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M üqəddim ə
Turizm əksər insanların şüurunda istirahətlə, yeni təəs
süratlarla yadda qalan, qəti şəkildə insan həyatma tanınmamış
yerləri, təbiət abidələrini, tarix və mədəniyyəti, müxtəlif
xalqların adət və ənənələrini öyrənmək üçün təbii yollarla daxil
olan bir vasitədir.
Məlumdur ki, turizm iqtisadiyyatın yüksək gəlirli, daha
dinamik və nəhəng sahələrindən biridir. Hazırda 250 milyondan
çox insan turizm sahəsində çalışır. Onun payına investisiyaların
ümumi həcminin 1%-i, dünya istehlakçı xərclərinin 11%-i,
vergi daxilolmalarının 5%-i və dünya xidmət ticarətinin üçdə
biri düşür. Turizm nəqliyyat və rabitə, ticarət, inşaat, kənd
təsərrüfatı, xalq istehlakı mallarının istehsalı və əsas sahələrin
sosial-iqtisadi inkişafında katalizator rolunu oynayaraq böyük
təsir göstərir. Mütəxəssislərin proqnozlarına görə XXI əsr
turizm əsri olacaq.
Turizm məhsulları və xidmətləri bazarının müasir vəziy
yətinin, onun inkişaf perspektivlərinin, dünya və milli iqtisadiy
yata onun töhfəsinin təhlili son dərəcə vacibdir. Lakin turizm
biznesinin cari problemləri ilə yüklənmədən öncə “turizm” an
layışının mahiyyətini açmaq məqsədəuyğun olardı.
Qədim tarixə malik olan turizmin mahiyyəti hələ də
birmənalı şəkildə müəyyənləşdirilməyib. O, nəinki ayn-ayn
mütəxəssislər tərəfindən, həmçinin çoxsaylı turizm təşkilatlan
tərəfindən m üxtəlif cür şərh edilir. Qəliz sosial-iqtisadi hal kimi
o, kifayət qədər öyrənilməyib və lazımi qiymətini almayıb.
Bütün fəaliyyətlərdə, xüsusən də beynəlxalq razılaşma
larla əlaqəli fəaliyyətlərdə ən aktual məsələ şərhdir. O, razılaş
manın mövzusunu, obyektini və şərtini adekvat təsvir etməyə
imkan verir. Tətbiq olunan terminlərin təsvirində qeyd olunan
variantlar turizm subyektlərinin fəaliyyətinin əməli işində arzu
olunmayan nəticələr verə bilər.
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Turizm terminologiyası ictimai münasibətlər kimi onun
sahə və növləri də inkişaf və formalaşma tempinə uyğun
əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz qalır .
Turizimlə bağlı araşdırmalarımıza başqa insanları da
daxil etmək olar ki, onlar da m üxtəlif konfranslarda, qurultay
larda iştirak edir, işgüzar və peşəkar fəaliyyətlərinin digər sahə
lərində müəyyən turlara gedir və ya bununla bağlı hansısa
tədqiqatlarla məşğul olurlar.
Turist adlandırılan bu insanlar səyahət zamanı müxtəlif
növ nəqliyyat növlərindən istifadə edirlər: velosipeddən baş
layaraq reaktiv təyyarələrədək. Bir çoxu avtomobillərdə, avto
buslarda, hətta motosikllərdə də səyahətə çıxırlar.
Turizmin əhəmiyyətini müəyyənləşdirmək və onun
fəaliyyət sferasını tam təsvir etməkdən ötrü, ilk növbədə tu
rizmdə qarşılıqlı fəaliyyət göstərən m üxtəlif subyektləri
qruplara ayırmaq vacibdir.
1. T uristlər. Onlar təbiətə qarşı müxtəlif fiziki və psixo
loji tələbatlar hiss edirlər və təbiət bu şəxslərin turist fəaliy
yətində iştirak növünü və istiqamətini müəyyənləşdirir.
2. Turistlərə müxtəlif xidmət sahələrini təqdim edən
təşkilatlar. Bunlar turizm bazarındakı tələbi nəzərə alaraq mal
və xidmətləri təqdim etmək yolu ilə turizmdə gəlir əldə etmək
imkanını qazanırlar.
3. Yerli hakimiyyət orqanları. Turizmə gəlirlə bağlı iq
tisadiyyatın vacib faktoru kimi baxırlar, yerli vətəndaşlar bu
biznesdən vergilər qismində yerli büdcəyə daxilolmalar əldə
edə bilərlər.
4. Turistləri qəbul edən tərəf. Turizmi, ilk növbədə,
əhalinin məşğulluğu kimi qəbul edən yerli sakinlərdir. Belə
fəaliyyətlə məşğul olan insanlar üçün hər hansı bir əcnəbi
ölkədən gələn turistlərlə qarşılıqlı ünsiyyət daha vacibdir.
Yuxanda qeyd olunanlardan nəticə çıxararaq, turizm
anlayışı yekun olaraq aşağıdakı kimi müəyyən edilə bilər:
Turizm - fəaliyyəti prosesində turistlərin, təchizatçıların, yerli
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hakimiyyət orqanlannın və yerli sakinlərin birgə fəaliyyəti
nəticəsində yaranan qarşılıqlı münasibətdir.
Mövcud olan turizmin şərhi iki qrupda birləşdirilə bilər.
Onlardan biri çalışanlardır ki, dar ixtisas xarakteri daşıyır,
aynca iqtisadi, sosial, hüquqi və digər turizm aspektlərinə,
yaxud onun növ xüsusiyyətlərinə aid edilir və konkret tapşırığın
həlli üçün alət qismində çıxış edir (məsələn, statistika məqsədi
üçün turizmin müəyyənləşdirilməsi). Digəri konseptual olaraq
mahiyyəti, şərhi bütövlükdə əhatə edir ki, bu da turizimin daxili
məzmununu açaraq, onun müxtəlif xüsusiyyətlərini və mahiy
yətini vahid şəkildə ifadə edib ona sıx bağlı olan əlaqəli hallar
dan ayırmağa imkan verir.
Turizmin statistik müəyyənləşdirilməsi. Statistikada
turizm anlayışı altında əhalinin yaşayış və iş yerini dəyişmədən
miqrasiyasının bir növü başa düşülür. Onun şərhinin vacibliyi
XX əsrin birinci yarısında yarandı. Turizmin artan iqtisadi
əhəmiyyəti, nəticə olaraq səyahət edən şəxslərin statistik uço
tunu şərtləndirdi.
Turist müəyyənləşdirilməsinin öncüllərindən statistika
sualları üzrə ekspertlər Komitəsi Liqi Naçiya məxsus idi
(1937). O, beynəlxalq nüfuz qazanıb, əsasən bəzi əlavələrlə bu
günkü günümüzə qədər gəlib çıxmışdır. Turistlərin şərhi pro
blemi son onillikdə rəsmi turizm təşkilatlarının Beynəlxalq Bir
liyinin (Dublin, 1950, London, 1957), beynəlxalq turizm və
səyahət üzrə BMT-nin Konfransında (Roma, 1963), BTT-nin
konqresində (Milan, 1986), turizm üzrə Parlamentlərarası kon
frans (Haaqa, 1989) və digər müşavirələrdə müzakirə olunub,
bu da turist müəyyənləşdirməsinin nəzəri və praktiki əhəmiy
yətini, həmçinin yeni tendensiyaları hadisələrlə uçotda daha
dəqiq və tam əksetmə cəhdlərini sübut edir.
Hazırkı dövrdə beynəlxalq praktikada turizm və səyahət
statistikası üzrə Beynəlxalq konfransın (Ottava, 1991) tək
milləşdirdiyi və BTT və BMT-nin Statistika Komissiyasının
bəyəndiyi müəyyənləşdirilir. Ona uyğun olaraq turist - ziyarət
çidir, yəni “o şəxsdir ki, səyahət edir və adi mühitdən kənarda
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12 aydan çox olmayaraq baş çəkilən yerlərdə mənbələrdən
ödənilən fəaliyyətlə məşğul olmamaqla hər hansı bir məqsədi
həyata keçirir”.
Turizmdə göstərilən şərhlər statistik tədqiqatların ob
yekti kimi çıxış edən şəxsləri daha dəqiq müəyyənləşdirməyə
imkan verir. Ottava konfransının yekun sənədlərində və BTT
texniki vəsaitlərində turist ziyarətçi kimi müəyyənləşdirilir. Bu
anlayışın turizm statistikasında əsas kimi istifadəsi məsləhət
görülür. O, ümumi əlamətlərə xas olan turist və ekskursantlarla
dəstəni genişləndirir. Onlar arasındakı fərq hadisənin mahiyyə
tinə toxunmur, buna görə də, ekskursiya səfərinə tez-tez turiz
min tipik olmayan hadisəsi kimi baxılır və turistik-statistik
məlumatlarda əks olunur.
Turist və ekskursantlan ziyarətçi kateqoriyasında birləş
dirməyə, eyni zamanda, digər səyahət edən şəxslərdən ayır
mağa imkan verən üç əsas əlamət mövcuddur: adi mühit hü
dudlarından kənara yerdəyişmə, təyin edilmiş yerdə qalma
müddəti və səfərin məqsədi.
Adi m ühit h ü d u d la rın d a n kənara yerdəyişmə - t u 
ristlərin təsnifləşdirilməsinin birinci kriterisi. “Adi mühit” ter
mini Ottava konfransında ona görə dövriyyəyə salınmışdı ki,
hər gün evdən işə (dərsə) gedən və geri qayıdan insanlar istisna
edilsin. Onlar adi mühiti tərk etmirlər və turist sayılmırlar.
BTT-nin turizm statistikası üzrə tövsiyəsində adi mü
hitin parametrləri iki göstərici ilə xarakterizə olunur: obyektin
sıx ziyarət edilməsi və onun uzaqlığı. Şəxsin sıx ziyarət etdiyi
yerlər onun adi mühitinin elementidir, hətta onlar yaşayış
yerindən kifayət qədər uzaqda yerləşsə də. Bu əsasda nümunə
olaraq həmhüdud dövlətdə çalışan və sərhəd hüduduna dəfə
lərlə gedən sərhədyanı rayonlarda yaşayan çoxsaylı sakinlər
beynəlxalq turist kateqoriyasına aid edilə bilməzlər.
Bundan başqa, adi mühit hansı sıxlıqda ziyarət edilmə
sindən asılı olmayaraq insanın yaşayış yerinə bilavasitə yaxın
olan obyektləri də özündə birləşdirir. Bu cür şərh insanların
belə obyektlərə, gündəlik elementlər olan, sadəcə istehsal ob6

yektlərinə deyil, həmçinin, təbii və mədəni obyektlərə psixoloji
yanaşmasından irəli gəlir. Çətin ki, kimsə qonşuluqda yerləşən
teatrın çıxışına turizm tədbiri kimi baxsın. Çünki o, öz əksini
turizm statistikasında da tapmayacaq.
Adi mühit konsepsiyası mütəxəssislər tərəfindən ciddi
mübahisələrə səbəb olub. Ziyarətçinin sıx ziyarət etdiyi ob
yektin müəyyənləşdirilməsi üçün məsafənin hüdudi əhəmiyyə
tini açmaq statistiklər üçün xüsusilə vacibdir və müzakirə ob
yekti olaraq da qalır. Onlar mahiyyətcə ölkələr üzrə ayırılır və
hər bir konkret halda xüsusi əlavələri tələb edirlər.
Q alm a m üddəti - ziyarətçilərin statistik yekununun
ayrılmasının ikinci kateqoriyasıdır. Adi mühit konsepsiyasımn
inkişafına daxil edilir, turist və ekskursantlan rezidentlərdən
ayırmağa imkan verir. Qalma müddəti 12 ayla məhdudlaşdmlır,
bundan sonra isə o, daimi sakin kateqoriyasına keçir və turizm
statistikasında nəzərə alınmır. Əvvəlki yaşayış yerinə qısamüd
dətli ziyarət edib (məsələn, yaxınlarına və qohumlanna baş
çəkm ək üçün) geri qayıtma halında isə o, həmin ərazini ziyarət
edən kimi qeydiyyata alınır. İspaniya və İtaliyada - Cənubi
Avropanın aparıcı turist qəbul edən ölkələri - vətəninə gələn
emiqrantlar, gələn turist axınının böyük hissəsini təşkil edirlər.
Səfərin məqsədi (motiv) - ziyarətçilərin üçüncü əlaməti.
Digər səyahətçilərdən fərqli olaraq onları rəsmi sənədlərdə və
elmi ədəbiyyatlarda geniş şərh olunduğu kimi turist motivi
hərəkətə gətirir. BTT-nin tövsiyəsi üzrə statistik uçotun rahat
lığı üçün turist məqsədləri bir neçə blokda birləşdirilib: asudə
vaxt, rekreasiya, istirahət; qohumlara və tanışlara başçəkmə;
işgüzar və peşəkar məqsədlər (işgüzar görüşlərdə, konfrans
larda, konqreslərdə və s. iştirak); müalicə; dini müqəddəslərə
sitayiş (zəw arlıq); digər turist məqsədləri.
Ziyarətçilərin statistik yekunu, ilk baxışdan müxtəlif
cinsli və rəngarəng görünür. Səyahətlərin müxtəlif vaxtına,
səfər coğrafiyasına, hərəkət vasitəsinə baxmayaraq bütün bu
şəxslər bir kateqoriyada birləşib bütün bunlara qarşı qoyulur -
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bəziləri iş axtarmaq kimi də ödənişli fəaliyyəti həyata keçirmək
üçün yola çıxır.
Səfər məqsədləri (motivləri) üzrə təsnifləşdirmə miqrantların iki kateqoriyasının m üxtəlif iqtisadi təbiətini əks
etdirir. Baxmayaraq ki, təsnifləşdirmə həm daxili, həm də
xarici səyahətçilərə aiddir, amma onların hər birinin xüsusiyyəti
ölkə xaricinə gediş zamanı tamamilə aydın olur. İqtisadi nöq
teyi-nəzərdən xaricdə iş yeri almış şəxs mal və xidmətlərin,
yəni xarici dövlətdə ümumi milli məhsul istehsalçısıdır. S ərf et
dikləri əmək müqabilində onlar müəyyən pul vəsaiti çər
çivəsində mükafat alaraq öz vətənlərinə köçürlər. Buna görə də,
maliyyə münasibətlərində xarici vətəndaşın fəaliyyətinin qar
şılıqlı ödənilməsi, müvəqqəti yaşadığı ölkədən valyutanın axıb
getməsi (xərclərlə) və daimi yaşadığı ölkəyə daxilolmalarla
(gəlirlərlə) müşayiət olunur.
Mal və xidmətlərin istehsalından fərqli olaraq səyahət
edənlər kateqoriyası kimi ziyarətçilər milli məhsulun istehlakçılarıdırlar. Buna görə də turist və ekskursantların səyahətə
xərclədiyi vəsaitlər onları istehlakçı edir.
Səyahətlərdəki xərclər haqqında məlumatlar çox azdır.
Lakin məlumdur ki, Böyük Britaniyada səyahət xərcləri ingilis
ailəsinin illik büdcəsinin qidalanma və ev üçün xərclərindən
sonra gələrək 19% -ni təşkil edir. Almaniyada analoji göstərici
16%-ə, Fransa və ABŞ-da 12%-ə bərabərdir. Orta am erikan
ailəsi səyahətə ildə 6 min amerikan dolları xərcləyir, bir o qədər
də tibbə və yaxud qidalanmaya, geyimə xərclədiklərindən iki
dəfə çox içkilərə və tütünə xərcləyirlər.
Xaricdə olmaq istehlakçı üçün pul axınlarının və dünya
təsərrüfatının müəyyən istiqamətlərini şərtləndirir. T urist və
ekskursantlar pul kütləsini daimi yaşadığı ölkədən qəbul edən
ölkəyə yerləşdirir. İşgüzar səfərlər, dincəlmək üçün səyahət
edənlər, səhhətindəki problemlərlə əlaqədar müalicəyə ge
dənlər, yaxud da ibadət məqsədilə xaricdə olan vətəndaşlar val
yutam qəbul edən ölkəyə aparırlar və həmin ölkənin büdcəsində
eyni dərəcədə valyuta daxilolmaları artır. Bu səbəbdən də on8

larm bir ziyarətçi kateqoriyasında birləşməsi iqtisadi cəhətdən
düzgün olur.
Turizm infrastrukturunun, ilk növbədə, yerləşdirmə ba
zasının inkişaf perspektivinin müəyyənləşdirilməsi üçün
səyahət edənlərin sayından ziyarətçilərin sayının çıxılması ilə
gecələyən ziyarətçilərin yekunu - turistlər və eyni zamanda zi
yarətçilərin - ekskursantların sayının əldə olunması böyük əhə
miyyətə malikdir.
Beləliklə, “turist” anlayışı adi mühit hüduduna çıxan, zi
yarət etdiyi yerdə müvəqqəti qalan, rekreasiya, işgüzar və digər
turist məqsədilə səyahət edən ziyarətçi şəxslə münasibətdə isti
fadə olunur. Bütün bu əlamətlərin hamısı olarsa, bu səyahətçini
turist qismində görməyə imkan verir.
T urizm in mahiyyətinin müəyyənləşdirilməsi. Turizm
haqqında elmi biliklərin inkişafında onun sonuncu sistemli
obyekt kimi öyrənilməsi dayanır. Darixtisaslı çərçivə ilə məh
dudlaşdırılan işçi şərhi bu ictimai-iqtisadi hadisənin müxtəlif
daxili və xarici əlaqələrini üzə çıxarmır. Bu səbəbdən də kon
septual, yaxud mahiyyətcə müəyyənləşdirməyə ehtiyac yaranır.
O, tədqiqat obyekti haqqında kompleks təsəvvürü formalaşdırır.
Turizmin elmi ədəbiyyatda birmənalı müəyyənləşdi
rilməsi yoxdur. M üxtəlif formalaşdırmalara baxmayaraq bütün
müəlliflər “turizm ” anlayışına turizm tələbatını və motivini,
xüsusən də turistlərin davranışlarını, daimi yaşayış yerindən kə
narda qalmalarını, turist, mal və xidmətləri istehsal edən isteh
salçı arasında yaranan iqtisadi münasibətlərini, turizm sfe
rasının ətraf təbiətlə, iqtisadi və digər makromühitlə qarşılıqlı
fəaliyyətini daxil edirlər. Çoxsaylı mütəxəssislər arasında turiz
min mahiyyətinin müəyyənləşdirilməsi turizm sahəsində Elmi
Ekspertlərin Beynəlxalq Assosiasiyası tərəfindən əldə edilib.
Buna müvafiq olaraq, turizm “insanların yerdəyişməsi zamanı,
daimi yaşayış yerindən, iş yerindən fərqli yerlərdə olma zamanı
yaranan münasibətlərin və hadisələrin yekunudur” .
Turizm fəaliyyətinin genişlənməsi, yeni rekreasiya əra
zilərinin qurulması, kurort komplekslərinin inşası böyük kapital
9

qoyuluşunu tələb edir. B ir qayda olaraq, iri layihələr müxtəlif
mənbələrlə maliyyələşdirilir. Onların həyata keçirilməsində iş
güzar əsasda dövlət strukturları, şəxsi maliyyə qurumları (milli
və xarici), beynəlxalq təşkilatlar və s. iştirak edir.
Turizm tələbinin yüksəlməsi nəticəsində kapital qoyulu
şunun artımı və istehsalın real həcminin artması iqtisadi fəaliy
yətin aktivləşməsinin düzgün əlamətləridir. Turizm sahəsində
yaranmış artım tempi zəncirvari reaksiya halında iqtisadiyyatın
digər sahələrinə də Ötürülür. Onlarda investisiya fəaliyyəti bö
lünür, yeni iş yerləri açılır, ticarət dövriyyəsi genişlənir və nə
ticədə gəlir artır - qazanılmış ödəmə, icarə, faiz və gəlir. Artım
tendensiyasına malik əldə olunan gəlirlərin bir hissəsi dövlətə
vergi formasında daxil olur. Bundan başqa, xəzinə idxal və
gömrük rüsumları hesabına dolur. Bu yolla toplanan vəsaitlər
yenidən turizm layihələrinin maliyyələşdirilməsinə, sosial
cəhətdən yoxsul əhali qrupunun istirahət təşkilatlarına maddi
köməkliyin göstərilməsinə, turist kadrlarının peşəkar sisteminin
inkişafına və s. istiqamətləndirilə bilər.
Pul vəsaitlərini yeni tikintilərə və turizm obyektlərinin
əsaslı yenidən qurulmasına paylayaraq, dövlət və digər in
vestorlar təqdim olunan istiqrazlardan mənfəət əldə etməyə can
atırlar. Onlar qoyulan kapitalı və onun faizlərini vaxtında qay
tarmağı nəzərdə tuturlar. Maddi maraq investorları kreditləşmənin daha yaxşı şərtini axtarmağa məcbur edir. Bu məqsədlə
onlar xarici turizm bazarlarına çıxır və kapital ixracatçılarına
çevrilirlər. Bütün bunlar turizmə bazar sistemi kimi baxmağa
əsas verir.
Turizm qəliz törəmədir. O, ilk növbədə, ətraf makromühitlə münasibətlərdə bir vahid kimi təqdim olunur: siyasi,
iqtisadi, sosial, texniki və ekoloji. Ətraf aləm turizmə aktiv təsir
göstərir, bir tərəfdən geniş imkanlar açır, digər tərəfdən yeni
təhlükələrlə qorxudur. Bu səbəbdən də, inkişafın davamlılığına
görə o, xarici mühitdəki dəyişikliklərə uyğunlaşmağa məcbur
dur.
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I FƏSİL. TURİZMİN TƏSNİFLƏŞDİRİLMƏSİ.
BEYNƏLXALQ TURİZM
1.1. Turizmin təsnifləşdirilməsi
Turizmin həddən artıq çox təsnifləşdirilməsi mövcuddur.
Onlar bir-birindən bu fenomenin dərk edilməsinə görə fərq
lənir, prinsipcə quruluş, təsnifləşdirmə tapşırığının qoyulması
və s. Turizm beynəlxalq və daxili turizmə bölünür.
Beynəlxalq turizm səyahət edən şəxslərin əsasən daimi
yaşayış yeri hüdudundan turizm məqsədilə çıxmasım əhatə
edir. Onlar üçün dövlət sərhədlərinin keçilməsi müəyyən form allıqla əlaqəlidir, xarici pasportun və vizanın rəsmiləşdiril
məsi, gömrük prosedurlarından keçmə, valyuta və tibbi
nəzarət. Bu qaydalar dövlət tərəfindən qanunsuz miqrasiya,
beynəlxalq terrorizmə, narkotik maddələrin alverinə, fahişəliyə
və s. qarşı mübarizə məqsədilə istifadə olunur, ölkəyə gələnlə
rin və ölkədən gedənlərin nizama salınmasını təmin edir. Xüsu
si xidmətlər zamanı səyahət edənlərin pasport-viza rejiminə
riayət etməsi, vaksinasiyanın (peyvəndin) tələbləri, sərhəddə
əşyalar, mallar, valyuta vasitələri və valyuta həcmi üzrə aparı
lan əməliyyatlar yoxlanılır.
Rəsmiləşdirmənin sadələşdirilməsi (çətini əşdirilməsi),
insanların hərəkətini asanlaşdıraraq (yaxud əksinə, çətinləş
dirərək) birbaşa beynəlxalq turizm axınına təsir göstərir. Giriş
və çıxış sənədlərinin uzadılmış qeydiyyat proseduralan, qoyul
muş vaxtın pozulması, baxılma və ya əsassız rədd, həddən
artıq yüksək yığımlar turist səyahətlərinin artımına mənfi təsir
göstərir; valyuta nəzarəti sferasında - turistlərin mal və
xidmətlərə olan tələbatlarının səviyyəsinin asılı olduğu valyuta
həcminə həddən artıq məhdudiyyətlərin qoyulması. Gömrük
deklarasiyaları və yoxlamalar ləngimələrə səbəb olar və bu da
turist səfərlərinin azalması ilə nəticələnə bilər.

И

Milli turizm adminstrasiyası və bir çox beynəlxalq təşki
latlar rəsmiləşdirmə prosedurların asanlaşdmlmasını həyata
keçirmişdir. Bu məsələni ilk olaraq Beynəlxalq Vətəndaş Aviasyası Təşkilatı (İCAO) qaldırmış, 1944-cü ildə Çikaqo kon
fransında xarici pasportların eyniləşdirilməsini təklif etmişdi.
Daha sonra, 50-90-cı illərdə sərhəd, gömrük, tibbi nəzarət
məsələləri Gömrük əməkdaşlığı müşavirəsinin, Beynəlxalq
dəniz təşkilatının, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının və
digərlərinin vacib təşkilatların sənədlərində öz əkslərini tapdı.
Ümumdünya Turizm Təşkilatı (UNWTO) turizm rəsmiy
yətinin asanlaşdırılmasına xüsusi əhəmiyyət verərək onun mü
vafiq olaraq tövsiyə dəstini hazırladı və qəbul etdi. Onlara
daxil idi:
• Pasport rəsmiləşdirilməsi; pasport xidmətinin mər
kəzləşdirilməsi; xarici pasportların rəsmiləşdirmə prosedur
larının müddətinin qısaldılması və asanlaşdırılması; pasportun
fəaliyyət müddətinin məhdudiyyətsiz sayda gedişlə ən azı beş
il edilməsi; xarici pasportun müsadirə olunmadan sahibində
saxlanılması; kompyuter sisteminin köməyilə yoxlamam həya
ta keçirməyə kömək edən İCAO standartına cavab verən pas
portlara keçid;
• Viza rəsmiləşdirilməsi; üç ay müddətinə qədər vizasız
giriş; bütün növ nəqliyyat növünün istifadəsi ilə bir neçə mən
təqəyə və bütün marşrutlarla turistlərə girişə açılan vizanın fəa
liyyət müddətinin 12 aya qaldırılması; bir sıra ölkələrin vizala
rının qarşılıqlı tanınması; istisna hallarda girişə vizanın
nəzarət-buraxılış məntəqəsində verilməsinə icazə alınması;
turistin vətəndaşlığından asılı olmayaraq vahid konsul yığma
sının qurulması;
• Valyuta rəsmiləşdirilməsi; gömrük deklarasiyasında
göstərilmiş həcmdə valyuta idxalına icazə; potensial ziyarət
çilərə və turistlərə valyuta mübadiləsi qaydaları və cari məzən
nəsi haqqında tam məlumatların təqdim olunması; giriş-nə
zarət-buraxılış məntəqəsində müvafiq məlumatların məcburi

şəkildə yerləşdirilməsi; qaldığı ölkəni tərk edən zaman val
yutanın geri mübadilə edilməsi imkanının təmin edilməsi; idxal
edilən valyuta mübadiləsinin yalnız könüllü əsasda olması;
turistlərə öz ölkəsinə geri qayıtması üçün milli pul vahidinə
malik olmaq hüququnun verilməsi;
• Gömrük rəsmiləşdirilməsi; turistlərə hər bir mal növünə
və onların müəyyən sayına əlavə olunmuş dəyərə gömrük
rüsumlarından və vergilərindən əlavə giriş-çıxış zamanı vergilə
rin, yığımların, rüsumların qoyulması; vasitəli vergi struktu
runda turist obyektlərinin saxlanılması və yenilənməsi üçün
ziyarətçilərdən birbaşa valyuta yığımının yerinə biletlərin, yol
vəsiqəsinin (putyovka) turların dəyərinə bəzi vergi və yığım
ların daxil edilməsi;
• Tibbi rəsmiləşdirmə və turistlərə tibbi yardımın göstəril
məsi; bütün maraqlı şəxslərə tibbi xarakterli turizm məlumatla
rının tam şəkildə təqdim olunması işində milli turist admi
nistrasiyası ilə səhiyyə orqanlarının əməkdaşlığının genişlən
dirilməsi; tibbi sığorta və turistlərə tibbi yardımın göstərilməsi
üzrə iki və çoxtərəfli dövlət müqavilələrinin bağlanması; istis
nasız bütün turistlərə təcili tibbi yadımın göstərilməsi; kəskin
şəkildə xəstəliyə yoluxma, yaxud qəfil ölüm halında konsullu
ğa və qohumlarına xəbər verilməsi; cəsədin vətənə daşınması,
yaxud onun dəfn edilməsi; lazımlı sənədlərin cəld rəsmiləşdiril
məsi.
Bu tövsiyələr Budapeşt konvensiyasında qısa və dürüst
şəkildə ifadə olunmuş və turizm üzrə Haaqa deklarasiyasında
əksini tapan turist rəsmiləşdirilməsinin asanlaşdırılmasının əsas
prinsiplərindən irəli gəlmişdir.
Dövlət sərhədlərinin keçilməsi ilə bağlı turist rəsmiləş
dirilməsi beynəlxalq turizmin ayrılmaz bir hissəsidir və onun
əsas xüsusiyyətləri qismində çıxış edir. Ölkələrin pul sistemləri
nə qədər müxtəlifdirsə, insanların azad hərəkətinə bir o qədər
maneə olur, dil baryeri nə qədər böyükdürsə, turist rəsmiləşdir
məsinə aid olmasa da xalqları ayırarkən turizm ünsiyyətinə
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əhəmiyyətli təsir edir, bir o qədər də xarici turizm daxili
turizmdən əhəmiyyətli fərqlənir.
Beynəlxalq turizmin digər xüsusiyyəti iqtisadi xarakter
daşıyır və ölkənin tədiyyə balansına təsiri ilə üzə çıxarılır. Mal
və xidmətləri ödəyərək xarici turistləri qəbul edən ölkənin
büdcəsinə valyuta daxilolmalarını təmin edir və bununla da
onun tədiyyə balansını aktivləşdirir. Bu səbəbdən də xarici tu
ristlərin gəlişi aktiv turizm adını alıb. Əksinə, turistlərin daimi
yaşayış yerindən gedişi milli valyutanın axıb getməsi ilə
müşahidə olunur. Turizm əməliyyatları üzrə beynəlxalq tədiyyə
bu yolla ölkənin tədiyyə balansının passivində təsbit olunur turistlərin tədarükçüsü, turizmin özü isə passiv adlandırılır.
Tədiyyə balansında, turizm fəaliyyətinin maliyyə nəticə
lərinin əks olunması xüsusiyyətlərindən irəli gələrək, sadəcə
beynəlxalq turizmə məxsus olan aktiv və passiv bölgü daxili
turizmdə mövcud deyil.
Beynəlxalq turizmdə onun iki formasını ayırırlar - gediş
və gəliş, bu da turist axınının istiqaməti ilə fərqlənir. Bir turist,
onun yerdəyişməsi hansı ölkədə təsvir edilməsindən asılı olaraq
eyni vaxtda həm gedən, həm də, gələn kimi təsnifləşdirilə bilər.
Turistin getdiyi təyin edilmiş ölkə fərqləndirilir. Birinci halda
söhbət gediş turizmindən, ikinci halda isə gəliş turizmindən
gedir. Bu terminlər səfərin əvvəlində xarici səyahətə uyğun
olaraq istifadə edilir.
Beynəlxalq turizmdən fərqli olaraq daxili turizm dövlət
sərhədlərinin keçilməsi ilə bağlı deyil, buna görə də turist rəs
miləşdirməsinə riayəti tələb etmir. O, özündə turizm məqsəd
lərilə daimi yaşayış ölkəsi daxilində insan axınının miqrasiya
sım birləşdirir. Gündəlik istifadə olunan pul vahidi mübadilə
vasitəsi olaraq qalır, turistin ana dili isə ünsiyyət vasitəsidir.
Belə səyahəti təşkil etmək nisbətən asandır. Bəzi fikirlərə görə
daxili turizmin payına bütün turist səfərlərinin 80-90%-i düşür,
daxili turizmə olan ümumi xərclərin həcmi isə turistlərin
beynəlxalq səyahət xərclərini 5-10 dəfə ötür.
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Beynəlxalq və daxili turizm tipləri arasındakı əhəmiyyətli
fərqə baxmayaraq onlar bir-biri ilə sıx şəkildə bağlıdır. Daxili
turizm bir növ beynəlxalq turizmə katalizatorluq edir. O, yeni
rekreasiya resurslarının və rayonlarının mənimsənilməsinə,
baza turizm infrastrukturunun yaradılmasına, mütəxəssislərin
hazırlanmasına, eyni zamanda inteqrasiya proseslərinə və vahid
dünya turizm məkanının formalaşmasına kömək edir.
Son zamanlar beynəlxalq və daxili turizm arasında bəzi
yaxınlaşmaların meydana gəlməsi turist rəsmiləşdirmələrinin
asanlaşdınlmasına səbəb olmuşdur. Avropa Birliyi bu pro
blemin həllinə müsbət töhfəsini verir. 1985-ci ilin iyun ayında
Niderland, Belçika, AFR, Fransa və Lüksemburq öz vətən
daşları üçün ümumi sərhədlərdə pasport və gömrük nəzarətinin
mərhələlərlə ləğv edilməsi haqqında Şengen razılaşmasını
imzaladı. Keçən dövr ərzində Şengen razılaşmasına digər Av
ropa ölkələri də qoşuldu, onun mətninə isə əlavələr və dəqiqləşdirmələr: AB-nin xarici sərhədlərinin dəqiq və birmənalı müəy
yənləşdirilməsi, vahid konsul qaydasının qurulması, ictimai
təhlükəsizliyin qorunması və möhkəmlənməsi məqsədilə AB
sərhədlərini keçmə norma və qaydaları daxil edildi. Şengen
razılaşmasının bağlanması ilə daha sonra Maastrixt razılaşması
12 Avropa ölkəsinin hərbi-siyasi və valyuta-iqtisadi birləşməsi
yolunda əlamətdar dövr oldu. Ümumi pul vahidinə keçid VAVM (Vahid Avropa Valyuta Məzənnəsi), malların, kapitalın,
xidmətlərin və işçi qüvvəsinin sərbəst yeridilməsi, yəni sər
hədlərin faktiki ləğvi turizm mübadiləsinin gələcək artımı üçün
geniş perspektivlər açır.
Vahid viza məkanının yaradılması ilə Fransa, Almaniya,
İspaniya, Portuqaliya, Belçika, Niderland, Lüksemburq və
Avstriyada, o cümlədən İtaliya və Yunanıstanda turizm biznesi
nin ümidverici perspektivləri açıldı. Ayrı-ayn regionlardan Asiya, Sakit okean və digərlərindən bu ölkələrə turist gəlişinin
artımı gözlənilir. AB-də turist axınlarının genişlənməsində
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həlledici faktor səyahət vaxtına və vəsaitlərinə qənaət
edilməsidir.
Əvvəllər Asiya səyahətçiləri transavropa turu zamanı bir
sıra viza rəsmiləşdirməsinə yüz dollardan çox sərf edirdilər,
onların rəsmiləşdirilməsi isə aylarla davam edirdi. Şengen
zonasına gedişin yeni qaydaları əhəmiyyətli dərəcədə səyahəti
asanlaşdırdı və ucuzlaşdırdı. O ki, qaldı vahid viza hüdudları
məkanında avropadaxili turizmə, bu ölkələrin vətəndaşları heç
bir rəsmiləşdirməyə zəhmət çəkmədən sərbəst yer dəyişdirə bi
lərlər. Avropa məsafəsini nəzərə alaraq həftə sonu qonşu ölkəyə
səfər ibrətamiz hala çevrilir.
Daxili gediş-gəliş turizmi, müxtəlif formada reallaşa bilər
ki, bu da beynəlxalq və milli turizmdən əlavə ölkədaxili
turizmin yaranmasına təkan olur.
Milli turizm özündə daxili turizmi birləşdirib milli is
tehsal (ümummilli məhsul) kateqoriyasına aid edilir.
Ölkə daxilində turizm daxili və gəlmə turizmini əhatə
edərək ümumdaxili turizm istehlakına, yəni daxili və xarici tu
ristlərin yekun xərclərinə uyğun gəlir.
BTT-nin təklif etdiyi beynəlxalq, milli turizm və ölkə
daxili turizm konsepsiyası göstərilən dörd səviyyədə: qlobal
(planet miqyasında), regional (ölkələr qrupuna uyğun), ölkə və
yerli (hər hansı bir ölkənin ayrıca götürülmüş ərazisi daxilində)
istifadə oluna bilər.
Turizmin digər təsnifləşdirilməsi səyahətin səbəblərinə
əsaslanır. Onlar diskussiya xarakteri daşıyır. Tədqiqatçıların tu
rizmin sahə strukturu haqqında fikirləri ziddiyyətlidir. Əksər
müəlliflər yekdilliklə, əsasən əyləncə və istirahət məqsədli sə
yahətə ayırırlar, bir tərəfdən - işgüzar turizm, digər tərəfdən də
ziyarətçilərin müxtəlif davranış modelləri.
Əyləncə və istirahət məqsədli səyahət beynəlxalq turizm
mübadiləsinin əsasını təşkil edir. Onların payına dünya turiz
minin 70%-i düşür. Onlar sağlamlıq, tanışlıq, həvəskar idman
səfərləri və digərlərini özündə birləşdirir.
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Əvvəlki kimi əhalinin yüksək tələbi günəşli və dənizli
ərazilərə səyahətdən ibarətdir. Günəş şüası qəbul etmək, çimər
lik istirahəti ənənəvi olaraq əsəbi və fiziki yorğunluğu çıxart
maq, güc və eneıjini bərpa etmək üçün ən yaxşı vasitə hesab
olunur. Lakin sağlamlıq turizmi əhəmiyyətli dəyişikliyə məruz
qalır. Dənizkənarı kurort dəbi keçir, turist axınları oriyen
tasiyanı dəyişdirir. Dağ səfərlərinə, macəra və risk elementli
səyahətlərə maraq artır.
Bütün istirahətlərin ayrılmaz hissəsi diqqətəlayiq tariximədəni yerlərə: teatrlara, muzeylərə başçəkmə, nəticədə ictimai
görüş dairəsinin genişlənməsidir. İnsanların xüsusi diqqətini:
mədəniyyət, tarix, din, xalqların ənənəsi və məişəti daha çox
cəlb edir. İnsan həyatının daha ətraflı təsəvvürü yerli sakinlərlə
bilavasitə əlaqə nəticəsində formalaşır. Tanışlıq turizminin miq
yasını və əhəmiyyətini diqqətə aldıqda, əksəriyyət tədqiqatçılar
onu sağlamlıq və idman ilə bərabər turizmin apancı subsahəsi
sırasına aid edirlər.
İşgüzar turizm ezamiyyə yerindən heç bir gəlir əldə et
mədən xidməti məqsədlə səyahəti əhatə edir. İstirahətə getmək
dən fərqli olaraq ezamiyyə haqqında, maliyyələşmənin mən
bəyi və ölçüsü barədə qərarı, bir qayda olaraq, turistin özü de
yil, məhz digər şəxslər qəbul edir (iş yerindən müdir, firmanın
başçısı).
BTT işgüzar turizmə qurultaylarda iştirak üçün səfərlər,
diplomatik və yaxud digər xarakterli hər hansı bir təşkilatların
ümumi yığıncaqlarında (ziyarət edilən ölkədə vəzifə tutanlar
istisna olmaqla), elmi konqres və konfranslarda, istehsal semi
narlarında və müşavirələrində, yarmarkalarda, sərgilərdə və
beynəlxalq salonlarda və digər işgüzar səfərlərdə iştirak (ava
danlığın qurulması və sazlanması, kontraktların bağlanması və
s.) aiddir. BTT işgüzar turistlərin sayma yük maşınlarının sürü
cülərini, kommersiya agentlərini, stüardessaları, tur bələdçiləri
və s., daim səfərlərdə olan və adi mühit hüdudlarından kənarda
öz peşə öhdəliyini həyata keçirənləri daxil edir. Ziyarətçilərin
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müəyyənləşdirməsinə uyğun onların hamısını haqlı olaraq iş
üzrə turist adlandırırlar.
Xüsusi ədəbiyyatda işgüzar turizm sıx-sıx həqiqi biznessəfərlərə, konqres-sərgilərə və stimullaşdırıcı turizmə (vadar
edici, zövqedici) bölünür. Firma öz əməkdaşlarını işdəki yük
sək göstəricilərinə görə mükafatlandırır. Əlbəttə, istehsal əmə
yini pul mükafatları ilə də stimullaşdırmaq olar. Lakin təcrübə
göstərir ki, turist səfərləri özündə yaxşı işə daha çox vadaredici
motiv daşıyır. Əməyə həvəsləndirmənin belə forması xüsusən
geniş yayılmış diler şəbəkələrinə malik sığorta kompaniya
larında və banklarda, ticarət müəssisələrində özünü göstərib.
Böyük Britaniyanın kommersiya firmaları arasında aparılan
sorğu nəticəsi göstərdi ki, onlann 90%-i stimullaşmanın yüksək
effektivliyini təsdiq edir və gələcəkdə də onu istifadə etmək
niyyətindədir.
Kütləvi turlardan fərqli olaraq konkret korporativ sifa
rişçiyə stimullaşdırıcı proqramlar hazırlanır və bir qayda olaraq,
yüksək səviyyəli yerləşdirmə və marşrut xidmətini nəzərdə
tutur. Baxmayaraq ki, ümumi turist axınında, məsələn, İspa
niya, yaxud Fransada turistlərin “cəlbedilməsi” cəmi 5-7%
təşkil edir, ölkənin turizm gəlirlərində stimullaşdırmanın payı
əhəmiyyətli dərəcədə çoxdur. Bu adi turlarla müqayisədə sti
mullaşdırma turlarının dəyərinin yüksək olması ilə izah olunur.
İşgüzar turizm - turizmin perspektivli və yüksək rentabelli sahəsidir. Onun beynəlxalq turizm mübadiləsində payı
bəzi dəyərləndirmələrə görə 10%-dən 20%-dək təşkil edir.
Ədəbiyyatlarda turizmin digər əlamətlərə görə təsnif
ləşdirilməsi mövcuddur. Onlardan biri turist səyahətinə aiddir
və onu təşkilatlara, təklif olunan xidmətlərin kompleksinə, da
vamiyyətə və səfərin uzaqlığına əsaslanaraq təsvir etməyə im
kan verir. Digərləri turisti demoqrafik və sosial-iqtisadi
nöqteyi-nəzərdən xarakterizə edir.
Təşkilolunmuş və təşkilolunmamış turizm . Turistlər öz
tələblərini müxtəlif cür ödəyirlər. Onlar müvafiq xidmətlər

dəstini turist firması ilə əməkdaşlıq edərək, yaxud onun iştirakı
olmadan ala bilər, kompleks xidmətli səfəri qabaqcadan və
yaxud da hər bir xidməti ayrılıqda istifadə etməsinin həddinə
görə yerində ödəyə bilər. Turizm firması tərəfindən ciddi reqlamentləşdirilən və qabaqcadan ödəniş şərtilə reallaşdırılan sə
yahət təşkilolunmuş turizm adlanır. Təşkil olunmuş turistlər
qabaqcadan razılaşdırılmış marşrut, qalma müddəti, xüsusi
turist satış aparatı vasitəsilə təqdim olunan xidmətlər üzrə
turları əldə edir. Bəziləri kompleks xidmətetmə ilə turları üstün
tutur, digərləri xüsusi turist xidmətetmələri ilə kifayətlənirlər.
Təşkilolunmuşdan fərqli olaraq təşkilolunmamış turistlər
m üxtəlif növ vasitəçilərlə, başlıca olaraq turist firmaları ilə heç
bir qarşılıqlı öhdəliklərlə bağlı deyillər. Onlar özfəaliyyət və
özünə xidmət prinsipi üzrə səyahət edirlər. Təşkilolunmamış
turizmə tipik nümunə - yolüstü avtomobillərdən hərəkət vasi
təsi qismində istifadə edərək avtostop yolu ilə səyahətləri
göstərmək olar. Təşkilolunmamış istirahət geniş yayılmışdır.
Fərdi və qrup şəklində turizm. Turistlərin sayından asılı
olaraq, bir marşrut üzrə eyni vaxtda və birgə səyahət edənlər
fərdi (bir nəfərdən beş nəfərə qədər) və qrup şəklində (altı-yed
di nəfər və daha çox) turizmə bölünürlər.
Bir qayda olaraq, qrup şəklində səyahətlər onun iştirakçı
larının ümumi maraqları əsasında təşkil olunur. Bunlar arxeo
loji, sənətşünaslıq, tarixi-tematik, kollektiv səyahət, xizək
gəzintiləri, yaxud safari həvəskarlarının təşkil etdiyi turlar, is
tehsal məqsədli səfərlər və s. ola bilər.
K om m ersiya və sosial turizm. İlkin olaraq bütün turizm
fəaliyyəti kommersiya xarakteri daşıyırdı və gəlir əldə etmək
məqsədilə həyata keçirilirdi. İqtisadiyyatın hər hansı bir sekto
runda olduğu kimi turizmdə də istehsalın inkişafı və genişlən
dirilməsi üçün vəsait mənbəyi gəlirdir, o cümlədən, auksionerlərə ödənilən dividentlərdir. Turist müəssisəsi, əsasən son
nəticə göstəricilərindən biri kimi çıxış edir, hansı ki, potensial
investor firma imkanlarının dəyərləndirilməsi zamanı ona
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əsaslanır. Öz gəlirini maksimallaşdırmağa çalışan turist kompa
niyası turist məhsulunun xərcləri və qiymətləri arasındakı
optimal münasibəti axtarır. Onlar tərəfindən təklif olunan mal
və xidmətlər, əsasən turist xərclərini ailə büdcəsindən ödəməyə
hazır olan yüksək və ortasəviyyəli gəlirləri olan şəxslər üçün
nəzərdə tutulur.
Kommersiya turizminə əks olaraq sosial turizm yarandı.
Hesab olunurdu ki, ötən əsrin 30-cu illərin Ödənişli məzuniyyət
hüququnun qanunvericiliklə möhkəmlənməsi ilə işçi qüvvə
sinin istirahət problemi tam həll olunmuşdur. Həqiqətdə isə
turizm xidmətləri əhalinin böyük əksəriyyəti üçün əlçatmaz idi.
İstehlakçı dairəsinin daralması iqtisadi enmə zamanı, işsizlərin
sayının artması və real gəlirlərin azalması ilə xüsusi müşayiət
olunurdu. Kəskin surətdə sosial turizmdə istirahət sferasını
minimum təmin etmək ehtiyacı yarandı. O, milli və beynəlxalq
səviyyədə dəstək aldı.
Sosial turizm konsepsiyası üç əsas prinsipə əsaslanır:
aşağı səviyyəli gəlirləri olan insanların turizm sferasına geniş
cəlb edilməsi yolu ilə cəmiyyətin hər bir üzvünün və bütövlük
də hamısının istirahətini təmin etmək, turizmin subsidiyalaşdırılması inkişafında mərkəzi hökumət, bələdiyyə, ictimai və
kommersiya strukturlarının yoxsul və aktiv rolu. Bu konsepsiya
İsveçrə və Fransada məzuniyyət çekləri sayəsində praktikada
həyata keçirilmişdi. Onun əsas elementi çekdir - ödəniş çe
kidir, turistə ünvanlanmış köməyin və əhalinin hər bir təbə
qəsinin istirahətlə təmin edilməsi üçün mübadiləyə daxil edil
miş çeklərdir. Çeklər müvəkkil orqanlar tərəfindən buraxılır:
dövlət (Fransanın Milli Məzuniyyət Çekləri Agentliyi), yaxud
kooperativ (İsveçrənin РЕКА səyahət kassası). Onlar topdan
alıcılar, xüsusən də müəssisələr tərəfindən əldə olunur və daha
sonra əhəmiyyətli endirimlərlə fiziki şəxslərə satılır. İsveçrədə
dotasiyalar məzuniyyət çeklərinin dəyərinin 5%-dən 25%-dək
təşkil edir, Fransada isə - 20%-dən 80%-dək. Əhalinin ayn-ayrı
kateqoriyalan arasında məzuniyyət çekləri pulsuz yayılır.

Kütləvi və elementar turizm. Turizmin müasir inkişaf
etapının xüsusiyyəti “kütləvi turizm” anlayışı ilə üzə çıxarılır.
O, demokratlaşma və turist hərəkəti prosesini genişləndirir.
Şərq ölkələrində əhalinin böyük hissəsi turist məhsullarının və
xidmətlərinin istifadəçisidir. “Kütləvi turizm” anlayışı XIX
əsrdə tətbiq edilmişdir və aristokratik turizm alternativi kimi
istifadə edilir, ayrı-ayrı bahalı turizm növləri üzrə xüsusi küt
ləyə yönəldilmişdir və inkişaf etmiş ölkələrdə turist məhsulu
əhalinin aşağı təbəqəli həyatı üçün məhduddur.
Kütləvidən fərqli olaraq (kütləvi turizmlə məşhur turizmi
ayırmaq lazımdır) sonuncu özündə turizm fəaliyyətini ifadə
edir. O, cazibədarlığı və asanlığına görə cəmiyyətdə geniş tə
şəkkül tapmışdır. Kütləvi turizmdən fərqli olaraq axının
kəmiyyət xarakteristikasının tərkibi, onun keyfiyyət tərəfini əks
etdirir), elitar turizm mötəbər müştərilər üçün nəzərdə tutulur.
Bu kateqoriyaya aid olanlar üçün bazardakı qiymətlərin fərqi
yoxdur, amma onlar təklif olunan məhsullarda və xidmətlərdə
yüksək keyfiyyət tələb edir. Bu əlaqədə elitar turizmin, turizm
biznesin bütövlükdə inkişafında rolunu qeyd etmək olmaz.
Burda bütün turizm sənayesinin inkişafına təkan verir. O,
xidmət göstərmənin yeni daha yüksək standartların təsdiqinə və
yayılmasına səbəb olur və nəticədə əhalinin həyat keyfiyyətinin
yaxşılaşdırılmasına təsir edir. Bu səbəbdən də elitar turizm teztez “turist lokomotivi” adlandırılır.
Sabit və ekoloji turizm. “Sabit turizm” anlayışı bəşəriy
yətin sabit inkişafının qlobal konsepsiyası ilə əlaqədə təqribən
bu yaxınlarda meydana gəlmişdir. Sivilizasiyanın yeni mode
linin yaranmasında ətraf mühit və inkişaf üzrə BMT Bey
nəlxalq komissiyasının (ƏMİBK) böyük rolu var. 1987-ci ildə
“Bizim ümumi gələcəyimiz” adlı məruzəyə “sabit inkişaf’ an
layışı daxil edilmişdir. Bu anlayış altında cəmiyyətin inkişafının
yaranmasında bitməz baza, ekoloji məqsədyönlü təbiətdən
istifadə, nəsil silsiləsində insanların həyatını yüksək səviyyədə
təmin etmək başa düşülür (insanın sağlamlığı, həyatın yüksək
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fəaliyyətinin davamiyyəti, əlverişli yaşayış mühiti, ekoloji
təhlükəsizlik və s.). Hakimiyyətdə olan ekoloji fəlsəfəni dəyiş
sə, ekoloji imperative və təbiətlə harmoniyaya riayət etsə, onda
olan tarazlığı pozmasa sivilizasiya yaşaya bilər. Bu, ƏMİBKnın məruzəsində xüsusilə vurğulanmışdı.
Yeni inkişaf yolunda bəşəriyyətin şüurlu dönüş nöqtəsinin
başlanğıcı BMT ətraf mühit və inkişafı üzrə Konfransı oldu
(Rio-de-Janeyro, 1992-ci il). Dövlət və hökumət başçılarının
səviyyəsində keçən konfransda bir neçə vacib sənədlər qəbul
edildi. Onların arasında - “XXI əsrin gündəliyi”də vardı ki, bu
da özündə bəşəriyyətin qlobal ekoloji və sosial inkişaf pro
qramını birləşdirirdi.
Sonuncu onillikdə sabit inkişaf nəzəriyyəsi təkcə elmi
ictimaiyyətin diqqətini cəlb etmir (yüzlərlə konfrans, minlərlə
monoqrafiya, kitablar və s.). Sivil ölkələr öz hazırlığını nəzərdə
tutulmuş kursları təqib etməklə ifadə edir, hökumət və beynəl
xalq sənədlər isə ideoloji əsas qismində “sabit inkişaf’ anlayı
şını qabaqlayır.
Turizmdə sabitlik prinsipləri BTT, səyahət və turizm üzrə
Ümumdünya Şurası tərəfindən formalaşıb. Onlar ekoloji, mədə
ni, iqtisadi sabitlik, həmçinin, yerli cəmiyyətin sabitliyinə uy
ğunlaşır. Turizmdə sabitlik təbii və mədəni potensialın turizmin
inkişafına məqsədli proqram yanaşması əsasında tükənməyən
istifadəsi mənasını verir; turizm müəssisəsinin resurs qoruma
texnologiyasına keçməsi, istehsal tullantılarını ixtisar etmək;
turizmin inkişafı ilə bağlı qərarların qəbul edilməsində yerli
əhalinin konsultasiya vasitəsilə cəlb olunması; ictimai və özəl
sektorun qarşılıqlı münasibətlərində şəriklik; ayrıca ərazilərdə
və bütün dövlətdə sosial-iqtisadi artıma turizmin yardımı.
Turizm və səyahət üzrə Ümumdünya Şura öz üzvləri üçün
“Yaşıl planet’’in fəaliyyətinin geniş proqramını tərtib etdi - təx
minən 500 mehmanxana şəbəkəsi, turagentliklər, aviakompaniyalar və digər turizm sənayesi müəssisələrini öz ətrafında
birləşdirdi. Proqram çərçivəsində konkret ekoloji problemlərin

həllində təcrübə mübadiləsi həyata keçirilir. Ətraf mühitin qo
runmasına öz töhfəsini verən daha aktiv üzvlər həvəsləndirilir.
Bir çox turist kompaniyaları sabit inkişaf prinsipinə keç
mək üçün öz planlarını hazırlayır. Onlara ekoloji menecment
tətbiq edilir, ekoloji texnologiya istifadə olunur, ekotəftiş
keçirilir.
Turizm fəaliyyəti praktikasında geniş yayılmış sabit
inkişaf prinsipləri istehlakçı tələbinin təsiri altında baş verir.
Ə traf mühit və ekologiyalaşma vəziyyəti haqqmda əhalinin mə
lumatlı olması insanların şüurunda ona gətirib çıxarır ki, ekoloji
şərait istirahətin yeri və formasının seçilməsində əsas kriteriyalardan biri kimi çıxış edir. Bu tendensiya alternativ turizm
növlərinə, xüsusən də ekoloji turizmə tələbin artımında təzahür
olunur.
Bu turizmin nisbətən yeni növünün inkişafı üçün əsas üç
prinsip qoyulub: turistlərə xidmət göstərilmədən alman gəlir
lərin bir hissəsi yerində saxlanılır və təbiətin qorunmasına yö
nəldilir; təbiətin qorunmasına əsas qanun dərəcəsində riayət
etmək tələb olunur; turistik səfər tədqiqat məqsədilə həyata ke
çirilir. Yəqin ki, həqiqi ekoturistlərin çevrəsi sosial müayinənin
nəticəsi ilə müqayisədə xeyli çoxalıb, belə ki, təkcə ABŞ-da 43
mln insan özlərini ekoturist hesab edir.
Ekoloji turizm həddən artıq ziyarətçi axınım əhatə edir.
Mərkəzi Amerikanın ölkələrində və Cənubi Afrikada iri
yırtıcıları və dımaqlılan müşahidə etmək xüsusi maraq doğurur.
Son zamanlar turistləri və könüllüləri tez-tez yüksək ixtisas
tələb etməyən çöl işləri cəlb edir. Onlar böyük məmuniyyətlə
məzuniyyətlərini dünyanın uzaq guşələrindəki quşların və məməl ilərin sayının qeydiyyatı kimi ekzotik məşğuliyyətlə ke
çirirlər. Ekoturistlərin bir hissəsini unikal bitki qrupları və bio
senozlar (tropik meşə, yayda çiçəklənən tundra, yazda səhra),
cansız təbiət obyektləri (kanyonlar, mağaralar və s.), o cüm
lədən, bəzi antropogen landşaftlar cəlb edir.
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Eyni zamanda, ekoturizm fəaliyyətinin diversiyası ilə
ekoloji turizmin digər növləri ilə yaxınlaşması prosesi müşa
hidə olunur. Kütləvi turizm hərəkətində təbiətə meyillilik möv
cuddur. Çimərlik istirahəti, kruizlər, işgüzar səfərlər çox vaxt
milli, yaxud təbii-etnoqrafik parklara ziyarəti daxil edir. Ekoloji
turizmin sərhədi getdikcə daha da genişlənir, onun miqyası və
sosial-iqtisadi əhəmiyyətinin təsviri isə çətinləşir.
Praktik olaraq hər bir ölkə “yaşıl” səyahətlərin təşkil
olunması üçün imkana malikdir. Bu günkü dövrdə əsas ekoturist axını ABŞ-a, Kanadaya, Avstraliyaya, Nepala, Ekvadora,
Braziliyaya, Filippinə, Keniyaya, CAR və bəzi digər ölkələrə
istiqamətlənir. Ekoloji turizm turistik fəaliyyətin daha pers
pektiv və dinamik formalarından biridir.
Turizmin təsnifləşdirilməsi böyük elmi və praktik məna
daşıyır. O, dünya turizm mübadiləsinin mahiyyətini dərindən
dərk etməyə və biliklərin nizam a salınmasına imkan verir. Tu
rist xidmətlərinin həcminə və keyfiyyətinə irəli çəkilən tələb
lərin dəyişməsi, turistik fəaliyyətin yeni növ və formalarının
yaranması ilə o, hər zaman təkmilləşdirilmə prosesindədir və
bitmiş proses hesab etmək olmaz.

Beynəlxalq turizmin tədqiqatı barəsində statistik məlu
matlar kəmiyyət göstəricilərini tələb edir. Turist axınlarının
sistematik uçotunun başlanğıcı XX əsrin birinci yarısında qo
yulmuşdu. 1929-cu ildə Avstriyanı - 2 mln-a yaxın, İsveçrəni 1,5 mln, İtaliyanı - 1 mln-dan çox insan ziyarət etmişdir. Bir
sıra Avropa ölkələrində turist yerdəyişmələri dalğasında səyahət
statistikası formalaşır. Lakin o zaman bu müstəqil məna daşı
mırdı. Milli təhlükəsizlik çərçivəsində məlumatların yığılması
və işlənib hazırlanması, miqrasiya prosesinə nəzarət və vergi
yığımı qanunvericiliyinə riayət həyata keçirilir. Həqiqətdə
turizmin məqsədləri arxa plana keçirdi. Bu zaman, turistlər bir

sıra səyahət edən şəxslərlə yanaşı xüsusi kateqoriya qisminə
ayrılmırdı.
Beynəlxalq turizm statistikasının yeni mərhələsinə inkişaf
ötən əsrin 40-cı illərinin sonu, 50-ci illərin əvvəlində başlamb.
Müharibədən sonra Avropa ölkələri çoxlu təsərrüfat problemləri
ilə üzləşdi: dağıntı, idarəetmədə xaos, mal və maliyyə sistemi
nin pozulması. Vəziyyəti stabilləşdirmək üçün bütöv koordina
siya fəaliyyət kompleksi tələb olunurdu. Bu şəraitdə dövlət
beynəlxalq turizmə müraciət edərək, ona böyük ümid bəslə
yirdi. Onunla ödəniş balansının aktivləşməsi, maliyyə balan
sının tarazlaşdırılmasına nail olmaq və nəticə etibarilə, uzun
müddətli iqtisadi artımı əlaqələndirirdilər.
Ötən əsrin 60-cı illərində Qərbin sənaye ölkələrinin və
beynəlxalq təşkilatların diqqəti inkişaf etməkdə olan ölkələrin
vəziyyətinə cəmlənmişdib. Bu zaman, BMT-nin Baş Assamleyası müstəmləkə ölkələrinə və xalqlarına müstəqilliyin verilmə
si haqqında Deklarasiya qəbul etdi (1960) və sonuncu onilliyim
“İnkişaf dekadası” ili elan etdi.Bununla Üçüncü dünya ölkələri
üçün konsultantlar turizmə əhəmiyyətli yer verilən, iqtisadi
geriliyin aradan qaldırılması proqramını hazırladılar.
İqtisadiyatin həcminin və mənasının artımı ilə yanaşı
turizmdə statistika da inkişaf edirdi. Tədricən asan uçot əmə
liyyatlar çətinləşirdi və turist miqrasiya təhlili elementləri daxil
olmağa başlayırdı. İndiki zamanda turizm statistikası böyük
sual dairəsini əhatə edir, beynəlxalq turizmin ölkə iqtisadiyya
tına, xüsusilə də tədiyyə balansına təsirinin qiymətləndirilməsi
məqsədilə aparılır, turizmin maddi-texniki bazasının planlaş
dırılması üçün onun əsas inkişaf tendensiya və istiqamətlərinin
üzə çıxarılması, marketinq tədqiqatının keçirilməsi və potensial
istehlakçıya turist məhsullarının verilməsi mühüm əhəmiyyət
kəsb edirdi.
Sadalanan hər bir statistlik müşahidə istiqaməti arxasında
konkret informasiya istifadəçisi dayanır. Milli Turizm Admi
nistrasiyası və müəssisəsi — turist malının və xidmətin isteh
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1.2. Beynəlxalq turizmin statistikası

salçısı - dövlətdir. İş prosesində onların hamısının turizm
haqqında ən yeni məlumatlara ehtiyacı var və onun məzmunu
həcm, forma və dövrü müəyyənləşdirilir.
Beynəlxalq turizm statistikasına iki əsas bölmə daxildir:
turist axınları statistikası, turist gəlirləri və xərcləri statistikası.
Onların hər biri üçün BTT məlumatlandırım və nisbi asan
ölçülən əsas göstəricilər siyahısını hazırladı. Turist axınlarının
əsas göstəriciləri gələnlərin (gedənlərin) sayı və qalma dava
miyyətidir.
Gələnlərin (gedənlərin) sayı anlayışı altında bu və ya
digər ölkəyə müəyyən zaman ərzində, adətən təqvim ili boyun
ca gələn (ondan gedən) qeydiyyata alınmış turistlərin sayı başa
düşülür.
Bir halda ki, turist il ərzində bir neçə ölkəni ziyarət edə
bilər və hətta bir səfərdə m üxtəlif dövlətlərdə ola bilər, bu
zaman faktiki olaraq turistlərin sayı gələnlərin sayından azdır.
Gələnlərin (gedənlərin) statistikası dünyadakı turist axın
larının sayca təsvirini ifadə edir. M üxtəlif illərdəki qısamüddətli
tərəddüdlərə və azalmalara baxmayaraq turizmin inkişafında
artıma doğru sabit tendensiya müşahidə olunur. 1950-2010-cu
illər arasındakı dövr ərzində orta illik turizm artımı 1.5% təşkil
edir.
Gələnlər haqqında statistik məlumatlar səyahəti məqsədi,
nəqliyyat vasitəsindən istifadə, gəlmə ayları, regionlar və ölkə
lər üzrə turistlərin mənşəyinə görə qruplaşdırılır.
BTT dünyanı altı turistik makrorayona ayırır:
Bunlar: Avropa - MDB-nin bütün ölkələri, o cümlədən,
Şərqi Aralıq dənizi ölkələri (İsrail, Kipr, Türkiyə) daxil olmaqla
Qərbi, Şimalı, Cənubi, Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri;
Amerika - Şimali, Cənubi, Mərkəzi Amerika ölkələri, ada
dövlətlər və Karib hövzəsi əraziləri;
Asiya-Sakit okean - Şərqi və Cənub-Şərqi Asiya, Avstra
liya və Okeaniya ölkələri;
Afrika - Misir və Livandan başqa Afrika ölkələri;
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Cənubi Asiya - Cənubi Asiyanın bütün ölkələri;
Yaxın Şərq - Qərb və Cənub-Qərbi Asiya ölkələri, Misir
və Livan.
Beynəlxalq turist axınlarının əsas xüsusiyyətlərdə regio
nal bölgüsü uzun illər boyunca formalaşmışdır. Kütləvi turist
axınlarının mübadiləsindən indiyə kimi dünya bazarında Av
ropa (1999-cu ildə 386 mln gələn) nəzərəçarpacaq qədər seçilir.
Bu region elə avropalıların özündə, o cümlədən, ABŞ və Ka
nada əhalisi arasında çox məşhurdur. Bundan sonra ikinci yeri
uzun illər Amerika (1999-cu ildə 127 mln gələn) möhkəm qoru
yub saxlayır. Avropa və Amerika, əsasən Şimali Amerika turist
lərinin əsas region ölkəsidir. Dünyadakı turistlərin saymın 4/5-ü
onların payma düşür.
Son 50 ildə dünyanın regionlan üzrə beynəlxalq turizmin
dinamikası əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Planetdəki turist
axınının 20 dəfə artması ilə, Avropa və Amerikada orta dünya
tempinə yaxın templə artır (il ərzində uyğun olaraq 6,6 və
5,9%). Yeni formalaşan turist regionlan - Asiya - Sakit okean,
Yaxın Şərq və Afrika - daha tez inkişaf edir. Müxtəlif illərdə
onlara gələn turistlərin artımı ikirəqəmli ilə ifadə olunur. Lakin
onlar təsirlərə, mənfi, siyasi və iqtisadi faktorlara az dayanıq
lıdır. Onlarda sürətləndirilmiş turizm artımı dövrü durğunluq və
enmə ilə əvəz olunur. Son onillik ərzində Asiya-Sakit okean re
gionu çoxillik artım tempilə dünya turistlərinin orta sayını 9
dəfə qabaqlayaraq daha dinamik regiona çevrilmişdir. 19971998-ci illərdə Şərqi, Cənub-Şərqi Asiya və Okeaniya ölkələ
rindəki turist aktivliyinin bəzi azalmaları dünya maliyyə böh
ranları ilə bağlı idi. Lakin 1998-ci ildə bu region, turist gəl
mələri rekordu olan 94 mln-u aşaraq, bütün nəticələri geridə
qoydu.
Afrika qitəsi və Yaxın Şərqdə ziyarətetmə nisbətən sürətlə
artır və tamamilə aşağı enmə göstəriciləri dünya turizm dinami
kasına zəif təsir göstərir.
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Ərazi nöqteyi-nəzərindən beynəlxalq turizmin artım
tempinin qeyri-müntəzəmliyi 1950-1970-ci illərlə müqayisədə
XXI əsrdə onun regional strukturunda dəyişikliyə gətirib çıxart
dı. Avropa və Amerikanın payı Asiya-Sakit okeanın xüsusi pa
yının artması ilə və dünyanın digər regionlarda vəziyyətin bəzi
stabilləşməsi ilə azaldı.
XXI əsrdə əvvəlki inkişaf tendensiyası saxlanılarsa
beynəlxalq turizmin ərazi strukturunun dəyişməyə davam
edəcəkdir. BTT-nın 2020-ci ilə olan proqnozuna görə turizm
bazarındakı mövqeyinin zəifləməsinə baxmayaraq (717 mln
gələn) Avropa dominantlığını saxlayacaq. Bundan sonra isə
Asiya-Sakit okean regionu ikinci yerdə olacaq (438 mln gələn).
Amerika aşağı pilləyə enərək liderlər üçlüyündə qalacaq (284
mln gələn).
Gələnlərin (gedənlərin) sayı turizm hərəkatını xarakterizə
edən əsas göstəricilərə xidmət edir. Gələnlər (gedənlər) bu və
ya digər zaman kəsiyində səfərlərin say şəklində tam ifadəsində
nəzərdə tutulur. Lakin turist axınlarının tam göstəriciləri turist
aktivliyinin səviyyəsi haqqında fikir yürütməyə imkan vermir,
belə ki, onlar əhalinin ümumi sayından asılıdır. Bu səbəbdən də
turizm mübadiləsinin intensivliyinin qiymətləndirilməsi üçün
gələnlərin (gedənlərin) sayı əhalinin hər 100 nəfərinə hesabla
nır, yəni nisbi say qismində ifadə olunur.
BTT məlumatlarına görə hər 100 nəfərə ortalama 10 səfər
düşür. Ayn-ayn regionlar və subregionlar üzrə göstəricilərin
həcmi orta dünya səviyyəsindən əhəmiyyətli dərəcədə uzaq
laşır. Əgər 2010-cu ildə Mərkəzi Afrika və Cənubi Asiyada gə
lənlərin sayı hər 100 nəfərə 7 nəfər idisə, Karib hövzəsi və
Okeaniyada bu göstərici 40 idi.
Ən yüksək turizm aktivliyi Avropada qeyd olunur. Bütün
subregionlarda - Qərbi, Şimali, Cənubi, Mərkəzi və Şərqi Avro
pada - gələnlərin sayı, o cümlədən, xaricə səfər hesablarda hər
100 nəfərə olan göstərici orta dünya səviyyəsindən çoxdur.
Gələnlərin maksimum göstəricisini Cənubi və Qərbi Avropa

qəbul edir - hər 100 nəfərə 60-dan çox, Şimali və Qərbi
Avropada ölkə xaricində getmə göstəriciləri isə hər 100 nəfərə
70 getmədən çoxdur.
Turist axınları statistikasında gələnlərin (gedənlərin)
sayından əlavə digər göstərici istifadə olunur - qalma müddəti.
O, birgünlük səfərlər və ziyarət-qalmalar üçün saatla ölçülür.
Gecələmə sözü altında sözügedən ölkədə (təyin edilmiş
yer) turistlər tərəfindən keçirilən sutkalar başa düşülür.
Müəyyən vaxt dövrü ərzində ölkədə bütün turistlərin
qalma davamiyyəti, yəni gecələmənin bütün sayı, turist gələn
lərin sayının, bir turistin ölkədə orta qalma davamiyyətinə
hasili kimi hesablanır.
Gecələmələrin sayının uçotu ilk baxışdan sadə və asan iş
kimi görünür. Bu arada, hətta təcrübəli peşəkarları dalana salan
çoxlu nümunə gətirmək olar. Səyahəti həyata keçirən və bir
neçə saatlığına duş qəbulu, istirahət və həmin gün yola davam
etmək üçün moteldə dayanan avtomobil sürücüsü gecələməni
həyata keçirirmi? Bəs, öz qohumlarını ziyarət edən (adi mühit
hüdudlarından kənara çıxaraq) və evə gecəyarısı qayıdan insan
haqqında nə demək olar? Bu və digər analoji suallara cavab
üçün BTT iki kriterini rəhbər tutmağı tövsiyə edir: təyin
edilmiş yerə gəlmə tarixi və getmə ondan fərqləndirilməlidir,
səyahət edən şəxs isə daimi yaşayış yerində gecələyir.
Qalma davamiyyətindən (gecələmə sayı) asılı olaraq
səyahət bazarı bir neçə seqmentə ayrılır. Qısamüddətli səfərlər
(1-3 gecələmə) həftə sonunda və bayram günlərində istirahət və
əyləncə, o cümlədən işgüzar məqsəd üçün istifadə edilir. İkinci
qrupa (4-7 gecələmə) əsasən əlavə məzuniyyət zamanı həyata
keçirilən müxtəlif motivli səfərlər daxildir. Bazarın bu seqmenti
sürətli templə inkişaf edir. Ortamüddətli səfərləri (8-28 gecə
ləmə) əsasən istirahət üçün olan uzunmüddətli məzuniyyətdə
olan ziyarətçilər həyata keçirir. Nəhayət, 29-91 və 92-365
gecələmə davamiyyəti olan səfərlər uzunmüddətli səfərlərə aid
edilir. Fərdlərin bir hissəsi, ilk növbədə, iqtisadi cəhətdən aktiv
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olmayanlar onları istirahət, əyləncə və müalicə üçün, digəri isə
- işgüzar və peşəkar məqsədlərə istifadə edir (avadanlığın
quraşdırılması və s.).
BTT məlumatlarına görə 1994-cü ildə turist gecələmə
lərinin ümumi sayı 8,2 mlrd təşkil edirdi. Onlann əsas hissəsi 70%-i daxili turizmin payına düşürdü. Təqvim ayı üzrə gecə
ləmə haqqında statistik məlumatlar tip və yerləşmə vasitəsinə, o
cümlədən ərazi əlamətlərinə görə qruplaşdırılır. Gəlmə dava
miyyəti ölkələr üzrə eyni deyil. Bu fərq, qəbul edən ölkələrin
turistik ixtisaslaşmasından (işgüzar turizm, yaxud əyləncə və
istirahət üçün səyahət), getmə turizmin əsas bazarlardan uzaqlı
ğından və digər faktorlardan irəli gəlir. Onlann ahəngindən asılı
olaraq orta-qalma davamiyyəti, məsələn, Asiya-Sakit okean
regionu ölkələrində, Sinqapurda 3 gecələmədən, Avstraliyada
24-ə qədər dəyişir.
Qalma statistikasından fərqli olaraq, turist axınlarının
həcmi haqqında ümumi təsəvvür verən qalma davamiyyətinin
statistikası turist səyahətinin xarakteristikasını özündə birləş
dirir.
Tranzitlər və son səfərlər haqqında toplanan məlumatlar
m üxtəlif turist qruplarının yerləşdirmə xidmətlərinə olan tələ
binin öyrənilməsi zamanı istifadə olunur.
Yuxanda qeyd olunan turist axınlarının göstəriciləri, sa
dəcə xarici turistlərin statistik uçotu zamanı deyil, həm də öz
ölkələrinin hüdudları kənannda səyahət edən, yaxud ölkə
xaricinə gedən yerli əhali ilə də istifadə edilir.
Turizm statistikası turist axınları statistikası ilə bərabər az
əhəmiyyətli olmayan ikinci bölməni daxil edir - turist gəlirləri
və xərcləri statistikası. Onun milli iqtisadiyyata, o cümlədən,
ölkənin tədiyyə balansına təsirinin öyrənilməsi zamanı, həm
çinin, turizm sənayesinin sektorlarının xarakteristikası üçün gə
rəkli olan turizmin dəyər qiymətləndirməsini özündə ifadə edir.
T urist xərcləri konsepsiyası. Turist statistikasının ikinci
bölməsinin əsas anlayışı turist xərcləridir. Onlar mal və
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xidmətlərin yekun istehlakı ilə birbaşa əlaqəli olub milli
hesablar sistemində əks edilir.
Turist xərcləri - ziyarətçi, yaxud onun adından hər hansı
bir şəxs hazırlıq və səyahətə çıxış zamanı, o cümlədən təyin
edilmiş məntəqədə qalma zamanı sərf etdiyi istehlakçı xərc
lərinin bütün məcmusudur.
Turist xərcləri konsepsiyasımn əsasında bir sıra prinsiplər
dayanır. BTT tövsiyələrinə uyğun olaraq uçota, sadəcə ziyarət
çilərin, turistlərin və ekskursantların iqtisadi əhəmiyyətli xərc
ləri aiddir. Onları ziyarətçinin özü, yaxud onun adından hər
hansı fiziki və ya hüquqi bir şəxs daşıya bilər. Məsələn, səya
hətdə büdcəni idarə edən ailə başçısı bütün ailə üzvləri adından
mal və xidmətləri ödəyir. Qohumlar və tanışlarda qalma zamanı
xərcləri çox vaxt qəbul edən tərəf öz üzərinə götürür. Səfər,
həmçinin, hüquqi şəxslər tərəfindən maliyyələşdirilir: müəs
sisələr tərəfindən xidməti ezamiyyət, yaxud iş yekununda hə
vəsləndirici turlardan söhbət gedir: dövlət tərəfindən, uşaqlar,
ahıl insanlar və bəzi sosial cəhətdən zəif əhali qrupları üçün
xeyriyyə cəmiyyətləri tərəfindən təşkil olunmuş səfərlər. Bir
sıra hallarda dövlət idman, müalicə və təhsil məqsədilə turizmi
subsidiyalaşdırır.
Ziyarətçinin xərcləri tələbatının ödənilməsi üçün onlar
tərəfindən əldə edilmiş mal və xidmətlərin dəyəri ilə müəyyən
ləşdirilir. Sorğu kimi onlar da həddən artıq müxtəlifdir: daşıma,
yerləşdirmə və qidalanma üzrə xidmətlərdən tutmuş, uzun
müddətli istifadə üçün xırda əşyaya, gündəlik turist tələbatı
mallarına və suvenirlərə qədər. Hədiyyələr də daxil olmaqla
bütün bunlar şəxsən ziyarətçilər tərəfindən istehlak olunur. La
kin bu halda, baxmayaraq ki, əşyalara sahib olanlar başqa
larıdır, səyahət etməyən şəxslərdir, bu halda elə həmin çəkilmiş
xərclər turistə aid edilir.
Turist xərclərinin həcmi mal və xidmətləri mövcud olan
endirim və qiymət artımı, bəxşiş və s. uçotu ilə, ödəmə for
masından asılı olmayaraq - nağd pulla, yol qəbzləri, kredit kartı
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ilə, yaxud digər vasitələrlə, faktiki xərclər üzrə təyin edilməsi
tövsiyə edilir.
Turizm xərclərinin tərkibi. Turist xərclərinin tərkibinin
nizama salmması turizm statistikasının ən əsas və daha qəliz
problemlərindən biri olaraq qalır. O zamandan, nə vaxt ki, zi
yarətçi xərc çəkir (hazırlıq zamanı, yolda, yaxud səfərin so
nunda), həmçinin turizm növündən də asılıdır. Bu, müvafiq
olaraq, rezidentin öz ölkəsi üzrə səyahəti zamanı sərf etdiyi
daxili turizm xərclərinə və beynəlxalq xərclərə bölünür. Sonun
cuların iqtisadi təbiətini anlamaq üçün əsas əhəmiyyəti ziyarət
çilərin öz ölkələrindən təyin edilmiş ölkəyə hərəkət istiqaməti
daşıyır. Gedən turist axınları beynəlxalq turist xərclərinə,
gələnlər isə beynəlxalq turizmdən daxilolmalara aid edilir. BTT
materiallarında beynəlxalq turist xərcləri hər hansı bir ölkənin
daimi sakinlərinin ölkə xaricinə səyahəti zamanı xərcləri
vasitəsilə müəyyənləşdirilir. Digərlərinə beynəlxalq daşımalar
üzrə xarici nəqliyyat kompaniyalarının xidmətlərinə görə ödə
mələri, o cümlədən xaricdə əldə olunan mal və xidmətlərin ön
cədən ödənişi də daxil edilir. O təyin edilmiş ölkədə xarici ziya
rətçilərin bütün xərclərinin yekunu kimi nəzərə alınır. Hər iki
göstərici eyni metodla hesablanır və sadəcə, pul vasitələrinin
transsərhəd hərəkəti ilə bağlı xərclər əks olunur.
Turist xərclərinin vəziyyətinin unifıkasiyası və müqayisə
edilə bilməsi məqsədilə BTT onların növbəti qruplaşdırılmasım
tövsiyə edir: 1) özündə xidmətlər dəstini birləşdirən və heç bir
tərkib elementi bölünmədən eyni qiymətə reallaşdırılan
kompleks turlar; 2) yerləşdirmə; 3) qidalanma 4) nəqliyyat;
5) rekreasiya, mədəni, idman mal və xidmətləri, mədəni is
tirahət və əyləncə məkanlarına giriş ödəmələri daxil olmaqla,
alış-verişə, təmirə, səfər zamanı idman inventarının istismarı,
ayrıca idman növlərinin öyrədilməsi, uzun sürməyən ekskur
siyalar, o cümlədən bələdçi xidmətləri; 6) mağaza alış-verişi;
7) sair bəndlər - sığorta ödəmələri, kommisyon yığımları, fotolentin yuyulması, şəkillərin çıxarılması xərcləri və digərləri.

