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GİRİŞ

İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, turizm iq
tisadi inkişafa təsir göstərən güclü qüvvədir. O, dövlət büd
cəsinin formalaşmasında, ticarət balansının sabitləşməsində 
mühüm rol oynayır. Ümumiyyətlə, xalqların bir-birinə yaxın
laşmasında, iqtisadi və mədəni əlaqələrin yaradılmasında və 
qarşılıqlı anlaşmada turizmin əvəzsiz rolu var. Ona görə də tu
rizmin inkişafı inteqrasiya amili olaraq dövrümüzün vacib 
məsələlərindən biridir.

Müasir inteqrasiya şəraitində turizmin inkişafına maraq 
göstərən ölkələrin sayı artdıqca turizm bazarında müəyyən 
rəqabət mühiti formalaşmışdır ki, bu da turizmin inkişaf prob
lemləri, onun iqtisadi və regional aspektlərinin tədqiqat ob
yekti kimi seçilməsini zəruri edir.

Respublikamızda turizm xidməti bazarının real inkişaf 
perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsi üçün, turizmin iqtisadiy
yatının vacib nəzəri və praktiki aspektlərinin dərindən və 
kompleks şəkildə öyrənilməsi zəruriliyi yaranır. Bütün bunlar 
isə turizmə iqtisadiyyatın ən dinamik inkişaf edən sahələrindən 
biri kimi baxılmasını, onun inkişaf xüsusiyyətlərinin və prob
lemlərinin daha dərindən öyrənilməsinin prioritetli 1 iyini ön 
plana çəkir.

Azərbaycanda turizmin inkişafının hüquqi bazasının əsası 
27 iyul 1999-cu ildə qəbul edilmiş “Turizm haqqında” Q a
nunun qəbulu ilə qoyulmuşdur. Lakin turizmin ölkə iqtisadiy
yatında önəmli yer tutması "Azərbaycan Respublikasında 
2002-2005-ci illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət Proqra- 
mı"mn qəbulu və nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi 
ilə baş verdi.

Artıq turizm sahəsi idarə olunan, sosial-iqtisadi əhə
miyyət kəsb edən təsərrüfat fəaliyyəti sahəsi statusu almışdır. 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycan Respub
likasında 2010-2014-cü illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət
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Proqramı"nm təsdiq edilməsi haqqında 2010-cu il 6 aprel ta
rixli Sərəncamı qarşıdakı illərdə turizm sektorunun ölkə iqtisa
diyyatının aparıcı sahələrindən birinə çevrilməsi üçün əhatəli 
tədbirlər planını özündə əks etdirir.

Ölkəmizin turizm sahəsində beynəlxalq əlaqələri əsasən, 
2001-ci ildə Azərbaycanın Ümumdünya Turizm Təşkilatına 
tam hüquqlu üzv qəbul edilməsindən sonra qurulmağa başlan
mışdır. Bu əlaqələr ikitərəfli və çoxtərəfli olmaqla həm beynəl
xalq təşkilatlar, həm də xarici ölkələrlə yaradılıb, islam Kon
fransı Təşkilatı, Qara Dəniz iqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, 
GUÖAM, ESKAP, MDB üzv dövlətlərinin turizm şurası və 
digər beynəlxalq və regional təşkilatlar çərçivəsində turizm 
sahəsi üzrə ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələr inkişaf etdirilir.

Turizm bazarı turizm məhsuluna olan tələbat, turistlərin 
kontingent kimi sosial-demoqrafiq xarakteristikası, dövlətin tu
rizm bazarına stimullaşdırıcı təsiri və bir sıra problemlərlə bağ
lıdır. Ona görə də turizm tələbi və təklifi mənbələrini, onun 
coğrafi resurs, maliyyə problemlərini və həmçinin bir təsərrüfat 
obyekti olaraq idarə edilməsi strukturunu və regional xüsusiy
yətlərini müəyyənləşdirmək mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Turizm bazarının formalaşması amilləri və onun sosial- 
iqtisadi mahiyyəti tədqiqat obyekti kimi bir sıra xüsusiyyətlərə 
malikdir. Məhz bu xüsusiyyətlərin təhlili, qiymətləndirilməsi 
və proqnozu nəzəri aspektlərlə yanaşı həmçinin praktiki əhə
miyyət kəsb edir, qlobal və lokal inkişaf strategiyasım hazır
lamağa əsas verir.

Turizm dünya ölkələrinin müasir bazar tipli inkişaf stra
tegiyasında aktual sahə olsa da, Azərbaycanda bu sahənin və 
onun ayrı-ayrı aspektlərinin öyrənilməsinə sistemli və komp
leks tədqiqat işləri həsr edilməmişdir. Daha çox coğrafi-resurs 
aspektləri öyrənilməklə turizmin əlverişli sfera olması nəti
cələri mövcuddur.

Kitabda qoyulan məsələlərin məqsədini Azərbaycanda 
turizm bazarının formalaşması və idarə edilməsinin əsas amil
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ləri, mexanizmləri, regional xüsusiyyətlərini təhlil etməklə, 
onun perspektiv inkişafı ilə bağlı təklif və tövsiyyələrin işlən
məsi təşkil edir. Bu məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı vəzi
fələr qarşıya qoyulmuşdur:

- turizm bazarının mahiyyətinin, formalaşma mənbələri 
və onun sosial-iqtisadi əhəmiyyətinin nəzəri əsaslarının müəy
yənləşdirilməsi;

- turizm bazarının təşkili və idarə edilməsinin elmi baza
sını və onun təkmilləşdirmə istiqamətlərini əsaslandırmaq;

- turizm bazarının seqmentləşməsi və motivasiyasmm 
metodiki aspektlərini müəyyən etmək;

- turizmin Azərbaycan Respublikasında əsas istiqamət
lərini və sosial-iqtisadi nəticələrini qiymətləndirmək;

- turizm bazarının ərazi idarə edilməsinin digər sahələrlə 
əlaqəsini stimullaşdıran və tənzimləyən mexanizmlərin təkmil
ləşdirilməsi üzrə tövsiyələr hazırlamaq;

- regionlarda turizm bazarının sosial-iqtisadi inkişaf stra
tegiyasının proqnozunu vermək və səmərəli olan istiqamətlərini 
seçmək;

- turizm sahibkarlığının inkişaf istiqamətlərini müəyyən
ləşdirməklə, onun idarə olunmasının təkmilləşdirilməsinə dair 
təklif və tövsiyyələr hazırlamaq.

Tədqiqat nəticəsi olaraq aşağıdakı məsələlər həll edilib:
- turizm bazarının mahiyyəti və inkişafının zəruriliyi, 

onun perspektiv resurs potensialının nəzəri əsasları ümumiləş
dirilmişdir;

- turizm bazarının idarə edilməsinin və proqnozunun 
nəzəri-metodoloji əsasları tədqiq edilmişdir;

- turizmin inkişafının iqtisadi, sosial və təşkilati amilləri, 
onların idarə edilməsi və burada dövlətin rolu qiymətləndiril
mişdir;

- turizm potensialında region amillərinin metodoloji mə
sələləri təhlil edilmişdir;
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- turizmin mövcud vəziyyəti, meylləri sistem yanaşma 
baxımından təhlil olunmuş, onun perspektiv və səmərəli inkişaf 
istiqamətləri müəyyən edilmişdir;

- turizm fəaliyyəti və inkişafında resursların motivasi- 
yaya görə qruplaşmasının metodikası təkmilləşdirilmişdir;

- regional turizm sahibkarlığının stimullaşdırılması 
istiqamətində nəzəri və praktiki təkliflər verilmişdir.

Monoqrafiyanın nəzəri əhəmiyyəti ondadır ki, Azərbay
canda turizm bazarının formalaşma xüsusiyyətləri geniş təhlil 
edilmiş və turizmin inkişafının təmin olunması istiqamətləri 
müəyyənləşdirilmişdir.

Kitabda qoyulan məsələlərin əhəmiyyəti, onun nəticələ
rinin turizmin respublikada inkişafı və regionlarda idarə edil
məsi istiqamətində istifadə edilməsi ilə bağlıdır. Tədqiqatın 
əsas müddəalan turizm siyasətinin formalaşmasında, onun qa
nunvericilik bazasının yaradılmasında, turizmin regionlarda 
yerləşməsi və iqtisadi əsaslarının, büdcə, yerli gəlirlərin və 
əhalinin turizm dövriyyəsinə cəlb edilməsində istifadə oluna 
bilər. Bu nəticələr turizm sahəsinin problemlərini və onların 
həlli yollarını axtarmaq üçün müvafiq regionlar və sahə ida
rəetmə orqanları üçün əhəmiyyətlidir.

Girişdə mövzunun aktuallığı əsaslandırılır, öyrənilmə 
səviyyəsi açıqlanır, tədqiqatın məqsəd və vəzifələri, nəzəri- 
metodoloji əsaslan və elmi yeniliyi şərh edilir.

Kitabın birinci fəslində turizm bazarının xüsusiyyətləri 
və respublikanın sosial-iqtisadi inkişafında rolu, islahatlar priz
masından idarə olunması məsələləri, turizmin sosial-iqtisadi 
mahiyyəti, onun ölkə iqtisadi potensialmın formalaşması və 
dinamikasında rolu tədqiq olunur.

Kitabın ikinci fəslində Azərbaycanda regional turizmin 
inkişafının təhlili, onun dinamikası və dəyişmə xüsusiyyətləri 
araşdırılır. Turizm potensialının mövcüd vəziyyəti, onun resurs 
strukturu, təşkilati aspektlər və potensialın ölçülməsi meto-
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dikası verilir, həmçinin turizmin inkişafının motivasiyası və 
onun regionların turizm seqmentləşməsində rolu təhlil olunur.

Kitabın üçüncü fəslində turizm bazarının ərazi idarə edil
məsinin konkret aspektləri və mexanizmləri əsaslandırılır və 
dövlətin bu sahədə əsas vəzifələri müəyyənləşdirilir, idarəetmə 
obyekti olaraq proqnozlar, məqsədli proqram metodları, tu
rizmin inkişafı ilə yanaşı digər sahələrin inkişaf proqramları 
əsaslandırılır. Turizm bazarına bazar sisteminin tərkib və alt 
sistemi kimi baxılması, onun inkişaf modelinin yeni prinsip
lərini və konkret transformasiya aspektlərini müəyyənləşdirir.

Nəticə turizmin təkmilləşməsinin konkret istiqamətlərinə 
yönəldilir.
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I FƏSİL. TURİZM BAZARININ 
FORMALAŞMASI VƏ İNKİŞAFININ 
NƏZƏRİ -  METODOLOJİ ƏSASLARI

1.1. Turizm bazarının mahiyyəti, 
xüsusiyyətləri və sosial-iqtisadi rolu

Turizmin sosial-iqtisadi mahiyyəti, onun ölkə iqtisadi po
tensialının formalaşması və dinamikasında rolu, xüsusi re
sursları və digər iqtisadi və əhali potensialı ilə izah olunur. 
İqtisadi ədəbiyyatlarda turizmə fəaliyyət növü, iqtisadi sahə, 
sahələrarası kompleks və ya bazar, ərazi potensialı və həmçinin 
sosial-iqtisadi inkişaf amili kimi baxılma istiqamətləri 
mövcuddur [65, səh.5-23].

Hər bir ölkənin iqtisadi və sosial potensialı onun sahə və 
ərazi strukturunu formalaşdırır. Səmərəlilik baxımından turizm 
müasir beynəlxalq inkişaf strategiyasında ən mühüm sahə 
olmaq imkanlarına malikdir. Turizmin başqa sahə və fəaliyyət 
növündən fərqi odur ki, bu sahədə ancaq ölkənin xüsusi re
sursları deyil, həmçinin xarici ölkələrin maliyyə, maddi və 
insan resurslarını cəlb etməklə multipikativ səmərəlilik əldə 
etmək imkanları mövcuddur. Ona görə də bütün dünya ölkələri 
hələ çox-çox əvvəllər onun inkişafında maraqlı olmuşlar. Tə
sadüfi deyil ki, artıq dünya iqtisadiyyatında turizm sənayesi 
neft istehsalı və avtomobil istehsalı sənayesi ilə yanaşı ən 
yüksək gəlir gətirən sahəyə çevrilməyə başlamışdır.

Hazırda dünyanın əksər ölkələrində müasir turizm hə
rəkatı 20-ci əsrin fenomeni adlandırılır. Çünki bu gün şahidi 
olduğumuz turizm, texnikanın və texnologiyanın, insanlar ara
sında humanitar münasibətlərin, təhlükəsizlik prinsirlərinə 
riayət etməklə, dünyanın hər yerinə səyahət etmək imkanının 
yaranmasının nəticəsidir.

Dünya təcrübəsi göstərir ki, turizm ehtiyyatlannın ol
ması, hətta iqtisadi cəhətdən zəif inkişaf etmiş ölkələrə də

9



dünya turizm bazarında xüsusi mövqe əldə etmək imkanı verir. 
Bu baxımdan respublikamızın zəngin turizm resurslarına malik 
olması, ölkədə milli turizm bazarının formalaşması və dünya 
turizm bazarında özünəməxsus yer tutması üçün geniş imkanlar 
yaradır. Mövcud turizm resurslarının aşkara çıxarılması, qiy
mətləndirilməsi və onlardan səmərəli istifadə olunması Azər
baycanda turizmin inkişafının strateji məqsədi olmalıdır.

Turizm - fransız sözü olub, tərcümədə səyahət, gəzinti 
mənasını verir. Bu istirahətin fəal bir növü kimi özündə -  ətraf 
mühiti, bu və ya digər regionun təbiətini, xalqlarını, onların 
yaşayışım, milli xüsusiyyətlərini öyrənmək məqsədilə səyahəti; 
idman və bizneslə əlaqədar olaraq səfərləri əks etdirir [32, 
səh.245].

Turizmə bazar iqtisadiyyatı şəraitində menecment 
obyekti, sahibkarlıq predmeti, həmçinin ərazi və əhalinin 
iqtisadi və sosial tələbatının ödənilməsi sferası kimi baxılması, 
ona daha konkret yanaşmaqla müasir bazar tipli turizm 
modelinin tapılması və istifadəsini tələb edir [19, səh. 12].

Turizmə bazar münasibətləri şəraitində tədqiqat obyekti 
olaraq «xalis sahə» kimi yox, təsərrüfat fəaliyyəti kimi 
kompleks sosial-iqtisadi, ərazi idarəetmə obyekti kimi baxmaq, 
fikrimizcə daha məqsədəuyğundur. Turizm bazan turizm tələ
batını ödəmək üçün təşkilati -  iqtisadi və resurs potensialının 
kompleks istifadəsi yolu ilə idarəetmə sahəsidir. İqtisadi 
ədəbiyyatlarda turizm bazarına yanaşma 3 əsas istiqamətdə 
ifadə olunur [63, səh.53]:

a) iqtisadiyyatın formalaşması və inkişafının əsas amili 
və sahəsi kimi. Planlı təsərrüfat sisitemindən fərqli olaraq bazar 
-  qeyri-mərkəzləşmiş, ictimai qiymət mexanizminə əsaslanan, 
istehsalçıların və istehlakçıların qarşılıqlı fəaliyyət üsuludur. 
Bu kontekstdə bazar cəmiyyətin iqtisadi münasibətlərini 
xarakterizə edən, əsas (baza) iqtisadi anlayış kimi çıxış edir;
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b) dünya inteqrasiya sisteminin tərkib elementi kimi. 
Hansı ki, burada turizm məhsulunun pula və ya əksinə pulun 
turizm məhsuluna çevrilməsi prosesi baş verir;

c) turizm məhsulunun alıcıları və satıcılarının qarşılıqlı 
fəaliyyətinin iqtisadi mexanizmi kimi çıxış edir. Bu halda 
mövcud mexanizm ancaq satıcıların və alıcıların özlərini deyil, 
həmdə onlar arasında yaranan iqtisadi münasibətləri 
xarakterizə edir.

Turizm bazarı öz mahiyyəti etibarilə digər bazar təsərrü
fatı formalarından böyük prinsipial fərqliliyi ilə seçilmir. Ona 
görədə müasir bazar təsərrüfatında mövcud olan ümumi 
qaydalar və anlayışlar bütünlüklə turizm bazarında da qəbul 
olunur. Ancaq burada marketinq nöqteyi -  nəzərindən daha çox 
maraq doğuran məsələ bazarda bir -  birindən asılı olmayan 
çoxlu sayda alıcılar və satıcılar qrupunun fəaliyyət göstərmə
sidir.

Turizm bazarının daha aydın başa düşülməsi, bazara 
daxil olmaq istəyən və yaxud artıq orada fəaliyyət göstərən 
müəssisələr üçün xüsusilə vacibdir. “Turizm bazarı” termini 
vasitəsilə bu sferada işləyən firmaların cəmi müəyyənləşir [50, 
səh. 135]. Deməli, müəssisənin fəaliyyətinin təhlili və onun 
marketinq mühitinin planlaşdırılması üçün vacib olan, real və 
potensial rəqibləri, vasitəçiləri, istehlakçıları, bazarın fəaliyyət 
şərtlərini, realizə olunan məhsulları aşkara çıxarmaq olar.

Turizm bazarı -  turizm məhsulunun istehsalçıları və 
istehlaksıları arasında yaranan, turizm xidmətini pula və əksinə 
pulu turizm xidmətinə çevirən iqtisadi münasibətlər sferasıdır. 
Burada hər bir istehsalçının və istehlakçının öz iqtisadi maraq
ları olur. Ona görədə bazar -  istehsal və tələbat maraqlarının 
özünəməxsus razılaşdırma alətidir. Burada əsas rolu alıcılar 
oynayır. Yaxşı satıcının əsas vəzifəsi -  öz alıcısının tələbatını 
yüksək səviyyədə təmin etməkdir.

Turizm bazarı çox mürəkkəb və geniş struktura malikdir. 
Burada məhsul əsasən birbaşa deyil, vasitəçi (mehmanxana -
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turoperator -  turaqent -  istehlakçı) vasitəsilə satılır. Lakin bəzi 
hallarda turizm məhsulunun istehlakçıya çatdırılmasında 
turagent fəaliyyətindən istifadə olunmur, yəni məhsul birbaşa 
turaperatordan istehlakçıya satılır.

Turizm bazarı çox şaxəli vəzifələr (məqsədlər) və 
mexanizmlər ilə reallaşır. Sxematik olaraq turizm bazarını 
aşağıdakı kimi ifadə etmək olar (sxem-1.1).

Sxem 1.1. Turizm bazarının potensial sxemi. 
Sxem müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir.
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Turizm bazarında bazar infrastrukturu mövcud olmalıdır. 
Bu infrastruktura turizm xidməti tədarükçüləri, yerləşmə vasi
tələri, qidalanma müəssisələri, nəqliyyat vasitələri, topdansatış 
müəssisələri (turoperatorlar), pərakəndə satış vasitələri 
(turagentlər), turizm xidməti istehlakçıları (turistlər) daxildir. 
Geniş mənada turizm bazarı turizm məhsulunun (turlar, 
turistlər üçün müxtəlif mal və ya xidmət) alqı -  satqısı həyata 
keçirilən məkandır.

Eyni zamanda turizm bazarı spesifik yerdə və ya coğrafi 
məkanda məhdudlaşmır, ona görədə turizm məhsulunun alqı -  
satqı mübadiləsi turizm məhsulunun alıcısı və satıcısı birbaşa 
iştirak etmədən də baş verə bilər -  telefon, teleqraf, faks və 
başqa vasitəsilərlə.

Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, turizm bazarında effek
tivliyin təmin olunması üçün aşağıdakı əsas şərtlər mövcud 
olmalıdır:

- azad rəqabət, hansı ki bunun nəticəsində bazarın bütün 
iştirakçıları öz məqsədlərinə (məhsulu maksimum qiymətə 
satmaqla gəlir əldə etmək və ya məhsulu minimal xərclə əldə 
etmək) çatmağa çalışırlar;

- İstehsal olunan məhsulun və ya göstərilən xidmətin 
keyfiyyəti və təhlükəsizliyi sahəsində mövcud qaydalara əməl 
olunması (hansı ki, bu qaydalar hüquqi normativ aktlarla 
tənzimlənir);

- istehlakçıların azad seçim imkanlarının təmin olunması.
Müasir turizm bazarı aşağıdakı spesifik funksiyaları

yerinə yetirir:
1) Turizm məhsulu ilə bağlı istehlak dəyəri və dəyərin 

reallaşması funksiyası. Bu dəyərin hərəkətini bildirir, hansı ki, 
burada turizm məhsulu və pul arasında mübadiləni təmin edir. 
Bunun nəticəsində ictimai təkrar istehsal baş verir və turizmin 
inkişafı üçün pul kütləsi mövcud olur;

2) Turizm məhsulunun istehlakçıya çatdırılması 
prosesinin təşkili funksiyası. Bu proses turaqent və turoperator
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vasitəsilə reallaşır. Turist turizm məhsulunu pulla alaraq öz 
maddi və mənəvi tələbatım ödəyir. Turizm bazarı eyni 
zamanda cəmiyyətin əsas istehsal qüvvəsinin təkrar istehsalını 
və sərf olunan iş qüvvəsinin bərpasını təmin edir;

3) Əməyin maddi stimullaşdırı İmasının iqtisadi təminat 
funksiyası. Bu onunla bağlıdır ki, pul və turizm məhsulunun 
qarşılıqlı mübadiləsi prosesi bazarın ödənilməsini (təkrar 
istehsalın zəruri fazası kimi) təmin edir.

Yuxanda qeyd etdiyimiz kimi turizm bazarı digər bazar 
təsərrüfatı formalarından böyük prinsipial fərqliliyi ilə seçilmir. 
Lakin hər bir iqtisadi sahənin özünəməxsus xüsusiyyətlərinin 
olmasım da yaddan çıxarmaq olmaz. Bu baxımdan turizm 
bazarmın xarakterik xüsusiyyətlərini aşağıdakı formada 
qruplaşdırmaq olar:

1) Məhsul (xidmət) saxlamlmayandır. Turizm məhsulunu 
saxlamaq qeyri-mümkündür, ona görə ki, əgər müştəri son 
anda səyahətdən imtina edərsə, onu nə iləsə əvəz etmək prak
tiki olaraq mümkün deyil. Buna görə də, müəssisənin mene
cerinin qısa müddət ərzində bu xidmətə tələbin stimullaş- 
dırılmasmı gücləndirməsi zəruridir.

2) Xidmət hiss olunmayandır. Müqavilə bağlayarkən 
turizm xidmətini görmək və bir məhsul kimi onun dadma bax
maq mümkün deyil. Turizm məhsulunun alınması və istehlakı 
anma qədər onu qiymətləndirmək üçün ölçü vahidi yoxdur. 
Buna görədə müəssisələr məhsulun etibarlılığı məsələsinə 
xüsusi diqqət yetirməlidir, satıcılar istehlakçıları inandırma
lıdır ki, onların təklif etdiyi xidmət daha əlverişlidir. Burada 
turistlər tərəfindən əvvəlcədən dəyəri ödənilən və ona vəd 
olunmuş səviyyədə keyfiyyətli xidmət göstərilməsi məsələsi ön 
plana çəkilir. Eyni zamanda tur haqqında istehlakçıya dolğun 
informasiyanın verilməsi də təmin olunmalıdır. Qeyd edək ki, 
turizm firmasına olan inam onun nüfuzundan, müştərilərin 
etimadından və bazarın sabitliyindən asılı olur.
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3) Turizm məhsulunun satışı zamanı, məhsulun ödə
nilməsi və istehlakı faktı arasında zaman kəsiyi mövcud olur. 
Turist səyahət üçün yollayışı turoperator və turaqent vasitəsilə 
alaraq marşrutda xidmət göstərən təşkilatların xidmətinin 
dəyərini əvvəlcədən ödəməli olur (yəni o birbaşa pulu xidmət 
istehsalçısına deyil yollayışı satana ödəyir). Ona görədə, bu
rada turizm məhsulunun və onun yaranma kanallarının etibar
lılığı və turistə məhsulu satan turizm firmasının məsuliyyəti 
vacibdir.

4) Mövsümi dəyişikliklər və qeyri - bərabər turist axınları 
turist tələbinə təsir edir. Bu mənfi halın aradan qaldırılması 
üçün qiymət diferensasiyası metodundan istifadə olunur. Yəni 
mövsümə uyğun olaraq xidmətin qiymətinin dəyişilməsi və 
regional fərqlərə uyğun istirahətin yüksək səviyyədə təmin 
olunması turizm firmasının itkilərinin azalmasına səbəb olur.

5) Xidmətin göstərilməsi əvvəlcədən müəyyən edilmiş 
yerdən əhəmiyyətli dərəcədə asılı olur (məsələn: turbazanı, 
aeroportu bir yerdən başqa yerə aparmaq mümkün deyil).

6) Məhsulun keyfiyyəti daha çox iş icraçılarından asılı 
olur. Yəni burada xidmət personalının və turistlə bilavasitə 
təmasda olan peşə sahiblərinin istedad və bacarığı mühüm əhə
miyyət kəsb edir. Ona görədə turizm müəssisələrinin daxilində 
menecment məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilməlidir.

7) Turizm bazarında istehsalçılar və istehlakçılar arasında 
məsafə uzaqlığı mövcuddur. Ona görədə uzaqda olan partn- 
yorlarla operativ əlaqə yaratmaq mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Turizm bazarı dörd əsas elementin qarşılıqlı əlaqədə 
olduğu iqtisadi sistemdir. Bunlar turist tələbi, turist məhsu
lunun təklifi, qiymət və rəqabətdir.

Harada və nə vaxt məhsul istehsalı və mal mübadiləsi 
yaranırsa, həmin vaxt orada tələb meydana gəlir [58, səh. 30]. 
Öz mahiyyətinə görə turizm xidməti tələbi tədavül sferasında 
turist tələbatının təzahür formasıdır. Turist tələbi -  əhalinin 
mövcud qiymətlərlə ala biləcəkləri müəyyən miqdarda turizm
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məhsulu və xidmətindən ibarət turist tələbatının alıcılıq 
qabiliyyəti ilə təsdiq olunmasıdır.

Turizm iqtisadiyyatının əsasmı qoyanlar V. Hunziker 
və K. Krapf turizmin tələbatına belə tərif verirlər: “İqtisadi 
cəhətdən turizm tələbatı turistlərin müəyyən qiymətlərlə almaq 
istədiyi malların və turist xidmətlərinin miqdarıdır”. Başqa 
sözlə desək, turizm tələbatı turist gedən ölkənin qiymətləri ilə 
əlaqədar turist xidmətləri və malların şəxsi istifadəsidir.

Turizm tələbatm yaranması insanın motivasiya nəzə
riyyəsinə əsaslanır. Bu nəzəriyyəyə görə turizm tələbatı insan 
davranışının motivləridir. Turizm sahəsində məşhur tədqiqatçı 
P. Bernekker belə hesab edir ki, turist tələbatının əsas 
səbəblərindən biri səyahətin maraqlı olması və insana sevinc 
bəxş etməsidir. Tədqiqatçı alim R.M. Qasımov turist tələbatım 
insanın təbii tələbatı kimi qiymətləndirir ki, bu tələbatı da insan 
turist səfəri zamanı ödəmiş olur.

Turist tələbi turizmin inkişafı ilə bağlı olan iki əsas 
elementdən asılı olaraq mövcud olur. Bunlar pul və asudə 
vaxtdır. Tələbin bu elementlərini nəzərə alaraq biz onun forma
laşma mənbəələrini öyrənə bilərik, hansı ki, turizm xidmətinə 
tələbin həcmi bunlardan asılıdır. Turizm xidmətinə tələbin 
spesifikliyi ondadır ki, o ödəməqabiliyyətli olmaqla bərabər, 
həmdə müvəqqəti xarakter daşımalıdır.

Qeyd edək ki, turizmin tədqiqatı ilə məşğul olan bir sıra 
alimlər, o cümlədən: V.İ.Azar, V.A.Kvartalnov, Ə.Q.Əli- 
rzayev, R.M.Qasımov və başqaları turizm xidməti bazarında 
tələbin formalaşması haqqında müxtəlif istiqamətdə təhlillər 
aparmışlar [19, 34, 61,63]. Fikrimizcə turizm bazarında tələbin 
formalaşmasını ona təsir edən amillər baxımından təhlil etmək 
daha məqsədəuyğun olar.

Ümumiyyətlə turist tələbinin formalaşmasına müxtəlif 
formada və çoxlu sayda amillər təsir göstərir. Turist tələbinin 
formalaşmasına təsir göstərən bütün amilləri iki böyük qrupa 
bölmək olar: sosial-iqtisadi və psixi-fizioloji amillər.
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Birinci qrup amillərə hər şeydən əvvəl istehsal, onun 
həcmi və strukturu daxildir, hansı ki, bunlar tələbin bütün 
formalaşma mənbələrinə həlledici təsir göstərir, bunun hesa
bına da şəxsi və ictimai tələbat sistemi yaranır. Digər amil əha
linin pul gəlirləridir, bu turizmdə xərclərin həcmi ilə bağlıdır. 
Bunlarla yanaşı turist tələbinin formalaşmasına turizm məhsulu 
və xidmətinin qiymət səviyyəsi, əhalinin demoqrafik tərkibi, 
istehlakçıların sosial inkişaf səviyyəsi, milli və tarixi şəraitlə 
əlaqədar ayrı-ayrı məhsul və xidmət növünə tələbat təsir edir.

Psixi-fizioloji amillər qrupunda əsas yeri ayrı-ayrı 
istehlakçıların psixoloji xüsusiyyətləri tutur. Bundan başqa 
istehlakçının mədəni inkişaf səviyyəsi, əhval-ruhiyyəsi və dəb 
tələbin formalaşmasına mühüm təsir göstərir. Psixi-fizioloji 
amilləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 1) məlumatlarıma 
səviyyəsi, 2) mədəni inkişaf səviyyəsi, 3) fizioloji inkişaf 
səviyyəsi, 4) digər mədəni elementlərlə təmin olunma sə
viyyəsi. Bütün bu amillər tələbin kəmiyyət dəyişikliyinə və 
elastikliyinə təsir edir. Qeyd edək ki, bu dəyişmənin proq
nozunu yalnız modelləşmə metodunun köməyilə vermək olar.

Ümumi şəkildə demək olar ki, turist tələbi əsasən 3 qrup 
müəyyənedici dəyişkənliklə bağlıdır, hansı ki, mövcud re
gionda təkrar istehsalın obyektiv xüsusiyyətlərini doğurur: 
1) tələbat və istək, 2) alıcılıq qabiliyyəti və qiymətin nisbəti 
amili, 3) asudə vaxtın strukturu.

Biz turizm xidməti istehlakçılarını 3 əsas qrupa ayna 
biərik: 1) minimal gəlir səviyyəsi olanlar, 2) orta gəlir 
səviyyəsi olanlar, 3) maksimal gəlir səviyyəsi olanlar. Bu halda 
tələbin qruplar üzrə dəyişməsini aşağıdakı formada göstərmək 
olar [61, səh. 40,41]:

Sı F (Dmj„, P,, O) (1.1)
S2 = F (Dorta, 0 ) (1.2)
S3 = F (Dmax) (1.3)
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Burada, D-gəlir,
Pi-digər malların qiyməti,
O-yığımdır.

Birinci qrup istehlakçılarda tələbin formalaşması mən
bələrinin əsasım gəlir təşkil edir. Bununla yanaşı digər malların 
qiyməti və yığımda tələbin formalaşmasına təsir edir. Belə ki, 
ərzaq və sənaye məhsullarının qiyməti qalxarsa, bu tip isteh
lakçılarda turizm xidmətinə tələb aşağı düşər, bununla yanaşı 
yığımın da ölçüsü azalar.

İkinci qrup istehlakçılar üçün yalnız gəlirin ölçüsü və 
yığım mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Gəlirin azalması yığıma 
ayrılan vəsaitin azalmasına səbəb olur. Bu isə turizm xidmətinə 
tələbin təkcə həcminin azalmasında deyil, onun strukturunda da 
dəyişikliyə gətirib çıxarır.

Üçüncü qrup istehlakçılar üçün tələbin formalaşmasına 
yalnız gəlirin səviyyəsi əsas təsir göstərir. Belə ki, digər 
məhsulların qiymətinin dəyişilməsi və yığım turizm xidmətinə 
olan tələbə həlledici təsir göstərmir. Çünki, onlar yüksək gəlirə 
malik olan istehlakçılardır. Onlar üçün birinci dərəcəli turizm 
xidmətinin keyfiyyətidir.

Turist məhsulunun təklifi -  turistə istirahət və səyahət 
zamanı lazım olan turizm və onunla əlaqədar müxtəlif növ 
xidmətlər toplusudur. Turizm bazarında istehsal olunan və 
istehlakçılara təklif edilən kompleks xidmətlər və məhsullar 
turizm məhsulu adlanır. Turizm məhsulunun təklifi məhsul 
istehsalçıları tərəfindən olmaqla, turizm sənayesinin inkişaf 
səviyyəsinə və turizm resurslarının həcminə əsaslanır.

Turist məhsulunun təklifi bir çox amillərlə bağlıdır: xid
mət müəssisələrinin sayı; turizm məhsulu satan firmaların sayı; 
turizm məhsulu istehsalının və xidmətin effektivlik səviyyəsi; 
elmi-texniki tərəqqinin səviyyəsi; vergi sistemi; istehsalda qiy
mət amili; tələbin prespektiv qiymətləndirilməsi və gəlirlər.

Qiymət turizm bazarında, tələb və təklif arasında dinamik 
tarazlığın ölçüsü və tənzimləyicisidir. Qiymət bazarda həmişə
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dəyişikliyə məruz qalır, lakin tələb və təklifin bərabərliyi 
şəraitində tarazlı qiymət formalaşır, turizm məhsulunun isteh
salının daxili faydalılığı və daxili məsarifi bir-birini tamalayır. 
Turizm xidmətində qiymət aşağıdakı elementlərlə bağlıdır.

- xammalın dəyəri,
- istehsalın realizasiyası və istehlak xidmətinin təşkili 

xərcləri,
- xidmətin ayrı -  ayrı növləri üzrə vergi dərəcələri,
- gəlirlər.
Hər bir turist müəssisəsi öz məhsullarına (xidmətlərinə) 

qiymət tərtib edərkən tələblə təklif arasında olan mütənasibliyi, 
rəqabət aparan qiymətlərin səviyyəsini və dəyişmə dinami
kasım, dövlət tənzimləmələrini və alıcıların imkanlarını nəzərə 
almalıdır.

Rəqabət dedikdə, turizm bazarında daha yaxşı mövqe 
tutmaq və ya monopoliya yaratmaq uğrunda müəssisələrin 
qarşılıqlı mübarizəsi nəzərdə tutulur. Rəqabət təklifin çoxluğu 
şəraitində, turizm məhsulunun realizasiyası uğrunda müəssi
sələrin mübarizəsini xarakterizə edir. Turizm məhsulunun 
təklifi kifayət qədər olmadıqda isə turizm məhsulunu əldə 
etmək üçün istehlakçılar arasında rəqabət başlayır. Yalnız 
rəqabət nəticəsində qiymətlər enib -  qalxır və turizm bazarının 
yeni tarazlı vəziyyəti axtarılır.

Tələb və təklif arasında sıx qarşılıqlı əlaqə müşahidə 
olunur: tələb təkcə təklifi doğurmur, təklif müəyyən formada 
tələbə təsir edir.

Turizm bazarında turistin pul vəsaitinin xidmətə çev
rilməsi baş verir. Balanslaşmış mübadilə zamanı, bir tərəfdən 
turizm məhsulunun istehsalçıları və istehlakçılarının maraqları 
təmin olunur, digər tərəfdən isə turizm sənayesinin inkişafı 
üçün şərait yaranır.

Turizm bazarında hüquqi və fiziki şəxs qismində sub
yektlər fəaliyyət göstərir. Onlar turizm məhsulunun isteh
salçıları, istehlakçıları və vasitəçilərdir. Turizm bazarının sub
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yektlərini üç qrupa ayırmaq olar: turistlər, turoperatorlar və 
turagentlər.

«Turist» anlayışı, ilk növbədə asudə vaxt və pul gəlirləri 
elementləri ilə, bundan başqa isə «sosial vəziyyət», «sosial 
qrup» anlayışları ilə bağlıdır.

Turist o şəxsdir ki, səyahətçi qismində, iş axtarmaq və 
daimi yaşayış yerini dəyişməkdən başqa, istənilən məqsədlə 24 
saatdan az olmayaraq öz yaşayış yerindən kənarda olur [2, səh. 1].

Turoperator - turizm məhsulunun hazırlanması ilə məşğul 
olan və turları komplektləşdirən, bazarda turizm məhsulunun 
reklamını və irəliləyişini təşkil edən, turların qiymətini müəy
yənləşdirən və öz lisenziyası əsasında realizə olunması üçün 
turagentə satan turizm təşkilatıdır. Turoperatorlar turizmlə bağ
lı xidmətləri alır (məsələn: qatarda, təyyarədə yeri, mehman
xanalarda nömrəni və s.), sonra isə bu xidmətləri komp- 
lektləşdirərək paket şəklində, gəlir əldə etmək məqsədilə müx
təlif istifadəçilərə (agentə) satır. Eyni zamanda xidməti ay
rılıqda da satmaq olar. Bu hal ya gəlir məqsədilə, ya da zərurət 
olduqda baş verir.

Birinci halda, turoperator xidmət paketini formalaş
dırarkən, o turizm məhsulunun istehsalçısı və mülkiyyətçisi 
rolunda çıxış edir. İkinci halda isə turoperator xidməti ayrılıqda 
satarkən, turizm xidmətini topdan satan diller kimi çıxış edir. 
Bu o zaman baş verir ki, turoperator istehsaçıdan turist paketini 
formalaşması üçün lazım olandan artıq xidmət alır.

Turist paketi - fərdi və ya qrup halında səyahəti özündə 
əks etdirən turlar seriyasının geniş miqyasda satışının həyata 
keçirilməsi kompleksidir. Qeyd edək ki, nəqliyyatdan başqa 
buraya yerləşmə, əyləncə, gid xidmətləri, qida, ekskursiya və 
digər xidmətlərdə daxildir.

Əksər ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda da qanun
vericiliyə əsasən xidmət paketini formalaşdıran və onu turistə 
satan təşkilat turist qarşısında xidmətə görə tam məsuliyyət 
daşıyır.
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Tədqiqatm məqsədinə görə araşdırıldıqda, turizm baza
rında sahibkarlıq fəaliyyətini turist göndərən və turist qar
şılayan turoperator kimi qiymətləndirmək olar. İqtisadi cə
hətdən ən maraqlı tədqiqat obyekti kimi isə, turist qarşılayan 
reseptiv turoperatorların fəaliyyəti mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir.

