 
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Резюме. В статье отражены основные вопросы, 

связанные с реализацией в Азербайджане эко-

номической политики по развитию иннова-

ционной деятельности. Объясняются причины 

необходимости создания инновационных ин-

фраструктур в регионах, выявляются их основ-

ные элементы, описываются интересы основ-

ных субъектов инновационной деятельности и 

внесены ряд предложений и рекомендаций по 

созданию такой инфраструктуры в регионе. 

Ключевые слова: инновационная деятель-

ность, социальная инфраструктура, региональ-

ное развитие, ресурсы, технологический про-

цесс. 

 

1. Giriş 

Regionlarda iqtisadi aktivliyin artırılması ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasında 

həyata keçirilən uzunmüddətli inkişaf konsepsiyası, eləcə də müvafiq sferada dövlət siyasəti 

innovativ fəaliyyətin intensivləşdirilməsinə yönəldilmişdir. Məhz innovativ fəaliyyət 

rəqabətqabiliyyətli məhsulların buraxılması yolu ilə iqtisadi artımın davamlı dinamikasını 

təmin etməyə qadirdir. 

Qarşıya qoyulmuş hədəflərə çatmaq üçün regional innovasiya sistemləri yaradılması 

və bunun əsasında milli innovasiya sistemi dayanması zəruridir. Əlbətdə ki, bu baxımdan 

bölgələrdə innovasiya sahəsini inkişaf etdirmək, regional iqtisadi infrastrukturun inkişaf 

imkanlarını yüksəldən innovasiya strategiyasını formalaşdırmaq, innovasiyaya regional dəstək 
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mexanizmlərini təkmilləşdirmək və səmərəli fəaliyyət üçün əlverişli iqtisadi və hüquqi 

mühitin olması vacibdir. Vəzifələri yerinə yetirmək məqsədilə sistemli şəkildə regionların 

innovasiyalı infrastrukturunu yaratmaq və inkişaf etdirmək lazımdır. 

Ölkə regionlarının infrastruktur elementlərinin əsas forması kimi texnopark tipli 

quruluşlarının müxtəlif formaları qəbul edilə bilər. Ayrı-ayrı elmi, texnoloji və tədqiqat 

mərkəzləri, texnologiya transfer mərkəzləri, biznes inkubasaiya mərkəzləri və sənaye parkları 

innovasiyalı istehsalın təşkili əsasında inkişafın təmin edilməsinə xidmət edir. Bir qayda 

olaraq regionlarda innovativ sənaye parklarına göstərdiyi xidmətlərin xüsusiyyətlərini əks 

etdirən innovasiya və texnologiya mərkəzi, təlim, konsaltinq, informasiya və  marketinq 

xidmətləri mərkəzi, eləcə də sənaye zonası daxil olması məqsədəuyğundur.  

Regionun innovasiya üstünlüyünü yaradan amillər texnoloji, idarəetmə və 

infrastruktur sahələrindən ibarət bir sistem kimi təşkil olunduğundan nəzərə alınmalıdır ki, 

innovasiya infrastrukturu təşkilatları yalnız konkret regiondakı innovativ prosesləri dəstəkləyə 

bilirlər. Lakin yeni məhsul və xidmətlərin) bazar tərəfindən qəbul edilməməsi ilə əlaqədar 

riski əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilməzlər. Eyni zamanda, hər bir region innovativ inkişafı 

yolunda riskli layihələri maliyyələşdirmə mexanizminin inkişaf etməməsi, öz vəsaitlərinin 

olmaması, innovativ layihələrin başlanğıc maliyyələşdirilməsi problemi və müəssisələrdə 

ixtisaslı kadrların çatışmazlığı kimi problemlərlə üzləşir [7, s 112]. Bu da müvafiq dövlət 

qurumlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi və fəaliyyətin səmərəli təşkili nəticəsində aradan 

qaldırıla bilər. 