Məzuniyyət zamanı turist xərclərinin həcmi və strukturu
bir sıra vəziyyətlərdən asılıdır. Venesiya universiteti yanında
Turizm İqtisadiyyatı üzrə Beynəlxalq Tədqiqat Mərkəzinin
mütəxəssisləri beş faktoru ayırır:
• Turistin mənşə ölkəsi. Onun sosial-mədəni siması
turistin alıcılıq davranışına güclü təsir göstərir. Bundan başqa,
turistin mənşə tərəfi ilə “valyuta mübadiləsi effekti” bağlıdır. O,
sıx-sıx bu və ya digər istiqaməti seçməyi müəyyənləşdirir
(ziyarət edilən ölkələr), əgər seçim artıq edilibsə - planlaşdıran
turistin xərclərinin həcmi. Bu, ilk növbədə, dollar, yaxud alman
markı zonasına daxil olan ölkələrə, bu yaxınlara qədər
Yaponiyaya da aid idi;
• İstirahət rayonu və yeri. İtaliyada aparılmış tədqiqatlar
göstərdi ki, incəsənət şəhərlərinə səfərlər turistlərə dəniz
kənarında, dağlarda, yaxud göllərdə keçirilən istirahətdən ucuz
başa gəlir. Xərclərin həcmi, həmçinin turist mərkəzləri üzrə də
fərqlənir. Buna görə də, Venesiyada, bir qayda olaraq, Padau və
Varondan daha bahadır;
• Yerləşdirmə tipi. Xərclərin həcmi yerləşdirmə nö
vündən (otel, kempinq, turist kəndi və s.) və kateqoriyasından
asılıdır;
• İstirahətin davamiyyəti. O, kurorta gələrkən nəqliyyat
növünün, yerləşdirmə tipinin seçilməsinə, o cümlədən
istirahətdə turistin mal və xidmətlərinin alış-veriş həcminə təsir
göstərir, yəni turist xərclərinin əsas bəndlərində əks olunur;
• İstirahət vaxtı (mövsüm, qeyri-mövsüm, mövsümlərarası). Turist xərclərinin həcmi yol və kurort xərclərinin
mövsümi tərəddüdü ilə dəyişir.
Hər bir səfər turistin bu, yaxud digər mal və xidmətlərin
seçiminə, nəticə etibarilə xərclərin ölçüsünə və strukturuna təsir
göstərən bu beş xüsusiyyətlərinə görə müəyyən münasibətlərdə
fərqlənir.
2010-ci ildə beynəlxalq turist xərcləri (nəqliyyat daşıma
larının uçotu olmadan) təxminən 919 mlrd Amerika dolları
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təşkil edirdi. Turist xərclərinin böyük hissəsi (təqribən 570 mlrd
Amerika dollan), dünyadakı turist axınlarının yarıdan çoxu
Avropanın payına düşürdü. Avropalılar səyahətə yerdə qalan
digər regionların turistlərinin səyahətə xərclədiyi qədər xərc
ləyirlər. Amerika ikinci yeri tutur. Son vaxtlar Asiya-Sakit
okean regionu da lap ona çatmışdır, hətta ayn-ayrı illərdə onu
ötüb keçmişdir.
BTT məlumatlarına görə beynəlxalq turizmə olan əsas
xərclər sənayecə inkişaf etmiş ölkələrin, əsasən də ABŞ, Alma
niya, Böyük Britaniya və Yaponiyanın üzərinə bütün xərclərin
təxminən üçdə biri düşür. Onlardan başqa, beynəlxalq turist
xərclərinin formalaşmasında nəzərəçarpacaq rolu “böyük
yeddiliy”in digər üzvləri: Fransa, İtaliya və Kanada oynayır.
Bu gün beynəlxalq turizmə əhəmiyyətli dərəcədə xərcləri
olan ölkələr qrupuna Skandinaviya ölkələri (Norveç, İsveç,
Finlandiya), bəzi Qərbi Avropa ölkələri (Avstriya, İsveçrə,
Benilüks), Latın Amerikasının yeni sənayeləşən ölkələri
(Braziliya, Argentina, Venesuela), Asiya ölkələrindən isə - Çin,
Sinqapur, Malayziya daxildir.
Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrinin beynəlxalq turist
xərclərinin ümumi həcmində payı hələ böyük deyil. Onlar
arasında bu göstəriciyə görə liderlər sırasına daxil olan Rusiya
Federasiyası və beynəlxalq turist xərclərinin rekord artımını
nümayiş etdirən Polşa fərqlənir. Məsələn, beş il ərzində, müqa
yisədə polşalıların ölkə xaricinə kütləvi səyahətinin başlanğıcı
1991-ci illə 1995-ci ildə 40 dəfə artıb.
Avstralaziya subregionu (Avstraliya və Yeni Zelandiya)
dünya turizm bazarında çox cüzi mövqe tutur. 2010-ci ildə
onun payına bütün xarici turist səfərlərinin (gəlmə) 0,6%-i və
dünyadakı beynəlxalq turist xərclərinin 2%-i düşürdü. Lakin
əhalinin ölkə xaricinə bir səfərə turist xərcləri kimi göstəricilərə
görə Avstraliya, şübhəsiz liderdir. Səyahətə yüksəksəviyyəli
xərclərin olması subregionun əsas turizm mərkəzlərindən uzaq
lığı ilə izah edilir. Səfərin 30%-i beynəlxalq nəqliyyat daşıma-

lanna xərclərdən, bir o qədər də xərclər təyin edilmiş yerdə
qalma zamanı, bir qayda olaraq, nəqliyyat xərclərini çıxart
maqdan ibarətdir. Avstraliya və Yeni Zelandiya əhalisinin 2005ci ildə xaricə səfəri orta hesabla 3500 Amerika dollarına başa
gəlib (nəqliyyat xərclərini daxil etməklə), bu da orta dünya
səviyyəsini üç dəfə keçib.
Dünyanın regionlar və xüsusən də subregionlar üzrə sə
fərlərə, xərclərin həcmi mahiyyətcə fərqlənir. Sonuncu yerlərdən
birində Mərkəzi və Şərqi Avropa dayanır. Əhəmiyyətli artımına
baxmayaraq, Mərkəzi və Şərqi Avropanın bu göstərici üzrə
dünyanın digər subregionlanndan geridə qalması davam edir.
Beynəlxalq turizmdən əldə olunan gəlirlər. Dəyər gös
təricilərinin təhlili turizmin dünya təsərrüfatının aparıcı sahə
lərindən birinə çevrilməsini sübut edir. Onlar xarici ticarətin iki
bəndindən: “Maşın və nəqliyyat vasitələri” “Ofis avadanlığı və
telekommunikasiya vasitələri”ndən geri qalaraq yanacağın,
xammal və yarımfabrikatlann, ərzaq ixracının dəyərini əhə
miyyətli dərəcədə ötür.
Beynəlxalq turizmdən daxilolmaların həcmi dayanmadan
artır. 1950-ci ildən 2010-ci ilə qədərdən daha çox artmışdır.
BTT materiallarında beynəlxalq turizmdən daxilolmalar
və turist xərcləri bir valyutada göstərilir ki, bu da Amerika
dollarıdır. Dolların pul vahidi bazası qismində istifadəsi makrosəviyyədə müqayisə aparmağa imkan verir. Bununla yanaşı,
dolların alıcılıq qabiliyyəti, digər valyutalar kimi tərəddüdə
meyi İlidir ki, bu da turizmin dəyər göstəricilərinin dinamika
sına təsir göstərir. Apancı turizm ölkələrinin valyutası ilə mü
nasibətdə dolların möhkəmlənməsi (zəifləməsi) turizm baza
rındakı əsl vəziyyəti təhrif edərək beynəlxalq turizmdən
daxilolmaların və ona xərclərin artım tempini tezləşdirə, yaxud
zəiflədə bilər.
Dinamikada turizm dəyər göstəricilərinə, sadəcə mübadilə
valyutalarının tərəddüdü deyil, həmçinin, inflyasiya da təsir
göstərir. Bu iki faktor bir-biri ilə sıx əlaqəlidir. Milli valyuta

34

35

vahidinin zəifləməsi özü ilə bərabər qiymət artımım da gətirir,
inflyasiya səviyyəsinin azalması isə milli valyutanın möhkəm
lənməsinə səbəb olur. Uzunmüddətli zaman kəsiyində onların
tərəddüdü qarşılıqlı tarazlaşır və o zaman turizmin inkişafının
dəyərləndirilməsi hazırkı andan daha dəqiq olur. Bu səbəbdən
də iqtisadi təhlildə sıralanmış illərdə, dolların tərəddüd kursu
qarşılıqlı ödənildiyi halda, orta illik artım tempinin dəyər gös
təricisindən istifadə etmək məqsədəuyğundur. Nəqliyyat daşı
malarından gələn gəlirlər müstəsna olaraq 1950-2008-ci illər
ərzində beynəlxalq turizmdən daxilolmaların ortaillik artım
tempi, həmin dövr ərzində dünya turist axınlarının orta illik
artım tempini aşaraq 15% təşkil edib. O dünyadakı turizm xid
mətlərinin, mallarının və işçi qüvvəsinin əhəmiyyətli dərəcədə
ucuzlaşması ilə əlaqəlidir, xüsusilə də beynəlxalq turizm mü
badiləsinin böyük hissəsi üzərinə düşən iqtisadi cəhətdən
inkişaf etmiş ölkələrdə.
Beynəlxalq turizmdən daxilolmaların həcmindən turizm
istiqamətlərinin gəlirlilik səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üçün
geniş istifadə olunur. Daha dəqiq göstərici bir ziyarətçidən
gələn gəlir və adambaşına düşən turizm gəlirlərinin miqdarıdır.
Bu göstəricilərin əsasında tərtib edilmiş şəkil yuxarıda təqdim
olunandan kəskin şəkildə fərqlənir.
Turizmdə statistik uçot metodları. Beynəlxalq turizm
statistikası məlumatların toplanması üçün müxtəlif metodlardan
istifadə edir. Statistika müşahidəsi hesabat, yaxud xüsusi
aparılmış yoxlama vasitəsilə həyata keçirilə bilər.
Hesabat vasitəsilə statistika müşahidəsi. Bu halda sta
tistika məlumatları müəyyən müddətdə təsis edilmiş formalar
üzrə müəssisələrdən, qurumlardan, təşkilatlardan və s. alınır.
Operativ və mühasibat uçotu məlumatlarının əsasında hesabat
doldurulur və statistika orqanlarına təqdim edilir. Məhz hesabat
turizm haqqında kütləvi məlumatların əsasını təşkil edir.
Turist axınları statistikasmda gələnlərin sayı və qalma da
vamiyyəti haqqında məlumatlar, həmçinin immiqrasiya xid
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mətinin, yaxud yerləşdirmə vasitələrinin hesabatlarından əldə
oluna bilər. Hazırkı vaxtda dünyanın 60-a yaxın ölkəsi turistləri
gömrükdə və 40-a yaxını isə yerləşdirmə vasitəsində qey
diyyata alır.
Sərhəddə uçot ölkəyə gələrkən və ölkədən gedərkən im
miqrasiya nəzarəti vasitəsilə aparılır. O nəzarət keçid məntəqə
lərində, hava, dəniz limanlarında və s. həyata keçirilir. Səyahət
edən şəxslər haqqında məlumatların əsas mənbəyi xüsusi
qeydiyyat formasıdır - gediş (gəliş) kartoçkaları, o cümlədən
xarici pasport və vizalar. Onlann tərkibi turistin cinsi və yaşı,
daimi yaşayış ölkəsi (vətəndaşlığı) və təyin edilmiş ölkə, səfə
rin müddəti və məqsədi haqqında digər məlumatlardan iba
rətdir. Bu məlumatların toplanması ziyarətçinin getməsi zamanı
üstün tutularaq həyata keçirilir. Geri qayıdarkən turist daha
dəqiq məlumat verə bilər. Səyahətin müddəti və marşrutu səfər
zamanı müxtəlif şəraitdən asılı olaraq tez-tez təshih edilir (hava
şəraitinin dəyişməsi, səhhətin pisləşməsi, xarici görməli yerlər
haqqında yeni əlavə məlumatlar və s.).
Sərhəddə uçot metodu bir çox ölkələrdə tətbiq edilir.
Onlardan bəziləri sərhəd statistikası sahəsində sıx ikitərəfli
əməkdaşlıq münasibətləri qurub. Məsələn, Kanada ABŞ-dan
səfərdən qayıdan öz vətəndaşları haqqında məlumatları topla
yaraq bu məlumatları Birləşmiş Ştatların milli turizm admi
nistrasiyasına təqdim edir. Gələnlərin sərhəd boyu statistikası
ABŞ və Kanadadan başqa Böyük Britaniyada, İrlandiyada,
İspaniyada, Kiprdə, Portuqaliyada, Avstraliyada, Sinqapurda,
Türkiyədə, Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrində (Polşa, Maca
rıstan, Bolqarıstan) və digərlərində aparılır. Belə ki, gediş
(gəliş) vərəqləri ölkələr üzrə fərqlidir, BTT bütün öz ölkələrinə
istifadə etmək üçün tövsiyə etdiyi nümunəvi örnək işləyib ha
zırlayıb.
Gediş (gəliş) vereqlerinin daxilinə turistin ziyarət etdiyi
yerlər, qalma davamiyyəti (gecələmənin sayı), yerləşdirmə haq
qında məlumatlar daxil deyil. Bu səbəbdən də sərhəddə
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qeydiyyatdan başqa statistik müşahidənin digər metodundan
istifadə edilir -yeni yerləşdirmə vasitələrində gələnlərin qey
diyyatı. O sərhəd boyu statistikanı uğurla tamamlayır, ayn-ayn
ölkələrdə isə ona mane olunur. Hotellərdə və digər yerləşdirmə
vasitələrində statistik müşahidə zamanı toplanan məlumatlar
ölkənin rayonlar üzrə gələnlərin bölgüsü haqqında mühakimə
yürütməyə, beynəlxalq və daxili turistlərin yerləşmə tipinin
seçilməsi zamanı üstün tutmam üzə çıxarmağa, o cümlədən
mehmanxana bazasının yüklənməsinə nəzarətə imkan verir. Bu
metod nisbətən sadədir, lakin adət edilmiş uçot əməliyyatlarını
həyata keçirən işçilərdən mənimsəməni, yüksəldilmiş diqqəti,
səliqəliliyi və intizamlılığı tələb edir. Yerləşdirmə vasitələrində
gələnlərin qeydiyyatı Almaniya, İsveçrə, İspaniya, Mərakeş,
Tunis, Niger, Seneqal, Tanzaniya və digər ölkələrdə aparılır.
Nəzərdən keçirilən statistik müşahidə metodunun geniş yayıl
mağına baxmayaraq onun da bir sıra çatışmayan cəhətləri qeyd
edilir. Birincisi, statistika tədqiqatlarına birgünlük ziyarətçilər
də qeydə alınır, həmin turistlər ayrıca müstəqil kateqoriyaya ay
rılmadıqları üçün digər qonaqlarla birgə qeydiyyata almır.
Məsələn, Qərbdə tez-tez yerli sakinlər də Hotellərin qonaqları
olur. Həyatım monotonluğundan bezənlər gündəlik əhatə edən
mühiti müvəqqəti olaraq dəyişməyə cəhd edir və müvəqqəti
olaraq öz mənzillərinin yaxınlığndakı hotelə yerləşir və turist
kimi qeydiyyata alınırlar.
İkincisi, heç də həmişə bütün yerləşdirmə vasitələri m ü
vafiq statistika hesabatını təqdim etməyə borclu deyil. Bir çox
ölkələrdə gələnlərin qeydiyyatı pansionatlarda, mebellə təchiz
edilmiş otaqlarda, şəxsi mənzillərdə aparılmır, onlarda qalan
turistlər nəzərə alınmır.
Nəhayət, bu metodda səyahət zamanı yerləşdirmə vasitə
sini dəyişdirən turistlərin ikiqat sayılması qaçılmazdır.
Fiziki turist axınları kimi turist gəlirləri və xərcləri müx
təlif üsullarla hesablanır. Beynəlxalq turizmin dəyər göstərici
ləri turizm sənayesi müəssisəsinin müvafiq hesabat forma

sından, yaxud bank hesabatından əldə oluna bilər. Bank metodu
beynəlxalq turistlər tərəfindən aparılan valyuta əməliyyatları
haqqında məlumatların toplanmasından ibarətdir. Mərkəzi
(milli) Bank kommersiya bankları və valyuta mübadiləsi mən
təqələri vasitəsilə turist xərclərinin uçotunu həyata keçirir, hansı
ki, turizm xətti üzrə xarici banknotların alış və satışı haqqında
məlumatı təqdim edir. Bank metodu Fransada və digər ölkə
lərdə istifadə olunur. Onun geniş tətbiqi bir sıra üstünlüklərdən
asılıdır. O, turistlərdən əlavə məlumat tələb etmir, nə sərhəd
boyu rəsmiləşdirməni, nə də statistika orqanlarının işini çətin
ləşdirmir. Tədiyyə balansının tərtib edilməsi zamanı məlumat
ların emalını Mərkəzi (milli) Bank yerinə yetirir. Müntəzəm və
operativ sistemləşdirilmiş materiallar dinamik turist xərclərinin
təhlilini aparmağa və onların dəyişikliklərini izləməyə imkan
verir. Yaxşı tərtib edilmiş uçot və valyuta-maliyyə bazarı
üzərində sərt nəzarət zamanı bank metodu beynəlxalq turizmin
nisbi etibarlı dəyər qiymətləndirilməsini verir. Lakin bu halda
da səhvlər qaçılmazdır. Turist xərclərinin həqiqi ölçüsü bəzi
səbəblər üzündən təhrif oluna bilər:
• Paralel valyuta bazarlarının olması və maliyyədən suiistifadə edilməsi səbəbindən. “Qara bazar” mövcud olan ölkə
lərdə valyuta axınları bank kanallarından yan keçir. Lakin bank
strukturunun iştirakı ilə valyuta əməliyyatlarının aparılması
onların qeydiyyata alınmasına zəmanət vermir. Kiçik mübadilə
məntəqələri vergi yığımlarını yüngülləşdirmək üçün xarici
bankomatların alış-satış faktını tez-tez gizlədir, bununla da
turist xərclərinin həcmini azaldır;
• Fiziki və hüquqi şəxslərin ödəniş vasitəsi kimi nağd
valyutadan istifadədən imtina nəticəsində, turizm müəssisələri
və təşkilatlarının işində klirinq geniş tətbiq olunur (yəni turist
lərin mübadiləsi zamanı qarşılıqlı hesab-kompensasiya sistemi).
Bu əməliyyatlar, o cümlədən ziyarətçilərin turist mal və xid
mətlərini ödəmək üçün kredit kartlarından istifadə zamanı onlar
bank hesabatında nəzərə alınmır;
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• Xüsusi iri həcmdə beynəlxalq valyuta əməliyyatlarının
qeydiyyatı halında olan səbəblər bəzi ölkələrdə transmilli
əməliyyatlar üçün qeydiyyata aid olan yüksək kandar səviyyəsi
qoyulub. Bir qayda olaraq, orta turist xərcləri bu səviyyəni
ötmür və statistika hesabatında əks olunmur;
• Xarici turistlərdə müvəqqəti olma ölkəsində mübadiləsiz yerli valyutanın olması zamanı, beynəlxalq turist xərclərinin
həcmi banklar tərəfindən xariciyə dəyişdirilmiş milli valyuta ilə
ölçülür. Turistin öz ölkəsində dəyişdirdiyi və özü ilə gətirdiyi,
yaxud xaricdəki qohumlarından və tanışlarından cavab ziyarəti
zamanı kompensasiya olaraq borc götürdüyü yerli valyutanın o
hissəsi bank metodunun statistika uçotuna düşmür.
Nəhayət, bank metodu ərazi kəsiyində turist xərcləri haq
qında düzgün təsəvvürü vermir. Uçot pul vahidinin mənşəyi
olan ölkələr üzrə aparılır. Onlardan bəziləri çox geniş əhatə dai
rəsinə malikdir və müxtəlif ölkələrdən olan turist mübadiləsinə
dair təqdim edilir. Bu halda ölkələr üzrə valyuta əməliy
yatlarının bölgüsü nəinki çətindir, həm də mümkün deyildir.
Venetsiya Universiteti yanında Turizm İqtisadiyyatı üzrə
Beynəlxalq Tədqiqat Mərkəzi mütəxəssislərinin qiymətləndir
məsinə görə bank metodunun İtaliyada beynəlxalq turizmdən
daxilolmalarının tam uçota almadığı hissə 20% təşkil edir. Səh
vin aşkar edilməsi və düzəldilməsi xüsusi statistika müşahidəsi
sayəsində mümkün olub.
Turizmdə xüsusi təşkil olunmuş müşahidə. Turist axın
larının və xərclərinin uçotunun dəqiqliyi əsas turizm statistika
metodlarının ahəngi ilə artır - sərhəddə və yerləşdirmə vasi
tələrində, o cümlədən bank metodunda gələnlərin qeydiyyatı xüsusi təşkil olunmuş müşahidə ilə. İmmiqrasiya xidmətinin,
turistlərin qəbulu üzrə müəssisələrin, bank və valyuta müba
diləsi məntəqələrinin təqdim etdiyi hesabat statistika məlu
matlarının əsas mənbəyidir, lakin o qəliz ümumi-iqtisadi məf
hum kimi turizmin bütün tərəflərini əhatə edə bilmir. Bu sə
bəbdən də onun haqqında məlumatların bir hissəsi xüsusi

statistik müşahidə vasitəsilə əldə olunur. O, adətən müayinə
şəklində təşkil olunur. Proses zamanı ona daxil olan məlumatlar
daha sonra sistemləşdirilir və emal edilir, hesabatı tamamlayır
və turizm fəaliyyətinin ayrıca aspektlərinin detallı şəkildə
öyrənilməsinə imkan verir.
Müayinənin aparılması - böyük hazırlıq işlərini tələb
edən olduqca çətin işdir. O alman məlumatların tamlığını,
etibarlılığını, yeknəsəkliyini, vaxtlı-vaxtında olmasını və müqa
yisə oluna bilməsini təmin etməlidir. Məlumatların toplanması
metodoloji, metodik və müşahidənin təşkilatı sualları olan
qabaqcadan hazırlanmış plan üzrə həyata keçirilir. Ona məqsəd
qoyulması, müşahidə obyekti və vahidi ayrılması, müayinənin
proqramı daxildir.
Hər hansı bir statistika müşahidəsinin planlaşdırılması
zamanı, ilk növbədə, onun məqsədi dəqiq formalaşdırılır. Məhz
o məqsədlərin siyahısını konkretləşdirərək, statistika müayinəsi
prosesində əldə edilməli məlumatları müəyyənləşdirir. Turist
müayinəsinin daha çox yayılmış məqsədi ayrıca ölkələr üzrə
gələnlərin (gələn axın üçün gələnlərin) sayının təyin edilməsi,
gələnlərin cinsinə, yaşma, ailə vəziyyətinə, vətəndaşlığına, təh
sil səviyyəsinə və s. görə tərkibinin müəyyənləşdirilməsidir.
Əsas diqqət səfərin xarakteristikasına ayrılır: təyin edilmiş yerə,
qət edilmiş məsafəyə, nəqliyyat növünə, qalma davamiyyətinə,
yerləşdirmə tipinə və s.
Əldə edilməli olan məlumatlar haqqında vahidlərin cəmi,
məqsədin seçilməsilə eyni zamanda müşahidə obyektinə ayrılır.
Müşahidə obyektinin müəyyənləşdirilməsi zamanı öyrənilən
statistik cəmin dəqiq sərhədlərini çəkmək tələb olunur, bu
zaman müşahidə prosesində kimin müayinə olunmasına qərar
verilməlidir. Bəzi hallarda bu işgüzar məqsədli səfər həyata
keçirən şəxslərdir, digərində - şəxsi maşınında səyahət edəndir,
üçüncüdə - Avropadan, yaxud hər hansı bir regiondan (ölkədən)
gələn turistlər müayinə olunurlar.
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Müşahidə obyekti elementlərdən, yaxud vahidlərdən
ibarətdir. Onlar obyekti bütövlükdə öyrənməyə imkan verən
statistika xarakteristikasına aiddir. Verilmiş bir sıra fərqləndirici
əlamətlər bu vahidlərlə münasibətdə maraqlanılan məlumatların
(əlamətlər) qeydiyyatı aparılır. Bu əlamətin əhəmiyyəti hər bir
vahid üçün müxtəlifdir, bu səbəbdən də statistiklər, ilk növbədə,
əlamətlərin cəmi üçün ümumi həcmini, yaxud cəm üzrə
nəticəni müəyyənləşdirməyə can atırlar.
Turizmdə müşahidə vahidi ayrıca götürülmüş ziyarətçidir,
yaxud müşayiət edən şəxslər haqqında məlumatları verən
səyahət edən qrupun başçısıdır (ailələr). Məsələn, ABŞ-da turist
xərclərinin tədqiqi zamanı səyahət edən qrupun başçısının
sorğusuna üstünlük verilir. Bu zaman qrupun həcmi və tərkibi
mütləq dəqiqləşdirilir. Bəzən müşahidə vahidi haqqında
məlumat özündən deyil, məhz təşkilatı özəklərdən əldə olunur
(müəssisə, qurum və s.). Ölkədə turistin qalma davamiyyəti
haqqında məlumatları yerləşdirmə vasitələrindən toplamaq olar.
Sorğu - geniş yayılmışdır, lakin müşahidənin universal
metodu deyil. Statistikada və sosial praktikada elə hallar olur
ki, o kifayət qədər effektli olmur. Belə vəziyyətlərdə mütəxəs
sislər digər metoda keçirlər - sənədlərin təhlili, ekspert qiymət
ləndirməsi və digərləri - yaxud onların sorğu ilə ahəngidir.
Turist xərcləri haqqında statistik göstəriciləri toplamaq
üçün müxtəlif metodlardan istifadə edilir. Onlardan biri gündəlik müşayiət aparmaqdır. Onun köməyi ilə bir müştərinin
sutkalıq orta xərci təyin olunur. Turist gəlmələrinin sayını bir
ziyarətçinin sutka ərzindəki orta xərclərinə vurmaq yolu ilə
daxilolmaların ümumi məbləği və ziyarətçinin ölkədə qalma
davamiyyəti hesablanır.
Turizmin statistikasında üç böyük problem qeyd edilir.
Onlardan biri məlumatsız müqayisədir. O tendensiyanı aydın
laşdırma məqsədilə məlumatın müqayisəsini, turizmin inkişaf
qanunauyğunluğunu, zamanla və məkanda baş verən dəyişik
liklər; müxtəlif ölkələrə məxsus eyniadlı göstəricilərin kəmiy
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yət nisbətlərinin qiymətləndirilməsi və s.-dir. Statistik göstə
ricilər konkret metodiki hesabatın və yaxud ölçü vahidi
arasında onların tez-tez müqayisə olunmayan dərəcədə fərqini
göstərir. Lakin bir çox hallarda müqayisə olunmayan məlu
matları müqayisə etmək olar.
BTT turizm statistikası sahəsində özünün çoxillik təc
rübəsini ümumiləşdirərək 1998-ci ildə “Turizm üzrə iqtisadi
hesabatı”nı dərc etdirmişdir. Onun bölmələrindən biri statistik
məlumatın yığılması və ümumiləşdirilməsi problemlərinə həsr
olunur. BTT beynəlxalq turizm haqqında ümumiləşdirilmiş m ə
lumatların əldə olunması üçün ilkin çatışmayan məlumatların
hesablanması metodunu təqdim etdi. Misal üçün, bu meto
dikanın istifadəsi nəticəsində 1995-ci ildə beynəlxalq turizmi
göstəriciləri alınmışdır.
Hal-hazırda heç bir dövlət turizmlə bağlı tam həcmli
müntəzəm müşahidə aparmır. BTT hesabatına əsasən, planetin
0,5%
əhalisinin yaşadığı dünyanın 18 (ərazi) ölkəsində
beynəlxalq turizm haqqında heç bir məlumatı yoxdur. Onların
bir çoxu iqtisadi cəhətdən zəif inkişaf etmiş Ölkələrdir və dünya
turizm bazarında az nüfiıza malikdir. 202 ölkə (ərazi) illik
statistikaya daxil olunub. Onların beynəlxalq turist mübadiləsi
haqqında məlumat toplamasına baxmayaraq bu çox təkrar
olunmuş göstəricilərdir. Hətta Fransa kimi statistik işi yaxşı təş
kil olunmuş bir ölkədə uçot böyük problemlərlə həyata ke
çirilir. Turist axınları statistikasında ekskursiya və qısamüd
dətli işgüzar səfərlər haqqında məlumatlar yarımçıq xüsusiyyət
daşıyır; buna görə də turist xərcləri statistikası mükəmməl
deyil.
Statistik müşahidənin materiallarının təhlili göstərdi ki,
daxilolma uçotu getmə uçotundan daha yaxşı təşkil edilmişdir.
202 ölkənin (ərazi) yalnız 3-də beynəlxalq turizm haqqında,
12-də beynəlxalq turizmdən daxil olan gəlirlər haqqında məlu
matlar yoxdur. Getmə turizmi statistik hesabat formalarında
çox zəif əks etdirilib. Ölkələrin yarısı (ərazi) əhalinin səfər
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lərinin sayının və yaxud beynəlxalq turizmin xərclərinin həcmi
haqqında məlumatlara malik deyil. Hər yerdə beynəlxalq nəq
liyyat daşınmalarının xərcləri və gəlirləri haqda məlumat top
lamır. BTT sorğusuna cavab olaraq yalnız 202 ölkədən 80 ölkə
(ərazi) beynəlxalq turizmin inkişafı haqqında bütün məlu
matları təqdim edə bilmişdir.
BTT çatışmayan məlumatları mərhələli qiymətləndirmə
metodunu tətbiq edərək hesabat yolu ilə əldə edir. İlkin mərhə
lədə bütün ölkələr eyni oxşar qruplara bölünür. Onlar dünyanın
subregionları üzrə, daxilində isə yaşayış səviyyəsinə uyğun
birləşdirilir (adambaşına düşən ÜMM). Hər bir qrup üçün bir
gəlmədən orta gəlir və xaricə bir səfərə orta xərclər hesablanır,
hansı ki, BTT ekspertləri sadə riyazi əməliyyatların köməyi ilə
turist axınlarının, turist gəlir və xərclərinin statistikasının əsas
göstəricilərinin mənasım müəyyən edir.
Beynəlxalq turizmdən daxil olan gəlirlər haqqında mə
lumatı olmayan ölkələr üçün, onların həcmi beynəlxalq turist
gəlmələrinin sayının müvafiq ölkə qrupları üçün bir gəlmənin
orta gəlirinin hasili kimidir. Ölkədə beynəlxalq turist gəl
mələrinin sayını təyin etmək tələb olunarsa, o zaman müvafiq
ölkə qrupu üzrə bir gələnin orta gəliri beynəlxalq turizmdən
daxilolmalara bölünür.
Bu zaman turizm sektoru olan və iqtisadiyyatı o qədər də
inkişaf etməyən bəzi kiçik ölkələrdən gəlmə turizmi haqqında
məlumat olmadığı üçün turist gəlmələri və gəlirləri haqqında
əldə olunmuş qiymətləndirmə məlumatları regionlar və dünya
üçün göstəricilərin yekun qiymətinə ciddi təsir etmir. Dünyada
1995-ci ildə beynəlxalq turist axınının sayı 0,02% artıb, bey
nəlxalq turizmdən gələn gəlir isə - 1,5 mlrd doll, və yaxud
0,4% olub. Bu rəqəmlər onu göstərir ki, statistik hesabat gəlmə
turizmi haqqında etibarlı məlumat mənbəyidir. Səfərə getmə
turizminin statistik göstəriciləri orta xərclər əsasında hesab
lanır. Ölkədəki beynəlxalq turizmə olan xərclərin ümumi həc
mini, xaricə turist səfərlərinin sayının müvafiq ölkə qrupları

üçün səfərə orta xərclərinin hasili kimi təsvir etmək olar. Sta
tistik hesabat formalarında tez-tez olmayan turist getmə
göstəriciləri, beynəlxalq turizm xərclərinin müvafiq ölkələr
qrupu üzrə orta xərcinə nisbətidir.
Bir çox milli turist administrasiyası getmə turizmin
statistikasını aparmır və onun haqqında heç bir məlumata malik
deyil. Belə hallarda beynəlxalq turizmə olan xərclərin həcmi
ölkə əhalisinin sayının müvafiq ölkələr qrupu üçün adambaşına
düşən orta xərcin hasilidir. Sonra məlum olan formalarından
istifadə edilərək turistlərin sayı hesablanır.
Mərhələli qiymətləndirmə metodunun köməyilə BTT
bütün ölkələrdən getmə turizmi haqqında məlumat toplaya bilir
və sonra bu məlumat əsasında ümumdünya miqyasında nəticə
çıxarır. Bu zaman, BTT-nin çıxardığı nəticə, gəlmə turizminin
göstəricisindən yüksək olduğu üçün yenə də əhəmiyyətsiz
olaraq qalır.
Statistik müşahidə materiallarında daha ciddi düzəlişlər
beynəlxalq nəqliyyat daşımalarından olan gəlirin, o cümlədən,
xərclərin həcminin təyin edilməsi zamanı daxil edilir. Bu,
daşımalar haqqında ilkin məlumatlar yığımının pis olması ilə
izah edilir. 202 ölkədən 79-unda (ərazi) nəqliyyat gəliri haq
qında və 68 ölkədə isə xərclər haqqında məlumatın olmadığı
göstərilir.
Hesabatlar göstərir ki, statistik müşahidələr nəqliyyat
haqqında məlumatın 70%-ni verir. Qalan 30% dəyərləndirmə
yolu ilə doldurulur.
Gəlmə və getmə haqqında, turist nəqliyyatının gəliri və
xərcləri haqqında məlumatları alındıqdan sonra hər bir ölkə
üçün qiymətləndirmənin ikinci dövrü, yəni gəlir və xərclərini
nizamlanması dövrü başlayır. Beynəlxalq turizm və nəqliyyat
daşımasından daxil olan gəlir ümumdünya miqyasında xərclərə
bərabər olmalıdır, amma statistik uçotun praktikasında onların
həcmi heç vaxt üst-üstə düşmür. Hər iki hissəni tənzimləmək
üçün xərclərin həcmi gəlirin həcmi qədər artırılaraq bütün milli
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turist administrasiyalarında tam və düzgün məlumatlar əldə
olunur.
Metodiki mərhələ qiymətləndirmənin köməyi ilə statistik
uçotun səhvi aşağı salmır, beynəlxalq turizmin isə məlumat
doğruluğu artır.
Yeni dünyada statistik məlumatların dolğunluğu və
uyğunlaşma problemləri turizmin makroiqtisadi təsirinin tədqi
qinin aparılması qarşısında dayanır. Sürətləndirilmiş iqtisadi
artımı və əhalinin daha yüksək məşğulluğunu təmin edən turiz
min istehsal sahəsi kimi dəyərləndirilməsi - turizm statis
tikasının əsas məqsədidir. Onun qərarlarındakı çətinlik statistik
uçotun metodologiyalarının natamam olmasından qaynaqlanır,
hansı ki, bu turizm sənayesindən, onun təbiət sahəsi üçün çətin
və tipik olmamağı səbəbindən irəli gəlir.
İqtisadi sahə özündə müəssisə və təşkilatların cəmini,
ictimai əmək bölgüsü sistemində həyata keçirilən birləşmiş
ümumi funksiyaları birləşdirir. Statistika təcrübəsində müəs
sisə, fəaliyyət növün və istehsal olunmuş məhsulun əhəmiyyə
tindən irəli gələrək bu və ya digər sahəyə aid edilir.
Buraxılan məhsulların eyniliyi xarakterik əlamət olan
bütün başqa sahələrdən fərqli olaraq turizmdə təklif olunan
məhsulun turizm məhsulu olub-olmamağı, onun kim, harada və
niyə əldə etməsindən asılıdır. Məhsulun son istehlakı turizm
sənayesinin sərhədlərini, tərkibini və strukturunu təyin edir.
Onun belə şərhi ümumi qəbul olunmuş sənayelərin tərifinə
uyğun deyil, turizm sənayesinin statistikası isə həqiqətdə turist
istehlakı statistikasına gətirib çıxarır, bu da müəyyən sahədə
statistikadan düşür. Ziyarətçinin alıcılıq davranışı haqqında
dəyərli xarakteristikaları özündə birləşdirən turist gəlməsi,
gəlirlər və xərclər göstəriciləri turist məhsulu və turizm
sənayesinə daxil olan fəaliyyət növləri haqqında təsəvvür
oyatmır. Məlumat bazasının məhdudluğu, metodiki vəhdətin və
digər sənaye göstəriciləri ilə müqayisə olunmamağı turizmdə

iqtisadiyyatın rolunun qiymətləndirilə bilinməməsinə gətirib
çıxarır.
Baxmayaraq ki, turizm sektorunun əhəmiyyəti iqtisa
diyyatda aydın şəkildə görünür,amma statistikada o, lazımi
yerini tapmayıb.
Statistik uçotun təkmilləşdirilməsi üzrə ciddi işləri
beynəlxalq təşkilatlar görür. Turizm statistikası haqqında
məlumatın dolğun və həqiqi olmasının təmin edilməsi üçün
BTT rolunun böyük olduğu artıq yuxanda qeyd olunub. Onun
rəhbərlik etdiyi orqanda - icra strukturunda - statistika üzrə
komitə yaranmışdır, katibliyin tərkibinə isə statistik sektor
daxildir. Bu struktur bölmələrin üzərinə vəzifə olaraq aparat
anlayışım qaydaya salmaq, turizm sferasına uyğun prinsiplərin,
statistika tədqiqat metodlarının işlənib hazırlanması, məlumat
ların toplanması və təkmilləşdirilməsinə kömək etmək, bütün
səviyyələrdə təcrübə və mütəxəssislərin mübadiləsinin həyata
keçirilməsi qoyulmuşdur. Onlar tərəfindən məlumatların top
lanması üzrə hesabat formaları, beynəlxalq və daxili turizm sta
tistikasının digər sualları üzrə metodiki materiallar hazır
lanmışdır.
1991-ci ildə Ottava şəhərində BTT-nin Kanada Hökuməti
ilə birgə təşkil etdiyi turizm və səyahət statistikası üzrə Bey
nəlxalq konfransı əlamətdar hadisə oldu. BTT Baş assamble
yasının tövsiyə etdiyi vəsait, zəmanət və rəhbərlik təqdim
olunmuşdur. Onlar arasında daha çox bilinən tədris vəsaiti olan
“Turizm sahəsində statistik anketləşdirmənin metodoloji icrası”
və BTT-nin baza göstərişləri “Milli turist administrasiyası
(MTA) tərkibində statistika sualları üzrə formalaşma və
fəaliyyət xidməti”dir. BTT-nin Ottava konfransının nəticəsinə
görə BMT Statistik komissiyasının müzakirəsinə təqdim etdiyi
“Turizm statistikası üzrə tövsiyələr” hazırlandı. Qəbul və dərc
olunmuş müvafiq sənəd paketi turizm sahəsində statistik
fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi işində çox vacib əlamət oldu.

46

47

Tövsiyələrdə əsas diqqət beynəlxalq və milli səviyyədə
statistik məlumatların müqayisə oluna bilinməsi probleminə
yönəldilmişdir. Bu məqsədlə onlara turizmin müəyyən edil
məsi, onun əsas növlərinin bölünməsi (daxili, gəlmə, getmə),
beynəlxalq və daxili ziyarətçilərin şərhinin dəqiqləşdirilməsi
daxil edilmişdir. Elmi tədavülə “M illi turizm” və “ölkə daxili
turizm” kimi yeni anlayışlar daxil edilm işdir (bu sənədlər haq
qında anlayış əvvəlki bölmədə şərh edilib). Sosial bölmə turist
xərclərinə, onların maddələr üzrə tərkibinə və hesabat balan
sının əks etdirilməsinə həsr olunub. Sənəd paketinə, həmçinin,
turizmdə fəaliyyət növlərinin Standart beynəlxalq təsnifatı daxil
edilib (bu haqda daha ətraflı V bölmədə).
Proqram sənədləri ilə yanaşı B TT dövri nəşrlər yayır. O
“İllik turizm statistikası”nı (“Yearbook o f Tourism Statistics”),
“Statistik toplu”sunu (“Compendium o f Tourism Statistics”), о
cümlədən “Xarici turizm - sərhəd rəsmiləşdirilməsi”ni (“Travel
Abroad - Frontier Formalities”) və aylıq “BTT Xəbərləri”ni
(“WTO News”) buraxır. Son illər turizm problemlərinin bütün
spektrləri üzrə ən son məlumatlar olan konyunktura-tədqiqat
topluları, məsələn, “Turizm inkişafı haqqında hesabat (siyasət
və istiqamət)” (“Tourism Development Report (policy and
trends)”), “Turizm və səyahətin müasir inkişaf istiqamətləri”
(“Current Travel and Tourism Indicators”), “Dünya turizminin
iqtisadi xülasəsi” (“Economic Review o f World Tourism”) nəşr
olunmağa başlandı.
İndi isə beynəlxalq turizmin iqtisadi nöqteyi-nəzərdən
bəzi əsas anlayışlarına baxaq. Yuxarıda göstərilən terminlər,
anlayışlar əsasən beynəlxalq statistikaya aiddir və turizm
göstəricilərinin uçotu nöqteyi-nəzərincə gözdən keçirilib. Bizi
daha çox aşağıda şərh olunan uçotun iqtisadi aspektləri və
beynəlxalq turizmin statistikaları maraqlandıra.
Turizm məhsul kimi xidmət formasında formalaşdırılır.
Turizm xidmətlərinin, ümumilikdə xidmət kimi faydalı effektdə
ifadə edilən müəyyən istehlak dəyəri təsiri var, hansı ki, bu və

ya digər insan tələbini ödəyir. Bununla yanaşı xidmət ya
əşyalara, yəni məhsula yardımı zamanı, ya da canlı əməyin
fəaliyyəti prosesində göstərilə bilər. Xidmətlər göstərilən iki
istehsal üsulu ilə də xidməti şərtləndirir: maddi (istehsal olu
nan) və maddi məhsulla əlaqəsi olmayan qeyri-maddi (qeyriistehsal), hansı ki, bunlar onların istehlakmdan ayrılmaz olan
istehsaldır.
Tur özündə səyahətin əsas məqsədində birləşən və müəy
yən müddətə müəyyən marşrutda təqdim olunan m üxtəlif
xidmətlər (yerləşdirmə, qidalanma, nəqliyyat, məişət, turizm,
ekskursiya və s. xidmətlər) kompleksini birləşdirir.
Xidmətlərdən əlavə turistlər turist əhəmiyyətli mallar ala
bilərlər. Turist əhəmiyyətli mal və xidmətlərin məcmusu “turist
məhsulu” anlayışını formalaşdırır. Turməhsula daxildir:
• Turların məqsədyönlülüyünə görə birləşməsi (tanışlıq,
sağlamlıq və s.);
• Müxtəlif növlü turist-ekskursiya xidmətləri (yerləş
dirmə, qidalanma, nəqliyyat xidmətləri və s.);
• Turist-suvenir əhəmiyyətli mallar (xəritələr, açıqcalar,
suvenirlər və s).
Turizmi məhsullarını ölkədən ixrac və ölkəyə idxal etmək
olar.
Digər regiondan olan turistlərin xərcləri sözügedən
regionun iqtisadiyyatına qoyuluşları özündə ifadə edir.
Digər regionlardan olan turistlərin xərcləri sözü gedən
regionun iqtisadiyyatına qoyuluşları özündə birləşdirir. Belə ki,
Azərbaycanda səyahət edən Yaponiyadan olan turistlər, öz
gəlirlərini əsasən ölkələrində alır və öz vəsaitlərini bizim ölkə
nin iqtisadiyyatına sərmayə şəklində qoyurlar. Bu yolla ölkə
dəki turizm məqsədli xaricilərin xərcləri Azərbaycan üçün
turizm ixracıdır. Sözügedən ölkəyə gələrək turistlər turist təc
rübəsi əldə edir və özləri ilə səfərdən olan unudulmaz təəssü
ratlar aparırlar.
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Belə, turizm ixracı - bu ölkədən turist təəssüratlarının
aparılmasıdır, hansı ki, sözügedən ölkəyə turist tərəfindən
pulların eyni vaxtda idxalı ilə müşayiət olunur. Turizm idxalı bu turist təəssüratlarının idxalıdır, hansı ki, sözügedən ölkədən
turist tərəfindən pulların ixracı ilə eyni vaxtda müşayiət olunur.
Azərbaycandan olan turistlər Yaponiyaya səyahət edən
zaman, onlar Azərbaycan iqtisadiyyatında turidxala çevrilirlər.
Azərbaycanda xərclənən yapon turistlərinin pulları Yaponiya
iqtisadiyyatı üçün turidxaldır.
Turizm ixracı zamanı pul axınlarının istiqamətləri turist
axınlarının istiqamətləri ilə üst-üstə düşür, halbuki, malların
ixracı zamanı sözügedən axınlar əksinə istiqamətlənir. Nə vaxt
ki, ödəniş axınları Azərbaycana gəlir, deməli, nə isə ixrac
olunub: turist təcrübəsi, yaxud mallar. Hər iki halda pul bir
istiqamətə axır.
Hazırkı vaxtda köhnə anlayış olan “sahə” tədricən dəyişir.
Bazar iqtisadiyyatı üçün ayrıca sahələrin inkişafından daha çox
diversifikasiyaolunmuş sahələrarası komplekslərin fəaliyyəti
xarakterikdir. Belə ki, turizmdə, həmçinin, istehlak əşyaları
(qida), xidmətləri (mehmanxanada yerləşdirmə) istehsal olunur,
onda nəticə çıxartmaq olar ki, turizm - bu sosial-məişət infra
strukturun diversifikasiyaolunmuş sahələrarası kompleksidir,
hansı ki, istehsal və qeyri-istehsal funksiyasına malikdir və
özündə turizm sənayesini birləşdirir. Turizm sahəsində yaranan
təsərrüfat prosesi istehsal-xidmət kimi fəaliyyət göstərən
prosesdir.
Turizm sənayesi - bu mehmanxana və digər yerləşdirmə,
nəqliyyat vasitələrinin, ictimai qidalanma müəssisələrinin, əy
ləncə vasitələrinin, tanışlıq, işgüzar, sağlamlıq və digər təyinatlı
obyektlərin, turoperator və turagent fəaliyyətini həyata keçirən
müəssisələrin, o cümlədən, ekskursiya xidmətləri və bələdçitərcüməçi xidmətini təqdim edən qurumların cəmidir.
Turistlərə keyfiyyətli turist xidmətlərinin təqdim edilməsi
təminatı, o cümlədən, turizm sənayesinin sonrakı inkişafı
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vacibdir. Məhz bu səbəbdən də turizmdə nisbi məhdud re
sursların daha effektiv istifadəsi axtarışı prioritetdir, bu da
iqtisad elminin əsas vəzifələrindən biridir.
Turizm iqtisadiyyatı özündə turizm sferasında istehsal,
bölgü, mübadilə və turizm fəaliyyətinin istehlakı prosesindən
yaranan münasibətlər sistemini birləşdirir.
Turizm firmasının iqtisadiyyatı, - bu istehsal faktorla
rının, fondların və qeyri-maddi aktivlərin tədavülünün, turist
məhsullarının reallaşdırılması və digər müxtəlif xidmətlərin
göstərilməsi nəticəsində əldə olunan gəlirlərin cəmidir.
Turizm firmasının aktivləri və gəlirlərinin dəyər qiymət
ləndirilməsi onun inkişaf səviyyəsi və miqyası ilə xarakterizə
olunur. Sonuncu olaraq bir tərəfdən - istifadə edilən resursları
ilə reallaşdırılan turizm məhsulunun kəmiyyət və keyfiyyəti
arasında, digər tərəfdən isə - turməhsulun reallaşdırılan həcmi
və onun reallaşdırılmasından gələn mənfəət arasında optimal
əlaqəni tapmaq bacarığından asılıdır.
Turizmin bir sahə kimi təşəkkül tapması və inkişafı, real
laşdırılan turizm xidmətlərinin kəmiyyət həcmini və onların
keyfiyyət tərəfini əks etdirən müəyyən iqtisadi göstəricilər sis
temi ilə xarakterizə olunur
Region (ölkə) üçün turizm inkişafının göstəricilər sis
teminə daxildir:
• turist axınının həcmi;
• bir sutkada turizm xərclərinin orta həcmi;
• maddi-texniki bazanın vəziyyəti və inkişafı;
• turizm firmalarının maliyyə-iqtisadi fəaliyyətinin
göstəriciləri;
• beynəlxalq turizmin inkişaf göstəriciləri.
Turizm axını - bu ölkəyə turistlərin daim gəlməsidir. Tu
rist axınlarının həcmi aşağıdakı göstəricilərlə xarakterizə
olunur: turistlərin ümumi sayı; turgünlərin sayı; turistin ölkədə
(regionda) orta qalma davamiyyəti.
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Turgünlərin sayının hesablanması üçün ziyarətçilərin
sayını ölkədə (regionda) bir turistin orta qalma davamiyyətinə
vurmaq lazımdır. Turgünlər haqqında məlumatlar ictimai infra
strukturun və turizmin maddi-texniki bazasının planlaşdırılması
zamanı vacibdir. Bu yolla turgünlər - bu turizmdə çalışan
mütəxəssislər üçün daha vacib məlumatlardır:
Bu məlumatlar əldə olunduqda, sutka ərzində hər bir tu
ristə güman edilən xərclərin qiymətləndirilməsi çətin deyil.
Lakin xərclər haqqında məlumatlar ən yaxşı halda təxminidir
və ehtiyatla istifadə olunmalıdır. Sözügedən göstərici üzrə
statistika, adətən gizlidir, istirahət zamanı xərclənən pulun
miqdarı isə tez-tez turist tərəfindən unudulur. Yerli hakimiyyətə
və geniş cəmiyyətə baxmayaraq, turist regionunda səyahət
edənlərin ümumi xərcləri daha çox başa düşülən və təsirli
məlumatlarla təqdim edilir.
Turizmin maddi-texniki bazasının vəziyyətini və inki
şafını xarakterizə edən göstəricilər onun sözügedən ölkədə
(regionda) gücünü müəyyənləşdirir. Onlara aiddir: mehman
xana və digər yerləşdirmə fondlarında çarpayı fondu; qidalan
ma, turistlərə xidmət göstərən müəssisələrdə yerlərin sayı;
əyləncə müəssisələrindəki (akvaparklar, teatrlar və s.), turistlər
üçün ayrılmış yerlərdə yerlərin sayı və s.
Turfırma fəaliyyətinin maliyyə-iqtisadi göstəricilərinə
daxildir: turizm xidmətlərinin reallaşdırılması həcmi, yaxud tu
rizm xidmətlərinin həyata keçirilməsindən olan hasilat; istifadə
edilən işçi qüvvəsi göstəriciləri (əməyin məhsuldarlığı, əməyin
ödənilməsinə xərclərin səviyyəsi və s.); istehsal fondlarının
istifadəsi göstəriciləri (fondverimi, dövriyyə vəsaitinin döv
riyyəsi); turizm xidmətlərinin maya dəyəri; rentabellik; maliyyə
göstəriciləri (ödəmə qabiliyyəti, likvidlik, maliyyə sabitliyi,
valyutanın özünü doğrultması).
Bu baxımdan da, beynəlxalq turizmin vəziyyətini və
inkişafını xarakterizə edən göstəricilər ayrıca bölünür:

• xarici ölkəni ziyarət edən turistlərin sayı (dövlət sər
hədlərini keçənlərin sayı ilə müəyyənləşdirilir);
• xarici turistlər üzrə turgünlərin sayı;
• xarici səfər zamanı pul xərclərinin yekun hesablanması.
Yuxanda sadalanan bütün göstəricilərin turizm sahəsinin
inkişaf etdiyi regiona müəyyən təsiri var. Turizmin inkişafı və
turizm xidmətlərinin həcminin artması ölçülüb-biçilmiş
yanaşmalar tələb edir, belə ki, qəbul edilən qərarların sosial
nəticələri çox yüksəkdir.
Turizm ölkəyə valyuta axınlarına, yeni iş yerlərinin ya
radılmasına, infrastrukturun və s.-nin yaxşılaşdınlmasına şərait
yaradaraq iqtisadiyyata və regionun inkişafına əhəmiyyətli
təsir göstərir. Turizmdən maksimum gəlir əldə etmək üçün
dövlət turizm siyasətini işləyib hazırlayır, hansı ki, bu da
dövlətin sosial-iqtisadi siyasətinin bir formasıdır.
Dövlətin turizm siyasəti - bu konkret nailiyyətlərin əldə
olunması, sosial-iqtisadi kompleksin qorunması və inkişafı
üçün turizm fəaliyyəti sahəsində dövlətin forma, metod və
fəaliyyət istiqamətlərinin cəmidir. Azərbaycanda turizm siya
sətinin əsas istiqamətləri:
• səyahət edənlərin hüquqlarının qorunması;
• yerli turməhsul istehsalçılarının maraqlarının qorun
ması;
• daxili və gəlmə turizmin hər cür dəstəklənməsi, hansı
ki, bu formalarda göstərilə bilər:
• turizm infrastrukturunun formalaşmasına birbaşa in
vestisiyalar;
• dünya bazarında milli turməhsulun yeridilməsi üçün
elmi və reklam-informasiya təminatı;
• investisiyaların axınını stimullaşdıran vergi və gömrük
güzəştləri.
Turizm strategiyası - həyata keçirilməsi üçün zaman və
böyük maliyyə resursları tələb edən ümumi inkişaf konsepsi
yası və məqsədli proqramların hazırlanması.
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Turizm taktikası - konkret şəraitdə qoyulmuş məqsədə
çatmaq üçün konkret tədbir və üsullar.
Konsepsiyanın əsas məqsədi - Rusiya və xarici ölkə
vətəndaşlarına xidmət göstərilməsi, o cümlədən ölkə iqtisadiy
yatının inkişafına əhəmiyyətli qoyuluş üçün geniş imkanlarla
təmin edən müasir yüksəkeffektli və rəqabətədavamlı turizm
kompleksinin yaradılması. Bu məqsədlərin həyata keçirilməsi
üçün bir sıra tədbirlərin (turizm taktikası): normativ-hüquqi
bazanın yaradılması; beynəlxalq təcrübəyə uyğun turizmin
inkişafı; xarici və daxili turizmin inkişafını stimullaşdıran
iqtisadi mexanizmin formalaşdırılması; bu sferaya investisi
yaların cəlb olunması; turizm fəaliyyətinin sərt sertifikatlaş
dırılması və lisenziyalaşdırılmasmın tətbiqi və s.-nin görülmə
sini tələb edir.
Beləliklə, turizmi inkişaf etdirən hər bir ölkə ondan mak
simum iqtisadi effekt əldə etməyə cəhd edir. Turizmin iqtisadi
effektivliyi dövlət səviyyəsində turizmin təşkil olunmasından,
regionun sakinlərinə turizm xidməti göstərməsindən, turizm
firmalarının istehsal-xidmətgöstərmə fəaliyyətindən qazanc
(iqtisadi effekt) əldə etmək deməkdir.
Ölkənin tədiyyə balansına müvafiq qoyuluş daxil edən
turizmi dünya bazarında xidmətlərin ticarəti qismində görün
məyən idxal adlandırmaq olar.
Əgər turist valyutalarının yekun idxal məbləği yekun
ixrac məbləğini üstələyirsə müsbət hal kimi hesab olunur.
Ölkə, yaxud regionun iqtisadiyyatına turizmin birbaşa
təsiri - bu turizm mal və xidmətlərinin alınmasına sərf olunan
turist gəlirlərinin nəticəsidir. Birbaşa təsir dedikdə, turist pul
larının turizm müəssisəsinə, turizmdə çalışanlarının maddi tə
minatına və yeni iş yerlərinin açılmasına qoyuluş kimi başa
düşülür.
Turist xərcləri turizm regionunun gəlirlərini artırır ki, bu
da, öz növbəsində, “xərclər-gəlirlər və xərclər” zəncirinin
yaranmasına gətirib çıxarır. Bu da digərlərinin əlaqə zəncir

lərinin bağlanmasına təsir göstərir. Bu yolla turist xərclərinin
ilkin gəlirlərini qiymətləndirmək çətinləşir və bununla turizm
xərclərinin sonrakı dövrü əlaqələndirilir.
Turist xərclərinin regionun inkişafına birbaşa təsirindən
əlavə dolayı təsirləri də var, yaxud “multiplikator effekti”, hansı
ki, regionda turist xərclərinin dövretməsi ilə qüvvəyə minir.
Turizm firması yerli (regional) mal və xidmətləri alarkən
turistlərin pulları tamamilə regionun iqtisadiyyatına töhfə
verməyə başlayır. Bu, mal və xidmət sahələrində satıcıların tu
ristdən əldə etdikləri pulu, öz işçilərinə əməkhaqqı formasında
ödəmələr etməsini, malların alınmasına və yaxud da xid
mətlərin ödənilməsi xərcləmələrinə gətirib çıxarır. Lakin maaş
almış çalışan onu idxal mallarının alınmasına, yaxud xaricdə
istirahətə sərf edirsə, onda dövr qapanır və pul vəsaitlərinin
regiondan axıb getməsi baş verir.
Turistlərin xərclərinin birbaşa və dolayı təsirinin ahəngi
bütövlükdə yerli iqtisadiyyata təsirini müəyyənləşdirir. Adətən,
turistlərin hər bir dövründə əldə olunan gəlirin hamısı xərclənir.
Onun bir hissəsi saxlam lir, digər hissəsi isə sözügedən regionun
hüdudları kənarında xərclənir. Region daxilində gəlirin hissəsi
nə qədər çox xərclənirsə, bir o qədər də multiplikator effekti
artır. Region daxilində turgəlirin saxlanması qabiliyyəti rayo
nun iqtisadi qapalılığından və yerli iqtisadiyyatın müstəqil
liyindən asılıdır. Əgər yerli iqtisadiyyat turistlərin tələbatı üçün
istifadə olunan malı istehsal edə bilirsə, o zaman multiplikator
effekti çox mühüm olacaq. Digər regionlardan nə qədər çox
məhsul idxal olunursa, bir o qədər də multiplikator effekti az
olur.
Yuxarıda deyilənlərdən nəticə çıxarmaq olar: multip
likator effekti - qəbul edən regionda faktiki xərclənən, yerli
iqtisadiyyata turistlər tərəfindən qoyulmuş pulların miqdarıdır.
Bu əmsalı, həmçinin, gəlir əmsalı kimi də adlandırmaq olar,
belə ki, turist tərəfindən xərclənən pullar birbaşa, yaxud dolayı
yolla yerli əhalinin gəlirinə çevrilir. Turizmdə nəzəri cəhətdən
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multiplikator effekti danılmazdır, lakin təcrübədə onun uçotu
ilə çətinliklər yaranır. Bu baxımdan da, turizm problemləri üzrə
Qərb iqtisad elmi ölkə iqtisadiyyatında sahələrə maliyyə
qoyuluşlarının uçot metodikasım və hesablanmasını hələ yeni
işləyib hazırlamağa başlayıb.
Multiplikator effektindən əlavə yanaşı iqtisadi məfhum da
var. Turistlərin artan xərcləri əlavə işçi qüvvəsinin vacibliyini
tələb edir ki, bu da məşğulluq əmsalı ilə ifadə olunur. Turizm
regionunun genişlənməsi ilə onun infrastrukturunu təkmilləş
dirir, yeni binaların və tikililərin tikintisi gedir. Buna görə də,
gəlirin əmsalını nəzərə almaq olar.
M əşğulluq əmsalı. Mövcud olan və yenidən yaradılan iş
yerləri - iqtisadiyyatın sahələrinə əsas qoyuluş göstəricilərin
dən biridir. Turizmdə daha çox tədqiq edilmiş məşğulluq
kateqoriyası - mehmanxana və kurort-sanatoriya təsərrüfatındadır. Hazırkı vaxtda turizmdə bilavasitə yaradılan məşğulluq
təxmini qiymətləndirilə bilər. Məşğulluq əmsalı regionlar üzrə
fərqlidir və onların iqtisadi bazasından asılıdır. Əgər ölkə üçün
məşğulluq əmsalı 1,13% təşkil edirsə, bu o deməkdir ki, ölkə
ixrac turizm tələbatına xidmət göstərilməsində hər bir çalışana
0,13% əlavə insanı işə düzəltməni təmin edə bilər. Əgər sözü
gedən əmsal fərz etsək ki, 2,63%-dir, o zaman ölkə sənayedə
artıq işləyən hər bir işçiyə təxmini 1,63% insanı iş yeri ilə tə
min edə bilər. Bütövlükdə isə ölkənin məşğulluq əmsalı əha
linin proporsional, yaxud işlə təmin edilən əhalinin sayından
asılı olaraq dəyişir. Ölkədəki əhalinin artımı ilə məşğulluq
əmsalının əhəmiyyəti də çoxalır.
G əlir əmsalı. Məşğulluq gəliri regionun inkişafı prose
sində onun iqtisadiyyatının stimullaşdırılmasını şərtləndirir. Bu
stimullaşdırmanın əhəmiyyəti bəzi faktorlardan asılıdır. Oteli
nümunə qismində istifadə etsək, o zaman onun administratorlan gəlir bölgüsünün iki üsulunu seçməlidir: gəliri mal və
xidmətlərə xərcləməlidir, yaxud gəlirin bir hissəsini kənara
qoymalıdır. İqtisadçılar bu üsullan istehlaka marjinal meyillilik
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(İMM), yaxud yığımlara marjinal (YMM) - yerli iqtisadiy
yatdan pul axınları, meyillilik adlandırırlar. Yerli iqtisadiy
yatdan maıjinal (əlavə) fondların axıb getməsi iki yolla həyata
keçirilir: onlar kənara qoyula, yaxud idxal malların əldə olun
masında istifadə edilə bilər. Hər halda fondların axıb getməsi
ilə nəticələnir və yerli iqtisadiyyatı stimullaşdırmır.
Gördüyümüz kimi, beynəlxalq turizmin iqtisadi termino
logiyası və göstəricilər sistemi kifayət qədər təfərrüatı ilə iş
lənib hazırlanmışdır. Lakin turizmdə baş verən iqtisadi proses
lərlə əlaqəli bir çox şərhlərində müəyyən dolaşıqlıq mövcuddur.
Bu sahəyə dair ədəbiyyatda nəinki turizm sferasında, həmçinin,
onunla bağlı siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni və coğrafi münasi
bətlərlə əlaqəli sistemlərdə istifadə olunan şəxsi yanaşmalar
və beynəlxalq turizm iqtisadiyyatında ümumi istifadə olunan
şərhlər verilir.
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II FƏSİL. TURİZM XİDMƏTLƏRİ BAZARININ
NƏZƏRİ ƏSASLARI

yəti ilə sıx əlaqəli olan qapalı sahə sistemidir. Bundan başqa,
beynəlxalq iqtisadi və milli bazar münasibətlərinin xarakterik
cəhətlərini özündə təcəssüm etdirən beynəlxalq turizmin regio
nal ümumi bazar anlayışı, adətən milli bazarın sadə məbləğinə
uyğun gəlir.
Bu işin konteksi çərçivəsində öz nəzəri dərki zamanı
problemlər arasında beynəlxalq turizm tələblərinin forma
laşmasını, tələbatını, təklifini, beynəlxalq turizm xidmətlərinin
istehsalı və istelakının, beynəlxalq turizmin milli bazar, o
cümlədən regional bazar daxilində fəaliyyət prosesi və siste
minin dünya turizm sisteminə keçidini qeyd etmək vacibdir.
Ümumi şəkildə beynəlxalq turizmin milli bazarının məq
sədi bazann effektiv fəaliyyəti ilə əhalinin turizm xidmətlərinə
olan daimi inkişaf edən tələbinin tamamilə ödənilməsini təmin
edən tələb və təklif arasında əlaqəni müəyyən etməkdir. Tələb
və təklifin balanslaşdırılmasının əldə edilməsi üçün günümüzdə
bələdçi rolunu dövlətin özü oynadığı bir çox ölkələrdə, iqtisadi
və xarici iqtisadi xarakterli vasitələr kompleks istifadə olunur.
Milli sərhədlər çərçivəsində beynəlxalq turizm bir çox
sahələrlə, o cümlədən turist axımna xidmətlərin göstərilməsi
sahəsində çalışanlarla, həmçinin, digər sahələrlə iqtisadi (isteh
sal) münasibətlərinə girir. Bu sistemin vasitəsilə ölkənin is
tehsal prosesi ilə qarşılıqlı əlaqəsi həyata keçirilir. Daha geniş
mənada, istehsal prosesinə (iqtisadi və sosial münasibətlər)
şərait və milli turizm bazarının inkişafına zəmin yaradır.
Vacib bazar münasibətlərinə, ilk növbədə, tələb və təklif
arasında münasibətlər, inkişafı üçün vacib olan beynəlxalq
turizmdə tələbin olması aiddir.