Reseptiv turoperatorlar getmə turizm istiqamətində fəa
liyyət göstərən inisativ turoperatorlardan fərqli olaraq ərazidə 
turizmin inkişafı üçün turist marağı yarada biləcək obyektləri 
tapıb üzə çıxarmaq, əsas turizm xidməti istehsalçılarının 
xidmətləri (yataq, yemək və s.) ilə birgə onları tur şəklinə salıb 
reallaşdırmaqdır. Buna görə də gəlmə turizm üzrə reseptiv 
operatorların fəaliyyətini beynəlxalq turizmin inkişafında 
mühüm şərt kimi qiymətləndirmək mümkündür. Lakin bunula 
belə dünya praktikasında qarışıq funksiyalı turoperatorlar geniş 
yayılmışdır. Belə ki, turizm məhsuluna olan münasibətinə görə 
turizm müəssisəsi həm təşəbbüskar (inisativ), həm reseptiv 
(özünün tərtib etdiyi) və turagent kimi fəaliyyət göstərir. Tur- 
agent isə turoperatordan başqa, turizmdə digər bir sahibkarlıq 
(vasitəçilik sahibkarlığı) formasıdır.

Turoperator tərəfindən hazırlanan turizm məhsulunu 
realizə edən və bilavasitə turizm bazarında işləyən vasitəçi- 
təşkilat turagent adlanır. Turagent öz fəaliyyəti nəticəsində mü
kafatlandırılır (turun qiymətinin 7-15%-i həcmində). Turaqent 
firmalar bir qayda olaraq, digər firmaların şöbələri və ya 
törəmə müəssisələri olurlar. Turoperatordan fərqli olaraq tur
aqent turun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşımır.

Turizm sahəsində bir sıra tədqiqatlar aparmış iqtisadçı 
alim A.P.Duroviç turizm bazannın keyfiyyət strukturunu 
aşağıdakı kimi göstərmişdir [50, səh. 138-139]:

Potensial bazar ölkə (region, şəhər və s.) əhalisinin 10%- 
ni təşkil edir. Onun tərkibinə daxil olan müştərilər turizm 
xidmətinin yaradılmasında maraqlı olurlar. Halbuki, müştərinin 
yalnız arzu etməsi heç də kifayət deyil, turizm məhsulunu
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(turizm xidmətini) almaq üçün o, həm də müəyyən vəsaitə 
malik olmalıdır.

100% Əhalinin sayı b)
100% Potensial bazar

40% Həqiqi bazar

20% İxtisaslaşmış bazar

10% Xidmət göstərən bazar

10% Potensial bazar 5% Mənimsənilmiş bazar

Sxem 1.2. Turizm bazarının keyfiyyət strukturu: 
a) bütün bazar; b) potensial bazar.

Ödəmə qabiliyyətli istehlakçılar üçün turizm xidməti 
əlçatan olmalıdır ki, onlar öz tələbatlarım təmin edə bilsinlər. 
Əgər bütün sadalanan şərtlər müşahidə olunarsa, onda həqiqi 
bazardan söhbət gedə bilər. Onu müştərilərin sayma görə bir az 
da kiçiltmək olar, hansı ki, bir qism müştərilər bu və ya digər 
səbəbdən turizm xidmətinə olan maraqlarını ixtisaslaşmış 
bazarda reallaşdıra bilmir. İxtisaslaşmış bazar potensial bazarın 
20%-ni, həqiqi bazarın isə 50%-ni təşkil edir.

Müəssisələr potensial bazarın 10% istehlakçılarına fəal 
xidmət göstərir. Burada istehlakçılar müxtəlif formada təklif 
olunan məhsul üzrə seçim imkanlarına malik olurlar. Eyni 
zamanda bu seçim rəqabət aparan firmalar üzrə də olur. Bunlar 
hamısı xidmət bazarında baş verir.

Mənimsənilmiş bazar müştərini formalaşdırır, müəs
sisənin xidməti haqqında onda müəyyən fikir yaradır. Mənim
sənilmiş bazar potensial bazarın 5%-ni, xidmət bazarının isə 
50%-ni təşkil edir.

Bu cür təsnifləşdirmə marketinq planlaşdırılması üçün 
yararlıdır. Bu halda firma prespektivə baxır və bazarın hər
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şeydən əvvəl xidmət hissəsi hesabına genişləndirilməsi alətini 
seçir.

Bu sxemdə, müxtəlif əlamətlərə görə bölgünün apa
rılması, bu və ya digər turizm bazarının tədqiqat xarakterini və 
onunla işləmə xüsüsiyyətlərini müəyyənləşdirməyə imkan 
verir. Bazarın tədqiqi iki istiqamətdə həyata keçirilir: bu və ya 
digər göstəricinin mövcud şəraitdə qiymətləndirilməsi və 
proqnozun alınması baxımından, ilk olaraq bazarda mövcud 
vəziyyət qiymətləndirilir, sonra isə bazarın ölçüsü müəy
yənləşdirilir.

Turizm bazarının həcmi, orada müəyyən müddət ərzində 
satılan turist xidmətlərinin və mallarının miqdarı ilə ölçülür. 
Bunun əsasında firma üçün orada işləməyin mümkün olub, 
olmaması müəyyən olunur. Bəzən bazarın həcmini bazarda 
alış-veriş əməliyyatlarında iştirak edən turistlərin sayı və turist 
xidmətlərinin satılmasından əldə olunan gəlirin miqdarı ilə də 
ölçürlər. Bazarın həcmini və onun dəyişmə təmayüllərini öyrə
nərək firma hər hansı bir bazarın, onun iştirakı üçün 
perspektivli olmasım təyin edir.

Turizm bazarı onun təşkili və idarə olunması mexa
nizmlərinə görə digər bazarlardan fərqlənir. Bütövlükdə bazar 
sistemində özünün əlaqə formaları təsir və əks təsir elementləri 
ilə səciyyələnir. Turizm bazarının formalaşma fəzası, məkanı 
və onun əsas obyekt və subyektləri ayrı-ayrı mülkiyyət forma
larına məxsus olan resursların istifadəsini maraqlara uyğun 
qruplaşdırmaq yolu ilə həll etməklə baş verir. Ona görə də 
turizm bazarı öz əhatə dairəsinə görə beynəlxalq səviyyəli, 
əlaqəli formada və məzmunda təsvir olunmaqla mürəkkəb 
fəzaya malik meyillərlə ifadə olunur.
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1.2. Turizm bazarının qiymətləndirilməsinin 
metodoloji əsasları

Turizm bazarının qiymətləndirilməsi metodikası iki əsas 
müstəvidə apanla bilər: turizmə tələbat və onun resurs 
potensialının qiymətləndirilməsi baxımmdan. Hər iki yanaşma 
ümumi cəhətləri və qarşılıqlı əlaqələri özündə əks etdirir. Ona 
görə də potensial imkanlar mövcud real imkanlarla dəqiq- 
ləşdirildikdə, tələbatın ödənilməsi dərəcəsi meydana çıxır. 
Əhali sayı, onun adambaşına turist tələbatı potensial tələbatı 
müəyyən edirsə, onun reallaşması mövcud iqtisadi amillər və 
dövriyyə cəlb olunan kapitalla və həmçinin buna yönəldilən 
digər resurslarla müəyyənləşir. Bu isə, öz növbəsində turizm 
bazarının iqtisadi dövriyyə elementi kimi artırılması və yaxud 
azaldılması templərini ölçməyə və qiymətləndirməyə imkan 
verir.

Turizm bazarının qiymətləndirilməsi metodologiyasının 
əsasları bu bazarın iqtisadi, sosial rolu, onun inkişafının 
mövcud vəziyyəti və təkmilləşdirilməsi imkanlarının sintetik 
ümumiləşmiş və konkret göstəricilər ilə ölçülməsi metodikasmı 
özündə birləşdirir. Qiymətləndirmə prosesi cari və perspektiv 
məqsədlər baxımından turizm fəaliyyətinə fəal yanaşma 
metodologiyası üzrə baş verir. Belə ki, ilkin növbədə turizm 
məqsədi ilə dövriyyə cəlb olunan potensialın qiymətləndiril
məsi, onun il ərzində iqtisadi dövriyyə cəlb olunmasının mak
simal gücü və bu potensialm təkrar istehsalı üçün xarici amillər 
və bölgü münasibətlərinin təkmilləşməsi yollarını əhatə edir.

Təbii turizm ehtiyatlarının qiymətləndirilməsində iqtisadi 
göstəricilər həmin ərazidən digər təsərrüfat məqsədləri ilə 
istifadə olunması imkanları nəzərə alınmaqla aparılır. Burda 
ərazinin kənd təsərrüfatı baxımından mənimsənilməsi, digər 
təsərrüfat sistemlərində istifadəsi, həmçinin tikinti-quraşdırma 
işlərinin aparılması üçün əlverişliliyi nəzərə alınır. Kənd 
təsərrüfatında istifadə olunan ərazilər, yararlı torpaq sahələri 
turizmdə az istifadə olunduğuna görə iqtisadi qiymətləndir
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mədə belə bölgələr ümumi siyahıdan çıxarılır. Əksər ölkələrdə 
turizmdə istifadə oluna bilən ərazilər kənd təsərrüfatı baxı
mından az yararlı olan bölgələr daxil edilir. İqtisadi qiy
mətləndirmədə digər təsərrüfat məqsədləri üçün istifadə olunan 
ərazilərin mülkiyyəti nəzərə alınmaqla aparılır. Ölkəmizdə 
turizm məqsədilə belə sahələrin meşə landşaftı, dənizsahili 
ərazilərdə isə əhalinin xüsusi mülkiyyətinə aid edilən torpaq
lardan istifadə etmək mümkündür. Təbii turizm ehtiyatlarının 
qiymətləndirilməsində iqtisadi rentanın müəyyən olunması əsas 
problemlərdən sayılır. İqtisadi rentaya daxil olan elementlərə 
təbii ehtiyatlardan istifadə edən turistlərin sayı, ona tələbatın 
formalaşması digər ehtiyatlarla birgə istifadə imkanları və ayrı- 
ayrı elementlərə görə istifadə olunması daxildir. Təbii kompo
nentlərə turizm ehtiyatları kimi birgə istifadə olunduğuna görə 
onun renta göstəricilərində əsas xüsusiyyət tələbatın forma
laşması ilə bağlı olur. Bu da turistlərin sayı ilə müəyyən edilir.

Turizm potensialına turizm məqsədi ilə cəlb oluna bilən 
təbii-coğrafi resurslar, kapital qoyuluşları, əhalinin turizm 
tələbatını ödəmək üçün əmtəə və xidmət dövriyyəsinə cəlb 
etdiyi resurslar, həmçinin xarici və daxili turistlərin istifadə 
etdiyi resurslar daxildir. İlkin göstərici kimi turist tələbatını il 
ərzində ölkəyə gələn və ölkədən gedən turistlərin sayı, onları 
turizm məhsulunun mənimsənilməsində çəkdiyi xərclər və 
həmçinin turizmin iqtisadi sahə kimi fəaliyyəti nəticəsində əldə 
etdiyi xalis gəlir təşkil edir.

Turizm fəaliyyəti mürəkkəb sahələrarası və sahə daxili 
problemlər ilə sıx əlaqəli olduğu üçün, onun səmərəsi həm bu 
sahənin fəaliyyətindən, həmçinin onun təşkili üçün bir sıra 
xarici amillərin qiymətləndirilməsindən asılıdır. İlkin növbədə 
turizm tələbatının artması onun ölkənin ümumdaxili məh
sulunun istehsalında xüsusi çəkisinin, turizm sahəsində məşğul 
olanların sayı və əmtəə xidməti bazarında turizm məhsullarının 
rolu, xüsusi çəkisi, onun kompleks təhlili və qiymətləndirilməsi 
ilə baş verir.
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Turizm bazarının qiymətləndirilməsi sistemli təhlil və 
proqnozlaşdırma prinsiplərinə əsaslanır. Belə ki, turizmin 
inkişafı üçün zəruri olan və istifadə olunan potensial, onun sə
mərəsi və həmçinin turizm sahəsinin özünün “xalis sahə” kimi 
iqtisadi fəaliyyəti və onun nəticələrinin bazar tipli göstəriciləri 
əldə olunan nəticələri qiymətləndirilir [28, səh. 62].

Fikrimizcə turizm fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin 
metodoloji ardıcıllığı aşağıdakı funksional sxemlə ifadə oluna 
bilər (sxem 1.3):

Sxem 1.3. Turizm sahəsinin fəaliyyətinin kompleks 
qiymətləndirilməsinin metodoloji əsasları.
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Bu sxemdə turizm məhsuluna tələbat, turizm məhsulunun 
həcmi, turizm sahəsinin inkişafını təmin edən dominant rolunu 
oynayan amillər, həmçinin turizm fəaliyyətinin ümumi iqtisadi 
və sosial, ərazi səmərəsini qiymətləndirmək nəzərdə tutulur. 
Sxemdən göründüyü kimi turizm sahəsi bir sıra özündən 
kənarda formalaşan amillər və onların təsiri ilə qiymətləndirilir. 
O cümlədən, turizm mənfəət gətirən sahə kimi onun kommer
siya gəlirləri və həmin gəlirlərin dövlət büdcəsinin forma
laşmasında, əhali gəlirlərinin tərkibində xüsusi çəkisi ölçülür. 
Beləliklə turizm mənfəəti inteqral səviyyədə məcmuu xərclər 
və onun müqabilində əldə olunan mənfəətlə ölçülür. Turizm 
xərcləri kompleks xərc və xərclərin obyektləri kimi xərc və 
mənfəət modeli əsasında qiymətləndirilə bilər. Belə ki, bazar 
iqtisadiyyatı şəraitində təbii-coğrafi resursların, birbaşa büdcə 
xərclərinin, həmçinin əhalinin xüsusi vəsaitlərinin, habelə yerli 
bələdiyyə xərclərinin və xarici subyektlərin xərclərinin iştirakı 
ilə turizmin təşkili, onun sonrakı fəaliyyətinin və gəlirlərinin 
bölgüsünün özünə məxsus modelini yaradır.

Bu alternativ resurs mənbələrinin hansının seçilməsi, 
yaxud azad rəqabət şəraitində səhmdar cəmiyyətləri kimi açıq 
formada iştirak etməklə, turizmin inkişafı gəlirlərin bölgüsündə 
iştirakı payının subyektlər arasında xərc nisbətlərinə uyğun 
bölünməsini tələb edir. Ona görə də turizmin inkişafını vahid 
məsrəf və səmərə modeli ilə təsvir etmək daha məqsədə
uyğundur. Belə ki, bütün xərclər və xərc subüyektləri, özünün 
payının ümumiləşmiş xərclərdə iştirakina görə mənfəət əldə 
edir:

O-4)
7»

Burada j - turist məhsulunun formalaşmasında i -  iş
tirakçının xərci. Уј -  j  turist məhsulunun son nəticəsi. Aj -  i 
turist sahəsində iqtisadi dövriyyənin aralıq və son məhsulun 
həcmi kimi qəbul olunur. Qeyd etdiyimiz kimi turizmin 
inkişafında iştirak edən subyektlərin və resursların müxtəlifliyi
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onların sintetik göstəricisi olan «gətirilmiş məsrəflər» kimi 
qiymətləndirilməsi ilə reallaşır.

Turizm bazarının qiymətləndirilməsi ümumiləşmiş meyar 
və göstəricilərlə yanaşı, xüsusi meyar və göstəricilərlə də 
mümkün olur. Ümumiləşmiş formul üzrə turizm məhsulunun 
bütövlükdə dünya turizm məhsulları içərisində xüsusi çəkisi, 
Azərbaycanda turizm dövriyyəsinin dünya turizm dövriy
yəsində xüsusi çəkisi və adambaşına düşən turist məhsulunun 
bir sıra ölkələrlə müqayisədə həcmi götürülür. Belə ki, 
Azərbaycanda turizm potensialı ilə turizm istehlakı arasında 
ciddi fərqlər mövcuddur. Əhalinin sayma görə adambaşına 
düşən turizm məhsulunun miqdarı turizmin inkişaf etdiyi 
ölkələrlə müqayisədə xeyli geri qalır. Ümumi daxili məhsulun 
əsas aparıcı amili olan təbii resurslar: torpaq, su və əhalinin 
sayının çox olmasına baxmayaraq ümumi daxili məhsulda 
onun xüsusi çəkisi 1%-ə çatmır.

Turizm bazarının mahiyyətini təkcə turizm məhsulu və 
onun istifadəçiləri ilə məhdudlaşdırsaq metodoloji baxımdan 
səhv etmiş olarıq. Ona görə də turizm bazarına əmək bazan, 
məşğulluq fəaliyyəti, əmtəə və xidmət bazarı, həmçinin ma
liyyə resursları, valyuta və sənaye məhsulları bazarmın məc- 
muu kimi baxınq. Turizm bazannın dövriyyə potensialı daha 
geniş sahələri əhatə edir. Bu baxmdan turizm bazarının əhatə 
dairəsi onu formalaşdıran və istifadəsi nəticəsində əldə olunan 
göstəricilərlə kompleks ifadə olunur. Turizmin prioritet isti
qamət olaraq prespektiv qiymətləndirilməsi gələn və gedən 
turistlərin sayı ilə ölçülür. Qeyd edək ki, turizmin inkişafında 
xarici ölkə vətəndaşlarının respublika ərazisinə səfərlərini 
stimullaşdırmaq daha əlverişli istiqamət olaraq qəbul olunur.

Məqsədindən asılı olaraq gələn və gedən turistlərin sa
yının dəyişmə dinamikasını aşağıdakı cədvəldə nəzərdən 
keçirək (cədvəl 1.1).

Cədvəldən göründüyü kimi son illər Azərbaycana turizm 
məşədilə gələn xarici ölkə vətəndaşlarının sayı artmaqdadır. Bu
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isə Azərbaycanın bir sıra ölkələrlə o cümlədən, Türkiyə, İran 
və MDB ölkələri ilə iqtisadi, mədəni və biznes əlaqələrinin 
daha çox inkişafı ilə bağlıdır. Eyni zamanda, son illər xarici 
ölkələrə gedən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı daha çox dini, 
müalicə və işgüzar məqsədlərlə səfərlərin hesabına artmışdır.