 

2. İnnovativ iqtisadi fəaliyyətin təşkili xüsusiyyətləri 

 İnnovasiya sahəsində dövlət siyasətinin inkişafı üçün innovativ infrastruktur 

obyektlərinin yaradılması və cari maliyyələşdirmə üçün maliyyə mənbələri meyarlarına 

uyğun elementlərin sistemləşdirilməsi tələb olunur. Həmçinin müvafiq mexanizmlərdən 

istifadə etməklə innovasiya infrastrukturunun inkişafına nəzarət etmək lazımdır. İnnovasiya 

fəaliyyətini innovasiya infrastrukturu оlmаdап təsəvvür еtmək olmaz. Ona görə də innovasiya 

faaliyyətinin əsas istiqaməti infrastrukfurun yaradılması, еlm və istehsal müəssisələrinin 

inteqrasiyasıdır [5, s 165]. İnfrastrukturun formalaşdırılması zamanı maliyyə mənbələrini üç 

qrup element kimi ayırmaq məqsədəuyğundur:  

- layihə tamamilə dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir;  

- özəl maliyyədən tam istifadə edilməsi;  

- dövlət-özəl tərəfdaşlıq prinsipləri əsasında maliyyələşdirilir. 

Maddi resursların mənbəyi gələcək dövrlərdə innovativ infrastruktur obyektlərinin 

fəaliyyətinin spesifik xüsusityətlərini formalaşdırır. İnnovativ sahibkarlığın inkişafı üçün 

dövlət maraqlarına xidmət etmək üçün yaradılan, lakin müəyyən iqtisadi inkişaf mərhələsinə 

çataraq özünü maliyyələşdirməyə keçən qurumların təcrübəsi də xüsusilə önəmlidir [8]. 
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Regionun innovasiya infrastrukturunun inkişafında mühüm amil bir-biri ilə əlaqəli iki 

elementdən təşkil olunan innovasiya prosesidir. Bunlardan biri texnoloji proses, yəni 

innovativ məhsulun yaradılması və onun istehsalının formalaşdırılması, digəri isə konkret 

şəraitdə uğurlu fəaliyyətinin mümkünlüyünü və təbiətini təmin etməkdən ibarət olan sosial-

iqtisadi amillərdir. 

Sosial infrastruktur birbaşa istehsalın inkişafına yəni, əmək vasitələri və obyektləri 

kimi deyil, insanın, onun sosial münasibətlərinin inkişafına yönəlmiş hissəsini təmsil edir. 

Sosial infrastrukturun növləri əmək fəaliyyətinin sosial təşkili, təhsil, mədəniyyət, elm və s. 

kimi fəaliyyət növlərinə uyğundur [9, s 64]. 

Ancaq infrastrukturun innovasiya yönümlü yaradılması tək innovativ məhsul istehsalı 

və onun bazarlarda yayılmasına deyil, eləcə də innovasiyalar yaratmağa və tətbiq etməyə 

təşviq edən stimullara, maliyyə mənbələri, əlverişli sosial şərtlər, elmi istiqamətləndirmə və 

texnoloji tərəqqiyə də ehtiyac var. Əgər bu istiqamət müsbətdirsə, o zaman regionlarda 

cəmiyyət təhsil, elm və istehsalatı birləşdirən və innovasiya prosesinin həm elmi, həm 

texnoloji, həm də sosial-iqtisadi cəhətdən bütün struktur hissələrini özündə birləşdirən bir 

innovasiya sistemi təşkil edilmiş olur. 

Region quruluşca ayrı-ayrı sahələrin vəhdətindən ibarət olsa da, bu vəhdəti onun 

ayrılmaz və çox inteqrir xüsusiyyətli və əhəmiyyətli olan hissəsi - infrastrukturu yaradır. Heç 

bir region müvafiq infrastruktur əldə etmədən müasir inkişaf səviyyəsinə malik ola bilməz [4, 

s 94]. 