İctimai və istehsal münasibətləri ölkələrarası iqtisadi
münasibətlərin bütün sisteminə və beynəlxalq turizm bazarına
(və yaxud turizm xidmətləri beynəlxalq bazarı) təyinedici təsiri
istisna hal sayılmır. Bazar - məhsul təsərrüfatı kateqoriyasıdır.
Belə ki, turizm xidmətlərinin istehsalı məhsul xarakteri daşıyır,
hansı ki, beynəlxalq turizm bazarı özündə bazarın subyektləri
qismində çıxış edən ölkələr arasında məhsul mübadilə mü
nasibətlərinə əsaslanır.
Beynəlxalq turizm bazarı digər məhsul bazarlarından
fərqli olaraq ölkələr dəqiq məkan sərhədlərinə malikdir, dün
yəvi bazar olan beynəlxalq turizm milli bazarlardan ibarətdir, o
da, öz növbəsində, regional bazarlardan təşkil olunur. Regional
bazar münasibətlərinin bütün sisteminə, o cümlədən də milli
turizm bazarlarına, həm də region və ya ölkə sisteminə sızaraq
sosial-iqtisadi proseslərə böyük təsir göstərir.
Hər bir ölkə üçün spesifik və konkret olan turizm siya
sətinin hazırlanması zamanı həmin ölkənin beynəlxalq turizm
sahəsinin mübadilə münasibətlərində iştirak səviyyəsi nəzərə
almır, həmin ölkənin tələb və təklif səviyyəsinə əsasən inkişaf
səviyyəsi müəyyənləşdirilir. Bu səbəbdən də tədqiqat prose
sinin vacib etapı beynəlxalq turizmin regional bazarlarında
milli bazarların ümumi və spesifik inkişaf cizgilərinin, tələb və
təklifin formalaşması prosesi, bazarın tutumu və bazar müna
sibətlərinin effektivliyinin öyrənilməsidir.
Beynəlxalq turizm xidmətləri bazannda baş verən proses
lərin öyrənilməsi tarixi tendensiyaların tədqiqi, müxtəlif təsər
rüfat sistemlərinin qanunvericiliyi və müxtəlif regionlarda
bazar münasibətinin inkişaf səviyyəsi ilə bağlıdır. Turizmin
problemlərinin tədqiqi onu göstərir ki, beynəlxalq turizmin
böyük bir hissəsi istehsal prosesi və iqtisadi qanunların fəaliy

İstehsalın inkişaf dərəcəsinin, ictimai münasibətlərin ta
rixi və milli xüsusiyyətlərin, coğrafi mühitin yaşayış şəraitinin
təsirindən ictimaiyyətin və ayrıca şəxslərin tələbatlan yaranır
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və formalaşır. İnsanların, ailələrin, ictimaiyyətin m üxtəlif
ehtiyaclarının dayanmadan ödənilməsi insanların fəaliyyəti
olm adan ödəmək mümkün deyil. İctimaiyyətin bütün fəaliyyət
prosesi insanın ehtiyacının ödənilməsinə tabedir. Buardan belə
bir nəticəyə gəlirik ki, tələbat, sadəcə zəmin deyil, həm də
ictim ai əmək fəaliyyətinin məhsuludur.
Tələbat həyat şəraiti təsirindən formalaşan, qəbul edilmiş
və ad ət edilmiş ehtiyacdır. Bu və ya digər ölçüdə təsir edən
h ə y at şəraiti tələbin formalaşması, yenilərin yaranması və köh
nələrin yox olması prosesinə təsir göstərir. Sosial mühit, intel
lektual inkişaf şəraiti tələb dairəsini müəyyən edir, yaranmış
tələb in ödənilməsi üçün müxtəlif yanaşma yollarını tapır.
M üh itin çox vaxt özü insanın müəyyən növ tələbatının forma
laşm asına və sadəcə, həmin sistemin tələbinin təsiri ilə for
m alaşan şəxsiyyətin formalaşmasına təsir göstərir.
Yeni həyat şəraitinin yaranması, insanın sosial vəziyyə
tin in kriteriyası, rifah halının yüksəldilməsi ilə daha çox insan
təbəqəsinin beynəlxalq turizm tələbinin formalaşmasına səbəb
olurdu. Bu ünvanla da, müasir mərhələdə insan inkişafının
sosial ifadəsi kimi beynəlxalq turizm çıxış edirdi.
Hər bir istehsal üsulu ictimai və fərdi tələbatın ödənilməsi
sistem i öz strukturunu formalaşdırır. Bütün formasiyalar üçün
yeganə qanun rolunu istehsal və istehlakın qarşılıqlı əlaqəsi
oynayır. Başqa cür desək, istehsalın inkişafına gedən yol
bilavasitə istehlak sisteminin strukturunun dəyişməsinə təsir
göstərir.
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində, hansı ki, əsas tənzimləyici
rolu dəyər oynayır, tələbin ödənilməsinə tabe olan istehsal
bazar mexanizmi vasitəsilə həyata keçirilir, başqa sözlə, tələb
və tə k lif qanunu, tələb sistemi istehsalın inkişaf dərəcəsinə təsir
gəstərir. Kapitalizm şəraitində beynəlxalq turizmdə ictimai
tələbat, ictimaiyyətin obyektiv inkişaf qanununa uyğun forma
laşır. Turizm xidmətləri sahəsindəki kapital qoyuluşunun geniş
lənm əsinə təsir göstərir.
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Sosialist istehsal münasibətləri sosialist iqtisadi qanun
larına əsasən dövlət orqanlarının planlaşdırılması və idarə
edilməsi yolu ilə əhalinin tələbatına uyğun istehsalın proporsiyasmı təyin etməyə icazə verirdi. Belə şəraitdə turizm tələba
tının ödənilməsi müxrəlif turizm xidmət növlərinin pro
porsional planlı inkişafı yolu ilə həyata keçirilirdi.
Hər hansı bir sosial formasiya şəraitində insanların tələ
batının formalaşmasının öyrənilməsi prosesində, ilk növbədə,
onun istehsalı və məhsulları ilə ödənilən iqtisadi tələbatlar qru
punu ayırmaq vacibdir. O cümlədən, bu, hazırkı, dövrdə forma
laşan turizm tələbatına da aiddir. Turizm istehsalının isthsal
həcmi, kəmiyyət, o cümlədən keyfiyyət göstəriciləri qanuna
uyğun olaraq onların tələbatının həcminin genişlənməsinə gə
tirib çıxarır. Bu halda söhbət tədricən daha geniş potensial
istehlakçı təbəqələrinə yayılması mühitindən gedir.
Turizm tələbatının insan və cəmiyyət tələbatı sistemində
yeri və rolunu nəzərdən keçirək.
İnsan tələbatı müxtəlif və çoxsaylıdır, bir-birindən təkcə
tərkib və formasına görə ayrılmır, həm də ümumi tipinə görə
ayrılır, iqtisadi ədəbiyyatda ictimai və şəxsi tələbat bir-birindən
fərqlənir. Axırıncı araşdırmaların çoxu turizm tələbatı mühitinə
aid edilir.
İctimai tələbatın bütün mühiti 2 əsas qrupa bölünür: a) tə
bii və b) tarixi; birinci tələbat insan gücünün fiziki və mənəvi
dəstəklənməsi və gücləndirilməsi ilə əlaqəlidir, ikinci tələbat
isə - insanların müəyyən cəmiyyətdə birgə yaşaması ilə yara
nan tələbatlardır. Bu iki qrup dialektik olaraq vahiddir və birbiri ilə sıx əlaqəlidir.
Burada əsas odur ki, “tələbat” anlayışının tərifi açılsın,
necə deyərilər müəyyən sosial-iqtisadi formasiya çərçivəsi da
xilində turizm tələbatının təsnifləşdirilməsinə yanaşmanın
aşkara çıxarılması da bundan asılıdır.
“Tələbat” anlayışının açılmasında çətinlik ondan ibarətdir
ki, o özünün istehsalda, bölgüdə, mübadilə və istehlakda, yəni
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ictimai istehsalın bütün fazalarında özünü göstərir, istehsal
məhsulu kimi, tələbat öz hərəkət prosesini şəxsi istehlak
zamanı sona yetirir. Marksizm klassikləri qeyd edirlər ki, tələ
bat insanın istehlak bacarığıdır və “idxal, istehsalı oyadan
daxili motivi”dir.
Belə ki, insanın istehlak qabiliyyəti onun ictimai tarixi
inkişafının və yaşayış mühitinin inkişafının nəticəsidir, hansıki
tələbat bu münasibətlərin ifadəsi kimi insanların cəhd etdikləri
isthlakın dəyər ölçüsüdür.
Sözün geniş mənasında tələbat yaradılmış məhsul və
xidmətlərin istifadəsi ilə əlaqəli münasibətlərlə və istehsalın
təmin edilməsi məqsədilə şəxsi, ictimai tələbatın hərtərəfli və
harmonik ödənilməsi ilə müəyyən olunur. Xidmətlərdə tələba
tın həcmi və xüsusən də turizm xidmətlərində inkişaf səviyyəsi
ilə əlaqəlidir. İnsanın maddi və mənəvi xarakterli xidmətlərə
tələbatı artır.
İnsan və cəmiyyətdə tələbatın daimi inkişafı, bu barədə
insan tələbatının hüdudsuzluğu və onların yayılması qeyd
olunur. Burada nəzərə almaq lazımdır ki, hüdudsuz tələbat
anlayışı dedikdə, istehsal və istehlak arasında obyektiv qanuna
uyğunluq başa düşülür. Bu qanunauyğunluq hər bir cəmiyyətin
istehsal gücünün inkişaf dərəcəsi insanların məcmu tələbatının
yeni səviyyəsinin yaradılmasından ibarətdir.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, turizm tələbatı, iqtisadi
əsasa baxmayaraq bir çox aspektlərdə psixofizioloji xarakter
daşıyır. Bu səbəbdən də bu və ya digər turizm xidmət növünün
seçilməsi motivi nöqteyi-nəzərdən turizm xidmətləri istehlak
çılarının öyrənilməsi vacibliyinə gətirib çıxarır. P. Maslov
vurğulayır ki, insanın istehlak sahəsi xüsusi psixologiya olaraq
ayrıca şəxslərin niyyət və davranış motivlərinə, hərəkət-tələb və
istəklərinə uyğunlaşır.
Turizm hər zaman idrak xarakteri daşıyıb və gələcəkdə
daha da inkişaf edəcəkdir. İstehlakçı kimi bu, yaxud digər
marşrutun seçilməsi, məntəqədə müvəqqəti qalması, qidalanma
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və əyləncə xidmətlərinin istifadəsi turistin fərdi tələbatından
asılıdır, bu səbəbdən də bu və ya digər vəziyyətdə fəaliyyətin
təhlili turist tələbatının tədqiqatında öz yerini tutmalıdır.
“Tələbat” terminin müəyyən edilməsi zamanı iqtisadi
nöqteyi-nəzərdən, təəssüf ki, ayrıca şəxsin tələbatının yaran
ması mexanizmini bizə vermir. Həqiqətdə turizm tələbatının
motivi var, səyahətin həyata keçirilməsi şərtləri, onun meydana
gəlməsi mexanizminin öyrənilməsi, sadəcə bu və ya digər
cəmiyyətdə turizmin inkişaf mexanizminin proqnozlaşdırılmasma deyil, həm də müəyyən bazarda turizm xidmətlərinin isteh
lakçılar davranışının modelləşdirilməsinə imkan verir.
Özünütənzimləmə (bu termin həm də “homeostazis” kimi
də məşhurdur. X.Selye tez-tez yazır ki, bu homeostaz bütün
hallarda daxili vəziyyəti dəstəkləyən canlı sistemdir) terminin
dən “turizm tələbatı” müəyyən anlayışına keçmək olar. Güman
etsək ki, insan müəyyən şərait olmadan normal fəaliyyət
göstərə bilmir, yəni aydın daxili narahatlığı ifadə edir, onda
demək olar ki, o, həmin şərtlər və elementlərlərin obyektiv tələ
batına malikdir, insan tələbatının ödənilməsi mexanizmi kimi
bu anlayışda tələbatın ödənilməsi özünütənzimləmə məqsədini
daşıyır.
Turizmdə tələbatın yaranmasının obyektiv şərtləri haq
qında danışarkən biz vahidə aid olan ümumi tendensiyanı əhatə
edirik, amma vahid hissələrdən əmələ gəlir, “hissələr” isə po
tensial mal və xidmətlərin istehlakçıları olan insanlardır. İşin
səbəb olduğu yorğunluq, xarici mühitin təsiri, insan orqa
nizminin fəaliyyət mexanizmində pozulmaya səbəb olur, insan
orqanizminin yenidən harmonik vəziyyətinin, daha doğrusu,
fəaliyyət bacarığının bərpası üçün belə xidmətərin yaradılma
sına ehtiyac yaranır.
İnsanın normal fəaliyyəti üçün inkişaf fazasında müəyyən
şəraitə sahib olmalıdır, yəni ki, məkan və zaman anlayışı
çərçivəsində inkişaf imkanı olmalıdır. Başqa cür desək, normal
fəaliyyət həm daimi özünütənzimləmə və həm də daimi
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inkişafdır, yəni hazırkı iqtisadi və sosial vəziyyət də əzəmətli
“Tələbat” kateqoriyasının təhlili zamanı bir əhəmiyyətli
omalıdır.
aspekti fərqləndirmək gərəkdir. İnsanın “obyektiv şərtləndi
Turizim tələbatının əmələ gəlməsi, sadəcə insanın ictimai
rilmiş” və “mütləq” tələbatı mövcuddur. Əgər birincisi subyekt
inkişafının müəyyən mərhələsində mümkündür. Məlum olduğu
məkan və zaman vəziyyətindən (yəni onun həmin tarixi forkimi, yorğunluq orqanizmin fizioloji və pisxoloji vəziyyətindən
masiyadakı sosial vəziyyəti başa düşülür) yaranırsa, ikincisi
yaranır, bununla insan gücünün turizm səyahətləri vasitəsilə onun şüurunun (başqa cür desək mütləq tələbat onun əldə olun
bərpasının obyektiv zərurəti sivil cəmiyyətin inkişafı əsasında ma imkanından asılı olmayaraq istəyin ifadəsidir) inkişaf səviy
sonralar dərk olunmağa başlamışdır.
yəsindən asılıdır. Bu şəkildə səyahət arzusunun yaranması hələ
Bu yolla turizm tələbatı
orqanizmin homeostazısimn obyektiv şərtləndirilmiş tələbat deyil, o mütləqdir.
nəticəsində yaranan, insan tərəfindən dərk edilmiş və səyahət
Müasir şəraitdə ayrıca şəxsin turizm tələbatı iki prosesin
prosesi zamanı əldə olunmuş spesifik mal və xidmətlər va təsiri altında formalaşır: a) fərdin daha yüksək inkişaf
sitəsilə orqanizmin normal fəaliyyətinin bərpasına istiqamət səviyyəsinə nail olmaq, bu xüsusiyət, sadəcə, psixoloji deyil,
lənmiş bir prosesdir. Burdan belə bir nəticə çıxır ki, məhz həm də sosioloji xüsusiyyətdir və b) fərdin mənəvi inkişaf sə
turizm tələbatı fərdi tələbat qurupuna aiddir və onun
viyyəsinə nail olmaq, hansıki turizm təbii tələbatlar qurupuna
ödənilməsinə şəxsi tələblər sistemindən baxmaq olar.
daxil olur. İkinci məqam daha anlayışlı açıqlamam tələb edir.
Turizm tələbatının mahiyyətinin öyrənilməsi üçün tu
Hazırkı dövrdə fiziki adətedilmiş tələbatın ödənilməsi,
rizmdə tələbatın yaranmasına gətirib çıxaran faktorların təhlili
istehsalın genişləndirilməsi faktorundan daha önəmli şərt
böyük əhəmiyyət daşıyır.
olmuşdur. Burada birinci qrup tələbatı ödəyən məhsulların və
Əvvəlcədən onu da qeyd etmək lazımdır ki, turizm tə xidmətlərin istehsalı, istehsal prosesinin vacib elementidir.
ləbatı məlumata ehtiyac yaradır və hüdudsuz dərk imkanlarına Nəqliyyat,rabitə və informasiya vasitələrinin inkişafı sahəsin
səbəb olur, bu da turizmin daim cəzbediciliyinə gətirib çıxarır.
dəki elmi-texniki tərəqqi şəraitində kompleks məfhum olan
Birinci əlaqə orqanizmin özünütənzimləmə haqqında yuxarıda turizm nəinki fiziki, həmçinin, mənəvi reabilitasiyasının da
göstərilən fikirlərdən irəli gəlir, yəni ki, təkamül prosesinin va effektiv aparılmasına imkan verir və tədricən müasir insanın
cib elementi olan idrak prosesi olmadan irəliyə hərəkət
təbii tələbatları qrupuna daxil edilir. Qeyd etmək lazımdır ki,
olmazdı. İkinci məqam turizm elementlərinin saysız kombi
turizmin təbii tələbatlar qurupuna daxil edilməsi, ölkələr ara
nasiya imkanlarına əsaslanır, bu da daim turizmin “fon” və
sındakı sosial münasibətlərin inkişafı səviyyəsində mümkün
“səviyyə” cəzbediciliyinin yaradılmasına imkan verir. Bu iki
olmuşdur.
əsas element, insan tələbatının vacib qrupunda turizm tələ
Qərbdə turizm nəzəriyyəçiləri arasında turizm tələbatının
batlarının yaranmasına və nüfuz etməsinə kömək edir.
yaranma səbəblərinin tədqiqi turizm hərəkatında vacib element
Turizm tələbatını biz ikinci qrupa aid edirik, başqa sözlə, lərdən biri idi. Qeyd etmək lazımdır ki, turizmin nəzəriyyəsi
o yalnız birinci qrup tələbatın ödənilməsi zamanı yarana bilər. haqqında əsaslı iş II Dünya müharibəsinə qədər yaranmışdı.
Əgər birinci qrup tələbatların ödənilməsi baş vermirsə, ikinci Müharibədən sonra bu sahədəki tədqiqatların davamı qərb
qrup tələbatın yaranmasından söhbət belə gedə bilməz.
psixologiya və sosiologiyası əsasında aparılırdı. Təbiidir ki, tu
rizm tələbatının yaranması və formalaşmasının ictimai xarak
-
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terinə turizm tədqiqatçılarının əksəriyyəti müəyyən dərəcə
yədək toxunulmamışdır.
Turizm tələbatının yaranmasının əsası öz başlanğıcını
bixeviorizmdən götürmüş motivasiya nəzəriyyəsidir. Bu nəzə
riyyəyə görə turizm tələbatı - insanın təbiətindən qaynaqlanan
davranış motividir. İnsanın təbii “adət edilmiş” tələbatı kimi
“miqrasiya motivi” irəli sürülmüşdür. Bu nəzəriyyəni ilk dəfə
Y. Ştander 1917-ci ildə irəli sürərək insanın “təbiətə”, yəni öz
təbii vəziyyətinə cəhd etməsi kimi xarakterizə etmişdir.
Görkəmli turizm nəzəriyyəçilərindən biri olan K.Krapf isə
səyahət tələbatının yaranması haqqında öz versiyasım təklif
edirdi. O, iddia edirdi ki, turizm səyahətlərinin bütün forma
larına müxtəlif instinktləri səbəb olur və ictimai vəziyyətindən
asılı olmayaraq instinkt hər bir insanda özünü göstərir.
“İnstinkf’ nəzəriyyəsi psixologiyada öz inkişafını tapmadı, belə
ki, onun görünməsi ayrıca bölmələrdə hiss olunur və turizm nə
zəriyyəsi ona öz təsirini göstərmişdir.
Digər tanınmış turizm tədqiqatçısı P.Bemeker hesab
edirdi ki, turizm tələbatının yaranmasının vacib motiv və fak
torlarından biri də səyahətin, yerdəyişmə prosesinin zövqverən
olmasıdır. Demək olar ki, tədqiqatçıların çoxu K.Krapf və
P.Bemeker tərəfindən irəli sürülmüş konsepsiyaları dəstək
ləyirlər, sadəcə fərq onun detallaşdırma səviyyəsindədir.
Turizmə həsr olunmuş Şərqi Avropa ölkələrinin ədəbiy
yatlarında turizm tələbatının formalaşması, xüsusən problemləri
işlənilməmişdir. Tədqiqatlar qərb alimləri tərəfindən irəli sü
rülən mövcud təriflərin sadalanmasından ibarət idi.
Biz turizm təlabatma səyahət prosesində təmin edilən
insanın təbii tələbatının alt sistemi kimi baxmağa təklif edirik.
Sistemdən danışarkən biz daimi yaşayış yerindəki tələbat məb
ləğinə deyil, yeni təhsil, daha yüksək səviyyədə məfhumu nə
zərdə tuturuq. Buna görə də sistemin ayrı-ayrı elementlərə
ayırma məfhumunu tam göstərmir, sadəcə qidaya olan tələbat,
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gecələmə, hərəkət və s. kimi təbii tələbatların ödənilməsi yol
larım göstəririk.
Turizm tələbatlarına sistemli yanaşma bu problemin
təhlilinə dealektik cəhətdən yanaşmaq imkanı verir. Sistemli
yanaşma nöqteyi-nəzərindən turizm tələbatının ödənilməsini
insanın özünüidarəetmə prosesi ilə üzvi surətdə əlaqələndirir,
“instinkt”, “motivasiya”, “davranış”, subyektin adət etmədiyi
mühitdəki davranışı, vəziyyətin dəyişdirilməsinə canatma, şəxsi
əlaqələrə canatma, psixoloji birgəlik, qrup davranışı və s. kimi
rasional toxum nəzəriyyələrinin struktura daxil edilməsinə
imkan verir.
Sistemli yanaşma pozisiyası ilə turizm tələbatlarının
ödənilməsinin sonsuz prosesi onunla müəyyən olunur ki, prak
tik turizm tələbatları çoxluq təşkil edir, bu çoxluqdakı kom
binasiyaların sayı praktik olaraq sonsuz olan müxtəlif sayda
elementləri özündə ifadə edir.
İndi isə biz turizm tələbatının formalaşmasına təsir edən
daha bir aspektə, daha dəqiq desək turizm tələbatının ictimai
tələbat olmasına baxacağıq.
İctimai tələbatın dialektik mahiyyətindən danışarkən
siyasi iqtisadi nəzəriyyəçilər qeyd edirdilər ki, onların istehsalın
inkişafına təsir göstərən öz qanunları var. Bu təsiri onlar onda
görürdülər ki, tələbat “onların subyektiv formalarında istehsal
predmeti”ni yaradır, istehsal irəlidə gedir, onun həcminin ge
nişlənməsinə və maddi-rifah xidmətlərinin toplanmasına təsir
edir.
Cəmiyyət bir sistem kimi, sadəcə, olaraq müxtəlif sayda
üzvlərdən ibarət deyil, onun daha yüksək məfhum olduğunu
göstərir. Nə qədər ki, biz cəmiyyəti bir sistem kimi təsəvvür
edirik, onda cəmiyyətdə ictimai tələbatın yaranmasına digər
sistemlərdəki kimi, məsələn, canlı orqanizmdə, insandakı kimi
baxmaq olar.
“İctimai” özünüidarəetmə prosesi ondan ibarətdir ki,
tələbatın ödənilməsi üçün istehsalın dəyişdirilməsi tələb olunur.
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İctimai tələbat, sadəcə, istehsal tələbindən ibarət deyil, o həm
də həmin cəmiyyətdə yaşayan insanların tələbatından əmələ
gəlir.
Belə ki, ictimai təkrar istehsal onun əsas istehsal gücü insansız, onun məcmu tələbatları olmadan təkrar istehsal
mümkün deyil, təkrar istehsalın genişlənməsi ü çü n ictimai
tələbat gərəkdir. Bir tərəfdən iqtisadiyyatın balanslaşdmlması
üçün şəxsi tələbatın ödənilməsinin səviyyələri arasında optimal
əlaqə xarakterikdir, digər tərəfdən cari istehsalın tələbatının
örtülməsi dərəcəsi və toplanması; ictimai tələbatların növləri iki
böyük qrupa bölünür: istehsal və təkrar istehsal tələbatları.
İstehsal olunmayan tələbatlar tərkibinə daxil olan ictimai
istehsalın müasir şəraitində turizm tələbatı ictimai tələbatdır.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, hazırki vaxtda artıq turizm
tələbatları mühüm element kimi istehsal prosesinə daxil olur.
Buradan belə bir nəticə çıxarmaq olar. Turizm tələbatları
insan və cəmiyyətin inkişafı nəticəsində yaranan təbii tələbat
lardır. İstehlak prosesi nöqteyi-nəzərindən o şəxsi tələbatlar
kateqoriyasına aiddir: ictimai təkrar istehsal prosesinə nəzərən
isə - ictimai tələbat kateqoriyasına aid edilir. Təhlil göstərdi ki,
turizm tələbatı, tələbat sistemi kimi, ictimai və insanın inkişafi
ilə genişlənməsi və dərinləşməsi qabiliyyərinə malikdir. Praktik
olaraq təbii tələbatlar qurupuna keçən turizm tələbatı insan və
cəmiyyətin mövcud olduğu vaxta qədər var olacaq, belə ki,
sadəcə, onun strukturunda dəyişikliklər olacaq.
Turizm tələbatlarını turizm səyahətləri zamanı ödənilən
insanın təbii-tarixi tələbatları sisteminə aid edilməsini təklif
edirik. Turizm tələbatları insan və cəmiyyətin inkişafı ilə özü
nün genişlənməsi və dərinləşməsinə malikdir, birincisi, icti
maiyyətdə kəmiyyət həcmi ilə, ikincisi isə -xidm ətlərin key
fiyyətinin artırılması təbiətdən irəli gələn keyfiyyət inkişafı ilə
bağlıdır.
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2.2. Turist xidmətlərinin təsnifləşdirilməsi
Beynəlxalq turizmin kütləvi xarakteri, cəmiyyətin inki
şafına təsirinin güclənməsi, kəmiyyət göstəricilərinin artımı
onun təsnifləşdirilməsini tələb edirdi. Turizm insan və cə
miyyətin müxtəlif istiqamtlərdəki fəaliyyətini əhatə edən
kifayət qədər qəliz bir prosesdir. Bu da, öz növbəsində, tu
rizmin tam vəhdət şəklində təsnifləşdirilməsində çətinlik törə
dir. Turizmi - onun növləri və formaları kimi təsnifləşdirmək
cəhdləri olmuşdur. Turizmin çoxsaylı təsnifatını sadalamağa
lüzum yoxdur. Hər bir tədqiqatçı turizm hərəkatında asudə vax
tın keçirilməsi formasını başqa cür şərh etmişdir. Mövcud olan
təsnifata görə bunu aşağıdala təsnifata bölmək olar: 1) nəq
liyyat vasitəsinə görə; 2) zamanma görə; 3) ayrılmasına görə:
turizm hərəkəti dövründə “məşğuliyyət”ə görə təsnifləşdirmə.
Məsələn, V.Preobrajenski və Y.Vedenin “məşğulluğun”
aşağıdakı formalarım irəli sürürlər: 1) təbii ehtiyyatlarm isti
fadəsi (peyzaja seyr); 2) mədəni dəyərlərin istifadəsi (oxu,
söhbət, muzeylərə başçəkmə və s.); 3) fiziki məşğuliyyət (üzgü
çülük, idman, gəzinti və s.); 4) həvəskar məşğuliyyət (ovçuluq,
giləmeyvələrin toplanması, kolleksiya toplama və s.); 5) təhsil
(özüöyrənmə, kütləvi mühazirələrə getmək və s.) 6) müalicəgigiyena (müxtəlif müalicə əhəmiyyətli vannaların qəbulu);
7) ictimai iş.
Bu fikir yeni deyil, sadəcə, başqa cür adlanırdı. ABŞ sta
tistikasında turizm və istirahətin səyahət məqsədli növləri aşa
ğıdakı kimi təsnifləşdirilmişdir: 1) piyada səyahət; 2) oyun və
idman məşğələləri; 3) görüşlər; 4) balıqtutma və ovçuluq; 5) xizək
sürmə və təknə gəzintiləri 6)konsertlərdə iştirak etmək və s.
M.Ananyev belə bir sistemi dəstəkləyir. O, yazır, “Xarici
turizmi müxtəlif cür, təsnifləşdirmənin məqsədindən asılı
olaraq təsnifləşdirmək olar; müddətinə, nəqliyyat vasitələrinə
görə. Səyahətin növlərinin təhlili zamanı onun məqsədi əsas rol
oynayır. Asudə vaxtın məqsədyönlü istifadəsi arzusu, istirahətə
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tələbat, öz-özünə təhsil alma, insanlarla görüşmək arzusu,
gerçəklik barəsində canlı xatirələrin tarixi və mədəni zən
ginliklər - turizm səyahətlərinin əsas məqsədidir” .
Bu təsnifləşdirmə, sadəcə turizmin xarakterik yaranma
motivlərinin mahiyyətini dərinləşdirmədən zahiri təzahürünü
əhatə edir, əgər nəzərə alsaq ki, nə qədər turist mövcuddur, bir
o qədər də “məşğuliyyət” üsulu var, o zaman təbiidir ki, çox
saylı məşğələlərə və onların çoxsaylı təsnifləşdirilməsinə səbəb
olur.
Turizmin növ və formaların təsnifləşdirilməsi nəzəri
konsepsiyalarının və turizm hərəkətinin gələcək tərtibi üçün in
kişaf yollarının işlənməsinə əsasdır. Təsnifləşdirmənin tərtibindəki metodoloji səhvlər sonrakı nəticələrin və tövsiyyələrin
ziddiyyətinə gətirib çıxara.
Fikrimizcə, turizm təsnifləşdirilməsinə gərəkli əsas,
turizm tələbatı olmalıdır. Yuxarıda onu biz insan və cəmiyyətin
inkişafı nəticəsində və turizmdə öz əksini tapan, ayrıca tələ
batlardan ibarət vahid bir sistem kimi müəyyən etmişdik, hansı
ki, “turizm tələbatı” sistemi insanların ayrı növ tələbatlanndansa iyerarxiya səviyyəsində dayanır.
Bir halda ki, turizm tələbatı səyahət zamanı müəyyən əşya
və xidmətlərdə “özünü tapır”, axırıncıların təsnifləşdirilməsi elə
turizm binalarının tikilməsinə əsasdır.
Turizm xidmətlərinin təsnifləşdirilməsi daxili vahidə əsas
omalıdır. Təsnifləşdirmənin əsasına biz səyahət prosesini
sadəcə olaraq, onlarsız mümkün olmayan xidmətlər qurupunu
daxil etdik. Başqa cür desək, bu proses əmələgəlmə prose
sindən başlayaraq, turizm tələbatlarının formalaşmasından onun
ödənilməsinə qədər bu və ya digər dərəcədə bir sıra mərhələ
lərdən keçir. Bir halda ki, turizm tələbatının ödənilməsi prosesi
turizm xidmətləri vasitəsilə baş verir, axırıncının baş verməsi
üçün insan fəaliyyətinin maddi baza ilə birləşməsi yolu ilə
mümkündür, turizm xidmətlərinin ayrılması turizm tələbat
larının quruplaşdırılması əlamətinə görə aparılmalıdır.
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Bir çox tədqiqatçılar turizm xidmətlərinin təsnifləşdirilməsinin başqa yollarını təklif edirlər. Onlar öz konsepsiya
larında turizm xidmətlərinin yaranma mahiyyətindən deyil,
mövcud olan çoxnövlülüyündən nəticə çıxarırlar. Başqa cür
desək, turizm hərəkatına xidmət göstərən maddi obyektləri əsas
götürürlər. Hərçənd ki, bu maddi obyektlərin strukturu və
tərkibi zamanla dəyişir, sahə əlaqələrinin həcmi genişlənir,
buna uyğun olaraq da bu obyektlərin təsnifləşdirilməsi dəyişilir.
tik dəfə müəssisələrin təsnifləşdirilməsinə əsasən xidmət
lərin təsnifləşdirilməsi V.Xuntsiker və K.Krapf tərəfindən irəli
sürülmüşdür. O, turistlərə birbaşa və dolayı xidmətlər göstərən
müəssələrin ilk və bir o qədər də qaba bölgüsünə əsaslanır.
Birinci qurupa turistə, bilavasitə xidmət göstərən müəssisələr,
ikinci qurupa isə həm turizm axınına epizodik xidmət göstərən,
həm də birinci qrup obyektlərə xidmət göstərənlər aiddir.
Bu prinsiplə də O.Roqalevski turizm xidmətlərini
aşağıdakı qruplara ayırır:
1) turistlərə xidmət göstərilməsi üçün nəzərdə tutulan
obyektlər; yerləşdirmə (mehmanxanalar, kempinqlər və s. çi
mərliklər, xüsusi yollar və s.), o, onları “turist obyektləri” ad
landırır;
2) turist məqsədli olmayan obyektlər, epizodik və vaxt
aşırı turizm hərəkatı tərəfindən istifadə olunan (ictimai nəq
liyyat, restoranlar şəbəkəsi, mağazalar və s.), o, onları “paraturizm obyektləri” adlandırır:
Belə təsnifləşdirmə metodiki olaraq heç də düzgün deyil.
Səyahət prosesi zamanı “turist” və “turist olmayan” obyektlərin
dəqiq ayrılması mümkün deyil.
O.Roqalevski təsnifləşdirilməsi L.Likorişa və A.Kerşou
təklifinə əsasən sadalanan quruplar iki yarımqrupa bölünür,
hansı ki, o da, öz növbəsində, həmin prinsipə əsasən əsas və
yardımçı qrup obyektlərinə bölünür.
Hələ SSRİ-i vaxtında turizmin təsnifləşdirilməsi sahəsi
iqtisadiyyatın tədqiqatı həmin yolla davam edirdi. Sadəcə,
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forması dəyişdirilərək mahiyyəti isə saxlanılmışdır. V .A za r
turizm xidmətləri göstərən müəssisə sisteminin təhlili zam an ı,
onları üç qurupa ayırmışdır:
1) birincidərəcəli müəssisələr, təkcə turistlərə x id m ət
göstərilməsini həyata keçirir;
2) ikincidərəcəli müəssisələr, turistlərə, o cümlədən yerli
sakinlərə xidmət göstərir;
3) üçüncüdərəcəli müəssisələr, bütün əhaliyə, o cüm lədən
eyni vaxtda xüsusi turist tələbatlarının ödnilməsi xidmətlərini
göstərir.
Belə təsnifləşdirmə, əlbəttə ki, şərti xarakter daşıyır.
Faktiki olaraq istehlakçı kimi müxtəlif növ obyektlərdən isti
fadə edirlər, bəziləri - böyük, digərləri - kiçik, lakin bu pirinsiplə müəyyənləşdirmək heç də düzgün deyil, belə ki, o xid
mətlərin həyata keçirilməsindən asılı olaraq səyahət prosesinə
turist tələbatının ödənilməsi prosesi tabe deyil. Belə
təsnifləşdirmə regionlarda turizm hərəkətinin iqtisadi effektinin
hesablanması zamanı istifadə oluna bilər, lakin turizm m əhsu
lunun yaradılması müəssisələr qrupunun iştirakının aydın
laşdırılması üçün özünün ətraflı işlənməsini tələb edir.
Sistemli yanaşmaya əsasən turizmin iqtisadiyyatı sahəsin
dəki tədqiqatların genişlənməsi xidmətlərin təsnifləşdirilməsinə
obyektiv təsir göstərirdi. Bu təsnifləşdirmələrə ən yaxm
Y.Qezqala yaxınlaşaraq onları turizmin xidmətlər qrupuna
ayıraraq əksinə təsnifləndirmişdir, yəni müəssisədən xidmətə
doğru deyil, xidmətdən müəssisəyə doğru təsnifləşdirmişdir:
1) gecələməyə dair xidmətlər; 2) nəqliyyat xidmətləri;
3) qastronomiya xidmətləri; 4) müşayiət xidmətləri, təbii ele
mentlərin istifadəsinə daxil olan xidmətlər, əyləncənin, idma
nın, tarixi abidələrin, turist təchizatının və suvenirlərin is
tehsalı; 5) risepşm xidmətlər, reklam, səyahət xidməti, valyuta
mübadiləsi, bələdçi xidmətləri:
Təsnifləşdirmənin mahiyyətinə yanaşma prinsipial olaraq
düzgündür, o, Qərb tədqiqatçılarının axırıncı qrupuna aynl72

masına təsirindən qaçmamış, praktik olaraq öz mövqeyindən
uzaqlaşmışdır. Tam olaraq bu təsnifləşdirmədə turizm xid
mətlərinin turizmdə istifadə oluna bilən bütün növləri (maddi
və qeyri-maddi) nəzərə alınmış, lakin ayırmanın dəqiq
kriteriyasmm olmaması müəllifi istehsal xarakterli xədmətlərin
(suvenirlərin istehsalı), qeyri-maddi xidmətlər (əyləncə, idman)
və məlumat xarakterli xidmətlərlə (abidələrlə tanışlıq) bir
qurupa salmasına gətirib çıxartmışdır.
Sonra biz A.Komak tərəfindən turizm xidmətlərinin 8
qrupa ayırmasını görəcəyik: 1) məlumat reklam və dispozisiya
üzrə xidmətlər; 2) nəqliyyat xidmətləri; 3) gecələməyə dair xid
mətlər; 4) qastronomiya xidmətləri (bura içkilərin, qəlyanal
tıların hazırlanması, o cümlədən qastronomiya xarakterli əylən
cəli müəssisələr nəzərdə tutulur); 5) əyləncə xidmətləri (özündə
kino, teatr, təhsillə əlaqəli fəaliyyətlər, tərbiyə, estetika və s.
cəmləşdirir); 6) ticarət və sənətkar xidmətləri (açıqcaların satışı,
təchizat, kitab, reklam materialları, qida); 7) rekreasiya - idman
xidmətləri; 8) administrativ - ictimai xidmətlər. Mövcud olan
turizm xidmətlərinin, təsnifləşdirilməsinin təhlili onu göstərir
ki, müəlliflərin çoxu turizm xidmətlərinin ilkin istehsalım
nəzərə almırlar, nəticədə isə təsnifləşdirmənin dealektik forması
rəsmi olanla əvəz edilir, yeri gəlmişkən bir çox hallarda qa
nunları və təsnifləşdirmə formasını qorumur.
Bizim tərəfimizdən turizm xidmətləri qrupunun qarşılıqlı
əlaqə və asılılığına səyahət prosesində və zamanla uyğunsuzluğunda vəhdətinə əsasən təsnifləşdirilməsi irəli sürülmüşdür.
Başqa cür desək, ayrılan turizm xidmətləri qurupu, səyahətin
istənilən forma, növündən bu səyahətə səbəb olan müddətindən
və məqsədindən asılı olmayaraq vacibdir.
Bu yolla, sadəcə, turistlər tərəfindən istehlak olunan
turizm xidmətləri vahid xidmətlər kompleksidir. Eyni zamanda
bu xidmətlər qrupu bir-birindən turizm tələbatının ayrıca tərəf
lərini ödəyən spesifika və formasına görə fərqlənir. Xidmətlərin
obyektə doğru təsnifləşdirmə aşağıdakılardan ibarətdir:
73

1) nəqliyyat xidmətləri;
2) yerləşdirmə xidmətləri;
3) qidalanma xidmətləri;
4) əyləncə xidmətləri;
5) məlumat xidmətləri.
Qısa olaraq hər bir qurupa daxil olan xidmərlərə, hansi
obyektlərin bilavasitə göstərdiyinə baxaq:
- birinci qrupa bir məntəqədən digər məntəqəyə hərəkət
edərkən, nəqliyyata dair bütün xidmətlər daxildir;
- ikinci qrup xidmətlərə mehmanxanalarda, motellərdə,
kempinqlərdə və s. obyektlərdə məişət və ticari xidmətlər,
gecələmə ilə əlaqəli bütün xidmətlər daxildir;
- ikici qrup xidmətlərə yerləşmə obyektlərində qidalan
manın təşkili ilə əlaqəli restoranlar, yeməkxanalar, kafelər və s.,
həmçinin, bura ərzaq mağazaları ilə əlaqəli xidmətlər daxildir;
- dördüncü qrupa, təşkilati və təqdim olunan əyləncələr kino, teatr, sirk, varyete, gecə barları və s., idman və tamaşa
yığıncaqlarında (festival, karnaval) təqdim olunan bütün
xidmətlər aiddir;
- beşinci qrupa isə yerləşmə yeri haqqında bütün məlu
matların əldə olunması, ekspozisiya obyektləri (muzeylər, sər
gilər) haqqında məlumat, bütün növ xidmətlər haqqında məlu
matların əldə olunması, reklam vasitəsilə alman məlumatlar,
xidmət göstərmə bürosu, əlaqə xidmətləri, o cümlədən idarə
vəzifə xidmətləri daxildir:
Hər bir turizm xidmətləri qrupu digərindən fəaliyət
əlamətinə və konkret turist tələbatının ödənilməsinin təmin
edilməsinə görə fərqlənir. Bununla yanaşı, bütün qruplar birbiri ilə əlaqəlidir, bir qurupun iştirakı olmadan digər qrupların
fəaliyyətinin həyata keçirilməsi mümkün deyil.
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2.3. Turizm xidmətlərinin istehlakçıları
Turizm hərəkatının təhlili prosesində vacib məqam turizm
subyektinin, yəni bilavasitə turizm mal və xidmətlərinin isteh
lakı, başqa cür desək, turizm xidmətləri sisteminin yaradılması
və təkmilləşdirilməsi üçün öyrənilməsidir.
Turizm xidmətlərinin istehlakçıları haqqında danışarkən
əvvəlcədən şərtləndirmək lazımdır ki, maddi mal və xid
mətlərin təhlilindən fərqli olaraq, burada bu anlayışa bir qədər
fərqli mövqelərdən baxılır. Turizm xidmətlərinin istehlakçıları
anlayışı, ilk növbədə, asudə vaxt və pul gəlirləri elementləri ilə,
daha sonra isə sosial mühit, sosial qrup anlayışlarilə əlaqəlidir.
Bizim tərəfimizdən irəli sürülmüş və praktika da təsdiq olunur
ki, hazırkı vaxtda, xüsusən də gələcəkdə, turizm tələbatı təbii
tələbatdır, bu səbəbdən də onun inkişafı cəmiyyətin bu və ya
digər siniflərin vəziyyətindən asılı deyil, ümumiyyətlə, istehsal
gücündən və istehlakçı cəmiyyətinin inkişafından asılıdır.
Bir halda ki, hazırkı vaxtda cəmiyyətin siniflərə ayrıl
masından irəli gələn əhalinin ayrıca təbəqələrində asudə vaxt və
pul gəlirləri arasında fərq mövcuddur, qanunauyğun olaraq da
istehlakçı qrupu cəmiyyətdəki yerindən və gəlirlərinin səviyyə
sindən aslı olaraq ayrılır. Lakin turizm xidmətlərinin isteh
lakçılarını tədqiq edən bir çox qərb iqtisadçıları ayrılmanı an
caq ailəyə və yaxud ailənin bir üzvünə düşən gəlirlərin səviy
yəsinə görə aparılır.
Müxtəlif sosial qrupların turizm hərəkatında iştirakı bu və
ya digər xidmətlərin istehlak tələblərinin fərqlərini şərtləndirir,
yəni tələblərdəki fərq toplanmış turizm istehlakçılar çərçivə
sindən və onların ödənilməsi imkanlarından asılıdır. Onu da
qeyd etmək lazımdır ki, hal-hazırda biz tələbatın istehlakçı və
idrak aspektlərinin transformasiyada qarşılıqlı əlaqəsini mü
şahidə edirik.
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Turizm tədqiqatçıları arasında bir nəfər də olsa turizm
xidmətlərinin istehlakçı qrupunun ayrılmasının üsul və metodu
haqqında vahid fikri olan yoxdur.
Belə qrupun ayrılması əhəmiyyəti və vacibliyi ondan
ibarətdir ki, sadəcə bu qrupa uyğunlaşaraq turizm obyektlərinin
və onların məkan yerləşdirilməsilə optimal qarşılıqlı mü
nasibətlərini qabaqcadan planlaşdırmaq olar.
Fikrimizcə, turizm xidmətləri istehlakçılarının qrupa ay
rılması iki məqama əsaslanır: asudə vaxt dövrü və ailə büdcəsi
göstəricisi olan səyahətin maliyyə cəhətdən təmin edilməsi
dərəcəsi. İndiyə qədər ikinci şərtə görə təsnifləşdirmə tamamilə
birinci şərti təkzib edir.
Qərb statistiklərinin prinsiplərinin real turizm istehlak
çılarının xüsusiyyətlərilə uyğunlaşdırılınası cəhdləri, ölkədə
bəzi tədqiqatçıların istehlakçıları özünəməxsus bir şəkildə təsnifləşdirməsinə gətirib çıxardır. Belə ki, polyak turizm təd
qiqatçısı Z.Filipoviç istehlakçıları aşağıdakı yolla qruplara
bölür:
- birinci qrup əlində kifayət qədər artıq pul vəsaitləri olan
və indiyə kimi az mümkün olan turizm təəssüratı axtaran
insanları əhatə edir. Bu qrupun nümayəndələri xərclərinin
həcmi ilə az maraqlanırlar.
- ikinci qrup əllərində kifayət qədər pul vəsaiti olan çox
saylı kənd əhalisini əhatə edir. Bu qrupda indiyə qədər kifayət
qədər ödənilməmiş turizm təəssüratı tələbatını oyatmaq asandır.
- üçüncü qrup şəhərin işləyən əhalisini əhatə edir. Fəh
lələr ailə büdcəsində nadir hallarda artıq pul vəsaitlərinə malik
olurlar. Bununla da onlar turizm təəssüratlarında fəal istirahət,
ölkələr və insanların tanınmasında güclü tələbat hiss edirlər.
Belə tələbatların Ödənilməsi üçün, adətən geyim və qidaya
məhdudiyyətlər qoyaraq öz büdcələrindən müəyyən məbləğ
ayırırlar.
- dördüncü qrup şəhər və kəndlərdə yaşayan ziyalıları
əhatə edir. Ziyalılar turizm təəssüratlarına güclü tələb hiss
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edirlər. Bu qrupun böyük bir hissəsi ailə büdcəsində əlavə
vəsaitə malik deyil. Böyük məmnuniyyətlə başqalarının hesa
bına başqa vacib tələbatlardansa turizm tələbatlarının ödənil
məsinə sərf edirlər.
- beşinci qrup - məktəbli və gəncləri əhatə edir. İqtisadi
qrup zəifdir və m üxtəlif orqanlar tərəfindən təşkil olunmuş
reydlərdən, uçuşlardan və s. istifadə edirlər.
İstehlakçıların qruplaşdırılması prosesi əhalinin müxtəlif
təbəqələrində asudə vaxtının az olan dövrünə əsasən aparılır.
1. Gündüz şöbəsinin şagirdləri və tələbələri. Bu qrup yay
vaxtında kütləvi məzuniyyət vaxtı ilə xarakterikdir. İllik dövr
eyni vaxtda təkrarlanır, yəni ki, yayda. Bu qrupların maliyyə
təminatı, xüsusən də məktəblilərin, əsasən dövlət, ya da digər
kütləvi təşkilatların hesabına həyata keçirilir. Tələbələr üçün
turizm xidmətlərinin qiyməti digər istehlakçılara nəzərən
əhəmiyyətli dərəcədə azdır.
2.
Fəhlələr, qulluqçular, administrativ heyət. Bu qrup ildə
bir dəfə verilən məzuniyyət vaxtı ilə xarakterizə olunur. Belə
ki, son illər məzuniyyətin iki dövrə - yay və qış dövrünə bölün
məsi tendensiyası əmələ gəlib. Bu qrup məzuniyyət vaxtının
manevr etməsi imkanı ilə fərqlənir, bu da turizm axınının vaxta
görə tarazlaşdırılmasına imkan verir. Azmaaşlı kateqoriyalı
fəhlələr üçün imtiyazlar sistemi praktik olaraq turizmdə iştirak
etmək, turizm xidmətlərinin yüksək standartlarını əldə etməyə
imkan verir.
3.
Kənd təsərrüfatında məşğuliyyət. Bu qrupda asudə
vaxtın dövrüliyi istehsalın xüsusiyyəti ilə əlaqəlidir, mövsümün
qızğın vaxtında, yay mövsümündən başqa. Turizm hərəkatının
istehlakçılarını bu qrupa geniş cəlbetmə mövsüm vaxtı turizm
obyektlərinin problemlərini həll edə bilər, əsasən də böyük şə
hərlərdə. İstehsal şərtləri şəhər sakinlərinin tələblərindən fərq
lənən, turizm tələbatının idrak aspektində payını artıran başqa
istehlakçı çevrəsini yaradır.
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4.
İşləməyən, təqaüdçü və yaşlı insanlar. Praktik olaraq
Beynəlxalq turizm sahəsində istehlakçılar tərəfindən tələb
bu qrup istehlakçılar asudə vaxtın istifadəsində məhdudiyyətsiz
mal və xidmətlər göstərilmişdir. Yuxarıda göstərilənlərə uyğun
imkanlara malikdirlər. Lakin onlar səfər üçün ilin əlverişli
olaraq turizm xidmətlərinin kompleks və ya sistemli təkliflə
vaxtını, yaz və payız dövrünü seçirlər. Bu qrup ilin vaxtma bax
rinin məcmusunda formalaşan bütün elementlərin təsnifləşdirilməsini beş qrupa bölmək olar.
mayaraq səyahətlərə meyillidir.
Turizm xidmətlərinə tələb turizmin inkişafı ilə əlaqədə
qeyd etdiyimiz iki elementin vasitəsilə ifadə olunur. Bu pul və
2.4. Turizm tələbatı
asudə vaxtdır. Tələbin bu elementlərini nəzərdən keçirərkən biz
onların formalaşmasının mənbələrini öyrənməliyik, belə ki,
Turizm xidmətlərində tələbat kifayət qədər çətin kate
turizm xidmətlərinə tələbin həcmi ondan asılıdır. Turizm xid
qoriya olduğundan o, müəyyən çətinliklərlə meydana gəldiyi
mətlərinə tələbin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, ödəmə qabi
üçün məhsul istehsalı və mübadiləsilə bir yerdə öyrənilməlidir.
liyyətindən
başqa tələb “müvəqqətiliyə” malik olmalıdır.
Tələb məhsul istehsalı və mal mübadiləsi olan yerdə möv
Turizm xidmətlərinə tələb konkret olaraq, əsasən aşa
cud olur. Turizm xidmətlərinə tələb bütün mübadilə sahəsində
ğıdakı
faktorlardan asılıdır: 1) gəlirlər; 2) xidmətlərin qiyməti;
olan turizm tələbatının yaranma formasıdır.
3) asudə vaxt. Tələbin xeyli hissəsi: a) istehlakçının hazırlıq
Tələb tələbatın təzahür formasıdır və bazarda həmin
səviyyəsindən; b) mədəni səviyyəsindən; c) turizm xidmətlə
məhsulun alıcıları və istehlakçılarının məcmusu kimi çıxış edir,
rinin
cəlbediciliyindən asılıdır.
belə ki, tələbatdan danışarkən tələbatın təzahür forması kimi
Turizm xidmətlərinə tələbin formalaşması mənbəyini
ödəmə qabiliyyətli tələbat nəzərdə tutulur.
nəzərdən keçirək. Turizmdə tələbatın yaranmasını şərtləndirən
Tələbat tələbi şərtləndirən üç kateqoriyaya bölünür: ödə
faktorlar iki elementi - pul və asudə vaxtı, onların yaranması
niş qabiliyyətli tələbat, həqiqi tələbat və mütləq tələbat. Bu
mənbəyini öyrənməyə maraq yaradır.
təsnifləşdirməyə görə belə nəticəyə gəlmək olar ki, tələb bazara
çıxarılan tələbatın formasıdır. Amma məhsul-pul münasibət
lərində heç də bütün tələbatlar ödənilmir, sadəcə pul ekvivalenti
ilə təmin olan hissəsi ödənilir.
Tələb öyrənilərkən ödəmə qabiliyyətli tələb nəzərdən
keçirilir, yəni, məhsul, yaxud da pul vəsaitləri ilə cəmiyyətin
mal və xidmətlərə olan tələbatının həqiqi hissəsinin təmin olun
muş hissəsi. Faktiki olaraq cəmiyyətin ödəmə qabiliyyətli tələ
binin vasitəsilə təbəqələr arasında milli gəlirin bölgüsünə uy
ğun tələbata gətirib çıxarır, hansı ki, əsasında ictimai müna
sibətlərdə hökmranlıq etməsini ifadə edir. Bu yolla tələb təbə
qələrin bazardakı münasibətlərinin ifadəsidir və onun vasitəsilə
ictimai istehsala ziddiyyətini göstərir.
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Yuxanda qeyd etdiyimiz kimi, hazırkı vaxtda turizmin
maliyyələşdirilməsinin iki yolu var, şəxsi gəlirlər hesabına və
sosial təminat vasitələri hesabına. Asudə vaxtın mənbəyi isə
illik məzuniyyət və həftəlik asudə vaxtdır.
Tələbin funksiyasının təhlilinə keçməzdən əvvəl bu an
layışın turizmdə tətbiqinin bəzi şərhlərini nəzərdən keçirək,
belə ki, beynəlxalq turizm bazarının tədqiqinin metodologiyası
və metodikasına yanaşma bundan asılıdır.
Turizm iqtisadiyyatının banilərindən olan V.Xantsiker və
K .Krapf bu kateqoriyanı belə müəyyənləşdirirlər: “İqtisadi
nöqteyi-nəzərən, tələbi ölkədə müəyyən qiymət səviyyəsi həd
dində turist tərəfindən əldə etməyə meyilli olduğu maddi mal
və xidmətlərin miqdarı kimi adlandırmaq olar”. Bu müəyyən
ləşdirmə ilə onlar ölkədə turistin gəlir səviyyəsi, mal və xid
mətlərin istehlak zamanı üstün tutma şkalası kimi tələbin ele
mentlərini mücərrədləşdirirlər. İşin mahiyyətinə görə turizm
xidmətlərinə tələbi ölkədə olan qiymətlərlə bağlı şəxsi istehlak
kimi göstərirlər.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, turizmin müharibədən
qabaqkı dövrü kifayət qədər elitar xarakter daşıyırdı, əhalinin
geniş bir hissəsi beynəlxalq turizmdə aktiv iştirak etmirdilər,
iqtisadçıların turizmdə tələb kateqoriyasında yanaşmam qabaq
cadan müəyyənləşdirirdilər. Turizm tələbinin formalaşmasına
təsir göstərən faktorları tam düzgün başa düşərək anlayışın iza
hında onlar qərbin iqtisadi siyasətinin mövqeyini dəstəkləyirlər,
belə ki, birinci plana “meyillər”, “daxili sövqedici motivləri”
irəli sürürlər.
Belə ki, tələb tələbatın ifadə formasıdır, tələbatın özü isə
cəmiyyətin istehsal gücünün və istehsal münasibətlərinin in
kişaf səviyyəsinin mimikasıdır, belə ki, tələb ölkədə hakimlik
edən əsas münasibətləri ifadə edir.
Turizmdə digər Qərb tədqiqatçıları V.Xuntsikerin müəyyənləşdirmələrindən uzağa getməmiş, onu aksiom kimi qəbul
etmiş və öz işlərində ondan uzaqlaşmışlar. Onların arasında
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K.Labye, K.Krippendorf, A.Troissi, A.Kaspar və başqalarım
qeyd etmək lazımdır.
Turizm tələbi kateqoriyasına bir qədər fərqli yanaşma
Şərqi Avropa ölkələrinin tədqiqatçıları tərəfindən olmuşdur.
Tələbin sosial-iqtisadi şəraitdən tam asılılığım qəbul edərək,
bəzən onlar bu kateqoriyanı dar çərçivədə şərh edirlər. Turizm
tələbatının məğzini tam deyil, sadəcə, üstdə olan elementlərini
götürürlər. Belə ki, A.Komak turizm tələbatını “mal və xidmət
lərə spesifik tələb, xüsusən də qidalanma, yerləşdirmə, nəqliy
yat və digər tələbat sferaları” kimi başa düşür.
R.Lazarek turistlərin şəxsi vəsaitləri, o cümlədən müəs
sisə və təşkilatların vəsaitləri hesabına reallaşdırılan istehlak
tələbini isə bir qədər daha fərqli tərzdə şərh edir. Həqiqətən də
turizmdəki tələbin şəxsi istehlak prosesi nöqteyi-nəzərindən
müxtəlif istehlak tələbi var. Lakin tələbin belə şərhi kifayət
qədər dardır, çərçivəlidir və onda turizmin ictimai tələbatı
nəzərə alınmayıb, ona görə ki, hazırkı vaxtda turizm xidmətlə
rinin dürüst istehlak vəziyyəti öz yerini ictimai vəziyyətə verir.
Bundan başqa, R.Lazarek, sadəcə turizmdə tələbin təmin edil
məsi mənbəyinə əsaslanmışdır. Belə yanaşma turizmin ictimai
təkrar istehsal prosesində yanlış izahına gətirib çıxarır və
cəmiyyətin turizm bazarına təsiri imkanını istisna edir.
Turizm tələbi kateqoriyasının şərhi A.Adamoviç və
Z.Boşyakovski tərəfindən başqa cür verilmişdir: “Turizm xid
mətlərinə tələbin həcmi bu xidmətlərin qiyməti, əhalinin gə
lirləri və ictimaiyyətin tərcihlərindən asılıdır”. Daha sonra onlar
yazırlar ki, “Turizm tələbi üç dəyişənin funksiyasıdır”.
P=/(D,p,q)
Burada, P - ümumi tələb;
D - bir nəfərə düşən əhalinin gəlirləri;
p - turizm məhsullarının qiymətləri;
q - turistlərin zövqü.
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Rusiya tədqiqatçıları arasında “turizm tələbi” anlayışım
şərh edənlərdən, sadəcə A.Dubnova görə turizm iqtisadiyyatı
kifayət qədər intensiv inkişaf edir. O qeyd edir ki, turizm tələb
“ödəmə qabiliyyətli tələb, üstəgəl səyahət xərcləri”, hansı ki,
istehlakçılar turizm bazarına bilavasitə daxil etmirlər (müstəqil
səyahətə xərclər). Təəssüf ki, tələbin belə şərhi turizm bazarının
təhlili zamanı əsas götürülə bilməz, çünki A.Dubnov turizm
tələbini bir ərazidən digər əraziyə axın kimi başa düşür ki, bu
halda “hamı tərəfindən qəbul edilmiş anlayışda turizm xid
mətləri bazan mövcud deyildir”.
Əgər turizm xidmətləri bazarı mövcud deyilsə, onda tələb
haradan meydana gəlir, çünki tələb məhsul istehsalına məx
susdur və özünü bazar münasibətlərində göstərir.
Burada V.İ.Azarın “Turizmin iqtisadiyyatı və təşkilatı”,
M.A.Ananyevın “Beynəlxalq turizm”, V.İ.Azar, A.Polyakm
“Nəqliyyat və turizm”, V.İ.Azarın “Xarici turizmin iqtisadiy
yatına giriş” işlərini qeyd etmək lazımdır. A ynca məqalələrlə
T.Karinq, D.İsmayev, P.Zaçinyayev, A.Riskina, A.Kasatkin və
başqaları təmsil olunurlar. Lakin bütün işlərdə turizm bazannın
əsas siyasi-iqtisadi, nəzəri anlayışları iştirak etmir.
Ümumi metodoloji mövqeyi ilə tələb alət kimi çıxış edir,
onun köməyilə cəmiyyəti hər bir təbəqə və fərdin milli gəlirdəki payı ilə istehlakın uyğunluğuna gətirib çıxarır və turizm
tələbi bu münasibətlərdə istisna deyil. Bu səbəbdən də turizm
tələbatı məcmu ictimai gəlirin bölgüsü nəticəsində tələb for
masım alır. Turizm tələbi sadəcə şəxsi deyil, o cümlədən ic
timai tələbatın ifadəsidir.
Turizmdə ictimai tələbat turizm xidmətlərinin istehsalım
hər zaman qabaqlamış və qabaqlayacaq da, yəni ki, ölkələr
mövcud olan təkliflərin əsasında ödənilməsi imkanındansa
tələbatın çərçivəsi və məzmunu, bir qayda olaraq, daha geniş və
qəlizdir. Bu, turizm tələbatının inkişafı ilə müqayisəli məhdud
imkanlarla onun ödənilməsi arasındakı dialektik ziddiyyətlərin
turizm bazarının hərəkətverici məqamlarıdır.
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Onu da qeyd etmək lazımdır ki, tələbat tələbə bərabər
deyil. Turizmdə tələbat tələbin məzmunundan ibarətdir və tələb
tədavül sferasında tələbatın həyata keçirilməsi formasıdır. Belə
ki, turizmdə münasibətlər özünün bazar şəraitində nə qədər
göstərirsə, bir o qədər də turizm tələbi özünü tədavül sferasında
göstərir. Turizm tələbi barəsində danışarkən biz cəmiyyətdə
ayrıca şəxslərə və qruplara təqdim olunan turizm xidmətlərinə
olan tələbi nəzərdə tuturuq.
Adətən iqtisadi ədəbiyyatlarda turizm tələbi haqqında
istehlak xərcləri kimi söz açırlar, yəni, söhbət ödəmə qabi
liyyətli tələbdən gedir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, turizm
tələbi, sadəcə, ödəmə qabiliyyətli tələbatın, yaxud da “müxtəlif
mal və xidmətlərə olan aynca tələb növlərinin cəmi”nin cəmi
deyil, o cümlədən verilmiş keyfiyyət parametrləri ilə konkret
mal və xidmətlərə müəyyən tələbin məcmusudur. Məhz bu
mənada tələb turizm tələbatlarının formalaşması və keyfiyyətcə
inkişafı ilə sıx əlaqəlidir.
Belə ki, tələbin məğzi turizm tələbatıdır, məhz onun
inkişafı bazarda turizm xidmətlərinin istehlakı prosesinin hərə
kətverici başlanğıcıdır. Turizm xidmətlərinin istehlakının məğ
zinə görə konkret tələbin uyğun olaraq konkret təklifə gətiril
məsidir. Məhz burada turizm xidmətlərinin spesifikası və onun
maddi məhsullardan fərqi barəsində məlumat verilir. Turizm
xidmətlərinə tələbin öyrənilməsində əsas məqam zaman və
konkret iqtisadi şərtlər mühitində hər bir sosial istehlakçı qrup
ları üçün reallaşdırma imkanlarının yaradılması tələbinin
inkişafına təsir edən faktorlar olmalıdır.
Turizm tələbinin formalaşmasına müxtəlif faktorlar təsir
göstərir, zaman keçdikcə, müxtəlif istehlakçı qrupları üçün
təsirin intensivliyi dəyişilir. Əgər birinci dəfə iqtisadi xarakterli
faktorlar kölgədə qalıbsa, üstdə psixofizioloji xarakterli
faktorlar intensiv çıxış edir, lakin ikinci dəfə iqtisadi faktorlar
hiss edilə bilinəcək qədər çıxış edir, psixoloji xarakterləri ikinci
plana çəkir. Həqiqətən də istehsalın hərəkətverici qüvvəsi kimi
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tələb çıxış edir və bazar prosesləri fonunda onun forma
laşmasının iqtisadi aspektləri aydın nəzərə çarpır. Əhalinin
turizm xidmətlərinə olan tələbinin formalaşmasına təsir gös
tərən bütün faktorları iki böyük qrupa ayırmaq olar: 1) sosialiqtisadi faktorlar; 2) psixofizioloji faktorlar. Birinci qrupda on
ların genetik qarşılıqlı əlaqəsinə baxmayaraq iqtisadi faktorları
sosial faktorlardan dəqiq ayırmaq lazımdır.
Birinci qrup faktorlara, ilk növbədə, istehsalı, onun həc
mini və strukturunu aid etmək lazımdır. Belə ki, məhz o,
tələbin formalaşması mənbələrinə həlledici təsir göstərir. Onun
hesabına şəxsi və ictimai tələbat fondu yaradır. Digər faktor
turizmə sərf olunan xərclərin həcmi əhalinin pul gəlirlərinin
miqdarından asılıdır. Tələbin formalaşmasına təsir edən növbəti
faktor, qiymətin turizm mal və xidmətlərlə əlaqəsi, onların əvəz
edilməsi və keyfiyyətidir.
Bütün alt qrup sosial intizam faktorlarıdır, biz ora əhalinin
sayını və həddi-büluğa çatmış strukturunu, istehlakçıların sosial
inkişafının səviyyəsini, ayrıca mal və xidmətlər qrupunun milli,
tarixi şəraitlə əlaqəli istehlak xüsusiyyətlərini aid etmişik.
Burada vacib yeri turizm xidmətləri sisteminin istehlakçı
özəyini ailənin strukturu və genezisi tutur. Psixoloji faktorlar
qrupunda əsas yeri ayrıca istehsalçı qrupunun mənəvi-psixoloji
faktorların, dəbin, istehlakçının reklam təsirinə meyillilik
dərəcəsinin, reklam, mədəni inkişafının səviyyəsinin psixoloji
xüsusiyyəti tutur.
Turizm tələbinin formalaşmasına və tələbin dəyişməsinə
təsir edən faktorların dəqiq ayrılması lazımdır. Bir faktor iki
formada təsir göstərə bilər, yeri gəlmişkən birinci halda söhbət
keyfiyyət təsirindən, ikincidə isə kəmiyyət təsirindən get
məlidir. Bir çox iqtisadçılar tələbin bu aspektlərini və kəmiyyət
xarakteristikasını səhv salır, sırf keyfiyyət xüsusiyyətlərini
siyahıya alırlar. R.Krutikov yazır ki, gəlirin həcmi ilə bərabər
tələbin həcmi də böyüyür və bu dəyişiklik qanunauyğun xa
rakter daşıyır. Lakin gəlirlərin dəyişməsi ilə əlaqəli tələbin
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dəyişməsi qanunauyğun xarakter daşımır. Burada kəmiyyət
dəyişikliyi keyfiyyəti də dəyişdirir. Bu vəziyyətdə gəlirlərin
dəyişməsinin təsiri nəticəsində qanunauyğunluq tələbin forma
laşması prosesidir, yəni, gəlirin müəyyən göstəricilərində tələb
ya mövcuddur, ya da mövcud deyil.
İqtisadiyyatda turizmə belə yanaşma turizm xidmətləri
bazarında istehsalın rolunun və istehsal münasibətlərinin nəzərə
alınmamasının nəticəsi kimi iqtisadi qanunauyğunluğun poz
ğunluğuna gətirib çıxarır. Bu anormal hadisə açıq şəkildə baş
vermir.
Turizm xidmətlərinə tələbin formalaşmasının bütün fak
torları, həm mənfi, həm də müsbət xarakter daşıyır. Başqa cür
desək, onlar həm tələbin inkişafına və həm də tənəzzülünə təsir
göstərə bilir. Məhz bu xüsusiyyətinə görə müxtəlif faktorlar
tələbin elastikliyinin dəyişməsi şəraiti kimi çıxış edir.
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, turizm xidmətlərinin sistemi
beş blokdan ibarətdir (turizm tələbatlarının tam təkrarlanan əsas
qrupları). Buna uyğun olaraq və tələb bu beş qrup xidmətdə
təqdim edilir. Sadalanan faktorlar tələbin formalaşmasına, ümu
miyyətlə, bütövlükdə turizmə təsir göstərir. Konkret turizm
xidmətləri qrupuna keçərkən onların təsir dərəcəsi dəyişir, tu
rizm xidmətlərinin tamamilə konkret növünün formalaşmasına
təsir edən faktorların həm ayrılması, həm də spesifik faktorların
meydana çıxması baş verir.
Turizm xidmətlərinə tələbin dəyişməsinə təsir edən ayrıca
faktorları, başqa sözlə, ayrıca faktorlardan tələbin funksiyasını
və tələbin elastiklik göstəricilərinə təsirini gözdən keçirək
(tələbin elastikliyi - tələb ilə onu müəyyən edən faktorlar ara
sında funksional əlaqədir, belə ki, bu kateqoriya bazara məx
susdur. Tələbin kəmiyyət elastiklik əmsalım ifadə edir, özündə
tələbin dəyişikliyi ilə müəyyən faktor yaxud faktorlar qrupunun
dəyişikliyi münasibətlərini təsvir edir. Həm qrafik, həm də
sayca ifadə olunur).
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Turizmlə bağlı ədəbiyyatda tələbin qiymətdən asılılığının
öyrənilməsi geniş yeri tutur. Y uxanda V.Xuntsiker və K.Krapfın müəyyənləşdirməsində gördük ki, bu sualın qoyuluşu turizm
bazarının təhlilində müəyyənləşdiricidir.
İlk dəfə bu əlaqəni A.Kumo: “Tələb və qiymətin asılılığı
elə təyin edilir ki, qiymətin formalaşması ilə tələbin təyini mü
şayiət olunur, yəni tələb qiymətin funksiyasıdır” qeyd edərək
irəli sürmüşdür. Bu fikir daha sonra A.Marşallın “İqtisadiyyatın
prinsipləri” kitabında istifadə edərək inkişaf etdirib. O, kita
bında qeyd edir: “Tələb qiymətin aşağı enməsi ilə artır və onun
artması ilə də azalır”.
Turizmdə Kumo-Marşallın bu qanunu geniş yayılmadı,
belə ki, turizm xidmətlərinə gündəlik istifadə olunan mallara,
nə də ilkin ehtiyac olunan mallara aid deyil. Turizm tələbi üçün
A.Valrasın düsturu uyğun gəlir, turizm xidmətlərinə tələb,
həmçinin, hazırkı vaxtda bazardakı tədavül olunan bütün məh
sulların qiymətindən asılıdır. Bu formula aşağıdakı kimi şərh
oluna bilər:
S = /(P t, pı, p2, ..., p„)
Burada, S - tələb, Pt - turizm mal və qiymətləri, pn digər malların qiymətləri.
Valrasın düsturu V.Pareto, E.Slutski, D.Xiks tərəfindən
aparılan sonrakı transformasiyası nəticəsində həmin düstur yeni
parametrlər, gəlir, gəlirlərin ümumi səviyyəsi kimi parametrlər
əlavə olunmuşdur. Amerikalı X.Şuls yeni bir göstərici - zamanı
əlavə edir. Belə halda funksiya özünə yeni dəyişikliyi əlavə edir
və ümumiyyətlə, turizm tələbinin dəyişməsinə təsir edir və
aşağıdakı vəziyyətə gəlir:
S=/(P, Pm, pı, p2,
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D,C)

Burada, pm - gəlirlərin ümumi səviyyəsi, D - gəlir,
C - asudə vaxt.
Ümumi görünüşə görə onu demək olar ki, turizm tələbi üç
qrup dəyişəndən asılıdır və həmin regionda istehsalın obyektiv
xüsusiyyətlərini əks etdirir:
1) tələbat və istək; 2) ödəmə qabiliyyətli və müqayisəli
qiymət faktoru; 3) asudə vaxtın strukturu.
Tələbin funksiyasının əsas faktorları olan qiymət, gəlir və
asudə vaxt faktorlarından asılı olaraq necə dəyişdiyinə baxaq.
Turizm xidmətlərinin qiymətləri ictimai əməyin orta sahələrinin
xərcləri əsasında əmələ gəlir, lakin bütün xidmət komplek
sindən asılılığında güclü diferensiallaşır. Turizm tələbinin
dəyişməsində qiymətin təsirindən danışarkən, bazara çıxarılan
bütün turizm dəyərlərinin ayrıca səviyyələrinin dəqiq struk
turunu ayırmaq gərəkdir.
Əgər bütün istehsalçıları üç qrupa ayırsaq (birinci - bir və
ya iki xidməti istehlak edən, ikinci - qrup və ya kompleks xid
mətləri, üçüncü - turizm xidmətlərinə əlavə kompleks xidmət
ləri) hər bir qrup üçün qiymətdən asılı funksiyasının dəyişməsi
müxtəlif xarakteristikaya malik olacaqdır.
Birinci qrup istehlakçılar üçün funksiyanı daha yaxşı
ikincidərəcəli parabola ilə ifadə etmək olar, yəni müəyyən
etapda xidmətlərin qiymətinin artımı ilə tələbin həcmi tempinin
yavaşıması baş verir. Bu funksiya, əsasən həvəskar turizm üçün
xarakterikdir, burada əksər istehlakçılar orta və aşağı səviyyəli
gəlirləri olan turistlərdir. Qənaət, turizm xidmətləri hesabına
istehsal olunan tələbin artımının yuxarı həddini müəyyən edir,
ondan sonra onun yavaşlaması baş verir.
İkinci qrup istehlakçılar üçün funksiya ən yaxşı loqarifmik əyri ilə ifadə olunur, yəni xidmətlərin qiymətlərinin art
ması həmin xidmətlərə tələbi azaldır. Funksiyanın bu növü küt
ləvi turizm təşkilatlarının bütün növlərinə xasdır, belə ki,
Q.Menje tərəfindən aparılan hesablar bunu təsdiq edir. Bir
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halda ki, turizm xidmətlərinin standart dəsti, ümumiyyətlə,
onların minimum kəmiyyəti var, bir o qədər də bu dəstin qiy
məti zamanla yavaş dəyişir, əsasən də kütləvi turistin gəlirləri
səviyyəsinin həcmi ilə dəyişir. Hesablamalar göstərir ki, xid
mətlər kompleksinin qiymətlərinin həcmi ilə tələb proporsional
olaraq azalmır, ancaq yavaş-yavaş artır. Həqiqətən də burada
“Djiffen effektin”ə uyğun gəlir, belə ki, turizm tələbatı psi
xoloji hadisədir və gündəlik tələbatdan fərqlənir.
Üçüncü qrup istehlakçılar üçün tələb funksiyası dərəcəli
əyri formasım alır. Biz burada “Vebelen effektinin” birbaşa fəa
liyyəti ilə qarşılaşırıq, yəni turizm xidmətləri özünə görə deyil,
onun qiymətinə görə, sosial mahiyyətinə görə axtarılır. Bu
funksiyanın bir xüsusiyyətini qeyd etmək lazımdır ki, standart
tələb kompleksinin yuxarı səviyyəsi qiymətlərin qalxması ilə
bu qrupun istehlakçıları birdən-birə yüksəlir və funksiya düzə
yaxınlaşır.
Gördüyümüz kimi, qiymətdən asılı tələb funksiyası bir
göstərici ilə deyil, sadəcə, sistem şəklində təqdim oluna bilər.
Turizm tələbinin funksiyasının iqtisadi tərəfdən öyrənilməsində
bizim tərəfimizdən ayrılan istehlakçı qruplarının ayrıca təhlili
daxil edilməlidir.
İstehlakçının gəlirlərinin səviyyəsindən asılı olaraq tələb
funksiyasının dəyişməsini nəzərdən keçirək. Burada həmin
metodoloji üsuldan istifadə edə bilərik, həmin gəlirlərin səviy
yəsinə görə istehlakçıları diferensiallaşdıra bilərik.
Biz turizm xidmətləri istehlakçılarım üç əsas qrupa
bölürük: 1 - minimum gəlir səviyyəli, 2 - orta səviyyəli, 3 yüksək səviyyəli. Gəlirlərdən asılı tələb funksiyası üç qrupda
aşağıdakı səviyyə ilə göstərilir.
S ı= /(D mj„, Pi, O )
S2= /( D m,d, O )
S3=/(Dmax)
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Burada, D - gəlir, Pj - başqa malların qiymətləri, O - pul
yığımı.
Birinci qrup istehlakçılar üçün gəlir, tələbin formalaş
masına təsir edən əsas göstəricidir, onunla paralel olaraq
gündəlik istifadə mallarının qiymətinə və yığımların həcminə
təsir göstərir. Belə ki, ərzaq və sənaye mallarının qiymətinin
qalxması ilə turizm xidmətlərinə tələb aşağı düşür. Bu ona
gətirib çıxarır ki, hər üç dəyişən birinci qrup istehlakçılarla sıx
əlaqəlidir.
İkinci qrup üçün əsas əhəmiyyəti gəlirlərin həcmi və
yığımlar daşıyır. Gündəlik malların qiymətlərindəki dəyişiklik
həlledici rol oynamır, yəni fərq yığımların və gəlirlərin xərcləri
hesabına bağlanır. Belə ki, yığımın həcminin azalması turizm
xidmətlərinə tələbin sadəcə həcminin deyil, həm də struk
turunun dəyişməsinə gətirib çıxardır. Məhz buna görə də ikinci
qrup üçün yığımların həcmindəki dəyişikliklər vacib əhəmiyyət
daşıyır.
Üçüncü qrup istehlakçılar üçün tələbin formalaşmasında
sadəcə gəlir, nə digər məhsulların qiymətinin dəyişməsi, nə
yığımların həcmi tələbin formalaşmasında həlledici rol oy
namır. Demək olar ki, gəlirlərin səviyyəsi müəyyən nöqtəyə
çatdıqdan sonra artıq turizm xidmətlərinə spesifik tələb yarat
mır, ya da bu halda turizm xidməti birincidərəcəli tələbat
sırasına keçir.
Gəlirdən asılı tələb funksiyasım A.Adamoviç və Z.Boşyakovski tamamilə başqa cür şərh edirlər. Turizm xidmətlərinin
istehlakçılarının sosial həmcins kütləsi aksiomuna əsasən, onlar
üçüncü dərəcədən S- formasına uyğun parabola funksiyasını
əmələ gətirir.
Tələbin funksiyası ordinat oxundan başlayır, sıfırdan
başlayaraq azalır, yəni müəlliflər iddia edirlər ki, “gəlirlərin
müəyyən səviyyəsindən sonra turizm xidmətlərinə tələb ya

89

ranır”, buna qədər tələb o qədər az olur ki, tədqiqat obyekti ola
bilməz.
Yuxanda qeyd etdik ki, minimum gəlirli qruplar üçün
yığımlar və digər malların qiymətinin dəyişməsi kimi
elementlər çıxış edir. Lakin bu qrup istehlakçılarla əlaqəsi olan
əlavə bir element var ki, onlar məhz dövlət və həmkarlar ittifaqı
tərəfindən verilən subsidiyalardır. Qərbdə onlar “sosial turizm”
forması kimi inkişaf edir. Keçmiş sosialist ölkələrində bu
subsidiyalar həmkarlar ittifaqı vasitəsilə həyata keçirilirdi. Onu
da nəzərə almaq lazımdır ki, hazırkı vaxtda minimum
əməkhaqqına istirahət və turizmə görə xərclər də daxil edilib.
Hazırkı vaxtda tələbin gəlirlərdən asılı fiınksiyasmın
öyrənilməsinin iki əsas metodu var: 1 - ailə büdcəsinin
statistikasına əsasən, 2 - milli gəlirə əsasən, yəni makroiqtisadi
təhlil. Tələbin gəlirlərdən asılı funksiyasının birinci üsulunun
ümumi metedoloji vəziyyəti turizm xidmətinin istehlakçı küt
lələrinin strukturunun proqnozlaşdırılmasmda daha yaxşı nəticə
verir, ikinci isə hər bir konkret regionda tələbin dəyişməsi ten
densiyasını və qanunauyğunluğunu göstərir.
Ailə gəlirlərinin həcmindən asılı tələbin dəyişməsi Engelə çatıb. O vaxta kimi, hesabların metodikası mahiyyətcə
dəyişməmişdir: dəyişiklik sadəcə istehlakçı qrupların cəlb olun
masında və parametrlərin böyük detallaşdınlmasındadır. Ailə
büdcəsinin təhlili, sadəcə tələbin formalaşmasına qismən ay
dınlıq gətirir, yəni turizmə pul vəsaitlərinin ayrılması pulun
miqdarından asılı deyil, həm də həmin ailənin turizm xid
mətlərinin istehlakına hazır olub-olmamağından asılıdır.
Həmin metod bircinsli sosial cəmiyyətin proqnozlaşdırılmasmda əhəmiyyətli ola bilər, belə ki, belə bir cəmiyyət
hazırki vaxtda heç bir ölkədə mövcud deyildir, tələb funk
siyasının ölçülməsi nəticəsində qismən marağı ola bilər. Ayrıca
sosial qruplar üzrə tələbin inkişafının planlaşdırılması zamanı
bu metod qısamüddətli proqnoz imkan verir.
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Keynsm makrosəviyyədə hazırlanmış gəlirin həcmindən
asılı tələb funksiyası nəzəriyyəsi, yəni milli gəlir səviyyəsində
turizm iqtisadiyyatında həmçinin, öz inkişafım əldə edib. Bir
tərəfdən bu, mikrosəviyyədə lazımi statistik məlumatların
toplanması çətinliyi ilə izah olunur, digər tərəfdən isə beynəl
xalq turizmin öyrənilməsi zamanı ön plana turizmin xarici
siyasi aspektləri irəli sürülür, ölkənin inkişafında milli gəlir
ümumi göstərici kimi çıxış edir.
Belə yanaşma daha çox yayılıb. Adambaşına düşən mili
gəlirdən asılı turizm tələbi funksiyası prinsipcə kifayət qədər
elastikdir və bu iki göstəricini bir-biri ilə sıx bağlayır (ölkənin
iqtisadiyyatının inkişafı eyniliyi şərtilə). Söhbət başlanğıc gös
təricilərin obyektiv elmi müqayisəsindən və kömək göstər
məkdən gedir.
Bununla yanaşı, milli gəlirdən asılı tələb funksiyasının
müəyyənləşdirilməsi üzrə tədqiqatlara böyük maraq göstərilir.
Belə bir məsələ Ç.Menje, V.Xuntsiker, X.Krippendorf,
E.Baretye və başqaları tərəfindən işlənmişdir. Həqiqətdə isə
hadisələrin böyük əksəriyyətində tələbin bölgüsünə görə turizm
xərcləri qəbul edirlər, halbuki bu belə deyil. Turist xərclərini
həyata keçirilmiş tələb adlandırmaq olar, lakin o turizm tələ
binin bir hissəsini özündə əks etdirir. Əksər hallarda isə təmin
olunmamış tələbdə qalır, gəlirlərdən (şəxsi və ya milli gəlir
şəklində) asılı tələb funksiyasının təhlili zamanı onu da nəzərə
almaq gərəkdir.
Fikrimizcə, gəlir - kifayət qədər böyükdür və təkbaşına
funksiya kimi də baxıla bilməz. Gəlir tələbin formalaşması
üçün gərəkli şərtdir və onun həyata keçirilməsi şərtidir, lakin
tələb funksiyasının dəyişməsi faktoru deyil. Ümumiyyətlə,
makrosəviyyədə potensial gəlirdən asılı tələb funksiyasından,
yəni milli turist tələbinin bütün region şəraitində istiqamət
lərinin və inkişaf tempinin müəyyənləşdirilməsi zamanı isteh
lakçı qrupun tələb strukturundan asılı olmasından danışmaq
olar.
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Nəhayət, turizm tələbinə təsir edən üçüncü faktor - asudə
vaxtın həcmidir. İndiyə qədər bu faktorun öyrənilməsinə ki
fayət qədər diqqət ayrılmamışdır. Asudə vaxtın turizmin inki
şafına təsiri konkret hesablamalarla dəstəklənmir. Onu da qeyd
etmək lazımdır ki, asudə vaxt gəlir kimi, müstəqil faktor kimi
baxıla bilməz. O, həmçinin, turizm xidmətlərinə tələbin forma
laşması üçün ilkin şərtdir, lakin onun tələbin funksiyasına təsiri
qiymət və turizm təşkilatı sistemi vasitəsilə ifadə olunur. Buna
baxmayaraq asudə vaxt faktor kimi, sadəcə, makrosəviyyədə
baxıla bilər. Lakin belə hesablama üçün asudə vaxtın yekun he
sablanması lazımdır, turizm səyahətlərinin növlərindən asılı
olaraq turizm tədbirlərinə getdikdə asudə vaxtın hesablanması
strukturu və metodu dəyişəcəkdir.
Ümumi görünüşdə bu xətti funksiya olacaq, yeri gəlmişkən
yaxm 10-15 ildə bu funksiya dəyişməyəcəkdir. Əgər son illər
turizmin keçirilməsinin müasir şərtləri, yəni onun iqtisadi və sosial
faktorları dəyişməzsə,funksiya belə bir görkəm ala bilər:
S=a-b/x+c
Burada, S - tələb, x - asudə vaxt, a,b,c - parametrlərdir.
Bu yolla, yuxarıda nəzərdən keçirdiyimiz turizm xid
mətlərinin tələb funksiyasına təsir edən üç əsas faktor, müxtəlif
fərqlərə baxmayaraq birlikdə, bir istiqamətdə fəaliyyət göstərir.
Bundan belə nəticəyə gəlmək olar ki, turizm xidmətləri ilkin
gərəkli məhsullar qrupuna aiddir və bazarın qanunlarına tabedir
və onların tələb funksiyasının dəyişməsinə təsir edir. Başqa cür
desək, bazarın tədqiqatında istifadə olunan quruluş turizm
xidmətləri bazarında da istifadə edilə bilər.
Tələb funksiyasının problemlərinə başqa aspektdən, məhz
psixoloji faktor tərəfindən baxaq. Onlar kəmiyyətcə ifadə oluna
bilərlərmi, əgər mümkündürsə, bəs onlar turizm tələbinə necə
təsir göstərir.
Bu qrupun əsas faktorlarını, hər şeydən əvvəl təcrübi
müəyyənləşdirmək lazımdır. Onlar aşağıdakı kimi ola bilər.
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1) məlumatlandırma səviyyəsi; 2) mədəni inkişaf səviy
yəsi; 3) fizioloji inkişaf dərəcəsi; 4) digər mədəni elementlərlə
dolğunluq səviyyəsi.
Bütün bu faktorlar kəmiyyətcə ölçülür və tələbin funk
siyasının müəyyənləşdirilməsində və elastikliyinin ölçülmə
sində istifadə oluna bilər. Bundan başqa onlar iqtisadi metod
ların köməyilə uğurla hesablana bilər. Onların dəyişməsinin
proqnozlaşdırılması modelləşdirmə metodlarının köməyi ilə
aparıla bilər, belə ki, digər metodlar proqnozlaşdırma prose
sində qismən rol oynayır.
2.5. Turizm təklifi
Təklif dedikdə “bazarda olan məhsul və ya ora çatdı
rılacaq məhsul” başa düşülür. İqtisadi ədəbiyyatda bütün son
rakı müəyyənləşdirmələr bu vəziyyətə əsasən irəli sürülür və
təklifi satış üçün nəzərdə tutulan məhsullar və pullu xidmətlərin
cəmi kimi müəyyənləşdirilir. Apancı turizm tədqiqatçılarının
tərəfindən təklif olunan müəyyənləşdirməni nəzərdən keçirək.
P.Bemeker turizm təklifinin mahiyyətini aşağıdakı şə
kildə aydınlaşdırır. O yazır: “Turizm təklifi - turizm bazarında
əldə edilə biləcək məhsullar və turizm xidmətlərinin cəmi kimi
başa düşmək gərəkdir”. Əgər birinci hissə ilə razılaşmaq olarsa,
onda ikinci hissə daha anlamlı təhlil tələb edir. Bu və ya digər
məhsulların əlverişliliyini P.Bemeker alıcılıq imkanları ilə
əlaqələndirir, başqa sözlə desək, istehsalçı tərəfindən xərclənən
turizm xərcləri təklifin həcmi kimi qəbul edilir. Bundan başqa,
bu şərhdə məhsulların əlverişliyi müxtəlif mənalıdır. Belə ki,
eyni təklif elementləri bir qrup istehsalçı üçün əlverişli ola
bilər, lakin başqa bir qrup üçün isə yox. Bu xidmətlərə ayrılan
pulun və qiymətin ümumi cəmi ilə əlaqəlidir.
Daha dərin şərh V.Xuntsiker və K.Krapf tərəfindən
verilmişdir. Onlar yazırlar ki, təsərrüfat mənasında turizm
təklifi bazarın formalaşması faktoru kimi, elə turizm malları və
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məhsulları kəmiyyətini ifadə edir kı, həmin vəziyyətdə ölkədəki
qiymət, yaxud digər ölkələrlə münasibətdə pulun mahiyyətin
dən asılı olaraq verməyə meyillidir. Bu fikir daha aydın
M.Troissi tərəfindən ifadə olunub: “Ölkənin müəyyən daxili
qiymət və mübadilə kursunda istehsalçılar yerli və xarici isteh
lakçılara müəyyən say məhsul və turizm xidmətlərində güzəştə
getməyə meyillidirlər”.
Müəllifin fikrincə, müəyyənləşdirmədə qiymətin tətbiqi
turizm təklifinə daha konkret xarakter verməli idi. Amma onlar
təklifə faktiki olaraq mal və xidmətlərin istehsalçıları tərəfindən
baxırlar. Bu qərb tədqiqatçılarının tipik səhvidir, artıq
müəyyənləşdirmədə təklifi bazar prosesindən asılı qoyurlar.
Başqa cür desək, təklif istehsalçıların mal və xidmətlərin
satışına “meyilliyindən” asılıdır, yəni faktiki olaraq təklifin
həcmini tənzimləyən obyektiv bazar proseslərini nəzərə
almırlar.
Turizm təklifi
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Təklifi sadəcə bazarda olan məhsulların cəmi kimi başa
düşmək lazım deyil, həm də onları satanlardır. Turizm təklifi
anlayışı altında bazardakı turizm mal və xidmətlərin reallaşdınlmasma ayrılanların hamısını başa düşmək lazımdır, hansı
kı, hazırkı vaxtda bazarda olan bütün satıcılardır. Şərhin mü
vəqqəti aspektindən danışarkən belə nəticəyə gəlirik ki, turizm
təklifi fasiləsiz hərəkətdədir. Bir tərəfdən reallaşdırma pro
sesində mal və xidmətlər ünsiyyətdən düşür, digər tərəfdən isə
təklif daim daha yüksək keyfiyyət əsasında istehsal olunur, bu
zaman o həcmini və quruluşunu dəyişdirir.
Bazardakı təklifin spesifikası nədən ibarətdir və onun di
gər mal bazarlarından fərqi nədir? Xidmətlərin mahiyyətindədir. Tədqiqatlar göstərir ki, istehlakçıların xərclərinin 80%-ni
xidmətlər təşkil edir, başqa cür desək, belə bir struktura turizm
təklifi də sahib olmalıdır. Bu halda turizm təklifinin strukturu,
iki hissədən ibarətdir: xidmət və maddi məhsullar. Təklifin bu
strukturu demək olar ki, turizm tədqiqatçılarının hamısı
tərəfindən qəbul edilib, sadəcə, fərq ondadir ki, onlar tərkibə
xidmət məhsullarını da daxil edirlər.
Turizm təklifi, onun strukturuna bizim turizm xidmətləri
sistemi konsepsiyası əsasında baxmaq lazımdır. Sistemin hər
bir elementi vaxtın hər bir anında maddi və qeyri-maddi xarak
terli xidmətləri istehsal edir.
Göründüyü kimi, turizm təklifi turizm xidmətləri siste
minin, onun bütün elementlərinin məhsuludur. Fəaliyyət za
manı maddi mal və xidmətlər yaradılır. Onların müxtəlif qrup
dakı münasibətləri müxtəlifdir, mütləq qaydada fəaliyyət məh
sullarının xarakterinə görə bölgü var. Məsələn, qidalanma xid
mətləri qrupunda turistin fiziki tələbini ödəyən maddi məh
sullar, o cümlədən estetik cəhətdən ödənilən məhsullar yara
dılır. Digər turizm xidmətlər qrupları haqqında eyni cür deyə
bilərik.
Bu yolla turizm təklifinin fiziki həcmi turizm xidmətləri
sistemi elementlərindən yaranır və hər keçən an həcmini və
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strukturunu dəyişdirir. Bu dəyişiklik bilavasitə turizm xidmət
lərinin istehlak həcmi və strukturu ilə əlaqəlidir, o da, öz növ
bəsində, turizm axınının strukturu funksiyasıdır. Turizm təklifi
haqqında biz danışarkən xidmətlərin potensial minimal həcmini
nəzərdə tuturuq, hansı kı, mövcud olan maddi-texniki baza və
onunla məşğul olan personalın vasitəsilə istehsal oluna bilər.
Bu yolla, turizm təklifinin həcminə (Pt) potensial təklif kimi
baxmaq lazımdır, turizm xidmətləri sistemində məşğulluğun
həcmi funksiyası (E) və sistemin element bazası (Bt) həcmi
aşağıdakı formada ifadə oluna bilər:

Pt=/(E, Bt)
Bu iki faktor bütün ərazilərdə turizm təklifinin təhlilində
müəyyənləşdiricidir, ya da maddi elementlərin əməklə birləş
məsi zamanı turizm xidmətləri sistemi bazara təklif şəklində
çıxarılan məhsulları yaradır.
Turizm təklifi həcminə təsir edən bəzi faktorları müəyyən
edərkən bir sıra müəlliflər əməyin rolunu nəzərə almır və əsas
elementləri isə sadəcə turizmin həcmi kimi hesab edirlər.
S.Vodeyko yazır: “Turizm təklifinin həcmi bir çox faktorlardan
asılıdır, onlardan bəzilərini qeyd etmək olar: 1) ölkənin təbii
şəraiti, 2) nəqliyyat bazası, ölkənin və ayrıca regionların nəqliy
yat əlverişliyinin potensial dəyişiklik imkanlarının müəyyən
ləşdirilməsi, 3) turizm mənimsənilməsi (bu anlayışı dedikdə
mehmanxanalar, motellər, digər yerləşmə və qidalanma obyekt
lərinin yaradılması başa düşülür)”.
Belə konsepsiya ilk dəfə V.Xuntsiker tərəfindən irəli
sürülüb, daha sonra isə S.Kaspar tərəfindən inkişaf etdirilib və
şərq ölkələrinin tədqiqatlarında istifadə olunub. Demək olar ki,
hazırkı vaxtda turizmin iqtisadiyyatında turizm təklifinin dəqiq
sərhədlərini müəyyən edən konsepsiya hələ hazırlanmamışdır.
Yuxanda qeyd etdiyimiz kimi, təklifin həm kəmiyyət,
həm də keyfiyyət həcminin dəyişməsinə təsir edən elementlərin
münasibətləri turizm obyektlərində məşğulluğu ifadə edir. Tu96

rizm xidmətləri sisteminin maddi elementləri öz-özünə turizm
xidmətlərini yarada bilmir: onlar əmək alətləridir. Turizm tək
lifini maddi təklifdən ayıran xüsusiyyət ondan ibarətdir ki,
təklif hər zaman potensial xarakterlidir, digər təklif növlərində
olduğu kimi istehsaldan kənarda çıxış edə bilmir. Bununla da
turizm bazarındakı potensial təklif hesablanır.
Yuxarıda qeyd olunan turizm təklifinin həcmini formalaş
dıran iki element bir-biri ilə əlaqəli və məhdudlaşdırılmışdır.
Bu elementlərdən hansısa digərini qabaqlamadan sonsuza qədər
böyüyə bilmir. Maddi-texniki bazanın inkişafı məşğulluğun
səviyyəsinin inkişafına da səbəb olur. Müəyyən mərhələdən
sonra kəmiyyətin həcmi keyfiyyətə çevrilir, nəticədə isə məş
ğulluğun bir hissəsi bir qrupdan digərinə keçir. Belə ki, yer
ləşdirmə obyektlərində xidmətlərin mexanikləşmə və avtomatlaşma həcmi qidalanma, əyləncə sferasına, məşğulluğun axı
nına səbəb olur. Elmi-texniki tərəqqi özünü, ilk növbədə,
turizm xidmətləri sisteminin elementlərində göstərir.
Turizm xidmətləri bazarının öyrənilməsi təkcə tələb və
təklif kateqoriyasının rəsmi təhlilini deyil, o cümlədən bazarda
tələb və təklifin təzahürü formalarında olan əsas istehsal
münasibətlərinin təhlilini nəzərdə tutur.
Bazarın sərbəst elementi kimi turizm təklifinə onun həc
minə təsir edən bütün faktorlarla birlikdə baxmaq gərəkdir.
Turizm təklifinin kompleksliyi barəsində danışarkən biz turizm
xidmətlərinə tələbin kompleksliyinə əsaslanırıq, başqa sözlə
desək, turizm təklifi həmişə kompleks iştirak edir və iştirak et
məlidir də. Məsələn, kompleks təklifə ekskluziv-turu, ümumiy
yətlə, hər hansı bir səyahət turagentinin təşkil etdiyi səyahəti
göstərmək o la r.
Təklifin təhlilinin inkişafı və proqnozlaşdırma imkan
larından danışarkən qeyd etmək vacibdir ki, tədqiqatda vacib
elementlər aşağıdakılardır: 1) tələb və istehsalın inkişafı ara
sındakı korrelyasiya əlaqəsinin öyrənilməsi və potensial xidmət
təklifindəki dəyişiklik, 2)konkret regionun bazarlarında turizm
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təklifinin formalaşmasının müxtəlif mənbələrinin əlaqəsini
müəyyənləşdirmək, 3) turizm təklifinin istehlakçı təhlili. Tu
rizm təklifinin təhlilinin bütün tərəfləri hələ də həllini gözləyir.
2.6. Turizm bazarı
Turizm tələbatının ödənilməsi üçün fəaliyyətin müba
diləsi zamanı münasibətlər sistemi kimi turizm bazarının mey
dana gəlməsi beynəlxalq səviyyədə ötən əsrin 60-cı illərində
başa çatmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, müasir turizm baza
rının formalaşması iki əks mahiyyətli bazarın: sosialist ölkələ
rin bazarları və kapitalist ölkələrin bazarlarının yaranmasından
sonra baş vermişdir.
Turizm bazarı - iqtisadi kateqoriyadır, mahiyyəti cəmiy
yətdəki proseslərin əksi olan obyektiv iqtisadi qanunların
fəaliyyəti ilə müəyyənləşir. Təbiidir ki, bazar münasibətləri hər
bir regionda onun üçün xarakterik olan ictimai-iqtisadi şəraitin
təsirilə formalaşır. Bir haldakı ictimai təkraristehsal prosesi bü
tövlükdə konkret iqtisadi sistemin inkişaf şəraitini müəyyənləş
dirir, belə ki, bazar məhsul istehsalı kateqoriyası kimi mövcud
olduğu çərçivə daxilində hər zaman, mahiyyətcə aynca konkret
istehsal münasibətlərinin müəyyən tərəfləri ilə doldurulur. Tu
rizm bazarını qəliz iyerarxik təşkil olunmuş sistem kimi tə
səvvür edək. Bazara sistem yanaşma vəziyyəti kimi yanaşsaq,
onda müəyyən növ əlaqələrin yaxud bazar münasibətlərinin
köməyilə bir-birilə əlaqəli element sistemi kimi baxmaq olar.
Ümumiyyətlə, turizm bazarı bütün ərazilərdə turizm
xidmətlərinin ayrıca qrup bazarları sistemini özündə ifadə edir
və həm turizm xidmətləri sisteminin, həm də turizm bazarla
rının inkişaf dərəcəsi dəyişə bilər. Onun turizm xidmətləri
sistemindən fərqi ondan ibarətdir ki, ona əhəmiyyətli dərəcəsi
aşağıdakılar arasında baş verənlər təsir göstərir: l)alıcılar və
satıcılar, 2) alıcılar və alıcılar, 3) satıcılar və satıcılar. Turizm
xidmətləri sistemində bu münasibətlərin təsirinin olmamağı
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açıq şəkildə görünmür. Demək olar ki, turizm xidmətləri siste
minin elementləri turizm bazarı strukturunun əsas hissəsinə da
xildir, turizm xidmətləri sistemi təkrarlayaraq bazarın özü isə
aşağıdakı bazar növlərindən ibarətdir: 1) nəqliyyat xidmətləri
bazarı; 2) yerləşdirməyə dair xidmətlər bazarı; 3) qidalanmaya
dair xidmətlər bazarı; 4) əyləncəyə dair xidmətlər bazan;
4) məlumatlara dair xidmətlər bazarı. Yeri gəlmişkən sonuncu
həm ayrıca bazarlarda, həm də bütün turizm bazannm fəaliyyəti
və inkişafında həlledici rol oynayır.
İctimai sistem çərçivəsində turizm bazarı alt sistem kimi
çıxış edir. Aydındır ki, turizm xidmətləri bazan daxilində olan
bütün element və münasibətlər bazan nöqtəsinə nəzərən onunla
birbaşa və əks-əlaqəli sistemilə bağlı onun xarici mühitini ifa
də edir. Xarici mühitin özü necə deyərlər iki qarşılıqlı əlaqəli
çıxış edir.
Qrafik formada aşağıdakı kimi göstərmək olar:
Burada, A - turizm
xidmətləri bazarıdır, В
- özünə turizm xid
mətləri istehsalçılarını
və istehlakçılarını daxil
edir və nəhayət, C - bu
supersistemdir, bu və
ziyyətdə ictimai sistem
dir.

A
В

Гс

Bir çox tədqiqatçılar tez-tez bütövlükdə hamısını, ya da A
və C, yaxud C və В qarışdınr, mübadilə, daha doğrusu, alqı-satqısı aktlarının baş verdiyi məkan kimi ictimai bazar anlayışını
tamamilə təkzib edir. Nəticədə isə bu ya istehsalın madditexniki bazasını turizm xidmətləri bazarının tərkibinə daxili və
ya bu halda xarici mühit elementləri kimi çıxış edən istehlak99

çılarm ondan ayrılmasına gətirib çıxaran, yaxud supersistemin
özündə obyekt və subyektləri qarışdıraraq hamısı b ir yerdə
xarici mühitin təşkilinə gətirib çıxarır. Belə yanaşma turizm
xidmətləri bazannda baş verən proseslərin mahiyyətini proq
nozlaşdırmağa imkan verir, səbəbi nəticədən ayırmaq və çox
vaxt qərb iqtisadçıları tərəfindən turizm xidmətləri bazarında
tələb və təklifin dəyişməsinə səbəb olan səbəbin mahiyyətinin
üstünün örtülməsi üçün şüurlu şəkildə istifadə olunur.
Turizm bazarının uyğun strukturuna, daha dəqiq turizm
xidmətləri qrupu bazar sisteminə baxaq. Sistemli yanaşma özü
nün müxtəlif xüsusiyyətlərinin tədqiqatını təklif edir, bununla
da fəaliyyət sisteminin xarakterik cizgilərini üzə çıxarır. Sistem
kimi turizm bazarının xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, turizm
xidmətlərinin heç bir ayrıca qrup bazar digər bazarlarla əla
qədən kənarda inkişaf edə bilməz. Hər hansı alt bazarda baş
verən dəyişiklik digər bazarın transformasiyasına gətirib çı
xarır. Sistemin xüsusiyyəti özünü turizm bazarında daha dəqiq
göstərir, ya da turizmin tipik sistem obyektlərindən biridir.
Nəqliyyat xidmətləri bazarı bütövlükdə bir neçə nəqliy
yat növlərinə görə ayrıca kiçik bazarlara bölünür: avia, də
miryol, dəniz, çay, avtomobil. Bu bazarın hər biri həm nəqliy
yat vasitələrinin xidmətləri, həm də turist qruplarına xidmətləri
ilə sistem münasibətlərə malikdir.
Gecələməyə dair xidmətlər bazarı, öz növbəsində, quruluşca mehmanxana müəssisələrindən, motellər, kempinqlər və
s. yerləşmə vasitələrindən ibarətdir. Son illər bu qrupun bazar
ları ibtidai, elementar formaları ilə sıx əlaqəsi nəzərə çarpır və
bu növ xidmətlərin göstərilməsi üzrə qlobal bazarların yaran
ması tendensiyası baş verir.
Qidalanmaya dair xidmətlər bazarı quruluşca təşkilati for
ma və dərəcəsinə görə fərqlənən, bir-birindən hazır məhsul və
emal edilmiş məhsul bazarları qrupuna bölünə bilən digər ba
zarlardan ibarətdir.
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Əyləncəyə dair xidmətlər bazarı dəqiq ayrılmış xidmətlər
bazarından ibarətdir; kino, teatr, stadionlar, tamaşa mərkəzləri.
Bazarların hazırkı strukturundan belə görünür ki, uzun zaman
qalacaq.
Nəhayət, məlumatlara dair xidmətlər bazan ən çətin və
şaxələnmiş bazardır. Özündə həm istehlakçılara, həm də isteh
salçılara məlumat xidmətlərini cəmləmişdir. Struktur baxımın
dan o, əlaqə, reklam xidmətləri, məlumat xidmətləri, ayrıca ba
zarların idarə edilməsi sistemi, eləcə də turizm hərəkatı siste
minin təminat xidmətləri bazarından ibarətdir. İdeal şəkildə tu
rizm bazarı qapalı sistem kimi çıxış edir, daha doğrusu, xarici
mühitin təsiri minimuma endirilmişdir. Buradan belə nəticə çı
xarmaq olar ki, ayrıca elementlərin hər hansında baş verən də
yişiklik, digər elementlərin də proporsional dəyişikliyə uğra
masına gətirib çıxardır. Turizm bazarının strukturunun öyrə
nilməsi məqsədilə belə ehtimal sübut edilib, birinci mərhələdə
bazar elementlərin qarşılıqlı əlaqə və asılılıq dərəcəsini müəy
yən etməyə onların kəmiyyət xarakteristikası bazar tarazlığının
sadə modelini yaratmağa imkan verir. Belə bazarda həm təklif,
həm də tələb tərəfindən tam azadlıq mövcud olmalıdır, bu
prosesin nəticəsi xidmətlərin qiymətlərində özünü göstərir. Bu
sistemdə yeganə tənzimləyici qiymətdir, tələb və təklifin ideal
elastikliyində sistemi kifayət qədər tez tarazlığa gətirir.
Lakin qapalı bazar sistemi praktikasında mövcud deyil:
bütün hallarda ona xarici mühitdən olan şiddətli axın təsir
göstərir. Belə bazarların fəaliyyəti əhəmiyyətli dərəcədə xarici
axınların intensivliyindən və xarakterindən asılıdır.
Turizm xidmətləri bazarında baş verən münasibətlər siste
minə baxaq. Birinci və ən vacib münasibət - turizm xidmətlə
rinin alıcısı və satıcısı arasındakı qarşılıqlı münasibətdir. Bazar
iqtisadiyyatı şəraitində bu münasibətlər, mahiyyət etibarilə birbirinə ziddir, bu da turizm bazarında istehsalçılar və istehlak
çılar arasında daimi mübarizəyə gətirib çıxardır, xüsusən də
nəqliyyat və mehmanxana xidmətləri sahəsində.
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Turizm bazarı sistem kimi öz fəaliyyəti prosesində bila
vasitə istehsal münasibətlərinin xarakteri ilə əlaqəlidir. İlk növ
bədə, bu münasibətlər bazar sistemində məlumat əlaqələrin
istiqamətinə və intensivliyinə təsir göstərir, hansıkı mahiyyətcə
bazar proseslərinin ritmikliyindən asılıdır. Bazardakı obyekt və
subyektlərin münasibətlər sistemi hökmranlıq edən istehsal
münasibətlərinin mahiyyətinə əsaslanır.
Yuxanda qeyd etdiyimiz kimi, turizm xidmətləri bazannda həm subyektlər arasında (yəni istehsalçı və istehlakçı), həm
də subyektlər və obyektlər arasında (turizm məhsullan və xid
mətləri) münasibətlər cəmləşmişdir. Obyektlərdə mülkiyyət
münasibətləri faktiki olaraq turizm mal və xidmətlər istehsalına
həlledici təsir göstərir, o cümlədən bazarda subyektlər arasında
yaranan münasibətlərə.
Turizm xidmətləri bazannda istehsalçılar arasında yara
nan münasibətlər mal və xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəl
dilməsində hərəkətverici motivdir. Rəqabət bazarında qalib
çıxmağa cəhd, istehlakçıların böyük kütləsinin cəlbinə, isteh
salçıları xidmətlərin kəmiyyət, həm də keyfiyyətin genişlən
məsi ehtiyatlarını axtarmağa və istehsal xərclərini azaltmağa
məcbur edir. Turizm bazarında istehsalçılar arasında müna
sibətlərin xüsusiyyəti onların məhəlliliyinin aydın ifadəsidir.
Yeni bazarların əldə edilməsi burada sözün həqiqi məna
sını, bazarın özü aydın məkan xarakteristikasım daşıyır. Bura
dan belə nəticə çıxır ki, bazar sisteminin inkişafı həm üfüqi
(istehsal münasibətlərin inkişafı münasibətlərində), həm də şa
quli (məkan inkişafı) gedir.
Turizm bazarının təhlili onun keyfiyyət və kəmiyyət xa
rakteristikasını nəzərdə tutur. Turizm xidmətləri bazarının key
fiyyət xarakteristikası: a) bazarın fəaliyyət göstərdiyi regionda
konkret sosial-iqtisadi təhlilinə, həmin bazarda hökmranlıq
edən istehsal münasibətlərin təhlilinə; b) bütün regionun təkrar
istehsal prosesində bazarın rolunun müəyyənləşdirilməsi və ba
zarın fəaliyyət mexanizminin müəyyənləşdirilməsinə. Bazarın
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kəmiyyət təhlili onun tutumunun struktur və dinamikasının
tələb və təklif arasında münasibətlərin öyrənilməsini nəzərdə
tutur. Bununla bərabər, turizm bazarının kəmiyyət xarakte
ristikası zamanı ictimai məhsul və istehlak fondunun strukturu
həmin istehsal gücü strukturunda kəmiyyət dəyişikliyinin öy
rənilməsində vacibdir.
Turizm bazarının Qərb tədqiqatçıları əsas diqqəti onun
keyfiyyət xarakteristikasını ört-basdır edərək kəmiyyət təhlilinə
ayırırlar. Turizm bazarının kəmiyyət xarakteristikasını birinci
plana çəkərək tələbin qanunauyğun dəyişməsinə cəhd edirlər
(geniş iqtisadi metodlardan istifadə edərək), faktiki olaraq onlar
turizm xidmətləri bazarını istehsal münasibətləri sistemi altında
qoymağa cəhd edir. Dünyada turizm axınının daimi artımı,
çoxalmanın ümumi və orta göstəriciləri gələcəyə optimist proq
nozların aparılmasına imkan verir.
Turizm xidmətləri bazarının keyfiyyət xarakteristikasının
əsas anlarım qısaca nəzərdən keçirək. Ötən əsrin 90-cı illərinin
sonuna qədər dünya turizm bazannda həm iqtisadi, həm də tu
rizm münasibətlərinin daha böyük bazarlan kapitalist ölkələ
rinin inkişaf etmiş bazarları və sosialist ölkələrin bazarları olub.
İnkişaf etməkdə olan ölkələrin bazarları hələ formalaşma eta
pında idi və böyük dərəcədə kapitalist ölkələrinin bazarları ilə
bağlı idi, bu səbəbdən də biz onu kapitalist ölkələrinin bazarı
tərkibində baxacağıq.
Sənayecə inkişaf etmiş ölkələrdə turizm bazarı kapita
lizmin inkişafının yuxarı mərhələsinə xarakterik olan iqtisadi
münasibətlər əsasında yaranıb, bu zaman millətlərarası istehsal
o vəziyyətə gəlmişdi ki, ayrıca ölkələr arasında işçi qüvvəsinin
miqrasiyası müntəzəm xarakter qəbul etmişdir. Məhz buna görə
də turizm haqqında elmin baniləri V.Xuntsiker və K.Krapf
“turizm” termini anlayışına qazanc məqsədli səfərlər istisna ol
maqla səfərlərin bütün növlərini daxil edirlər. Gəlirlərin yüksək
norması, kapitalın tez dövrlülüyü ona gətirib çıxarır ki, turizm
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xidmətləri sferasına nəinki ticarət, həm də sənaye kapitalı aktiv
tətbiq olundu.
Əvvəllər ayn-ayn ölkələrin daxili bazar kimi formalaşan
turizm bazarı ölkələrarası münasibətlərin inkişafı ilə dünya
bazarına çevrildi, daha doğrusu, həmin sistem münasibətlərində
praktik olaraq bütün ölkələri əhatə edən münasibətlərə çevrildi.
Dünya turizm bazarının yaranması prosesi paralel olaraq bey
nəlxalq turizmin inkişafı ilə paralel baş verirdi. Bu bazar əv
vəllər, sadəcə milli bazarların cəmi kimi ifadə olunurdusa, daha
sonra istehsal münasibətlərin dərinləşməsi və inkişafı ilə
tədricən ayrı-ayrı turizm xidmətləri növlərinin bazarlarına çev
rildi. Kapitalın transmilli və nəhəng milli turist kompaniyala
rının və firmalarının əlində cəmlənməsi prosesi ona gətirib
çıxardı ki, praktik olaraq milli bazarlar müstəqil agentlər kimi
tədricən dağıldı və turizm xidmətləri bazarının ayrıca qruplar
arasında bölgüsü baş verdi.
Turizm xidmətləri bazarının beynəlmiləlləşdirilməsi pro
sesi həm ayrıca milli turist agentləri, həm də ayrıca hökumətlər
tərəfindən müqavimətlə qarşılandı. Nəticədə isə xarici turizm
sahəsində regional qruplaşmanın yaranmasına valyuta daxilol
malarını istifadə etmək üçün öz məqsədlərini daxili, xarici tu
rizmin effektliyinə çevirməyə yönəldirlər. Bu yolla turizm ba
zarının inteqrasiya prosesi başlanır, belə ki, o son dərəcə re
gional xarakter daşıyır. Turizm bazarlarının inteqrasiyası əsasən
ümumi sahədə malik olan ölkələr arasında baş verir.
Turizm bazarının inteqrasiya prosesinə nümunə olaraq
Skandinaviya, keçmiş Benilüks ölkələri, Latın Amerikası ölkə
lərinin ayrıca qruplarını göstərmək olar. Daha sonra qanun və
gömrük qaydalarının yüngülləşdirilməsi proseslərin inteqrasi
yası baş vermədi. Lakin turizm sahəsində bazar münasibət
lərinin obyektiv inkişafı artıq həm daxili bazarın, həm də dünya
bazarına daxilolmanın tənzimlənməsi sahəsində birgə siyasətin
hazırlanması, gündəliyə çıxarılması vacibdir.
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Bizim fikrimizcə, regional turizm bazarının inkişafının bu
mərhələsində turizm xidmətlərinin istehlakma dair ölkələr
arasında münasibətlərin sistem kimi müəyyənləşməsi baş verə
bilər. Belə müəyyənləşmə əhəmiyyətli dərəcədə regional bazar
ların müxtəlif növlərinə, o cümlədən xarici turizm bazarlarına
aiddir.
Perspektivdə turizm bazarı ölkələr arasında turizm mü
badiləsi xidmətləri göstərərək təkrar istehsal prosesinin vacib
elementinə çevriləcək və öz mahiyyətinə görə dünyada inteq
rasiya proseslərinin vacib fazası olacaq.
Turizm xidmətləri bazarının təhlilinin vacib elementi
onun qarşılıqlı əlaqə və təkraristehsal prosesinin öyrənilməsi
dir. Bu bazarın spesifikası ondan ibarətdir ki, istehsal prose
sində turizm xidmətinin istehsalı onun istehlakı ilə üst-üstə
düşür. Əgər maddi mallar bazar üçün əmək məhsullarının isteh
salçıdan ayrılması xarakterikdirsə, turizm bazarında bu yoxdur.
Uyğun olaraq turizm xidmətləri bazarının regional təkrar
istehsal prosesi ilə əlaqəsi iki formada ifadə olunur: 1) xidmət
lərin reallaşdırılması nəticəsinə təsir yolu ilə və 2) əsas istehsal
gücü - insanın təkrar istehsalı yolu ilə.
Bir qayda olaraq, turizm bazarı fəaliyyət prosesində özü
nə bir sıra sahələri birləşdirir, turizm axınına xidmət edənləri
birləşdirir. Bu sistem turizm xidmətlərinin ayrıca qruplarının
sahələrlə qarşılıqlı əlaqəsi, elə turizm təkraristehsal prosesi ilə
bilavasitə əlaqəsidir. Belə ki, bütün bu əlaqələr istehsal münasi
bətlərinin vasitəsi ilə həyata keçirilir, turizm xidmətləri baza
rının təkraristehsal prosesi ilə birbaşa əlaqəsindən xəbər verir.
Hər bir proses iki qarşılıqlı əlaqəli tərəflərə malikdir və
necə turizm bazarı təkraristehsal prosesinə təsir göstərirsə, elə
cə də ictimai təkrar istehsal turizm bazarının fəaliyyətinə təsir
göstərir. Nə qədər ictimai istehsalın effektivliyi, bir o qədər də
turizm xidmətlərinin istehlakı həcmi üçün maddi və mənəvi
şərtlər yaradılır.
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Bir halda ki, tələb təklifi yaradır, turizm bazarının sonrakı
inkişafı tamamilə qanunauyğun baş verir.
Bazar iqtisadiyyatı ölkələrində turizm bazarının təkraristehsal prosesi ilə qarşılıqlı əlaqəsi qiymətlər sistemi vasitəsilə
həyata keçirilir. Burada turizm xidmətləri bazarının regionun
ümumi inkişafı ilə əlaqədə planlı və proporsional dövlət tən
zimlənməsi mövcud deyil. Bu da nəticədə lokal bazarlann
hədsiz şişməsinə səbəb olur və sonra böhranla - bazarın dağıl
ması ilə nəticələnir. Bütövlükdə ölkə üzrə enmə dövründə çox
regionların turizm axınından asılılığı təsərrüfat deqqresiyasına
gətirib çıxarır.
Qeyd etmək lazımdır ki, inkişaf etmiş ölkələrdə təkraristehsal prosesi bütövlükdə turizm xidmətləri bazarının fəaliy
yətinə təsir göstərir. Məhsulların milli və beynəlxalq bazarla
rının sıx əlaqəsi, bir ölkənin təkraristehsal prosesinin digərin
dən asılılığı ona gətirib çıxarır ki, turizm bazarlarında zəncirvari tərəddüd baş verir.
Dünya təsərrüfat sisteminin təkraristehsal prosesində baş
verən pozuntular milli turizm bazarına məhvedici təsir göstərir.
Əsasən turizm bazarının təkraristehsal prosesi ilə qarşılıqlı tə
sirin xüsusiyyətin ondan ibarətdir ki, ilk növbədə, mexanizmin
pozuntusu turizm xidmətləri istehsalçılarında əks olunur. Bir
çox tədqiqatçılar hesab edirlər ki, bunların hamısı ölkədə tu
rizm axınının aşağı düşməsi nəticəsində baş verir. Həqiqətdə
isə turizm bazarına axının intensivliyi ölkənin iqtisadiyyatında
sonra da davam edir və sadəcə böhranın sonuna doğru tədricən
azalır, belə ki, turizm xərclərinin böyük hissəsi yığımlardan gö
türülür. Banklarla, nəqliyyat kompaniyaları ilə daha sıx əlaqəli
iri firmalar iqtisadiyyatın digər sahələrində enməni daha tez
tənzimləyir.
Beynəlxalq turizm sferası - bu sfera iri firma və konsor
siumların qəddar rəqabətidir, qayda kimi başlıca olaraq maddi
istehsal sferasını əhatə edən qız firmaların milli və beynəlmiləl
monopoliyasıdır. Bu səbəbdən də onların enməsi, ilk növbədə,
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aşağı strukturlara, daha dəqiq turizm firmalarına zərbə vurur.
Həqiqətdə isə iri kapitalist ölkələrindəki uzun zaman davam
edən inflyasiyaya baxmayaraq turizm axınının kəmiyyət axını
azalmayıb.
Burada bir çox qərb ölkələrinin beynəlxalq turizm sahə
sinə xas olan bir xarakterik cəhəti, məhz - dövlətin turizm axı
nının istiqamətini daxilə yenidən istiqamətləndirmək cəhdini
qeyd etmək lazımdır. Xüsusilə, ABŞ-ın turist daxilolmalarının
daimi mənfi saldosu şəraitində axırıncı illər əsas diqqət turizm
xidmətinin daxili bazarının inkişafının intensivliyinə yönəldilir.
Bu yolla dövlətlər tədiyyə balansının digər ölkələrdən olan tu
rist axınından asılılığım azaltmağa cəhd edir. Halbuki yuxarıda
qeyd etdiyimiz kimi, bir ölkədəki böhran, ilk növbədə, digər
ölkələrdə turist axınının girişinə təsir göstərir.
Turizm bazarının təkraristehsal prosesi ilə daha maraqlı
qarşılıqlı əlaqəsi planlı iqtisadiyyat olan ölkələrdə mövcuddur.
Təkraristehsal prosesinin özü, planlı və proporsional inkişafı ilə
xarakterik olan təsərrüfatın bütün sahələri və istehlakm səviy
yəsi şəraitini yaradır və turizm xidmətləri bazarının planlı in
kişafına zəmin yaradır.
Təsərrüfatın əldə olunmuş inkişafından və həyat şəraitinin
yüksəldilməsi sahəsindəki siyasətin perspektivindən nəticəyə
gələrək planlı iqtisadiyyat şəraitində istehsalın planlı və proporsionallığı ilk növbədə ona gətirib çıxardır ki, cəmiyyət şüurlu
şəkildə turizm xidmətlərinin istehsal və istehlakını tənzimləyir.
Hər bir sosialist ölkə üçün turizm xidmətlərinin inkişaf dərəcəsi
həmçinin beynəlxalq sosialist əmək bölgüsünün inkişaf də
rəcəsindən asılıdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, təkraristehsal prosesinin özü
turizm xidmətləri bazarının inkişafına və fəaliyyətinə təsir gös
tərir. Tədqiqatlar göstərdi ki, turizm xidmətləri bazarının ic
timai təkraristehsal prosesinə təsiri, ilk növbədə onun həc
mindən, olunan xidmətlərin və məhsulların həcmi kifayət qədər
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böyükdürsə. O zaman bazar təkrar istehsalın strukturuna və
tempinə təsir göstərməyə başlayır.
Bütün regionun və cəmiyyətin inkişaf strategiyasından
irəli gələn planlı iqtisadiyyat şəraitində turizm bazarının ictimai
təkrar istehsala təsiri şüurlu şəkildə tənzimlənir.
Qarşılıqlı əlaqələrin təhlili göstərir ki, turizm bazan ic
timai təkrar istehsalın bir hissəsi, həm də məhdud hissəsidir.
Müxtəlif ictimai münasibətləri olan ölkələrdə turizm
bazanmn qarşılıqlı əlaqəsinin bəzi xüsusiyyətlərinə baxaq. Belə
ki onlar (münasibətlər) hər bir halda turizm xidmətlərinin bey
nəlxalq bazanmn daxilindəki bazar münasibətlərinə təsir gös
tərir.
Bazar iqtisadiyyatlı inkişaf etmiş ölkələrdə turizm bazarlanna kapital qoyuluşu sferasını və onların rəqabət əsasında
inkişafım ifadə edir. Onun xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bir
bazann sərhədləri çərçivəsində bir, yaxud iki istehsalçı tərə
fində monopoliyalaşdırılır. Əgər İkinci Dünya müharibəsinə
qədər bu vəziyyət hər bir turizm bazarları regionu üçün xa
rakterik idisə, ondan sonra kapitalın təmərküzləşməsi və mər
kəzləşdirilməsi prosesinin başlanması ilə, dünya bazanmn təsir
sferasına bölünməsi tendensiyası müşahidə olunur: nəinki ərazi
münasibətləri, həmçinin, xidmət təklifinin strukturu daxilində.
Turizm bazarının bölünməsi ilə əlaqəli bizim tərəfimizdən
qeyd olunan tendensiya, inkişaf etmiş ölkələrdə iri konsor
siumlar tərəfindən indiki vaxtda dövlətin artan müqavimətinə
məruz qalır. Təbiidir ki, dövlət-kapitalizm münasibətləri şərai
tində turizm bazarına məhəl qoymamaq böyük itkiyə gətirib
çıxarır, belə ki, artan inflyasiya şəraitində heç bir ölkə buna yol
verə bilməz. Son 10 il ərzində hökumətlərarası iqtisadi ra
zılaşmaların böyük əksəriyyətində turizmin inkişafı məsələsi də
nəzərə alınır.
Dünyanın inkişaf etmiş ölkələri arasında bir qarşılıqlı fəa
liyyətini, məhz tədricən onların vahid regional bazarda bir
ləşməsini qeyd etmək lazımdır.
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Kapitalın bir ölkədən digərinə, turizmə axını onun milli
bazar səviyyəsində tənzimlənməsinə, turizm xidmətlərinin in
tensiv istehsalı şəraitində yaradılmasına gətirib çıxarır. Belə
şərait isə indi iqtisadi birlik çərçivəsində həyata keçirilir.
Aynca bazarlar arasındakı əlaqələr elə qəliz və sıx olur ki, ha
disələr zamanı onun milli turizm bazanmn hansı “hissəsi” ol
duğunu ayırmaq mümkün deyil.
İnkişaf etmiş ölkələrin bazarlarının qarşılıqlı əlaqəsi çox
zəifdir, belə ki, onlar persipient-ölkədir. Praktiki olaraq hazırkı
vaxtda aralarına inkişaf etmiş ölkələrdən turist kütləsinin cəlb
olunması üzrə mübarizə gedir. Mahiyyətcə bu bazarlar xarici
turizm girişinə uyğunlaşmışdır ki, bu da nəhayətdə bazarın bir
tərəfli inkişafına gətirib çıxardır. Bu asılılıq ona görə baş verir
ki, turizm infrastrukturu və obyektləri əhəmiyyətli dərəcədə
xarici kapitalın əlindədir.
Son illərdə inkişaf etməkdə olan ölkələrdəki tendensiya
hökumət və yerli milli kapitalın iqtisadiyyatın əsas sahələrdə
böyük iştirakıdır, turizmə ən son toxunulur. Belə ki, inkişaf
etməkdə olan ölkələrin hökumətinin əsas məqsədi xarici tu
rizmin inkişafı ilə valyuta əldə olunmasıdır, bu məqsədin hə
yata keçirilməsi üçün imtiyazlı şərait yaradılır.
İnkişaf etmiş ölkələrin turizm kapitalının inkişaf etməkdə
olan ölkələrin bazarına geniş tətbiqi praktik olaraq onları subbazara çevirir, əsas bazardan ərazi münasibətində ayrılmış subbazardır. Burada ucuz işçi qüvvəsinin, praktik olaraq məlumat
üçün istıladə olunmayan obyektlər sisteminin, əyləncənin
istifadəsi, turizm sənayesinə kapital qoyuluşu üçün ideal şərait
yaradır. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin müstəmləkələşdirilməsi
öz növbəsində, əyləncə və istirahət üçün həddən artıq inkişafına
gətirib çıxartdı, buna misal olaraq Kuba, Yamayka və digər öl
kələri göstərmək olar. Müstəmləkə hökmranlığının aradan
qalxması infrastrukturun aradan qalxmasına gətirib çıxarmadı,
əksinə o turizm bazarının inkişafı məqsədilə daha çox istifadə
edilməyə başlandı. Təbiidir ki, bugünkü gündə inkişaf etməkdə
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olan ölkələr sırasında ən yüksək standartlara cavab verən və
aktiv fəaliyyət göstərən turizm bazarlara malikdir.
Hazırkı vaxta qədər onda tədavül olunan məhsullara bö
lünmədən turizm bazarından söhbət gedirdi, baxmayaraq ki,
bazardakı məhsulların əsas əhəmiyyəti haqqında sual bazarın
təhlili zamanı əsasdır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bazarda
iki növ məhsul dövr edir - maddi mal və xidmətlər. Birincini
adətən məhsul adlandırırlar, lakin xidmətlər siyasi-iqtisadi
nöqteyi-nəzərdən həmçinin məhsul kimi xarakterizə olunur, de
mək onun bütün xüsusiyyətlərinə malikdir və mal dövriyyəsi
qanunlarına tabedir.
Turizm bazarında tərcihedilmə şkalasında nəyin əsas
olduğunu nəzərdən keçirək - maddi məhsullar və ya istehlakçı,
həmçinin istehsalçı nöqteyi-nəzərdən xidmətlər? Hər hansı bir
regional bazarda əməliyyatların həcminə və pul daxilolmaların
həcminə görə birinci yerdə xidmətlər dayamr. Turizmdən da
xilolmaların praktik olaraq 95%-i xidmətlərin satışı hesabına
həyata keçirilir. Əgər maddi məhsullar ixrac oluna bilirsə,
xidmətlərin həyata keçirilməsi istehlakçıların ixracını şərt
ləndirir. İstehlakçı nöqteyi-nəzərindən turizmdə daha cəlbedici
motiv bu və ya digər region üçün spesifik olan xidmətlərin is
tehlakıdır.
Turizm bazannda çıxış edən istehsalçıları üçün maddi
məhsulların istehsalmdansa xidmətlərin istehsalı daha effek
tivdir. İstehlakçıların gəlməsi bir sıra əsas və infrastruktur ob
yektlərin yaradılmasını vacib edir ki, bu da kapital qoyuluşunu
artırır. Belə ki, turizm sənayesinə, ilk növbədə, sənaye və ticari
kapital daxildir, artıq infrastruktur obyektləri şəbəkəsinə malik
olan, istehlakçıların əlavə axınının yaradılması mövcud bölmə
lərə kapitalverimi də təsir göstərir. Beləliklə, turizm bazar küt
ləsi strukturca xidmət bazarım ifadə edir, onun effektivliyinin
nəticəsindən asılı olaraq, bir qayda olaraq, tədiyyə balansı çər
çivəsinə salınır.
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Tədiyyə balansı özündə ölkənin xarici iqtisadi əlaqələ
rinin inkişafı dərəcəsini ifadə edir, onun strukturunun təhlili və
coğrafi ödəmə turizm bazarına təsirin öyrənilməsində vacib
bənddir. Tədiyyə balansının strukturu ölkənin pul münasibətləri
ilə əlaqəli bir sıra vəziyyətlərdən ibarətdir, belə ki, onda əsas
yeri idxal-ixrac əməliyyatları üzrə ödəmələr tutur. Turizm da
xilolmaları “görünməyən idxal” bəndinə, başqa sözlə, xidmət
lərin satışından daxilolmalara aid edilir.
Turizmin iki hissəyə, gələn və gedən turizmə bölünməsini
əks edən turizm xidmətləri bazarında pulun hərəkəti iki isti
qamətdə nəzarət edir. Birinci halda pul axım, ikincidə isə pul
getməsi kimi həyata keçirilir, belə ki, pulun hərəkətinin bu iki
forması ölkənin tədiyyə balansında gəlir və xərclər hissəsində
əks olunur. Gəlirlər və xərclər hissəsinin hər bir vəziyyətinin
bərabərliyi tədiyyə balansının normal vəziyyəti hesab olunur.
Belə ki, turizm daxilolmaları sahəsində bu kifayət qədər nadir
halda rast gəlinir. Kifayət qədər paradoksal vəziyyət formala
şıb, belə ki, məsələ ondan ibarətdir ki, bir sıra ölkələrdə turizm
daxilolmalarının mənfi saldosu normal hal hesab olunur, əlbəttə
ki, müəyyən həddə. Məsələ ondadır ki, turizm tədiyyəsindən
itkilər bilavasitə ölkənin turizm axım ilə əlaqəli digər bəndlər
hesabına kompensasiya edilir. Bir sıra ölkələr üçün (əhəmiy
yətli dərəcədə inkişaf etməkdə olan ölkələr) turizm daxilolma
larının müsbət saldosu valyuta daxilolmalarının, onlar üçün
vacib olan turizm infrastrukturunun yaradılması və genişlən
dirilməsini tələb edir. Belə ölkələrin məhdud resurslarının ol
ması onları xarici kreditlər və kapital qoyuluşunu cəlb etməyə
sövq edir. Bu da inkişaf etməkdə olan ölkələrin bazarım inkişaf
etmiş ölkələrin bazarından daha çox asılı vəziyyətə salır.
Adətən İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı ölkə
lərinin statistikasında, turizm xərcləri və daxilolmaları tədiyyə
balansının uyğun gələn bəndlərində nəzərə alınır və turizm
tədiyyəsi saldosu ilə tutuşdurulur. Məlumatların təhlili göstərir
ki, son 20 il ərzində bu ölkələrdə tədiyyə balansında turizm dalil

xilolmalann payı artıb. Başqa sözlə, bir çox yüksək inkişaf
etmiş ölkələrdə turizm gəlirlərinin əsas bəndlərindən birinə
çevrilmişdir. Son illərdə turizm daxilolmalarının bu ölkələrdə
iqtisadi enişdə rolu daha çox artır, sığorta, pul köçürmələri, xa
rici kapital qoyuluşu və s. bəndlərə daxilolmalara təsir göstərir.
Turizm daxilolmaları rolunun daha yaxşı görünməsi üçün
o, idxal olunan mallardan daxilolmalarla müqayisə olunur.
Turistlərin qəbulu - xidmətlərin ixracıdır və məhz buna görə də
bu iki göstərici müqayisə olunur. Əlbəttə, belə müqayisə
həddən artıq səthidir və turizm xidmətlərinin ixrac xərclərini
əhatə etmir. Turizmin ixrac effektivliyinin tam müəyyənləş
dirilməsi üçün, xarici ticarət praktikasında qəbul olunmuş bir
sıra göstəricilərdən istifadə olunur. Təəssüf ki, statistik məlu
matların olmaması ölkə qrupları üzrə müqayisə aparmağı çətinləşdirilir. Bu səbəbdən də müqayisə olunma, sadəcə, hesabla
malar aparılan ölkələrdə aparılır. Belə ki, belə göstəricilər, bir
qayda olaraq, sistemli nəşr olunmur, ümumiyyətlə, bir ölkə
hüdudlarında dinamik müqayisə mümkün deyil. Bu səbəbdən
də turizm daxilolmalarının effektivliyinin müqayisə edilməsi
mənbəyi tədiyyə balansında valyuta daxilolmaları göstəriciləri
hesabına aparılır.
Əgər nəzərə alsaq ki, tədiyyə balansı bazar münasibət
lərini özündə əks etdirir. O zaman tədqiqatçıların onun struktur
dəyişikliklərinin öyrənilməsində həm iki, həm də çoxtərəfli
hesabların dəyişməsinə maraqların səbəbi aydın olar. İnteqra
siya prosesi öz əksini ilk növbədə, tədiyyə balansında tapır.
İkitərəfli hesablar sistemi turist mübadiləsi və onun tə
diyyə balansına təsiri haqqında daha çox təsəvvür yaradır. Əs
lində çoxtərəfli hesablar sistemi ikitərəfli hesablara əsaslanır.
İki ölkə arasında turist mübadiləsinin inkişafının plan
laşdırılması zamanı hər zaman turizm balansı saldosunda pul
vahidində ifadə olunan güclü bərabər şərtlər nəzərə alınır. Bu
müvazinət heç də turistin eyni sayı deyil, belə ki, burda söhbət
bu ölkələrdə alıcıların valyuta qabiliyyəti və həyat dəyərinin tu112

tuşdurulmasmdan gedir. Bazar iqtisadiyyatlı ölkələrdə turizm
axınının yenidən bölgüsü kortəbii şəkildə və ölkədən ölkəyə
daha ucuz xidmətlərlə baş verir. Bütün bunlar sonda ölkənin
tədiyyə balansında öz əksini tapır. İkitərəfli hesablar üstünlüyə
malikdir ki, bu da turizm sahəsində qarşılıqlı razılaşmaların
həcmini aydın göstərir. Onların çatışmayan cəhəti ondan iba
rətdir ki, bir ölkənin mənfi saldosu vəziyyətində itkilərini
kompensasiya etmək kifayət qədər çətindir.
Haradakı qruplaşma və cəmiyyətlər çərçivəsində turizm
əməliyyatlarının tarazlığını əldə etmək mümkündür, ən azı qar
şılıqlı turizm mübadiləsi sferasında bu mənfi tərəflər çoxtərəfli
hesablarda kompensasiya edilir.
2.7. Turizm xidmətlərinin təkrar istehsalı
Turizm xidmətlərinin təkrar istehsalından söhbət açarkən,
ilk növbədə, elə sosial-iqtisadi anlayışlardan danışırıq ki, hansı
ki, onların əlaqələrinin sıxlığını, dərəcəsini regional iqtisadiy
yatın ictimai təkraristehsal prosesində istehsal və istehlakın
qarşılıqlı əlaqəsini şərtləndirir. Bu təhlilin metodoloji əsası elə
yanaşmadır ki, konkret hadisəni xarakterizə edir, müxtəlif cür
oxşar hadisələrdən ümumi hadisələrin əlamətlərini ayırmağa
imkan vermir.
Turizm xidmətlərinin istehsal və istehlakın qarşılıqlı əla
qələrinin problemlərinin öyrənilməsini ümumi, mücərrəd xa
rakterdən, istehsalın bütün üsullarının vahidindən başlamaq gə
rəkdir. Bu əlamətləri digər istehsal üsulunun spesifik əlamət
lərindən ayırmaq, onların əsasında istehsal və istehlakın qar
şılıqlı əlaqəsinin vahid bazasını göstərmək vacibdir.
Mücərrəd istehlak insanın güc və qabiliyyətini dəstək
ləyən prosesdir. Daha əvvəl aydınlaşdırdığımız kimi, turizm tə
ləbatı o tələbat hissəsinə aiddir ki, müasir cəmiyyətdə onsuz in
sanın inkişafı haqqında danışmaq mümkün deyil. Bu halda
istehsal xidmət və əşyaların yaradılması prosesi insanın tələba113

tinin ödənilməsi vəzifəsi kimi çıxış edir. Başqa sözlə, turizm is
tehsalı və istehlakı prosesində onlar bir-birindən asılı hadisə
kimi çıxış edir. K.Marks bu barədə qeyd edir: “İstehsalın m üəy
yənləşdirilməsi, bu yolla istehlakın müəyyənləşdirilməsini şərt
ləndirir”.
Qeyd etmək lazımdır ki, turizmin istehsalı və istehlakmın
qarşılıqlı əlaqəsi problemi turizm xidmətlərinin təkraristehsal
prosesinin öyrənilməsi prosesində böyük əhəmiyyətə malikdir.
Bu problemin necə həll olunmasından, turizm sahəsində siy a
sətin müəyyənləşdirilməsindən asılıdır. Turizmin Qərb nəzəriy
yəçiləri təkraristehsal prosesinin bütün fazalarım bir vahiddə
birləşdirirlər və onlar vahid sistem münasibətləri şəklində təq 
dim olunur. Əgər bu vəziyyət ümumi görünüşdə doğru görü
nürsə də, konsepsiya təhlili zamanı təkraristehsalın bütün faza
larını onun zərif vahidində deyil, onlar arasında sərhədlərin
uçurulmasını təqdim etmək cəhdi görünür.
Bu vasitə turizm bazarında tələb və təklifin tərəddüdünə
təkraristehsal prosesində tələbatın rolunun artırılmasına səbəb
və amillərin müstəqil baxılmasının mümkün olmadığım sübut
etmək üçün istifadə edilir. Nəhayət, belə yanaşmada turizm
xidmətlərinin təkraristehsalına təsir edən sosial-iqtisadi səbəb
lərə diqqət yetirilmir. Bütünlükdə isə təkraristehsal prosesinin
əsası istehsal prosesidir.
Turizm xidmətləri sferasında dəqiq aydınlaşdırmanı
K.Maksm müəyyənləşdirilməsində görmək olar: “İstehsal istehlakdır, istehlak istehsaldır”. Turizm xidmətləri spesifikası on
dan ibarətdir ki, istehsal və istehlak prosesi zaman və məkanda
qarşılıqlı əlaqəlidir, biri olmadan digəri mövcud ola bilməz.
Turizm xidmətlərinin istehsalı və istehlakmın incə qarşılıqlı
əlaqəsi və təsiri ictimai istehsalın bütün formalarında özünü
göstərir, beləliklə universal ümumi sosioloji əlaqə yaranır.
Turizm xidmətlərinin istehlakı prosesində istehsal prosesi
sona çatır, o öz ifadəsini onda tapır. Turizm xidmətlərinin təkraristehsalı fazası kimi istehlak müstəqil mənaya malikdir, o öz
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hərəkət qanunlarına və öz əhəmiyyətinə məxsusdur ki, bu da
əsas turizm xidmətləri bazarında tələb və təklifin əlaqəsinə
gətirib çıxarmasıdır. Bu da tələb və təklifin istehlakı prosesində
özünü reallaşdıra bilər. Qeyd etmək olar ki, vahid tələb istehlak
prosesində reallaşır və bu gün biz deyə bilərik ki, vahid təklif
vahid tələbə uyğun gəlir. Paradoksal vəziyyət - məhz bazarın
tarazlıq anlayışı yaranır. Qərb iqtisadçıları vahid hadisəni kütlə
viyə gətirib və onları bütün bazara aid olan xarakteristikasını
əlamət kimi təsəvvür edirlər. Bunun əsasında da turizm xid
mətləri bazarında böhranların mümkünsüzlüyü haqqında nəticə
çıxarırlar.
Turizm xidmətlərinin təkraristehsal prosesinin necə baş
verməsini və onun maddi məhsulların təkraristehsal prosesin
dən fərqinə baxaq. Adətən təkraristehsal prosesinin fazaları aşa
ğıdakı şəkildə baş verir: I - istehsal, II - bölgü, III - mübadilə,
IV - istehlak. Həqiqətən də məhsulun istehsal prosesi nəticə
sində onun bazara çıxarılması artıq istehsalçılardan zaman və
məkanla ayrılmışdır. Daha sonra II - III faza başlayır, nəticədə
isə bölgü baş verir və hər bir istehlakçıya düşən məhsul çat
dırılır və nəhayət IV - fazada təkraristehsal prosesi həyata
keçirilir, haradakı məhsul “məhv edilir”, yəni istehlak olunur.
Bu mərhələdə, o tədavüldən çıxır və məhsula aid edilmir. Onun
sonrakı taleyi istehlakçıdan başqa heç kimi maraqlandırmır.
Turizm xidmətlərinin hərəkatı təkraristehsal prosesində
başqa cür baş verir. Burada fazalar uyğun olaraq aşağıdakı
formanı alır. I - bölgü, II - mübadilə, III-IV- istehsal-istehlak.
Əslində isə əvvəlcə cəmiyyət öz üzvlərinə gərəkli turizm xid
mətləri kəmiyyətini m ıbyyənbşdiru, sonra isə gəlirlərin həc
minə uyğun olaraq istehlakçı turizm müəssisələrinin nümayən
dəsi ilə münasibətə girir, belə ki, hadisələrin böyük əksəriyyəti,
təşkilati turizmdə-hər zaman xidmətləri qabaqcadan ödəyir və
son həddə istehsalda potensial təklifin həyata keçirilməsi baş
verir və eyni vaxtda istehlak prosesi baş verir. Məhz bu
səbəbdən də biz III və IV fazalar eyni vaxtda baş verir.
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Turizm xidmətlərinin hərəkətinin aşağıdakı xüsusiyyətini
qeyd etmək vacibdir. Sistemli yanaşma nöqteyi-nəzərincə tu 
rizm ictimai istehsalın altsistemidir, turizm xidmətlərinin
təkraristehsalımn hərəkəti prosesi ictimai məhsulun təkraristehsal prosesinin alt sistemidir. Turizmdə təkraristehsalın faza
ardıcıllığının, məhz bu pozisyasım nəzərdən keçirmək lazımdır.
Demək olar ki, qlobal planda regionun təkraristehsal prosesinin
hərəkatı gedişində turizm xidmətlərinin təkraristehsalı onun II
fazasından başlayır. Başqa cür desək, ikinci faza - ictimai
məhsulun bölgüsü elə turizm xidmətlərinin təkraristehsalımn
birinci fazasıdır. Bu yolla bizim tərəfimizdən irəli sürülən faza
ardıcıllığı təkraristehsal prosesinin ardıcıllığında qəbul edilmiş
metodologiyaya zidd deyil, real turizm məhsulları hərəkatı
prosesinin altsisteminin əksidir.
Bazar istehsalı münasibətləri şəraitində turizm xidmət
lərinin təkraristehsal prosesinin gedişatı planlı iqtisadiyyat
xarakteristikasından fərqlənir. Bölgü fazasından başlayaraq birinci faza turizm, xidmətlərin hərəkatı. Bazar iqtisadiyyatı
şəraitində ictimai məhsulun bölgüsü və o cümlədən turizm
xidmətləri, cəmiyyətin sinfi strukturuna müvafiq olaraq əmələ
gəlmişdir. Burda dövlətin rolu praktiki olaraq minimumdur.
Hər həs ona düşəcək gəlirlərə uyğun turizm xidmətləri kəmiy
yətini əldə edir. Aydındır ki, böyük və orta gəlirli sosial qruplar
turizm xidmətlərinin daha çox hissəsini alırlar. İnkişaf etmiş
ölkələrdə əhalinin bu qrupları stabil həcm tendensiyasına ma
likdir və müvafiq potensial təklifin həcminə səbəb olur. İnkişaf
etməkdə olan ölkələrdə isə bu qruplar nisbətən az hissəyə ma
likdir və ümumiyyətlə, mütləq və nisbi mənada stabildir ki, bu
da turizm xidmətlərinə tələbin həcminin məhdudlaşdınlmasına
səbəb olur. Hər bir ölkə üçün bu münasibətlər özünün spesifik
xüsusiyyətinə malik olub, tələbin strukturuna və onun inkişaf
tendensiyasına öz təsirini göstərir.
Planlı iqtisadiyyat şəraitində bölgü fazasında bir qədər
fərqli tendensiya müşahidə olunur. Burada cəmiyyətin hər bir
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üzvü əldə olunan gəlirlərdən asılı olmayaraq qoyulmuş əməyə
uyğun ictimai istehlak fondundan alır. Başqa sözlə, planlı iqti
sadiyyat şəraitində turizm xidmətlərinin bölgüsü əhalinin istehlakma kifayət qədər uyğun baş verirdi, əhalinin gəlirlərinin həc
mi minimum rol oynayırdı. Bölgünün belə üsulu turizm xid
mətlərinə tələbin kifayət qədər ehtiyat həcmini yaradır ki, bu da
planlı iqtisadiyyat olan ölkələrdə turizmin böyük həcmdə in
kişafına icazə verirdi. Xüsusən də bu ötən əsrin 70-80-ci
illərində xarakterik idi.
Turizm xidmətlərinin təkraristehsalımn ikinci fazası mübadilə, artıq bazar münasibətlərinin yaranmasını şərtləndirir.
Praktiki olaraq bu fazada istehlakçı və satıcı, tələb və təklif
arasında münasibətlərin rəsmiləşdirilməsi baş verir. Azad baza
şəraitində turizm xidmətləri mübadilə prosesi vasitəçi vasitəsilə
həyata keçirilir. İri istehsalçı turistlərə bütün xidmət kom
pleksini topdan satır, öz növbəsində, bilavasitə mübadilə aktı
həyata keçirilir. Turizm bazarında mübadilənin aşağıdakı xü
susiyyətini qeyd etmək vacibdir. Pulun alıcıdan satıcıya keç
məsi hələ mübadilə aktının onun fiziki mənasında başa çatması
demək deyil. Burada xidmətin əldə edilməsi imkanı satın almır.
Alıcı faktiki olaraq satıcını kreditləşdirir. Məhz bu xüsusiyyət
turizm bazarında baş verən böhranlara əsaslanır.
Əgər maddi məhsul bazarında təkraristehsalın gedişatında
kəsilmə bölgü fazasında baş verirsə və mübadilə fazasında da
vam edirsə, onda turizm xidmətləri bazarında məhz mübadilə
fazası böhranlarının başlanmasıdır, yəni, reallaşdırılan deyil,
alman təkliflər arasında kəsilmədir. Maraqlıdır ki, Qərbdə geniş
yayılmış turların kreditlə satışı yenə də problemləri həll etmir,
çünki mübadilə fazasının mahiyyəti, onun xüsusiyyəti necə var
eləcə də qalır. Xüsusilə istehlaka qədər və ondan sonra müba
dilə prosesi aparılan zaman prinsipial rol oynamır, belə ki, ikin
ci halda isə vəziyyət ağırlaşır ki, istehsal vaxtında uyğun ekvi
valenti ilə təmin olunmur.
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Turizm bazarında böhranlar mövcud olan xidmətlərin
istehsalçıdan istehlakçıya keçməsi hərəkət sisteminin çox etap
lardan keçməsi nəticəsində baş verir. Bu hərəkətin nəticəsində
isə etapların birində belə ki, yuxandan aşağıya, aşağıdan yuxanya məlumatların gecikməsi baş verir. Nəzərə alsaq ki, tu
rizmin özünə ictimai məhsulun hərəkət dövrü təsir edir, onda
böhran mexanizmi aydın olur.
Planlı iqtisadiyyat şəraitində mübadilə prosesinin planı
şəkildə təklif mübadiləsi nəzərə alınaraq dövlət tərəfindən tən
zim olunurdu. Bu nəinki xidmətlərin istehsalım tamamilə təmin
edirdi, həmçinin onun hərəkətini tənzimləyirdi. Faktiki olaraq
burada mübadilə fazası bölgü prosesini sona çatdırırdı və onun
məntiqi davamı idi. Belə ki, təkliflərin örtülməsinə sərf olunan
vasitələrin əhəmiyyətli hissəsi ictimai istehlak fondundan
gəlirdi, turizm xidmətləri istehsalçıları turizm təklifinin müba
dilə və strukturunun planlaşdırılması imkanına sahib idilər.
Sadəcə, planlaşdırılmış iqtisadiyyat şəraitində təklifin həcminin
və mövcud tələbə uyğun xidmətlərin istehsalının tənzimlənməsi
mümkün idi, belə ki, burada əhalinin tələbatının tam ödənilməsi
məqsədini nəzərə alaraq faktiki olaraq istehsalçı və istehlakçı
nümayəndələri birgə çıxış edirlər.
Nəhayət, turizm xidmətlərinin təkraristehsal prosesinin
sonuncu fazası - istehsal-istehlak, turizm reallaşdınlmasının
bütün hərəkatlarının baş verdiyi faza. Bu fazada turizm istehsalı
məhsullarının məhvi baş verir, çünki maddi məhsul kimi təkrar
istehsal prosesinin dövrünə düşməsi baş verir. Məhz turizm
xidmətlərinin təkraristehsal dövrünün onun “ölçüsüz” xüsu
siyyəti bundan ibarətdir. Praktiki olaraq axırıncı fazadan sonra
istehlakçı çıxış nöqtəsinə qayıtmağa məcburdur. Yəni, turizm
xidmətlərinin istehlakı hələ onun əldə olunması deyil. Əgər
maddi məhsulun istehlakı zamanı istehlakçı öz tələbatını şəxsi
istehlakına keçən əşya ilə ödəyə bilərsə və cəmiyyətə müraciət
etmədən, turizm xidmətlərində bütün fazaları keçməlidir. Məhz
son fazanın bu xüsusiyyəti, yəni məhsulun məhvi ilə turizm
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xidmətlərinin təkraristehsalının obyektiv vacibliyini yaradır. İs
tehsal-istehlak prosesinin mexanizmi prinsip etibarilə bütün
ictimai quruluşlarda eynidir, bu səbəbdən də biz bu məsələnin
üstündə çox dayanmayacağıq. Sadəcə, onu qeyd etmək lazımdır
ki, bu etapda da turizm xidmətləri bazarında hakimlik edən,
münasibətləri tənzimləyən təkraristehsal baş verir.
İndi isə turizm xidmətlərinin istehsal və istehlakmın qar
şılıqlı əlaqəsinin mahiyyətinə ətraflı baxaq. Ola bilsin ki, bu
istehsal və istehlakın bilavasitə ümumi sosioloji asılılığından
çıxarılmışdır. Baxmayaraq ki, istehlakın özü təkraristehsal pro
sesinin əsas fazalarından biridir, bu fakt hakimlik edən müna
sibətlərin təsiri altında formalaşan qarşılıqlı əlaqənin xarak
terini tam açmır. Başqa sözlə, turizm xidmətlərinin istehsalı və
istehlakmın qarşılıqlı əlaqəsinin mahiyyəti ayrıca istehsal üsul
ları üçün fərqlənir.
Daxili əlaqə, turizm xidmətlərinin təkraristehsalının kapi
talist qanunauyğunluqları istehsalçı və istehlakçıları məcburi
şəkildə bağlayır. Təkraristehsalın proporsiyasının əhəmiyyətli
hissəsi, o cümlədən istehsal və istehlakın proporsiyası bazar
münasibətləri təsiri altında formalaşır. İstehsal məhsulunun
əhəmiyyəti bazardakı mübadilə aktlından sonra təsdiq olunur.
Təkraristehsalın proporsiyasındakı d?«mi pozulma - nəticədə
kapitalist istehsal münasibətlərini şərtləndirir.
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində qarşılıqlı əlaqənin xüsu
siyyəti onun təbiiliyidir. Qarşılıqlı əlaqənin mexanizmi artan
kapitalın tələbatına tabedir. Mehmanxana, nəqliyyat, məlumat
təsərrüfatları sahəsindəki kütləvi nümunələr bu tezisin qanu
nauyğunluğunu sübut edir. Hazırkı vaxtda bazar iqtisadiyyatı
şəraitində turizm xidmətləri istehsalının planlaşdırılması iri
monopoliya çərçivəsində məhdudlaşdırılır, yeri gəlmişkən bu
monopoliyaların böyük əksəriyyəti ticarət, sənaye və nəqliyyat
kapitalına əsaslanır. Dövlət tərəfindən mövcud olan turizm
xidmətləri istehsalının tənzimlənməsi cəhdləri, ümumiyyətlə,
istehsal və istehlak arasında uyğunsuzluğu azalda bilər, belə ki,
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ayrıca istehsalçıların müqaviməti ilə qarşılaşaraq onlar uyğunsuzluğun mənbəyinin aradan qaldırılmasının iqtidarında deyil.
Planlı iqtisadiyyat şəraitində istehsal və istehlakmın qarşı
lıqlı əlaqəsinin mahiyyəti köklü şəkildə bazar şəraitində olan
lardan fərqlənir. Onun xüsusiyyəti istehsal və istehlakın planlı
əlaqəsidir. Hazırkı istehsal üsulunu ifadə edən bu əsas əlaqə,
istehsal və istehlakın bir-birindən asılılıq mexanizminin fəaliy
yəti əsasındadır. İstehsal vasitələrinə sahib olan cəmiyyət, tu
rizm xidmətləri istehsalının özü ilə, sadəcə, onun üzvlərinin
tələbatlarım öyrənmək imkanına malik deyil, o cümlədən onu
elə istiqamətləndirir ki, əhalinin tələbatını ödəyir.
Məhz bu səbəbdən də mərkəzləşdirilmiş planlı iqtisa
diyyata malik ölkələrdə təklifin həcmi və strukturunun müəy
yənləşdirilməsi prosesi ayrıca özəklər deyil, məhz bütün cə
miyyət səviyyəsində başlayır, belə ki, bu proses bütün ictimai
məhsulun təkraristehsalının müəyyənləşdirilməsi prosesinin
tərkibində baş verir. Ölkədə xidmətlərin istehsalının ictimai
təkraristehsaldan asılılığı burada proporsional və planlı xarakter
daşıyır.
Gördüyümüz kimi, istehsal və istehlakın qarşılıqlı əlaqəsi
çoxtərəfli xarakterə malikdir və nəticədə müxtəlif iqtisadi mü
nasibətlər tipli ölkələrdə turizm xidmətlərinin xüsusiyyətini
müəyyənləşdirir.
2.8. Turizm xidmətləri bazarının
fəaliyyətinin effektivliyi
Beynəlxalq turizm bazarında özünü göstərən çoxtərəfli
iqtisadi, siyasi, sosial münasibətlər kompleks mahiyyətcə və
məqsədyönlü formasına görə qəliz qarşılıqlı əlaqə sistemini
yaradır. Beynəlxalq turizm sferasına cəlb olunan maddi, əmək
və maliyyə resurslarının həcmi o qədər böyüyüb ki, ərazi iqtisa
diyyatının strukturuna, iqtisadi və sosial münasibətlər sisteminə
təsir etməyə başlayır.
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Beynəlxalq turizm bazarının bütün sisteminin fəaliyyəti
sadəcə nəzəriyyələrin işlənməsini deyil, hətta bu sahədə
fəaliyyətin iqtisadi effektivliyinin hesablanmasının praktikasını
tələb edir.
Beynəlxalq turizm bazarının fəaliyyətinin effektivliyini
ölkənin inkişafının hər bir dövründə tələb və təklifin optimal
əlaqəsi kimi müəyyən etmək olar. Həm istehsalçı, həm də
istehlakçı tərəfindən irəli sürülən tələbatların ödənilməsi qabi
liyyəti tam effektiv sayıla bilər.
Bununla yanaşı, bazarda çıxış edən agentlərin müstəqil
liyi, həm tələb, həm də təklif tərəfindən onların müxtəlif məq
sədləri hər bir an ümumi proporsiyanın pozulmasına və və
ziyyətin tarazlığında pozulmaların qeyd olunmasına gətirib çı
xarır. Beynəlxalq turizmin spesifikası bazarın fəaliyyəti pro
sesində təbii elementləri toplayır, belə ki, burada insan faktoru
böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu, ilk növbədə, təşkil olunmuş
turizmə aiddir. Bunun nəticəsində beynəlxalq turizm bazarında
münasibətlərin tənzimlənməsi üçün bu, ya digər istiqamətə olan
turizm axınının həcm, intensivliyinin stimullaşdırılması və
məhdudlaşdırılması qaydaları sistemi tətbiq olunur.
Beynəlxalq turizm əlaqələrinin effektivliyinin iqtisadi
problemlərinə qanunauyğun olaraq iki səviyyədə, iki aspektdə
baxaq; 1) ölkə səviyyəsində turizm xidmətləri istehsalı kimi,
yəni beynəlxalq turizm bazarı səviyyəsində xidmətlərin ixracı;
2) təşkil olunmuş və təşkil olunmamış turizm aspektində, bi
rinci - bazarın planlı inkişafına kömək edən element kimi,
ikinci - bazarın təbii elementi kimi.
Beynəlxalq turizmin ümumi effektivliyinin müəyyənləş
dirilməsi ölkənin daxili və xarici siyasətində yeri və rolundan
irəli gəlir. Effektiv anlayışı hazırkı kontekstdə: 1) iqtisadi ef
fektivlik (ölkə, sahə və təşkilatın iqtisadi səviyyəsində); 2) so
sial effektivlik (əhalinin tələbatının ödənilməsi pozisyası, işçi
qüvvəsinin təkraristehsalı prosesi ilə); 3) siyasi pozisya və bir
sıra (tanışlıq, müalicə-sağlamlıq və s.). Bu yolla, beynəlxalq tu
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rizmin effektivliyi - kompleks anlayışı və onun bir tərəfinin
digərindən ayrılmazlığı. Beynəlxalq turizmin bazarında özünü
daha çox iqtisadi effektivlik anlayışı ilə əlaqəli münasibətlər
sistemində göstərir (baxmayaraq ki, bir sıra siyasi effektivlik
hadisələri ön plana çəkilir).
Hazırkı vaxtda beynəlxalq turizmin iqtisadi nəzəriy
yəsində effektivliyin müəyyənləşdirilməsinə iki yanaşma möv
cuddur: birinci yanaşma beynəlxalq turizm kanalı ilə xarici
valyutanın daxilolmaları və xərcləri effektivliyinin baxılmasına,
yaxud onun xarici ticarət fəaliyyət sferası kimi öyrənilməsinə
əsaslanır; ikinci yanaşma beynəlxalq turizm ölkənin milli
gəlirinin yaradılmasında iştirak edən təsərrüfat sahəsi kimi
təqdim olunmasına əsaslanır. Təhlil göstərir ki, bu iki yanaşma
da dərin, prinsipial fərq müşahidə olunmur, belə ki, mahiyyətcə
onlar əlaqəlidir və turizm xidmətlərinin istehsal effektivliyini
müəyyənləşdirən iqtisadi göstəricilərdən irəli gəlir.
Beynəlxalq turizm bazarında əlaqələrin effektivliyi, ilk
növbədə, qarşılıqlı dövrün, uyğun olaraq beynəlxalq turizmdə
daxilolmalar və xərclərin həcmində müşahidə olunur.
Beynəlxalq turizm əlaqələrin iqtisadi effektivliyinin
müəyyənləşdirilməsinin vacibliyi özünü onda büruzə verir ki,
turizm sənayesi iqtisadiyyatın müstəqil sahəsi kimi fəaliyyət
göstərir. Buraya cəlb olunmuş maddi, maliyyə və əmək resurs
ları bütün təsərrüfatda effektivlik pozisyası ilə, uyğun olaraq da
kapital qoyuluşu effektivliyinin qiymətləndirilməsini tələb edir.
Bu səbəbdən də, ilk növbədə, beynəlxalq turizmin xidmətlər
istehsalım qiymətləndirmək mümkün olan göstəricilər çər
çivəsini müəyyənləşdirmək vacibdir. Lakin bu halda tutuşdurularaq ölçülən rolu oynayan beynəlxalq bazar qiymətləri va
sitəsilə baş verir.
Əgər beynəlxalq turizmə dövlətin xarici iqtisadi fəaliyyət
sferası kimi baxsaq onda onun iqtisadi effektivliyin müəyyən
ləşdirilməsi tam şəkildə ixrac xüsusiyyətlərinə malik olan sahə
göstəriciləri sisteminə yazılır. Turizm xidmətləri idxalı, yəni öz
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vətəndaşlarının səfərə getməsi təsərrüfat səviyyəsində baxılır,
belə ki, bu prosesə xidmət göstərməklə fəaliyyət göstərən
müstəqil sahə mövcud deyildir. Müxtəlif sahələrdə mahiyyətcə
turistlərin getməsi və çatdırılmasını rəsmiləşdirən ayrıca yanmbölmə vardır. Bu səbəbdən də xaricə gedənlərin valyuta kvotası
yüksək səviyyədə müəyyənləşdirilir və bütün ölkə səviyyəsində
idxal effektivliyinə nəzərən hesablanır.
Tədqiqatların məntiqli yolu, beynəlxalq turizm effek
tivliyinin ölkə üzrə müəyyənləşdirilməsi olardı. Məsələ ondadır
ki, mahiyyətcə ölkənin turizm siyasətinin müəyyənləşdirilməsi
zamanı ilkin olaraq onun öz maraqları əsas götürülür.
Məlumdur ki, aktiv turizmin inkişafı nəticəsində ölkə xa
rici valyuta qismində müəyyən gəlir əldə edir. Beynəlxalq tu
rizm kanalı ilə alınan valyutanın effektivliyi xarici ticarət kanalı
ilə əldə olunan effektivliklə eyni hesab olunur. Şərqi Avropa öl
kələrində, Çexiya, Macarıstan, Bolqarıstan və s. ölkələrdə
aparılan tədqiqatlar göstərdi ki, ixrac sahələr ilə müqayisədə
daha əlverişli yol, məhz aktiv xarici turizmin inkişafı hesabına
valyuta əldə etməkdir. Bu sahədə effektivliyin yüksəldilməsi
istiqamətləri kifayət qədər bilinəndir. Bu - istehsal xərclərinin
azaldılması, istehsal əməyinin həcmi, xidmətlərin keyfiyyətinin
yüksəldilməsi, əlavə xidmətlərin həcminin və çeşidliyinin artı
rılmasıdır. Turizm bazasının inkişafının stabilləşdirilməsi şərai
tində və uyğun olaraq bazarın turistlərlə doldurulması - bey
nəlxalq turizm effektivliyinin yüksəldilməsinin əsas yolu
xidmətlərin istehsalının intensivləşdirilməsi olacaqdır.
Passiv turizm xidmətlərin idxalına sərf olunan xərcləri
özündə ifadə edir. Məhz burda iqtisadi effektivlik səfərlərin
bütün strukturu üzrə çox diqqətlə hesablanır. Məlumdur ki,
əhalinin ölkədən getməsi müxtəlif səbəblərdən həyata keçirilir,
uyğun olaraq da xaricdə olmanın ölkə iqtisadiyyatında effek
tivliyin hər bir hadisədən nə ilə fərqlənir. Əgər səfər müalicə,
istirahət üçün həyata keçirilirsə - bu halda insan gücünün,
onun mənəvi-mədəni inkişafının reabilitasiyası effektivliyi ön
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plana çıxır. Digər halda işgüzar səbəblər zamanı biliklərin əldə
olunması və ya şəxsi təcrübəsinin ötürülməsinin iqtisadi effek
tivliyi ön planda çıxış edir.
Üçüncü halda — mədəni, idman, siyasi tədbirlərlə bağlı
səfərlər zamanı siyasi məqsədlərin həyata keçirilməsi, yaxud
siyasi effektivlik ön plana çəkilir.
Bir sıra iqtisadçılar hesab edir ki, turizmin dövriyyəsi öl
kənin milli gəlir həcminə təsir göstərir. Belə ki, M.A.Ananyev
yazır: “Xarici turistlərə mal və xidmətlərin satılması, öz növ
bəsində, məhsulların ixracı sayılır. İxrac özlüyündə milli gəlir
həcminin göstəricisi deyil. O, sadəcə, qismən onun həcminin
artmasına yol verir, məsələn, xaricdən maşınların alınması yolu
ilə əmək istehsalının yüksəldilməsi və əlavə işçi qüvvəsi cəlb
olunur”. Bu fikirlə də R.Lazaryek yazır: “Məhsuldar olmayan
xidmətlər sahəsi uyğun olaraq milli gəlir yaratmır, baxmayaraq
ki, o, təsərrüfat inkişafının tərkib elementidir. Turizm xid
mətləri sferasına yanaşma heç də düzgün yanaşma sayılmır.”
Milli gəlirin yaradılması üçün turizmin rolunun müəyyənləşdirilməsində iki cür yanaşma X.Fraytaqa uyğun gəlir. Faktiki
olaraq işçilərin əməyinin, turizmdə məşğulluğun xarakterinə
nəzərən naturalist pozisyada dayanır. O daxili turizm zamanı bu
əməyi mehmanxana və ticarət müəssisələri, o cümlədən sər
nişin nəqliyyat müəssisələri istisna olmaqla milli gəlir yaradan
kimi daxil edir, belə ki, onların iştirakı “maddi məhsul” yaradıl
masını şərtləndirir; xarici turizmə baxılan zaman xarici ticarət
vasitəsilə onun milli gəlirə təsiri haqqında o, öz fikrini deyir.
A.Komak hesab edir ki, milli gəlirə turizm xidmətlərinin
elə növünü daxil etmək lazımdır ki, məhsul formasım alır, ic
timai təkraristehsal prosesində iştirak edir, ictimai təşkil olun
muş əməyin məhsuludur və bazar xidmətləridir. Bu müəyyən
ləşmədən göründüyü kimi, milli gəlirin istehsalında həlledici
rol maddi turist xidmətlərinə aiddir və müəllif faktiki olaraq tu
rizm xidmətləri sferasına natural konsepsiyanı irəli sürmüşdür.