Cədvəl 1.1
Beynəlxalq turist axınları (min nəfər)

Ölkələr 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Azərbaycana gələn xarici 
ölkə vətəndaşlarının 
sayı-cəmi

1262,0 1332,7 1898,9 1830,4 1962,9 2239,2

o cümlədən səfərin 
məqsədi üzrə: turizm 
məqsədilə

681,8 731,7 1042,5 1005,4 1279,8 1561,9

onlardan:
istirahət, əyləncə turizmi 398,2 427,3 608,8 587,2 661,7 519,8
işgüzar turizm 257,7 276,6 394,1 380,0 547,6 591,9
müalicə turizmi 7,5 8,0 11,5 11,1 14,1 33,3
dini turizm 4,1 4,4 6,3 6,0 10,2 10,5
qohumların, dostların 
ziyarəti

374,7

digər turizm məqsədilə 14,3 15,4 21,8 21,1 46,2 31,7
digər məqsədlə 580,2 601,0 856,4 825,0 683,1 677,3
X a r ic i  ö lk ə lə rə  g e d ə n  
A z ə rb a y c a n
v ə tə n d a ş la r ın ın  sa y ı-  
c ə m i

1835,9 1631,3 2162,4 2362,5 3175,6 3550,2

o cümlədən səfərin 
məqsədi üzrə: turizm 
məqsədilə

889,9 790,7 1048,1 1145,1 1819,6 2308,2

Onlardan:
istirahət, əyləncə turizmi 332,8 295,7 392,0 428,3 729,3 513,1
işgüzar turizm 513,4 456,2 604,7 660,7 986,3 1150,3
müalicə turizmi 23,2 20,6 27,3 29,8 43,7 92,6
dini turizm 15,1 13,4 17,8 19,4 41,3 64,0
qohumların, dostların 
ziyarəti

344,1

digər turizm məqsədilə 5,4 4,8 6,3 6,9 19,0 144,1
digər məqsədlə 946,0 840,6 1114,3 1217,4 1356,0 1242,0

Mənbə: Cədvəl Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika 
Komitəsinin 2012-ci ilin məlumatları əsasında tərtib olunmuşdur.
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Belə ki, işgüzar məqsədlə xarici ölkələrə gedən Azərbay
can vətəndaşlarının sayı 2011-ci ildə, 2006-cı illə nisbətən 2,2 
dəfədən çox artmışdır. Bu illər ərzində müalicə məqsədilə 
xarici ölkələrə gedən Azərbaycan vətəndaşlarının sayında 4 
dəfə, dini məqsədlə xarici ölkələrə gedən Azərbaycan vətən
daşlarının sayında isə 4,2 dəfə artım olmuşdur. Qeyd edək ki, 
müalicə məqsədilə gedənlər daha çox İran, Rusiya və Tür
kiyəyə üstünlük verirlər.

Turizm bazarının qiymətləndirilməsi məkan və coğrafi 
amilləri, yerdəyişmə səmərəsini nəzərə almaqla aparılır. Belə 
ki, Azərbaycanın turizm üçün əlverişliliyi, onun coğrafi ərazi 
yerləşməsi, Avropa və Asiya, Şərq-Qərb transmilli nəqliyyat 
dəhlizi kimi yükdaşıma və əhali daşımada iqtisadi səmərəliliyi 
ilə özünü göstərir. Coğrafiyaçı alimlər Xəzər sahillərinin 
turizm üçün əlverişliliyi, onun aqlomerasiya səmərəsinin yük
sək olması, iqtisadi və sosial səmərəsinin başqa coğrafi region
lara nisbətən üstünlüyü haqda müxtəlif araşdırmalar aparmışlar 
[24, 25, 29, 30]. Lakin təbii-coğrafi amilin iqtisadi-sosial sə
mərəsinin turizm dövriyyəsində kompleks qiymətləndiril
məsinə və onun daha çox bazar resursları şəraitində azad rə
qabət və alternativ resurslarının seçilməsi maraqlarına az yer 
verilmişdir.

Turizmin inkişafına fikrimizcə iki əsas istiqamətdə ya
naşma olmalıdır. Birincisi iqtisadiyyat inkişaf etdikcə re
sursların artımı, onların turizm dövriyyəsinə cəlb edilməsi və 
neft gəlirlərinin səmərəsinin perspektiv kompensasiyası məq
sədilə ilə bu sahəyə vəsait qoyulması, ikinci turizmin gəlirliliyi 
onun məsrəflər və xərclər konteksində «birləşdirici» sintetik 
möqeyinin və təbiətinin olması. Turizm sahəsi mülkiyyət for
malarından asılı olmayaraq bütün resursları inteqral birləşdirən 
və maraqların bölgüsünə uyğun kompensasiya olunan sahə 
olduğuna görə iqtisadi-ərazi inkişafı üçün mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. Turizm bazarının formalaşması resurs potensialını 
nəzərə almaqla, il ərzində xarici və daxili turistlərə xidmət et
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mək gücünün təşkili və bu potensialın artırılmasına cəlb olunan 
resursların səmərəli istifadəsi ilə əldə olunan son nəticə kimi 
qəbul olunur. Onun qiymətləndirilməsi üçün turizm döv
riyyəsinə cəlb olunan imkanları nəzərə almaqla iqtisadi səmərə 
və sosial nəticələr ölçülür. İqtisadi səmərə olaraq turizm 
sahəsinə çəkilən bütün birbaşa və dolayısı xərclərlə turizm 
fəaliyyəti nəticəsində əldə olunan gəlirlərin müqayisəsi gö
türülə bilər. Turizmin inkişafı üçün sahibkarlıq fəaliyyətinin 
genişlənməsi, fiziki şəxslərin fərdi təsərrüfatlarının məh
sullarını turizm tələbatının ödənilməsində istifadəsi, əhalinin 
yığımının səhmlərlə əvəz edilməsi və regionda məşğulluq 
səviyyəsinin yüksəldilməsi onun kompleks səmərəsini hesab
lamağa imkan verir. Turizm fəaliyyətinin özünün sahə və 
idarəetmə obyekti kimi təşkili və proqnozu xüsusi metodlar, 
prinsiplər və modellər tətbiq etməklə mümkün olur. Turizm ba
zarının qiymətləndirilməsində onun tutumunu, ayrı-ayrı amil
lərini ölçmək və həmin amillərin kompleks qarşılıqlı əlaqəsi və 
təşkili formalarını təkmilləşdirmək yolu ilə yüksək kommersiya 
mənfəəti və həmçinin sosial effekt əldə etmək strategiyası 
dayanır. Belə ki, turizm potensialı kimi kənar sahələrin və 
əhalinin imkanlarım alternativ resurs kimi bazar dəyərini 
ödəməklə, onun dövriyyəsinə cəlb olunan resursları artırmaq 
mümkündür. İlk növbədə turizm bazarı turizmin inkişafı üçün 
iqtisadi imkanları, daxili və xarici investisiya mənbəələrinin 
əhalinin sahibkarlıq fəaliyyətinin iqtisadi əsaslarının turizmin 
inkişafına fərdi və kollektiv təsərrüfat formaları kimi, səhmdar 
cəmiyyətlər, müştərək müəssisələr formasında turizm sahəsinə 
cəlb etmək olar. Turizm maksimal, potensial açıq tipli səhmdar 
cəmiyyətlər, yaxud haqqı ödənilən imkanlar hesabına geniş
lənir. Onun hər hansı regionda inkişafı üçün regionun coğrafi, 
iqtisadi, əhali və təbii resurslarının infrastruktur bazasının 
turizm məqsəli ilə istifadə etmək mümkünlüyü və bazası kimi 
qiymətləndirməklə perspektiv inkişaf planlarını tərtib etmək 
olar.
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Hər bir ölkənin turizm potensialı onun iqlim resursları, 
dənizi, çayı və yaxud tarixi abidələri, sanatoriyası həmçinin 
ticarət mərkəzləri kimi azad iqtisadi zona təşkil edilməsi yolu 
ilə artırıla bilər. Bu gün sahibkarlığın inkişafı turizmin 
inkişafında iri sahibkarların rolunu artırmaqla, yaxud həmin 
sahibkarların ortaq mülkiyyət formasında iştirak payını müəy
yən etməklə turizm bazarının fəza və həmçinin maddi-texniki 
resurs imkanlarının trayektoriyasmı vermək olar. Turizmin 
inkişafını makroiqtisadi potensialı ümumdaxili məhsulun artım 
tempi dövlət büdcəsinin xərc strukturunda turizmə ayrılan 
vəsait, həmçinin sosial infrastrukturun bütöv və kompleks 
inkişafı əsas rol oynayır.

Turizm bazan əmtəə və xidmət bazarı kimi istehsalçı ilə 
istehlakçı arasında münasibətləri deyil, iqtisadi potensialm 
mülkiyyət formalannda təşkilati quruluşundan və maddi əşya 
formasından asılı olmayaraq daxili və xarici vətəndaşların 
yerdəyişmə zamanı bir sıra məqamlı tələbatlarını ödəmək və 
onlarda yaxın dövrlərdə tələbat sisteminin motivini nəzərə 
almaqla, uyğun şəraiti yaratmaqdan ibarətdir. Ona görə də bu, 
bazardan daha geniş münasibətlər, maraqlar və kommersiya 
xeyirləri əldə etmək tələbatının müxtəlif ərazi və iştirakçılara 
uyğun təşkilati-iqtisadi formasıdır. Biz turizm bazanna res
publika iqtisadi sisteminin ərazi, sahə və həmçinin onun struk
tur təkmilləşməsinin perspektiv quruluş mexanizmi kimi ba
xırıq. Turizm bazarının dinamik tənzimlənən və uyğun olaraq 
maraqların kəsişməsi və ədalətli bölgü sistemi yarada bilən bir 
inteqrasiya obyekti kimi baxırıq. Ona görə də turizm bazarı 
müəyyən standartlar, beynəlxalq tələblər və şəraitlərə uyğun 
formalaşma və inkişaf meyllərinə və tələblərinə uyğun qurul
malıdır. Bu baxımdan beynəlxalq turizm təşkilatlan və bey
nəlxalq turizmə inteqrasiya olmadan xarici turistlərin bu 
bazarın kontingentlərinə çevrilməsinin mümkün olmaması kimi 
baxılır [58, səh. 158-159].
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Turizm bazarının beynəlxalq tələblərə uyğun təşkili üçün 
onun maddi-texniki bazasınm, xidmət sferasının, kadr təmi
natının dünya standartlarına uyğun qurulması və onun ayrı-ayrı 
sektorlannda elmi-texniki tərəqqi və sivil xidmət sferasını 
təşkil etmək zəruriyyəti yaradır. Turizm bazarı öz strukturuna 
və ahəngdarlığına görə digər kommersiya sahələrindən fərqli 
olaraq riskli və dayanıqlı olmayan sahədir. Onun beynəlxalq 
müştərilərini təmin etmək üçün turizm seqmentləşməsində top
lanan bütün amillər və parametrlər bir-birini tamamlamalı, xa
rici vətəndaşların dayanıqlı fikir və üstünlük seçim qabiliyyə
tini saxlamalıdır.

Turizmin amilləri, onun resursları və bazar tipli təsərrüfat 
formaları meylləri və beynəlxalq tələblər onun xüsusiyyətlərini 
formalaşdırır. Belə ki, turizm obyektinin ayrı-ayrı mülkiyyət
çilərinin olması, onlar arasında əmək bölgüsü xidmət və kapital 
qoyuluşu mənfəət payını və həmçinin gəlirlərin bölgüsü və 
yenidən bölgüsü metodologiyasmı yaradır.

Turizm marketinqi turistlərin zövqü, onların beynəlxalq 
fizioloji tələbatı, istehlak davranışı və həmçinin ərazidə 
yerləşən turizm xidmətinə cəlb olunan obyektlərin infrastruktu
runun kamfort səviyyəsi və bütövlükdə şəhər daxili və ətraf 
mühitin təhlükəsizliyi ilə bağlıdır. Turizm sahəsində istifadə 
olunan sosial infrastruktur obyektləri, nəqliyyat vasitələri, meh
manxana obyektləri, həmçinin ictimai iaşə obyektləri turistlərin 
xərclərinə, qərar seçiminə uyğun olmalıdır. Turizm xidmətinin 
növü turistlərin motivi, onların sosial-demoqrafik xarakte
ristikası ilə uyğunlaşmalıdır.

Əhali amili turizm sahəsinin seqmentləşməsini və uyğun 
olaraq turizm obyektlərinin ixtisaslaşmasım müəyyənləşdirir. 
Hər hansı ərazidə təbii amillər olan dağlar, meşələr, çaylar, 
tarixi abidələr və həmçinin əmtəə, xidmət bazarında idxal üçün 
kifayət qədər malın olması, turizmin ixtisaslaşmasını, region
ların turizm xarakterinə uyğun ərazi bölgüsünü və tipini müəy
yənləşdirir. Əhalinin yaş quruluşu, onun gəlirlərin səviyyəsinə
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görə bölgüsü, beynəlxalq ticarət potensialı turizmin növünə 
görə onun marketinq strukturunu müəyyənləşdirir. Turizm 
müasir inteqrasiya şəraitində iqtisadi fəaliyyət sferası olmaqla, 
bir sıra kompleks problemlərin və idarəetmə mexanizmlərin 
məcmusu və qarşılıqlı əlaqəsi kimi formalaşır və inkişaf edir. 
Onun ictimai və iqtisadi həyatda rolu qlobal və sahə meyarları 
baxımından ölçülür. Təbii resursların iqtisadi dövriyyəyə və 
istehlak amilinə cəlb edilməsi, həmin resursların istifadəsi üçün 
infrastrukturalarm formalaşması, son nəticədə isə turizmin 
iqtisadi artım və sosial inkişafın tərkib elementinə çevrilməsi 
bir sıra nəzəri və metodoloji prinsiplər, metodlar və mexanizm- 
lər əsasında baş verir. Turizmin kompleks problemləri, onun 
iqtisadi, sosial mahiyyətini, inkişaf prosesində rolunu və 
həmçinin təşkilinin bazar tipli modelinin spesifik xüsusiyyət
lərini yaradır. Turizmin kompleks və sistemli təsviri yanaşma 
metodologiyası baxımından bir sıra amillərin iqtisadi və sosial 
mexanizmlərin ərazi coğrafi, siyasi motivini formalaşdırır.

Turizm bazarında istehsalçılar və istehlakçılar öz məq
sədlərinə görə fərqlənir. Ona görə də turizm bazarının pers
pektiv inkişafının kompleks qiymətləndirilməsi hər hansı eyni- 
cins amillərin turizmin inkişafında rolunun qiymətləndirilməsi 
və bu qiymətə görə proqnozların verilməsi ilə baş verir. Turizm 
bazarının qiymətləndirilməsi praktiki olaraq aşağıdakı göstəri
cilərlə ölçülür: bazarın ölçüsü, tələb və təklifin tarazlılıq 
səviyyəsi, turizm məhsulunun realizasiya şəraiti.

Turizm bazarının ölçüsü dedikdə: mövcud qiymətə və 
təklifə uyğun müəyyən həcmdə turizm məhsulunun reallaş
dırılması qabiliyyəti və bu prosesə cəlb olunmuş resurslar 
nəzərdə tutulur.

Turizm məhsuluna olan tələbat qiymət səviyyəsindən 
asılı olaraq arta və yaxud azala bilər. Qiymət amili turizmin 
tələb və təklifini tarazlaşdırır.
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Turizm bazarında pul kütləsinin və turizm məhsulunun 
daimi hərəkəti baş verir və bunlar bir -  birini qarşılıqlı əvəz- 
ləyərək turizm dövriyyəsini yaradırlar.

Turizmin təhlili və proqnozu üçün turizm dövriyyəsini 
xidmətin pula və əksinə çevrilməsi prosesinin baş verdiyi 
iqtisadi münasibətləri müəyyənləşdirmək ilkin vəziyyətdir. O 
turizm məhsulunun hərəkət axını istiqamətini, turizm sferasının 
inkişafına investisiyam və turizm fəaliyyətinin gəlirlərindən 
büdcəyə pul daxilolmalarını özündə əks etdirir. Turizm döv
riyyəsini aşağıdakı mərhələ üzrə qiymətləndirmək olar:

- turist yollayışı alır və bunun müqabilində turizm müəs
sisəsinə pul ödəyir;

- nəticədə turist öz mənəvi tələbatım təmin etmiş olur;
- turizm müəssisəsi satılmış turist məhsulu üçün pul alır, 

turizm sənayesinin inkişafı üçün investisiya həyata keçirir, yeni 
növ turizm məhsulu alır və ya yaradır;

- turizm müəssisəsi vergi ödəyir, büdcə yığımlarını və öz 
işçilərinin əmək haqqını ödəyir.

Turizm fəaliyyətinin digər böyük tərəfi ondadır ki, turizm 
məhsulu yaradan hər bir turizm müəssisəsi daim inkişaf edən 
bazar mühitində yüksək səviyyədə öz fəaliyyətini qurmalıdır. 
Bu mühitin elementləri kimi bir neçə bazar çıxış edir: əmək 
bazarı; maliyyə bazarı; xammal bazarı; investisiya bazarı; 
turizm məhsulu bazarı. Turizmin funksional inkişafı onun məh
sulundan gələn gəlirlərin bölgüsüdür, o cümlədən əmək bazarı 
və uyğun əmək haqqı turizm fəaliyyətinin inkişafı üçün zəruri 
olan işçi əməyinin və intellektinin təklif olunduğunu əlaqə
ləndirir. Əmək bazarı alıcılıq qabiliyyətinin inkişafını və əmək 
haqqı alanların təminatını təmin edir.

Təşkilati-iqtisadi amil olan maliyyə bazarı şəxsi əmanətə 
təsir göstərir, dövlətin kredit siyasətin tənzimləyir, yığılmış 
vəsaitlə kredit və investisiya tələbini ödəyir.

İnvestisiya bazarı -  müəssisələrin inkişafı üçün əldə 
etdiyi “uzunmüddətli maddi nemətlərdir” (əsasən də daşınmaz
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əmlak). İnvestisiya bazan tələbatla və kreditlərin faiz dərəcələri 
ilə bağlı olaraq formalaşır. İnvestisiya istehsalın genişləndiril
məsinə birbaşa təsir göstərir və bunun nəticəsində məşğulluq 
təmin olunur, yeni iş yerləri yaranır.

Ümumiyyətlə bazar müxtəlif növ mal və xidmətlərin 
tələb və təklif münasibətlərinin tarazlaşmasına şərait yaradan 
mexanizmdir. Burada real və potensial rəqiblər, vasitəçilər, 
istehlakçılar, məhsul və xidmətlərin realizasiyası, eyni za
manda bazarın fəaliyyət şərtləri mövcud olur.

Turizm bazan aşağıdakı kimi xarakterizə olunur:
- əsas alqı-satqı'predmeti xidmət hesab olunur;
- turizm bazan mexanizmində alıcı və satıcılardan başqa 

vasitəçi qismində xeyli sayda iştirakçı olur;
- turizm xidmətində tələbin bir sıra fərqli xüsusiyyətləri 

mövcuddur: səyahət iştirakçılarının maddi imkanlarına görə 
böyük fərqlər, yaşa, məqsəd və motiv üzrə, individuallıq və 
yüksək dərəcədə differensasiya, vaxt müddəti və yerə görə 
turizm təklifi;

- turizm təklifi aşağıdakı xüsusiyyətlərlə xarakterizə 
olunur: turizmdə mal və xidmət üçlü xarakterə malikdir (təbii 
resurslar, yaradılan resurslar, turizm xidməti); turizm səna
yesinin yüksək fondtutumluluğu; aşağı elastiklik; kompleks
lilik.

Turizm bazarında baş verən prosesləri daha dəqiq tə
səvvür etmək üçün (rəqabət, qiymətəmələgəlmə, satış və s.) 
qarşılıqlı əvəzlənmə və qarşılıqlı əlavə olunma münasibətlərinə 
diqqət yetirmək vacibdir. Birincinin təsiri daha böyükdür, bu və 
ya digər turizm xidməti göstərən əvəzləyicilər çoxluq təşkil edir. 
İkincilər o vaxt mövcud olur ki, istehlakçılara göstərilən bir 
xidmət (məs. nəqliyyat) avtomatik olaraq başqa bütün kompleks 
məqsədin alınmasını zəruri edir (qidalanma, əyləncə və s.).