İnnovasiya sisteminin bir elementi olaraq innovasiya infrastrukturunun effektiv idarə 

olunması məqsədilə onun formalaşması və fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, o cümlədən 

müvafiq sahədə dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi üçün onun mahiyyəti, hüdudları və 

elementlərinin tərkibinin dəqiq başa düşülməsi lazımdır. Fikrimizcə, bu konsepsiyanı təşkil 

edən fikirlərin təhlili və dünya təcrübəsində innovasiyaya əsaslanan sahibkarlığın 

dəstəklənməsinə yönəlmiş strukturların təhlili əsasında, innovasiya infrastrukturunun 

aşağıdakı əsas xüsusiyyətlərini vurğulamaq lazımdır: 

-  regional iqtisadi sistemdəki resursların daha rasional istifadəsinə kömək edir; 

- hər şeydən əvvəl, bütün sahibkarlıq subyektlərini deyil, ilk növbədə innovasiyalar 

əsasında fəaliyyət göstərən regional sahibkarlıq subyektlərini dəstəkləmək üçün xüsusi olaraq 

yaradılır; 

- innovasiyaya əsaslanan fəaliyyət çərçivəsində reallaşdırılan xidmət və istehsalın 

özünəməxsus xüsusiyyətləri mövcuddur; 

-  dövlət tənzimləməsinə tabe olan rəsmiləşdirilmiş strukturlara malikdir; 

- fəaliyyət göstərməsinin xüsusi məqsədi və nəticəsi mövcud olur.   

Qeyd etməliyik ki, Azərbaycanda regional inkişafın təmin olunmasına xidmət edən 

mühüm qərarlardan biri də mövcud iqtisadi regionların tərkibinin və sayının 

optimallaşdırılması hesab edilə bilər. Belə ki, 2021-ci ildə Azərbaycan Respublikasının 

iqtisadi rayonlarının yeni  bölgüsü təsdiq edilmişdir. Bu bölgü ilə iqtisadi regionların sayı 
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artırılmışdır. Qeyd edək ki, işğaldan azad edilən ərazilərin iqtisadi regionların yeni tərkibdə 

təşkili zamanı xüsusui olaraq nəzərə alınması həyata keçirilən inkişaf proqramlarının 

məqsədlərinə nail olmağa imkan verəcək. Həmçinin müvafiq regionlarda iqtisadi inkişafın 

innovasiya yönümlü təşkili “ağıllı” idarəetmə və iqtisadi sistemlərin qurulması yolu ilə 

mümkündür. 

 

3. Azərbaycanda regional infrastrukturun innovasiyalar əsasında yaradılması 

Azərbaycanın reional infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinin zəruri olmasının mühüm 

amillərindən biri də, Bakı şəhəri ilə digər regionlar arasında sosial-iqtisadi göstəricilər üzrə 

ciddi fərqlərin olmasıdır. Bu fərqlərin aradan qaldırılması, eləcə də əhalinin sosial-iqtisadi 

rifahının yüksəldilməsi məqsədilə müxtəlif inzibati və iqtisadi tədbirlər icra edilmişdir. 

İqtisadi fəallığın artırılması məqsədilə əsas hərəkətverici amil olaraq müxtəlif dövrləri əhatə 

edən Regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramları qəbul edilə bilər. Həmçinin 2016-cı ildə 

təsdiq edilən Strateji Yol Xəritələri də konkret sahələr üzrə həm ümumilikdə, həm də ayrı-ayrı 

regional əhəmiyyətli iqtisadi sahələrin müxtəlif müddətlərdə inkişaf xüsusiyyətlərini nəzərdə 

tutur. Qeyd edilənlərin tərkibində xüsusi olaraq müasir dövrün tələblərinə əsasən innovasiya 

amilinin nəzərə alınması reallaşdırılan müvafiq siyasətin məqsədəuyğunluğunu əks etdirir. 

Müxtəlif strateji dövlət proqramlarında innovasiya siyasətinin, eləcə də innovativ 

iqtisadiyyatın formalaşdırılmasının prioritet məsələlərdən biri olması iqtisadi subyektlərin 

rəqabət şəraitində dayanıqlılığının artmasına təsir edir. Qeyd edək ki, 2016-cı ilin 6 dekabr 

tarixində ölkə Prezidenti tərəfindən verilən “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları 

üzrə strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında” Fərmanda  müəyyən istiqamətlərdə 

innovasiyalara ciddi önəm verilmişdir [3].  