Rus iqtisadçıları arasında belə bir fikir mövcud olub, indi
də mövcuddur ki, beynəlxalq əmək bölgüsünə daxil olmaqla
qapalı təsərrüfatdan daha çox effekt əldə etmək mümkündür.
Bu vəziyyətdə beynəlxalq turizm üçün onunla aktualdır ki, hər
bir ölkənin mövcud olan atraktiv elementləri turizm axınına
xidmət göstərməkdə, əmək bölgüsü geniş mənada və regional
bazarda müəyyən ölçü ilə ixtisaslaşmanın qovuşması nəzərdə
tutulur.
Ölkə üçün turizmin bu və ya digər xidmətlərinin istehsalı
üzrə ixtisaslaşması, əməyin belə bölgüsü istehsal məsrəflərinin
və xidmətlərin qiymətinin azaldılmasına gətirib çıxarır. Uyğun
olaraq da ölkə səviyyəsində effektivlik artır.
Əməyin bölgüsü, ixtisaslaşdırılması, onlann effektivliyi bütün bu kateqoriyalar xarici iqtisadi münasibətlərin kateqo
riyalarıdır. Mövcud resursların effektiv istifadəsi problemi
bütün resursların dövriyyəyə cəlb olunmasının intensivləşdirilməsi ilə əlaqədə aktualdır, tərkibə artıq yaradılmış madditexniki baza daxildir, mahiyyətcə potensial təklif kimi daha
dəqiq ölü kapital kimi ifadə olunur. Sadəcə, turistlərin gəlməsi
bu resursları dövriyyəyə daxil edilməsinə imkan verir. Turizm
xidmətlərinin idxalı problemi sahələrarası və fəaliyyət sahələri
arasında valyuta müəyyənləşdirilməsi çərçivəsində həll olunur.
Nəzərə almaq lazımdır ki, ölkədə beynəlxalq turizmin in
kişafı effektivliyinin müəyyənləşdirilməsi, ümumiyyətlə, tədiyyə balansı çərçivəsində baxılır. Beynəlxalq turizmin tədiyyə
balansında rolu, Şərqi Avropa ölkələrinin xarici iqtisadi fəa
liyyətində kifayət qədər böyük olub. Mövcud olan beynəlxalq
statistikaya görə 1988-ci ildə Polşanın büdcəsində valyuta
daxilolmaları 184 mln dollar, ÇSSR-də - 386 mln dollar (1987ci ildə), Macarıstanda - 759 mln dollar, Bolqarıstanda - 288
mln dollar (1984-ci ildə), Rumıniyada - 230 mln dollar, SSRİdə - 200 mln dollar, Yuqoslaviyada - 2024 mln dollar təşkil
edib. Bu ixracın təxmini 2.5 - 3.0%-dir.
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Beynəlxalq turizmdə mövcud olan ənənələrə görə ölkənin
xarici iqtisadi fəaliyyətinin biri kimi baxılır, tədiyyə balansının
gəlirləri və xərclərinin uyğun maddəsində nəzərə alınır. Hesab
olunur ki, aktiv turizm, yəni ölkəyə gəlmə xidmətlərin ixracım,
passiv turizm isə xidmətlərin idxalını ifadə edir. Bu kontekstdə
valyuta, büdcə, ölkə iqtisadiyyatı səviyyəsində ümumi effek
tivlik kimi göstəricilər nəzərdən keçirilir. Güman edilir ki,
müsbət saldo beynəlxalq turizmin effektiv iqtisadi inkişafının
göstəricisidir. Tədiyyə balansı nöqteyi-nəzərindən bu vəziyyət
prinsipial olaraq düzgündür. Lakin ümumi effektivlik nöqteyinəzərincə bu qaydada hər zaman davam gətirmir. Həqiqətdə
isə, əgər bir dövlət digərinə qəbul etdiyindən daha çox turist
göndərirsə, onda ikinci ölkə belə “ekvivalent olmayan” həcm
sistematik itkilərə çevirə bilər. Turizm həcminin effektivliyinin
müəyyənləşdirilməsində düzgün yanaşma bütün münasibətlər
sistemi kontekstindədir, məhz balanslaşdırma tədiyyə balan
sının ayrıca bəndlər üzrə deyil, nəticəyə görə aparılır.
Hazırkı, vaxtda mövcud olan iki hesablar forması iki növ
getmə ilə müəyyənləşdirilir - təşkil olunmuş və təşkil olun
mamış. Bu ona gətirib çıxardır ki, qeyri-ticari tədiyyə üzrə defisitin əmələ gəlməsi beynəlxalq qiymətlər üzrə mal ixracı ilə
örtülməlidir. Beynəlxalq turizmin sferasında istehsal olunan
xidmətlərin həcmi, sahədə təmiz məhsul və maddi xərc kimi
hesablanır. Təmiz məhsul daxili valyutada hesablanır ki, bu da
iqtisadi göstəricilərin sahə və ümumi iqtisadi aspektdə əlaqə
ləndirilməsinə imkan verir. Turizm effektivliyinə gəlir və xərc
lərlə qarşılıqlı əlaqə pozisyasından baxaq (yaxud daha dəqiq xidmətlərin idxalı və ixracı). Bir haldaki, turizm xidmətlərinin
idxalı ölkədə yaradılan milli gəlir hesabına həyata keçirilir, əgər
ölkənin xarici turistlərə göstərilən xidmətlərdən əldə olunan
gəlirlərini getmə xərclərindən çıxaq, onda ölkənin beynəlxalq
turizm effektivliyinin ölkə dövriyyəsində büdcə rəqəmini ala
bilərik. Effektivliyin müəyyənləşdirilməsinin belə yanaşması
üçün, məhz makroiqtisadi yanaşma vacib şərtdir, belə ki,

Turistlərə təqdim olunan xidmətlərin dəyərlə ifadəsinin
həcmi, bütünlükdə xərclər üstəgəl yenidən yaradılan dəyərə
uyğun gəlir.
Mövcud olan praktikada effektivlik büdcə sahə effektiv
liyi kimi hesablanır, yəni, sahə xərcləri və gəlirləri əlaqə
ləndirilir.
Növbəti hala baxaq. A ölkəsindən olan turist В ölkəsində
bir gün olmaq üçün 200 valyuta vahidi xərcləyir, kurs üzrə 100
yerli maliyyə vahidi eldə edir. Ölkədə mal və xidmətlər daxili
qiymətlə 100 vahidə satılıb. Digər tərəfdən isə В ölkəsindən
olan turist gedərkən özünün 100 maliyyə vahidini A ölkəsinin
200 maliyyə vahidinə çevirir. Beynəlxalq valyuta kursu nöqtə
sinə nəzərən hər şey balanslaşdırılıb. Lakin əgər A valyutasının
alış gücü B-nin valyutasından çoxdursa, onda В ölkəsi üçün
valyuta vahidi itkisinə çevrilir. Buradan, əgər valyuta gücü
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çıxılmalar turizm təsərrüfatı hesabına deyil, digər təsərrüfat sa
hələrində yaradılmış milli gəlir hesabına həyata keçirilir. Əvvəl
biz müəyyən etdik ki, turizm xidmətlərinin istehsalı beş qrupa
bölünür, hansı ki, turizm məhsullarının öz malları yaradılır.
Turizm xidmətlərinin effektivliyinin hesablanmasındakı çətin
liklərdən biri ondan ibarətdir ki, xarici turistlər üçün istehsal
olunan turizm məhsulları şəxsi istehlak üçün xidmətlərə eyni və
ya ona yaxın xidmətlər yaradır. Turizm xidmətlərinin idxal ef
fektivliyinin hesablanması üçün əsas bir ziyarətçinin orta gün
lük xərcləri ola bilər. Bu yolla xarici turizm gəlirləri özündə
ziyarətçilərin sayına görə ziyarətçi kateqoriyası üzrə orta gün
lük istehsal xərclərinin cəmini ifadə edir.
D=EAjBj

Bi=Lrj

Burada, A* - kateqoriyalar üzrə ziyarətçilərin sayı;
Bj - uyğun kateqoriya üzrə orta günlük xərclər;
q - xidmətlər qrupu üzrə orta günlük xərclər.

alıcısı münasibətini götürsək, onda ölkə iqtisadiyyatının balansı
uyğun olaraq A ölkəsinə getmələrin azalması şəraitində olacaq.
Bu yolla, beynəlxalq turizm əlaqələrində müsbət saldo əldə
edilməsi avtomatik olaraq valyuta xərcləri və gəlirlərinə nisbə
tən azalmasına gətirib çıxartmalıdır. İki ölkə arasında makrosəviyyədə turizm effektivliyinin müəyyənləşdirilməsi üçün
aşağıdakı formulam istifadə etmək olar:

Z
Burada, D - aktiv turizmdən gələn valyutalardan gəlir;
Z - passiv turizmdə olan valyuta xərcləri;
k - valyuta alıcı gücünü qəbul edən ölkənin göndərən
ölkəyə nisbəti.
Göstərilən formula beynəlxalq turizmin iqtisadi effektiv
liyinin xarici iqtisadi fəaliyyət forması kimi ümumiləşdirilmiş
göstəricisidir. Surət və məxrəcin izah edilməsi turizm dövriy
yəsinin planlaşdırılması və idarə edilməsi üçün mümkün olan
imkanları, şərait və faktorları nəzərə almağa imkan verir.
Qeyri-bərabər səviyyədə valyuta alıcılıq qabiliyyəti səbəbindən
inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələri, o cümlədən
keçmiş sosialist ölkələri turizm əlaqələrində sonuncular aktiv
saldoya malikdir. Bu həm turistin miqdarı, o cümlədən dəyəri
nisbətində ifadə olunur. Qeyd etmək vacibdir ki, son iki ildə
passiv turizmin üstünlüyü tendensiyası, yəni Şərqi Avrova
ölkələri vətəndaşlarının aktivliyi müşahidə olunur.
Əgər effektivlik göstəricisi 1-dən çoxdursa, onda xid
mətlərin ixrac effektivliyindən danışmaq olar, əks halda - onun
qeyri-effektivliyidir. Əgər göstərici 1-ə bərabərdirsə, onda əla
qələrdə balans müşahidə olunur. Formul üzrə turizm əlaqələrin
effektivliyinin hesablanması В ölkəsi pozisiyasında baş verir;
A ölkəsinə nəzərən onun hesablanması üçün surət və məxrəc
yerlərini dəyişir. Uyğun olaraq onun əmsalı da dəyişir.
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Müxtəlif müəlliflər tərəfindən təklif olunan turizm
dövriyyəsi effektivliyi formulunda, əsasən müəssisənin maliyyə
fəaliyyətinin göstəricilərindən istifadə olunur (ən yaxşı halda beynəlxalq turizm xidmət göstərilməsi ilə birbaşa əlaqəli sahə
lərdən). Turizm sənayesi effektivliyinin və turizm əlaqələrinin,
yaxud dövriyyəsinin dəqiq sərhədlərini müəyyən etmək
vacibdir. İlk növbədə, effektivlik göstəricisi tamamilə sahə
məhsulu həcminə xidmət edir, xarici turistlərə xidmət göstərmə
ilə məşğul olan, ikinci isə beynəlxalq turizmdə ölkənin gəlir və
xərclərinin aktiv saldosunun həcmi. Bizim tərəfimizdən
göstərilən formulda gəlirləri təmiz məhsulla əvəz etmək qismən
münasib olardı. Bu halda ictimai əmək sərfi nöqtəsinə nəzərən
turizm əlaqələrinin effektivliyi müəyyənləşdirilərdi. Belə ki,
getməyə dair xərclər ölkənin milli gəlir həcmi hesabına həyata
keçirilir, hazırkı kontekstdə effektivlik daha adekvat olardı.
Buradan ölkə üçün beynəlxalq turizmin ümumi effektivliyi
aşağıdakı şəkildə ifadə olunur.

) ,j

Eümumi S Ej L (
Z/

Burada, D - turizm sənayesində təmiz məhsul
Z ’ - milli gəlirdən beynəlxalq turizmə olan
xərclər
Valyutanın alıcılıq qabiliyyətində olan fərq və S.Obreşkov tərəfindən Qərbin aparıcı turist ölkələrində aparılan tədqi
qatlar onu göstərir ki, turizm axınının formalaşması istiqa
mətləri və intensivliyində əhəmiyyətli rol oynayır. O cümlədən,
kursun dəyişikliyi turistlərin axınına səbəb olur. Belə ki, 1985ci ildə Fransada 2.5 milyon amerikalı turist olmuş, belə ki,
dollar və frank arasında alıcılıq qabiliyyəti fərqindən aktiv
istifadə olunmuşdur, nəticədə isə Avropaya səfər ABŞ-dan 2-3
dəfə ucuz başa gəlmişdir.
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Nəhayət, turizm əlaqələrinin iqtisadi effektivliyinin h e 
sablanması sahədə yaradılan, xarici turistlərə xidmət göstər
mədə (1) təmiz məhsulun həcminin müəyyənləşdirilməsi, “tu 
ristin tələbat səbəti” əsasında ifadə olunan (2) alıcı qüvvəsinin
valyuta ilə əlaqəsi və (3) passiv xarici turistlərə xərclərin m üəy
yən həcmi ilə bilavasitə əlaqəlidir.
2.9. Tədiyyə balansında beynəlxalq turizm
Beynəlxalq turizm üçün xarakterik olan əməliyyatlar x a 
rici ticarətdə olan əməliyyatlarla eynidir: ixrac, idxal və yeni
dən ixrac, belə ki, beynəlxalq turizmdə olan əməliyyatlar özü
nün spesifik xüsusiyyətlərinə malikdir.
Beynəlxalq turizmin beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin
forması kimi əsas fərqlənən cəhəti ondan ibarətdir ki, xidmət
lərin əldə edilməsi xarici ticarət razılaşmalarında olduğu kimi,
xarici kontragentlər vasitəsilə baş verir kı, bu da həm turizm
firması, həm də xarici turistin özü ola bilər. Lakin onların əldə
edilməsi turizm xidmətlərinin ixracatçı-ölkədə həyata keçirilir.
Bununla əlaqədar olaraq yuxanda qeyd etdiyimiz kimi,
beynəlxalq turizmdə ixrac dedikdə öz ölkəsində xarici turist
lərin qəbul olunması, idxal isə - həmin ölkədən sərhəd xaricinə
turistlərin istiqaməti başa düşülür.
Beynəlxalq turizmdə bir qədər qəliz məsələ yenidən ix
racdır. Sırf nəzəri baxımdan bu kateqoriyaya bütün xarici tu
ristlər, həmin ölkənin ərazisinə səfər etmək üçün həmin ölkənin
turizm təşkilatlarında alınan turlar daxil olmalıdır. Lakin möv
cud olan hesablar sisteminin mükəmməl olmamağı şəraitində
turistlərin müəyyənləşdirilməsi praktiki olaraq çətin məsələdir.
Bu səbəbdən də, faktiki olaraq yenidən ixrac əməliyyatları bey
nəlxalq turizmdə daha çox yayılıb və onların göstəriciləri ixrac
əməliyyatlarına qarışdırılıb.
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Beynəlxalq turizmin həcmi xarici ticarət əməliyyatlarında
olduğu kimi, natural (kəmiyyət) və dəyər göstəricilərində
müəyyənləşdirilməsi qəbul olunub.
Natural göstəricilər ilk əvvəl turistlərin kəmiyyətinə, sa
yına əsaslanır. Lakin bu göstərici həm xarici turizmin real həc
minin müəyyənləşdirilməsində, həm də gərəkli maddi-texniki
bazanın hesablanması üçün yetərli deyil.
Məsələ ondadır ki, hər bir xarici turist başqa ölkədə
müəyyən vaxt ərzində olur. Xarici turistlərin həmin ölkədə
olma davamiyyətinin orta göstəricisi xarici turizmin bütünlükdə
həcmindən asılıdır. Bununla əlaqəli, beynəlxalq turizmdə əsas
natural göstəricilər turistin ölkədə keçirdiyi günlərin sayıdır turgün (praktikada bir çox ölkələrdə bu “gecələmə sayı”
adlanır).
Turgünlərin sayı aşağıdakı formula üzrə müəyyənləşdi
rilir:
T = V xD
Burada, T - turgünlərin sayı;
V - turistlərin ümumi sayı;
D - ölkədə bir turistin orta olma müddəti.
Xarici turizmdə dəyər göstəriciləri turizm xidmətlərində
fəaliyyət göstərən qiymətlərə, o cümlədən ölkədə xarici turistlər
tərəfindən yaradılmış xərclər formalarına əsaslanır. Burada
qeyd etmək vacibdir ki, bu xərclərdən, bir qayda olaraq, bey
nəlxalq nəqliyyat dəyərləri istisna olunmuşdur.
Yuxarıda deyilənlərdən nəticə çıxararaq, ölkənin ümumi
valyuta daxilolmalarının həcmi aşağıdakı formula üzrə müəy
yənləşdirilir:
S = V x D x S,
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Burada, S VDSı -

valyuta daxilolmaların ümumi məbləği;
turistlərin ümumi sayı;
ölkədə olan bir turistin orta olma müddəti;
bir turistin bir gün üçün olan orta gəliri.

Özünün beynəlxalq turizm əlaqəsini aktiv inkişaf etdirən
hər bir ölkə, adətən statistik məlumatlarını nəşr edir, ölkənin iq 
tisadiyyatında beynəlxalq turizmə tam olmayan qoyuluşun q iy 
mətləndirilməsi, heç olmasa onun inkişafının əsas istiqamət və
tendensiyalannm qiymətləndirilməsi imkanını verir.
BTT-da aparılan tədqiqatlar göstərdi ki, sadəcə 78% ö l
kələr tədiyyə balansının “turizm” bəndinə daxil edilmiş valyuta
daxilolmalarının müəyyənləşdirilməsi zamanı BMT-nin I K on
fransında turizm və səyahətə dair seçilmiş formula ciddi dəs
təklənir.
Ölkəyə baş çəkmək üçün turistlərin sərf etdiyi xarici
valyutanın dəyərləndirilməsi zamanı hazırki vaxtda əsasən 2
metod istifadə olunur: birbaşa (bank məlumatlanna əsasən) və
dolayısı (seçmə tədqiqatlara əsasən).
Bank metodu zamanı həmin ölkənin mərkəzi, yaxud Milli
Bankı xarici turistlər tərəfindən bank idarələri vasitəsilə apa
rılan əməliyyatlar üzrə məlumatlar toplanır. Bu məlumatlara
bankların xarici valyutaların alınması və satılması məlumatları
aiddir (valyuta, banknotlar, çeklər, kredit kartları və s.). Bank
metodu Fransada və bir çox Avropa ölkələrində istifadə olunur.
Sərhəd məntəqələrində (hava limanlarında, vağzallarda,
dəniz limanlarında və s.) aparılan tədqiqatlar, seçmə tədqiqatı
metodu zamanı xarici turistlərlə bir tur gün ərzində orta xərclə
rinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə sorğu aparılır. Yığılan
məlumatlar müxtəlif turist kateqoriyalarına görə sistemləş
dirilir. Bu zaman əsas kimi ya istifadə olunan nəqliyyat vasitə
sinin növü ya səyahət məqsədi, ya xidmətin sinfi, ya müddə
tinə, ya vətəndaşlığa və s. götürülür. Valyuta daxilolmaların
məbləği turistlərin 1 turgünə və gecələmə sayına olan orta xərc

ləridir. Seçmə metodu Böyük Britaniyada, ABŞ-da, Kanadada,
İrlandiyada və İsveçrədə istifadə olunur.
Bank metodu kimi seçmə tədqiqat metodu da tam olaraq
beynəlxalq turizmlə əlaqəli bütün valyuta əməliyyatlarını əhatə
edə bilmir.
Bank metodunda beynəlxalq turizmdən daxil olan valyu
tanın həcmi aşağıdakı səbəblərdən təhrif olunur: 1) bir sıra
kiçik bank məntəqələri onun tərəfindən aparılan əməliyyatlar
haqqında məlumatları vermir; 2) bu metodda, məsələn, Fran
sada olan xarici turistlərdən daxil olan valyutalar nəzərə alın
mır, onlardan öz ölkələrində əldə etdikləri Fransa frankı olur;
3) turistlərin böyük hissəsi, öz qohumlarının və tanışlarının
evində yerləşmiş turistlər onlardan pul vəsaiti götürür, qarşılı
ğında cavab səyahət kompensasiyasından istifadə edirlər. Bank
metodu zamanı nəzərə alınmır; 4) bank metodunda ayrıca öl
kələr üzrə xarici turistlərin valyuta daxilolmalan nəzərə alın
mır. Belə ki, Amerika dolları ilə daxil olan bütün məbləğ ABŞdan olan turistlərə aid edilir, lakin digər ölkələrdən olan
turistlər də həmin valyutadan istifadə edə bilərlər.
O cümlədən seçmə tədqiqat metodu da beynəlxalq tu
rizmdən daxilolmaları tam əhatə etmir. Səbəbləri isə bunlardır:
seçmə tədqiqat zamanı nəzarət vahidinin unifıkasiya yetərsizliyi; seçim hesablarının müəyyənləşdirmə metodunda unifıkasiyanın olmamağı (turistlərin ümumi sayından 1.5-dən
1.1000-ə qədər); seçim hesablarında nümayəndəliyin yetərsizliyi; əlavə yerləşdirmə məntəqələrində (ucuz mehmanxana
larda, pansionlarda, şəxsi mənzillərdə və s.) xarici turistlərin
gecələmə sayının hesabının olmamağı, yaxud yetərsizliyi.
Xarici turistlərdən daxilolmaların tam hesablanması za
manı bank metodu ilə dövri seçmə metodunun əlaqəsinin isti
fadəsi məqsədyönlü olardı.
Tədiyyə balansında beynəlxalq turizmlə əlaqəli daxilol
malar və xərclər BVF-nın tövsiyəsinə uyğun olaraq isə
“turizm” bəndi əlavə edilir.
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“Turizm” bəndinə bir tərəfdən həmin ölkənin xarici ziya
rətçilərdən gəlirlər (aktiv), digər tərəfdən isə həmin ölkənin v ə 
təndaşının xaricdəki xərcləri (passiv) daxildir.
Bu xərclərə mal və xidmətlərin əldə edilməsinə xərclənən,
o cüm lədən səyahət xərcləri daxil edilməlidir.
Bu yolla mövcud olan hesablar sistemində xarici turizm
dən olan gəlirlərin böyük hissəsi tədiyyə balansının uyğun m ad
dəsinə daxil edilmir. Bu səbəbdən də beynəlxalq turizmin val
yuta daxilolmalarında və xərclərində rolunun daha dəqiq müəyyənləşdirilməsinə imkan verən metodikanın yenidən işləməsi
vacibdir, hansıkı nəinki nəzəri baxımdan, həmçinin, praktiki
maraq daşıyır. Belə ki, yuxanda qeyd edildiyi kimi, tədiyyə
balansında “turizm” bəndinə turistlərin beynəlxalq nəqliyyat
daşımalardan və daxili ixracdan olan gəlirlər xərclərə daxil
deyil. Turizm balansının xərclər hissəsində məhsulların idxal
xərcləri nəzərə alınmır, beynəlxalq turizmin istehlakı üçün
vacib olanlara, ilk növbədə, bunlar daxildir; xarici turistlər tərə
findən bilavasitə istehlak olunan malların birbaşa idxalı və do
layı idxal, yəni ki, turizm tələbatının bir hissəsini təşkil etmək
üçün xammal materialların və aralıq məhsullarının idxalı, hansı
ki, ölkə daxilində emal edilir; yerləşdirmə və digər turizm sek
torları üçün vacib olan avadanlığın birbaşa və dolayı idxalı.
Xarici turistlərin gəlməsinə qədər ölkədə lazımi turizm
infrastrukturu və maddi-texniki baza mövcud olmalıdır. Əgər
onlar üçün vacib xarici texniki yardım ixtisaslaşmış mütəxəssis
və işçi qüvvəsi qismindədirsə, onda uyğun olaraq xarici valyu
tanın axım turizm balansının “passiv” bəndinə daxil edil
məlidir.
A m m a ölkənin özü onlarda turizm komplekslərinin yara
dılması üçün digər ölkələrə texniki yardım göstərirsə, onda
ödəmə formasında daxil olan xarici valyuta turizm balansının
“aktiv” bəndinə daxil edilməlidir.
Turizm obyektlərinin tikintisi zamanı xarici kapital iştirak
edir, bu kapital qoyuluşu turizm balansının “aktiv” bəndində.

Aktiv
1. Turizm mal və xidmətlərin satışından daxilolmalar:
2. Turizm tələbatları malların və turizm müəssisələri ava
danlıqlarının ixracından daxilolmalar:
3. Digər xidmətlərin satışından daxilolmalar:
- kadrların hazırlanması;
- sözügedən ölkənin mütəxəssislərinin xarici ölkələrə
xidmət təqdim edilməsi.
4. xarici ziyarətçilərin nəqliyyat xərcləri:
- yerli nəqliyyat;
- beynəlxalq nəqliyyat.
5. Xarici kapitalın investisiyası:
6. Xarici ölkələrə təqdim olunan kreditlərdən daxilol
malar:
- faizlər;
- kapitalın əvəzolunması.
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ölkənin turizm və müəssisələrinə yatırılan investisiyaların faiz
ləri “passiv” isə bəndində nəzərə alınmalıdır.
Əgər ölkə xaricə analoji kapital qoyuluşunu həyata
keçirirsə, onda uyğun olaraq valyuta axını olacaq, turizm
balansının passivi, investisiya qoyuluşunun faizi isə aktivə
daxildir.
Məhsulların idxalının hesablanması beynəlxalq turizmin
inkişafı üçün vacibdir, o özündə çətin məsələni birləşdirir. Bu
nun üçün turizm xərclərinin sektorlar üzrə bölgüsü vacibdir,
turizm sənayesi üçün, o cümlədən onunla əlaqəli sektorlar üçün
idxal olunan məhsulların payının müəyyənləşdirilməsi vacibdir,
hansı ki, bunu milli iqtisadiyyatın bütün sektorlarının texniki
qarşılıqlı əlaqə bilikləri tələb edir.
Adətən heç bir inkişaf etmiş ölkənin turizm balansına
kapital hərəkəti və xarici işçi qüvvəsi kimi əməyin ödənilməsi,
o cümlədən milli turizm kadrlarının xaricdə işlə bağlı pul kö
çürmələri, daxil deyil baxmayaraq ki, onlar vacib məbləğdir).

Passiv
gedən ölkənin əhalisinin xarici nəqliyyat kompaniyaları
1. Turizm mal və xidmətlərin əldə olunmasına xərclər:
vasitəsilə daşımalardan xarici valyuta ödəmələri daxildir.
2.
Məhsulların idxalına xərclər, beynəlxalq turizm isteh  Aktivin beşinci maddəsinə sözügedən ölkəyə turizm ob
lakı üçün vacib olan, o cümlədən:
yektlərinin tikintisinə kapital qoyuluşu məqsədilə xarici valyuta
- birbaşa ixrac;
axını daxildir. Passivin uyğun maddəsinə sözügedən ölkənin
- dolayı ixrac.
turizm obyektlərinin tikintisinə görə xarici ölkələrə kapital
3. Digər xidmətlərin əldə olunması xərcləri:
qoyuluşu daxildir.
4.
Yerli olmayan xarakterli daşımalar olan nəqliyyat x ərc Aktivin altıncı maddəsinə hər hansı bir digər ölkəyə, o
ləri:
cümlədən kapital qoyma hesabına uzunmüddətli kreditlərin
5. Xaricdə investisiya:
xarici valyutada olan faizləri daxildir. Passivdə isə - xarici
6. Uzunmüddətli xarici kredit üzrə xərclər:
investorların kapital qoymaları hesabına və uzunmüddətli xarici
- faizlər;
kreditlərin xarici valyutada faiz ödəmələri daxildir.
- kapitalın əvəzolunması.
Xarici turizmlə bağlı sadalanan xərclərin və gəlirlərin
uçotu xarici turizmin tədiyyə balansına təsirinin tam müəyyən
Aktivin birinci maddəsinə xarici ziyarətçilərə satılan m al
ləşdirilməsi qismində olsa icazə verər. Bəzi ölkələrə görə belə
və xidmətlərdən daxilolmalar daxildir. Passivin analoji göstə
təhlil, xarici turizm işi haqqında formalaşan fikrin tamamilə
dəyişməsinə səbəb ola bilər. Lakin, təəssüf ki, hazırkı vaxtda
ricisi - sözügedən ölkənin əhalisinin xarici səyahət zamanı m al
bir çox ölkələrdə belə tədqiqatların aparılması imkanları təqdim
və xidmətlərin əldə olunmasına sərf olunan xarici valyutada
olunmur və nəticədə də gərəkli statistik göstəricilər mövcud
xərcləri daxildir.
deyildir.
Aktivin ikinci maddəsinə turizm tələbat mallarının xaric
dən ixracından xarici valyuta daxilolmaları daxildir. Passivin
uyğun maddəsi xarici ziyarətçilərin istehlakı üçün nəzərdə
2.10. Beynəlxalq turizmdə inteqrasiya prosesləri
tutulan məhsulların idxalı təşkil edir.
Aktivin üçüncü maddəsinə turizm kadrlarının xaricdə h a 
Kapitalın turizmə təmərküzləşməsi prosesi bu yaxın dövr
zırlanması ödəmələri və sözügedən ölkənin xaricdə çalışan
lərdə, 70-ci illərdə başlayıb. Maddi istehsal sahəsindən fərqli
turizm üzrə mütəxəssislərinin gəlirləri, o cümlədən sözügedən
olaraq, hələ XIX əsrin sonralannda XX əsrin əvvəllərində
ölkədə xarici ölkədə turizmlə bağlı reklamdan və xarici turist
hökmranlığı böyük müəssisələr həyata keçirirdi, lakin turizmdə
nümayəndəliklərinin saxlanılması daxilolmaları daxildir.
isə hökmranlığa işçi qüvvəsi cəlb etmədən kiçik müəssisələr
Aktivin dördüncü maddəsinə əgər ölkəyə girməsi və y a
nail olmuşdur.
xud çıxıb getməsi zamanı xarici ziyarətçilər sözügedən ölkənin
Belə ki, 1971-ci ildə Fransada 20 nömrəyə qədər olan
milli daşıma xidmətlərindən istifadə edirsə, xarici valyutada
“turizm” mehmanxanalarının payına onların ümumi sayının
sözügedən ölkənin həm hüdudlan çərçivəsində, həm də bey
55%-i və ümumi nömrə fondunun 30%-i düşürdü, 50 nömrədən
nəlxalq xətlər üzrə xarici ziyarətçilərin daşınması ödəmələ
yuxarı mehmanxanaların sayı mehmanxanaların 8%-ini və
rindən daxilolmalar daxildir. Passivin analoji maddəsinə sözü
nömrə fondunun 24%-ini təşkil edirdi. Xırda müəssisələrin üs
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tünlüyü digər ölkələrin turizm sənayesi üçündə xarakterikdir.
60-cı illərdə mehmanxana müəssisələrinin orta həcmi İtaliyada
28 nömrə, İspaniyada 32 nömrə, AFR-da 21 nömrə təşkil
edirdi.
Xırda müəssisələrin üstünlüyü digər turizm firmaları üçün
də xarakterik idi. Uzun zaman dövrü ərzində bir tərəfdən turizm
agentlikləri turistlər arasında, digər tərəfdən isə - nəqliyyat və
mehmanxana vəzifələrində çalışanlar arasında vasitəçi rolunda
çıxış etmişdir. Xırda turizm agentlikləri ayrıca turist və turist
qrupları tərəfindən seçilmiş müxtəlif istiqamətlər - nəqliyyat və
istiqamət üzrə mehmanxanaların bron edilməsi ilə məşğul
olurdu.
Uzun müddət xırda müəssisələrin üstünlüyü əsasən turiz
min yeni formalaşan sənaye sahəsi olmasıdır, iqtisadiyyatda isə
turizm böyük spesifik xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Onun xa
rakterik cizgisi beynəlxalq rəqabətdir. Məlumdur ki, istehsalın
təmərküzləşməsi və kapitalın mərkəzləşdirilməsi iqtisadi
qanunlar əsasında baş verir - rəqabətdə özünü göstərən izafi
dəyər qanunu. Turizm iqtisadiyyatı onun spesifikası, ilk növ
bədə, turizm resursların məhəlli müəyyənləşdirilməsindən ası
lıdır.
Lakin 70-ci illərdə avianəqliyyatın köklü dəyişməsi,
“Boinq 747” kimi nəhənglərin meydana çıxması beynəlxalq tu
rizmin yeni formalarının və turizm firmalarının rolunun inki
şafına gətirib çıxartdı. Onlar sırf vasitəçi fəaliyyətinin icra
edilməsindən razı qalmamağa başladılar və “kütləvi” turizm
məhsullarının istehsalına keçdilər. Əgər əvvəllər turfirmalar ay
rıca sifarişçilərin sifarişinə görə turizm istiqamətləri hazırla
yırdısa, indi isə onlar bazara hazır turizm məhsulları ilə çıxır.
Firma onun üçün potensial olan turistlərə qabaqcadan özü seç
diyi istiqamət üzrə nəqliyyat və mehmanxana yerləri bron edir,
onların satılıb satılmamağından asılı olmayaraq dəyərini ödəyir.
Turistə isə ona təklif olunan istiqamət üzrə xidmətlər dəstini
qəbul etmək və ya etməmək qalır, hansı ki, kütləvi istehlak

predmeti olan turizm məhsuluna heç bir dəyişiklik etmək müm
kün deyil.
Turizm firmaları arasında turist məhsulları istehsalı ilə
məşğul olan - turopetorlar, onun geniş pərakəndə satışı şəbə
kəsi ilə məşğul olan - turist agentlikləri fərqlənir. Turist agent
likləri turoperatorlar tərəfindən hazırlanmış turların satışından
əldə olunan komisionlarla kifayətlənir.
Ailə xarakterli xırda mehmanxana müəssisələri turizmin
yeni formasının tələbatını ödəyə bilməz. Eyni vaxtda böyük
turist qruplarını yerləşdirə bilmək üçün çarter aviadaşımalara
əsaslanan kütləvi beynəlxalq turizm üçün böyük mehmanxana
komplekslərinin mövcudluğu lazımdır.
Bu 70-ci illərdə turizm sənayesində başlayan kapitalın
qızğın təmərküzləşdirilməsi və mərkəzləşdirilməsinin əsas
səbəbi idi.
Turizmdə təmərküzləşdirmə prosesi üçün bütövlükdə is
tehsalın və kapitalın təmərküzləşdirilməsi və mərkəzləşdi
rilməsi üçün, ilk növbədə, bütövlükdə firmaların orta həcminin
genişlənməsi xarakterikdir.
Nəhəng istehsalın inkişaf etdiyi sahələrdə, bir çox hal
larda o, bazar satışı üzərində nəzarət və daha çox iqtisadi ef
fektivliyi təminetmə imkanı sahəsində daha çox kiçik müəssi
sələri geridə qoydu. Orta turizm firmaları arasında iri turpoperatorlar fərqlənirdi. Qərbi Almaniya TUİ, Nekkerman, İTS
digərləri ölkənin turizm bazarının 70%-ni monopoliyalaşdıraraq, Fransada 13 böyük turoperator satılan məhsulların 50%-ni
təşkil edir. Analoji nümunə digər ölkələrdə də müşahidə olunur.
Turizm sənayesində istehsalın təmərküzləşməsi yeni
texnikanın istifadəsi üçün əlverişli şərait yaradır. Belə ki, TUİ
firmasında bütün əməliyyatlar tamamilə EHM əsasında avto
matlaşdırılmışdır. Avtomatik idarəetmə sisteminin və mehman
xana birləşməsində nömrə fondunun müəyyənləşdirilməsinin
tətbiqi maya dəyərinin idarəetmə və adminstrativ xərclər
hesabına azaldılmasına və müəssisənin daha çox bir ölçüdə
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yüklənməsinə gətirib çıxarır ki, bu da nəticədə ya mehmanxana
xidmətlərinin azalmasına və ona uyğun tələbin həcmi, ya da hər
zamanla qiymətlərin mövcudluğu şəraitində gəlir payı artır.
Turizm sənayesində istehsalın təmərküzləşdirilməsi həm
ayrıca istehsal vahidlərin iriləşdirilməsi yolu ilə, həm də
müəssisənin geniş çevrəsinin monopol birləşməsi çərçivəsində
bir yerə toplanması yolu ilə baş verir.
Nümunə olaraq mehmanxana “şəbəkəsinin” yaradılmasım
qeyd etmək olar.
Ən böyük mehmanxana kompaniyası dünyanın 50 ölkə
sində mehmanxanaları olan Amerika “Holiday İnns” şəbə
kəsidir. Reklam prospektlərində deyilir ki, hər üç gündən bir
dünyada yeni “Holiday İnns” mehmanxanası yaradılır və hər 25
dəqiqədə bu firmanın mehmanxanasının yeni nömrəsi isti
fadəyə verilir. Təkcə Avropa qitəsində bu firmanın hər il 5-6
hoteli açılır. Son illər “Holiday İnns” yeni yüksək kateqoriyalı,
dünya təcrübəsində analoqu olmayan yeni mehmanxanaların
tikintisinə başlayıb: onlar çoxotaqlı - apartamentlərdən iba
rətdir. Kompaniyanın planında Şərqi Asiya və Sakit okean
regionundakı mehmanxanaların sayıran iki dəfə çoxaldılması
durur.
Daha çox sayda müəssisələrin bir çərçivə daxilində bir
yerə toplanma prosesi turizm firmaları üçün də xarakterikdir.
Əgər mehmanxana təsərrüfatında başlıca olaraq istehsal və
kapitalın təmərküzləşdirilməsi prosesi müşahidə edilirsə, onda
turizm firmaları arasında iriləşmə bir neçə firmanın birləşməsi
hesabına baş verir ki, bu da kapitalın mərkəzləşdirilməsi
haqqında danışmağa əsas verir.
Turizm sənayesində kapitalın mərkəzləşdirilməsi barədə
parlaq nümunəsi kimi 1968-də “Xummel”, “Şamov”, “Tiqqes Farteri’ və “Turiopi” turizm firmasının birləşdirilməsi və buna
qədərdə 3 digər turizm firmasını əhatə edən Qərbi Almaniya
konsorsiumu olan TUİ yaradılmasını göstərmək olar.
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1975ci ildə Fransada 2 böyük turoperatorlann - “Erturs”
və “Evro - 7” kapitallarının birləşməsi baş verdi.
Kapitalın təmərküzləşməsi anlayışı altında yığım nəti
cəsində onun həcminin genişlənməsi başa düşülür (yəni izafi
dəyərin kapitallaşdırılması), kapitalın mərkəzləşdirilməsi isə bir çox xırda kapitalların daha çox böyük kapitallara çevrilməsi
nəticəsində onun həcminin genişləndirilməsidir.
197677-ci illərdə Hollandiyada “Ertur”, “Silveriet”,
“Evroturs”, “Senturi”, “FİT”, “De Magnest”, “Ster/Turavia” və
“Lond Reyndj Trevl” turizm firmaları əsasında nəhəng
“Holland International Travel” turizm konsorsiumu yaradıl
mışdır.
Digər sahələr kimi, turizm sənayesi üçün təmərküzləşməsi
prosesinin çərçivəsindən çıxması xarakterikdir. İstehsalın tə
mərküzləşdirilməsi o, cümlədən diversifikasiya yolu ilə, bir-biri
ilə istehsal satış prosesində fəaliyyətcə bağlı olan, həmçinin heç
bir istehsal ümumiliyi olmayan kompaniyaların birləşdirilməsi
və udulması nəticəsində baş verir. İstehsal xarakterli əlaqələri
olan sahələrin birləşdirilməsinə iri turizm aviakompaniyaları və
mehmanxana müəssisələrini nümunə kimi göstərmək olar.
Amerika aviakompaniyası TV A xarici mehmanxananı, ta
nınmış mehmanxana kooperasiyası “Hiltori’u yeni kompaniya
yaratmaq üçün almışdır. “Hilton İntemational”ın dünyanın 36
ölkəsində 53 mehmanxanası var. Amerikanın “ Western inter
national” mehmanxana müəssisəsi Amerikanın “Kontinental
Airline” aviakompaniyasına məxsusdur.
Aviakompaniyaların mehmanxana filialları yaratması
kapitalın şaquli inkişafının mərkəzləşdirilməsinə nümunədir,
yəni kompaniya özünə müxtəlif dərəcəli istehsal prosesini tabe
edir. Bu prosesin növbəti etapı aviakompaniyaların turizm fir
maları fəaliyyəti sferasına sızmasıdır. Belə ki, “Er Frans” 1968ci ildə fransız turoperatorları arasında ticarət dövriyyəsinə görə
ikinci yeri tutan SOTER turizm firmasının əsasını yaradıb.
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Avia və turizm müəssisələrinin birləşməsi prosesi turizm
müəssisələrinin aviakompaniyalan əldə edilməsi yolu ilə də
həyata keçirilir. Belə ki, İngiltərədə nəhəng turoperator
“Tomson Holidays” “Britaniya Eyrueyrz” aviakompaniyasını
almışdır. Turizm kapitalını aviakompaniyaların alınmasına
deyil, həmçinin nəqliyyat şirkətlərinə də yatırır.
İstehsalın və kapitalın mərkəzləşdirilməsi yolu ilə ümumi
texnoloji əsasa malik olan müxtəlif növ istehsalın birləşdirilmə
sinə, artıq qeyd etdiyimiz kimi, dünyada ən böyük mehman
xana korporasiyası olan “Holiday İnns”dir. 1957-ci ildə o özü
nün mebel və bahalı mehmanxana avadanlığı istehsalı üzrə ilk
filialını - İKS firmasını aşdı, hansıkı mebel və irihəcmli mətbəx
avadanlığından başlayaraq, o cümlədən stəkan və salfet isteh
salı daxil olmaqla 200 mindən artıq məhsul növü istehsal edir
di. Firmanın özünün mağazalar şəbəkəsi mövcud idi. Halhazırda “Holiday İnns”in filiallar şəbəkəsi müxtəlif müəssisələr
üzrə yayılmışdır - qidalanma sənayesindən tutmuş öz aviakompaniyasına qədər. 1972-ci ildə “Holiday İnns” özünün tədris
institutunu açdı, hər il 5 min mehmanxana və restoran təsər
rüfatı mütəxəssislərini məzun edir.
Təmərküzləşmə prosesinin əsas istiqamətləri monopol
fəaliyyət yolu ilə, fəaliyyətcə bir-biri ilə bağlı olmayan müxtəlif
istehsal profilli firmaların birləşdirilməsinin genişləndirilmə
sidir. Turizmə neft kompaniyaları, toxuculuq sənayesi monopolları, yeyinti sənayesi, iri ticarət firmaları kapitallarını
yönəldir.
İsveçrənin yeyinti firması olan “Nesttle” Mərkəzi Ame
rika və Yaxın Şərq ölkələrində mehmanxana inşası üçün NKM
mehmanxana firmasının əsasını qoydu.
Çoxsahəli tərkibdə konsernlər çarpaz subsidiyalaşdırma
üçün imkan yaradır, hansı ki, konsernə daxil olan müəssisənin
fəaliyyəti həmin konsernin digər fəaliyyət istiqamətləri üzrə
müəssisələrin gəlirləri hesabına maliyyələşdirilir. Bu turizm
sənayesi müəssisələri üçün böyük əhəmiyyətə malikdir, hansıkı

turizm bazarında vəziyyətin dəyişməsinə həssas olan digər sa
hələrin müəssisələrindən daha çox əhəmiyyətə malikdir. İsteh
salın təmərküzləşdirilməsi, monopol konsernlərin yaradılması
mehmanxana müəssisələrinin müflis olmaqdan qaçmağa imkan
verir, o cümlədən belə konsernlər üçün bir sahənin müəssisə
sinin rentabelliyinin düşməsi həlledici rol oynamır, belə ki, əsas
stimul norma deyil, məhz kütləvi gəlirdir. Bununla da kapital
qoyuluşun aşağı gəlir normasına baxmayaraq iri monopolların
öz kapitallarını turizm sənayesinə yatırması faktı izah olunur.
Son onillikdə hamıya məxsus xarakterik hal, hətta inkişaf
etmiş ölkələr üçün də təmərküzləşmə prosesinin inkişafı gizli
formada baş verir. Orta və xırda müəssisələrin monopoliya altı
na alınması formal olaraq hüquqi cəhətdən müstəqilliyini qoru
yan monopoliyalaşma hökmranlıq edir.
Turizm sənayesində təmərküzləşmənin gizli formasına
nümunə olaraq “françayzinq” müəssisələrini göstərmək olar.
Bir çox mehmanxana şəbəkəsi ayrıca mehmanxanalarla fran
çayzinq müqaviləsi bağlayır, hansı ki, uyğun olaraq sözügedən
mehmanxana şəbəkəsinə daxildir. Françayzinq müqavilələrin
şərtinə əsasən, həmin mehmanxana şəbəkəsinə daxil olan
mehmanxana öz hüquqi müstəqilliyini saxlayır, lakin bununla
yanaşı sözügedən şəbəkənin bütün ixtisas tələblərinə cavab
verməlidir və gəlirlərindən müəyyən faiz ayırmalıdır. Bunun
əvəzinə isə mehmanxana şəbəkəsinə məxsus olan mərkəzləş
dirilmiş bron sistemindən istifadə edə bilər, hansı ki, öz sifa
rişçilərini istiqamətləndirir, reklam üzrə xərcləri öz Гг/ərinə
götürür, o cümlədən mütəxəssislərin hazırlanması və ixtisas
artırılması xərclərini öz üzərinə götürür. Belə ki, 17 mehman
xananın daxil olduğu “ Konkord” şəbəkəsinin 8 müəssisə ilə
françayzinq müqaviləsi var. O cümlədən “Novotel” meh
manxana şəbəkəsi üçün də eyni sözləri demək olar. Françay
zinq müəssisələri payına əsas kütlə “Holiday İnns” və
“Hilton”un mehmanxanaları düşür.
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Bir sıra mehmanxana şəbəkələri françayzinq müqavilə
lərindən savayı müəssisənin idarə edilməsi müqavilələri də
bağlayır və öz hüquqi müstəqilliyini saxlayaraq şəbəkəyə daxil
olur. Bir sıra hallarda şəbəkənin baş kompaniyası həmin
müəssisənin müəyyən kapital payına malik ola bilər, lakin bu
şərt məcburi deyil. Belə ki, müəssisənin idarə edilməsi
şəbəkənin fəaliyyətidir, o, həmçinin maliyyə fəaliyyətinə tam
nəzarəti həyata keçirir, bununla yanaşı gəlirin müəyyən faizini
ayırır. Mehmanxananın idarə edilməsi müqaviləsi, o cümlədən
françayzinq müqaviləsi təmərküzləşmənin gizli formasıdır.
İnkişaf etmiş ölkələrdə turizm sənayesi üçün, o cümlədən
digər sahələrdə də təmərküzləşmə prosesinin nəinki ayn sahələr
kənarına çıxma, o cümlədən milli sərhədlərin kənanna çıxma
prosesi beynəlxalq, həm də transmilli monopol birləşmələri
yolu ilə aparılır.
Milli sərhədlər kənarına çıxmaqla təmərküzləşmə prosesi
təkcə mehmanxana birləşmələri üçün deyil, o cümlədən turizm
firmaları üçün də xarakterikdir. Transmilli monopoliyaya
parlaq nümunə kimi ən nəhəng fransız firması olan “Klub
Mediterrane”ni göstərmək olar. Onu fərqləndirən xüsusiyyət
turistlərə geniş xidmət çeşidinin təqdim edilməsidir: firma
istiqamətlərin işlənib hazırlanması ilə özü məşğul olur, o cüm
lədən turların satılması ilə, həmçinin turistlərin yerləşdirilməsi
və qidalanması da daxildir. O, 172 turist kompleksinə malikdir
- dünyanın 35 ölkəsində “turizm kəndləri” var. O cümlədən
İsveçrənin iki nəhəng turoperatoru - “Otel-plan” və “Kuoni”
haqqında eyni şeyləri demək olar.
Turizm sənayesində kapitalın təmərküzləşdirilməsi və
mərkəzləşdirilməsi prosesində əsas əlamət onda daha çox bank
monopoliyasının iştirakıdır. Bu proses həm turizm firmaları,
həm də mehmanxana birləşmələri üçün xarakterikdir.
Kapitalın mərkəzləşdirilməsi prosesində təkcə xırda və
orta müəssisələrin deyil, həm də bir sıra nəhəng firmaların iflası
qaçılmazdır.

İri monopol birləşmələr tərəfindən artan rəqabət şəraitində
xırda müəssisələr, 70-ci illərdə Avropa ölkələrinin turizm sə
nayesində nömrə fondunun əksəriyyətini təşkil edən xırda
müəssisələr “Könüllü şəbəkə” adı altında birləşirdi, bununla da
maliyyə müstəqilliyini saxlayırdı. Bu yolla onlar iri kapitalın
reklamın və bron sisteminin mərkəzləşdirilməsi ilə hücumuna
müqavimət göstərməyə imkan verir. Belə ki, Beynəlxalq Tu
rizm Təşkilatının 1976-cı il məlumatlarına görə könüllü meh
manxana şəbəkəsi 11 min mehmanxananı birləşdirib, onun
ümumi nömrə fondu 600 min nömrədən ibarətdir. Analoji
proses turizm firmalar üçün də xarakterikdir. İri turoperatorlar təchizatçılara müqavimət göstərmək üçün topdansatışçılara
məxsus turizm məhsullarının pərakəndə satışı ilə məşğul olan
xırda turist agentlikləri qruplaşma yaradır ki, turoperatorlarla
ümumi siyasət və əməkdaşlıq üçün ümumi şərait yaradılsın.
Belə birləşməyə Fransadakı 110 turagentliyi birləşdirən
“Seletur” birləşməsi nümunə ola bilər. Bu firmanın əsasnaməsi
ilə razı olan və ona daxil olan turagent turoperatorla əməkdaşlıq
zamanı qəbul edilmiş ümumi qərarları həyata keçirməlidir.
Kapitalın təmərküzləşməsi və mərkəzləşdirilməsi prose
sinin məntiqi nəticəsi həm sahəvi, həm də regional inteqrasiya
prosesidir. Bu proses praktik olaraq bütün istehsal üçün bütün
mərhələlərində baş verir.
Müasir dünyada iqtisadiyyat, siyasət, beynəlxalq münasi
bətlərdə inteqrasiya prosesi daimi inkişaf edir və qəlizləşir.
Hazırkı vaxtda praktik olaraq sənayecə inkişaf etmiş ölkələrin
elə bir sahəsi yoxdur ki, orda iqtisadi inteqrasiyanın təsiri
olmasın. Bu münasibətlərdə də istisna hal deyil. İqtisadiyyatın
vacib sahələrindən olan nəqliyyat, inşaat, sənayenin ayrıca
sahələri, xidmət sahələri kimi sahələrə təsir göstərən inteqrasiya
prosesi qanunauyğun olaraq turizm sahəsinə də təsir göstərir.
Hazırkı vaxtda turizm xidmətləri sahəsi praktik olaraq bütün
əlamətlərə görə müstəqil sahəyə çevrilmişdir. Sahə və ərazi ba-
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xımmdan turizmin sıx əlaqəsi obyektiv olaraq onu bütün
səciyyələrdə inteqrasiya prosesinə gətirib çıxarır.
İqtisadi inteqrasiyanın ümumi inkişafının şərait və şərtinə
baxaq, belə ki, məhz onlar turizmdə inteqrasiya prosesinin
əsasıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, burda inteqrasiya prosesinə
iki pozisyada baxılır: istehsalın və bazarların inteqrasiyası, yəni
mübadilə sferasında inteqrasiya.
Dünya təsərrüfatında inteqrasiya prosesinin inkişafına
obyektiv şərt istehsalın beynəlmiləlləşməsi və dünya bazannın
yaranması prosesidir. Qədim dünya bazan kapitalist dünya ba
zan kimi meydana gəlib. İstehsalın təmərküzləşməsi və ölkə
lərin xarici iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi həcminə görə
milli təsərrüfatların bir-birindən qarşılıqlı əlaqəsi və qarşılıqlı
asılılığı güclənir. İmperializmin inkişafı istehsalın beynəlmiləlləşdirilməsi prosesinin dərinləşməsinə səbəb oldu. Sonrakı
milli təsərrüfatın dünya bazarına bağlanmasına gətirib çıxartdı
ki, bu da inteqrasiyanın inkişafına təkan verdi.
II Dünya müharibəsinə qədər inteqrasiya prosesi zəif
inkişaf edirdisə, ondan sonra o istehsalın beynəlmiləlləşməsi
prosesinin genişlənməsinə görə dünyada inteqrasiya prosesinin
inkişafı üçün siyasi əsasını aldı.
Bir tərəfdən istehsal güclərinin obyektiv inkişaf şəraitinə
əsasən, digər tərəfdən isə sosialist ölkələrinin alternativ siyasi
və iqtisadi inkişafı qismində qərb ölkələri tərəfindən irəli sürü
lən siyasi qarşıqoyma Avropada gücün polyarlaşmasına gətirib
çıxartdı. M.Maksimova qeyd edir ki, inteqrasiya özündə dünya
inkişafı tendensiyasını və istehsal qüvvələrin qanunauyğun
ümumi inkişafını, ictimai istehsalın və beynəlxalq əmək bölgü
sünün strukturunda irəliləyişləri, elmi-texniki inqilabı şərt
ləndirir.
Yuxarıda qeyd etildiyi kimi, inteqrasiya prosesinin inki
şafı üçün obyektiv şərt istehsalın və tədavülün beynəlmiləl
ləşməsi prosesidir. İnteqrasiyanın obyektləri: bazar iqtisadiy
yatlı ölkələrdə monopoliyalar və hökumət, planlı iqtisadiyyatlı
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ölkələrdə - sadəcə hökumət. İnteqrasiya prosesinin təhlili
zamanı müxtəlif sosial-iqtisadi sistemlərdə daim müxtəlif
prinsipial əsaslan nəzərə almaq gərəkdir.
Müasir dünya təsərrüfatında inteqrasiya prosesinə böyük
təsiri elmi-texniki tərəqqinin inkişafı və o, ilk növbədə beynəl
xalq iqtisadi əlaqələrin genişlənməsinə, dünya ticarətinin in
kişaf tempinin artmasına təsir göstərir. Yeni istehsal, xidmət
növləri ilə daxili bazarın doydurulması obyektiv olaraq milli
sərhədlər kənarına çıxmağa, digər bazarlara tətbiq edilməyə
gətirib çıxarır. Elmi-texniki tərəqqi ilə bağlı bir sıra faktlar var
ki, hansı ki, yeni şərtlərdə özünü başqa cür göstərir. Məsələn, II
Dünya müharibəsinə qədər. Bu faktorlar - sənayedə milli məh
sulun daha sürətli inkişafına, təbii strukturunun dəyişməsinə,
müəssisənin möhkəmləndirilməsi və kombinəedilmiş istehsa
lına, xüsusiləşməyə - dünya ticarətin inkişafını qabaqlamağa
onun gedişində inkişafa və məhsul axınlarının istiqamətinin
dəyişməsinə gətirib çıxartdı.
Dünya turizm bazarında inteqrasiya prosesi özünü daha
çox inkişaf etmiş ölkələrin bazarlarında göstərir. Bu ölkələrdə
mövcud olan inteqrasiya prosesinə misal olaraq sənaye, kənd
təsərrüfatı, nəqliyyat və əlaqələr sferalarında ayrıca milli struk
turların qarşılıqlı sıx əlaqəsi qismində turizm inteqrasiyasının
bazası burdadır.
İstehsalın inteqrasiyasını və istehsal prosesində inteq
rasiya münasibətlərini bir-birindən ayırmaq gərəkdir. Sonuncu
millətlərarası iqtisadi inteqrasiya və müəssisələrarası münasi
bətlər prosesində formalaşır. Turizm xidmətlərinin istehsalı
inteqrasiya xüsusi ədəbiyyatlarda kifayət qədər geniş işıq
landırılıb. Şaquli və üfüqi inteqrasiya prosesləri fərqlənir. İşin
məğzinə görə istehsal inteqrasiyasının bu iki forması iqtisadi
inteqrasiyanın əsası, ilkin şərtidir. Kapitalın təmərküzləşməsi
və mərkəzləşdirilməsi prosesi özünü məhz bu iki istehsal
inteqrasiya növündə tapır. Turizm sahəsində iqtisadi inteqrasiya
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istehsalın millətlərarası miqyasda daha yüksək ictimailəşdirilməsini tələb edir.
Yuxanda qeyd etdiyimiz kimi, iqtisadi inteqrasiyanın ob
yektiv şərti turizm xidmətlərinin istehsalının beynəlmiləlləşdirilməsi prosesinin davam etməsidir, hansı ki, elmi-texniki
tərəqqinin təsiri nəticəsində aynca ölkələrin çərçivələri geniş
lənmişdir. Y.A.Sdobnikov qanunauyğun olaraq beynəlxalq
iqtisadi inteqrasiya, o cümlədən turizm münasibətləri sahəsində
özünü göstərən aşağıdakı dərəcələrə ayırmışdır:
S milli çərçivə daxilində tədavül sferasının və istehsal
sferasımn təbii ictimailəşdirilməsi; əməyin, müəssisə çərçivə
sində birləşməsi; ictimailəşdirilmiş istehsal müəssisə səviyyə
sində yaranır; ictimayyət miqyasında xüsusiləşmiş subyektlər
arasında əməyin təbii bölgüsü;
S istehsalın və mübadilənin beynəlmiləlləşdirilməsi (tə
davül sferası vasitəsilə) ictimailəşmə prosesinin milli sərhədlər
kənarına tədavül sferası vasitəsilə çıxması; əməyin birləşməsi
milli sərhədlər hüdudlarında qalır və müəssisə çərçivəsində in
kişaf edir; ictimayyət çərçivəsində əməyin diferensiallaşması
davam edir, beynəlxalq əmək bölgüsü bazar vasitəsilə həyata
keçirilir;
S istehsalın və mübadilənin beynəlmilləşdirilməsi (isteh
sal sferası vasitəsilə); təsərrüfat həyatının beynəlmilləşdirilməsi
transmilli kooperasiyaların istehsal sahəsinə beynəlmilləşmə
prosesinin köçürülməsi; əmək birləşmələrinin inkişafı müəssisə
çərçivəsində davam edir, hansı kı, “filial iqtisadiyyatı” sekto
runu formalaşdıran milli sərhədlər hüdudlarında genişlənir;
S iqtisadi inteqrasiya - monopoliyalar, dövlət və regio
nal orqanların uyğun olaraq 3 müxtəlif mexanizmlərin köməyi
ilə cəhdlər, təsərrüfat həyatının beynəlmilləşdirilməsi prose
sinin tənzimlənməsinin potensial imkanlarının həyata keçiril
məsi; “birləşdirmə” prosesinin 3 qarşılıqlı səviyyəsində yaran
ması.