Turizm bazarı bircins deyildir, onun strukturunda bazar 
öz ölçüsünə görə daha xırda hissələrə bölünür. Bununla əla

36

qədar olaraq turizm bazarında müxtəlif təsnifat üsulu mövcud 
olur:

- ərazi əlaməti üzrə ölkə daxilində və аупса götürülmüş 
ölkənin hüdudlarından xaricdə (beynəlxalq) turizm fərqlən
dirilir;

- səyahətin məqsədindən asılı olaraq turizm bazarı 
müalicə, ekskursiya, işgüzar, elmi, mədəni -  irsi, tarixi, etnik, 
məcara, əyləncə, idman, dini və s. turizmə bölünür;

- səyahətin təşkilati xarakterindən asılı olaraq təşkil 
olunmuş və təşkil olunmamış turizm fərqləndirilir;

- səyahət iştirakçılarının sayı turizm bazarını fərdi (tək), 
ailəvi və qrup halında turizmə bölür;

- çatdırma üsulu ilə bağlı olaraq piyada, dəmiryolu, dəniz 
və çay, hava yolu və avtomobil yolu ilə turizm fərqləndirilir;

- həmçinin müddətinə görə də turist səfəri qısa müddətli 
(1-7 gün) və uzun müddətli (7 gündən çox) olur.

Qeyd edək ki, işgüzar turizm növündə səyahət, top
lantıda və ya müxtəlif formada danışıqlarda, yığıncaqlarda, 
sərgidə, yarmarkada iştirak məqsədilə və s. təşkil olunur. 
İşgüzar turizmin digər fərqli görüntüsü peşəsi üzrə ixtisas
laşmış qruplarla səyahət zamanı üzə çıxır. Öz xarakterinə görə 
bu dərketmə səyahətinə gətirib çıxara bilər. Xüsusi proqram 
üzrə müxtəlif obyektlərə və müəssisələrə baş çəkmə, eyni 
zamanda bircins tərkibdə iştirakçılar olan belə səyahətlər 
ayrıca işgüzar turizm bölgüsünü yaradır.

Marketinq fəaliyyətinin yaranması və xüsusiyyətləri ilə 
bağlı turizm bazan aşağıdakı hissələrə bölünür:

- məqsədli, burada müəssisə öz məqsədini reallaşdırır və 
ya reallaşdırmağa çalışır;

- əsas, müəssisə xidmətinin əsas reallaşan yeri;
- əlavə, xidmətin bir hissəsinin satışı təmin olunur;
- inkişaf edən, real imkanlar səviyyəsində satışın həc

minin artması və s.
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Turizmin sosial-iqtisadi əsaslarını öyrənmədən onun 
mahiyyətini aydınlaşdırmaq olmaz. Bunun üçün aşağıdakı 
məsələlərə diqqət yetirmək lazımdır:

Birincisi, xidməti tələb edən turist olduğuna görə, xidmət 
istehsalçısı onun yanma deyil, o xidmət göstərilən yerə getmə
lidir. Həqiqətən də Qara dənizi, Xəzər dənizini, Qız Qalasını, 
Ermitajı, Misir Piramidalarını turistin yanına gətirmək müm
künsüzdür. Dünyadakı fərqliliklər və onlara maraq -  turizmin 
əsas səbəblərindəndir. Bu isə turizm nəzəriyyəçilərinə əsas 
verir ki, beynəlxalq turizmi bir ölkədən digər ölkəyə “görün
məyən ixracat” məhsulu kimi təqdim etsinlər [63, səh. 71]. Bir 
çox ölkələr üçün turizm əhəmiyyətli ixracat məhsuluna 
çevrilmişdir. Buna misal olaraq, Fransanı, İspaniyanı, İtaliyanı, 
Türkiyəni, Yunanıstanı, həmçinin ABŞ-ı, Böyük Britaniyam və 
Almaniyanı göstərmək olar. Bu ölkələr müxtəlif iqtisadi sti
mullaşdırma mexanizmləri tətbiq edərək, öz turizm məh
sullarını ixrac edən firmalara güzəştlər tətbiq edirlər.

İkincisi, turizm bazarında əsas mərkəzi fiqur turoperator 
hesab olunur. Belə ki, turoperator turpaketi hazırlayır və onu 
satışa təqdim edərək turizm sənayesi müəssisələrini -  meh
manxana, restoran, muzey və s. hərəkətə gətirir. Ona görə də 
turoperatorlar uğrunda turizm bazarında həmişə mübarizə 
gedir. Hələ ki, bu mübarizədə Azərbaycanm turizm müəs
sisələri xarici müəssisələrə uduzurlar.

Üçüncüsü, turizm resursların təsnifatı ilə bağlıdır. Bu 
onunla izah olunur ki, turizm məhsuluna tələbatın dəyəri 
rekreasiya resurslarının keyfiyyəti ilə müəyyənləşir. Resursun 
keyfiyyətinə görə renta əldə olunur.

Turizm bazarının çox sahəli, çox fəaliyyətli olması və 
onun təşkilinin bir sıra ərazi və idarəetmə mexanizmlərdən 
səmərəli təşkil olunmaqla idarə olunması, onun qiymətləndiril
məsində amillər və inteqral səmərə üsullarını məsrəf və son 
nəticə modelinə tətbiq etməyi əsaslandırır. Turizmin dina
mikliyi onun dünyəviliyi və xüsusii vəsaitləri, maliyyə kredit

38

əsaslan, onun iştirakçılarının sosial-demoqrafik və kommersiya 
maraqlarının mənfəət almağı əsaslandırır.

Turizmin bazar tipli modeli onun kommersiya mənfəəti 
və sosial indikatorlardan səmərəli istifadə etmək hipotezləri 
əsasında öyrənilir. İnvestisiyanın bütün mənbəələr üzrə bu 
sahəyə axınını təşkil etmək və stimul yaratmaq üçün onun 
gətirdiyi mənfəət digər sahələrdən aşağı olmamalıdır. Digər 
tərəfdən yerli resursların turizm dövriyyəsinə cəlb edilməsi 
istehsal ilə istehlakın bir-birinə yaxınlaşması və xidmətin 
genişlənməsindən aqlomerasiya səmərəsi meydana çıxır. Ona 
görə də kommersiya mənfəəti və sosial dividentlərin əldə 
edilməsi həmin ərazidə bölgü sisteminin sığorta və telefon, 
teleqraf, turizm sənayesinin tarixi və ənənəvi məhsulların is
tehsalına şərait yaradır. Beləliklə turizmin fəaliyyət kimi 
qiymətləndirilməsi sistemli və kompleks üsullarla baş verir.

1.3. Turizm bazarının regionların 
sosial - iqtisadi inkişaf amili kimi konseptual 

əsasları və tədqiqi istiqamətləri

Turizm bazarına bazar sisteminin tərkibi və alt sistemi 
kimi baxılması, onun inkişaf modelinin yeni prinsiplərini və 
konkret transformasiya aspektlərini müəyyənləşdirir. Turizmə 
sosial -  iqtisadi inkişaf amili kimi baxılması perspektiv inkişaf 
strategiyasını, dünya turizm potensialının formalaşmasının 
inteqrasiya amili kimi onun qəbul edilməsi, həmçinin konkret 
olaraq Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və maliyyə resurs
larının daha səmərəli istiqamətlərdə istifadə edilməsi zəruriy- 
yətini yaradır. Azərbaycanının konseptual inkişaf istiqamətləri 
olaraq turizm dövriyyəsinə cəlb edilən resursların artırılması, 
turizm potensialına ayrılan vəsaitlər hesabına turizm bazarının 
iqtisadi artımda rolunu artırmaq məqsədi güdülür. Dünya 
ölkələrinin inkişaf qanunauyğunluqları turizm gəlirlərinin digər 
sahələrlə müqayisədə yüksək olmasını göstərir.
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İstirahət formalarından biri olan və şəxsiyyətin sosial- 
mədəni inkişaf vasitələri arasında əsas yerlərdən birini tutan 
turizm asudə vaxtdan təbii-estetik təminat baxımından istifadə 
olunmasıdır. Eyni zamanda turizm, ərazinin əsas iqtisadi 
inkişaf amili kimi xüsusilə də bazar iqtisadiyyatı şəraitində, bu 
və ya digər regionun xalq təsərrüfatının ixtisaslaşmasını müəy
yənləşdirir. Bundan başqa turizm fəaliyyətinin gələcək inkişafı 
turizmə sosial-iqtisadi inkişafın həm amili, həm də nəticəsi 
kimi baxılmasının zəruriliyini diqtə edir.

Turizm xidməti insanın müəyyən tələbatını ödəməklə 
özünə məxsus şərait və bir çox şərtlər daxilində müxtəlif 
inkişaf səviyyəsi və müxtəlif sosial-demoqrafık tərkibli əhali 
üçün formalaşan və istehlakçı seçimlərinə görə təsnifat- 
laşdınlan xidmət sferası rolunu oynayır. Turizmin inkişafının 
səviyyəsi və onun differensasiyası hər bir ölkədə inkişaf sə
viyyəsi ilə bağlı olmaqla özünü maliyyələşdirən və əlavə gəlir 
gətirən sahədir. Ona görə də turizmin inkişafı, bazar iqtisadiy
yatı şəraitində sosial təminatı maddiləşdirən funksiyası olmaqla 
gəlir gətirən sahə kimi baxılması vacibdir.

Turizmin inkişafından əldə edilən mənfəətlərə aşağı
dakıları aid etmək olar:

1. Turizmin inkişafı əhalinin məşğulluğunu təmin edir və 
yerli firmaları dəstəkləyən gəlir gətirir. Turizmin inkişafı üçün 
zəruri olan infrastruktur, bir sıra digər sahələrin iqtisadi 
artımına səbəb olur. Turistlərlə təmasda olmaqla, yerli əhalinin 
dünyagörüşü, təhsil və mədəni səviyyəsi inkişaf edir.

2. Əhalinin öz mədəni irsinə marağı artır. Turist firmaları 
tərəfindən təşkil edilən xeyriyəçilik proqramlarından sosial 
mənfəət əldə olunur.

3. İqtisadi cəhətdən zəif inkişaf etmiş regionlarda ətraf 
mühitin mühafizəsi məsələləri həll edilir. Turizmin inkişa
fından əldə edilən mənfəətlər sırasmda nadir bitki və heyvan 
növlərinin qorunub saxlanması lanşafta, mədəniyyətə, tarixə 
qayğılı münasibəti göstərmək olar.
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Respublikada turizmin inkişafına müxtəlif yanaşmalar 
kompleksindən baxılır. Ümumi Daxili Məhsulun artımının 
amili və regionların sosial-iqtisadi inkişafının tərkib hissəsi 
olaraq turizmin regional istiqamətləri dövlət proqramlarında öz 
əksini tapır. Hal-hazırda turizm sahəsinin inkişafı statistik 
rəqəmlərlə Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin hazırla
dığı statistik göstəricilərdə özünün ümumi təsvirini tapır. Struk
tur İslahatlara dair Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
fərmanına əsasən 2001-ci il 18 apreldə Xarici Turizm Şurası 
ləğv edilərək Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi yaradıl
mışdır. Həmin ilin sentyabr ayında isə Azərbaycan Ümum- 
dünya Turizm Təşkilatına üzv qəbul edilmişdir. Dövlət 
turizmin inkişafını təmin edən təşkilatı orqan olan Mədəniyyət 
və Turizm Nazirliyi (28 yanvar 2006-cı il) vasitəsi ilə bu 
sahəsinin konseptual inkişaf istiqamətlərini, onun maliyyə və 
maddi bazasının yaradılması layihələrini hazırlayır və vahid 
strateji plan əsasında konkret tənzimləmə siyasəti yeridir. 
Azərbaycanda turizmin inkişafınm hüquqi bazasınm əsası isə 
27 iyul 1999-cu ildə qəbul edilmiş «Turizm haqqında» 
Qanunun qəbulu ilə qoyulmuşdur. Artıq turizm sahəsi idarə 
olunan sosial-iqtisadi əhəmiyyət kəsb edən təsərrüfat fəaliyyəti 
sahə statusu almışdır. Turizmin sosial-iqtisadi göstəriciləri 
onun maddi-texniki bazası və turizm müəssisələrinin ümumi 
sayı ilə yanaşı ondan istifadə edənlərin ümumi sayı ilə də 
müəyyənləşir (cədvəl 1.2).

Cədvəldən göründüyü kimi, 2011-ci ildə Azərbaycanda 
istirahət etmək istəyən xarici ölkə vətəndaşlarına satılmış 
turizm yollayışı blanklarmın sayı cəmi 10% təşkil etmişdir. 
Lakin ölkədən kənarda səyahət etmək üçün Azərbaycan 
vətəndaşlarına satılmış turizm yollayışı blanklarmın sayı 80%- 
ə yaxın təşkil etmişdir. Həmçinin ümumilikdə qəbul edilmiş və 
göndərilmiş turistlərin sayında da kəskin fərq var.
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Cədvəl 1.2.
Turizm müəssisələrinin əsas göstəriciləri

2 0 0 7 2 0 0 8 2009 2 0 1 0 2011

T u r iz m  fə a liy y ə ti ilə m ə şğ u l o la n  
m ttə s s is ə lə r in  say ı: -  c ə m i, v a h id

117 123 124 126 141

İş ç ilə r in  ü m u m i say ı (k ə n a r  
ə v ə z ç ilə r i  d ə  dax il e tm ə k lə ) , n ə fə r

1115 1174 1393 1418 1541

O n d an :
tu r iz m  fəa liy y ə ti ilə m ə şğ u l o lan  
iş ç i lə r in  say ı, n ə fə r

7 45 7 49 1136 11 5 9 1279

T u r iz m  fəa liy y ə ti ilə m ə şğ u l o lan  
m ü ə ss is ə lə r in  ə ld ə  e td iy i ü m u m i 
g ə lir - c ə m i, m in  m an a t

1 5966 ,6 17120 ,3 17839,6 19065 ,3 2 2 634 ,8

T u r iz m  fə a liy y ə tin ə  ç ə k i lə n  ü m u m i 
x ə rc lə r-c ə m i, m in  m a n a t

13843 ,0 15612,1 16907,9 1 7811 ,3 2 0 662 ,1

Ə h a liy ə  s a tı lm ış  tu r iz m  yo llay ış ı 
b la n k la rm ın  say ı-cəm i, ə d ə d

2 6 0 0 8 27 0 5 5 28509 3 4 1 2 1 4 2 5 8 3

0  c ü m lə d ən :
ö lk ə  d a x il in d ə  səy a h ə t e tm ə k  ü çün  
A z ə rb a y c a n  v ə tə n d a ş la r ın a  
s a tı lm ış  tu rizm  y o llay ış ı 
b la n k la rm ın  say ı, ə d əd

2 8 2 0 2517 3259 3 3 8 5 40 4 5

ö lk ə d ə n  k ə n a rd a  s ə y a h ə t e tm ək  
ü ç ü n  A z ə rb a y c a n  v ə tə n d a ş la r ın a  
s a tı lm ış  tu rizm  y o llay ış ı 
b la n k la rm ın  sayı, ədəd

2 0 7 7 7 20 8 4 3 21776 2 7 0 3 0 3 4 2 5 4

A z ə rb a y c a n  ə ra z is in d ə  səy ah ə t 
e tm ə k  ü çün  x a ric i ö lk ə  
v ə tə n d a ş la r ın a  s a tı lm ış  tu rizm  
y o lla y ış ı b la n k la rm ın  say ı, ə d ə d

2 4 1 ! 3695 3474 3 7 0 6 4284

Ə h a liy ə  sa tı lm ış  tu rizm  y o llay ış ı 
b la n k la rm ın  d ə y ə ri-c ə m i, m in  m an.

1 0 3 5 6 ,9 11148,9 15071,7 2 5 8 4 8 ,7 29316 .6

Q əbul e d i lm iş  və  g ö n d ə rilm iş  
tu r is tlə r in  say ı-cəm i, n ə fə r

5 6 2 9 0 59607 59700 6 9 9 2 3 83620

qəb u l e d ilm iş 12356 19288 17009 17641 18840 1
g ö n d ə rilm iş 4 3 9 3 4 4 0 3 1 9 42691 5 2 2 8 2 64780 ;

Mənbə: AR DSK-nin məlumatları əsasında tərtib edilmişdir.

Belə ki, 2011-ci ildə qəbul edilmiş turistlərin sayı 18840 
nəfər təşkil etmişdir, göndərilmiş turistlərin sayı isə 64780 
nəfər olmuşdur. Buradan Azərbaycan ərazisində səyahət etmiş 
xarici ölkə vətəndaşlarının sayının çox az olduğu nəzərə çarpır. 
Fikrimizcə bunu bir sıra amillərlə izah etmək olar:
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- Azərbaycanda turizm xidməti keyfiyyətinin beynəlxalq 
standartlara cavab verməməsi;

- turizm xidmətinin (məhsulunun) qiymətinin bir sıra 
uyğun ölkələrlə müqayisədə xeyli baha olması;

- turist mövsümü günlərinin saymın qısa olması. Başqa 
sözlə Azərbaycanda yalnız yay turizmi ixıkişaf edir;

- Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunmaması, Azər
baycanla Ermənistan arasında müharibə vəziyyətinin qalması 
və s.

Turizmin respublikada spesifik xüsusiyyəti ölkədə olan 
təbii resursların iqtisadi dövriyyəyə cəlb edilmə dərəcəsi və 
onların marketinq quruluşunun dəyişilməsi ilə, həmçinin 
respublikada ənənəvi olan turizm sənayesinin milli nemətləri 
olan arxitektura, əyləncə və mədəniyyət obyektlərinin milli 
xərcləri və Avropa ilə Şərq sistemində formalaşmış xidmət və 
ictimai iaşə müəssisələrinin mövcud vəziyyəti, perspektivi ilə 
bağlı olaraq dərinləşir. Ona görə də keçmişdən miras qalmış 
ənənəvi teatr, mədəniyyət, incəsənət nümunələrinin yeni səp
gidə qurulması, mənzil və məişət şəraitinin yüksək standartlara 
uyğunluğu və turist zövqünə uyğun dəyişdirilməsi psixoloji 
amil olaraq, onun inkişafına şərait yaradır.

Turizmin dinamikası, onun əsas istiqamətləri, respublika 
iqtisadiyyatında, ictimai-siyasi, mədəni quruculuğunda baş 
verən keyfiyyət dəyişmələri və dünya standartlarına uyğun 
təşkilati-iqtisadi tədbirlərin hazırlanması və həyata keçirilməsi 
ilə ölçülür. Turizm bazarının mətəşəkkil təşkili, onun səmərəli 
fəaliyyəti turizmə istiqamətlənən pul vəsaitinin və onun 
məhsuluna təsir gücü ilə ölçülməsi, həmin sahədə maliyyə-kre
dit münasibətlərini, vergi və həmçinin ödəmələr probleminin 
təkmilləşməsinə təsiri ilə qiymətləndirilir. Turizm bazarının 
təşkilində dövlətin rolu, onun liberallığı dərəcəsi bazarın mar
ketinq planı və onun ayrı-ayrı dövrlərdə menecment idarəçiliyi, 
inteqral səmərənin təminatı üçün əsas rol oynayır.
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Turizmin bazarının dövlət tənzimlənməsi tədbirləri onun 
əsas iki tərəfi olan iqtisadi artımı təmin etməklə, mülkiyyət for
masından asılı olmayaraq turizmin inkişafını stimullaşdırmaq 
olsa da, digər tərəfdən əhalinin yaşayış səviyyəsinə təsir et
məklə onların seçimini təşkil etmək vəzifəsi düşür. Birinci isti
qamət ümumi iqtisadi tənzimləmə siyasəti olmaqla islahatların 
daha səmərəli keçirilməsi tələbləri ilə bağlıdır. Ümumi Daxili 
Məhsulun artımı ilə xarici investisiyaların axınının turizm 
bazarına cəlb edilməsinə şərait yaratmaq və bu sahədə güzəştli 
sahibkarlıq fəaliyyətini stimullaşdıran mexanizmlər tətbiq 
etmək, həmçinin yerli sahibkarlar və fiziki şəxslərin vergi və 
kredit şərtləri ilə turizmə qoyulan vəsaitini artırmaq olar.