Bildiyimiz kimi Azərbaycanda regionların iqtisadi potensialı əsasən aqrar sahə 

üzərində qurulmuşdur. Bu perspketiv inkişaf baxımından çox mühümdür. Çünki 

Azərbaycanda iqtisadi inkişafın mühüm istiqaməti qeyri-neft sektorunun inkişaf 

etdirilməsidir. Müvafiq sahə həm məşğulluq, həm də ixrac imkanları baxımından xüsusi 

fərqlənir. Regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarından ən sonuncusu, yəni “Azərbaycan 

Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” 

“Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair” 

Strateji Yol Xəritəsinin müvafiq bəndlərinin icra edilməsi nəzərə alınmaqla hazırlanmışdır [1, 

2].  

Dövlət Proqramı çoxşaxəli istiqamətlərlə yanaşı regional inkişafda innovasiya 

fəallığının artırılmasını da nəzərdə tutur. Regionlarda rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi, 

biznes fəaliyyətinin inkişafı, istehsalın təşkili və onun nəticələrinin reallaşdırılması, 

avadanlıqlar bazarında rəqabətin sağlam olması, güzəştli yatırımlara çıxış imkanlarının 

asanlaşdırılması, müxtəlif xarakterli infrastrukturun modernləşdirilməsi, regionlarda əhaliyə 

göstərilən sosial xidmətlərin müxtəlifliyinin artırılması, eləcə də keyfiyyətinin yüksəldilməsi, 
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həyat səviyyəsi üzrə göstəricilərin yaxşılaşdırılması, təbii resurslardan effektiv istifadə yolu 

ilə ekoloji balansın qorunmasına nail olunması da daxil olmaqla bir çox istiqamətlərdə 

innovasiyaların tətbiqi müvafiq məqsədə nail olunmasına birbaşa xidmət edəcək. Həm aqrar 

sahədə, həmçinin emal səanyesi sahəsində innovasiya yönümlü sənaye mərkəzləri və ya 

parklarının yaradılması inzibati tədbirlərin uğurlu nəticəsi kimi qiymətləndirilə bilər. 

Regionlarda sahələr üzrə sənaye və texnoloji parkları regionun iqtisadi həyatının 

hansısa bir sferasında innovasiya prosesinin aktivləşdirilməsinə səbəb olur. Müvafiq 

innovasiya mərkəzləri bir çox xidmətlər təqdim edə bilər. Belə sənaye və texnoloji parklar 

innovasiyaların regional biznes subyktlərinə idxalının təmin olunması yaxud fərdi iqtisadi 

subyektin innovasiya yönümlü problemlərini aradan qaldırmaq məqsədi daşıyır. Qeyd 

etdiyimiz halda innovasiya mərkəzi istehsal subyektləri ilə sıx əlaqədə olaraq rezident və ya 

payçıların innovasiya məsələlərini həll etmək iqtidarında olan innovasiya şirkətlərinin 

əlaqələndirilməsini təmin edir. Beləliklə, innovasiya mərkəzləri və ya texnoloji sənaye 

parkları istehsal subyektlərinə elmə əsaslanan və yüksək dəyərə malik innovasiya proseslərini 

asan formada regionlardakı innovasiya əsaslı biznes subyektlərinə təqdim edə bilər.  

Belə ki, Dövlət proqramları ardıcıl və məntiqi olaraq regionların infrastrukturu da 

daxil olmaqla hərtərəfli inkişafını əhatə edir. 2019-2023-cü illəri əhatə edən proqramdan 

əvvəlki dövrü, yəni 2014-2018-ci illəri əhatə edən proqramın reallaşdırılması zamanı 

innovasiyalar əsasında sənaye subyektlərini formalaşdırmaq, müvafiq yerlərdə yaşayan 

əhalinin işsizliyinin aradan qaldırılması üçün bir sıra bölgələrdə sənaye məhəllələrinin və 

sənaye parklarının yaradılması  baxımından əhəmiyyətli addımlar atılmışdır [1]. Belə ki, ölkə 

Prezidentinin bir sıra fərman və sərəncamları ilə bir sıra şəhər və rayonlarda sənaye parkları 

və sənaye məhəllələri yaradırlmışdır.  