Hazırkı vaxtda turizm xidmətləri sferasında hər üç inkişaf
dərəcəsi qeyd olunur, hansı ki, bütün səviyyələrdə bir-biri ilə
sıx əlaqədədir, ayrıca turizm müəssisələrindən və korporasi
yalardan tutmuş regional dövlətlərarası turizm qruplarına qədər.
Bu, inteqrasiya prosesinin tədqiqatında öz izini qoyur. Əgər
bununla nəzərə alsaq ki, transmilli korporasiyaların və ayrıca
ölkələrin maraqları tez-tez bir-birinə ziddir, onda turizm sferasındakı inteqrasiya prosesi digər iqtisadi sahələrlə müqayisədə
çox çətin və qeyri-hamardır.
Qeyd etmək lazımdır ki, inteqrasiya prosesi istehsalın
ictimailəşməsinin qanunauyğun inkişafıdır, yeri gəlmişkən bu
əhəmiyyətli dərəcədə beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
sferasında baş verir. Əgər başda tədavül prosesi vasitəsilə çıxış
edirdisə, sonda isə istehsal sferasını tam əhatə edir. Hər hansı
bir inteqrasiya prosesi, bu və ya digər ərazidə mövcud olan
ictimai münasibətlərin təsiri nəticəsidir. İnteqrasiya prosesinin
öyrənilməsinin 3 səviyyəyə - monopoliya, dövlət, regional
qruplaşmaya bölünməsi qanunauyğundur.
Beləliklə, turizm xidmətlərinin beynəlxalq bazarında
birbaşa və ya dolayı yollarla inteqrasiya prosesinin inkişafına
təsir edən 3 müxtəlif yol fəaliyyət göstərir. Əgər birinci
səviyyə, yəni monopoliya üçün həm qonşu sahələrə kapital
qoyuluşu, turizm biznes sahəsinə birbaşa investisiya şəklində
xaricə ixrac edilməsi iqtisadi vasitələrin istifadəsi xarakterikdirsə, onda ikinci səviyyə, yəni dövlət dolayı, siyasi vasitə
lərdən, müxtəlif məhdudiyyətlər vasitəsilə (viza, sərhəd rəs
miləşdirmələri, valyuta kvotası və s.), həm də turizm sənaye
sinin “”özünkü” monapoliyalarda investisiya sahəsində proteksionist fəaliyyətlərdən istifadə edir. Üçüncü səviyyə, yəni
regional qruplaşmalar, turizm sferasında inteqrasiya prosesinin
tənzimlənməsi üçün fəaliyyət vasitələrini hələ tapmayıb, yəni,
müsbət fəaliyyətə malikdir, məhdudyətləşdirmə fəaliyyəti hələ
işlənib hazırlanmayıb. Bu, ilk növbədə, onunla əlaqəlidir ki, tu
rizm, dövlətlərarası iqtisadi münasibətlər sferası kimi regional
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qruplaşma səviyyəsinə çıxmamışdır, baxmayaraq ki, regional
qruplaşmalar bu və ya digər ölkələrə turizm axınını stimullaşdırmalan ilə əlaqəli siyasətlə bağlı ayrıca hadisələr möv
cuddur.
Son 10 illikdə turizm sahəsində 2 nəhəng monopoliya
qrupu ayrılmışdır - millətlərarası və transmilli. Birinci, əsas
kapital və rəhbərliyi aynca milli kompaniyalar arasında müəy
yənləşirsə, ikincisi isə - bütün idarəetmə sistemi və istehsal bir
milli kompaniyanın əlində cəmlənmişdir. Transmilli kom
paniyalara nümunə olaraq “intercontinental”, “Holiday İnns” və
digərləri aid ola bilər. 1972-ci ildə bütün müəssisələrin 15%-ni
ABŞ-ın hüdudlarında yerləşmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, turizmdə, o cümlədən sənaye
istehsalında transmilli kompaniyaların say artımı qeyd olunur,
kapitalın daha proqressiv inkişafı kimi. Bu proses özünü, məhz
turizm sahəsində daha güclü göstərir, belə ki, burada milli və
dövlət daha güclü çıxış edir. Əgər maddi istehsalda dövlət
“özünkülər” və “yadlar” birləşməsi məsələsinə nadir hallarda
müdaxilə edirsə, lakin turizm sahəsində müdaxiləsi daimi xa
rakter daşıyır. Məsələ ondadır ki, hazırkı halda dövlətin həm
iqtisadi həm də siyasi maraqları milli turizm müəssisələrin
maraqlan ilə qovuşur.
Transmilli kompaniyalar səviyyəsində inteqrasiya prosesi
özünün spesifik cizgilərinə və xüsusiyyətlərinə malikdir, hansı
ki, nəticədə inteqrasiya gedişatınm sonrakı səviyyələrini müəy
yənləşdirir. “Birləşmə” və ya “inteqrasiya” adlanan proses həm
iqtisadiyyatda, həm də siyasi və sosial münasibətlərdə dərin
nəticələrə malikdir. Turizm sferasında transmilli kompaniyala
rın inkişaf həcmi milli sərhədlərlə məhdudlaşdırılan kompani
yalara nisbətən onlara müəyyən üstünlüklərə icazə verir.
Bu, ilk növbədə, yerli turizm bazarının daha ucuz işçi
qüvvəsinin istifadəsi ilə əlaqəlidir. Bir qayda olaraq, kompani
yaların yatırımları yerli əhalinin əməyinin istifadəsi ilə yara
dılan maddi-texniki bazanın yaradılması ilə məhdudlaşır.
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İkincisi isə - bu gömrük maneələrinin dəf edilməsi, belə ki, gə
lirin ölkədən çıxarılması zamanı tamamilə başqa kanallardan is
tifadə olunur. Bundan başqa, xaricdə turizm biznesi ilə məşğul
olan kompaniya daha əlverişli şəraitdən istifadə edir. Bu, bir
tərəfdən iqtisadiyyatda vacib yer tutan kompaniyaların iştirak
etməsi ilə əlaqədardır, digər tərəfdən kompaniyaların daxili
nəqliyyat və ticarət bazarının monopoliyalaşdırılması ilə bağ
lıdır. Üçüncüsü isə, iri turizmin yaradılmasından sonra, trans
milli kompaniyalar yerli kapital resurslarını səfərbərliyinə və öz
dövriyyəsinə daxil etməyə başlayır. Sahənin yüksək multiplikatorluğu yerli kapitalları güclü cəlb edir.
Yuxanda qeyd olunan 3 hal transmilli kompaniyaların
birləşdirmə fəaliyyətində daha vacibdir.
İkinci səviyyədə inteqrasiya mexanizmi - yəni dövlət sə
viyyəsində, turizm sferasında özünü ikinci səviyyədən daha az
göstərir. Dövlətin rolu “özünkülərə” inteqrasiya üçün milli mo
nopoliyalara daha əlverişli şəraitin yaradılmasından və “özgə”
transmilli monopoliyaların təsirinin azaldılmasından ibarətdir.
Məsələ ondadır ki, turizm sahəsində, xüsusən də xarici tu
rizmdə dövlət valyutanın axıb gəlməsi kimi siyasətlərdə birbaşa
maraqlıdır - bu tədiyyə balansının tənzimlənməsində əsas şərt
dir. Bilavasitə monopoliyalardan əldə olunan gəlirlərdən başqa,
dövlətin özü dövlət qulluğu sistemi vasitəsilə azad çevrilən
valyuta əldə edir, məsələn, müxtəlif növ yığımlar, vergilər he
sabına toplanır. Bu yolla dövlət bilavasitə birinci səviyyədə
inteqrasiyanın stimullaşdırılmasında maraqlıdır, yəni monopo
liya səviyyəsində, həmçinin, xidmətlərin satış həcminin nəza
rətində maraqlıdır. Belə yollarla da bu fəaliyyət həyata keçirilir.
Dövlətin belə fəaliyyətinin 2 istiqaməti mövcuddur: “özünkülər
üçün”, “özgələrə qarşı”. Birinci halda bu tədbirlər turizmin
nəqliyyat, mehmanxana təsərrüfatı, informasiya kimi sahələ
rində kapitalın təmərküzləşdirilməsi prosesinin gücləndirilmə
sinə öz kompaniyaları üçün “imtiyazlı” bazarların yaradıl
masına istiqamətlənib. Belə ki, Fransada Lanqedok-Rusilon ra
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yonunun yenidən qurulması zamanı daha əlverişli şərait fransız
inşaatçıları və turizm monopoliyalan üçün yaradılmışdır. ABŞda bütün əksər hallarda heç bir xarici turizm firması öz
obyektini yaratma gücündə deyil. Bir sıra ştatlarda bu məqsədlə
xüsusi qanunvericilik mövcuddur. Başqa yolla dövlətin özünün
turizm və istirahət sahəsində investisiyalarda iştirakıdır. Bir
qayda olaraq, dəyərli layihələrlə, milli kompaniyaların gücünün
yetərsizliyi ilə əlaqəlidir.
Belə şəraitin yaradılması üçün dövlətin kifayət qədər
geniş tənzimləmə alətlərindən istifadə edir - vergidən, kre
ditdən tutmuş birbaşa və gizli subsidiyalaşmaya qədər. Əksər
hallarda birbaşa subsidiyalaşma aynca turizm rayonlarının
büdcəsində “inyeksiya” vasitəsilə həyata keçirilir, vergi siyasə
tində faizlər formal səviyyəyə qədər enir. Digər tərəfdən, dövlət
turizm xidmətləri istehsalının təmərküzləşməsi prosesinə bir
başa müdaxilə edir. Əsasən bu qidalanma, əyləncə, yerləşmə
sahələrinə aiddir.
“Özgələrə qarşı” dövlət əksər hallarda beynəlxalq iqtisa
diyyat və siyasət sahəsindən keçən münasibətlərə bir sıra təd
birlərdən istifadə edir. Məsələn, hər hansı ölkədən gəlmələrin
məhdudiyyətləşdirilməsi, ilk növbədə firmanın həmin ölkədəki
filiallara və obyektlərə, məhz bu ölkədən turistlərin qəbulu üzrə
ixtisaslaşdırılmış sahələrə təsir göstərir. Təbiidir ki, bir müddət
dən sonra bu obyektlər yerli, yaxud da qarışıq kompaniyaların
əlinə keçir. Rəqiblərin yerli bazarda sıxışdırılması baş verir. O
cümlədən bir sıra birbaşa və dolayı yolla özgə monopoliya rə
qibləri sarsıtmaq üçün diskriminasional
məqsədli vergi
sistemləri mövcuddur. Turizm sahəsində bu tez-tez nəqliyyat
növlərinə müxtəlif növ tariflərin tətbiqində özünü göstərir. Bir
çox hallarda dövlət yerli qüvvələrin diskriminasiasiyasına göz
yumur.
Regional qruplaşma səviyyəsində turizm bazarının inteq
rasiya prosesi bir tərəfdən dövlət və milli kompaniyaların mü
qaviməti ilə məhdudlaşdırılır, digər tərəfdən - özləri tərəfindən
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stimullaşdırılır. Bununla da regional qruplaşma səviyyəsində
inteqrasiya prosesinin ikili xarakteri özünü göstərir.
Regional qruplaşmada turizmə hələ ki, görünməyən ix
racın elementi kimi baxılır və əhəmiyyətli dərəcədə hazırkı
qruplaşmaya daxil olan dövlətin xarici iqtisadi fəaliyyəti ilə əla
qəlidir. Turizm sferasında turizmlə əlaqəsi olan, transmilli
kompaniyalar və ya milli kompaniyalar bu və ya digər dərəcədə
bütün regional qruplaşmada iştirak etməyə cəhd edir, belə ki,
qruplaşma səviyyəsində problemlərin həlli hökumət səviy
yəsində məsləhət xarakteri daşıyır və aynca milli bazarlardakı
iti monopoliyalar məqsədilə daha tez həyata keçirilir. Xüsusən
də bu, inkişaf etmiş ölkələrdə transmilli monopoliyaların hi
mayəsi altında yaradılan regional qruplaşmalara aiddir. Regio
nal qruplaşmalara ABŞ-in himayəsində yaradılan Sakit okean
Ərazisinin Turizm Assosiasiyası (PATA), 13 ölkənin birləşmə
sindən olan Latın Amerikası Turizm Təşkilatı Konfederasiyası
(COTAL) və s. nümunə ola bilər.
2.11.Turizm siyasəti
Beynəlxalq turizm dövlətlərarası münasibətlər səviyyəsin
də yaranan göstəricilərdən ibarətdir. Onun inkişafına əhəmiy
yətli dərəcədə xarici siyasət, ölkələrarası münasibətlər sistemi,
o cümlədən ölkədəki daxili siyasi və iqtisadi vəziyyət təsir
göstərir. Əgər bütünlükdə beynəlxalq turizm regiondakı ümumi
siyasi vəziyyətə təsir göstərirsə, onda turizmə, ilk növbədə,
ölkədəki daxili siyasi vəziyyət təsir göstərir.
Bizim fikrimizcə, turizm siyasətinə dövlətin xarici iqtisadi
siyasətini, beynəlxalq turizmin məqsəd və tədbirlərinin mahiy
yətini formalaşdıran elementi kimi baxmaq lazımdır. Turizm si
yasətinə, həmçinin xarici siyasət elementi kimi da baxmaq
lazımdır. Bunu aşağıdakı sxemdəki kimi ifadə etmək olar:
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Məhz belə qarşılıqlı əlaqə turizm siyasətini uzun müddətə
proqnozlaşdırmağa imkan verir. Qeyd etmək lazımdır ki, xarici
siyasətə, yaxud da xarici iqtisadi siyasətə tətbiq etdiyi
faktorlardan daha çox faktorları dövlət turizm siyasətinə tətbiq
edir, yeri gəlmişkən turizm siyasətinin dəyişməsi üçün hərə
kətlər digər sahələrə nisbətən daha çox reaksiya verir. Bu
onunla əlaqədardır ki, tələb tərəfindən subyektlər çıxış edərsə,
onların davranışı turizm bazarında şəxsi motivlərin, pisxoloji
xarakterlərin, əhəmiyyətli dərəcəsini müəyyənləşdirməyə im
kan verir. Buarda 2 əks qüvvə mübarizəyə girir: bir tərəfdən
təklif tələbin reallaşdırılması üçün şərait yaratmağa cəhd edir,
iqtisadi və mədəni-əyləncə xarakterləri ön plana çəkir, digəri
tələb tərəfindən siyasət xarakterli daxili təzyiqə məruz qalır.
Sözügedən vəziyyətdə qərarların qəbulu prosesi alternativ
seçimə əsaslanır. Bəzən hər iki qüvvə eyni istiqamətdə fəa
liyyət göstərən zaman, yəni ölkəyə turist səyahətinə imkan ya
radılması, turizm xidmətlərinin normal istehlakı üçün onun
zəmanətinə və seçim istiqamətlərinin sırf subyektiv qiymətlən
dirilməsini müəyyənləşdirilir.
Bu yolla dövlətin turizm siyasətinə ölkənin ümumi siyasi
fəaliyyəti tərəfindən baxılmamalıdır, həm də xüsusi hallar nöqteyi-nəzərincə daha dəqiq desək, ikitərəfli münasibətlər tərə
findən baxılmalıdır. Yeri gəlmişkən sonuncu turizm axınlarının
intensivləşdirilməsində daha əhəmiyyətli rola malikdir. Burada,
hətta 2 ölkənin turizm siyasətinin effektivliyindən danışmaq
olar, yəni bu və ya digər ölkədə, yaxud da hər iki ölkədə
turizmin inkişafına istiqamətlənmiş pasport, valyuta və gömrük
xarakterli tədbirlər kompleksinə nəzər yetirmək gərəkdir.
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Buradan belə bir nəticə çıxara bilərik: 1) xarici turizm və
siyasət (daxili və xarici) sıx qarşılıqlı əlaqədədir; 2) ölkənin tu
rizm siyasəti xarici iqtisadi fəaliyyətin bir hissəsidir, o, ölkənin
ümumi siyasi konsepsiyasında onun yerini və rolunu müəyyən
ləşdirir; 3) turizm siyasətinin ölkə daxilində həyata keçirilməsi
xarici turizm in ərazi inkişafına münasibətdə konkret addımların
atılması mərkəzləşdirilmiş şəkildə aparılmalıdır; 4) xarici turiz
min idarə edilməsi prosesi çıxışdır və ölkənin turizm siyasətinin
gerçəkliyini reallaşdırmadır; 5) turizm siyasətinin effektivliyi
konkret ölkələr arasında sistemli ikitərəfli münasibətlərlə
müəyyənləşdirilir, hansı ki, bir sıra tarixi, siyasi və iqtisadi fak
torlardan irəli gəlir, bu münasibətlər sistemini müəyyənləşdirir.
Nəticədə turizm siyasətinin effektivliyini ikitərəfli siyasətlərin
stabilləşdirilməsində, turizm axınının intensiv inkişafı və dəs
təkləmə şəraitinin reallaşdırılmasmda ifadə etmək olar.
2.12. Proqnozlaşdırma metodları və regional
iqtisadiyyatda beynəlxalq turizmin planlaşdırılması
Beynəlxalq turizm regionun inkişafına təsir edə biləcək
kifayət qədər yol və formalara malikdir. Onların əsasında
hazırkı prosesin inkişafının və zaman, məkan çərçivəsində onun
modelləşdirilməsinin müəyyən qanunauyğunluğunu üzə çıxar
maq mümkün olsun.
Turizmin regional inkişafa təsiri bir çox peşəkarlar, xü
susən də iqtisadçılar tərəfindən öyrənilmişdir. Yeri gəlmişkən
geniş yayılmış fikirlərə görə regiona pul resurslarının axınına
gətirib çıxarır ki, bu da iqtisadiyyatın digər sahələrinin inkişa
fım şərtləndirir. Lakin bu ənənəvi yanaşma üsulu köhnəlmişdir.
Hazırkı vaxtda turizmin sahələrarası əlaqəsi elə səviyyəyə
gəlib çıxıb ki, artıq ənənəvi yanaşma turizmin regional inkişafa
təsir dərəcəsi və formaları izah edilə bilinmir, belə halda onun
inkişaf yollarının proqnozlaşdırılması isə qətiyyən mümkün
deyil.
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Regiondakı qəliz münasibətlərin strukturunu göstərməyə
və tədqiq etməyə imkan verən bilən yeni metod sistemli yanaş
madır. Sistemli yanaşmanın metodoloji məğzi ondan ibarətdir
ki, tədqiqat obyektinə yanaşma ötənlə müqayisədə açıq şəkildə
yeninin tələbini ifadə edir.
Qeyd etmək lazımdır ki, sistemli yanaşma özü-özlüyündə
problemin həllini vermir, sadəcə, o yeni problemin quruluşu
üçün vasitədir və sistemli tədqiqat metodoloji mexanizm qis
mində çıxış edir.
Turizm xidmətləri sistemi anlayışı altında bir-biri ilə əla
qəli məlumat axınlarının girişləri və çıxışları, maddi və xammal
ehtiyatlarının bir tam kimi nəzərdən keçirilən tədqiqatlar ob
yektinin elementlərinin məcmusu başa düşülür. Regiondakı
turizm xidmətləri sisteminin strukturu turist axınına göstərilən
fəaliyyət prinsipi üzrə ayrılmış xidmətlər qrupu bloklar şək
lində müəyyənləşdirilir. Hər bir blok özündə təqdim olunan
xidmətlər və infrastrukturlar, vacib xidmətlərin fəaliyyətinin
bütün kompleksini yaradan obyektlər sistemini birləşdirir. Hər
bir blokun fəaliyyətinin effektivlik meyarı hazırkı xidmət nö
vündə turistlərin tələbatlarının maksimum ödənilməsidir. Bu
radan belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, turizm xidmətləri siste
minin əsas məqsədi bütövün maksimallaşdırılmasıdır. Bu məq
sədin reallaşdırılması üçün bütün bloklar sisteminin effektiv
fəaliyyəti tələb olunur.
Turizm xidmətləri sisteminin modelləşdirilməsi hazırkı
regionun fəaliyyət şəraitində optimal qərarın seçilməsinə imkan
verir.
Bir halda ki, regiona qəliz iyerarxiq sistem kimi baxırıq hər bir səviyyənin özünün idarəetmə sistemi olmalıdır. Bizim
tərəfimizdən regionun idarə edilməsinin 3 səviyyəsi qeyd edilir:
1) ümumi region xarakterli; 2) sahəvi; 3) elementar xarakterli
(ayrıca müəssisələrin idarəetmə orqanı). Turizmin əsas fəaliy
yət sahəsi olan regionlarda turizm xidmətləri sistemi artıq özü-
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özlüyündən ümumi regional xarakterli idarəetmə sisteminə
çevrilir.
Belə ki, turizm xidmətləri sistemi ona ətraf mühitin təsiri
nəticəsində fəaliyyət göstərir və “region” supersistemidir, ilk
növbədə onun dəqiq sərhədlərini, o cümlədən supersistemlə
qarşılıqlı formalarını müəyyən etmək vacibdir. Sistemin sər
hədləri onun dəyişən komponentləri olan obyektlər qrupları,
proseslər ilə fiksə olunur, bununla belə fəaliyyət və bu kompo
nentlərin daxili qarşılıqlı əlaqəsi onun vəzifə çərçivəsini müəy
yənləşdirir. Bunu məkan münasibətlərində turist kompleksləri
qismində ifadə etmək olar, yəni vahid ərazidə yerləşən və bütün
əhali qruplarının turizm tələbatının ödənilməsi qabiliyyəti olan
obyektlər qrupu.
Regional inkişafda daha sıx qarşılıqlı əlaqə turizm xid
mətləri sistemi və növbəti sistemləri arasında qeyd olunub: yer
ləşdirmə, demoqrafik, torpaqdan istifadə, nəqliyyat və rabitə
Regional səviyyədə turizmin proqnozlaşdır!İmasının va
cibliyi daimi turist axınının çoxalması ilə əlaqəlidir, hansı ki,
tez-tez keçdiyi əraziyə mənfi təsir göstərir. Bu səbəbdən də
regionun qarşısında turizm xidmətləri sisteminin inkişafının
dəqiq məkan-zaman parametrlərinin müəyyənləşdirilməsi mə
sələsi dayanır. Proqnozlaşdırmaya tələb 3 məqamla əlaqəlidir:
l) turizm hərəkatının özünün həcmi ilə; 2) maddi-texniki
bazanın inkişafının planlaşdınlmasının vacibliyi ilə; 3) yeni
münasibətlər sisteminin yaranması ilə.
Artıq qeyd edildiyi kimi, turizm sosial-iqtisadi xarakterli
anlayışdır ki, regional iqtisadiyyat şəraitində onun inkişafını 4
növə ayırmağa imkan verir: 1) texnoloji proqnozlaşdırma
(turizm xidmətləri sisteminin obyektinə - nəqliyyat, əlaqə, in
şaat, avadanlıq, informasiya, reklam və s. elmi-texniki inkişafın
fəaliyyətlərinin tətbiq edilməsi imkanı nəzərdə tutulur); 2) so
sial-iqtisadi proqnozlaşdırma (turizmdə tələbatların formalaş
dın İmasında sosial-iqtisadi şəraitin elementlərinin parametr
lərinin müəyyənləşdirilməsi başa düşülür); 3) sosial-psixoloji
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proqnozlaşdırma ((1) və (2) ilə əlaqəli turizm növləri və forma
larının proqnozlaşdırılması daxildir o cümlədən turizm ele
mentlərin subyektlər tərəfindən psixofizioloji qarşılanmasının
dəyişməsi); 4) siyasi proqnozlaşdırma (əhəmiyyətli dərəcədə
xarici turizmin inkişafı ilə, o cümlədən regional siyasətlə əla
qəlidir).
Regional inkişaf ilə proqnozlaşdırma növlərinin bəzi
qarşılıqlı əlaqə proseslərinə baxaq. Texnoloji proqnozlaşdırma
turizm xidmətləri sisteminin maddi obyektlər strukturlarında
mümkün dəyişiklik formaları kimi məkan sistemində həm
transformasiya sürəti ilə, həm də onun fiziki həcminin dəyiş
məsi ilə əlaqəlidir. Bu da bir sıra elementlər sisteminin yer
dəyişməsinə və fəaliyyət xarakterinin dəyişməsinə gətirib çıxa
rır. Uyğun olaraq da üstünlük şkalasında yeri dəyişir. Nəq
liyyatla əlaqəli nümunə -aviadaşımaların həcminin, təyyarənin
sürətinin və rahatlığının artması ilə əlaqəlidir; köhnə sürətli
dəmiryol xətləri qismində perspektivdə bu nəqliyyat növündə
daşımaların həcminin artmasını və üstünlük şkalasında
yerdəyişməsini gözləmək olar.
Sosial-iqtisadi proqnozlaşdırma regional proqnozlaşdırmanm özüdür, o, fiksə olunmuş çərçivə daxilində aparılır. Re
gionun inkişafı, onun əsas istehsal qüvvəsi turizmdə tələbata
birbaşa təsir göstərir, turizm xidmətləri sisteminin bazası üçün
maddi zəmindir. Praktik olaraq turizmdə proqnozlaşdırmanın
qəliz növü məhz budur, belə ki, idarəetmə blokunda qarşılıqlı
əlaqə sistemi modeldə, həm sahə üzrə , həm də sosial məlumat
axınlarını əhatə etməlidir.
Sosial-psixoloji proqnozlaşdırma elə planlaşdırma qabağı
proqnozlaşdırmadın hər bir adamın turizm fəaliyyətinin müəy
yən forma və növlərində tələbatının yaranması əsasının öyrən
məsini özündə birləşdirir. Praktik olaraq bu proqnozlaşdırmanm obyekti turizm xidmətləri istehlakçıları qruplarıdır. Ona
sırf əhalinin regional psixofizioloji xüsusiyyəti təsir göstərir.
Hazırkı etapda istehlakçı qrupların seçmə yolu ilə tədqiqi
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nəticəsində ümumi tendensiyanın proqnozlaşdırılması müm
kündür.
Siyasi proqnozlaşdırma regional siyasətilə bağlı bir çox
sualları əhatə edir. Regionun inkişafı üçün ümumi siyasətin
qurulması, turizmin regional inkişafın faktoru qismində istifadə
olunmasından asılıdır. Digər tərəfdən onun inkişafının hər bir
etapında regionun qarşısında duran siyasi-iqtisadi tapşırıq xarici
turizmin intensiv inkişafını stimullaşdıra bilər. Bütün hallarda
regionun inkişafının hökumət proqramı elə siyasi proqnoz
laşdırmaya əsasdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, turizmin ümumi inkişafının
proqnozlaşdırılması yolunda proqnozun bu 4 növü bir-biri ilə
sıx əlaqəlidir və ümumi proqnozun gedişinə təsir göstərəcək.
Bu səbəbdən də hər hansı bir proqnozlaşdırılma zamanı di
gərləri nəinki nəzərə alınmalıdır, hətta son nəticənin alınması
prosesinə bu və ya digər dərəcədə daxildir.
Hazırda mövcud olan turizmin proqnozlaşdırılma meto
dundan daha çox inkişaf etmişi ekstrapolyasiya metodudur.
Bütövlükdə onun üstünlüyünü və nisbətən sadəliyini inkar
etmədən qeyd etmək lazımdır ki, praktika bu yolla əldə olunan
hesabların nəticələrini inkar edir. Eyni zamanda ekonometrik
modellər turizm axınının intensivliyinə və istiqamətlərinə təsir
edən qəliz sosial-iqtisadi prosesləri nəzərə alma vəziyyətində
deyil. Onlardan vahid istehsal münasibətləri və inkişaf dərə
cələri eyni olan bir region, yaxud da region qrupları çərçivə
sində ayrıca hallar üçün istifadə etmək olar. Nə vaxt ki, hesab
lara inkişaf dərəcəsinə görə fərqlənən heç olmasa bir region
daxil edilirsə, onun təsirini praktik olaraq nəzərə almaq və ölç
mək mümkün deyil. Xüsusən bu, xarici turizmin proqnozlaşdırılmasına aiddir. Regional daxili axının qısamüddətli planlaşdırılmasını isə ekonometrik metodun köməyi ilə proqnoz
laşdırmaq olar.
Bununla yanaşı turizm hərəkatının gələcəkdə daha dəqiq
və etibarlı parametrlərinin müəyyənləşdirilməsinə imkan verən
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tədqiqat konsepsiyası və metodunun yaradı İması barədə düşün
mək vacibdir. Turizmdə daha effektiv metod sistemli yanaş
maya əsaslanan modelləşdirmə metodudur, bu da nəinki tu
rizmin daxili sistem ehtiyatlarını, hətta supersistemə daxil olan
digər sistemlərin təsirini nəzərə almağa imkan verir. Bu is
tiqamətdə bizim tərəfimizdən müəyyən addımlar atılıb, turizm
xidmətləri sistemi öyrənilib, onun morfologiyası, giriş və çıxış
axınları, bir-birindən asılı modellərin məntiqi şəbəkə qismində
regionda turizm axınlarının hesablanması metodikası yaradılıb.
Turizm üçün digər proqnozlaşdırmanın iki metodu
(ekspert qiymətləndirmələri və morfoloji parçalanma) şəxsi təd
qiqatlarda texnoloji və sosial-iqtisadi proqnoz sahəsində
proqnoz prosesində istifadə oluna bilər. Morfoloji parçalama
metodu, xüsusilə turizm xidmətləri sisteminin təhlili zamanı,
ayrıca blokların qarşılıqlı inkişafında effektivlidir.
Təəssüf ki, proqnozlaşdırıcı hesablarda modelləşdirmə
metodu lazımi inkişafım əldə etməyib. Ona görə baş verib ki,
əksər hallarda turizm xidmətləri sisteminə bir, ən yaxşı hallarda
iki və yaxud üç çıxış proqnozlaşdırılıb. Modelləşdirmə metodu
o halda effektivlidir ki, bir sıra qarşılıqlı əlaqəli çıxışlar, məhz
eynimənalı məqsədlər şəbəkəsi proqnozlaşdırılır. Məsələn,
modelləşdirmə metodu ilə regionda turizm xidmətləri sistemi
nin inkişafının nəinki iqtisadi effektivliyini, onun sahələrarası
əlaqələrini, o cümlədən əhali birliyinə sosial təsirini proq
nozlaşdırmaq olar. Məhz proqnozlaşdırmanın bu metodu regio
nal inkişafın planlaşdırılması istiqamətində daha perspektiv
lidir.
Beynəlxalq turizmdə proqnozlaşdırmanın ətraflı məğzinə
regional iqtisadiyyat və onun inkişafının sistemli proqnoz
laşdırılması çərçivəsində baxaq.
Regional iqtisadiyyatın hər hansı bir blokuna məxsus
beynəlxalq turizm müstəqil blok kimi planlaşdırmanın ümumi
qanunauyğunluğuna tabedir. Onun proqnozlaşdırılmasmın əsas
məqsədi obyektlərin üzə çıxarılması, fəaliyyət göstərən tenden
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siyalar, onun gələcəkdəki vəziyyətinin qanunauyğun inkişafı,
inkişafın müxtəlif faktorların və bütün regionun inkişafının
optimallaşdınlması məqsədilə daha effektiv yolların seçilmə
sidir. Bununla əlaqəli əhəmiyyətli metodoloji məna beynəlxalq
turizmin milli iqtisadiyyatında və ərazinin uzunmüddətli inkişaf
planlaşdırılması sistemində sualı yaranır.
Beynəlxalq turizmin inkişafının planlaşdırılması regionun
həm bütövlükdə, həm də onun ayrıca sisteminin təsərrüfat kimi
planlaşdırılması ilə sıx əlaqəlidir. Bunu planların hazırlanma
sının ilkin mərhələsi kimi planlaşdırma haqqında da demək
olar.
Qeyd etmək lazımdır ki, beynəlxalq turizmin proqnoz
laşdırılması sistemini digər iqtisadi sistemlərdən fərqləndirən
bir sıra xüsusiyyətlərə malikdir, belə ki, o, həm sistemin tərkib
hissəsi kimi, həm də ayrıca müstəqil vahid olmasından, digər
tərəfdən onun ayrıca obyektləri sistemin digər sahələri tərkibinə
qismən mənsubiyyətindən irəli gəlir.
Nəticədə beynəlxalq turizm sistemi həm ərazi, həm də
sahələr üzrə proqnozlaşdırmanın obyekti olur, ayrıca elementlər
isə - sahə və regional proqnozlaşdırmanın obyektləri, bu
səbəbdən də proqnozun elementləri bir-birinin üstünə toplanır,
bu da proqnozun hissələrinin öz aralarında uyğunluğunun
vacibliyinə səbəb olur.
Müstəqil xüsusiləşmiş sistem kimi nəinki turizm xidmət
lərini yaradan obyektlərə, həm də onun idarə edilməsi sisteminə
baxmaq olar, onun tərkibində isə — planlaşdırma və proqnozlaşdırmanın keyfiyyətinin daxili və xarici kriterilərini üzə
çıxarmağa imkan verir.
Beynəlxalq turizmin proqnozlaşdırılmasmın metodolo
giyasına keçərkən qeyd etmək lazımdır ki, proqnozun hazır
lanması sisteminin özü real çoxsəviyyəli iqtisadi sistemi əks
etdirməlidir, hansı ki, o ümumi regional proqnozun altsistemi
qismində çıxış edir və elementlər qismində eyni proqnoz hazır
lamalarını daxil edir. Bu, o deməkdir ki, regional iqtisadiyyatın
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proqnozlaşdırılması üçün tətbiq olunan metodologiyanın bütün
prinsipləri, həm də beynəlxalq turizmin proqnozlaşdınlmasında
da tətbiq olunmalıdır. Fərq proqnozlaşdırmanm səviyyəsindən
və sistemlərin spesifikasının hesablanmasından ibarətdir.
Beynəlxalq turizmin regional iqtisadiyyat proqnozlaş
dırma sistemlərinin metodologiyası bütövlükdə hazırkı ərazidə
cəmiyyətin inkişafimn tədqiqatı metodologiyası ilə bilavasitə
əlaqəlidir. Belə ki, məhz ictimai inkişaf tendensiyalannm, is
tehsal münasibətlərinin proqnozundan, elə turizmin özünün
inkişafimn istiqaməti asılıdır. Planlı və proporsional mərkəzləş
dirilmiş planlı iqtisadiyyat ayrıca sahələr üzrə sistemin inki
şafında zamanın hər bir anında məhdudlaşdınlan bütün sistemi
toplayır. Demək olar ki, beynəlxalq turizmin intensiv inkişafı,
məhz, belə iqtisadiyyatın müəyyən mərhələsində mümkün olur
və əhalinin turizm tələbatının ödənilməsi üçün ilkin şərait
yaradılır.
Proqnozlaşdırmanm spesifik problemləri olan passiv və
aktiv proqnozların qarşılıqlı münasibətləri, proqnozlaşdırmanm
texnologiyası və regionda turizm xidmətləri sisteminin fəaliy
yət keyfiyyətinin kriteririləri kimi məsələlərin öyrənilməsi
marağını daşıyır.
Passiv proqnozlaşdırma dedikdə mövcud olan tenden
siyaların ekstrapolyasiyası əsasında proqnozlaşdırma və əlavə
müdaxiləsiz struktur başa düşülür. Demək olar ki, turizm
inkişafının qısamüddətli proqnozlarının əksəriyyətini məhz bu
tip həyata keçirir. Aktiv proqnozlaşdırma isə qoyulmuş konkret
məqsədə çatmaq üçün sistemin inkişafının istiqaməti və struk
turunun dəyişdirilməsi məqsədinə malik məqsədyönlü proqnozlaşdırmanı nəzərdə tutur. Yeri gəlmişkən beynəlxalq turizm
sisteminin tənzimlənməsi iqtisadi siyasətin müxtəlif variant
larının seçilməsi yolu ilə müəyyən edilə bilər.
Regional iqtisadiyyatda turizmin passiv və aktiv proqnozlaşdmlmasınm qarşılıqlı münasibəti necə olmalıdır? Onlardan
heç biri təmiz halda istifadə oluna bilməz, belə ki, sadəcə
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passiv proqnozlaşdırmaqla məhdudlaşsaq, onda inersiyal hal
ların rolu arta bilər, beynəlxalq turizmdə isə bu inkişafın tez-tez
şüurlu şəkildə tormozlanmasıdır: əgər aktiv proqnoza əsaslan
saq, onda sahənin supersistem tərkibində qanunauyğun in
kişafından kəsilməsi təhlükəsi yaranır. Məhz buna görə də op
timal, hər bir sözügedən mərhələdə proqnozlaşdırmadan, passiv
və aktiv proqnozlaşdırmanm qarşılıqlı əlaqəsindən söhbət
getməlidir.
Optimal münasibətlər haqqında sualın həlli üçün bey
nəlxalq turizm sisteminin fəaliyyət kriteriyasına supersistem
tərkibində baxmaq vacibdir. Turizm xidmətləri sisteminin fəa
liyyətini 4 əsas kriteriyaya bölmək olar: 1) əhalinin turizm
xidmətlərinə məmnunluğu; 2) eko və demosistemlə əlaqəliliyi;
3) regional iqtisadiyyatın sahə sistemləri ilə əlaqəliliyi;
4) turizm siyasətinin regiondakı adekvatlığı. Məhz bu 4 kriteri
aktiv və passiv proqnozlaşdırılmanın istifadə dərəcəsini müəy
yənləşdirməlidir. Passiv proqnozlaşdırma sistemi zamanı bey
nəlxalq turizmə perspektiv sistem kimi baxılır, hansı ki, gələcək
çıxış vəziyyəti, indiki və gələcək çıxış vəziyyəti ilə müəyyən
ləşdirilir. Proqnozlaşdırmanm çıxış maddəsi fəaliyyət göstərən
hesabat-statistik məlumatların təhlilidir və çıxışın girişdən
asılılığının müəyyənləşdirilməsidir.
Turizmin aktiv proqnozlaşdırılması zamanı keçmişə bən
zədilmiş sistemə oxşadılır, hansı ki, girişlərin hazırkı vəziyyəti,
girişlərin hazırkı və gələcək vəziyyəti ilə müəyyənləşdirilir.
Regiondakı turizmin qısa texnoloji proqnozlaşdmİmasına
baxaq. Proqnozlaşdırmanm nizamının müəyyənləşdirilməsi
zamanı onun sahələr üzrə və regional proqnozlaşdırma ilə sıx
əlaqəsini nəzərə almaq vacibdir. Ümumi qarşılıqlı əlaqə sis
temində proqnoz hazırlamalarım aydındır ki, daha avtonom blok
lardan başlamaq lazımdır, hansı kı, turizm xidmətləri qrupudur.
Beynəlxalq turizmin proqnozlaşdırıİmasının əsas hədəfi
regionun ümumi inkişaf strategiyasına əsasən hazırlanır və bu
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strategiya gələcəkdə turizm xidmətləri sisteminin yollarını,
formalarını və konkret parametrlərini müəyyənləşdirir.
Bizim tərəfimizdən regionda turizm axınlarının bölgüsü
proqnozunun blok-sxemi hazırlanmışdır, harada ki, hər bir
blokun əməliyyat ardıcıllığı və bütün funksiyası göstərilmişdir.
turizm cəlbedicilik
elementlərinin seçimi
2. qarşılıqlı əlaqə və
əhəmiyyətinə görə
3. cəlbedici
elementlərinin
keyfiyyət həcmi
4. təsnifləşmə və inteqral
turizm rayonlarının
avrılması
1.

1.

turizm zonaların
ayrılması
2. landşaft
diferensiasiyası
3. ayrılmış ərazilərin
maksimal tutumunun
müəyyənləşdirilməsi

a)
1.
2.

3.

b) I

asudə vaxtın potensialı
turizm axınlarının
zona generasiyalarının
məkan xarakteristikası
turizm axınlarının
bölgüsündə statistik
model

1.

rayonun inkişaf
konsepsiyası
2. turizm zonasının
effektiv inkişafı
3. turizm axınlarının
bölgüsünün dinamik
modeli
4. kapital qoyuluşunun
bölgüsü modeli

C)
ç)
a) çıxış - turizmin birincidərəcəli rayonlarının mənimsə
nilməsi;
b) çıxış - 1. - zonaların sərhədlərinin fıksə edilməsi 2. maksimal tutum;
c) çıxış - turizm zonalarına maksimal axın;
ç) çıxış - t-ilinə turizm axınlarının son bölgüsü; t-ilinə
kapital qoyuluşun strukturu və bölgüsü.
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Blokdakı hər bir tapşırıq regionun əhalisinin və ərazinin
spesifik xarakteristikası nəzərə alınmaqla modellər qrupu şək
lində təsvir edilir. II blokun nəticələri IV blokun tapşırıqlarının
həlli zamanı məhdudlaşdırıcı sistemdə çıxış edir, belə ki, ona
regionda təbiətin qorunması və ekoloji tarazlığın saxlanması
tələbi daxil edilib.
Yuxarıda qeyd edilənlərdən belə nəticə çıxarılır ki, bey
nəlxalq turizm kimi qəliz və iyerarxik təşkilati sistemin təsviri
zamanı sadəcə olaraq bir model ilə və ya biraspektli sistem
modelilə keçinmək mümkün deyil. Hətta turizm axınlarının
məkan bölgüsünün və bu məqsədlə ərazi təşkilinin proqnoz
laşdırılması bir sıra digər sahə sistemlərinin parametrlərini
özündə birləşdirən stoxastik, deterministik kimi modellərin ya
radılmasını tələb edir. Məhz buna görə də turizm xidmətləri sis
teminin təsviri, adekvat real həqiqətləri çoxpilləli və
çoxaspektli iqtisadi-riyazi model bazasına əsaslanmalıdır.
Modellər sistemi strukturunun hazırlanması zamanı tu
rizm sistemlərinin proqnozlaşdırılması üçün bir sıra spesifik tə
ləbləri nəzərə almaq vacibdir. Məqsədin müəyyənləşdirilməsi
zamanı nəzərə almaq lazımdır ki, beynəlxalq turizm regional
iqtisadiyyatın həm sahələr üzrə sisteminin, həm də həmin əra
zinin sosial-iqtisadi sisteminin tərkib hissəsidir. Bundan başqa,
o təbii şəraitlə və onun qorunması tələbləri ilə kifayət qədər sıx
əlaqəlidir.
Belə ki, beynəlxalq turizmin obyektləri sistemi bizim
tərəfimizdən regional iqtisadiyyatın tərkibində baxılır, hər hansı
deyil, məhz minimum istehsal xərcləri ilə onun inkişaf məqsədi
əldə olunmalıdır. Bu o deməkdir ki, modellər sahələr üzrə və
regional effektlərin üzə çıxarılmasına və həyata keçirilməsinə
kömək etməlidir. Yeri gəlmişkən sahə altında elə effekt nəzərdə
tutulur ki, hansı ki, texniki inkişaf, turizm xidmətləri istehsalı
qaydalarının seçimi, təmərküzləşmə suallarının həlli, onların is
tehsalının ixtisaslaşdırılması və kooperativləşdirilməsilə, re
gional effekt isə həm ayrıca altsistemlərin, həm də bütün turizm
xidmətləri sistemlərinin son istehsal nəticələri qismində məkan
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yerləşdirilməsi ilə əlaqəlidir. Turizm xidmətləri istehsalının
xərclərini və nəticələrini üzə çıxarmaq üçün modellər sistemi
istehsalın bütün fazalarını təsvir etməli, o cümlədən istehsalın
bütün faktorlar dinamikasım göstərməlidir.
Modellər sistemi həm də turizm idarəetmə sisteminə
məlumat cəhətdən xidmət etməlidir. Beynəlxalq turizmin idarə
edilməsində mövcud olan iyerarxiya həm aqreqirləşmənin
səviyyəsinə və model göstəriciləri strukturuna, həm də model
sisteminin giriş və çıxışına müəyyən tələblər irəli sürür. İdeya
üzrə model sistemi bu nöqteyi-nəzərdən dekompozisya tipli
olmalıdır, harada ki, inkişaf göstəricilərinin sahələr üzrə, ərazi
və funksional detallaşdırması həyata keçirilir.
Əgər turizm sistemi modelinə proqnozlaşdırma planlaş
dırmanın elmi-analitik mərhələsidir kimi əsaslanıb baxsaq, o,
proqnozlaşdırmanın fəaliyyətinin reallaşdırılmasma və layihə
qərarlarının qəbul edilməsi üçün gərəkli olan məlumatlarla
təminatına kömək etməlidir. Bu, o deməkdir ki, model siste
mində fəaliyyət göstərən tendensiyalar və proseslərin qanuna
uyğunluqları, iqtisadi inkişafın alternativ variantlarının, plan
laşdırma mərhələsində qərar qəbulunun əsası olan variantların
işlənib hazırlanmasına kömək etmələrini nəzərə almalıdır.
Yuxanda qeyd etdiyimiz kimi, beynəlxalq turizmdə
proqnozlaşdırma metodologiyası regional iqtisadiyyatın ümumi
inkişaf metodologiyasına əsaslanır və bu, o deməkdir ki, mo
dellər sistemi, həmçinin, proqnoz metodologiyası ilə uyğun
laşdırılmalıdır. Prinsipcə göstəricilər sistemi sahələrdaxili və
sahələrarası turizm balansına əsaslanmalıdır, hansı ki, onun
vasitəsilə genişlənmiş turizmin yenidən istehsalının ümumi
qanunauyğunluğu ifadə olunur.
Turizmdən regional iqtisadiyyatın altsistemi kimi danı
şarkən onun proqnozlaşdırılması zamanı biz, ilk növbədə, mə
kan və zamanca avtonomluğa əsaslanırıq və inkişaf pers
pektivlərini onun həm digər sistemlər, həm də regionun ümumi
strategiyası kimi toplanan kriteriyalannın və funksiyalarının
məhdudiyyətli uçotunun əsasında nəzərə alırıq. Məhz, buna
166

görə də biz burada sistemə, nisbi müstəqil proses kimi proq
nozlaşdırma prosesinə uyğunluqda baxılmır.
Beynəlxalq turizm sistemlərinin proqnozlaşdınlma pro
sesinə nisbi özünü idarəetmə prosesi kimi baxmaq olar, yeri
gəlmişkən bu prosesdə onun idarəedilməsilə əlaqəli müəyyən
tələblərə riayət edilməlidir. Proqnoz modeli sistemi kifayət
qədər avtonom olmalıdır ki, proqnozun məqsədinin dəyişməsi
zamanı onun digər modellər sisteminə təsiri minimuma endirilə
bilsin. Modellər sisteminə digər tələb ondan ibarətdir ki, mə
lumat uyğunluğu olmalıdır, yəni onlardan birinin çıxışı digəri
üçün giriş ola bilsin. Yuxanda biz bloklardaxili modellər
sisteminə nümunə gətirdik.
Ümumi şəkildə regional iqtisadiyyatda turizm xidmətləri
sisteminin proqnozlaşdırılması üçün sistem modeli aşağıdakı
şəkildə təqdim oluna bilər.
I səviyyə

II səviyyə

III səviyyə

IV səviyyə

Beləliklə, beynəlxalq turizm sistemlərinin təkrar olunan
real iyerarxik elementləri model sistemində 4 səviyyədə
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ayrılmışdır, bununla belə, ayrıca modellər arasında həm ümu
mi, həm də strukturdaxili qarşılıqlı əlaqəni üzə çıxaran 2 aspekt
təqdim olunur.
Mahiyyətinə görə - dekompozisya tipinin bu sistemi,
harada kı, m üxtəlif səviyyəli modellərin sonrakı uyğunluğu ilə
obyektiv və funksional göstəricilərin ayrılması həyata keçirilir.
Sxemdən göründüyü kimi, I səviyyədə modellərin aqreqasiyası
bütün sistemi, onun ümumi xarakteristikasını, həmçinin,
istehsalını, turizm xidmətləri sistemi məhsulunun bölgüsünü və
istehlakmı təsvir edir.
Sonrakı səviyyələrdə daha detallaşdırmış model çıxış edir,
yeri gəlmişkən onlar üzrə hesabatlar daha yüksəksəviyyəli
sistemlərin toplandığı məhdudiyyətlər çərçivəsində aparılır.
Məhz belə tip modellər sistemi çoxvariantlı proqnozların iş
lənib hazırlanmasının daha yaxşı həllinə imkan verir.
Bu yolla regional iqtisadiyyatda turizm proqnozlaşdınlmasımn modellər sistemi, özündə bütün regional iqtisadiyyatda
proqnozlaşdırma modellərinin ümumi sistemlərində blok kimi
yaradılan və onunla əlaqəli informasiya axınlarının girişləri və
çıxışlarının avtonom təşkiletməsini ifadə edə bilər. Onun həlli
verilmiş giriş parametrlərlə sərbəst şəkildə də aparıla bilər.
Yuxanda baxılan regional iqtisadiyyatda turizm proqnozlaşdınlmasımn modelləri və metodologiyalan bu sahədə
aparılan tədqiqatlar sistemini kifayət qədər dəqiq təsvir etməyə
imkan verir. Mövcud olan statistika bir neçə başqa modellər
sisteminin operativ proqnozlaşdırma məqsədi üçün istifadə
edilməsinə görə hər halda bütün modellər çərçivəsindən istifa
dəyə imkan vermir. Bu da ona gətirib çıxanr ki, tədqiqatçılar
çox vaxt nisbi dəqiqəsizliyinə baxmayaraq proqnozlaşdırmamn
ekonometrik metodundan istifadə edir. Düzünü desək, heç bir
model dəqiq rəqəm verə bilməz, müəyyən buraxılmalann
uçotuna görə regional iqtisadiyyatda turizm xidmətləri sistem
lərinin ayrıca proqnozlaşdırma kriteriyalannın inkişafı üçün
ekonometrik modellərin aktiv istifadəsi mümkündür.
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III FƏSİL. BEYNƏLXALQ TURİZM BAZARININ
MÜASİR İNKİŞAFI PROBLEMLƏRİ

3.1.1960-2010-cu illərdə dünya turizmi:
Nəticələr və inkişaf tendensiyaları
Hazırkı vaxtda dünya beynəlxalq turizm bazan struktur
baxımından kifayət qədər inkişaf edib və özünün inkişafını
dərinləşdirməyə davam etdirir. 2011-ci ildə BTT-nın məlumat
larına görə dünya turizm hərəkatında 983 mln. insan iştirak
edib, yeri gəlmişkən ondan daxilolmalar 1,03 trilyon dollar təş
kil etmişdir.
Dünya turizm bazarı bu və ya digər ölkəyə turizm axınla
rının istiqamətlərinə və intensivliyinə həlledici təsir göstərir.
Dünya turizm strukturunun dinamikası aşağıdakı cədvəldə
təqdim edilib.
Dünya

Avropa

Asiya

Amerika

Afrika

Yaxın
Şərq

0.7
66.7
0.8
29.7
2.1
100
1.2
24.2
72.6
1.1
0.9
100
23.0
70.5
3.6
1.5
1.4
100
65.0
8.3
21.5
100
2.6
2.6
12.8
21.4
60.2
3.4
2.2
100
16.4
19.0
100
57.1
3.6
3.9
19.2
100
55.1
16.6
4.6
4.5
21.7
100
50.5
16.1
6.4
5.3
51.3
22.1
100
15.9
5.1
5.6
Mənbə: “UN WTO Tourism Highlights”, 2000,2012 Edition.
“Tourism Compendium”, 1980 - 2000

1950
1960
1970
1980
1990
2000
2005
2010
2011

Dünya turizm bazarı özünün spesifik qanunlarına görə,
yuxanda qeyd edilmiş əsas nəzəri vəziyyətlərlə inkişaf edir. Biz
burda bu qanunların daha dəqiq əlavələrini göstərmək istəyər
dik, yəni ki, digər sosial-iqtisadi proseslərlə qarşılıqlı əlaqəsi və
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dünya turizm bazarının dünya təsərrüfatının iqtisadi inkişafı ilə
qarşılıqlı əlaqəsi, o cümlədən regional çərçivədə əsas in k işa f
tendensiyalarına baxmaq istəyərdik.
Turizmin iqtisadi təhlili iqtisadiyyatın digər sektorları ilə
müqayisədə statistika və iqtisadi və analitik alətlərin aşağı sə
viyyəsi ilə məhdudlaşır və bu aşağıdakı faktorlarla əlaqəlidir.
a) turizm fəaliyyəti - bu ilk növbədə bir sıra xarakte
ristikadır (mobillik, turizm hərəkatı üçün maneələrin azalması
və s.), hansı kı, kənd təsərrüfatı və sənaye kimi sektorlara nis
bətən onun statistik təsvirini qəlizləşdirir;
b) Onun geterogenliyi həm təklifə, həm də tələbə nə
zərən turizm fəaliyyəti konseptuallığı və ayrıca iqtisadı fəa
liyyət sahəsi kimi çətindir. Buna görə də, turizm statistika
larının və iqtisadi-analitik alətlərin inkişafı məlumatların top
lanması və işlənməsi, konsepsiya və kriteriyalann müəy
yənləşdirilməsi üçün ilkin metodoloji tədqiqat tələb edir;
c) turizmdə statistik məlumatlar yerli personalın və ma
terialların əlçatan olması yetərsizliyi nəticəsində, həmçinin,
məhdudlaşdırılıb, xüsusən də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə.
Bu çətinliklər mövcud olan statistik materialların uyğunsuzluğu ilə izah edilir və tez-tez buraxılan metodoloji səhvlərə,
hətta BTT-da yol verir.
Bununla yanaşı beynəlxalq turizm tələbinin mövcud statis
tikası turizm axınları trendi biliyinə gətirib çıxarır və milli tu
rizm orqanları ilə qarşılıqlı əlaqəsinə kömək edir, hansı ki,
əsasən bu məlumatların hazırlanmasında cavabdehdir. Bu da bir
çox ölkələrdə turizmin əhəmiyyətinin qlobal qəbuluna gətirib
çıxardır.
Birinci bölmədə artıq qeyd etdiyimiz kimi, beynəlxalq
turizmin əsas statistik mənbələri aşağıdakılardır:
sərhəd yoxlamaları (avia, yerüstü, dəniz);
yerləşmə vasitələrində qeydiyyat;
turist icmalı (sərhədlərdə və ya obyektlərdə yoxlama):
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Sərhəd yoxlamaları bir çox ölkələrdə ona görə istifadə
edilir ki, bütün 3 üsullardan, sadəcə o ölkədən gedən beynəl
xalq turistlərin sayının müəyyənləşdirilməsinə imkan verir.
Avropa ölkələrinin sərhəd yoxlamaları mövcud deyil, möv
sümün zirvəsində obyektlərdə, yüksəksəviyyəli yollarda yox
lama aparılır və bu beynəlxalq turizm üzrə yeganə məlumatdır.
Beynəlxalq səviyyədə statistik məlumatların hazırlanması üçün
iki fundamental anlayış istifadə olunur: turistlər və ekskursantlar. Girişdə buna bənzər anlayışa biz baxmışdıq və gös
tərmişdik ki, bu kateqoriyaya kimi daxildir. M üxtəlif ölkələrdə
statistik göstəricilərin tamlığı bu qeydiyyatların təşkilatçılığı ilə
müəyyənləşdirilir. Bu gün biz təhlil üçün mövcud olan rəsmi
statistikadan istifadə etməyə məcburuq. Belə ki, statistika
daima təkmilləşir və illər üzrə yeni məlumatlar əlavə olunur.
Daha düzgün statistika milli statistikadır, hansı ki, rəsmi apa
rılır və nəşr olunur. Bu məlumatlar əsasında və hökumət orqan
larının məlumatları BTT-mn statistikası nəşr olunur. Bizim
çalışmamızda əsasən onun məlumatlarından istifadə edirik,
milli statistikadan əldə edilmiş bəzi məlumatlar və müstəqil
tədqiqatlar istisna olmaqla.
Kütləvi turizmin formalaşması dövründə dünya turizm
bazarının, turizmin müasir anlayışlarının necə inkişaf etməsinə
baxaq. Avropanın və Amerikanın inkişaf etmiş ölkələrindəki
turizm bazarları mümkündür, demək olar ki, turizm bazarının
ən qədimidir. 1841-ci ili əsası məşhur ingilis firması “Tomas
Kuk”-un qoyduğu kapital qoyuluşunun yeni sferasının baş
lanğıcı saymaq olar. 1841-ci ildə Almaniyada səyahət bürosu
yaradılmışdı, 1878-ci ildə İtaliyada, 1893-cü ildə isə Belçika və
Yaponiyada turizm sahəsində kapitalın təşkilinin eyni formaları
yaradıldı. Turizm tarixi haqqında daha ətraflı məlumatlarla
Z.Filipoviçin “Turizm tarixi” kitabında tanış olmaq olar.
Bu yolla artıq əsrin əvvəllərində Avropa və Amerikada
turist miqrasiyası təşkilatı müntəzəm xarakter almağa başladı.
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İndiki vaxta qədər inkişaf etmiş turizm bazan 7 mər
hələdən keçmişdir: 1) 1914-cü ilə qədər; 2) 1914-1939-cu illər
arası; 3) 1945-1950-ci illər arası; 4) 1950-1951-ci illər arası; 5)
1961-1975-ci illər arası; 6) 1976-1990-cı illər arası; 7) 19912000-ci illər arası: indi dünyada turizm hərəkatının və uyğun
olaraq dünya turizm bazannın inkişafının 7-ci etapı sona yetib.
Yuxanda göstərilən mərhələlərə əsasən dünyada baş verən
qlobal xarakterli siyasi-iqtisadi dəyişikliklərlə əlaqəlidir. Bu
mərhələlərdən hər biri özünün xarakterik cizgilərinə və xüsu
siyyətlərinə malikdir, hansı ki, bütövlükdə dünya turizm in
kişafının ümumi gedişinə təsir göstərir. Gördüyümüz kimi, hər
bir mərhələdə müvəqqəti etap getdikcə qısalır və bu onunla
əlaqəlidir ki, dünya turizm bazarının inkişaf hərəkəti əmtəə
bazarının ümumi qanunauyğunluğuna tabedir.
I Dünya müharibəsinə qədər, yəni 1914-cü ilə qədər bey
nəlxalq turizm Avropada əhəmiyyətli inkişafı etmişdir. Demək
olar ki, səfərə getmənin rəsmiləşdirilməsinin, ölkənin inkişafı
üçün heç bir əngəl yaratmayan, demək olar ki, bütün valyu
taların istisnasız konversasiyasının ideal şəraiti. Yerləşdirmənin
ənənəvi əsası fərdi sektorda cəmlənmişdi və hələ sənaye
əsasında deyildi. Nəzərə almaq lazımdır ki, səyahət edənlərin
böyük əksəriyyəti imtiyazlı sinfə məxsus idi ki, uyğun olaraq
turizm xidmətlərinin yüksək dəyərinə gətirib çıxarırdı. Lakin
həmin sinfin azsaylı olması turizm hərəkatının inkişafına
məhdudiyyət qoyurdu. Kapitalın turizm bazarına tətbiqi uyğun
istehlakçılar olmadan mümkün deyildi. Onların formalaşdı
rılması vacib idi.
Təbiidir ki, əhalinin orta təbəqələrinin - meşşan, işləyən
aristokratiya, cəlb olunduğu səyahətin kütləvi təşkilatı for
masına diqqətin ayrılması başladı. Turizm təşkilatı formasının
sonrakı inkişafı bu qrupa əhalinin daha geniş təbəqələrinin da
xilinə gətirib çıxartdı. Bu da səyahətin qiymətinin dəyişməsinə
səbəb oldu.

Turizm hərəkatında birinci böyük dönüş elə I Dünya
müharibəsindən dərhal sonra baş verdi.
Müharibələrarası dövrdə, 1939-cu ilədək bir tərəfdən öl
kələrdə daxili iqtisadi və siyasi vəziyyət, digər tərəfdən bey
nəlxalq münasibətlərdəki gərginlik nəticəsində turizm hərəkatı
enişlə xarakterizə olunurdu. Nəzarətsiz xaricə səfərlər əhə
miyyətli dərəcədə valyuta itkilərinə gətirib çıxarırdı ki, müha
ribədən sonrakı Avropa şəraitində bir sıra ölkələrin tədiyyə
balansı strukturunda neqativ dəyişikliyə səbəb olurdu. Bu dövr
səfərlər üzərində nəzarətin güclənməsi və turizm mübadiləsinin
məhdudiyyəti ilə xarakterizə olunur. Bundan başqa, bu dövrdə
turizm hərəkatına həm də 1929-1932-ci illərin iqtisadi böhranı
təsir göstərirdi. Valyutanın sıx-sıx devalvasiyası xırda turizm
firmalarının kütləvi iflasına gətirib çıxartdı; faktiki olaraq Av
ropanın turizm bazarı idarə edilməməyə başladı və kapital qo
yuluşu riskli idi.
Beynəlxalq turizmin intensivliyinin azalması daxili turiz
min aktivləşməsinə gətirib çıxartdı, hansı ki, hər-halda boşu
doldura bilməzdi.
II Dünya müharibəsi beynəlxalq turizm hərəkatını sıfıra
endirdi. Yerləşdirmə, qidalanma, nəqliyyat bazası dağıdılmışdı.
Demək olar ki, 1950-ci ilə qədər turizm bazasının inkişafının 3cü etapının sonu məhz bu dövrə aid edilir. Bu vaxt bazarlar
bərpa edilir və Avropa və Amerika ölkələrində və digər qitə
lərdə müharibədən əvvəlki turizm əlaqələri qurulmağa başladı.
4-cü etap sənayecə və ticarət-maliyyə kapitalının turizm
sənayesinə geniş tətbiqi ilə xarakterizə olunub və 1960-cı ilə
qədər davam edib. Nə vaxt ki, Qərb və Şərq ölkələri arasında
beynəlxalq münasibətlərin köklü yenidən qurulması başladı,
sənaye, mədəni, iqtisadi əlaqələr gücləndi.
Bu dövrdə müharibədən əvvəlki dövrün bir çox rəsmiy
yətləri praktik olaraq aradan qaldırıldı. Qərbi Avropa ölkə
lərinin AİB-də birləşməsi onlar arasında turist miqrasiyasının
genişlənməsinə əlavə şərait yaratdı. Turizm sənayesinə millət-
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lərarası turizm kapitalının axını başladı. Kapitalın Qərbi Avro
paya ixracı geniş miqyas aldı və əhəmiyyətli dərəcədə meh
manxana sənayesində istifadə edilirdi.
Bu dövr yerləşdirmə bazasının müasirləşdirilməsi və
genişləndirilməsində həlledici oldu. Fransa, İtaliya, Avstriya,
İsveçrə kimi ənənəvi turizm ölkələri müasir mehmanxana
şəbəkələrini, motellər və digər yerləşdirmə vasitələrini yaratdı.
Gömrük rəsmiləşdirilməsi maksimum yüngülləşdirildi, sadəcə
valyuta çıxarılmasında məhdudiyyətlər qalırdı. Müharibədən
sonrakı iqtisadi canlanma və əhalinin həyat səviyyəsinin
yüksəlməsi ilə axma kütləvi orta təbəqənin daxil edilməsi, bu
dövrdə təklifin səviyyəsinin artmasına gətirib çıxartdı. Regional
şəraitdə bu qanunauyğun olaraq kapitalqoyuluşun inkişafına və
uyğun infrastrukturun yaranmasına gətirib çıxartdı.
60-70-ci illərdə konfrontasiya siyasətindən dinc yaşamaq
siyasətinə keçid sosialist ölkələrindən Qərbi Avropa və Ame
rika turist bazarında turistlərin kütləsinin artmasına imkan verdi,
xarici kapitalın isə sosialist ölkələrində turizm sənayesinin
yaradılması üçün daxil edilməsinə imkan verdi. Dünya turizm
bazarında inkişaf 5-ci etapda 1975-ci ilə qədər davam etdi. Bu
dövr beynəlxalq turizmin indiki vəziyyəti tam formalaşdı,
turizm bazan isə müstəqil əmtəə bazanna bölündü.
Qeyd etmək lazımdır ki, dünya turizm xidmətləri bazannm inkişafına xüsusi təsiri 60-cı illərdə başlayan elmi-texniki
inqilab göstərmişdir, hansı ki, məsafə anlayışını köklü dəyiş
dirdi, səyahətçinin yolda keçirdiyi vaxtı qısaltmağa imkan verdi,
əlaqələrin və turizm xidmətləri istehsalının idarə edilməsinin
daha mükəmməl formalarını yaratdı.
1960-ci illərdən sonra Qərbi Avropa ölkələrində iqtisa
diyyatın dirçəlməsi dünya turizmi üçün əlverişli şərait yaratdı,
belə ki, bütün dünya turizm hərəkatının 85%-ni Qərbi Avropa
və Amerika ölkələrindən olan turistlər təşkil edirdi.
Turizm mübadiləsinin intensivləşdirilməsi bazarda bir
sıra bərpa olunmayan dəyişikliklərə səbəb oldu. Birincisi, ba-

zarm daimi beynəlmiləlləşməsi baş verirdi, gömrük və sərhəd
nəzarətinin yüngülləşdirilməsi nəzərdə tutulur, turizm sahə
sində fəaliyyəti bütün planeti əhatə edən hökumət və qeyrihökumət təşkilatların çoxalması baş verirdi. Bundan başqa,
bazarın beynəlmiləlləşməsi ilə turizm məqsədli kapital daşı
malarının inkişafı müşahidə olunurdu.
İkincisi, dünya bazarında turizmlə əlaqəli kapitalın mər
kəzləşdirilməsi və təmərküzləşdirilməsini ifadə edən monopoliyalaşma prosesi intensivləşirdi. Nəhayət, üçüncüsü,
dövlətin turizm tədbirlərində həm iqtisadi, həm də siyasi rolu
artırdı.
Dünya turizm bazarında əsas qarşılıqlı əlaqələr aşağı
dakıların təsiri nəticəsində formalaşır: a) dünya iqtisadiyyatının
ümumi inkişafı bir tərəfdən turizm birləşmələri inkişaf tempinə
digər tərəfdən, sənaye, maliyyə və ticari kapitala, həmçinin, da
xili bazarın tutumuna təsir edir; b) elmi-texniki tərəqqinin in
kişafı, xüsusən də turizm hərəkatına bilavasitə təsir edən sa
hələrdə; c) dünya əmtəə bazarının inkişafı; ç) ölkələr arasındakı
iqtisadi və siyasi münasibətlərin inkişafı. Bütün bu müna
sibətlərə müasir dünya iqtisadiyyatında baş verən proseslər
prizmasından baxmaq vacibdir.
İqtisadiyyatın inkişafının xüsusiyyətləri təsadüfi və mü
vəqqəti səbəblərdən asılı deyil, məhz dünya təsərrüfatı inkişa
fının yeni obyektiv qanunauyğunluqları və tarixi şəraitdən
asılıdır. Bu yeni qanunauyğunluqlar öz əksini dünya turizm
xidmətləri bazarında da tapır. Bu qanunauyğunluqlar və qar
şılıqlı əlaqələr iqtisadi böhranların turist həcmi ilə, dünyada tu
rizm hərəkatının inkişafının intensivliyi ilə müqayisə olunduğu
zaman özünü göstərir.
Məlumdur ki, bazar iqtisadiyyatı dövrlü inkişaf edir. Əgər
I Dünya müharibəsinə qədər təkrar istehsal böhranları qısa
müddətli idisə, I və II Dünya müharibələrarası müddətdə onlar
uzunmüddətli oldu. Bütün dünya iqtisadiyyatını iflic edən 3
dərin böhran qeyd olunub: 1921-22-ci illər, 1929-33-cü illər,
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1937-38-ci illər arası, sonuncu başlamış müharibə tərəfindən
yarıda kəsilmişdi. Dünya turizm statistik tədqiqatları böhranın
başlaması ilə beynəlxalq turizmin inkişaf tempinin düşməsinin
birbaşa asılılığını göstərir. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki,
müharibələrarası dövrdə beynəlxalq turizm sərhəd və gömrük
rəsmiləşdirilməsinin sərtliyi ilə xarakterizə olunur. Bu məhdu
diyyətlər haradasa böhranların milli və regional turizm bazar
larına təsirini stabilləşdirirdi.
Müharibədən sonrakı dövrdə 3 qlobal böhran qeyd
olundu: 1957-58-ci illər, 1974-75-ci illər, 1979-80-ci illər arası.
Dünya iqtisadiyyatının inkişafının birinci dövrü əhəmiy
yətli dərəcədə müharibələrin nəticələri ilə, Avropa iqtisa
diyyatının bərpası problemləri ilə müəyyənləşdirilirdi. ABŞ
üçün bu sonrakı qızğın inkişaf dövrü idi, çoxlu milli bazarların
tutulması, Avropa ölkələrinin bir sıra vacib sahələrinə kapi
talının nüfuz etməsi. Bu dövrün xüsusiyyəti bir çox ölkələrin
inkişafı üçün vacib olan valyuta ehtiyatlarının yetərsizliyi idi.
Və nəticə - xarici turizmin genişlənməsi, xüsusən də ABŞ və
Kanadadan olanlar, sərhəd və gömrük rəsmiləşdirilməsinin kəs
kin yüngülləşdirilməsi, dolların, xüsusən də Amerika dollarının
aparılmasına qoyulan məhdudiyyətin qaldırılması.
1957-ci ildə dünya böhranı başladı, hansı ki, istehsalın və
dünya ticarətin kəskin enməsi ilə müşayiət olundu, bu da təbii
olaraq beynəlxalq turizmin enməsinə səbəb oldu. Xüsusilə də
ABŞ, Fransa və İtaliyadan gəlişlər azaldı.
1959-60-cı illəri müharibədən sonrakı dünya iqtisadiy
yatının inkişafının ikinci dövrü saymaq olar. Həmin vaxt dünya
bazarında güclərin düzülüşü dəyişdi. Sənaye istehsalında AFRin, Yaponiyanın, İtaliyanın geridə qalmasının aradan qaldırıl
ması ilə ABŞ-ın dünya ticarətində payı azaldı, bu da onun
nüfuzunun zəifləməsinə gətirib çıxartdı. “Dollar aclığı” nisbi
valyuta stabilliyi ilə əvəz olundu ki, bu da onlara dünya ba
zarına azad müraciət etməyə icazə verdi. Bunun nəticəsi olaraq
Fransa, İtaliya, AFR, Böyük Britaniya, Yaponiya kimi ölkələr
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də turizm hərəkatının inkişafı müşahidə olundu. İqtisadi yük
səliş dövrü 70-ci illərə qədər davam etdi, bundan sonra isə dün
ya iqtisadiyyatı dərin və uzun sürən böhrana girdi
(YUNKTAD-ın Baş Katibinin hesabatında qeyd edilir ki, məhz
bu illərdə kapitalist aləmində iqtisadi böhran başladı, qərb
alimlərinin müqayisəsinə görə şiddətinə və dərinliyinə görə 30cu illərin əvvəllərində baş verən böhranla müqayisə etmək olar).
Bu böhran, sadəcə sənaye istehsalını əhatə etmədi, həm də bey
nəlxalq turizmin inkişaf tempinin zəifləməsinin səbəblərindən
biri olan bütün xidmət sferasını əhatə etdi.
Dünya iqtisadiyyatını 70-ci illərdə əhatə edən böhrana
iqtisadi nöqteyi-nəzərdən baxmaq olmaz, belə ki, o bütün
cəmiyyətin sosial, siyasi və ideoloji strukturunu dərin zəbt
etmişdi. Şüurlardakı, siyasətdəki və insanların həyat tərzindəki
dəyişiklik inkişaf etmiş kapitalist ölkələrindən turistlər, səyahət
coğrafiyasına və strukturuna bilavasitə təsir göstərdi. Bu dövrdə
Avropanın sosialist ölkələrində turizm hərəkatının inkişafı
qeyd olunurdu. Təkcə 1970-83-cü illər ərzində kapitalist ölkə
lərindən ÇSSRİ-yə gələnlərin sayı 2.4, Polşaya 2.3 dəfə, SSRİyə 1.5 dəfə, Bolqarıstana 3.1 dəfə, ADR-ə 2.4 dəfə,
Macarıstana 4 dəfə, Rumıniyaya 1.4 dəfə artdı.
Belə ki, 1974-80-ci illərdə baş vermiş böhranın inkişafı
inflyasiyanın güclənməsi ilə xarakterizə olunur. İlk dəfə olaraq
böhran dövrü ərzində əmtəələrin qiyməti azalmaq əvəzinə
şiddətlə artırdı. 1981-ci ildə istehlakçı qiyməti indeksi 1970-ci
illə müqayisədə ABŞ-da 2.1 dəfə, Kanadada 2.1 dəfə, Fransada
2.5 dəfə, Böyük Britaniyada 3.6 dəfə, AFR-da 1.6 dəfə,
Yaponiyadan 2.3 dəfə yüksəldi. Ölkədəki qiymətlərin qalxması
qanunauyğun olaraq turist gəlmələri və getmələri sayının aşağı
düşməsinə səbəb oldu. Bu dövrdə turistlərin öz ölkələrindən
nisbətən aşağı qiymətli ölkələrə yerdəyişməsi tendensiyası
başladı.
İnflyasiyanın daha çox artımı ABŞ-da müşahidə olunur
du. Tədavül kanalı vasitəsilə Qərbi Avropa ölkələrinə nəzarət177

siz dollar aparılması ABŞ-da avrodollar bazarının istifadəsi val
yuta miqrasiyasına, çox ölkələrin turizm siyasətinə əhəmiyyətli
dərəcədə təsir göstərdi. Avropa ölkələrinin axıb gələn dolların
qarşısım alma bilməməyi mübadilə valyutası əsasında turizm
bazarını monopollaşdırmasına kömək etdi. Bu yolla milli
turizm bazarlarının mübadilə kanalları daha da ABŞ-m maliyyə
siyasətindən, regional bazarlarda amerikan monopoliyalarının
əməliyyat həcmindən asılı olmağa başladı.
70-ci illərin böhranı bazar potensialına təsir edən bir çox
faktorların pisləşməsi ilə müşayiət olunurdu. Bu, ilk növbədə,
işsizlərin sayını artmasına, real gəlirlərin azalmasına, mən
zillərin, xidmətlərin və s. qiymətinin artmasına təsir edirdi və
bu məqamlar beynəlxalq turizmə potensial tələbin səviyyəsinin
azalmasına gətirib çıxarırdı. Böhtan xüsusilə gənclərə və qoca
lara güclü zərbə vurdu.
Artıq burda müqayisəli təhlilin nəticələrinə görə bütün
lüklə qeyd etmək olar ki, dünya iqtisadiyyatının inkişafı əhə
miyyətli dərəcədə dünya turizm bazarının inkişafına təsir gös
tərir. Bu məntiqi nəticədir, belə ki, turizm bazarı dünya iqti
sadiyyatının üzvü surətdə bir hissəsidir və bütün sosial, siyasi
və iqtisadi xarakterli dəyişikliklər birbaşa turizm bazarının
strukturuna və həcminə təsir göstərir.
70-ci illərdə beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə başlayan
kəskin böhran turizm bazarı, kapital qoyuluşu sferaları uğranda
müharibəyə, Asiya, Afrika və Latın Amerikası ölkələri arasında
turizm sferasında münasibətlərin köklü qırılmaları prosesinə
gətirib çıxartdı.
İqtisadi böhran şəraitində, xüsusən də turizm aktivliyinin
düşməsi şəraitində bu və ya digər milli, yaxud da regional ba
zarlara turistlərin cəlb olunmasında kəskin mübarizəni geniş
ləndirdi. Baş verən enerji böhranı özü ilə bərabər benzinin qiy
mətini artırdı, turizm nəqliyyatı bazarı strukturunun dəyiş
məsinə səbəb oldu, çoxölkəli səyahətin rolu gücləndi. Valyuta
böhranının sonrakı inkişafı aşağı və orta qiymətli restoran və
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mehmanxanaların sayının artmasına gətirib çıxartdı. Xırda,
hətta iri turizm firmalarının iflasını gücləndirdi, kapitalın
təmərküzləşməsi prosesi davam edirdi. Daha əvvəl biz bu
prosesi bir sıra Avropa ölkələrində işıqlandırmışdıq.
Bu dövr üçün daha xarakterik hal inteqrasiyanın üfüqi və
şaquli formasıdır. Üfüqi inteqrasiya prosesini udma prose
sindən ayırmaq lazımdır, hansı ki, həmin illərdə daha aktiv
inkişaf edirdi və bilavasitə rəqabət mübarizəsinin çətinlikləri ilə
əlaqəlidir.
Qeyd etmək vacibdir ki, 70-80-ci illərdə dünya turizm
bazarının inkişafı prosesinə həm də sosialist ölkələrin bazarları
kifayət qədər təsiri göstərməyə başladı. Birincisi, burada
qarşılıqlı səfərlərin, həmçinin kapitalist ölkələrinə səfərlərin
həcminin, misilsiz artımı qeyd olunurdu. Ümumiyyətlə, bu dövr
dünya bazarının qərb hissəsinin nisbi enməsi fonunda sosialist
ölkələri üçün daha çox yüksəliş qeyd olunmuşdur. Bu yük
səlişin əsasında bu ölkələrdə olan müasir turizmin maddi-tex
niki bazası formalaşdı, xaricə getmənin şərtləri mahiyyətcə
yüngülləşdi və turizm səyahətlərinə daha çox əhali təbə
qələrinin iştirakı başladı.
1980

1990

201
2537
5486
Bolqarıstan
6320
Macarıstan
525
13996
1444'
5800
ADR
14495
184
1889
7080
Polşa
2289
6742
Rumıniya
103
6500
711
2059
SSRİ
1319
3545
18503
ÇSSR
1960-90-cı illərin milli statistika məlumatlarına görə
’qiymət *' məlumat yoxdur

1960

1970

1586
20510
3400
3009
7204
7360

Qeyd etmək lazımdır ki, bu zaman dövründə sosialist
ölkələrində iqtisadi və sosial inkişaf və turizm səfərləri inkişafı
göstəriciləri arasında kifayət qədər sıx əlaqə müşahidə olunurdu.
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Turizm göstəriciləri və adambaşına düşən milli gəlir, istehlak
fondu, istehsal olunmuş ümumi məhsul, qazanılmış haqqın real
indeksi, pərakəndə əmtəə mübadiləsi, yaşayış yeri ilə, televizor
ilə, avtomobillə təminat və s. kimi göstəricilərlə aparılan
korrelyasiya təhlili kifayət qədər sıx əlaqəni göstərdi.
Korrelyasiya əmsalı (1960-85-ci illərdə hesablanıb)
Adambaşına düşən
milli gəlir
Adambaşına düşən
istehlak fondu
Ümumi milli gəlir
Qazanılmış haqqın
real indeksi
Avtomobillə
təminetmə
Televizorla
təminetmə
Yaşayış yeri ilə
təminetmə
Pərakəndə əmtəə
mübadiləsi

I Bolg
0.992

Mac
0.751

ADR
0.987

Polşa | Rum
0.997 0.879

SSRİ
0.966

ÇSSR
0.986

0.774

0.879

0.675

0.821

0.742

0.638

0.902

0.993
0.727

0.965
0.523

0.523
0.651

0.987
0.817

0.810
0.715

0.751
0.641

0.817
0.751

0.851

0.900

0.821

0.912

-

0.981

0.879

0.915

0.901

0861

-

-

0.972

0.981

0.817

0.998

0.812

“

0.915

0.883

0.759

0.819

867

0.978

0.888

0.823

0.965

Demək olar ki, Avropa sosialist ölkələrində beynəlxalq
turizm bazarı mövcud olan sosial-iqtisadi formasiyaya məxsus
qanunauyğunluqlara uyğun inkişaf edirdi.
Zamanın bu dövründə Avropanın sosialist ölkələrində
sosial və iqtisadi inkişafda əhəmiyyətli dərəcədə tərəqqi mü
şahidə olunurdu ki, bu da bu ölkələrdə beynəlxalq turizm ba
zarının inkişafına təsir göstərirdi. Daha əvvəl qeyd etdiyimiz
kimi, əsas təklif beynəlxalq turizmin maddi-texniki bazası idi.
Qanuna uyğundur ki, bu elementlərsiz bazarın inkişafı həyata
keçirilə bilməzdi. Avropanın sosialist ölkələrində bazarın bu
elementləri qlobal dövlət əsasında inkişaf edirdi ki, qısa müddət
ərzində bu ölkələri dünya turizminin sürətli inkişaf edən
ölkələri sırasına daxil etməyə imkan verdi.
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Lakin 90-cı illərdə dünya sosialist sisteminin tənəzzülü
Şərqi Avropada beynəlxalq turizmin inkişaf tempinin bir qədər
enməsinə gətirib çıxartdı və buna uyğun olaraq da bütünlükdə
Avropada. Bu dünya turizminin ümumi inkişaf tempinə təsir
göstərməyə bilməzdi. 1989-1992-ci illər dövründə dünya
turizmində aktivliyin nisbi enişi qeyd edilirdi. Əlbəttə ki,
bunların hamısını Şərqi Avropadakı böhrana aid etmək olmaz.
Bura, həmçinin dünya iqtisadiyyatının inkişafının ümumi
pisləşməsi də təsir göstərib. Bütünlükdə qlobal dünya məhsul
istehsalında nisbi eniş baş verdi.
XX əsrin son onilliyinin ortalarında Şərqi Asiyada maliy
yə böhranı yarandı. Məlum sarsıntı Avropa və şimali Amerika
maliyyə bazarlarında da baş verdi. Təbii olaraq da bu regionlar
üzrə turizm axınlarının intensivliyinin və strukturunun dəyiş
məsinə gətirib çıxartdı. 1998-1999-cu illərin son məlu
matlarının təhlili göstərdi ki, bu dəyişikliklər praktik olaraq
bütün ölkələrdə baş verib. Bəziləri üçün bu turizmin inkişafına
gətirib çıxarıb, bəzilərinə isə kəskin enməsinə. İqtisadi gös
təricilər, həyat keyfiyyəti indikatoru dünyada turizm axınlarının
oriyentasiyasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir.

Dünya
Avropa
Asiya
Amerika
Afrika П
Yaxın
Şərq

1995
566.3
335.3
87.4
110.7
19.0
13.7

Gəliş (mln.nəfər)
2000
2010
698.4 939.9
403.3 474.8
118.0 204.4
130.2
150.7
26.9
49.7
20.0
60.3

2011
983.1
503.9
216.9
156.6
50.2
56.4

1995
393.0
202.5
76.3
100.2
6.9
7.1

Gəlirlər (mlrd dol.)
2000
2010
476.3 927.1
245.6 409.3
77.4
255.2
132.7 180.7
11.3
30.3
9.3
51.6

2011
1030.2
463.4
289.4
199.1
32.5
45.8

İki ilin mənfi nəticələrindən sonra Asiya, Sakit okean
regionu dünya turizminin cəzbetmə mərkəzlərindən biri oldu,
2000-ci ildə inkişaf 11.1%-ə çatırdı. Həmin il o regiona ziya
rətçilərin sayı rekord həddə -1 1 1 .7 mln adama çatmışdı.
Kosovadakı hadisələrlə və Türkiyədəki zəlzələ ilə bağlı
çətinliklərin mövcud olmasına baxmayaraq Qərbi Aralıq dənizi
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ölkələri turizmin inkişafı üçün heç də pis fürsət əldə etməmişdi.
Misal üçün İspaniyaya gələnlərin sayı 9.2%, eyni vaxtda
Mərakeşə gələnlərin sayı 18% artmışdı.
Baza göstəricilərinin kifayət qədər aşağı olmasına bax
mayaraq Mərkəzi Amerika çox gözəl şəraitə malik idi.
Digər tendensiyalar qeyd etmək lazımdır, bu İslandiya
(+13.4%), Estoniya (+15.2%) və İran (+16.5%) kimi yeni
istiqamətlərin inkişafıdır.
Burada onu qeyd etmək lazımdır ki, bu tendensiya turiz
min milli təşkilatlarının məlumatlarına, o cümlədən BTT və
müəllifin məlumatlarına əsasən toplanan bir sıra göstəriciləri
əks etdirir. Ümumi şəkildə dünyada turistlərin ümumi sayının
daimi artması tendensiyası gedir, uyğun olaraq, həmçinin,
beynəlxalq turizmdən daxilolmaların da artması gedir.
Dünya turizm bazarının inkişafının müasir dövrü aşa
ğıdakı məlumatlara əsasən xarakterizə olunur, hansı ki, 19502011-ci illər dövrünü əhatə edir. Demək olar ki, bu dünya
turizm hərəkatının daha dolğun statistikasıdır.
1950
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

Qəliş.min Qəlir.mln
Qəliş.min. Qəlir.min
25282
2100
1980 285328
105320
6867
1981
286363
107452
69320
7284
1982 285282
100908
75323
102474
81381
8029
1983
288960
8887
112707
90071
1984 315863
326697
104601
10073
1985
117847
11604
112863
1986 338393
143151
1987 363256
119980
13340
176262
129782
14458
1988 394252
203783
131201
14990
1989 425975
220713
143511
16800
1990 457647
268258
17900
1991
165787
463286
276740
20850
1992
502343
313474
178853
321032
189129
24621
1993
518119
31054
1994 549465
352564
198906
565384
205667
1995
405840
33822
595015
222290
40702
1996
433935
1997 618213
44436
439676
228873
1998 636581
440986
249264
55631
1999 664437
267276
68845
454553
2000 698300
83340
476392
283089
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2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Qəliş.min
802000
853000
904000
919000
880000
940000
983000

Qəlir.mln
679000
745000
858000
941000
852000
927000
1030000

Qısa şəkildə regionlar üzrə son illərin əsas tendensiyaları
aşağıdakı şəkildə xarakterizə oluna bilər.
A FR İK A . Afrika 1995-1996-ci illərdə daha yaxşı göstə
riciləri turistlərin axınında 2.9% artım tempi göstərib və demək
olar ki, 19.6 mln nəfərə çatıb, o cümlədən gəlirlərin həcmi
9.2%, yaxud 7621 mln dollara qədər artmışdı. 1992-ci ildəki bu
artım tempi hələ də kifayət qədər aşağı səviyyədə idi və Avropa
bazarı ilə və regionun ölkələrində pis siyasi və sosial şəraitin
uzadılmış rəqabətini əks etdirirdi. Afrikada beynəlxalq turizmin
ləngiməsinə, həmçinin, infrastrukturlarda investisiyaların
yetərsizliyi, xroniki nəqliyyat problemləri, həvəsləndirici və
marketinq büdcəsinin məhdudiyyətləri və regionun bəzi
ölkələrində turizmə siyasi dəstəyinin olmamağı səbəb olurdu.

Afrika - cəmi
Şərq
Mərkəz
Şimali
Cənubi
Qərbi

Qəliş (min.nəf.)
2000
1995
1996
26872
19045
19593
4324
6024
3968
524
332
335
9500
7252
7194
8159
5932
6118
2615
1625
1558

Qəlir (mln.USD.)
1996
2000
1995
7621
101375
6980
1859
2548
1639
216
118
116
2731
4039
2521
3469
2073
2238
1103
675
631

Şərqi Afrika turistlərin gəlişi üçün (+9%) daha populyar
və gəlirli yer (+13.5%) oldu. Daha çox tələbdən Keniya, o
cümlədən Hind okeanı adaları, Zambiya və yaxud da Zimbabve
kimi digər ənənəvi yerlər faydalandı.
Cənubi Afrika özünün daha çox turist axınları ilə altregion kimi mövqeyini itirdi. Bu vəziyyət əsasən CAR-na gəl
mələrin azalması və regiondakı nisbi təhlükəsizlik situasiyalan
ilə müəyyənləşirdi.
Şimalı Afrika bu mənfi nəticələri neytrallaşdıra bilmədi
və nəticədə 1995-ci ildə turistlərin gəlməsinin artım tempi aşağı
endi. Buna əsasən Tunisə və Əlcəzairə axınların azalması təsir
göstərirdi, həmin vaxtda isə Mərakeşdə Fransadan (+17%) və
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Almaniyadan (+35%) olan turistlər hesabına axın əhəmiyyətli
dərəcədə çoxalmışdı, bununla eyni vaxtda italyan və Britaniya
bazarlarında azalma var idi.
Qərbi Afrika regiona turist axınlarının həcminə görə Şərqi
Afrikadan (+4.3%) sonra ikinci yeri tuturdu, gəlirlərinin
həcminə görə isə üçüncü yerdə idi. Lakin bütünlükdə altregion
qitə üzrə 8% səviyyədə qalır.
Mərkəzi Afrika turizm axınları tempində azalma, həm in
vaxt isə gəlirlər əks tendensiyanı göstərirdi.
1999-cu ildə Afrika regionu ilə 7.8% artım göstərdi ki, bu
da, demək olar ki, dünya turizm gəlmələri artımından iki dəfə
çox idi. Beynəlxalq turizmin bu regionda şimal və cənub
istiqamətlərində polyarlaşması baş verdi. Daha çox cəlbedici
ölkələr Mərakeş (18%), Zimbabve (11%) və Zambiya (26%) idi.
Eyni vaxtda isə Tunis (3.4%) və Cənubi Afrika (6%) kimi
vacib istiqamətlər stabil artımı göstərməyə davam edirdi.
Beynəlxalq turizmin Afrikada inkişaf tirendi aşağıdakı
məlumatlarla xarakterizə olunur.