Turizm bazarının bazar münasibətləri sistemində sahə 
rolu və mexanizm kimi ərazi idarəetməsinin tərkib hissəsidir. 
Belə ki, ərazinin inkişafı üçün mülkiyyət formasından asılı 
olmayaraq yerli və xarici resursların turizm dövriyyəsinə cəlb 
edilməsi miqyası böyükdür. Turizm sahə kimi Ümumi Daxili 
Məhsulun sahə strukturu və onun bölgüsündə fəal və səmərəli 
roluna görə müasir inteqrasiya şəraitində ən əlverişli ərazi 
həlqəsidir. Turizm həmçinin fəaliyyət xarakterinə, istehsal 
məhsulunun istehlak profilinə görə kiçik və orta sahibkarlıq 
üçün əlverişli sahədir.

Azərbaycan iqtisadiyyatınm davamlı inkişafı xarici in
vestorların ölkəmizə marağını daim yüksək səviyyədə saxlayır. 
Azərbaycana olan marağı və iqtisadi mənafelərimizi nəzərə 
alan dövlət xarici investorların ölkəmizdəki fəaliyyətinə şərait 
yaradır. Ölkədə investisiya mühitinin əlverişli olması xarici 
sərmayədarları cəlb edən ən mühüm amillərdən biridir. Azad 
sahibkarlığa, yerli və xarici sərmayədarlara yaradılan münasib 
şərait, təhlükəsiz investisiya mühiti iqtisadi inkişaf üçün gərəkli 
olan investisiyaların yatırımını stimullaşdırır.

Təsadüfi deyil ki, Prezident İlham Əliyev Nazirlər Ka
binetinin 2012-ci ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının 
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasındakı
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çıxışında bu məsələyə toxunaraq demişdi: “Xarici investorlar 
bizə inanır, biz xarici investorlar üçün gözəl şərait yaradırıq. 
Hökumət nümayəndələri ilə böyük şirkətlər arasında əlaqələr 
də çox müsbətdir. Yerli istehsalın artırılmasında xarici 
sərmayədarlar bizə kömək göstərirlər”.

Cədvəl 1.3
Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi potensialının 

dəyişmə dinamikası (əvvəlki ilə nisbətən, faizlə)

Göstəricilər 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Əhalinin sayı 101,3 101,3 101,3 101,3 101,1 101,3 101,4
iqtisadi fəal əhalinin 
sayı

100,2 102,3 100,7 100.5 100,3 100,3 100,2

Ümumdaxili məhsul 126,4 134,5 125,0 110,8 109,3 105,0 100,1
Sənaye məhsulu 133,5 136,6 124,0 106,0 108,6 102,6 95,0
Kənd təsərrüfatı 
məhsulları

107,5 100,9 104,0 106,1 103,5 97,8 105,8

Kapital qoyuluşu 116,6 115,2 123,8 131,8 81,6 121,2 127,3
Nəqliyyat sektorunda 
sərnişin daşınması

104,8 106,3 108,0 108,2 106,9 104,5 107,5

Xidmətin bütun 
kanalları üzrə əhaliyə 
göstərilən pullu 
xidmətlər

126,1 142,1 133,8 129,7 112,5 110,8 107,8

Sərəncamda qalan 
real pul gəlirləri

112,6 115,5 122,6 120,2 109,6 108,1 111,7

Əhalinin pul gəlirləri 122,3 126,5 142,7 142,4 109,0 113,3 119,6
Orta aylıq nominal 
əmək haqqı

124,3 120,6 144,8 127,2 108,6 111,2 109,5

İstehlak qiymətləri 
indeksi

109,6 108,3 116,7 120,8 101,5 105,7 107,9

Mənbə: AR DSK-nin məlumatları əsasında tərtib edilmişdir.

Əhalinin sayının sabit dəyişməsi, iqtisadi fəal əhalinin 
miqdarının 2005-2011-ci illərdə uyğun olaraq artması bü
tövlükdə iqtisadi və potensial büdcə gəlirlərinin artmasına 
şərait yaradır. Cədvəldən göründüyü kimi 2005-2007-ci illər 
üzrə bütün göstəricilərdə yüksək artım müşahidə olunur. 2008- 
2011-ci illər ərzində isə nisbətən sabit artım müşahidə olunur.
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Bütün bunlar isə əhalinin məcmuu gəlirlərinin artmasına və 
həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə səbəb olur.

Turizm funksional təyinatına görə həm istehlak sfe
rasıdır, həm də gəlir gətirməklə Ümumi Daxili Məhsulun və 
iqtisadi artımın, sosial inkişafın tərkib hissəsidir. Bu sahənin 
maddi əşya forması həm xidmət istehlakı, həm də istehsal 
xarakterli olduğu üçün onun bazar iqtisadiyyatı şəraitində 
istehsalçı kimi kapital tutumu, istehsalçı kimi yüksək ren
tabellik səviyyəsinə malikdir. Turizmin potensial dominantı 
ölkənin iqtisadi imkanları və ərazi resursları təşkil edir. Belə ki, 
Ümumi Daxili Məhsulun artımı, əhalinin sayı, dövlət gəlirləri 
və əhali gəlirlərinin dinamikası, regionların sosial infrastruk
turunun vəziyyətinin yaxşılaşması bir sıra turizm fəaliyyəti 
üçün zəruri olan obyektlərin artması prosesi regionlarda tu
rizmin inkişafına şərait yaradır.

Turizm bazarının sosial mahiyyəti kənd əhalisinin məş
ğulluq səviyyəsinin artması, ev təsərrüfatında turistlərin isteh
lakı üçün məhsullar və xidmətlər göstərilməsi, mənzil kirayəsi, 
xalça, hədiyyə üçün müxtəlif metal və taxta əşyaları istehsalı 
ilə müəyyən olunur. Turizmin inkişafının sosial əhəmiyyəti 
əhalinin asudə vaxtının rasional istifadəsinin təmin olunması 
ilə bağlıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, turizm xidməti yalnız 
şəxsi istirahət üçün turist marşrutu müəyyən edən insan kon
tingenti deyil, eləcə də istirahətin digər növlərindən istifadə 
edən, yaxud spesifik turist xidmətləri qəbul edən əhalini də 
əhatə edir.

Turizmin Azərbaycan respublikasının konseptual inkişaf 
istiqaməti olaraq prioritetliyi, onun investisiya obyekti olaraq 
qəbul edilməsi və Azərbaycanda investisiya mənbələrinin 
birbaşa bu səviyyə və bu sahə ilə bağlı digər sahələrə cəlb edil
məsi imkanları və münasibliyi ilə izah olunur. Azərbaycanın 
coğrafi-iqtisadi mövqeyi, bir sıra beynəlxalq layihələrdə iştirak 
etməsi və bir sıra ölkələrin tranzit xidməti kimi Azərbaycanın
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imkanlarından istifadə etməsi respublikada turizmin iqtisadi və 
inteqrasiya sistemində rolunu artırır.

Turizm artıq dünya investisiyasının tətbiqi üçün ən gəlirli 
sahə kimi qəbul edilir. Bir sıra ixtisaslaşmış şirkətlər öz 
təcrübəsini qiymətləndirir ki, Azərbaycan turizminin əhəmiy
yətini, onun iqtisadi dəyərini qiymətləndirib kapital axınına 
üstünlük verirlər. Həmçinin Azərbaycanda digər ofşor sahə
lərin və infrastruktur obyektlərin: nəqliyyat, hava limanlarının, 
gəmiçilik resurslarının, həmçinin mehmanxana təsərrüfatının 
artımı və bu sahələrdə kapital qoyuluşu, həm xarici, həm də 
daxili investorların seçimini artırır.

Azərbaycanda turizmin inkişafına ləngidən amillərdən 
biri kimi ölkənin nəqliyyat infrastrukturunun lazımi səviyyədə 
olmamasını göstərmək olar. Nəqliyyat sahəsində həyata 
keçirilən layihələrin respublikada turizmin inkişafına təsiri 
böyükdür. Qeyd edək ki, nəqliyyat növləri arasında daxili turist 
daşımalarında aparıcı mövqe avtomobil nəqliyyatına məx
susdur. Həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq səviyyəli yol
ların yenidən qurulması, yeni yolların çəkilişi ölkənin Avropa 
və Asiya arasında yerləşən nəqliyyat qovşağı kimi əhəmiy
yətini daha da yüksəldir. Turistlər sərnişin nəqliyyatının 
müxtəlif növlərindən -  qatar, dəniz və çay gəmiləri, avia 
reysləri, avtobuslar təklif edirlər. Nəqliyyat sisteminin inkişafı 
və ixtisaslaşmış turist nəqliyyatının meydana çıxması, az vəsait 
sərf etməklə xarici ölkələrə turist səfərlərini təmin etmiş olur. 
Nəqliyyat vasitələrinin seçimi, turistin gəldiyi ölkənin coğrafi 
mövqeyindən, turisti göndərən ölkənin hansı məsafədə 
yerləşməsindən, eyni zamanda turistin sosial vəziyyətindən və 
onun maliyyə imkanlarından asılı ola bilər (şəkil 1.1).

Şəkildən göründüyü kimi turist daşımalarında daha çox 
hava nəqliyyatından istifadə olunmuşdur. 2006-2011-ci illər 
ərzində turistlərin hava nəqliyyatı ilə daşınmasında 3 dəfə artım 
baş vermişdir. Bu isə daha çox xarici turist daşımaları hesabına 
olmuşdur. Su və dəmiryolu nəqliyyatı vasitəsilə turist
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daşımalarının sayında isə bu illər ərzində azalma müşahidə 
ölünmüşdür. Baxmayaraq ki, su və dəmiryolu ucuz nəqliyyatı 
növləri hesab olunur. Deməli bu sahədə görüləcək işlər daha 
çoxdur.
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Şəkil 1.1. Nəqliyyat növləri üzrə xidmət göstərilmiş 
turistlərin sayı. AR DSK-nin məlumatları əsasında 

tərtib olunmuşdur.

Turizm sahəsi sosial yönlü fəallığına və sosial məqsədinə 
görə digər sahələrdən fərqlidir. Turizm sferası əmək prosesi 
kimi qarışıq fəaliyyət dairəsi olub, onun məhsulunun xarakteri 
tələbatın öyrənilməsində kompleks şərait yaratdığına görə, 
onun planlaşması bazar tipli seqmentləşmə və istehlak 
tələbatının ödənilməsində rolu ilə qiymətləndirilir. Sosial tə
ləbat və əməyinin xarakterinə görə sosial sferada ixtisaslaşmış 
əmək növü ilə yanaşı, milli sənət nümunələri istehsal edə bilən
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və ənənəvi ərzaq məhsulları yarada bilən əhalinin məşğulluğu 
ilə fərqlənir.

Sosial yönlülük, sosial siyasətin formalaşması region
larda əhalinin məskunlaşması məqsədi ilə turizm sahəsi aparıcı 
iqtisadi proses kimi ayrı-ayrı kateqoriyalı insanların işlə təmin 
olunmasına, bazara məhsul çıxarmasına şərait yaradır. 
Regionların yerli idarəetmə və sosial yönlü fəaliyyətini 
tənzimləmək üçün bələdiyyə, əhali və dövlət əmlakını, maliyyə 
resurslarını turizm dövriyyəsinə cəlb etmək üçün müəyyən 
vəzifə bölgüsü, öhdəliklər və səlahiyyətlər müəyyənləşir.

Turizm bazarının iqtisadi əsaslan ölkə iqtisadiyyatı və 
xarici kapitalın respublikaya axını ilə infrastruktur obyektlərin 
tikilməsi üçün qoyulan investisiya ilə bağlıdır. Azərbaycan 
respublikasında investisiyanın həcminin son on ildə daha çox 
artması və zaman-zaman daxili investisiyanın xüsusi çəkisinin 
artması son nəticədə turizmin inkişafı üçün resurs potensialı 
yaradır.

Turizmə ayrılan birbaşa vəsaitlər və digər sahələrin 
resurslarının turizm məqsədi ilə haqqı ödənməklə, yaxud kredit 
kimi istifadə edilməklə turizm dövriyyəsinə cəlb olunan 
potensialı artırır. Turizmin sahələrarası xarakter daşıması onun 
hər bir sahə üzrə konkret fəaliyyət mexanizmini müəyyən
ləşdirir. Hər bir regionun kənd təsərrüfatı məhsulları, ərzaq 
ehtiyatları mülkiyyət formasından asılı olmayaraq turizm 
bazarına çıxarılıb, respublikaya gələn turistlərin ərzaq tələbatını 
ödəməyə yönəldilə bilər. Ərzaq bazarında ən vacib məhsulların 
istehsalı daxili bazar və xarici turistlərin gündəlik istehlakı və 
ölkəsinə qayıtdıqda alıb apardığı məhsulun hesabına artırılır. 
Turistlərə xidmət göstərilən regionlarda daha çox ictimai iaşə, 
fərdi mənzil tikintisi, səhiyyə xidməti və əyləncə mərkəzlərinin 
artmasına səbəb olur. Turizm bazarının yerləşməsi və məh
suldar qüvvə kimi çoxlu müştəri cəlb edilməsi, təbii sərvət 
olan: iqlim, təbii şərait və həmçinin müalicə üçün lazım olan 
mineral sular, müalicəvi palçıqlar, daş duz və digər mi-
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nerallarm turizm dövriyyəsinə cəlb edilməsi ilə həmin regionun 
inkişafına nail olmaq olar. Belə ki, Rusiyanın mineral sularla 
zəngin olan Qafqaz sanatoriyalarına gedən Azərbaycanlılar hər 
dəfə səyahət zamanı 2000 ABŞ dollarından çox vəsait 
xərcləyirlər. Müşahidələr göstərir ki, gedən turistlərin məhz 
müalicə məqsədi ilə təbii mineral sulardan istifadə etməsi 
niyyəti ilə getməsi hesabına ilə 20 mln ABŞ dollarından çox 
vəsait respublikadan Rusiyaya ötürülür.

Hər bir ölkədə turizim səyahətlərinin motivi onun iqtisadi 
quruluşu, əhalisinin yoxsulluq və varlılıq səviyyəsi, həmçinin 
turist xidməti haqqında ictimai fikir əsas rol oynayır. Azər
baycan respublikasma xarici investorların daha çox gəlməsi, 
respublika resurslarından sahibkarlıq və kommersiya marağı ilə 
istifadə edilməsi, respublikanın təbii resurslarından qısa 
müddətli turist məqsədi üçün istifadə edilməsinə əsas yaradır. 
Xarici firmaların respublikada çoxalması, müştərək layihələrdə 
iştirak edənlərin istehlak tələbatının bir hissəsinin yerli istirahət 
yerlərində 2-3 günlük səyahətlə ödənilməsinə səbəb olur.

Turizm bazan respublikada əmtəə və xidmət döv
riyyəsinin həcmini, onun strukturunu təkmilləşdirməyə imkan 
verir. O cümlədən elmi-texniki nailiyyətlərə uyğun, beynəlxalq 
turistlərin zövqü və istehlakına uyğun turizm sənayesini inkişaf 
etdirmək, həmçinin ev təsərrüfatında məşğulluğun səviyyəsini 
yüksəltmək və ixtisaslaşdırmaqla ölkəyə gələn turistlərin sayını 
artırmaq olar. Regionlarda turist axınının çox olması həmin 
regionlarda mənzil, kirayə evlərin artımına səbəb olur. O 
cümlədən, daha komfortabelli mənzil şəraiti və mənzil rəqabəti 
bütövlükdə hər hansı regionun və kəndin məzmununu dəyişir. 
Kəndin sosial mühiti dəyişir. Fərdi evlərin tikintisi, həmin 
evlərin milli və arxitektura və şəraitinin kompleks şəkildə yara
dılması zəruriyyəti meydana çıxır. Turizm bazarının regional 
xüsusiyyətləri regionların təbii-coğrafi şəraiti, əhalisinin 
məşğulluğu, həmçinin ənənəvi istehsal və istehlak davranışı ilə 
müəyyənləşir.
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Azərbaycan Respublikasında bu sahənin inkişafı üçün 
zəngin potensial mövcuddur. İstər mövcud rekreasiya 
ehtiyatları, istərsə də Azərbaycan xalqının zəngin tarixi-mədəni 
irsi ölkəmizdə turizmin inkişafı üçün əlverişli mühit yaradır. 
Bu baxımdan qarşıda duran mühüm vəzifələrdən biri milli 
iqtisadiyyatın turizm, nəqliyyat və s. sahələrində mövcud olan 
potensialdan səmərəli istifadə edərək ölkənin davamlı in
kişafına nail olmaqdır.

Turizmin iqtisadi və sosial inkişafda aparıcı həlqə rolu və 
prioritetliyi onun gəlirlərin formalaşmasında yerli və sahibkar, 
həm də əhali gəlirlərinin artımına təsiri ilə ölçülür. Belə ki, 
sahibkar üçün iqtisadi cəhətdən əlverişli kompleks sahibkarlıq 
mühitinin yaradılması birbaşa turizm sferasında da adekvat real 
imkanlar yaradır. Turizm idarəetmə obyekti olaraq proqramatik 
məqsədlər və alternativ imkanların seçilməsi üçün xarakterik 
rol oynayır. Turizmin inkişafında mülkiyyət münasibətləri, 
ümumi iqtisadi artıma can atmaq və gəlirlərin bölgüsündə tək
rar istehsal və təşəbbüskarlıq mexanizmlərinin nəzərə alınması 
bu sahənin multipikasiya səmərəsi ilə müəyyənləşir. Bu 
yanaşmaya uyğun funksional fəaliyyət modelini aşağıdakı kimi 
təsvir etmək olar (sxem 1.4):
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Sxemdən göründüyü kimi, biz turizm sferasına təsərrüfat 
mexanizmi kimi istehsal və bölgü sisitemində həm istehsal 
mövqeyindən, həm də istifadə amili kimi istehsal və istehlak 
sferasında geniş fəaliyyət sferası baxımından yanaşırıq. 
Turizmin əsas məqsədi makroiqtisadi artımı təmin edən gəlirlər 
yaratmaq, əhalinin məşğulluq səviyyəsini artırmaq, əmtəə və 
xidmət bazarı kimi turizm sahəsinin fəallığını və onun bazar 
təklifində iştirak payını artırmaq olmalıdır. Bu ali məqsəd 
qarşıya regionların ərazi bölgüsünü, sahibkarlığın üstün artması 
yollarını hazırlamağı və uyğun olaraq dövlət və əhali gəlir
lərinə təsir etməklə sosial-iqtisadi inkişafa şərait yaratmaq və
zifələri qoyur. Əhali və dövlət gəlirlərinin ərazidə tarazlı artımı 
üçün sistem baxımından dövlət büdcəsi, yerli büdcələr və ev 
təsərrüfatları üzrə gəlirlər və xərclər balansları tərtib olunur. 
Regionlarda bu büdcələrin gəlir və xərc strukturunda gəlir və 
istehlak mənbələri müəyyənləşdiriləndə nəzərə almır.