 
Sxem 1. Müxtəlif regionlarda yaradılmış sənaye parkları və məhəllələri 

 

Müvafiq qərar ölkə regionlarında sənaye sahəsində innovasiyalar əsasında fəaliyyət 

göstərən birnes vahidlərinin, həmçinin kiçik miqyaslı sahibkarlıq sinfi nümayəndələrinin 

Sənaye parkları

Sumqayıt Kimya 
Sənaye Parkı
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Sənaye Parkı
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məhəllələri

Masallı
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fəaliyyətinin stimullaşdırılması, münbit iqtisadi, eləcə də investisiya fəaliyyəti imkanının 

yaradılması, çoxsaylı iş yerlərinin yaradılması aspektindən önəmə malikdir. 

Regional innovasiya fəaliyyətinin stimullaşdırılması və idarə edilməsi üsulları daha 

çox idarə etmə orqanlarından, innovasiya - inkişafı konsepsiyasının tərkibi və 

proqramlarından və eləcə də regionlarda yaradılan innovasiya infrastrukturu obyektlərindən 

asılıdır [6, s 271]. 

Beləliklə, icra edilməkdə olan strateji qərarlar əsasında ölkə regionlarında innovasiya 

prosesinin inkişafının konkret çərçivədə reallaşdırılması düzgün hesab edilir. İnfrastrukturun 

təkmilləşdirilməsi innovasiya ilə əlaqədar həyata keçirilən fəaliyyətin səmərəliliyindən asıldır.  

Müxtəlif qurumlarla yanaşı regional inkişafın innovasiya yönümlü inkişafına təkan 

verməli olan qurumlardan biri də KOBİA hesab edilir. 2020-ci ildə müxtəlif səviyyəli biznes 

qurumlarının elmi-texnoloji və innovativ resurslarla təmin olunması üçün iri şəhərlərdə, eləcə 

də Xaçmaz və Yevlax rayonlarında KOBİA-nın dörd inkişaf mərkəzi istifadəyə verilmişdir. 

Onlar müvafiq sahibkarlar sinfi üçün innovativ fəaliyyətin əsas istiqaməti olan startaplarla 

əlaqədar müxtəlif sahələrdə maarifləndirici işlər həyata keçirilmiş, bunun nəticəsində də 

1100-dən çox sahibkar fəaliyyətə başlamışdır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, innovasiya əsasında fəaliyyət göstərəcək sənaye parkları, 

həmçinin də sənaye məhəllələrinin formalaşdırılması istiqamətində fəaliyyəti İqtisadiyyat 

nazirliyi və yerli icra hakimiyyətləri birgə əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirməldirlər. 

Müvafiq fəaliyyət aşağıdakı istiqamətlərdə həyata keçirilə bilər:  

- ayrı-ayrı şəhər və rayonların qarşılıqlı iqtisadi bütünləşməsini özündə ehtiva edən 

planların hazırlanması; 

- iqtisadi regionlarda mövcud olan tədqiqat mərkəzlərinin fəaliyyətinin 

təkmilləşdirilməsi və əlaqələndirilməsi. Onların regionlarda yerləşən müxtəlif səviyyəli 

istehsal və xidmət subyektləri ilə sıx əlaqələrinin təşkili;  

- xarici investisiya əsasında təşkil edilən müəssisələrin regionlarda yerləşdirilməsinin 

stimullaşdırılması ilə bağlı iqtisadi tədbirlərin görülməsi. 

Nəticə. Müasir şəraitdə regionların iqtisadi inkişafı, maddi-texniki, əmək, informasiya 

və maliyyə mənbələri ilə təmin olunma səviyyəsi həmçinin elmi və texniki və innovativ 

potensialından asılıdır. Bundan əlavə, regionların elmi və texniki inkişafı perspektivləri 

əsasən onların imkanları və yeni texnologiyalar yaratmaq, eləcə də istifadə etmək qabiliyyəti 

ilə müəyyən edilir. Bununla əlaqədar, elmi-texniki və innovasiya fəaliyyətlərinin idarə 

olunması üçün mövcud mexanizmlərin və regional metodların səmərəliliyinin artırılması 

vəzifəsi aktualdır. 

Ölkənin iqtisadiyyatının davamlı inkişafı üçün şəraitin innovasiya prosesinin 

intensivləşməsi əsasında, regional innovativ proqramların inkişafını təmin edən regional 

innovasiya siyasəti hazırlanmalı və qanunverici şəkildə təsdiqlənməlidir. 