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Qəliş,min. | Qəlir.mln
5037
7329
8185
7638
8145
2529
8812
9710
2576
9341
2988
3627
9833
4603
12508
13822
15058
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Qəliş,min
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999*
2000**

15058
16202
18097
18605
19009
20155
21548
23205
24937
26822
28500

Qəlir.mln

6165
6287
6824
7260
8351

10135
11572

AMERİKA. 1996-cı ildə Amerika qitəsində beynəlxalq
turizm yeni sıçrayış etdi, bu da ümumi turis axınının 1999-cu
ildə 4.3% artmasına və 115.6 mln insandan ibarət olan gəlir
lərin həcminin 6.1%, yaxud 106 330 mln dollar təşkil etməsinə
gətirib çıxardı. İqtisadi aktivliyin və həyat səviyyəsinin sağlam
artımı Amerika qitəsinin şöhrətləndirdi və səyahətlərə səbəb
oldu. Meksikanın turistlərin cəlb olunması üçün nisbi zəif
cəhdləri, o cümlədən regionun digər ölkələrinin səyləri region
daxilində və onun hüdudları kənarlarında turist axmınm artı
mına təsir göstərdi. Qeyd etmək lazımdır ki, qitədaxili axımn
72% artımına Şimali Amerika ölkələrinin hesabına əldə edil
mişdi. Şimali Amerikanın gəlirlilik səviyyəsi qitədə turizm
gəlirlərinin ümumi həcminin 77%-ni təşkil edirdi.
Kariblər qış mövsümündə beynəlxalq turizmdə yaxşı baş
lanğıc göstərdilər, lakin bundan sonra 1996-cı ilin ikinci ya
rısında axının nisbi azalması müşahidə olundu. Buna əsas təsiri
Atlanta Olimpiya Oyunları göstərdi, hansı ki, Karib hövzəsinə
cəlb olunmuş potensial turistlər hər halda oyunlara evdə
televizor vasitəsilə seyr etməyi üstün tutmuşdu. Digər tərəfdən
1995-ci ildə baş verən qasırğadan zərər çəkmiş bəzi yerli
zərərçəkənlər və onun nəticələri haqqında arzuolunmayan
məlumatların nəticəsi indiki vaxta qədər hiss olunur. O cüm
lədən prezident seçkiləri ərəfəsində amerikan turistlərinin azal
ması qeyd olunur. Buna baxmayaraq, qitədə turizmin inki
şafının ümumi vəziyyəti kifayət qədər müsbətdir və tamamilə
turistlərin sayının və həmçinin ondan gələn gəlirlər artmışdır.
Cənubi Amerikada 1995-96-ci illərdə 4.9%, yaxud tu
ristlərin ümumi sayı 14.4 mln insan təşkil edən xarici turizmin
ümumi həcmində artım qeyd olunub. Həmçinin gəlirlər 4.9%
artaraq 11 378 mln dollar təşkil edirdi. Baxmayaraq ki, bu pis
göstərici deyildi, digər illərlə müqayisədə artım tempində nisbi
azalma müşahidə olunur. Cənubi Amerika üçün ümumi axında
və gəlirdə stabillik qalırdı.
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Mərkəzi Amerikada 1995-96-ci illərdə turizmin axınında
və gəlirlərində aşağı səviyyə qeyd olunub. Artıq 2000-ci ildə
qitədə gələnlərin, həm də gəlirlərin əhəmiyyətli artımı qeyd
olunub.

Bütün regionda 1999-cu ildə artım tempi dünya üzrə orta
- 2.4% göstəricidən aşağı idi və bu Cənubi Amerikanın (-0.1%)
və Meksikanın (-2.9%) aşağı nəticələri səbəbindən idi. Bu
enmə qismən ABŞ (4.5%) və Kanada (3.7%) tərəfindən

kompensasiya edilib. Mərkəzi Amerikada vəziyyət yaxşı idi,
xüsusən də Qvatemalada (29%) və Salvadorda (21%).
Kariblərdə nəticələr müxtəlifdir. Birincilər içində Kuba (12%)
və Dominikan Respublikası (15%), axırıncılar içində PuortoRikodur (-11%). Bütövlükdə son illərdə regiona turizm
axınında nisbi sabitlik müşahidə olunur.
Şərqi Asiya/Okeaniya. Şərqi Asiya və Okeaniyada ölkə
xaricinə səyahət qeyri-stabil iqtisadi inkişafa baxmayaraq öz
tempini saxlayıb. 1995-ci ildə azalmalara bəzi ölkələrdə
turizmin artımına müqavimət səbəb oldu.
Bütövlükdə 1996-cı ildə regiona ümumi axın 7.9% art
mışdı ki, bu da 90 mln adam təşkil edirdi, gəlir 82 mln dol
lardan, yaxud da 13% çox idi, 1995-ci ildən Şərqi Asiya və
Okeaniya regionun son dekadası böyük turizm inkişaflı region
oldu.
1990-cu ildə BTT-nın bu region üçün proqnozunda 2000-ci
ilə aşağıdakılar nəzərdə tutulmuşdu:
bütün regionda turizm potensialının reallaşdırılması
üçün infrastruktur və inşasına kapital bazarının tam maliyyə
təqdim edilməsi;
nəqliyyat infrastrukturunda məhdudiyyətlər aradan
qaldırılmalı, əsasən də regionun bir çox ölkələrində aeroportun
tutumu.
Heç nəyə baxmayaraq regionun fəaliyyəti müsbət sayıla
bilər, belə ki, ümumi axının həcmi 26% artmışdır.
Avstralaziya (Avstraliya və Yeni Zelandiya) ən inkişaf etmiş
altregiondur, həm gələnlərin sayı üzrə, həm də gəlirlər üzrə.
Şimal-Şərqi Asiya ən çox səyahət edilən yer olaraq qal
mağa davam edirdi və gələnlərin sayı 51 milyona yaxın idi ki,
bu da regiona gələnlərin, demək olar, yarısını təşkil edir. ŞimalŞərqi Asiya ölkələrinin hamısı müsbət nəticə göstərib. Yapo
niyada dördillik turist axımn azalmasından sonra 15% artım
müşahidə olundu. Çində yüksək gəlir qeydə alınıb, bu faiz olaraq
20%, yaxud təxmini 20 mlrd Amerika dolları təşkil edirdi.
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Qəliş
(min nəf.)
1996
1995
2000
Amerika- cəmi
Karib
Mərkəzi
Şimali
Cənubi

110768
14082
2555
80443
1368

Qəlir (mln USD.)
1995

116764 130287 100225
14692 16155 12537
5341
2648
1530
83868 888074 75313
14364 20715 10845

1996
2000
112855 121575
13392
16459
1562
5442
79998
89729
21104
11378

Amerika qitəsində beynəlxalq turizmin
tendensiyası aşağıdakı göstəricilərdə göstərilir.

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Qəliş min
59342
61368
61316
58600
58885
67748
64292
71426
76552
83063
86961
93561

Qəlir mln

31992
32947
37130
41842
49865

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999*
2000**

inkişaf

Qəlis min

Qəlir mln

96621
103575
103758
106380
108939
116764
116558
119939
122874
130287

85474
91220
95370
102852
112855
111359
121573
121573
132735

Cənub-Şərqi Asiya turizmdə, həmçinin, müsbət artım
göstərirdi. Xüsusən İndoneziya, Malayziya və Tailand fərqlə
nirdi. Vyetnamda isə daha mülayim artım qeyd olunub.

Asiya cəmi
Şimali-Şərq
Cənubi-Şərq
Okeaniya
Avstralaziya
Melaneziya
Mikroneziya
Polineziya

Qəliş (min nəf.)
1995
1996 2000
83189 89774 11175
8
45866 50577 54928
29251
30495 33377
8080
8923
8852
5135
5675
502
512
2096
2183
339
352

Qəlir (mln USD)
1995
2000
1996
72738 82207 705331
32949
27691

37162
31096

31995
26733

9263
541
1933
361

10927
556
2088
378

9521
593
1935
387

Beynəlxalq turizmin inkişafının
göstəriciləri aşağıdakı kimidir.

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

Qəliş min
629
639
821
1038
1107
1180
1098
1221
1454
12936
21480
23371
24535
24966
27928
31105

Qəlir mln

11834
12343

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999*
2000**

regionda

ümumi

Qəliş min

Qəlir mln

34870
40495
47020
47769
54598
56438
64246
71094
76788
81356
89186
88254
87428
97158
11758

15704
20530
27737
28406
32845
39623
47371
52561
62810
73886
81352
79054
72506
69831
70531

İkiillik turist gəlmələrinin enişindən sonra 1999-cu ildə
Şərqi Asiya və Sakit okean regionu 1996-cı ildəki rekordunu
aşaraq, təxmini 100 mln turisti cəlb etdi. Xüsusən yaxşı
nəticələri Malayziya (43%), Kamboca (29%), Vyetnam (17%),
Sinqapur (11%), Tailand (10%), Koreya Respublikası (10%),
Çin (8%), Hon-Konq (18%), Yaponiya (8%), Avstraliya (7%)
və Yeni Zelandiya (8%) göstərib.
Avropa. Bütün Avropada turizm ayn-ayrı regionlarda
dəyişərək 1999-cu ildə orta rəqəmlə 2.7% artmışdır. Qərbi Av
ropa üçün o il yaxşı il olmuşdu (5.5), xüsusən də İspaniya
(9.2%), Yunanıstan (9.9%) və Portuqaliya üçün. Hansı ki, ke
çən il Ekspo-98 nəticəsində 11% artımına baxmayaraq öz daxil
olmalarım 2.7% artırmışdır. Müsbət nəticələr Hollandiya
(5.6%) və İrlandiyada da (7.4%) qeydə alınıb. Digər tərəfdən
Kosovadakı böhran və Rusiya bazarındakı qeyri-sabitlik Şərqi
Avropanın əsas ölkələrinə, Macarıstan (-14%), Polşa (-4.4%)
və Çexiya Respublikası (-1.8%) kimi ölkələrinə axının azalma
sına səbəb oldu. Buna baxmayaraq yeni yaranan istiqamətlər,
Estoniya (15%), Qırğızıstan (17%), Gürcüstan (21%), Rusiya
(17%) və Ukrayna (21%) kimi ölkələr səyahətçilərin diqqətini
cəlb edirdi.
Qeyd etmək lazımdır ki, 1999-cu ildə regiondaxili axınlar
əhəmiyyətli dərəcədə Qərbi və Şərqi Avropa ölkələrində
iqtisadi inkişafında dəyişikliyə təsir göstərdi. Qərbi Avropa
ölkələrinə nisbətən Şərqi Avropada davam edən iqtisadi inki
şafda enmənin davam etməsi, aşağı həyat səviyyəsi bu ölkə
lərdən gələnlərin sayının azalmasına gətirib çıxartdı. Təhlillər
göstərdi ki, Polşa, Macarıstan və Slovakiya kimi ölkələr Qərbi
Avropa ölkələrində turist axınlarının əsas generatoru olmağı
dayandırdı. Yuqoslaviyadakı böhran qanunauyğun olaraq bu
ölkələrdən turist axınlarının dayanmasına səbəb oldu. Qaçqın
ların sayı artdı. Bütün bunlar regiondaxili axınların struktu
runda dəyişikliyə səbəb olmaya bilməzdi. O ki, qaldı regionlar189
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arası axınlara, burda Şimali Amerika ilə mövcud olan əlaqə
lərdə bütövlükdə stabillik müşahidə olunurdu.

AVROPA cəmi
Mərkəzi/Şərqi
Şimali
Cənubi
Qərbi
Şərqi Aralıq

Qəliş (min nəf.)
Qəlir (mln USD.)
1995
1996
2000
1995
1996
2000
335578 347329 403329 202507 214373 245688
76040
78350
84366
19778
22075
51594
36844
32197
34643
38938
47313
12038
94276 100107 120257
64821
68033
73245
76187
116823 117708 135791
78461
84271
9524
11395
12226
11602
11461
8107

Avropada beynəlxalq turizmin inkişafında 1960-1998-ci
illərdə əsas tendensiyalar aşağıdakı şəkildə görünürdü.

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Arrivals,
th
185442
183222
»184319
187295
201782
211628
213677
227015
240471
265814
282313

Receipts,
mln

57319
60778
77024
96326
105045

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999*
2000**

Arrivals,
th

Receipts,
mln

282401
301929
309758
330630
338382
348999
371104
383777
394115
401329

166856
162854
178412
206527
219688
227058
230811
239688
245688

qəbul ediblər. 1999-cu ildə ümumi daxilolmalar 8 mlrd dollar
təşkil e d ird i._____________________ ______________________
Yaxın Şərq
cəmi
G.C.C.*
Misr
İordaniya
Livan
Suriya
Doqər**

Qəliş (min nəf.)
1996
2000
1995
15121
20057
13703
8081
2872
1074
410
815
451

8579
3675
1103
420
888
456

8953
4489
1358
673
1386
447

Qəlir (mln USD)
2000
1996
1995
9344
8243
7185
1697
2700
696
710
1325
57

1812
3410
770
715
1478
58

1939
3687
981
895
1771
87

Dünyanın ən balaca regionu olan Yaxın Şərq təxminən
1999-cu ildə 18 mln və 2000-ci ildə isə 19 mln turist qəbul
etmişlər.
Qəliş min
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

3638
7467
7861
7805
7217
7164
7463
6395
6702
8335
8569
8959

Qəliş.min

Qəlir mln
USD

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999*
2000**

4601
4755
4037
5313
5021

8366
10914
11393
12792
12353
14084
14258
15281
17757
20057

Qəlir.mln
USD

4835
5247
6078
7115
7739
7803
8157
8744
9344

Yaxın Şərq. Yaxın Şərq də artım tendensiyası regionun
ənənəvi ölkələrində qeyd olunurdu. Belə ki, müxtəlif yubiley
lərin qeyd olunması ilə əlaqədar, o cümlədən İsanın doğu
munun min illiyi ilə əlaqədar İsrailə səfərlərin artımı qeydə
olunmuşdur. Ənənəvi turist mərkəzləri olan Fars körfəzi öl
kələri Misir, Livan, Suriya 2000-ci ildə 15 mln-a yaxın turist

Cənubi Asiya. Cənubi Asiya ölkələri həm iqlimi, həm
də milli xüsusiyyətləri ilə əlaqəli spesifik turizmin ənənəvi
regionudur. 1999-cu ildə regiona 5.6 mln turist gəlmişdi,
gəlirlərin böyük əksəriyyəti, əsasən Hindistandan (42.8%) və
İrandandır (19.6%).
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Ümumiyyətlə, minilliyin son illəri bu ölkələr üçün gəl
mələrin kifayət qədər artımı və buna uyğun olaraq da daxilol
maların artımı xarakterikdir. Belə ki, 2000-ci ildə Hindistana
2.6 mln, İrana isə 1.7 m ln turist ziyarət etmişdir.
Cənubi Asiya regionunda beynəlxalq turizmin inkişafı
haqqında aşağıdakı məlumatlar göstərəcək.
Q ə lir (mln USD .)

Q əliş (m in nəf.)
- Cəmi

1995
4301

2000
6355

1996
4475

1995
3643

1996
3948

2000
6997

Banqladeş

156

164

173

20

23

26

Hindistan

2124

2288

2482

2754

3027

3193

İran

443

456

1174

160

165

598

M ald iv adal.

315

339

430

210

257

271

Nepal

363

404

492

117

130

148

Pakistan

378

348

114

112

Şri-lanka

403

302

436

224

168

D iq ərləri*

119

174

44

66

295

Qeyd etmək lazımdır ki, əvvəlki illər ərzində, baxmayaraq
ki, Hindistan və Pakistan kimi ölkələr BTT-n üzvüdür və turiz
min kifayət qədər inkişaf etmiş statistikasına malikdir, regionun
bir çox ölkələri üzrə statistik məlumatlar yox idi. Bütün hal
larda BTT-nın beynəlxalq statistikası bugünkü gün üçün ən eti
barlı məlumat mənbəyinin olmasına baxmayaraq, əvvəlki illə
rin məlumatları yoxdur. Bu bizə region və aynca ölkələr üzrə
keçmişə aid beynəlxalq turizmin inkişaf tendensiyasının təh
lilini aparmağa imkan vermir.
Qəliş min
1990

Q əlir mln
USD

3158

1994
1995

4200

1996

4475

1997

4834

1998

5219

1999*

5655

4397

2 0 0 0 **

6355

6997
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Dünyadakı beynəlxalq turizmin inkişaf tendensiyası və
nəticələrinin qısa təhlili dünyadakı gələcək turizm axınlarının
istiqamətlərinin proqnozuna keçməyə imkan verir. Birinci
bölmədə biz turizm axınlarının proqnozunun nəzəri əsaslarım
göstərdik, buna uyğun olaraq da onların əsasında digər iqtisadi
göstəriciləri göstərdik.
Məlumdur ki, beynəlxalq turizm bazarının inkişafına
təsir göstərən əsas faktorlar həm iqtisadi sistem göstəriciləri,
həm də ölkə inkişafının bir sıra sosial-siyasi göstəriciləridir.
Bütün ölkələr iki hissəyə bölünə bilər - turist göndərən ölkələr
və turist qəbul edən ölkələr. Əsas ölkələr üzrə bizim təhlil dün
ya turizm hərəkatının 2010-2020-ci illər arası artım tenden
siyasını göstərir. Bizim hesablamalarımızın nəticələri aşağıdakı
cədvəldə verilmişdir.
2000
- Cəmi dünyada
Afrika
Amerika

698.3

2005
803.7

2010
953.6
1000.0*

2015
1357.9

2020
1682.3
1560.0*

26.9

27.3

28.6

42.1

67.3

i 30.2

216.4

319.1

432.3
348.2

CənşAsiya/Okeaniya

111.7

163.1
146.2

172.6

259.3

Avropa

403.3

438.0

500.6
5 2 7 .0 *

669.4

20.0

20.1

22.8

40.7

52.1

6.3

8.8

12.3

27.2

37.0

Yaxın Şərq
Cənubi Asiya

745.3
71 7 .0 *

BTT-ının proqnozlarında turizmin inkişafına təsir gös
tərən faktorların təhlili zamanı əsas diqqət attraktiv məqamlara
cəlb olunmuşdur ki, növbəti onillikdə nə və hara turistləri cəlb
edəcəkdir. Həqiqətən bu faktorlar turizm axınları istiqamətləri
nin formalaşmasında müəyyən rol oynayır. BTT-nın proqnoz
larına görə əsas diqqət turistlərin yüksək dağlıq yerlərə, sualtı
və dünyanın o başına səfərlərinə ayrılacaqdır. Antarktida və
Arktikaya səfərlər nəzərdə tutulur. Sualtı qayıqlarda turist
səfərlərinə, o cümlədən dünyanın yüksək zirvələrinə səfərlərin
təşkili genişlənəcəkdir.
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Kruiz sektorun daha əhəmiyyətli tempdə inkişaf edə
cəkdir. Artıq hazırkı vaxtda 42-dən artıq kruiz gəmisi inşaat
prosesindədir və onların tutumu və rahatlığı da getdikcə artır.
Digər əsas istiqamət - ekoturizmdir. Güman edilir ki, on
dan əldə olunan gəlirlər ətraf mühitin qorunmasına və müda
fiəsinə sərf olunacaqdır.
Mədəni turizm - əsasən Avropada inkişaf edəcəkdir.
Yaxın Şərq və Asiya da kifayət qədər yüksək inkişafa malikdir.
O özündə həm maarifçi səyahəti, həm də mədəni, tarixi
abidələri və şəhərlərin ziyarətini birləşdirir. Gələcəkdə isə bu
turizm növü öz həcminə görə əhəmiyyətlilərdən biri olacaqdır.
Tədqiqatların göstərdiyi kimi, XXI əsrdə turistlər daha az
vaxta və daha çox pula malik olacaqlar. Belə vəziyyət turizm
planlaşdırılmasma adət edilmiş yanaşmanı dəyişəcəkdir və
turizm tələbatının formalaşmasına təsir edən yeni elementlər
nəzərə alınacaqdır.
2020-ci ilədək olan dövrə beynəlxalq turizm bazarı üçün
proqnozlaşdırma modellər sistemində bütün bu faktorlar nəzərə
alınmışdır. Hazırkı vaxtda fasilə qlobal planda həcmi və
dünyada turizm axınları istiqamətlərini göstərməyə imkan verir,
düzünü desək, ayrıca ölkələr səviyyəsində beynəlxalq turizmin
inkişafının planlaşdırılması üçün əsas verəcəkdir.
3.2. Beynəlxalq turizmdə müasir informasiya
texnologiyaları
Son illər informasiya texnologiyaları aktiv olaraq bey
nəlxalq turizmə tətbiq edilir və praktik olaraq aktiv bazar ele
mentlərindən birinə çevrilmişdir. Yuxarıda müəyyən etmişdik
ki, turizm xidmətləri istehsalı prosesinin böyük qrupunu infor
masiya xidmətləri təşkil edir. Biz ora, əsasən turizm xidmətləri
üzrə informasiya istehlakçılarının xidmətlərini və turizm xid
mətlərinin digər qrupları haqqında təqdim olunan bilikləri daxil
etmişdik. Həqiqətdə isə informasiya xidmətləri qrupu qalan
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xidmətlər qrupunu əhatə edir, istehsal və istehlak prosesində
əsas rollardan birini oynayır. İnformasiya texnologiyalarına biz
bazarda turizm xidmətlərinin istehsalı və reallaşdırılması
prosesinin elementi kimi baxırıq. Onların tətbiq edilmə sferası
kifayət qədər genişdir və biz turizm xidmətlərinin mehmanxana
təsərrüfatı, nəqliyyat, turist agentliyi, əyləncə kimi əsas qrup
larını nəzərdən keçiririk. İnformasiya texnologiyaları turizm
biznesində turizm bazarının qalan digər sektorları ilə sıx
əlaqədə olan özü nəhəng sahədir.
Əvvəlcə beynəlxalq turizmə informasiya texnologiya
larının tətbiqinin əvvəlki tarixinə baxaq. Məlumdur ki, bəşə
riyyət kompyuter və telekomnukasiya sisteminin intensiv
inkişafı ilə xarakterizə olunan yeni informasiya əsrinə qədəm
qoyub. Bu onların turizm biznesində istifadəsinə təsir etməyə
bilməzdi.
Biz burada mahiyyətcə iki sahəyə baxacağıq - turizm və
informasiya texnologiyaları, onlarm birgə fəaliyyətinə və qarşı
lıqlı əlaqəsinə. İndi bir-birindən kəskin fərqlənən fəaliyyət sfe
ralarına ayırmaq kifayət qədər çətindir, belə ki, artıq kifayət
qədər güclü qovuşma baş verib və praktik olaraq turizmdə in
formasiya texnologiyaları onun tərkib hissəsidir. Bu proses
yadlaşıb və nə nəyə xidmət etdiyini demək çətindir.
Təhlillər göstərir ki, turizm sənayesinin müxtəlif sektor
ları öz fəaliyyətlərində informasiya texnologiyaların necə və
hansı şəkildə istifadə edir və onlardan necə istifadə olunaraq bir
turist məhsulu şəklində öz effektivliyini və qarşılıqlı əlaqələrini
artırır.
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İstifadəçi

Texnologiya

Bilik

◄

Məhsulu
necə
tanımalı
Tədqiqatlar
və inkişaf
Məhsulu
necə
satmalı

Sənaye
infrastruk
turu
Kütləvi
istehsalın
məqsədi

Xammalın
texnoloji
maşını

Teleqraf

Radio
Telefon

Tur
infrastruktur
unun qlobal
məlumatı

Kompyuter
İnternet
Televiziya
PK
Telekommunikasiya

—►

1750

1825

1870

1915

Sənayeləşmə erası

1945

1980

2000

İnformasiya erası/bilik erası

Beynəlxalq turizm bazarının həcmi güman etməyə imkan
verir ki, o özü çoxlu sayda emal edilməli və ötürülməli olan
informasiya istehsal edir. Hər bir turizm səviyyəsi və həcmi
üçün informasiya daim dəyişir. Bunlar hərəkətin, ödəmələrin,
istiqamətlərin, xidmət növlərinin və s.-nin cədvəlidir. Sadəcə,
aviaşirkətlər biletlərin ehtiyatda saxlaması zamanı hər bir müş
təridən ortalama 25-ə qədər transaksiya həyata keçirir. Turizm
sənayesi özündə bir çox nadir xarakteri nümayiş etdirərək,
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informasiya texnologiyalarının intensiv tətbiqinin reallaşdınlmasını tələb edir.
Beləliklə, ilk növbədə, turizm xidmətləri bazarının da
xilinə sızan informasiya axınları modelinə baxaq. İnformasiya
axınları turizmdə müxtəlif turizm sektorları və müxtəlif
agentlər arasında mövcuddur. Aşağıdakı sxemdə bu axınların
agentləri eyniləşdirən modelləri təqdim olunur, hansı ki, turizm
informasiyasını və onlar arasında əlaqə haqqında məlumatı alır
və istehsal edir. Üç əsas agent turizm informasiyasım alır və
istehsal edir - bu istehsalçılar, turizm vasitəçiləri və səyahət
çilərdir. Turistlər məhsul və xidməti təsvir edən məlumatlara cədvəl, qiymətlər, əlverişlilik, ehtiyatda saxlama və s. ehtiyacı
var. Onlar bu məlumatları vasitəçidən (turagentliklər, turoperatorlar, korporativ turizm kompaniyaları, agentliklər, yax
ud digər vasitəçilər), yaxud da birbaşa istehsalçının özündən ala
bilər. Digər tərəfdən isə istehsalçıların turistlər, onların tələbatı
və sifarişləri haqqında məlumatlara ehtiyacı var, gələcək mal və
xidmətlərin istehsalını qabaqcadan ehtiyatda saxlanması üçün.
İstehsalçılar, vasitəçilər və istehlakçılar geniş məkanda
fəaliyyət göstərir, haradakı dövlət agentlikləri (milli və bey
nəlxalq), turizm təşkilatları və assosiasiyaları elə özləri məlu
mat istehsal əldə edir. Onların informasiya axınları modelin
yuxarı hissəsində göstərilib. Bir çox dövlət orqanları turizmin
tənzimlənməsi və standartlaşdırılması, gömrük tənzimlənməsi,
sağlamlıq, valyuta və viza tənzimlənməsi kimi sahələr üzrə mə
lumatları təmin edir. Həmçinin, turizm xidmətləri istehsalçıları,
bir qayda olaraq, lisenziyanın alınması, turizm xidmətlərinin
müxtəlif standartlarının, işçilərin sertifikatlarının alınması üçün
dövlət orqanı tərəfindən tənzimlənir. Bu məqsədlə informasiya
maraqlı tərəflər arasından asan keçməlidir.
Həmçinin, turist təşkilatlan da səyahətlərin istiqamətləri,
öz obyektləri haqqında çoxlu sayda emal edilməli və ötürülməli
məlumatları generasiya edir və birləşdirir. Bir qayda olaraq,
onlar turist məqsədləri və istiqamətləri haqqında statistik mə
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lumatları toplayırlar, turistlərə isə sahə üçün və planlaşdırma
məqsədi üçün analitik hesabat hazırlayırlar. Turizm sənayesi
çoxlu sayda qlobal, milli və regional səviyyədə assosiasiyalara
malikdir. Bu təşkilatlardan bir çoxunun rolu, məsələn, BTT,
yaxud PATA kimi təşkilatlar, turizm informasiyalarının və
statistik məlumatların toplanması və ötürülməsindən, həmçinin,
həmin məlumatların praktik istifadəsi üçün nəşr edilməsindən
ibarətdir. Turizm sahəsində müxtəlif növ məlumatlarla bila
vasitə əlaqəli çoxlu assosiasiyalar mövcuddur.
Bazarın məsləhətçiləri və tədqiqatçıları turizm informa
siyası axınları ilə çoxlu əlaqələri vardır. Yuxarıda göstərilən
model turizm sənayesi mexanizmini qidalandıran məlumatların
müxtəlif mənbələrini və formalarını nümayiş etdirir.
Turizm informasiyası özünün kütləviliyinə əlavə olaraq
mahiyyətinə görə də müxtəlifdir. Həm istehsalçıların, həm də
istehlakçıların ehtiyacı olduğu məlumat növbəti sxemə daxil
edilmişdir.

Turist üçün

istiqamətlər, yerləşmə obyektləri, əlve
rişlilik, qiymətlər, sərhəd nəzarəti, coğ
rafiya/ iqlim haqqında

Turagentlər üçün

istehlakçıların bazar trendləri, istiqa
mətlər, obyektlər, əlverişlilik, qiymətlər,
sərhəd nəzarəti, turpaketlər, digər sa
hələr haqqında

İstehsalçılar üçün

kompaniya haqqında məlumat, isteh
lakçılar və turagentlər, rəqiblər haqqında

Turizm təşkilatları üçün

sahədə istiqamətlər, həcm və turizm
axınları təbiəti, siyasət və inkişaf
planları haqqında

İnformasiyanın bir hissəsi statistik, digər hissəsi isə dina
mik xarakter daşıyır, bir hissəsi səyahətçilər tərəfindən səya
hətdən öncə istifadə edilir, digər hissəsi isə səyahətdən sonra.
İnformasiyaların bəzi hissələri xüsusi firmalar tərəfindən,
digərləri isə ictimai və dövlət təşkilatı tərəfindən istehsal edilir.
Belə müxtəlif məlumatlar onların işlənib hazırlanması və istifa
dəçiyə təqdim olunması üçün müxtəlif informasiya texnolo
giyalarını tələb edir.
Müxtəlif turizm sənaye sahələrinin təhlili və informasiya
texnologiyalarının marketinqdə və istehsalda istifadəsi iqtisa
diyyatın digər sahələri ilə münasibət matrisində yerləşdirməyə
imkan verir. Matrisdə yerləşdirilən turizm sənayesi sektorları
aviakompaniyalar, turagentliklər, turoperatorlar, mehmanxa
nalar və attraktiv elementlərdir. Sektorların böyük əksəriyyəti
matrisin birinci hissəsində yerləşib, belə ki, İT turizm məhsul
ları marketinqinə böyük təsir göstərir.

İT istehsa
la tətbiqi

aşağı

yüksək

Aviadaşımalar sektorun hər iki ölçüdə alidir. Daimi
müştərilərin məlumatlar bazası, idarəetmə proqramları və s.
aviakompaniyalar tərəfindən öz məhsullarının (xidmətlərinin)
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bölüşdürülməsi və marketinqi üçün intensiv istifadə edir. İT
istehsal fəaliyyətində aktiv istifadə olunur, məsələn, dizayn
üçün, təyyarələrin əməliyyatlannda və komplektləşdirilməsində, o cümlədən baqaj sferasında istifadə olunur. Dəmiryolu və
avtomobil nəqliyyatı kimi nəqliyyat sektoru birbaşa marke
tinqdə o qədər də yüksəkdə yerləşməyib, lakin istehsal düzxətlisində tam yüksəkdə dayanır, belə ki, yeni texnologiya nəql
etməni daha yaxşı həyata keçirilməsi üçün tətbiq edilir.
Turizm agentlikləri, turoperatorları və digər turist vasi
təçiləri bütün turist sektorlarından daha dolğun və intensiv mə
lumatlıdır. Onlar, demək olar ki, bütün məlumatlarla əlaqəlidir
və maddi, gözə çarpan məhsula malik deyil. Bu haqda biz artıq
birinci bölmədə söz açmışıq. Məhsulun seçimi zamanı
kompleks qərar və sifarişin təsdiqi cəld aparılır və tez-tez onlar
vacibdir, axı sifarişçinin zövqü və qiymətlər tez yox ola bilər.
Bütün bunlar onları marketinq şkalasında yuxarıda yerləşdir
məyə imkan verir. Burada, həmçinin, istehsal fəaliyyətinin
əhəmiyyəti təsir göstərir, belə ki, onların məhsulu, yaxud xid
mətləri əsas məlumatdır.
Yerləşdirmə sektoru hər iki şkalanın yuxarısında yerləş
mişdir, lakin aviakompaniyalar qədər yüksəkdə deyil. Müştəri
lərin tarixini sistemə daxil edən rezerv edilməsinin kompyuter
sistemi mehmanxananın marketinqində yardımçı olur. İsteh
salda İT-nin əhəmiyyəti, əlbəttə ki, burada azdır. Mehman
xanalar ənənəvi olaraq aviakompaniyalar kimi həvəslə yeni
texnologiyaları qəbul etmir, lakin bu vəziyyət indi dəyişilir.
Yerləşdirmə sistemi getdikcə daha çox idarəetmə sistemini
təsərrüfata tətbiq edir, elektron mühafizə sistemləri, enerji xərc
lərinin idarə edilməsi sistemi və s. bütün bunlar onların əməliy
yatlarını daha effektli və keyfiyyətli edir. Buna görə də meh
manxana sənayesi matrisin sağ tərəfində yuxarıya tərəf hərəkət
edir.
Cəlbetmə (attraktiv) sektoru elementlərini bu matrisdə
yerləşdirmək çətindir, lakin bəzi sahələr xidmətlərin istehsalı
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(məsələn, tematik parklar və s.) üçün texnologiyadan intensiv
istifadə edir. Beləliklə, o istehsal düzxətlisinin ortasında yerləş
mişdir. O, həmçinin marketinq düzxətlisinin ortasında da
yerləşmişdir.
İT-nın strateji idarə edilməsi vacibdir, o turizm sənaye
sinin bütün sektorlarında marketinqdə, yaxud istehsalda istifadə
edilirmi? O, əməliyyat problemlərinə tətbiq edilərsə, müəs
sisələrə maksimum gələr gətirməyəcəkdir. Təklif olunur ki, İT
turizm firmalarında sistematik tətbiq oluna bilər.
Tətbiqedilmə yayılma və satışda, idarəetmədə, xidmətin
istehsalı və çatdırılmasında istifadə edilə bilər. Birincisi və ən
vacibi İT tətbiqinin dəstəklənməsi üçün yuxarı rəhbərliklər
arasında razılaşma olmalıdır, gərəkli olan resursların təqdim
olunması və onun tətbiqinin maksimallaşdınlması üçün kor
porativ strukturu yaradaraq. İnformasiya Sistemləri üzrə vitseprezidentə malik olmaq məlumatlann işlənməsi üzrə vəzifə
yaratmaq, yaxud idarəetmə iyerarxiyasının aşağı səviyyəsində
hesablaşma işindən firma üçün daha vacibdir, hansıki İT-nın
inkişafına prioritet verir.
Qeyd etmək lazımdır ki, geniş yayılmış “3 etap” nəzə
riyyəsinə uyğun olaraq iqtisadi inkişafın uzunmüddətli prosesi
3 fazadan ibarətdir: sənayedən əvvəlki, hansı ki, iqtisadiyyat
kənd təsərrüfatına, dəmirçi sənayesi, balıqtutma və s. istehsal
sektorunun üstünlük təşkil etdiyi sənaye fazası və sənayedən
sonra faza, harada ki, xidmət sektoru üstün rol oynayır. Nə
zəriyyə xidmətlər sferası sənayesində aşağı məhsuldarlığı qeyd
edir. Buradan, personalın istehsal sektorundan xidmət sek
toruna yerinin dəyişdirilməsi avtomatik olaraq məhsuldarlığın
səviyyəsinin aşağı düşməsinə və bütövlükdə iqtisadiyyat üçün
norma artımına təsir göstərir.
Statistik təhlillər yeni texnologiyaların istehsala və məş
ğulluğa təsirinin xidmətlər sahəsində məhsuldarlığın əhəmiy
yətli yüksəlişini göstərmir. Bunu texnoloji dəyişikliklər həmin
sektora təsir etdiyi üçün müxtəlif üsullarla izah etmək olar. İlk
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növbədə, bu bazara daxil olan və ya istehsalın son məhsulu
kimi, yaxud mal və xidmətlərin istehsalında “aralıq” məhsul
kimi tamamilə yeni xidmətlərin yaradılmasında əks olunmuş
dur. Bununla bərabər kütləvi istehsalın tətbiqi metodundan irəli
gələn məhsuldarlıqdakı artımda əhəmiyyətli yerə malikdir. Bu
yolla, xidmətlərin “sənayeləşdirilməsi”, onun nəticəsində sahə
məhsuldarlığı artır, istehsal sektoru kimi mexanizmlərə tətbiqi
vasitəsilə əldə edilmiş olur, xüsusilə də yeni informasiya və
kommunikasiya texnologiyaların yayılması.
Texnoloji tərəqqi turizm sektoruna müxtəlif yollarla təsir
göstərib. Ola bilər ki, ən yaxşı fəaliyyət mikroelektronika və
telekommunikasiya sahəsində informasiya strukturunun yax
şılaşdırılmasında olan son nailiyyətlər aid ola bilər.
Texnoloji yeniliklər yeni onillikdə mikroelektronika və
telekommunikasiya birləşmələrini yüngülləşdirib-informasiyamn emal və keçmə vasitələrinin inteqrasiyası (telematik). Qəliz
telekommunikasiya şəbəkələri işləyib hazırlamaq üçün kom
pyuter xidmətlərinə çıxışa maneə kimi zamanı və məsafəni qa
baqlamağa kömək etdi. Bu prosesin transmilliləşməsi, öz
növbəsində, sərhədlərin o tayından məlumatların axınına səbəb
oldu: məlumatların transmilli kompyuter-kommunikasiya sis
temləri üzərindən ötürülməsi.
Şübhəsiz ki, turizm bir çox informasiya-intensiv fəaliy
yətlərini əhatə edir, xidmətlər sferasında məlumatların hazırlan
ması və ötürülməsi inteqrasiyası üzrə tərəqqinin əsas benefısidir. Məlumatların ötürülməsi üzrə ənənəvi formadan (poçt,
teleqraf və telefon vasitəsilə) məlumatların inteqrasiyaolunmuş
emalı və ötürülməsinə yerdəyişməsi aşağıdakılarda əhəmiyyətli
əlavələri olmuşdur:
- turizm istehlakçılarına qədər gedib çatan məlumatların
sürətinin artırılması və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması;
- turist provayderlərinə təklif olunan müxtəlif xidmətlərin
(nəqletmə, yerləşdirmə, restoranlar, turist attraksionları) yekuna
qədər koordinasiyasının yaxşılaşdırılması;
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- əvvəlki iki maddə ilə yekununda diversifıkasiya və
sifarişçinin fərdi tələbi ilə qurulan turizm xidmətlərinin çevik
artımı.
İlkin olaraq, şəbəkə məlumatların istifadəsi və məlumatlar
bazasının ixtisaslaşması avia sənayedə başlayıb - SİTA üçün
ehtiyatda saxlama, sərnişinlərin siyahısı, biletlərlə təchizetmə
və s. şəbəkəsi rəhbərlik üçün istifadə olunurdu, aydın şəkildə
məlumatların emalı və ötürülməsi inteqrasiyasının tərəqqisi
görünürdü. Tədricən kömək göstərmədə tələbat və turizm
fəaliyyətinin müxtəlif seqmentləri arasında koordinasiya, mə
sələn, AFR və Fransada START sistemində, çoxsahəli ehtiyat
da saxlama və bilet sistemində artıma səbəb oldu.
Yaxşılaşdırılmış telekommunikasiya infrostrukuru, yer
ləşdirmə sektorunda yerlərin ehtiyat saxlanması sisteminin
ixtisaslaşdırılmış işini, milli və beynəlxalq kompyuterləşdirməni asanlaşdırdı. İnteqrasiyaolunmuş strukturlara əlavə olaraq
ənənəvi olaraq, belə sistemə arxayın oluruq, kompyuterləşmiş
inteqrasiyaolunmuş şəbəkələrə çıxış bütöv mehmanxana şəbə
kələrinin könüllü qurum və yaxud birləşmələri üçün əsas səbəb
olur. Digər tərəfdən, telematik infrastrukturların istifadəsi
turizm bazar seqmentinə işgüzar səyahət edənlərə təqdim edilən
xidmətlərin sərhədlərinin diversifıkasiyası və keyfiyyətinin
yaxşılaşdırılması yolu ilə böyük gəlir gətirdi. Buna uyğun
olaraq dünyanın ayrıca sahələrində telefon xidmətlərinin radi
kal yaxşılaşmasını, peyk əlaqələri şəbəkəsinin yüngülləşdiril
məsi, yaxud vidiomətn, teleteks və faks xidmətləri kimi yeni
növ xidmətlərə geniş yayılmış girişin çoxalmasını qeyd etmək
lazımdır. Konfrans-əlaqə ilə təcrübə, həmçinin yerüstü peyk
məntəqələri şəbəkəsinə əsaslanır və faktiki olaraq bütün aparıcı
beynəlxalq mehmanxana şəbəkələri belə şəbəkələri quraşdırır,
bununla bərabər telekonfrans - əlaqəyə artan tələbatı ödəyir,
kapital qoyuluşun və əməliyyat xərclərin nisbi azalmasına
gətirib çıxarır.
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Məlumatlara girişin yaxşılaşdırılması turizm fəaliyyətinin
bütün aspektlərini əhatə edir, standart paketlərlə müqayisədə
qiymətlər səviyyəsində şəxsləndirilmiş xidmətlərin təklifi üçün
əsası təmin edir. Məlumatların professional sistemlərlə təmin
edilməsi versiyası turizm sahəsində istifadə olunurdu və
alternativ xidmətlərin opsional xidmətlərlə kombinasiyası və s.
təklifi üçün özünə operativ avtomatik axtarışı daxil edirdi.
Əsas istifadəçilər üçün turist məlumatlarına giriş sferasmdakı inqilabı partlayış, adətən vidiotekst sistemlərin ya
yılması hesabına aid edilirdi, hansı ki, məlumat ötürmək üçün
telefon xidmətindən, bunu mətn və ya şəkil formasında tele
vizor ekranında əks olunması istifadə edilirdi. Vidiotekst əsasən
interaktivdir, istifadəçi isə ixtisaslaşdırılmış məlumatlar baza
sında saxlanılan çoxlu sayda məlumatlardan istifadə edə bilər.
Vidioteks texnologiyanın ev terminalından sistemə birbaşa giriş
üçün imkanı təklif etdiyindən bəri, qorxu artdı ki, səyahət üzrə
agentlik aviaxətt, otel və s. sifarişçilərinə etinasız yanaşacaq.
Həmin etapda PRESTEL (Böyük Britaniya) kompaniyasının
şəxsi istifadəçilərinin payı nisbətən azdır, eyni vaxtda isə
məlumata daxilolmanın yaxşılaşdırılmış girişi, hətta turizm
agentlikləri tərəfindən məsləhət görülən peşəkara böyük tələblə
nəticələnə bilərdi.
Nəqletmə sahəsindəki texnoloji islahatın nisbi tempi və
ölçüsü bir çox ziddiyyətlərə malikdir. Bəzi ekspertlər inanmağa
meyillidirlər ki, bu sahədəki radikal dəyişiklik günləri sona
yetib və növbəti əsrin əvvəllərində səyahətçilər eyni təyyarə
lərlə uçacaqlar, hansı ki, bugünkü təyyarələrdən o qədər də
güclü fərqlənməyəcək. Bu ona görə baş verir ki, aerohava tex
nologiyaları məkanda, inkişafda və investisiyada çoxlu məh
dudiyyətlərlə qarşılaşır. Digər maneələri yerüstü hava limanı
vasitələrinin fiziki ölçüsündə tapmaq olar, hansıkı faktiki olaraq
iri şəhərlərdə qeydə alınmışdır. Lakin qarşılıqlı hesablar siste
minin və administrativ proseduraların avtomatlaşdınlmasının
sonuncusunda nəqliyyatın mümkün toplanmasım qismən zəiflə
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dəcək. Ancaq səsdən sürətli təyyarələrin işlənməsində proqresin hesablanması zamanı turizm axınları strukturunda sonrakı
dəyişikliyi gözləmək olar. Belə, “Orient Ekspress” Sakit okean
üzərindən uçmaq üçün 2 saat tələb edir, bu zaman kraysler
sürəti saatda 10 000 mil təşkil edir. Bu zaman bu biznes,
sadəcə, Konkorddan daha uğurlu olmayacaq, həm də səsdən
sürətli Boinq 747 təyyarəsi kimi daha sərfəli olacaqdır. Prin
sipcə turizm məqsədləri üçün istifadə olunan nəqletmə vasitə
lərinin sonrakı diversifıkasiyasma gətirib çıxara bilər. Məsafə
dən və yerüstü hava limanı vasitələrindən asılı olaraq, təy
yarələrin müxtəlif növləri iqtisadi və texniki nöqteyi-nəzərdən
daha artıq effektivliyi sübut edə bilər. Fransada və Yaponiyada
tətbiq edilmiş yüksəksürətli qatarlar qısa və orta məsafəli
səyahətə toxunan nəhəng texnoloji partlayışı təmsil edir. Belə
qatarların işi eneıji xərclərinin azalması, nəqliyyat nəzarətinin
avtomatlaşdırılması, təhlükəsizliyin, rahatlığın yüksəldilməsi
üçün mikroelektronika və telekommunikasiyadan asılı ola
caqlar. Bu yolla avtomobil nəqliyyatında yeni texnologiyaların
tətbiqinin ümidverici nəticələri bilavasitə daşıma vasitələrinin
və şose sisteminin “elektronlaşdırılması” ilə əlaqəlidir.
Turizm sənayesinin müxtəlif sahələrində bir neçə imkan
ların və informasiya texnologiyaların istifadəsi sisteminə ba
xaq. Onlar bir-birindən öz sahələrini əhatə etmə dərəcəsinə görə
fərqlənir, lakin bütövlükdə onlar xidmət istehsalı prosesində
kifayət qədər aktivdir və turizm məhsulunun yaradılmasının
bütün gedişatına getdikcə daha çox təsir göstərir. Turizm baza
rının ayrıca seqmentlərində rəqabət mübarizəsi şəraitində, İT
tətbiqetmə dərəcəsi ayrıca istehsalçıları daha dayanıqlı edir,
onları xidmətlərin yüksək səviyyədə təqdim edilməsində ön
sıralara çəkir, uyğun olaraq da kapitalın dövriyyəsi prosesini
tezləşdirir. Mahiyyətcə bundan firmanın bazardakı yeri və
vəziyyəti, onun iqtisadi göstəriciləri asılıdır.
Aviadaşımaların beynəlxalq sistemi daima texnoloji in
kişafın təsirinə məruz qalır. Biz məqalələrimizin birində elmi205

texniki tərəqqinin turizm sənayesinin ayrıca sektorlarının inki
şafına təsiri haqqında qeyd etmişdik və aviadaşımalar qismində
nəqliyyat sektoru istisna deyil. Bu texnoloji təkmilləşmələrdən
bəziləri maşınların yaradılmasına, bəziləri isə əməliyyatın
effektivliyinin yaxşılaşdırılmasına, yaxud xidmətin təqdim edil
məsinə diqqət yetirir. Əsasən bizi aviakompaniyalar və hava
limanların idarə edilməsi və fəaliyyətində müxtəlif İT tətbiq
edilməsi maraqlandırır, belə ki, bu gün turizm sektoru üçün bu
aspektin İT istifadəsində vacibdir.
Ötən əsrin 50-ci illərinin əvvəllərində aviasəyahət kütləvi
fonemin olduğu zaman aviakompaniyalar müxtəlif həcmli ar
tan məlumatlarla işləyirdi. Bu komplekslik onları İT onların
fəaliyyətinə necə kömək edə biləcəyi haqqında təhlilin
aparılmasına gətirib çıxartdı. Minlərlə uçuş qiymətlər, eniş yer
ləri, komandalar, sərnişinlər, yüklər, baqajlar haqqında məlu
matları dəstəkləmək, bu prosesi avtomatlaşdırmadan son dərəcə
ağır tapşırıq idi. Avia əməliyyatlar və uçuşların qəliz strukturu
nə qədər çoxalırdısa, İT istifadəsi problemi bir o qədər çə
tinləşirdi.
Kompyuter texnologiyaların ilk əlavələrinin avia əməliy
yatlara tətbiqi 50-ci illərdə rezerv edilməsinin kompyuterləşdirilmiş sistemləri (CRSs) olub. Sonrakı onillikdə İT tətbiqi
avia əməliyyatların digər sektorlarında da genişləndi. Bu gün
aviakompaniyalar digər iqtisadi sahələr içində daha çox kompyuterləşdirilmiş sahədir, ən böyük və intensiv kommunikasiya
şəbəkəsinin istifadəsinə cavabdehdir. 1999-cu ildə avia kompa
niyalar öz gəlirlərinin 3.7%-dən çoxunu kommunikasiya şəbə
kəsinə sərf edib (digər sahələrlə 0.73%-lə müqayisədə). Avia
kompaniyalar sıx-sıx çox rəqabətli mühitdə yaşamaq üçün İTnin strateji istifadə etməsi ilə seçilir.
İnformasiya Texnologiyalarının tətbiqində rezerv sistemi
ümumi və cox vacibdir. Ehtiyatda saxlama sisteminin əsasında
uçuşların cədvəli, boş yerlər və sərnişin məlumatları haqqında
məlumatlar bazası dayanır. Ehtiyatda saxlamanın kompyuter

sisteminin tətbiqindən əvvəl aviakompaniyalar biletlərin satı
şına nəzarət etmək üçün əl işi metod tələb olunurdu. American
Airlines 30-cu illərdə “tələb-cavab” sistemindən istifadə edirdi.
Bu sistemə görə agentlər mövcud boş yerləri müəyyənləş
dirmək üçün mərkəzi ofisə zəng edirdilər. Həmçinin, əsasən əl
əməyinə əsaslanan “tənbəl Suzi” və Reservisor metodundan
istifadə olunurdu. 1953-cü ildə American Airlines və IBM eh
tiyatda saxlama, biletlərin satışı, cədvəllər, eniş yerləri və sərni
şinlərin qeydiyyatı (PNR) üçün birinci kompyuter sistemlərinin
inkişafı üçün əməkdaşlıq etməyə başladılar. Bu tədqiqatlara 40
mln dollardan çox vəsait sərf olundu və SABRE (Semi-Automated Business Research Environment) adlı sistem yaradıldı.
Bu emaletmə hətta hazırkı sistemin digər sahələrdə, məsələn,
əczaçı və bank sahələrində istifadəsinə kömək etdi. Bu siste
min fəaliyyət göstərməsi üçün xüsusi şəbəkə yaratmaq lazım
idi, hansı kı, ABŞ-m müxtəlif şəhərlərində və xaricdə yerləşən
hava limanları, aviakompaniyaları, turagentlikləri və s. birləşdi
rirdi. Daha sonra digər şəbəkələr də - ARİNC və SİTA
yaradıldı. Sonra, 70-ci illərdə Delta, Continental, Northwest,
Western, United Airlines və s. kimi digər aviakompaniyalar
birinci sistemə uyğun öz rezervetmə sistemlərini yaratdı. Qərbi
Avropada Almaniyanın, Böyük Britaniyanın, Fransanın, Hol
landiyanın və digər ölkələrin aviakompaniyaları rezerv etmənin
öz şəbəkələrinin tətbiqi üçün və onun rezervetmənin qlobal
şəbəkəsinə qoşulması üçün bu ideyalardan istifadə etdilər.
Lakin bu, artıq 90-cı illərdə baş verdi. Avropanın rezervetmə
sistemi Amadeus və Galileo adlanırdı. O hələdə istifadə olunur.
Hazırda mövcud olan 4 rezervetmə sistemi, gələcəkdə, ola
bilsin ki, sayları ikiyə ensin. Lakin, anların hamısı dünyada
mövcud olan bütün avia daşımaları praktik olaraq əhatə edir.
Mahiyyətcə bütün bu şəbəkələr qarşılıqlı əlaqəlidir və
rezervetməni özündə müstəqil ifadə edir.
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Yerlərin bölüşdürülməsinin qlobal sistemləri (YBQS)
arasında bazarın bölgüsü haqqında aşağıdakı məlumatlar xəbər
verəcək.
Bazar qiyməti
Min USD
65 0

YBQS
Abacus
Amadeus
Apollo
Galileo
Sabre
SystemOne
Worldspan

г

600

1110+
400
1700
500
500

Bazardaki payı
%%
11.9
10.9
20.4
7.4
31.2
9.1
9.1

Praktik olaraq hazırkı vaxtda dünyanın aviakompaniyalan
YBQS tipli yeni texnologiyaların özlərində tətbiqi zamanı
seçimə malikdir. Onlar həm özləri öz sistemlərini işləyib ha
zırlaya bilər və hər hansı bir sistemə girə (qoşula) bilər, ya da
mövcud olan YBQS sistemini icarəyə götürə, qoşula bilər. Bu
qoşulmanın dəyərindən asılıdır. Bəzi kompaniyalar üçün öz
sistemlərini yaratmaq, sonra onların vasitəsilə qlobal rezervetmə sisteminə qoşulmaq daha sərfəlidir. Qoşulma prosedurası
kifayət qədər qəlizdir və müəyyən standartların unifıkasiyasını
tələb edir. İnternetin inkişafı ilə gələcəkdə YBQS-ya qoşulma
məcburiyyəti azalır, belə ki, YBQS rolunu məlumatların ötü
rülməsi qismində internetin özü oynayacaq, bir halda ki, praktik
olaraq indi sistemə dünyanın hər bir nöqtəsindən, yaxud öz
evindən qoşulmaya heç bir məhdudiyyət yoxdur, bu səbəbdən
də rezervetmənin kompyuter sisteminin yaradılması və fəaliy
yəti haqqında sual aviakompaniyalann üzərinə düşür. Əlbəttə
ki, YBQS qalacaq, fəaliyyətini yeni şəraitə uyğun təkmil
ləşdirəcək və internetdə inteqrasiya edəcək. Bu transaksiyanm
təhlükəsizliyinin təmini, şəbəkə vasitəsilə ödəmələr, elektron
aviabiletlərin tətbiqi üçün işlərin tamamlanmasını tələb edir.
Beləliklə, biz qeyd edə bilərik ki, avia sahədə rezervetmə
sistemindən başqa, informasiya texnologiyalar tətbiq olunan bir
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sıra yarım bölmələr mövcuddur. Bu - yük və baqaj lann ida
rəedilməsi sistemi, pilot kabinəsinin avtomatlaşdırılması, uçu
şun idarə edilməsi üçün qərar qəbulu sistemi, uçuşların cədvəli,
enişə nəzarət, uçuşlar haqqında məlumatların göstərilməsi
sistemi, immiqrasiyanm elektron sistemi, sərnişinlərə xid
mətlərin göstərilməsi və bir sıra digərləridir.
İndi isə İT turist vasitəçiləri arasında tətbiqinə baxaq.
Daha əvvəl müəyyənləşdirdiyimiz kimi bunlar turizm agent
likləri və turoperatorlardır.
Turizm vasitəçiləri turist məhsullarım son istifadəçiyə
təqdim edən firma və kompaniyalardır. Vasitəçilərin bir neçə
növü var - turagentlər, turoperatorlar və xidmətləri təqdim edən
xüsusi kanallar. Turagentlər, əsasən fərdi istifadəçiyə səyahət
təşkil edir və təqdim edir, baxmayaraq ki, bəziləri müəyyən
bazar seqmenti, yaxud məhsulu üzrə ixtisaslaşır, bəziləri isə öz
paket-turlarmı yaradır və satırlar. Topdansatış turların turoperatorlan, satıcıları paket turları yaradır və səyahətçilərə ya
bir başa ya da agentlər vasitəsilə satırlar. İxtisaslaşmış satıcılar
turist məhsullarım turistlərin xüsusi qruplarına təqdim edirlər maraq, yaxud da sosial qruplar üzrə. Misal olaraq tur xid
mətlərini konqreslərdə, korporativ səyahətlərdə və s.-də təqdim
edən firmaları göstərmək olar.
Turizm vasitəçiləri məlumatların bütün növündən intensiv
istifadə edirlər və uyğun olaraq məlumatların emal edilməsi
üçün İT ehtiyacları var. Həqiqətdə isə turist məhsulu üzrə
istiqamətlər, cədvəllər, qiymətlər, qiymətləndirmə və əlçatanlıq
üzrə məlumatlar daha vacib məhsuldur və onların mövcud
luğunu müəyyənləşdirir. Turizm vasitəçisi məlumatları nə
qədər elektron formada alırsa, sifarişçiyə xidmət bir o qədər
səliqəli, sürətli və effektiv ola bilər. Təxmini hesablanmışdır ki,
turagentin fəaliyyətinin effektivliyi avtomatlaşdırma şəraitində
25%-ə qalxır.
Turagentlər hər yerdə mövcud olan vasitəçilərdir, onlar
multimillidən, çoxsahəli meqa-agentdən tutmuş xırda, müstəqil
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kompaniyalara kimi şəkil dəyişdirə bilirlər. Turagentlərdə bi
rinci və üstün İT tətbiqi xidmətlərin satış sistemi terminalıdır.
Bu terminallar aviakompaniyalar tərəfindən turagentlərə 70-ci
illərin ortalarında təqdim olunub. Buna qədər isə turagent yer
rezerv üçün zəng etməli, yaxud da teleksdən istifadə etməli idi.
Praktik olaraq bu gün bütün turagentlər özündə əlavə
olaraq mehmanxanalarda yerlərin bronetmə sistemini bir
ləşdirən rezervetmə sistemini istifadə edir. Bu sistemlər möv
cud olan nəqliyyatda yerlərin rezervetmə sisteminə qoşulub və
uyğun olaraq turagentlərə turistlərə kompleks xidmətlər gös
tərmə imkanını verir.
Sistem və region üzrə terminalların bölgüsü haqqında
aşağıdakı rəqəmlər xəbər verir.

North America
Europe
Asia/Pacifıc

Abacus Amadeus/
SystemOne
0
6796
27240
0
17590
47300

Galileo

Sabre

Worldspan

10842

15218

8475

50668

74087

34000

7827

4694

2900

28344

13481

7700
0

3000

470

4029

1476

7000
0

1151

12222

5325

Africa & Middle
265
1345
526
East
470
5677
1299
Latin America &
0
4275
872
980
Caribbean
6803
1547
2289
birici rəqm - aqentlərin sayı, ikinci - terminalların sayı

380
680

625
750

Təbiidir ki, turizm xidmətlərinin təqdim edilməsinin bü
tün qammaları, praktik olaraq bu terminallarla həyata keçirilir.
Praktik olaraq onlara dəmiryolu və avtobus biletlərinin, turpaketlərin, mehmanxana, kruiz və d. mövcud sistemi qoşulub.
Turist agentlikləri İnternetlə qeyri-adi əlaqəyə malikdir.
O, sadəcə, biznesi birləşdirən ip deyil, həmçinin əlavə işgüzar
əlaqələrdir. İndi bir çox turagentliklər öz xidmətlərini İnternet
vasitəsilə təqdim edir, bu da onlara müştərilərə ənənəvi xidmət
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göstərmədən daha çox coğrafi bölgü və imkan verir. Onlar
müştəri üçün rezervi İnternet vasitəsilə edə bilir və həmçinin,
biletləri elektron yolla rezervasiya sistemindən göndərə, yaxud
biletləri biletsiz uçuşlarla (elektron) sata bilir. Turagentliklər
İnternetdən, həmçinin bazarın təhlili üçün vacib tədqiqat aləti
kimi istifadə edir. Belə ki, ABŞ-da turagentlərin 60%-i İnter
netdən məhsulların və səyahətlərin təhlili üçün istifadə edir,
55%-i elektron poçt almaq üçün və 23%-i isə müştərilərin rezervləri üçün istifadə edirlər. Buna onu da əlavə etmək lazımdır
ki, 24%-in www öz səhifələri var və 42% İnternet üzərindən
məlumat qruplarına girişə malikdir.
Sadəcə İnternetdə mövcud yeni tip turagentlikləin sayı
ilbəil artır.
İnformasiya texnologiyaları nəqliyyatın digər növlərinə
də tətbiq edilir - avtomobil, dəmiryolu və su. Onların istifadəsi,
əlbəttə ki, avia nəqliyyatdakı qədər böyük deyil, lakin əmə
liyyat və xidmətlərin əhəmiyyətli dərəcədə kompyuterləşdirilməsi, həmçinin, burada da əhəmiyyətli dərəcədə müşahidə
olunur. Avia nəqliyyatla müqayisədə, məsələn, avtonəqliyyatda
avtomobil və sərnişinlər üçün informasiya texnologiyaların tət
biqi üçün böyük imkan var. Bu, ilk növbədə, naviqasiya, avto
bus marşrutlarında yerlərin rezerv edilməsi, taksilərin hərə
kətinin koordinasiya sistemlərinə aid edilir.
Dəmiryolu nəqliyyatı üçün yerlərin rezerv edilməsi, eyni
ilə avia sistemdə tətbiqi tendensiyası qeyd edilir, müstəqil xa
rakter daşımasına baxmayaraq bu sistemlər turagentlər və turoperatorlar çərçivəsində digər sistemlərlə qovuşur. Eynilə su
nəqliyyatına şamil etmək olar.
Qonaqpərvərlik sektoru (yaxud biz onu qonaqların yerləş
dirilməsi sektoru kimi adlandırırıq) özündə bir sıra yerləşdirmə
və qidalanma üzrə xidmətləri birləşdirir. Bu komponentlərdən
hər biri, müxtəlif istiqamətli əməliyyatlardan ibarətdir - bəziləri
xırda müstəqil isə, bəziləri böyük multiplikator şəbəkəli
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əməliyyatlardır, bəziləri çox ixtisaslaşmış, bəziləri isə kütləvi
bazara istiqamətlənmişdir.
Mehmanxana və restoranların idarəedilməsinin əsas m əq
sədi qonaqların və şəxsi xidmətin tələblərini maksimum ödə
nilməsinə istiqamətlənib. İT-nm istifadəsi, deyəsən bu aspektdə
hazırkı məqsədlə o qədər də qəbul edilən deyil, bu səbəbdən də
sözü gedən sektor fəaliyyət İT tətbiqi üzrə turizmin digər
sektorları ilə müqayisədə geridə qalır. İT sıx-sıx qonaqlara qul
luq etmədə soyuq, mexanik vasitə kimi təqdim olunur. Lakin
bu sektorda İT tətbiqi üzrə baş vermiş dəyişikliklər bu baxışın
dəyişməsinə və daha çox effektiv və ixtisaslaşmış xidmətlərdə
onun istifadəsini yönəltməyə imkan verdi. Bundan başqa,
mehmanxana təsərrüfatı qidalanma sferasında kompyuterləşməni və İT tətbiqini tələb edən bir çox əməliyyatlar var, hansı
kı, işin effektivliyini artırır və istehsal xərclərini azaldır.
Mehmanxana sənayesində İT-nin birinci istifadəsi o qədər
də təsəlliverici deyildi. 1963-cü ildə Nyu-Yorkda Hilton
otelində birinci kompyuter quruldu. Bu IBM mini kompyuteri
idi, hansı ki, tam işlənib hazırlanmamışdı qeydiyyatda uzun
növbələrə səbəb olurdu. Nəticədə isə ilk təcrübə müvəffə
qiyyətsizliyə uğradı. Lakin 10 ildən sonra, yeni idarəetmə sis
teminin yaradılması sayəsində, kompyuterlərin proqram və
texnologiyaları ilkin olaraq ABŞ mehmanxanalarında quruldu,
sonra isə bütün dünyada qurulmağa başlandı. Tədqiqatlar gös
tərdi ki, hazırkı vaxtda mehmanxanaların 100%-i yerlərin
rezerv edilməsi və idarəetmə təsərrüfatında kompüter sistem
lərini istifadə edir, 1980-ci ildə onların faizi, 10% idi.
Mehmanxanalarda özündə yerlərin rezerv edilməsini, qey
diyyatda əməliyyatlar, təsərrüfatın idarəedilməsi üzrə daxili
əməliyyatlar, bəzi idarəetmə əməliyyatları sistemlərini birləş
dirən PMS (Property Managment System) sistemi tətbiq olun
muşdur, eyni zamanda bu sistem mehmanxana və onun hü
dudları kənarındakı digər sistemlərlə əlaqə üçün yer idi.
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İT əyləncə və informasiya sahəsində daha əhəmiyyətli
istifadə olunur. Artıq xidmətlərin növlərinin mahiyyətinə görə
onlar müasir texnologiyaların tətbiqi üçün daha cəzbedicidir.
Attraksionlar, əyləncə, rekreasiya turizm sənayesinin vacib
sektorlanndandır. Turistlərin böyük əksəriyyəti bu növdən olan
xidmətlərin istehlakında xüsusilə maraqlıdırlar. Bu müxtəliflik
sektoruna tematik parklar, milli parklar, muzey və sərgilər,
zooparklar, akvariumlar, teatr və mədəni tədbirlər, idman təd
birləri, oyunlar və xizək daxildir. Bu firmaların bir hissəsində
bütün təsərrüfatın idarə edilməsi üçün İT tətbiqi tələb olunur,
bir hissəsində isə kompyuter texnologiyasının az dərəcədə
istifadəsini tələb edir. Lakin onların hamısı turist hərəkatına
faydalı olmaqdan ötrü informasiya texnologiyalarının istifa
dəsində ön sıralarda olmalıdır.
Əyləncə sektorunda İT tətbiqi 3 kateqoriyaya bölünür.
Birincisi - İT attraksionun monitorinqi, onun istifadəsi və
fəaliyyətinə nəzarət üçün istifadə olunur. Bu elektron bilet
parklarda, teatrlarda, idman tədbirlərində və s. giriş nəzarəti
sistemləri şəklində istifadə olunur. İkincisi - İT attraksionun
təcrübəsini yaratmağa və genişləndirməyə kömək edir. Üçün
cüsü - İT marketinqdə qərarların qəbulu zamanı kömək məq
sədilə və bütün növ attraksionların idarə edilməsi üçün istifadə
olunur.
Nəhayət, infonnasiya texnologiyalarının və turizmin
daha təmərküzləşdirilmiş şəkildə uzlaşan əsas sferalarından biri
- bu dövlət turizm təşkilatlan (DTT) fəaliyyətidir. Praktik
olaraq onlar ölkə ərazisində turizm məhsullarının yeridilmə
sində və idarə edilməsində əsas rol oynayır. Adətən dövlət milli
turizm idarəedilməsinə və DTT-nın tərkib hissəsini təşkil edən
dövlət və yerli turizm təşkilatlan şəbəkəsinə malikdir. Burada
daha vacib tapşırıq potensial turistlər haqqında, vasitəçilər,
yeridilmə və marketinq fəaliyyəti, turizm statistikasının toplan
ması və təhlili, dövlət səviyyəsində turizm bazarının idarəedil
məsi, ölkənin turizm siyasətinin müəyyənləşdirilməsi haqqında
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məlumatlardır. Burada İT istifadəsi son zamanlar İnternetin
geniş istifadəsinə əsaslanır, məlumatlara və işə giriş onunla on
line rejimində fəaliyyət göstərilir.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, informasiya texnologi
yasının bütün sistemi turizm sənayesinin bütün seqmentlərində
tətbiq olunur. Turizm sisteminin heç bir iştirakçısı informasiya
texnologiyalarının təsirindən yan keçə bilməz, belə ki, o in
tensiv informasiya tətbiqi sferasına güclü təsir göstərir - ida
rəetmə, marketinq, bölgü, rezervetmə və satış.
Turizmdə informasiya texnologiyaları sisteminin qarşı
lıqlı əlaqələri ümumi şəkildə aşağıdakı sxemdə təqdim olun
muşdur.
İnformasiya texnologiyaları sisteminin turizm sənaye
sinə tez tətbiqinin 4 əsas əhəmiyyəti vardı:
1.
istehsalın effektivliyini yaxşılaşdırdı;
2.
istehlakçılar üçün xidmətlərin keyfiyyətini yaxşılaş
dırdı;
3. turizmdə yeni xidmət növlərinin yaranmasına gətirib
çıxartdı;
4. “ən yaxşı təcrübələr” sahəsində yayılmaya gətirib
çıxartdı.
Turizmdə istehsalçılar istehsalın ikiillik sisteminə malik
dirlər. Onların istehsal sistemi ona görə ikilidir ki, o xidmətlər
və məlumatları birləşdirir. Turizm istehsalının ikili istehsal
sistemi (xidmətlər+informasiya) 4 qrupa gətirilə bilər: (1) xid
mətlərin istehsalı; (2) idarəetmə; (3) marketinq; (4) xidmətlərin
təqdim olunması (xidmətlərin çatdırılması). Praktikada Turizm
Sisteminin (TİS) 4 qrupu arasında bölgü aparmaq çətindir, belə
ki, turizm xidmətlərinin istehsalı çox inteqrasiyaolunmuş pro
sesdir. TİS-nin 4 komponenti aşağıdakı sxemdə göstərilmişdir
və qısa şərhi verilmişdir.
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Və səthi nəqletmə, mehmanxanalarda yerləşmə, pekidctur, turist məlumatı və çatdırılma ilə bağı digər xidmətlər.
Turizm sənayesinin idarə edilməsinə aşağıdakı fəaliyyət
lər daxildir, ümumi idarəetmə, planlaşdırma, maliyyə və mü
hasibat uçotu, keyfiyyətə nəzarət, heyətin inkişaf edilməsi, hü215

quqi tənzimləmə və istehsal prosesinin dəstəklənməsi üçün
digər fəaliyyətlər.
Marketinq, bölgü və satış bu sferada reklamı, məhsulun
yeridilməsi, rezervetmə, ictimaətlə əlaqə (PR), ticarət sərgilə
rində və kooperativləşmiş reklamda iştirakı özündə birləşdirir.
Xidmətlərin çatdırılmasına turizm xidmətlərinin son isti
fadəçiyə, yəni turistə real çatdırılması, turistlərə xidmətetmə, is
tehlakçının məmnunluğu və şikayətin idarə edilməsi daxildir.