Əhalinin gəlirləri turizmin regionda inkişafı ilə sıx 
bağlıdır. Belə ki, əmək haqqı gəlirləri, pulu xidmət və həmçinin 
əmtəə və xidmət bazarında sahibkarlıq və fərdi istehsal məh
sullarının satışından gələn gəlirlər daha çox təşkil edir. Turizm 
və sahibkarlıq, turizm və biznes fəaliyyəti, həmçinin turizm və 
əmək bazarı arasında əlaqələrin olması və əlaqələrin kom
mersiya əsasları üzərində qurulması turizmin inkişafına stimul 
yaradır. Turizm həm kapital, əmək tutumlu sahə kimi məş
ğulluğun səviyyəsini və əmtəə, xidmət bazarında tədiyyə 
qabiliyyətini artırır. Turizmin regional inkişaf modeli hər bir 
regionun özünün təbii sərvətləri, onların istifadə dövriyyəsinin 
xarakteri ilə müəyyənləşir. Belə ki, Azərbaycan regionlarında 
mineral su ehtiyatları, kurort və sanatoriya müalicəsi üçün tu
rizmin inkişafına şərait yaradır. Turizmin inkişafının 
regionlarda sürətlənməsi həmin regionların ucuz təbii resursları 
və iqlim hava şəraiti ilə yanaşı sosial problemlərin həlli kənd 
əhalisinin məskunlaşması və indiki cəbhə boyu regionlarda 
əhalinin iş və yaşayış şəraitinin həmçinin beynəlxalq turistlərin
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axını ilə respublikanın avropa ölkələri inteqrasiyasına daxil 
olmasını sürətləndirməkdən ibarətdir. Qeyd edək ki, turizmin 
inkişafı respublika daxili problemlərin və region şəraitinin 
xarici turistlərin zövqünə və tələbinə uyğun transformasiyası, 
onların kapital qoyuluşuna şərait yaradılması müəyyən iqtisadi 
idarəetmə və daxili maliyyə büdcə mexanizmlərini təkmil
ləşdirir. Azərbaycan beynəlxalq turizm xartiyalarına qoşulur. 
Dünya turizm təşkilatlarına, Avropa turizm birliklərinə daxil 
olmaq üçün müəyyən standartlara uyğun transformasiya etmək 
zəruriyyəti meydana çıxır. Turizmin respublikada inkişafı 
republikadaxili struktur siyasətinin vergi və həmçinin maliyyə 
mexanizmləri sisteminin təkmilləşməsi ilə ölçülür. Belə ki, 
Beynəlxalq maliyyə korporasiyalarının və şairələrinin turizm 
sahəsinə cəlb edilməsi, həmçinin turizm infrastrukturu 
sahələrinin inkişafı üçün əlavə vəsaitlərin ayrılması, turizmin 
beynəlxalq rolunu artırır. Artıq Azərbaycanda neft gəlirlərinin 
artması ilə turizmin inkişafına yönəldilən investisiyanın 
artması, sahibkarlığın turizmdə inkişafı üçün müəyyən gü
zəştlər və stimullar sisteminin yaradılması yolu ilə turizm və 
onunla bağlı sahələrin kapital qoyuluşuna şərait yaradılır. Azər
baycan respublikasında maliyyə ehtiyatlarının artımı, neft 
fondunun investisiya məqsədi ilə istifadəsində turizmin sə
mərəli sahə kimi rolunu artırır. Azərbaycanda turizmin inkişafı 
dünya turizminin tərkib hissəsi kimi sosial-iqtisadi əhəmiyyət 
kəsb edir.

Bir çox xarici ədəbiyyatlarda regional turizm infrastruk
turu anlayışına da rast gəlinir. Regional turizm infrastrukturu 
iqtisadi-təşkilati sistem olub, bazar konyukturlarının də
yişikliklərinə adaptasiya qabiliyyətinə və kompleks keyfiyyət 
dəyişmələrinin inkişafına malik olan ərazilərə xidmət edir. 
Daxili və regiondaxili çərçivədə əmtəələrin xammal, əmək, 
maliyyə, investisiya, istehsal və informasiya resurslarını təmin 
edir. Regional turizm infrastrukturları çox vaxt təbii xarakter 
daşıyır və regionlar üzrə qeyri-bərabər yerləşir. Bu ən çox
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onun qanunvericilik bazasmm olmaması ilə, ölkənin müəyyən 
rayonlarında böhran şəraiti, regional inteqrasiyada təkrar is
tehsalın zəif olması ilə izah edilir. Ümumiyyətlə regional 
turizm infrastrukturu ən çox ərazisi və inzibati iqtisadi rayon 
bölmələri geniş olan ölkələrə xasdır.

İqtisadi cəhətdən geri qalmış və məhsuldar qüvvələrinin 
zəif inkişaf etdiyi regionlar turizmin inkişafına məqsədyönlü 
kapital qoymaqla öz iqtisadiyyatını dirçəldə bilərlər. Res
publikamızda regional turizmin inkişafında əhəmiyyətli inkişaf 
strategiyasına malik olan Nabran, Altıağac, Quba, Abşeron və 
Şamaxı rayonlarına xüsusi diqqət yetirmək məqsədəuyğundur. 
Bu rayonlar ilk növbədə beynəlxalq səviyyəni mənimsəyən və 
turizmdə xidmətlərin yüksək olmasına görə seçilən rayonlardır. 
Qeyd edək ki, yaxın gələcəkdə Altıağac regionu bazasında 
Beynəlxalq Turizm Mərkəzinin yaradılması nəzərdə tutulur. 
Perspektiv dövr üçün hər bir regionda turizmin inkişaıfı üçün 
geniş imkanlar və şərait mövcuddur.

Turizmdə əsas yüklənmə iri sənaye komplekslərinə 
yaxın olan rayonlarda baş verir. Belə rayonlardan Abşeronu 
və Nabranı misal gətirmək olar. Qaçqınlar istisna olmaqla, 
bu rayonların əhalisi 2,5 milyon nəfərdir. Bu iqtisadi region
larda nəzərdə tutulmuş turizm və sosial-mədəni servis xidmət
ləri artıq təkmilləşdirilib. Abşeron iqtisadi rayonunun əhalisi 
üçün Altıağac, Quba və Şamaxı rayonlarında turizm xidmət
lərindən istifadə etmək nəzərdə tutulmuşdur. Burada dağ 
landşaftında istirahətin müxtəlif növlərindən istifadə etmək 
mümkündür.

Turizmin sosial-iqtisadi inkişafı, onun proqnozlaşdırıl
ması və uyğun olaraq ərazi, sahələr üzrə yerləşməsi və təşkili 
bazar tipli transformasiya modelinə üyğun aparılır. Sistem 
modellər kimi turizmin inkişafı makroiqtisadi problem olmaqla 
sosial-iqtisadi mahiyyətinə və inkişaf meyllərinə görə konkret 
tədbirlər və proqamlar üzrə həyata keçirilir. Turizm proqramı 
təşkilati-iqtisadi tədbirlərin sistem bağlılığı olub, azad rəqabət,
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açıq iqtisadi model olaraq iştirak payına görə haqq almaq və 
birgə idarəetmə orqanlan yaratmaqla, ayrı-ayrı sahələr və 
regionlar üzrə ixtisaslaşır.

Turizmin inkişafında kompleks sahələrin vəhdəti və bir- 
birini təsərrüfat obyekti kimi tamamlaması və sahədaxili 
altsistemlərin ümumi ərazi planlaşması və idarə olunması ilə 
uzlaşması tam səmərəni artırmağa şərait yaradır. Regionun 
kompleks inkişaf proqramları, perspektiv bazar və sahibkarlıq 
obyekti olaraq turizmin inkişafı layihələrinin iqtisadi səmərə
sini artırır. Turizmin xalis təsərrüfat sahəsi kimi yox, sahə- 
lərarası kompleks və sosial-iqtisadi fəaliyyətin məcmuu kimi 
baxmaqla iqtisadi islahatlar və perspektiv inkişafın əsas is
tiqaməti kimi qiymətləndirilir. Belə ki, turizm obyekti olaraq 
sahibkarlıq və regional inkişaf vəhdətdə maraqlar baxımından 
həll olunur.
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II FƏSİL. REGİONAL TURİZMİN İNKİŞAFININ 
MÜASİR VƏZİYYƏTİNİN TƏHLİLİ 

VƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

2.1. Turizmin regionun iqtisadi potensialının 
amili kimi təhlili

Turizm Azərbaycanın iqtisadi inkişafınm prioritet istiqa
mətlərindən biridir. O, iqtisadi baxımdan daha tez mənimsə
nilən və daha çox gəlir gətirən sahələrdən sayılır. Eyni za
manda qeyd edək ki, turizmdə yüksək serviz xidməti tələb olu
nur. Çünki burada insana xidmət, onun daxili tələbatının 
ödənilməsi, sağlamlığı və mədəni səviyyəsinin yüksəldilməsi 
təmin olunur. Turizm məhsulunun xarakteri, onun istehlak də
yərinin quruluşu turizmə qoyulan kapital qoyuluşunun əsas 
istiqamətlərini, infrastruktur layihələrinin hazırlanması və onun 
reallaşmasında investisiya mənbələrinin müəyyən edilməsini 
formalaşdırır. Əsas maliyyə mənbələri üzrə tələbata uyğun 
vəsaitin əsaslandırılması və onun istifadəsinin səmərəli variantı 
dövlət büdcəsi və kredit resursları vasitəsi ilə baş verir. Hazırda 
respublikada turizmin inkişafı perspektiv sahə kimi bir çox 
tədqiqatçılar tərəfindən iqtisadiyyatın inkişafının səmərəli yolu 
kimi qəbul olunsa da, konkret reallaşma baxımından çətinliklər 
meydana çıxır. Bu gün turizmin inkişafında dövlət resursları və 
özəl sektorun maliyyə imkanları arasında turizm fəaliyyətini 
qurmaqda, bir sıra təminat və kapitala etibarlılıq baxımından 
qeyri-müəyyənliklər mövcuddur. Turizm bazarını təşkil etmək 
konseptual və konkret modelləşmə baxımından xeyli qeyri- 
müəyyəndir. Dövlət resurslarının turizm məqsədi ilə yönəlməsi 
mövcud bank faizləri dərəcəsinin yerli və xarici banklarda eyni 
olmaması və xarici banklarda xeyli aşağı olması üzündən 
sərfəlidir. Dövlətin maliyyə resurslarının turizm bazarında 
istifadə edib, sonradan onun özəlləşməsi proqramının həyata 
keçirilməsi, yaxud turizm müəssisələrinin rəqabət mühitində
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dövlətin əlində qalması ilə dotasiya şəraitində fəaliyyət gös
tərməsi modeli müxtəlif variantlarda turizmin inkişafını müəy
yən edən tədbirlərdir. Azərbaycan reallığı turizmin inkişafında 
imitasiya eksperimentləri ilə mərhələ-mərhələ təşkilati-iqtisadi 
yanaşma yolu ilə mümkün ola bilər. Belə ki, ilkin növbədə 
turist obyektlərinin və turist məhsulunun həcmini artırmaq, 
onun strukturunun variantlarım verməklə, tələb strukturunda 
dəyişmənin dinamikasının təsiri ilə yenidən əks əlaqə yolu ilə 
vəsaitləri və resursları artırmaq olar. Respublikada islahatlar 
proqramınm əsas istiqamətlərini təkmilləşdirməklə, qarşıya 
turizmi inkişaf etdirmək vəzifəsi qoyulduğunu nəzərə alıb, isla
hatların səmərəli olması üçün onların yerli resurslardan istifadə 
etməyə stimul yaratması tələblərini yerinə yetirmək vacib 
şərtdir. Həmçinin yerli resursların istifadəsi, təkrar istehsal 
mövqeyindən baş verdikdə regionların kompleks inkişafı və 
əhalinin rifahına şərait yaradır. Regionların inkişafı, onun təbii 
resurslarından səmərəli bazar seqmentlərinə uyğun istehsal və 
istehlak məqsədi ilə istifadə edilməsindən asılıdır. Yeni 
texnologiyaların iqtisadi dövriyyəyə cəlb edilməsi yollarına 
kapital axını üçün ilkin şəraitin yaradılması məqsədi ilə bazar 
tipli münasibətlər sistemi tətbiq etmək və turizm məhsuluna 
tələbatı artırmaq üçün gəlirlərin bölgüsünü təkmilləşdirmək 
vacibdir. Turizmin sosial-iqtisadi səmərəsi onun iqtisadi artım 
və təhlükəsizliyi ilə bağlı olub, inteqral səmərə olaraq qiy
mətləndirilir. Dövlətin turizm inkişafında əsas vəzifəsi, onun 
ilkin fəaliyyət şəraitini yaratmaq və sonrakı illərdə turist 
fəaliyyətinin maliyyə və maddi dayaqlarını dövlət və yerli 
vəsaitlərin stimullaşdırılması hesabını təşkil etməkdir. Dövlətin 
əsas iqtisadi və təşkilatı rolu, turizmin ərazi və sahə strukturu
nun təkmilləşdirilməsində büdcə, investisiya, kredit ödəmələri 
və həmçinin qeyri dövlət resurslarının cəlb edilməsi yolu ilə 
yüksək artım əldə etməklə müəyyənləşir. Dövlət idarəçiliyinin 
rolu regionun iqtisadi potensialının bazar şəraitində iqtisadi 
dövriyyə cəlb etmək, regionların imkanların müxtəlifliyini
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nəzərə almaqla regional siyasəti formalaşdırmaq və həmçini. 
kredit, vergi və investisiyanın təşkili ilə stimullar sistemi 
yaratmaqdan ibarət olmalıdır.

İnvestisiya siyasəti müxtəlif mənbələr hesabma tətbiq 
olunmaqla regionlara ayırmaqla, prioritet sahə kimi turizmin 
inkişafına yönəlməlidir. Beynəlxalq turizm bazarına daxil 
olmaq, hər bir ölkənin daxili imkanları, spesifik xüsusiyyətləri 
və çevik iqtisadi-sosial siyasəti ilə mümkündür. Beynəlxalq 
turizm layihələrinə qoşulmaq, inteqrasiya sisteminə daxil 
olmaq, yeni islahatlar proqramının tərtibi və təşkili üçün əsas 
rol oynayır.

Azərbaycanda iqtisadiyyatın potensial imkanları və 
ölkənin gələcək perspektivi, beynəlxalq turizmə qoşulmaq 
istiqamətlərini müəyyənləşdirir. Ölkədə xarici şirkətlərin art
ması, onların bir çox sahələrdə fəal təsərrüfat fəaliyyəti, Azər
baycan Respublikasının sahibkarları və biznes fəaliyyəti ilə 
məşğul olanların xarici-iqtisadi əlaqələrinin miqyası və key
fiyyət, kəmiyyət çeşidinin dünya bazarında yerinin müəyyən 
edilməsi, dünya turizminə inteqrasiyanın əsas istiqamətidir. 
Turizmin beynəlxalq miqyası ictimai əmək bölgüsü ilə ölçülür. 
Belə ki, Azərbaycanda turizm fəaliyyəti dünya turizminin 
inkişafında rolu, onun xüsusi çəkisi və turizm sahəsində məş
ğul olanların sayı bütövlükdə turizmin ictimai əmək bölgü
sündə rolunu müəyyənləşdirir.

Respublikamızda turizm bazarının inkişafı birbaşa bu 
sahədə ixtisaslaşan turizm təşkilatlarının fəaliyyəti və turizm 
bazası olan obyektlərin mövcudluğu və istifadəsi yolu ilə 
mümkün olur. Beynəlxalq turizm üçün respublikada xarici və
təndaşların yerli turist komplekslərindən istifadə emək imkan
larını genişləndirmək nəzərdə tutulmalıdır. Belə ki, beynəlxalq 
standartlara uyğun turizm məhsulunu istehsal etmək qabi
liyyəti, minimum məsrəflərlə rəqabət mühitinə daxil olub əlavə 
gəlir gətirmək fəallığı və bir sıra üstünlüklər əsas rol oynayır.
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Beynəlxalq turizmə qoşulmaq üçün ilkin addım bey
nəlxalq turizm fəaliyyətinə, onların beynəlxalq qurumlarına 
üzv olmaqla yanaşı, beynəlxalq tələbatı təhlil edib, onun dünya 
təcrübəsini, adekvat ölkələrdə keçirilən mərhələ və tədbirləri 
qiymətləndirməklə, iqtisadi addımlar atmaq tələb olunur. Dün
ya turizminin dinamikası sosial-demoqrafik, iqtisadi və siyasi 
amillərdən asılıdır. Dünya turizm dinamikası qloballaşan siya
sətdə və dünya ölkələrində baş verən siyasi müharibə bir sıra 
ekoloji təsirlər turizmin inkişafına mənfi təsir edir və onun 
artım tempini azaldır. Ona görə də dünya miqyasmda durma
dan artma tempi yox, artıb azalma tempinə malik qanuna
uyğunluq mövcuddur. Dünyada turizmin inkişafına tələbat 
artımı, bütövlükdə dünyada sosial tərəqqi, iqtisadi artım və 
demoqrafik artım tempinin azalması və iqtisadi maraqlar təsir 
edir.