Regional İnnovasiya Siyasəti ilə regional və mərkəzi idarəetmə orqanları arasında qarşılıqlı 
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əlaqə əsasında bölgədəki elmi və innovasiya fəaliyyətlərinin inkişafı və onların 

müvəffəqiyyətinin inkişafı üçün müəyyən edilmiş məqsədlər və prioritetlərin birləşməsi əsas 

olmalıdır. 

İnnovasiyalı regional infrastrukturun formalaşdırılması aşağıdakı vəzifələrin həllini 

nəzərdə tutur: 

1. İstehsal üçün strukturların formalaşdırılması və innovativ fəaliyyətə texnoloji dəstək. 

2. Yaradılmış nnovativ məhsulların bazara çıxarılması üçün nəqliyyat-logistika, eləcə 

effektiv bölüşdürmə kanallarının təşkili. 

3. Regional innovasiya sisteminin səmərəliliyi üçün informasiya informasiya 

texnologiyalarının müvafiq səviyyədə tətbiqi. 

4. Regionlarda innovativ fəaliyyəti təşkil edə biləcək kadrlarla təminat məqsədilə təhsil 

infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi. 

Bütövlükdə qlobal iqtisadi vəziyyətin qeyri-sabitliyinin ölkədəki iqtisadi mühitə 

konkret təsirləri şəraitində innovativ bizneslə məşğul olmaq riskinin artdığını qeyd etmək 

lazımdır.  Bu baxımdan, innovasiyanı dəstəkləyən, habelə əqli mülkiyyətin və innovativ 

müəssisə sahiblərinin maraqlarının qorunması ilə bağlı qanunvericilik aktlarının hazırlanması 

və qəbul edilməsi zəruridir. 

Fikrimizcə, regionların innovativ infrastrukturunu formalaşdırarkən rəhbər tutulması 

lazım olan bir neçə ümumi prinsip var ki bunlara da aşağıdakıları aid edə bilərik: 

- innovasiya yönümlü fəaliyyətə dəstək hərtərəfli xarakter daşımalı, innovasiya 

prosesinin bütün mərhələlərində mövcud olmalıdır;  

- innovasiya infrastrukturu obyektlərinin xidmətlərin göstərilməsi zamanı bazar 

davranışını koordinasiya etmələri, habelə təcrübə mübadiləsi üçün ölkədəki müvafiq 

qurumlar ilə qarşılıqlı əlaqədə olması lazımdır;  

- infrastrukturu formalaşdırarkən daxili və xarici təcrübəyə istinad etmək lazımdır. 

 

Ədəbiyyat 

1. “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı 

Dövlət Proqramı” nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Fərmanı, Bakı şəhəri, 29 yanvar 2019-cu il, № 500 

2.  “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair” 

Strateji Yol Xəritəsinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Fərmanı, Bakı – 2016. 

3. Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin təsdiq 

edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, Bakı – 2016. 

4. Əliyev R.R. (2011), İstehsal infrastrukturunun regional aspektləri, Azərbaycanın Vergi 

Xəbərləri, No.2, s.89-98. 

5. Qasımov F.H., Əliyev T.N., Nəcəfov Z.M. (2013), MiIli innovasiya sisteminin təşkili və 

idarə edilməsi, Dərs vəsaiti, Bakı, Elm və təhsil, 680 s. 



İPƏK YOLU, No.3, 2021 

Azərbaycan Universiteti 

 

 
28 

6. Tağıyev A.H., Aslanzadə İ.A. (2017), İnnovasiya menecmenti, Dərs vəsaiti, I hissə. Bakı, 

368 s. 

7. Салихова Б.З., Герасименко Т.А. (2017), Основные проблемы и направления 

развития инфраструктуры региональной экономики, Сборник научных трудов по 

материалам Международной научно-практической конференции. В 4-х частях. Под 

общей редакцией Ж.А. Шаповал, c.111-114. 

8. Нагаева О.С., Основные положения механизма ресурсно-инновационного развития 

региона. Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. 

No.59, https://eee-region.ru/article/5924/ 

9. Polverari L., (2018), Innovation as a regional development driver: Necessary shift or 

policy misdirection?, European Policy Research, University of Strathclyde Publishing, 

72p. 

  

 

https://eee-region.ru/article/5924/