Sahə tərəfindən istehsal olunan xidmətlərə hava və
dəniz də daxildir.
Mahiyyətinə görə informasiya texnologiyalarının inkişafı
və tətbiqi turizm anlayışının özünün dəyişməsinə gətirib çıxarır.
Kütləvi turizmdən fərdi turizmə keçid baş verir. Xidmətlərin
çatdırılması səviyyəsində turizm axınlarının təminatı zamanı
fərdiləşdirilmiş və standart xidmətlərin uyğunlaşması baş verir.
Aydındır ki, turizm sənayesinə informasiya texnologiyalarının
və informasiya sistemlərinin tətbiqinin təsiri turizm inkişafının
yeni aspektlərinin formalaşmasına gətirib çıxarır. İnformasiya
texnologiyaları əsrində turizm anlayışı özünün ilkin mənasına
yaxınlaşmağa başlayır, yəni səyahət prosesində dərketmə.
Buna, sadəcə, biliklərin əldə olunması daxil deyil, həmçinin,
yeni təəssüratlar, yeni anlayışlar, öz fiziki və mənəvi vəziyyə
tinin dəyişdirilməsi daxildir. İnformasiya texnologiyası turizmi
insanın həyat fəaliyyətində əsas yerlərin birinə çevrilməsinə
yaxınlaşdırır.
3.3.BeynəIxalq turizm münasibətlərinin
təşkilati strukturu
Beynəlxalq turizm münasibətləri sistemi kifayət qədər
uzun bir müddət ərzində formalaşıb. Demək olar ki, beynəlxalq
turist axınının, ölkələr arasındakı ikitərəfli münasibətlərin
formalaşması ilə beynəlxalq turist axınının tənzimlənməsi və
yeni kütləvi təsirin beynəlxalq statusunun müəyyənləşdiri İməsini tənzimləyən beynəlxalq təşkilatların yaradılmasına obyek
tiv ehtiyac yarandı. İnkişaf edən beynəlxalq turist axını iqtisa
diyyatda, siyasətdə və ölkələrin beynəlxalq iqtisadi münasi
bətlər sistemindəki yerinə təsiri həm turizm bazarının ayrıca
seqmentləri kimi, həm də ki, qlobal aspektdə fəaliyyət göstərən
müxtəlif beynəlxalq təşkilatların yaradılmasına gətirib çıxardı.
Ümumiyyətlə, turizm təşkilatlarının məqsədi milli və bey
nəlxalq turizmin inkişafını təşkil etmək, turizmlə bağlı olan hər
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bir region və sahənin makroiqtisadi siyasətini balanslaşdırmaqdır. Milli səviyyədə bu kütləvi agentliklər və peşəkar assosia
siyalar (mehmanxana, turagentlik, nəqliyyat şirkətləri və s.),
beynəlxalq səviyyədə isə dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlan
həyata keçirir.
Beynəlxalq təşkilatlar qarşılıqlı maraqları təmsil edən,
fikir və mövzular mübadiləsi aparılan yerlərdə öz platformasını
keçirir. Bu problemlər müzakirə edilir və lazım olan qərarlar
qəbul edilir. Bu müzakirələr vasitəsilə yeni ideya və məlumat
ların təkamülü bu sahələrin inkişafına təsir göstərir. Beynəlxalq
turizm sahəsindəki təşkilatlar turizmin bir sahə kimi obyektiv
təkamülünün və inkişafının nəticəsində yaranmışdır. Beynəl
xalq təşkilatlar birgə əmək fəaliyyəti nəticəsində turizm sahə
sinə önəmli təsir göstərir.
Beynəlxalq müasir turizmin daimi inkişaf xarakteri və
müxtəlif sahələrdəki təsir həcmi beynəlxalq əməkdaşlığın, tu
rizm təşkilatlarının inkişafına və genişlənməsinə təsir göstərir.
M üxtəlif turist xidmətlərinin, məhsullarının təşkilatçıları, isteh
salçıları müxtəlif forum və konfranslarda ümumi problemləri
bölüşüb və müəyyən nəticələrə gəlmək üçün görüşürlər. Bu
günkü gündə çoxsaylı beynəlxalq təşkilatlar mövcuddur. On
lardan bəziləri turizmin beynəlxalq səviyyədə inkişafı üçün,
bəziləri isə turizmin müəyyən regionlarda inkişafından ötrü
toplanırlar. Elə beynəlxalq təşkilatlar da var ki, turizm ilə bir
başa əlaqəsi olmasa da, turizmin altsistemləri olan avia, tur
agentlik və mehmanxana təsərrüfatı kimi sahələrlə əlaqəlidir.
Turizmlə bağlı beynəlxalq münasibətlərin tarixi 1908-ci
ildən başlanmış sayıla bilər. Belə ki, Fransa, İspaniya və
Portuqaliya turizmin inkişafı üçün öz resurslarını birləşdirmək
ehtiyacı duyaraq “Franko - İspano - Portuqaliya Turist Asso
siasiyası federasiyası”m yaratdılar. Onu ilk beynəlxalq turist
təşkilatı kimi də qəbul edə bilərik.
Bir çox ölkələrə I Dünya müharibəsindən sonra turizm
sahəsindəki beynəlxalq əməkdaşlığa ehtiyac aydın oldu. Bu
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ehtiyac 1924-cü ildə “Turizm Təbliğatının Beynəlxalq Rəsmi
Təşkilatlar Birliyi”nin yaradılması vasitəsilə reallaşdırıldı.
Birinci konqres 1925-ci ildə Hollandiyada - Haaqada 14 Av
ropa ölkəsinin nümayəndəsinin iştirakı ilə toplandı. Konqres
tamamilə ölkələr arasında turizm və turizm nəşrləri məlumat
larının qarşılıqlı mübadiləsi və bu məlumatların ölkələr arasın
da idxal və ixrac edilməsi barəsində qərar qəbul edilməsi,o
cümlədən turizm hərəkəti üçün sərhəd rəsmiləşdirilmələrinin
yüngülləşdirilməsinə həsr edilmişdi. Bu təşkilatların fəaliyyə
tindəki uğur II Dünya müharibəsinin başlanmasına qədər da
vam etmişdir. “Turizm Təbliğatının Beynəlxalq Rəsmi Təş
kilatlar Birliyi” “Rəsmi Turist Təşkilatlarının Beynəlxalq
Birliyi”nin sələfi olmuşdur. 1946-cı ildə Londonda müxtəlif
milli turist təşkilatlarının nümayəndələri toplandılar və növbəti
ildə, 1947-ci ildə “Rəsmi Turist Təşkilatlarının Beynəlxalq Bir
liyi” yaradıldı.
Turizm sahəsindəki əməkdaşlıq 1908-ci ildə yaranmasına,
daha sonra turizm sahəsindəki beynəlxalq təşkilat 1924-cü ildə
yaradılmışdı, BMT-dən həyati əhəmiyyətli dəstək, sadəcə
1963-cü ildə gəldi. Turizm sahəsindəki beynəlxalq təşkilatın
fəaliyyətinin əhəmiyyəti 1963-cü ildə Romada keçirilən beynəl
xalq turizm və səyahət üzrə BMT-nin Konfransında qəbul edil
mişdir. Konfrans BMT-nin “Rəsmi Turist Təşkilatlarının Bey
nəlxalq Birliyi”nə turizmin dəstəklənməsi üçün əsas alət kimi
nəzər yetirilməsini tövsiyə edirdi. BMT turizm sahəsində bey
nəlxalq səviyyədə inkişaf edən əməkdaşlığa həvəsləndirmə
yolunu müəyyənləşdirdi.
Beynəlxalq Turizm Təşkilatı (BTT) turizmin bütün as
pektləri ilə əlaqəli hökumətlərarası texniki orqan kimi 1975-ci
ilin yanvar ayından fəaliyyət göstərir. Beynəlxalq Turizm Təş
kilatı “Rəsmi Turist Təşkilatlarının Beynəlxalq Birliyi”nin
transformasiyası nəticəsində yaranmışdır. Turizmin intensiv in
kişafı hökumət səviyyəsində dünyəvi turizm təşkilatının yara
dılmasına ehtiyac yaratdı, bu da öz növbəsində “Rəsmi Turist
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Təşkilatlarının Beynəlxalq Birliyi”nin Beynəlxalq Turizm
Təşkilatına çevrilməsinə gətirib çıxartdı.
1975-ci ilin may ayında BBT-inin Baş Asableyasmın
qərarına görə, təşkilatın qərargahı Madriddə müəyyənləşdirildi.
Təşkilatın fəaliyyəti turizmin dünya səviyyəsində fəaliyyətini
əhatə edir. BBT bütün dünyəvi təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq
şəraitində fəaliyyət göstərir. Xüsusilə BMT ilə, o cümlədən tu
rizmə daxil olan ticarət və qeyri-ticarət təşkilatları ilə.
Müəyyən etdiyimiz kimi, turist təşkilatları iki səviyyədə
fəaliyyət göstərir - milli və beynəlxalq səviyyədə. Əsasən milli
turizm təşkilatlarının və turizmin ayrıca böyük sahələrinin bey
nəlxalq səviyyədə təmsil edilməsidir. Belə ki, əsas rolu milli
təşkilatlar oynayır. Onlar ölkənin turizm sənayesinin fəaliyyə
tinin və inkişafının məsuliyyətini daşıyır. Onlar turizmin milli
səviyyədə irəliləməsini həyata keçirir, turizmin bütün sahə
lərinin fəaliyyətinə nəzarət edir və ölkənin regional səviyyədə
əlaqələndirilməsini təşkil edir.
Mərkəzləşdirilmiş ölkədə ya Turizm Nazirliyi, ya nazir
liyə daxil olan (iqtisadiyyat və ticarət) Turizm üzrə Dövlət
Departamenti, ya Turizm üzrə Komitə, ya da nazirliyin tərki
bində Turizm şöbəsi (məsələn, Gənclər və İdman) mövcuddur.
Təşkilatın fəaliyyət səviyyəsi ölkə üçün turizmin əhəmiyyəti ilə
bağlıdır. Turizm mərkəzdən idarə edilirsə, demək turizm icra
orqanlarının cavabdehliyindədir. Əgər qüvvələr mərkəzləşdirilməyibsə o zaman turizm yerli idarələrin cavabdehliyindədir.
Federativ dövlətlərdə turizmin hətta mərkəzi hakimiyyət
turizm siyasətini müəyyən etsə belə, məsuliyyəti, əsasən yerli
idarə və təşkilatların üzərinə düşür. Bəzi hallarda turizmin inki
şafının məsuliyyəti mərkəzi hakimiyyət və federal idarələrin
arasında bölüşdürülür. Bəzi ölkələrdə turizm siyasəti qeyridövlət təşkilatlarının əlində olmasına baxmayaraq, turizm sa
həsi dövlət sektoru kimi qəbul edilir və dövlət tərəfindən idarə
olunur.
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BBT turizmin inkişafını tənzimləyən 4 əsas dövlət fəa
liyyətini eyniləşdirir: turizm fəaliyyətinin koordinasiyası, hüqu
qi təminatı və tənzimlənməsi, planlaşdırma və maliyyələşdirmə.
Milli turizm təşkilatlarının aşağıdakı öhdəlikləri möv
cuddur:
> Beynəlxalq səviyyədə hökumətin turizm maraqlarını
təmsil edir; ölkələr arasında turizm axınının tənzimlənməsi
üçün ikitərəfli və çoxtərəfli danışıqların aparılması; turizm ba
zarının marketinq tədqiqatının birgə aparılmasını təşkil etmək;
turist yerlərinin məşhur milli resursların optimallaşdınlması,
texniki və maliyyə kooperasiyasını genişləndirmək; gömrük,
siyasi və monetar qaydaların qarşılıqlı yumşaldılması və tex
nologiya transferinin genişləndirilməsi;
> Milli və beynəlxalq səviyyədə turizm xidmətlərinin
təşkili;
> Turizmi planlaşdırmaq və inkişaf etdirmək (turizm
inkişaf planını formalaşdırmaq);
> Turizmlə bağlı müəssisələrin fəaliyyətinin tənzimlən
məsi və nəzarəti (dövlət təsərrüfatında tənzimləmə və hüquq,
mehmanxana və restoranların təsnifləşdirilməsi, lisenziyanın
yoxlanması və yerinə yetirilməsi);
> Statistikanın, xülasənin, təhlil və marketinq tədqi
qatlarının nəşri (sorğular, istehsalçının zövqünün öyrənilməsi
və s.);
> Turizmin istiqamətini başqa ölkələrə təşviq etmək (mə
lumatların və məhsulların hərəkəti üçün xaricdə turizm ofis
lərinin yaradılması, kitabçaların, prospektlərin, bələdçi və
xüsusi turist informasiyalarının nəşri);
> Daxili turizmin həvəsləndirilməsi (radio və televiziya
vasitəsilə keçirilən kompaniyalar);
> Gömrük, sərhəd yoxlamalarının yüngülləşdirilməsi,
sadələşdirilməsi və yaxud tamamilə götürülməsi;
> Qonaqların dəvət olunması strukturun yaradılması və
turizm məlumatlarının aparılması;
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> Turizm üçün peşəkar hazırlığın keçirilməsi (kurslar,
seminarlar, təhsil);
> Mədəni turist resurslarının və ölkənin unikal irsinin qo
runması, saxlanması və istifadəsi (abidələr, tarixi yerlər və s.);
> Təbii şəraiti qorumaq (milli parkların yaradılması, təbii
abidələrin qorunması və s.).
Milli təşkilatların normal fəaliyyət göstərməsi üçün haki
miyyət və resurslar (insan və büdcə) gərəkdir. Onların effektiv
fəaliyyəti, əsasən onların istehsal gücündən, təşkilati bacarı
ğından asılıdır. Belə ki, qərarın həyata keçirilməsi vəziyyətinə
uyğunlaşır.
Turizm sahəsinin peşəkarları milli peşəkar təşkilatlarını
gəlirsiz assosiasiyası qismində yaratmalarında səbəb öz peşəkar
fəaliyyət sahələrinin qorunması və inkişafıdır. Turizmdə olan
peşələrin sayı qədər peşəkar təşkilatlar mövcuddur. Məsələn,
mehmanxanalar, turagentliklər, avtobus kompaniyaları, kənd
turizmi, konqres turizm və s. Beynəlxalq səviyyədə onlar xüsusiləşmiş. İxtisaslaşmış beynəlxalq qeyri-dövlət təşkilatları qis
mində qruplaşdırılır. Məsələn, Dünya Turist Agentlikləri Asso
siasiyası (WATA), qidlər üçün Beynəlxalq Turist Menecerləri As
sosiasiyası (İATM), Avropa konfrans-şəhər federasiyası və s.
Qeyd etdiyimiz kimi, beynəlxalq səviyyədə turizm ba
zarında bütün dünya aspektlərin inkişafına cavabdeh təşkilat
BTT-dır. BTT-nin üçüncü nizamnaməsində göstərilmişdir ki,
onun fundamental məqsədləri, beynəlxalq münasibətlərin, iq
tisadi inkişafın təmin edilməsi üçün turizmin inkişafı və geniş
lənməsi, sülh və proqressdir, o cümlədən, yaşından, cinsindən,
dilindən və dinindən asılı olmayaraq insan hüquq və azadlıq
larının qorunmasıdır.
BTT-nın fəaliyyəti beynəlxalq səviyyədə turizmin bir çox
aspektlərini əhatə edir ki, onlardan bəzilərini aşağıda qeyd et
mək vacibdir.
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Tədqiqat və statistika:
> Təhlil: bu yeddi sahənin öyrənilməsi (dünya turist
tirendi, turizm bazarlan, turizm müəssisələri və avadanlıqları,
turizm planlaşdırılması və inkişafı, iqtisadi və maliyyə təhlili,
turizm fəaliyyətinin sosial birlikləri, turizmin xaricdə təmsil
olması).
> Statistika: regional və qlobal statistikanın vaxtaşırı
nəşri.
> Məlumat: dövri nəşrlər, yeni məlumatların “WTO
News”da yenilənməsi.
> Təhsil: işçi seminarları, turizm layihələrinin maliyyə
ləşdirilməsi üzrə konfransın təşkili, turizm məhsulları üzrə mar
ketinq və s. BTT digər beynəlxalq təşkilatlarla birlikdə semi
narlar və konfranslar da təşkil edir.
Texniki yardım:
> BBT öz büdcəsindən inkişaf etməkdə olan ölkələrə bir
başa maliyyələşdirmə yolu ilə texniki yardım, BMT-nin İnkişaf
Proqramı vasitəsilə maliyyələşdirərək və layihə vasitəsilə nü
mayəndə göndərərək yardım göstərir.
Məsləhət və qərar:
> BTT üzv ölkələrə müxtəlif orqanlar arasında beynəl
xalq məsləhətlərin həvəsləndirilməsinə yönəlmiş spesifik plan
lar təklif edir.
> BTT-nin dörd üzvlük səviyyəsi vardır - tam üzvlük,
assosiasiya üzvləri, qoşulmuş və daimi müşahidəçi (Vatikan).
Beynəlxalq turizmlə əlaqəsi olan digər beynəlxalq
təşkilatların da qeyd etmək gərəkdir. Bunlardan BMT, ÜST,
İCAO, BƏT, PROON, YUNESKO və digərlərini göstərmək
olar. Bütün bu təşkilatlar BMT-nin tərkibinə daxildir. Bu təşki
latların beynəlxalq turizmin inkişafına təsiri 1975-ci ildə BTTnın yaradılmasından sonra azalmışdır. Buna qədər isə onlar
qeyri-hökumət statusunda təşkilatlar olmalarına baxmayaraq
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Müasir beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sisteminin in
kişaf tarixi yeni altsistemlərin daxil edilməsi ilə xarakterizə olu
naraq bir neçə mərhələdən keçmişdir. Daha öncə qeyd etdiyi
miz kimi, turizm beynəlxalq münasibət kimi axırıncı onillikdə
geniş yayılmışdır. İnsan cəmiyyətinin inkişafı və beynəlxalq
münasibətlərin bütün sistemlərinin proqnoz və tendensiyalarına
görə turizm beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin əsas hissəsindən
birinə çevriləcəkdir. Turizm inkişaf tempinə görə digər sahələri

geridə qoyur. Həqiqətən də beynəlxalq turizm bazarı qlobal
məhsul bazarından biridir və buna uyğun olaraq da inkişafım
təmin etmək üçün yeni yanaşma və metodlardan istifadə edil
məlidir. Demək olar ki, turizm bazarının qloballaşması beynəl
xalq iqtisadi münasibətlər çərçivəsində yeni münasibətlərin
formalaşmasına və həmçinin də, istər ayrıca dövlətlər istərsə də
bütün üzvlərin birliyi üçün vacib strateji tapşırıqların həllinə
yeni yanaşmalar gətirib çıxarır.
Bu bazarın idarə edilməsi və onun xüsusiyyətlərinin araş
dırılması bir ölkənin, bir regionun deyil, bütün beynəlxalq üzv
lərin birliyinin tapşırığıdır. Burada qeyd edilməsi vacib məsələ
odur ki, bu tapşırıqlar BTT-nin çərçivəsi daxilində etaplar üzrə
həll olunur. Biz burada beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sis
temində beynəlxalq turizm bazarımn marketinq və idarəetmə
problemlərini aydınlaşdıracağıq.
Həqiqətdə bazar və marketinq sıx əlaqəli olduğu üçün bu
proseslər tam vahid kimi və qarşılıqlı fəaliyyət göstərir. Bey
nəlxalq bazar sistemində bazar özündə tələb və təklifin azad hə
rəkəti şəraitində mövcud olan bazarın idarə edilməsi elementini
cəmləşdirir.
Turizmdə marketinq müxtəlif müəlliflər tərəfindən müx
təlif cür müəyyənləşdirilmişdir, lakin onlar bütövlükdə bir-bi
rinə onda uyğun gəlir ki, milli turist təşkilatı və yaxud bu sə
viyyədə turizm müəssisələrinin sistemləşdirilmiş və koordinasiyaedilmiş cəhdlərinin məqsədi turistlərin məmnunluğunun
təmin edilməsidir.
Turizmdə marketinq öz xüsusiyyətlərinə malikdir. On
lardan aşağıdakıları qeyd edə bilərik:
- turizm - hiss olunmayan, material olmayan məhsuldur;
- turizm xidmətlərinin istehsalı və istifadəsinin təması
üst-üstə düşür, yəni istehsalı ilə istehlakı eyni vaxtda baş verir;
- turist xidmətləri çoxlu istehsalçılar tərəfindən istehsal
olunur;
- turizmdə vasitəçilər əsas rol oynayır;
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Rəsmi Turist Təşkilatlarının Beynəlxalq Birliyindən daha nü
fuzlu təşkilatlar idi. BTT-nın yaradılması və onun fəaliyyətinin
genişləndirilməsi onların fəaliyyəti ilə bilavasitə əlaqəlidir.
BMT-mn strukturuna daxil olmasa da BTT BMT ilə mütəmadi
əməkdaşlıq edir. Bu yolla turizm beynəlxalq səviyyədə təqdim
olundu və gələcəkdə isə BMT-nin ixtisaslaşmış təşkilatı çərçi
vəsində fəaliyyət göstərdi.
BMT-nin təşkilatlarından əlavə beynəlxalq turizm ilə
əlaqəli regional təşkilatlar da mövcuddur. Bunlardan İqtisadi
İnkişaf və Əməkdaşlıq Təşkilatını, Avropa İttifaqını, Asiya İtti
faqını, Amerika Ölkələri Təşkilatını, ASEAN, Avropa İnves
tisiya Bankını, Asiya İnkişaf Bankını göstərmək olar.
Beynəlxalq turizmə birbaşa əlaqəsi olan qeyri-dövlət təş
kilatlarından aşağıdakıları göstərmək olar:
Turagentliklət və turaperatorlar - WATA, UFTAA,
ICTA, IATM, EUGNUTA;
Nəqliyyat - İATA, ERAA, AACC, İUR;
Mehmana və qidalanma - HCİVA, İHA, CHA və s.
Bu yolla beynəlxalq turizm ölkələr arasında asudə vaxtın
səmərəli keçirilməsi, səyahətlərin edilməsi istiqamətində ba
zarın tənzimlənməsi, idarə edilməsi üçün kifayət qədər təşkilatı
və hüquqi bazaya malikdir.
3.4. Beynəlxalq münasibətlərin müasir inkişaf çəraitində
turizm bazarının idarə edilməsi problemləri

- bu sahənin çox müxtəlif motivizasiyası var.
Normal istehlak xidmətlər və mallarından fərqli olaraq tu
rist malları 2 səviyyədə aparılır.
1.Milli və ya regional turist təşkilatı marketinq kampa
niyasına ondan ötrü qoşulur ki, öz regionlarına daha çox turistin
cəlb olunması üçün turist potensialım tapsın. Təklifin natamamlığım, turizm xidmətlərinin xırdalığını, kiçik və orta turist
müəssisələrinin və turizmin milli iqtisadiyyata vacibliyini nəzə
rə alaraq rəsmi turist təşkilatlan turizm bazarının marketinqində
vacib funksiyaya malik olduğunu görərik. Bu yolla rəsmi turist
təşkilatlan istehlakçılara birbaşa turist məhsulları satmır. Onlann 2 əsas vəzifəsi var: birincisi, onlar turist axınlarının mən
şəyində öz ölkələri haqqında bilik yaratmaq və ölkələrini ziya
rət etmək üçün turistləri cəlb etmək, ikincisi isə turist bazarının
mənşəyində öz bazarlarının imicini yaratmağa cəhddir.
2.Mİ1Iİ turist təşkilatlannın marketinq kampaniyalanmn
əldə etdikləri hədəflərdən sonra, turist məhsullarını yaradan
müxtəlif fərdi firmalar öz turist məhsullarının marketinqini
keçirə bilər.
Təhlilin yüngülləşdirilməsi üçün turizmdə proseslərin
sxemi və məğzinə adekvat təsir edən sxem və ya konsepsiya
qəbul olunmalıdır. Bu zəncirvari prosesə yanaşmanın ən rahat
yolu xidmətin istehlakı zamanı istehlakçıdan istehlaka qədər
olan qarşılıqlı münasibətlərə yanaşmadır.
Başqa cür desək, birinci bölmədə tərəfimizdən baxılan nə
zəri əsas məhz strukturlu şəkildə beynəlxalq turizm bazarında
marketinq və menecmentin təhlilini təklif edir.
S.Vitt, M.Bruk və P.Bakli (Stephen F.Witt, Michael Z.
Brooke, Peter J.Buckley. The Menecment of international
Tourism. London, N. G, Routledge, Chapman and Hall, Inc.)
turizm transaksiya sxemini marketinq və idarəetmə təhlili
prosesi çərçivəsində təklif edir. Bu kifayət qədər orginaldır və
eyni zamanda turizm xidmətləri bazarında əsas oyunçuların
fəaliyyətini dəqiq əlaqələndirən şəffaf fikirdir. O, bizim turizm
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xidmətlərinin təkraristehsalı fazasına və turizm xidmətləri
sisteminə tamamilə daxil edilir.
Bizim tərəfimizdən transaksiyalar məkanca yerləşməsinə,
yəni əmələ gəlməsinə, yerdəyişməsinə (ölkədaxili və ya bey
nəlxalq) və son məntəqəyə (yerli və ya beynəlxalq) görə təsnif
ləşdirilir. Turizm xidmətləri (onlara xərclər) burada nəqliyyat,
yerləşdirmə, əyləncə, qidalanmaya və yerləşdirməyə birbaşa
xərclər (əlavə olaraq) kimi baxılır.
Turizm transaksiyasmın belə növdə sxemi real bazarda
həyata keçirilən turizm xidmətləri kompleksinin müxtəlif növ
lərinin məğzini müəyyənləşdirməyə imkan verir. Gördüyümüz
kimi, burada əsasən müxtəlif kompleks, yaxud bütün turizm
məhsullarının reallaşdırılmasını həyata keçirən vasitəçilər və
ayrıca növ turizm xidmətlərini verən firmalar iştirak edir. Tə
biidir ki, bu kompaniya çərçivəsində məqsədlər və xidmətlərin
verilməsinin m üxtəlif üsullarının fərqlənməsinə, baxmayaraq,
bütövlükdə firmanın marketinq sxemi və fəaliyyətinin idarə
edilməsi dəyişmir.
Beynəlxalq turizm sahəsində marketinq konsepsiyası aşa
ğıdakı əsas proses və funksiyaları uyğunlaşdırır:
- marketinq tədqiqatı;
- məhsulun və inkişafın müəyyənləşdirilməsi;
- məhsulun bölgüsü və çatdırılması;
- reklam;
- turizm məhsulunun yeridilməsi və dəstəklənməsi;
- ictimaiyyətlə əlaqə (PR).
Təcrübi olaraq turizm xidmətlərinin ayrıca növlərini təq
dim edən kompaniyalar üçün sonuncular onların fəaliyyətində
müəyyənləşdirici deyil, xidmət sahələrinin ümumi kütləsində
kifayət qədər əhəmiyyətli yer tuta bilər. Bunlar nəqletmə və
yerləşdirmə kimi xidmətlər qrupuna aid edilir. Burada turistlər
üçün xidmətlər xidmətlərinin ümumi həcminin 98%-nə çata
bilər. Digər qruplarda - əyləncə, qidalanma, informasiya xid
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mət göstərməsi bu kifayət qədər aşağı hissədir, baxmayaraq ki,
ayrıca regionlarda əsas ola bilər.
Turagentlər və turoperatorlar üçün isə təqdimetmə, yaxud
başqa cür desək, kompleks turizm xidmətlərinin təşkili fəaliy
yətin əsas forması və məqsədidir. Turizm bazarının idarə edil
məsi məqsədin müəyyən edilməsi ilə yaxud təyinetmə maddəsi
ilə başlayır. Demək olar ki, belə halda bu və ya digər nöqtəyə
turizm axınlarının formalaşması təmərküzləşir və bu sonrakı
bütün marketinq həllərinin inkişafını müəyyənləşdirir. Burada
artıq bütövlükdə marketinq planlaşdırılması prosesinin sxemini
təqdim etmək olar. Bu sxem birinci bölmədə aparılan regional
turizm inkişafı sxeminin adaptasiyasıdır.
Sxemin özü aşağıdakı suallara cavab verən 3 zonaya bö
lünmüşdür: ümumi tendensiya və potensial istehlakçı necədir?
turisti hara yönləndirmək?
Təbii ki, bazarın belə təhlili - bu qarşılıqlı əlaqəli və qar
şılıqlı fəaliyyət göstərən dəyişikliklərin analizi dinamik və daim
davam edən prosesdir. O istehlakçı ilə başlayır və istehlakçı ilə
də qurtarır. Mövcud olan turizm bazarı haqqında məlumat əhə
miyyətlidir. Onun seqmentləşdirilməsi, potensial imkanlar gə
ləcək turistlərin qəbulu üçün aktual rol oynayır. Təhlilin apa
rılmasında əsas proses - bu konkret turist qrupları üçün konkret
bütöv bazarın müəyyənləşdirilməsidir. Marketinqin necə aparı
lacağından həm də təyin edilmiş məntəqədə turist axınının
intensivliyi asılıdır.
Turizm bazarının təhlili və marketinq tədqiqatının apa
rılması üçün vacib dəyişikliklərin spesifikasına baxaq.
Turizm marketinqinin uğurlu planlaşdırılması özündə 7
proseduru birləşdirir, hansı ki, məqsədləri tapşırıqları və mar
ketinq tədqiqatı prosedurlarım müəyyənləşdirir və məqsədi
reallığa çevirir. Güclü tərəfin təhlilindən sonra turizm məqsəd
lərinin qurulması imkanları nisbətən asanlaşır. Məqsədlər öz
lərində real təsdiqini (kəmiyyət və keyfiyyət) verməlidir, hansı
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ki, turist orqanları öz qarşılarına qoyur və hər bir turist seq
mentinin yoxlanması nəticəsində əldə etmək istəyir.
Turizm bazarının
məlumatları

Mlixtəlif

Resursların tipləri

- ziyarətçilərin sayı,
ölkədə mənşəyinə
görə
- təyin edilmiş mən
təqələri
- ziyarətin məqsəd
və səbəbi

- xaricdə imic və eti
bar

- turist resursları (mə
dəni, tarixi,
təbiət,
ekoloji)
- iqlim və digər təbii
resurslar
- rekreasiyalı, əylən
cəli, mağazalar, qida
lanma
- konferensiyalar, biz
nes, sərgi obyektləri
- nəqletmə

- ziyarət edilən
yerlər
- təyin edilmiş mən
təqələr və onlar ara
sında xidmətlər
- mövsümi model
- qrup halında və
fərdi səyahət
- birinci dəfə, yaxud
təkrar baş çəkmədə
payı
- olma müddəti və
xərclər
- hədd-buluq və yaş
qrupları
- məşğulluğun və
gəlirlərin səviyyəsi
- nəqliyyatın və giriş
növləri
- məmnunluğun və
narazılığın səviyyəsi

- təyin edilmiş mən
təqədən məsafə
- getmə məntəqəsin
dən zaman
- getmə yerindən və
daxilindən dəyər
- səyahətə meyillilik

- determinantlar və
motivə edənlər
- sosial mədəni əla
qələr

- turist yerləşdirməsi

- maarifçi əlaqələr

- dəstəkləyən sahələr

- işgüzar əlaqələr

- səth

- təhlükəsizlik

- əmək

- hökumət yana
yanaşma

- kapital

- turizm
və
infrastruktur

digər

- ictimai və şəxsi re
surslar
- kommunikasiya və
növlər
- milli turizm təşki
latları
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Planlaşdırma prosesinin ikinci addımında əsas məqsəd
ictimai və şəxsi sektorun elə eyniləşdirilməsi və koordinasiya
sıdır ki, ümumi marketinq strategiyasını formalaşdırmaq müm
kün olsun. Üçüncü addım özündə imkanların daxili və beynəl
xalq turizm məhdudiyyətlərin əldə edilməsini birləşdirir. Dör
düncü addımda turizm tələb və təklifinin əsas aspektlərinin
yoxlanılmasından sonra hər bir əsas bazar üçün potensial qiy
mətləndirilir. Buna əlavə olaraq, bazar məlumatı marketinq
informasiya sistemində formallıq vasitəsilə toplana, emal edilə
və istifadə oluna bilər. Bu sistem özündə turizm sənayesində is
tifadə olunan qlobal informasiya sisteminin bir hissəsini bir
ləşdirir.
Marketinq planının ürəyi beşinci addımdır, haradakı
diqqət bazarın hər bir seqmentinin metodlarına və strategiya
üsullarına ayrılır. Burada hər bir element üçün - məhsul,
qiymətlər, bölgü və yeridilmə, marketinq - miks müəyyən
ləşdirilir.
Marketinq - miksin müəyyənləşdirilməsindən sonra
növbəti addım hər bir işçi üçün ayrıca tapşırıqların keçirilmə
sinə görə spesifik məsuliyyətin müəyyənləşdirilməsidir, nə
etmək, necə etmək və bu tapşırığı necə yerinə yetirmək üçün tə
limat verməkdir.
Bu sxem problemlərin eyniləşdirilməsi üçün mənfi
addımlardan qaçmaq və mövcud olan imkanlardan üstünlük
əldə etmək üçün marketinq aləti kimi istifadə oluna bilər.
Qısaca olaraq turizm mühitində məlumatların toplanması
və təhlilinə struktur yanaşma həmin problemlərin həllinə əsas
şərti yanaşmadır.
Gördüyümüz kimi, marketinq planının bütün sistemi
bütöv prioritetlər sisteminin müəyyənləşdirilməsinə və səna
yenin inkişafı məqsədinə əsaslanır. Bu sxem əsasən hər bir
turizm müəssisəsində, kompaniyasında tətbiq edilə biləndir və
bütövlükdə region çərçivəsində o bazar iqtisadiyyatlı ölkələrin
hamısında praktik olaraq uğurla həyata keçirilir. Əlbəttə, turizm

müəssisəsinin inkişaf dərəcəsi və səviyyəsi ilə asılılıqda bu
sxem az və ya çox tam olur, lakin bütövlükdə o turizm inkişa
fının planlaşdırılması üçün həm ayrıca müəssisə səviyyəsində,
həm də ki, bazar seqmentinin bütün sahələrində tətbiq oluna
bilər.
Beynəlxalq turizm bazarı praktik olaraq bir neçə pozisyadan baxıla bilər - regional (ölkələr, regionlar, kontinentlər
üzrə), bazar seqmenti üzrə (daşımalar, yerləşdirmə, qidalanma,
əyləncə, digərləri, informasiya), o cümlədən xidmətlərə malik
olmaq və təqdimetmə üzrə (kompaniyalar, korporasiyalar,
şəbəkələr, operatorlar, agentlər, digərləri). Praktikada bütün bu
aspektlər və ya yanaşmalar çox sıx əlaqəlidir, yalnız planlaş
dırma və proqnozlaşdırma bazar siyasətinin və inkişaf strate
giyasının müəyyənləşdirilməsi məqsədilə ayrıca təhlil edilir.
Regional aspekt bizim tərəfimizdən daha əvvəl tələb və
təklifin öyrənilməsi, turist axınının formalaşması nöqteyi-nəzərincə baxılmışdı. Maraq turizm xidmətlərinin vacib qruplarının,
yaxud nəqliyyat və yerləşdirmə kimi bazar seqmentinin təhlilini
irəli sürür, yerigəlmişkən bu gün sonunculardan əsas rolu avia
nəqliyyat oynayır. Yerləşdirmə bazan, əsasən, bizim turizm
xidmətləri sistemi sxemində qeyd etdiyimiz kimi, əsasən meh
manxana xidmətlərindən və yerləşdirmənin digər növlərindən
ibarətdir. Mehmanxanalar əsasən mehmanxana şəbəkələri kimi
dəyərli obyekt kimi təqdim olunur. Mehmanxana konsersiumları, inteqrasiyaoiunmuş mehmanxana şəbəkələri, ffançayzinq və müxtəlif klublar mövcuddur. Digər növlər necə de
yərlər, ikinci evlər (pansionlar, ümumyaşayış yeri, kirayə evlər
və s.) kimi təqdim olunur.
Gördüyümüz kimi, mehmanxana xidmətləri bazarının re
gionlar üzrə bölgüsü fərqlənir, bu da, ilk növbədə turizmin necə
inkişafından asılıdır. Daha çox inkişaf etmiş regionlarda daha
çox inkişaf etmiş yerləşdirmə bazarlarına malikdir.
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Mehmanxana şəbəkələrinin 2 növü fərqləndirilir konsorsiumlar və inteqrasiyaolunmuş şəbəkələr. Birinci özündə
müstəqil otelləri birləşdirir, ikinci isə homogen vahidləri.
1985
Dünya - cəmi

Otaqların sayı
1995

9759002
100%
Afrika
264625
2.71%
Amerika
3540412
36.28%
Şərqi Asiya və Sakit
897247
Okean
9.19%
Avropa
4906993
50.28%
Yaxın Şərq
132116
1.35%
Cənubi Asiya
101713
1.04%
ÜTT-ın məlumatı 1985-2010

11075261
100%
344410
3.11%
4416712
39.88%
1343746
12.13%
4731405
42.72%
149204
1.35%
89678
0.81%

2000
16300000
766100
4.7
6145100
37.7
2167900
13.3
6536300
40.1
326000
2.0
358600
2.2

%%
2000 к
1985
167.0
289.5
173.5
241.6
141.8
246.7
352.6

Müstəqil hotellər mehmanxana konsorsiumunda ona görə
qruplaşır ki, inteqrasiya olunmuş və françayzinq şəbəkələri ilə
rəqabət apara bilsin. Onlar imic keyfiyyətini, standart
xidmətlərin yüksək səviyyəsini, binaları, mebelləri ona görə
yaxşılaşdırır ki, müştəridə bu tip yerləşdirmə növünə bağlılıq
yaratsın. Mehmanxana konsorsiumları onların ölçülərindən
üstünlük əldə edir. Xüsusən də bu xərclər marketinqdə görünür.
Bu kiçik obyektlərə öz müstəqilliyini saxlayaraq beynəlxalq
səviyyədə təmsil olunmağa imkan verir. Mehmanxana konsor
siumlarının konsepsiyası çox məşhurdur və onların sayı get
dikcə artır.
Belə ki, Avropada Fransa mehmanxanaların 25%-ni özün
də birləşdirir. Bu gün 20-dən çox qeydiyyatdan keçmiş kon
sorsium var. Böyük Britaniyada bu tendensiya ilə zəbt olun
mamış mehmanxanalar təxmini 50% təşkil edir, lakin onların
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sayı ildən-ilə azalır. Dünyada ən böyük mehmanxana kon
sorsiumu Best Westemdir və ona 280000 nömrədən və 3000
çox otel daxildir. Konsorsiumda iştirakın dəyəri vergiləri çı
xıqdan sonra dövriyyədə 1% təşkil edir.
İnteqrasiyaolunmuş şəbəkələr eyni və birgə mehmanxana
məhsullarını inkişaf etdirir və ticarətləşdirir. Onlar nəzarəti bir
başa olaraq otellərə sahib olmaq yolu ilə və qismən françayzinq
sistemi ilə, yaxud idarəetmə müqaviləsi ilə həyata keçirirlər.
Şəbəkənin bütün otelləri eyni adı və loqotipi daşıyır. Meh
manxana şəbəkələri əsasən ABŞ-da yaranır.
Beləliklə, mövcud olan konsepsiyaların və turizm bazarın
marketinq metodunun və idarəetməsi sisteminin təhlili göstərdi
ki, prinsipcə hazırkı vaxtda digər məhsullarda və xidmətlərdə
sınanmış mexanizm tətbiq olunur və onlar (bu mexanizmlər və
üsullar) özünü turizmdə də yaxşı göstərib. Bizim məqsədimiz
marketinqin və turizm bazarının idarə edilməsinin spesifik
cizgilərini üzə çıxarmaq, göstərmək, və müasir şəraitdə turizm
inkişafının spesifikasına cavabdeh olan istiqamətləri təklif
etmək idi. Bu bölmədə də biz bunu uğurla etdik.
3.5. Nəqliyyat sistemləri və beynəlxalq turizm
bazarının inkişafında onların rolu
Nəqliyyat özündə turizm sənayesinin əsas elementlərini
ifadə edir. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, turist məhsullarının
əsasını təşkil edir, onun inkişaf səviyyəsindən, turist məhsu
lunun həcmi və keyfiyyəti təqdim olunan xidmətlərin küt
ləsindən asılıdır. Digər tərəfdən, bu element mahiyyətinə görə
turist axınlarının istiqamətlərini, bu və ya digər regiona onların
coğrafi bölgüsünü və intensivliyini müəyyənləşdirir. Bu yolla,
demək olar ki, nəqliyyat turizm sənayesinin vacib tərkib his
səsidir, onun inkişafından dünyanın bu və ya digər regionunda
turizmin inkişafı asılıdır. Ölkənin, onların ayrıca nöqtələrinin
əlverişliliyi nəqliyyat əlverişliliyindən asılıdır. Və bu əlveriş233

lilik məqsədə çatmanın müxtəlif üsulları, yəni nəqliyyat əl
verişliliyinin növləri ilə müəyyənləşdirilir.
Müxtəlif nov nəqliyyatın inkişafı, xüsusi ilə də sərnişin,
turizmin inkişaf prosesinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərib,
xüsusilə də avia, dəmiryolu, avtomobil nəqliyyatında məşhur
texnoloji yenilik sərnişin axınının artımına gətirib çıxartdı,
buna uyğun olaraq da turist axınlarının artımına səbəb oldu.
Ayrıca nəqliyyat növlərinin inkişafının dünyada turist axınının
ümumi artımına ayrıca regionların inkişafına və turizmin
qlobal bazarına necə təsir edəcəyinə baxaq.
Bütövlükdə turizm hərəkatı kifayət qədər dinamik inkişaf
edir, bunu yuxarıda göstərdiyimiz dünyada turist axınlarının
regionlar üzrə bölgüsü haqqında rəqəmlər təsdiq edir. Bu dövr
ərzində nəqliyyat tərkibinin necə dəyişməsi, nəqliyyatın ayrıayrı növlərinə hansı yeniliklər daxil edilib, nəqliyyat axınları
strukturunun dəyişməsinə necə təsir göstərir?
Hazırkı son onillik göstərir ki, beynəlxalq turizmdə daha
geniş istifadə olunan nəqliyyat növləri avia və avtomobil nəq
liyyatı olub. Belə ki, 2000-ci ildə daşımaların ümumi sayının
46%-ni avia nəqliyyat, 44% avtomobil, dəmiryolu 6% və dəniz
nəqliyyatı isə 5% təşkil edirdi. Demək olar ki, avtomobil
nəqliyyatının hesabına avia nəqliyyatın payının tədricən artım
tendensiyası kifayət qədər dəqiq müşayiət olunur. Turizm
daşımaları strukturu haqqında məlumatlar BTT-nın nəşrinə
əsasən aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir.
Nəqliyyat növlərinin inkişafı ilə bərabər, həm də nəq
liyyat sistemi dünyada turizm hərəkatının arteriyasını özündə
birləşdirərək inkişaf edir. Əslində nəqliyyat sisteminə turizm
bazarının nəqliyyat seqmenti kimi baxmaq olar və məhz bu
aspektdə onun təhlil etmək vacibdir.
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Avia

Afto

Dəmiryolu

43
1960
27
23
41
1970
29
21
40
1980
17
33
39
1990
16
36
38
1991
14
36
1992
38
37
13
39
1993
12
38
39
1994
11
39
40
1995
10
40
41
1996
41
9
41
1997
42
8
42
1998
7
43
43
1999*
6
44
44
2000**
6
46
* ÜTT hesablaması ** -bizim hesablar
Statistics, Madrid, 2000

% % İİƏ
Dəniz
7
9

10
11
12
12
11
11
10
9
9

8

Cəmi

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

7
5
Compendium o f Tourism

Avia nəqliyyatın beynəlxalq turizmin inkişafında rolu çox
əhəmiyyətlidir. Avia nəqliyyat turist axınlarının inkişafında
həlledici faktor olub, xüsusilə də uzaq məsafələr, qitələrarası
daşımalarda. Baxmayaraq ki, ticari daşımalar II Dünya
müharibəsinə qədər fərqlənirdi, lakin kütləvi daşımalar məhz
müharibədən sonrakı illərdə fenomen hal oldu. Hazırki vaxtda,
praktiki olaraq yuxarıdakı cədvəldən də gördüyümüz kimi,
turist daşımalarında avia daşımalar üstünlük təşkil edir. Əsas
dövr 60-cı illərdən sonra, yəni bir çox ölkələrdə həyat
səviyyəsinin yüksəldilməsindən və cəmiyyətin naliyyətlərindən
biri olan xaricdə istirahətetmə sistemin inkişaf etdirilməsindən
sonra göstərilir.
Avia sənayenin texnoloji inkişafı, yeni tip təyyarələrin
tətbiqi, daha çox tutum, sürət avia səyahəti daha qənaətcil və
effektiv nəqliyyat növünə çevirdi. Təyyarələrdə sərnişinlər
üçün yeni klassm tətbiq edilməsi başlandı. PamAm və JAL öz
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təyyarələrində yeni biznes-klassı tətbiq edən birincilərdəndir.
Buradakı daha rahat oturacaqlar və rahatlıq keyfiyyətə yeni
sinif sərnişinlərin - biznesmenlər, işgüzar insanların cəlb
olunmasına əsas məqam oldu. Daha sonra birinci və yüksək
klassa yeni xidmət göstərmə növləri ortaya çıxdı. Təyyarələr
get-gedə daha çox xidmətlər göstərməyə başladı. Müasir
təyyarələrdə praktik olaraq xidmətlərin bütün qammaları var,
hansıkı insana, sadəcə yolda deyil, həm də səyahətdə, yaxud
işgüzar səfərdə gərəkli ola bilər. Get-gedə yüksək səviyyəli
rahatlıqla, aşağı qiymətlərlə və s. yeni növ təyyarələr tətbiq
olunmağa başlayır.
Dünya bazarında iş prosesinin tənzimlənməsi ilə əlaqəli
nəqliyyat sferasında iqtisadi vəziyyətin dəyişməsi avia
kompaniyaların strategiyalarının yenidən nəzərdən keçirilmə
sinə gətirib çıxartdı. Bir çox kompaniyalar ikili strategiya hə
yata keçirir - bir tərəfdən yüksək gəlirli, lakin biznes səyahət
çilərin balaca bazarım həyata keçirməyə çalışır, digər tərəfdən
isə bunlar nəqliyyatın üstün növləri ilə və şəxsi təyyarələrlə,
cədvəldən kənar uçanlarla, avia kompaniyalarla rəqabət aparır.
Bu səbəbdən də indi onlar aşağı tariflərlə strategiyam inkişaf
etdirir. Bunun üçün 4 yanaşmadan istifadə edilir:
- birləşdirmə, nəqliyyat və bazar təmərküzləşməsi;
- ortalıq müqavilələri;
- diversifıkasiya;
- privatizasiya.
Avia nəqliyyat beynəlxalq turist axınlarının bölgüsündə
əsas rol oynayır. 2000-ci ildə dünyadakı gedişlərin 56%-ni
təşkil edirdi. Bu göstərici aşağı qiymətlər və çoxtutumlu
nəqliyyatların hesabına mümkün olub, eyni zamanda isə turist
axım 49% artıb. Avia nəqliyyatın və beynəlxalq turist axınla
rının artımı dünya turizmin müasir inkişafının əsas xarak
terlərindən biridir.
Beynəlxalq avia nəqliyyat bazarının inkişafı avia nəq
liyyatın və beynəlxalq turist axınının güclü coğrafi təmər
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küzləşməsi ilə bağlıdır. Beynəlxalq avia xidmətlərə tələb 3 re
gion ətrafında təmərküzləşir - Şimali Amerika, Avropa, Ya
poniya və Asiyanın yeni sənayeləşən ölkələri. 2000-ci ildə bu
regionlararası və xaricində hərəkat dünya sərnişin hərəkatının
75%-dən çoxunu təşkil edirdi. Praktik olaraq bu regionlar təkcə
avia daşımalar mərkəzi deyil, həm də əsas avia kompaniyaların
toplandığı yerdir. Bazarda avia daşımalarda son onillik ərzində
əhəmiyyətli dərəcədə Asiya firmaları tərəfindən qərb avia
kompaniyaların pozisyası sıxışdınlırdı. Regionlararası və daxili
avia daşımalar bazannın regional bölgü strukturu aşağıdakı
kimi verilmişdir.
Cəm i

Beynəlxalq
xidm ətlər

D a x ili xidm ətlər

1981

1990

2000

1981

1990

2000

1981

1990

2000

Şimali
Am erika

37,5

38,5

37.7.

19,7

22,9

27.5

55,6

58,2

60.2

Avropa

34,6

31,9

33.6

38,9

35,5

37.4

30,3

27,3

27.9

Asiya və
Sakit Okean

16,5

19,8

17.2

24,8

28,2

23.9

8,0

9,2

8.3

Latın
Am erika və
Karib

5.4

4,7

5.5

6,7

5,6

5.5

4,0

3,5

3.7

Yaxın Şərq

3,1
2,9

2 ,9

3.2

5,3

4,5

3.4

0,9

0,9

0.4

2,2

2.8

4,6

3,3

2.3

1,2

0,9

0.5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

A frika
Bütün
ölkələr

ICAO 1985-2000 məlumatına əsasən.

XX əsrin əvvəllərində turistlər əsasən dəmiryolu və dəniz
vasitəsilə səyahət edirdilər. Yeni nəqliyyat vasitəsinin ixtirası,
öz avtomobilində səyahət artıq I Dünya müharibəsindən 10 il
əvvəl onun artımına gətirib çıxardı. Şəxsi avtomobillərin artımı
turist səyahətlərində dəmiryolu nəqliyyatın rolunun azalmasına
əsas səbəb kimi eyniləşdirilə bilər. ABŞ-da olduğu kimi, Böyük
Britaniyada da sərnişin dəmiryolu nəqliyyatı I Dünya müha
ribəsindən sonrakı ilk onillikdə iki dəfə azaldı. Avtomobil həm
237

qısa, həm orta məsafələr üçün alternativ nəqliyyat növünə çev
rildi.
Avtomobil nəqliyyatı vərdişləri, istirahətə üstün verməni
və turizmi kökündən dəyişdirdi. Həqiqətən də insanların av
tomobili getdikcə daha çox əldə etmələri ilə bağlı olaraq səya
hətçilərin sayı artdı. Onun həyat standartının əsas atributuna
çevrilməsi ona gətirib çıxartdı ki, avtomobildə səyahət anlayışı
gündəlik istirahət kimi adət halını aldı.
Avtomobil nəqliyyatının inkişafı, avtomobildə turist sə
yahəti avtonəqliyyat sisteminin inkişafına, ilk növbədə, yollara,
avtomobillərə xidmət göstərmə sistemlərinə, onların hər yerdə
olmasına imkan yaratdı. 30-cu illərdə Almaniya avtobanlar
kimi məşhur olan şose yolların inkişafında öncül oldu. Yol
şəbəkəsinin yaxşılaşması Avropanın Fransa, İspaniya, Alma
niya kimi ölkələrində turizmin inkişafına səbəb oldu. Av
tomobil yolların inkişafı ABŞ-da və Kanada da xüsusi rol oy
nadı, yüksək sürətli, ekspress-şose və super-sürətli daha mü
kəmməl yollar tikilirdi. Praktiki olaraq avtomobil nəqliyyatı
Avropa üçün səyahətlərdə əhəmiyyətli rol oynayır, lakin son
onillikdə onun rolu azalmışdır. ABŞ və Kanada üçün Asiya
ölkələrində olduğu kimi avtomobil praktik olaraq turizm
məqsədləri üçün əsas nəqliyyat vasitəsi növüdür. ABŞ-da və
Kanadada da nəqliyyat turizm bazarı avtomobil və avia nəq
liyyata bölünür.
Qeyd etmək lazımdır ki, hazırkı vaxtda avtomobillərin
içərisi təkmilləşdirilmişdir, bu da daşımaların ümumi cəmində
avtonəqliyyatın payı bir qədər artmışdır. Xüsusilə avtobus
nəqliyyatı Avropa və ABŞ üçün nəqliyyatın alternativ növüdür
və həm yaxın, həm orta, həm də ki, uzaq məsafələrdə dəmir
yolu ilə kifayət qədər güclü rəqabətə girir. Yolların kilometrinə
hesablanan əhəmiyyətli qiymət fərqi ilə avtonəqliyyatın isti
fadəsi üstünlüyü aydın görünür.
Dəmiryolu nəqliyyatını kütləvi turizm üçün istifadə
olunan ən birinci nəqliyyat növü kimi saymaq olar. Daha dəqiq
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desək təşkil olunmuş turizm 1845-ci ildə Tomas Kuk tərəfindən
İngiltərəyə dəmiryolu səyahətinin təşkili ilə başlandı. Artıq
1881-ci ildə dəmiryolu nəqliyyatı ilə 600 mln sərnişin daşın
mışdı. 1870-ci ildə amerikalı J.M.Pulmanın səyahəti həyata
keçirildi, nəticədə bu vaqonlar onun adını daşıdı. Dəmiryolu
nəqliyyatı 50-ci illərə qədər turizmdə əsas rol oynayırdı, bun
dan sonra isə onun payı güclü azalmağa başladı və artıq 80-ci
illərdə nəqliyyatın bu növünə yeni texnologiyaların tətbiqi ilə,
yəni sürətli xətlərin, yeni kontorlu vaqonların tətbiqi ilə, əsasən
Avropa və Asiyada o yenidən bazar payını qazanmağa başladı.
Şimali Amerika qitəsində dəmiryolu nəqliyyatı öz mövqeyini
qaytara bilmədi.
Nəqliyyat bazarının qısa təhlili göstərir ki, yaxın gə
ləcəkdə bu istiqamətdə prinsipial dəyişikliklər gözlənilmir, belə
ki, ayrıca növlərin payının dəyişməsinə maneə yaradan
müəyyən köklü faktorlar var. Əgər qitələrarası və regiondaxili
turist axınlarının strukturu və istiqamətləri dəyişərsə, onda nəq
liyyatın ayrıca növlərinin payının bəzi dəyişikliyindən danışa
bilərik. Onların inkişafı artıq turizm bazarının tələbatı ilə bağlı
deyil, məhz sahəvi texnoloji dəyişikliklərlə bağlıdır, bu da
onlara turizm xidmətlərinin ümumi seqmentində öz bazar
payını saxlamağa imkan verir.
3.6. Turizm bazarını kadrlarla
təminetmə problemləri
Kifayət qədər qısa müddət ərzində, turizm iqtisadiyyatın
yüksək templə inkişafı daha vacib sahələrindən birinə çevril
mişdir. Belə sürətli inkişaf uyğun olaraq məşğulluğun artımı ilə
müşayiət edilir, həm də, sadəcə sahənin özündə deyil, o
cümlədən yanaşı sahələrdə də artım müşayiət olunur. Sonuncu
tədqiqatlara görə milli iqtisadiyyatda çalışan hər 15 nəfərdən
biri turizm və istirahət sferasında çalışır.
Turizmin əhalinin məşğulluq sferasına təsiri kifayət qədər
əhəmiyyətlidir və bir çox ölkələrin, regionların iqtisadi və so
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sial inkişafında əsas rol oynayır. Turizm sənayesində planlaş
dırmanın, idarə etmənin, insan faktorunun inkişafının qarşılıqlı
təsiri bir çox ölkələrdə diqqət mərkəzində dayanır, hansı ki, bu
qarşılıqlı əlaqəni daha effektiv yollarla istifadə etməyə can atırlar.
Bu qarşılıqlı əlaqə müxtəlif ölkələrdə eyni deyil və bir
çox faktorlardan asılı olub turizm sənayesinə və yan sahələrə
əmək resurslarının cəlb olunması dərəcəsinin bu və ya digər
tərəfinə təsir göstərir.
Bütövlükdə regiondakı turizmin və əmək resurslarının
qarşılıqlı fəaliyyətinin və təsirinin müxtəlif tərəflərini ayırmaq
üçün bizim tərəfimizdən kifayyət qədər dəstək təklif olunur. Bu
yanaşma, ümumilikdə həm də ölkə qruplarında da yayıla bilər.
Bizim yanaşma mümkün qədər çox çevikliyin daxil edilməsinə,
turizm sektorunun inkişafına və idarə edilməsinə insan fakto
runun təsirinə əsaslanır. Sxemin çərçivəsi, bu yolla 5 əsas qrupa
əsaslana bilər. Təbii ki, onlar arasında sıx əlaqə var və onlar, öz
növbəsində, regionun turizm inkişafının ümumi sistemində
qarşılıqlı inkişafa təsir göstərir. Aşağıdakıların bögüsü:
A. Turizm mühiti;
B. Turizm və əmək bazarı;
C. Turizm cəmiyyətdə;
Ç. Turizm və təhsil;
D. Turizm sənayesində insan faktorunun inkişafı.

olaraq tədris sisteminin və kadr hazırlığının tamqlığı və kom
pleksliliyi müəyyənləşdirilir.
Turizm üçün kadrların hazırlanmasının vacibliyi və
gərəkliliyini milli turist təşkilatları deyil, həm də turizm və isti
rahət sahəsindəki beynəlxalq təşkilatlar da qəbul edir. Bütün
dünyada praktik olaraq turizm sferasında çalışanlarda treninqin
vacibliyi özünü göstərir. Onların hamısı hesab edir ki, turizm
sektorunun effektiv və peşəkar idarə edilməsi - uğurlu turizm
inkişafının aydın şərtidir. Belə şərait, kadrların hazırlanması
keyfiyyətində də yüksək rol oynayır və tez-tez ölkədəki turizm
inkişafının ilkin mərhələsində müsbət dəyərləndirilir.
Turizm, əsasən xidmətlər sənayesidir. Çoxlu sayda
ixtisaslar müxtəlif turist xidmətlərinə nəzarət və idarə edilməsi
üçün yaradılmalıdır. Xüsusi diqqət müxtəlif turist peşələrində
kadrların yaradılmasına ayrılmalıdır.
Gələcəkdə yaradılacaq yeni iş yerləri üçün təhsilə əlavə
olaraq iş yerində hazırlığa ehtiyac var, yəni istehsaldan
ayrılmadan. Məsələ ondadır ki, çox sayda insan artıq turizm
sahəsində çalışır. Lakin onlardan bir çoxu artıq Öz ixtisaslarını
artıra biləcək məktəb və institutlardan kifayət qədər uzaqdırlar.
Bu səbəbdən də onlar üçün istehsaldan ayrılmadan ixtisasları
nın artırılması yeganə yoldur ki, onlar öz iş yerlərini saxlasınlar
və ümumiyyətlə, daha effektiv işləsinlər.

Hər bir qrup özündə hakim elementi və həlli birləşdirir,
bu da siyasətin formalaşması və prioritetlərin eyniləşdirilməsi
zamanı onların cavabdehliyinə uyğun olaraq nəzərə alına bilər.
Onları turizm resursları mühiti çərçivəsində vacib faktorlar
hesab etmək olar. Sxemin yaradılması prosesi, qarşılıqlı əla
qələr nəticəsində, uyğun agentliklərin və təcrübənin məlumatı,
regionda turizm sferasına cəlb oluna biləcək uyğun əmək
resurslarının inkişafı üçün baza olacaq.
Təbii ki, sahənin belə inkişafı uyğun olaraq da kadrların
hazırlanması sistemini, başqa sözlə təhsil sistemini tələb edir.
Sahənin özünün tələbatından, inkişafının spesifikasından asılı
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Ç. Turizm və təhsil
•
Turizm təhsilinin ictimai
sektorunun administrasiyası və
idarə edilməsi
•
Turizm təhsilinin ictimai
sektorunun təminatı
•
Turizm təhsilində keyfiyyət
standartları və ixtisaslaşdırılmış
elementləri
•
M illi qiymət vermə, imtahanlar və
mükafatlar
•
Orta məktəb səviyyəsində turizm
üzrə təhsil
•
txtisas səviyyəsində turizmdə
təhsilin qiyabi qaldırılması
•
idarəedicilər və menecerlər
səviyyəsində təhsil
•
Turizm üçün ixtisasartırma
mərkəzləri
•
Turizm təhsili üzrə proqrama milli
seçimlər və daxil olanların seçimi
•
Turizm sahəsindəki müəllimlərin
hazırlanması
•
Turizm üçün tədris fənni
hazırlanması üzrə mərkəz

D. Turizm sənayesində
insan faktorunun inkişafı
•
İnsan faktorunun
inkişafına
maliyyələşdirmə və
investisiya
•
Kompaniya daxilində
siyasi və təcrübi
hazırlıq
•
M illi və yerli Tədris və
treninq təminatı
sistemi səviyyəsində
kadrların
hazırlanmasının qəbul
edilməsi
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Turizm sahəsində təlim və təhsilə tarixi yanaşma sektor
xarakter daşıyırdı. Belə ki, turizm çoxlu xidmətlər və
sektorlardan ibarətdir, hər bir sektor (altsahə) öz tədris kursunu
yaratmağa çalışırdı. Məsələn, mehmanxana biznesində bir çox
işçilər təlim prosesini elə iş yerində alır. Bu qapıçı, qulluqçu,
mühasibatlıq, idarəetmə və s. kimi ixtisaslara aiddir.
Bütün bu çalışanlar işə müşahidə və təcrübə yolu ilə
hazırlanırlar. Əlbəttə ki, bəzi kompaniyalar mehmanxana və
turist agentliklərinin ərazisində hazırlıq proqramlarını təmin
edirlər.
Son illərdə beynəlxalq təşkilatların əksəriyyəti turist
sferası üçün ixtisas hazırlığının vacibliyini anlayıb. BTT artıq
neçə illərdi ki, qiyabi təhsil sahəsində aktivlik göstərir. Belə
təhsil forması prioritet kimi müəyyənləşdirilib.
BTT- də təhsil və treninq sahəsində yeni siyasətin (1)
təhriketmə və üzv ölkələrə turizm ixtisası üçün təhsil sisteminin
yaradılmasına kömək məqsədini daşıyır, o cümlədən (2) təh
silin və treninqin əsas sahələrinə birbaşa yardım həyata keçirir.
BTT- nın turizmdə təhsilin və treninqin inkişafı üçün
strategiyası ondan ibarətdir ki, turizm sektorunun bütün aspekt
və sahələrini əhatə etməlidir.
Turizm sferasına treninqlərin tətbiqində beynəlxalq
turizm təşkilatlarının rolu 1946-cı ildən başlamışdır. O zaman
1925-ci ildə Haaqada, Hollandiyada yaradılmış keçmiş Rəsmi
Turist Təçkilatlarının Beynəlxalq Birliyi (RTTRB) müəyyən
ləşdirdi ki, turizmdə təhsilin mövzusu turizm təşkilatlarının
bütün günlük fəaliyyət gündəliyinə daxil edilməlidir. RTTBB
turizm mövzusu üzrə qiyabi kurslar bir çox üzv ölkələrə kadr
larının hazırlanmasına kömək etdi.
1966-cı ildə Komoda (İtaliya) keçirilən beynəlxalq semi
nardan sonra İnkişaf etmiş Turizmin Öyrənilməsinin Beynəl
xalq Mərkəzi (CİEST) yaradıldı. 1977-ci ildə Mexikoya köçdü,
(indiyədək fəaliyyət göstərir). O, iki tip kursları təklif edir: tu
rizmin əsaslarının və müxtəlif ixtisasları üzrə peşəkarların ha243

zırlanmasmın əyani və qiyabi təhsili. Qiyabi kursların arasından
aşağıdakıları qeyd etmək olar:
1. Turizm üzrə təşəbbüs kursları;
2. Turizmdə marketinq;
3. Turizmdə proqnozlaşdırma;
4. Turizm xidmətlərin yeridilməsi;
5. Turizm xidmətlərinin yayılması və satışı.
Qeyd etmək lazımdır ki, beynəlxalq səviyyədə turizmin
müxtəlif sferalarında təhsillə əlaqəli bir sıra digər dövlətlərarası
və qeyri-hökumət təşkilatları fəaliyyət göstərir. Əlbəttə, sadəcə,
BTT yeganə dövlətlərarası təşkilatdır ki, turizm sferasında bü
tün səviyyələrdə təhsilin tam olaraq bütün aspektlərində man
data sahibdir.
Keçən onillikdə BTT CİEST ilə birgə keçirdiyi tədris və
qiyabi kursları ilə məhdudlaşırdı, əlavə olaraq o müxtəlif ölkə
lərdə bir çox beynəlxalq seminarları keçirirdi. Sadəcə, 1983-cü
ildə Nyu-Delidə keçirilən V Baş Asambleyada BTT-nın pri
oritet fəaliyyət istiqamətlərindən biri kimi turizm sahəsində
təhsil haqqında qərar qəbul edildi.
Sofiyadakı VI Assambleyada bu sferaya peşəkar təhsil də
əlavə olundu. Bundan sonra turizm üzrə müxtəlif təşkilatların
və regional seminarların fəaliyyəti aktivləşdi.
Bu gün BTT bütün dünya üzrə turizm təlimatlarının və
treninqlərinin genişlənməsi və yeridilməsinə cavabdehdir. İş
proqramı ona əsaslanıb ki, fəaliyyət 2 istiqamətdə aparılmalıdır.
Təhsilin birbaşa dəstəyi ona formalaşır ki, əsas təhsil milli sə
viyyədə, eyni zamanda orta və yüksək təhsil beynəlxalq pro
qram üzrə milli institutlarda aparılmalıdır. Buna əsaslanaraq,
BTT öz fəaliyyətini yüksək səviyyədə təmərküzləşdirir, xü
susən də universitet və idarəetmə kursları səviyyəsində.
Təlim və treninq proqramların məqsədləri aşağıdakı kimi
müəyyənləşdirilə bilər:
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1.
Turizm və səyahətin bütün sahələrində işçilərin və per
sonalın hazırlanması (Milli turist administrasiyası, mehman
xanalar və digər yerləşdirmə formalan, ictimai qidalanma, daşıyıclar, turizm agentlikləri və turaperatorlar), həmçinin, birbaşa,
yaxud dolayı yolla turizmlə bağlı olan digər dövlət orqanları və
bölmələr;
2.
Hazırlıq, yenidən hazırlıq və yenilənmə zamanı turiz
min bütün sferalara buna ehtiyacı olan personallara və yüksək
səviyyədə kursların gücləndirilməsi;
3.
Həm əsas turist ölkələrində, həm də turist qəbul edən öl
kələrdə əhali arasında ilkin və baza təhsilindən başlayaraq
turizm haqqında biliklərin öyrənilməsinə təşviq edilməsi;
1988- ci ildə Baş Assambleyanın dəstəyi ilə müvafiq
olaraq BTT və Corc Vaşinqton Universiteti birlikdə Turizmin
Öyrənilməsinin Beynəlxal institutunu yaratdılar. İnstitut aşa
ğıdakı 4 uzunmüddətli kursları təklif edir:
1. Turizmin idarə edilməsi üzrə Magistr Dərəcəsi;
2. Turizm üzrə təmərküzləşmə ilə yüksək təhsil sahəsində
Doktor dərəcəsi;
3. Turizmin inkişafı planlaşdırılması üzrə aspirantura ser
tifikatı;
4. Müxtəlif turizm ixtisasları üzrə dəvət olunmuş
tələbələr.
Turizm təlimi və treninqi - bu aşağı, orta və yüksək sə
viyyəd'1 ixtisaslaşmış hazırlaniYıiş təşkilatlar şəbəkələrini tələb
edən yüksəkixtisaslı fəaliyyət sahəsidir. Əlavə olaraq texniki
cəhətdən ixtisaslaşdırılmış mütəxəssislər müxtəlif səviyyələrdə
natamam treninq tələb edir. Baxmayaraq ki, beynəlxalq təşki
latlar turizm təlimi və treninqləri sahəsində böyük iş görür, la
kin onlar turizm sahəsində təhsil sisteminə tam cavabdehliyini
üzərinə götürə biləcək vəziyyətdə deyil.
Beynəlxalq təşkilatlar müəyyən məhdudiyyətlər səbəbin
dən, sadəcə, dəstəkləyə və bu növ fəaliyyət onlar üçün əsas
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olan müxtəlif təşkilatların institutlarım, orta və yüksək səviy
yəli treninqlərin təşviqini gücləndirə bilər. Buradan bu nəticə
çıxır ki, turizm təhsili sahəsində əsas cavabdehlilik, ilk növ
bədə, ölkə daxilindəki universitetlərin və ali təhsil orqanlarının
üzərinə düşür.
Müxtəlif ölkələrdə turizm sahəsində təhsil sisteminin təh
lili göstərdi ki, onlar əsasən öz fəaliyyətlərində turizm baza
rının, turizm üçün əmək bazarının və həm dövlət, həm də qeyridövlət sektorlarının tələbatlarına əsaslanır: Əsasən onlar aşa
ğıdakı altı qrupda qruplaşdırılan kursları təklif edirlər:
1.Diplom və sertifikatlar verən (bakalavr və s.) kurslar;
2. Universitet təhsilinin ikinci addımı (magistratura);
3. Universitetdən sonrakı təhsil;
4. Qısamüddətli kurslar;
5. Qiyabi kurslar;
6. Doktorantura səviyyəsində proqramlar.

səviyyələrdə standartlaşdırılması və unifıkasiyası prosesi ilə
bağlıdır. Lakin hər bir universitetdə tədris bütün proqramlar və
kriteriyalar üzrə qurulur, hansıkı hər bir universitet üçün
universal və unikal hesab edilir. Məhz bu istiqamətlərdə biz
beynəlxalq təşkilatların və BTT-m turizm sahəsində təhsil
sisteminin təkmilləşdirilməsində rolunu görürük.
Bizim tərəfimizdən Qərbi və Şimali Avropanın əsas mər
kəzlərinin və universitetlərin təhsil proqramının mahiyyətinin
təhlili aparıldı, haradakı turizm fənn kimi tədris olunur və
turizm və istirahət sahəsində mütəxəssisləri məzun edir. Bütün
kursları bir neçə qrupa bölmək olar, hansıkı turizm baxılır:
- çoxsahəli sistem və fənlərarası elm;
- turizm sahəsində turagentlik, mehmanxanalar, qidalan
ma, aviakompaniyalar kimi sektorlardan biri;
- coğrafiya, tarix, iqtisadiyyat, idarəetmə ilə bağı fən
lərdən biri.

Turizm üzrə kursların tərkibinin aparılmış təhlili göstərdi
ki, onlar nəzəri əsasların gücləndirilməsi ilə ciddi akademik
xarakter daşıyır. Bütövlükdə belə yanaşma özünü doğrultma
yıb, belə ki, turizm sahəsindəki təhsilin əsas vəzifəsi konkret
turizm fəaliyyəti üçün kadrların hazırlanması praktiki isti
qamətin sferası üzərinə düşür.
Bütövlükdə belə yanaşma özünü doğrultmayıb, belə ki,
praktik istiqamətli sferada turizm sahəsindəki təhsilin əsas vəzi
fəsi konkret turizm fəaliyyəti üçün kadrların hazırlanmasıdır.
Lakin, sadəcə elmi məqsədlər üçün gərəkli belə aspektlərə
diqqət ayırmaq, kifayət qədər effektivliyə malik deyildir. Məhz
bu səbəbdən ayrıca universitetlərdə son dərəcə təcrübi xarakter,
kurslar və təlimlər böyük populyarlıq daşıyır.
Turizm sferasında təhsil sahəsindəki digər problem unifikasiya problemidir. Məsələ ondadır ki, bütövlükdə turizm xid
mətləri idealdır və fiziki cəhətdən unifıkasiyaedilmiş xarakter
daşıyır. Turizm xidmətlərinə belə yanaşma xidmətlərin bütün

Proqram turizmin öyrənilməsində əsas istiqamətləri əhatə
edir və turizm biznesi sahəsində ixtisaslı menecerlərin hazırlan
ması üçün təcrübi bilik verir. Kurs beynəlxalq turizmin konkret
sahəsinə, məhz turizm xidmətlərinin İdarəedilməsinə yönəlib.
O özündə bu qəbildən olan yararlı, yüksək səviyyəli geniş bilik
əhatəsini birləşdirir. Onlar arasından ekonomiks, coğrafiya, hü
quq, mədəniyyət, insan münasibətləri kimi fənləri saymaq olar.
Beynəlxalq turizm İdarəedicisi, sadəcə, konkret müəssisəni,
yaxud turist kompaniyasım idarəetmə bacarığına malik ol
mamalıdır, həmçinin, turizm xidmətlərin beynəlxalq bazarında
gələcək fəaliyyətini proqnozlaşdıra və planlaşdıra bilməlidir.
Tələbələr sosial və ictimai elmlərin müxtəlif sahələrindən
çoxlu sayda əsas fənləri öyrənir (hansıkı onlara fundamental və
geniş bilik və yanaşmalar verir), həmçinin, turizm müəssi
səsinin uğurlu idarəediməsi metodlarım da verir.
Bizim tərəfimizdən Azərbaycanda turizm sahəsində təh
silin inkişafı məqsədilə turizmin iadrəedilməsi sahəsində ba
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kalavr və magistrlann hazırlanması üçün bir neçə tədris planı
tutulmuşdur. Onlar əsasən aşağıdakı şəkildə qruplaşdınlıb.
l.Əsas təhsil
Humanitar elmlər
Siyasi elmlər
İctimai elmlər
Riyaziyyat və dəqiq elmlər
Əsas tələblər iki hissəyə bölünüb:
l.Ə sas kurslara hazırlıq
İqtisadiyyata daxil edilməsi
Statistik metodlara daxil edilməsi
Elementar mühasibat
Elementar mühasibat və maliyyənin idarə edilməsi
Ekonometrika
Makroiqtisadiyyat
Mikroiqtisadiyyat
İnformasiya texnologiyası
Beynəlxalq hüquq
Dünya iqtisadiyyatı
Statistik metodlar
İdarəetmə
İdarəetmə informasiya sistemləri
2.Əsas kurslar
Turizmin coğrafiyası
Turizmin iqtisadiyyatı
Mehmanxana təsərrüfatının iqtisadiyyatı
Mehmanxana təsərrüfatının idarəedilməsi
Beynəlxalq turizm təşkilatları
Turizmdə marketinq
248

Turizm xidmətlərinin yeridilməsi
Turizmin proqnozlaşdırılması
Turizm xidmətlərinin bölgüsü və satışı
İctimai münasibət, turizmdə reklam
Turizm agentliyi: idarəetmə və iqtisadiyyat
Turizm inkişafının planlaşdırılması
Azərbaycanda turizm
Turizmin iqtisadiyyatı, turizmin və istirahətin coğrafiyası,
beynəlxalq turizm bazarında tələb və təklifin proqnozlaş
dırılması, planlaşdırılması üzrə aynca kurslar “Xəzər” Univer
sitetində (Azərbaycan), Turizm Təşkilatlarının Beynəlxalq
Birliyi üzrə Yüksək Kurslarda (Hollandiya), Azərbaycan Döv
lət İqtisad Universitetində magistraturada, Bakı Dövlət Uni
versitetində (coğrafiya fakültəsi) və digərlərində oxunur.
Burada biz turizm sahəsində dünyanın bir sıra univer
sitetlərini qeyd etmək istərdik:
1. Centre D'Etudes du Touisme, Universite D 'Aix en
Provence. France. Iqtisadiyatda ixtisaslaşma və turizmdə hü
quq.
2. The Scottish Hotel School, University o f Strathclyde,
UK. Turizm üzrə magistr.
3. Deportment of Hotel and Catering Management, Uni
versity o f Surrey, UK. Magistra qocbr davam etmək imkanı ilə
turizm üzrə yüksək təhsil diplomu.
4. Universita degli studi di Firenze, Italia. Ali təhsil
kursu.
5. George Washington University, Washington, D.C.
USA. Turizmin idarəedilməsi üzrə magistr diplomu. Turizm
üzrə doktorluq.
6. University of Calgara. Canada. Turizmin idarə
edilməsi üzrə inkişaf etmiş magistr.
7. University o f Simon Bolivar, Venesuela. Turizm üzrə
Aspirantura
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8. University o f Sorbonne, Paris. France. Turizm üzrə
Aspirantura.
9. University o f Zagreb, Yugoslaviya. Turizmin
idarəedilməsi üzrə inkişaf etmiş kurs.
10. Instituto technici per il Turismo, Florence, Itali
11. Scuola International di Scienze Turistiche, Rome,
Italy
12. Hochschule fur Welthandel, Institute fur Fremendenverkehrsforschung, Vienna, Austria,
13. University o f Hawaii. School o f Travel Industry
Managment, Honululu, Hawaii.
Göründüyü kimi, hazırki dövrdə dünyada turizm sənayesi
üçün kadrların hazırlanması ilə məşğul olan kifayət qədər ali
tədris ocaqları var. Bundan başqa, turizm sənayesini ayrıca
peşələr üzrə hazırlayan bir sıra orta tədris müəssisəsi var. Bu
müəssisələr peşə-texniki, texnikum, məktəb xarakterlidir. Bu
istiqamətdə əsasən sayəni ixtisaslı kadrlarla təmin etmə ilə
bağlı intensiv işlər görülür. Bundan başqa, firmaların özü iş ye
rində istehsaldan ayırmadan dərslər aparır. Əks təqdirdə sürətlə
inkişaf edən sahəni kadrla təmin etmək mümkün olmazdı.
Belə ki, dünyada beynəlxalq inkişafın sonrakı inkişafını
nəzərə alaraq, demək olar ki, ixtisaslı kadrlara tələbat artacaq
dır. Dünya turizminin inkişafı proqnozu göstərir ki, məşğul
luğun artım tempi üzrə bu sahədə digər xidmət sahələri və iqti
sadiyyatın digər sahələri arasında birinci yerdə dayanır. Məhz
buna görə də, istehsal sferasına turizm kadrlarının daxil edil
məsi baş vermir, həmçinin bu kadrların təhsili ilə məşğul olan
ların sayı da artır. Dünyada turizm tədrisi ilə bağlı orta və ali
təhsil müəssisələrinin sayı ildə 5-8% artır. Tədris müəs
sisələrinin bir kateqoriyadan digərinə keçidi baş verir. Bütün
bunlar turizmdə kadrın ümumi ixtisas səviyyəsinə, onların
artımına öz təsirini göstərməyə bilməz.
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Bu yolla, turizm sahəsində təhsil darsahəvi problem deyil,
məhz sahəni yüksək səviyyədə, nəinki turizm bazarının inkişaf
səviyyəsinə, həmçinin insan və cəmiyyət səviyyəsinə uyğun
ixtisaslı kadrlarla təmin etmək məqsədi olan qlobal xarakterli
problemdir.
İkinci bölməni bitirərkən qeyd etmək lazımdır ki, dünya
turizm bazarının inkişafı praktikada birinci bölmədə açılmış
nəzəri hazırlamalar tətbiq edilə bilər. Dünya turizminin son 50
illik dinamika və strukturunun təhlili göstərdi ki, turizmin inki
şafının qanunauyğunluğuna və xüsusiyyətlərinə görə o iqtisa
diyyatın sahəsinə kimi sistemə daxil edilə bilər. O həqiqətən də
özünə xas xüsusiyyətlərə malikdir və bu turizm xidmətlərinin
kompleksliliyi və xarakteri ilə bağlıdır. Bundan başqa turizm
sənayesinin inkişaf hərəkatı bilavasitə dünya iqtisadiyyatının
ümumi inkişafı və ayrıca ölkələrin iqtisadiyyatı ilə bağlıdır. Öz
növbəsində, bu, həmçinin turizm hərəkatının bir hissəsi olan
beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemi ilə sıx bağlıdır.
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NƏTİCƏ
Cəmiyyətin müasir inkişaf dövrü olan, informasiya tex
nologiyaları dövrü birbaşa olaraq turizm bazarının bütün
sektorlarına və ayrı-ayrı sektorlarının inkişafına təsir göstərdi.
O, birbaşa olaraq turizm xidmətlərinin istehlakçısının və
istehsalçısının əlaqələndirərək bu prosesi daha fərdi və effektiv
etdi. Turizm sahəsinə informasiya texnologiyalarının tətbiq
edilməsinin analizinin göstərdiyi kimi, o istehsal prosesini
vacib elementlərindən birinə çevirilib və birbaşa xidmərlərin
kəmiyyət və keyfiyyətinə təsir edib.
Digər tərəfdən bütün baş verən bu proseslər birbaşa bazar
münasibətlərilə bağlıdır və buna görə də, xidmət istehsalındaki
marketinq və idarəedici sistemlərin öyrənilməsi, turizm xidmət
lərinin təkrar istehsalının vacib bir hissəsidir.Onlann istifadə və
tətbiq edilməsinin xüsusiyyəti birbaşa turizm xidmətlərinin
istehsal və istehlakının xüsusiyyəti ilə bağlıdır.
Turizm bazarının inkişafı turizm səyahətlərində əla
qələndirici və əsas amillərdən biri olan nəqliyyat sistemlərinin
inkişafı ilə də bağlıdır. Müşahidələr dünyanın müxtəlif region
larına nəqliyyat axınlarının strukturunun dəyişdiyini və onların
turist axınlarının istiqamətinə və intensivliyinə təsir göstər
diyinə dəlalət edir. Bu perespektivdə əsas yeri hava nəqliyyatı
tutur, həmçinin, avtomobil nəqliyyatıda, hətta bəzzi regionlarda
dəmiryolu nəqliyyatı əhəmiyyət kəsb edir. Dünya turizmində
bəzi tendensiyaların dəyişməsi nəticəsində, dəniz nəqliyyatının
əhəmiyyətinin də artması gözlənilir.
Sonda insan faktorunun turizm bazarında əsas və əhə
miyyətli bir rol oynadığını göstəmək düzgün olardı. O, vacib
bir element sayılır və ya siyasi iqtisadiyyat dili ilə desək, insan
- turizm xidmətlərinin istehsalında əsas yönəldirici qüvvədir.
Buna görə də, kadrların hazırlanması, onların ixtisalarını artır
maq, turizm sahəsinin inkişafına, turist axınlarının istiqamətinə
və intensivliyinə təsir göstərir.

252

Təhlil onu da göstərdi ki, beynəlxalq turizm tək XX əsrin
fenomeni deyil, həm də bəşəriyyətin inkişafında müntəzəm bir
mərhələdir. O, insan və cəmiyyətin inkişafının müəyyən bir
mərhələsinə məxsudur. Boş vaxt anlamının insan varlıqının bir
vacib hissəsi kimi qəbul edilməsinə qədər, turizmin, yerin də
yişməsi və bilik toplaması, bütün kompleksin bərpası vasitəsilə
insan inkişafına böyük təsir göstərməsini demək olmazdı.
Ancaq indi turizmin cəmiyyətin inkişafında böyük rol oy
naması dərk edilir, məhz onun hərtərəfliliyi və universallığı
müasir fenomenin nə siyasi, nə sosial, nə fizioloji, heç bir
məhdudiyyət olmadan anlanmasma kömək edir. Məhz, buna
görə turizm hər elmin nöqteyi-nəzərindən öyrənilir. O özündə
bütöv bir təbəqə əks etdirir - insan varlıqının bir hissəsi, hansıki onun qlobal xarakterini müəyyən edir. Bügün tam əmin
liklə demək olar ki, turizmin inkişafı —insan cəmiyyətinin inki
şafının qlobal bir problemidir. Ölkələrin inkişaf etmiş kate
qoriyasına daxil edilməsi nəticəsində, bu ölkələrdə insanların
ümumi səviyyəsinin artırılması, turzimin inkişaf etdirilməsi,
həmçinin beynəlxalq turizmin inkişafı dünyavi bir miqyas alır.
Demək olar ki, beynəlxalq turizm - bəşəriyyətin həyatında
yeni bir mərhələdir və bütün dünyanı əhatə edir. Buna görə də
beynəlxalq turizmin inkişaf faktorlarının öyrənilməsi, dünya
iqtisadiyyatı ilə, beynəlxalq əlaqələrin inkişafı ilə sıx əlaqəlidir.
Hər bir cəmiyyət üçün insanın özünün inkişafı, onun tələb
lərinin inkişafı turizmin inkişafında böyük rol oynayır. Məhz,
buna görə bu sahədə olan araşdırmalar bitmir, necə ki, cəmiy
yətin araşdırılması və inkişafı bitmədiyi kimi.
Bizim tərəfdən aparılan araşdırmalar beynəlxalq turizmin
və turzim xidmətlərinin inkişafında yalnız iqtisadi tərəfi
göstərir. Gələcək inkişaf bizim beynəlxalq turizmin anlayışla
rına və istiqamətlərinə nə qədər düzgün yanaşdığımızı və XX
əsrdə beynəlxalq turizmin inkişafında bizim bu sferanın in
kişafına hansı töhfələr verdiyimizi göstərəcək. Gələcək təd
qiqatçılara bəşəriyyətin inkişafında bu fenomenin öyrənilmə
sində uğurlar arzulayırıq.
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