Beynəlxalq turizmin motivi və əsas istiqamətləri hər bu- 
ölkənin təbii, coğrafi və həmçinin istehlak üçün əlverişli 
mühitlə müəyyənləşir. Bir çox regionlarda dünya səviyyəsində 
rəqabət aparmaqla dünya turizm bazarına çıxmaq tədbirləri 
görülür. Azərbaycan Respublikasının Avropa ölkələri ilə 
əlaqəsi, Bakı-Ceyhan neft kəmərinin başa çatması, neft hasila
tının gəlirlərinin digər sahələrə istifadəsi və ayrı-ayrı region
larda nəqliyyat əlaqələrinin, avtomobil yollarının yenidən 
qurulması, Avropa-Asiya nəqliyyat dəhlizi üçün TRASEKA 
proqramı beynəlxalq turizmin inkişafına şərait yaradır. Turizm 
bazarında tələbatı qiymətləndirsək, Avropa əhalisi daha çox 
beynəlxalq turizm xidmətinə meyllidirlər. Avropadan Azər
baycana gələnlərin sayının artması, respublikanın Avropa 
ölkələri ilə ticarət və iqtisadi əlaqələrinin dərinləşməsi, ticarət 
dövriyyəsində dövlətlər arasında idxal və ixracın ümumi 
həcminin artması və onların strukturunda daha çox istehsal və 
xidmət xarakterli təsərrüfat əlaqələrinin artması, əsas aparıcı 
rol oynayır. İqtisadi artımla turizm inkişafı arasında əlaqə son 
məhsul istehsalında turizmin payı və dövlət büdcəsinin maliyyə
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resurslarının istifadəsində turizmin inkişafına yönəldilən 
kapital və onun səmərəli istifadəsi əsas rol oynayır. Ona görə 
də məqsədli inkişaf baxımından turizm potensialı onun mövcud 
vəziyyəti dinamikası və perspektiv inkişafını özündə birləş
dirir. Turizm potensialı mövcud imkanlar və perspektiv idarə 
olunan resursların məcmusu olduğuna görə maddi-əşya və 
maliyyə strukturuna malik olmaqla iqtisadi və sosial pro
seslərin qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsində inkişaf edir. Turizm 
Azərbaycan iqtisadi və sosial inkişafında müəyyən problemlər 
və qanunauyğunluqlar ilə xarakterizə olunur. Belə ki, turizmin 
artım tempi bütövlükdə sahə kimi digər iqtisadi artım tempi 
göstəricilərindən geri qalır. O cümlədən turizm sənayesi 
məhsulu bütövlükdə sənaye məhsulu tərkibində yox dərə
cəsindədir. Turizmin gəlirləri sahibkarlıq gəlirləri daxilində, 
fərdi gəlirlərin tərkibində xüsusi çəkisinə və adambaşına düşən 
göstəricisinə görə 1% həddinə çatmır. Turizmin inkişafının 
iqtisadi potensialı bu sahəyə aid olan kompleks resurslann 
onlardan istifadə dərəcəsi, həmçinin digər sahələrin və ərazi 
imkanlarının bazar münasibətləri əsasında turizm dövriyyəsinə 
cəlb olunma dərəcəsini əhatə edir. Ona görədə turizmin 
potensialının təhlili təkcə statistik məlumatlar əsasında deyil, 
potensial qiymətləndirmə və stimullar yaratmaqla iqtisadi 
dövriyyə cəlb oluna biləcək imkanların, ehtiyatların istifadəsi 
dərəcəsini də nəzərdə tutmaqla aparılmalıdır. Turizmin poten
sialının təhlili bu potensialın qiymətləndirilməsi metodikasma 
uyğun olaraq nəzərdə tutulan sahələr və iqtisadi, sosial 
nəticələr, səmərələr üzrə aparılır. Belə ki, bütün fəaliyyətin 
vahid inteqral səmərəsi, məsrəflərin məcmuu ilə onların ayrı- 
ayrı subyektlər və aqlomerasiya şəraitində əldə olunan effekti 
ilə ölçülür. Turizmin potensialının təhlili ilk növbədə dinamik 
inkişaf və islahatların əsas istiqamətləri üzrə aparılır, iqtisadi 
artımın və sosial tələbatın təhlili göstərir ki, ümumdaxili 
məhsulun ehtiyat fondlarının və xarici investisiyanın artması
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turizm üçün əsas amil olaraq dinamikada və istifadə səmərəsinə 
görə təhlil olunmalıdır.

Turizmin potensialının inkişafı bütövlükdə ölkədə xarici 
investisiyanın turizm və onunla bağlı sahələrə qoyulmasının 
artması, həmçinin daxili ehtiyatların mənbəyi olan büdcə
dənkənar vəsaitlərin, xüsusi vəsaitlərin mülkiyyət formasından 
asılı olmayaraq turizm dövriyyəsinə cəlb edilməsinə şərait 
yaratmaqla stimullaşdırmaqdır. Bu aspektdə təhlil göstərir ki, 
Azərbaycanda investisiyanın artım tepmpi və onun qeyri neft 
sektoruna üstün artması tendensiyası turizmin inkişaf 
potensialını artırır.

Turizmin inkişaf səviyyəsinin mövcud vəziyyəti, onun 
turizm ölkələri ilə müqayisədə xeyli aşağı olduğunu göstərir. 
Belə ki, Azərbaycanda turizm üçün ilkin coğrafi şərait olan 
dəniz, dağlar, təbii su ehtiyatları, ticarət mərkəzləri üçün sər- 
hədyani ticarət və azad iqtisadi zona şəraiti real olduğu halda 
əhalinin turizm məhsuluna ehtiyacları və həmçinin xarici 
turistlərin Azərbaycana gəlişi aşağıdır. Belə ki, xarici ölkələrə 
gedən turistlərin sayı ölkəyə gələn turistlərin sayından xeyli 
çoxdur.

Ölkədə turizm potensialının mövcudluğu heç də onun 
istifadəsinin səmərəli olması haqda təminat demək deyildir. 
Turizm başqa sahələrdən fərqli olaraq öz məhsulunu xarici 
faktorlardan asılı olaraq qurmalı olduğu üçün, onun inkişafı 
üçün təşəbbüskarlıq azdır. Bununla yanaşı çox riskli sahə 
olduğu üçün turizm sahibkarlığına təminat aşağıdır.

Lakin qeyd olunanlara baxmayaraq 1999-cu ildə “Turizm 
haqqında” qanunun qəbul olunması ilə bu sahədə dövlət siya
sətinin əsas prioritetləri və hədəfləri müəyyən olunmuşdur. 
Daha sonra turizm siyasətinin mühüm sənədlərindən olan 
Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafına dair birinci 
(2002-2005-ci illər üçün) və ikinci (2010-2014) dövlət proq
ramları qəbul olunmuşdur. Bütün bu görülən işlərin məntiqi 
nəticəsi olaraq ölkə iqtisadiyyatının o cümlədən, turizm
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sektorunun potensial investorlar üçün cəlbediciliyi artmış oldu 
[16, səh. 41].

Turizmin iqtisadi potensialı, makroiqtisadi artım tempi, 
investisiya həcmi və həmçinin əhalinin hüquqi və fiziki şəxs 
kimi vəsaitlərinin turizm məqsədi ilə istifadəsi istiqamətlərin
dən asılıdır. Ona görə də Ümumi Daxili Məhsulun artımında 
turizmin rolu və bu artımın turizm üçün istifadə edilməsi 
istiqamətləri təhlil obyekti olaraq inkişaf problemlərini ortaya 
çıxarmağa imkan verir. Qeyd etdiyimiz kimi Ümumi Daxili 
Məhsulun tərkibində sahə strukturu olaraq turizmin payı 1%- 
dən azdır. Amma qiymətləndirmə yolu ilə müəyyən etmək olar 
ki, Türkiyə timsalında, Azərbaycanda turizmin Ümumi Daxili 
Məhsulda xüsusi çəkisini 10%-ə qaldırmaq olar [33, səh. 68- 
70]. Azərbaycan respublikasında investisiyanın formalaşma 
mənbələri və onun istifadəsi istiqamətləri turizmin potensia
lının imkanlarını artırır və onun proqnozlaşdırılması yollarmı 
müəyyənləşdirir. İnvestisiyanın həcmi onun yatırılması şərtləri 
və sahə, ərazi strukturu turizm sahəsi üçün xarakterik rol 
oynayır. Azərbaycanda turizmin iqtisadi bazasının mökəmliyi 
və investisiya mənbəyi kimi ölkədə gəlirlərin artması daxili və 
xarici sahibkarların turizm investoru kimi formalaşmasına 
səbəb olur. Turizm sahəsində investisiya prioritetliyi, kommer
siya mənfəəti və dayanıqlılıq baxımından respublikada daha 
üstün sahə kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Turizm vəsait
lərinin istifadəsi və onun turist məhsuluna çevrilməsi arasında 
müəyyən dövr tələb olunduğu üçün, onun mənimsəmə dövrü 
adlanan dövrü mövcud olur. Azərbaycan Respublikasında neft 
gəlirlərinin artması investisiya mənbəyi kimi bu vəsaitlərdən 
istifadə istiqamətini formalaşdırır.

Hal-hazırda investisiya siyasətinin əsas prioritet isti
qamətlərini infrastrukturun inkişafı, investisiyanın qeyri-neft 
sektorunun və regionların inkişafına yönəldilməsinin stimul- 
laşdırılması, regionlar arasında investisiyaların bölgüsünün
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optimallaşdırılması, ölkədə investisiya fəaliyyətinin sosial 
istiqamətinin gücləndirilməsi təşkil edir.

2011-ci ildə iqtisadiyyatın və sosial sahələrin inkişafına 
bütün maliyyə mənbələri hesabına 17 mlrd, manat əsas kapitala 
investisiya qoyulmuşdur. Əsas kapitala yatırılmış vəsaitin 60 %-ni 
daxili investisiyalar, 40 %-ni isə xarici investisiyalar təşkil etmişdir. 
Xarici investisiyaların 40 %-i neft sektoruna 60 %-i isə qeyri-neft 
sektorunun inkişafına yönəldilmişdir.

investisiya mənbəyi hesabına ayrı-ayrı hüquqi şəxs kimi, 
sahibkarlığın rolunun artması daha üstünlük təşkil edir. 
Turizmin investisiya obyekti olaraq daha çox yerli sahibkarlıq 
növü üçün sərfəlidir, ilkin növbədə mülkiyyət hüququ olaraq 
sahibkarlığın sərəncam və istifadə hüququnun yerli sahib
karlıqda üstünlük təşkil etməsi, bu növ sahibkarlara daha çox 
təşəbbüskarlıq yaradır. Sahibkarlığın yerli resurslarla bağlılığı, 
turizmin kompleksinin müxtəlif asossiasiyası və koorperativ 
idarə edilməsi turizmə yerli sahibkarların marağını artırmış 
olur.

Turizm mühitinin təhlili makroproblemlərin həlli olan 
əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi meyilləri ilə bağlıdır. 
Müasir Azərbaycan şəraitində turizmin inkişafının əsas 
amillərindən biri olan əhalinin artımı, onun tələbatı və həm
çinin həyat səviyyəsi aparıcı həlqə rolunu oynadığı üçün, bu 
parametrlərin dəyişməsi və həmin amillərin birbaşa və dolayısı 
olaraq turizmə təsirini qiymətləndirməklə tarazlı inkişaf, 
həmçinin regionun kompleks inkişafı arasında əlaqə və onun 
anatomiyası açılmış olur. İqtisadi -  riyazi təhlil yolu ilə iqtisadi 
artımın əsas göstəriciləri ilə turizmin inkişafı arasında dəyişmə 
meyili respublikada turizmin başqa sahələrdən elastikliyini 
müəyyənləşdirir. Ona görə də təhlil metodikası həm artım, həm 
də struktur dəyişmə yolu ilə qiymətləndirilir.

Tl = f(UDM(t),ƏH(t), Ç(t), İN(t))
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Burada Tl - turizmin inkişafının makroiqtisadi artım 
tempi, UDM(t)- Ümumi Daxili Məhsulun artım tempi, ƏH(t) -  
əhalinin artım tempi, Ç(t) -  əhali gəlirlərinin artım tempi, İN(t) 
-  investisiyanın artım tempi. Bu amillərin özləri arasında 
artımın baş verməsi heç də turizm bazarının mütləq inkişafının 
eyni faizlə dəyişməsi demək deyil. Digər tərəfdən bu amillərin 
digər iqtisadi proseslərdən fərqli olaraq turizm sahəsinə üstün 
təsir etmək qabiliyyəti ilə ölçülür.

Əhalinin həyat səviyyəsi turizmin dominantı kimi qəbul 
edilə bilər. Belə ki, əhalinin gəlir səviyyəsinə görə paylanması 
dinamikasında aztəminatlı ailələrin xarakterik istehlak struk
turu mövcud olub, əksər halda ərzaq və qeyri ərzaq məhsulları 
istehlakı ilə məhdudlaşır. Yüksək səviyyədə təmin olunmuş 
ailələrin istehlak və gəlirlərinin artması ilə elastikliyi pullu 
xidmət, o cümlədən turizm yerdəyişmə, mənəvi tələbat məh
sulları üzrə üstünlük təşkil edir.

Yoxsulluğun dinamikası onun azalması üçün əhalinin 
istehlak strukturu əsas götürülür. Belə ki, son illər əhalinin 
gəlirlərinin artım dinamikasının yüksək olması, onun istehlak 
strukturunda xidmət sferasının payının hələ ki, dəyişməməsi və 
yaxud adambaşına düşən turizm məhsulunun miqdarının 
gəlirlərin artım sürətindən xeyli aşağı olması halları turizmin 
inkişafının hələ ki, aşağı olmasını göstərir. Qeyd edək ki, 
Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına 
əsasən 2005-2011- ci illər ərzində iqtisadiyyatda işləyənlərin 
orta aylıq əməkhaqqı təxminən 3 dəfə artmışdır. Bununla ya
naşı əhalinin istehlak strukturunda turizm və istirahət xərc
lərinin payı çox aşağıdır.

Turizm xidmətinin dinamikası onu formalaşdıran amil
lərin kompleks dəyişməsi və qarşılıqlı əlaqəsi ilə ölçülür. Belə 
ki, gəlirlər, əmtəə və xidmət təklifi turizm obyektlərinin şəraiti 
və turizm xidmətinin qiyməti, rüsumlar bu xidmətə tələbatı 
artırır. Ona görə də hər bir turizm məhsuluna ünvanlanmış
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amillər və bu amillərin təsir qüvvəsi fərqli sosial demoqrafik 
əhali qrupları üçün müxtəlif olur.

Turizmin inkişafı turistlərin istehlak davranışı, onların 
sosial-demoqrafık vəziyyəti və həmçinin turizm fəaliyyətinin 
səmərəli təşkili ilə bağlıdır. Turizm obyektlərinin mövcud və
ziyyəti, onların yenidən qurulması, özəlləşmə və istifadə sə
mərəliliyi təşkilati-iqtisadi proses olaraq sahənin inkişafı ilə 
bağlıdır. Bu gün Azərbaycanda mövcud mehmanxana təsər
rüfatı, yol, mədəni obyektlər, turizm məhsulları və digər 
infrastruktur obyektlərinin təhlili vacibdir. Mehmanxana, motel 
və gəlmələr üçün yerlərin sayı və onların fəaliyyətinin iqtisadi 
göstəriciləri müasir genişlənən turizm strategiyası şəraitində 
bütöv təsvir yaratmasa da, mövcud vəziyyətin yaxşılaşması 
istiqamətlərini müəyyənləşdirir [19, səh. 112]. Mehmaxana 
motel və digər yerləşmə müəssisələrinin bütün əhaliyə düşən 
sayı, o cümlədən onların tutumu keyfiyyətlə bağlıdır. Qeyd 
olunan məsələləri aşağıdakı cədvəldə daha aydın nəzərdən 
keçirək (cədvəl 2.1):

Cədvəlin təhlili göstərir ki, mehmanxana, motel və 
gəlmələr üçün yerlərin sayı hər il artmaqda davam edir. Belə 
ki, mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin ümumi 
sayı 2006-cı ildə 285 olmuşdursa, 2011-ci ildə bu rəqəm 508-ə 
çatmışdır. Turizm təsərrüfatı üçün istifadə olunan memanxana, 
motel və gəlmələr üçün yerlərin 2011-ci ildə büdcəyə verdiyi 
gəlir, 2006-cı ilə nisbətən təxminən 3 dəfəyə yaxın artmışdır. 
Bu obyektlərdə uyğun dövrdə işləyənlərin orta siyahı vahidinin 
1,4 dəfə artması müşahidə olunmuşdur.

Hər hansı bir ölkədə turizm sənayesinin inkişafında 
beynəlxalq standartlara uyğun mehmanxana komplekslərinin 
mövcudluğu vacib şərtdir. Çünki ölkə öz daxili potensialı, 
görməli yerləri ilə turistlər üçün nə qədər cəlbedici olsa da, 
əgər müasir tipli mehmanxana komplekslərinə malik deyilsə, 
burada turizm sektoru uğurla inkişaf etməyəcək.
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Cədvəl 2.1.
Mehmanxana, motel və gəlmələr üçün yerlərin 

ümumi iqtisadi göstəriciləri

2 0 0 6 2 0 0 7 200 8 2009 201 0 2011
M eh m an x an a la rın  
m o te llə rin  və 
g ə lm ə lə r  üçün 
y e rlə rin  üm um i 
say ı, vah id

285 3 2 0 3 7 0 452 4 9 9 508

b ird ə fə lik  tu tum , 
yer

2 4 7 0 6 2 5 4 8 3 28 2 8 6 30571 30793 3 1 9 7 9

b ü tü n  n ö m rə lə rin  
say ı, vah id

11403 11 8 2 9 12789 13964 14158 14815

g e c ə lə m ə lə r  üçün 
ça rp ay ı - su tka  
tə q d im  ed ilm işd ir, 
v a h id

П 15013 1 1 3 1 4 4 2 1360252 1315135 1358286 1504312

o  c ü m lə d ən  xaric i 
v ə tə n d a ş la r  üçün

5 5 7 6 9 8 5 7 3 0 9 0 6 3 6 6 7 8 561343 5 6 8 0 5 6 673811

iş lə y ə n lə r in  o rta  
s iy a h ı say ı, n ə fə r

4 3 3 8 4 7 3 9 561 6 5937 6021 6 1 9 8

b ü d c ə y ə  dax il o lan  
Ə D V , g ə lir  v ə  
d ig ə r  ve rg ilə r, m in  
m a n a tla

9 4 4 5 ,9 9 7 8 7 ,3 13965,9 14548 ,7 15130 ,6 2 7 9 6 6 .5

Mənbə: Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2012.

Bu baxımdan son 1-2 ildə Bakı şəhərində beş müasir 
tipli, dünya standartlarına uyğun beşulduzlu mehmanxana 
tikilib istifadəyə verilmişdir. Bunlar “Kempenski-Badamdar”, 
“Hilton-Bakı”, “Four Seasons”, “Mariot-Abşeron” və 
“Firemont” mehmanxanalarıdır.

Turizm sahəsinə tabe olmayan, amma ərazinin rekreasiya 
potensialım özündə cəmləşdirən bütün resurslar turizmin 
iqtisadi dövriyyəsinə cəlb edilə bilər. Turizm informasiya 
texnologiyalarının tətbiqi ilə daha da genişlənir.

Turizm potensialının təhlilini iki əsas istiqamətdə qrup
laşdırmaq olar. Birinci istiqamət turizm şəraitinin təhlili, onun 
formalaşma və inkişafı üçün zəruri olan maddi-maliyyə bazası 
və onların istifadəsi yollarını əhatə edir. İkinci əsas istiqamət
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turizmin sahə kimi daxili fəaliyyətinin dinamikası və onun 
iqtisadi səmərəliliyi ilə təhlil olunur.

Azərbaycan respublikasında investisiya resurslarının 
artımı, onun daha səmərəli istifadəsi yolları bu sahənin 
kommersiya mənfəəti gətirmək rolunu artırır. Ona görə də 
müasir şəraitdə turizmin inkişafı sahibkarlıq obyekti kimi ərazi 
-  iqtisadi potensialının daha səmərəli istifadə meyarı sayılır.

Turizm potensialının göstəriciləri kimi, onun bazar 
tələbinə uyğun məhsul istehsalı və xidmət göstərmək qabiliy
yətinin mövcud potensialı, həmin potensialın formalaşma mən
bələrinin dinamikası əsas götürülür. Təbii ki, potensial im
kanların turizm dövriyyəsinə cəlb edilməsi bir sıra səmərə əldə 
etmək təşəbbüsündən xeyli asılıdır. Turizm xidmətinin verdiyi 
gəlirlər müxtəlif çoxsaylı sahibkarlıq və istifadə hüququna 
malik olan turist subyektləri arasında əmək bölgüsünə və bazar 
tipli modelə uyğun olaraq bölünür.

Müasir şəraitdə turizm gəlirlərinin bölgüsü icarədarlar, 
sahibkarlar, ümumi istifadə üçün yaranan pullu xidmət və 
həmçinin mərkəzləşdirilmiş dövlət və yerli gəlirləri təmin edən 
vergi sisteminə uyğun olaraq bölünür. Bu bölgüdə əmək və 
maliyyə məsrəfləri gətirilmiş orta məsrəflə qiymətləndirilərək, 
hər bir obyektin xərcinə uyğun bölünür ki, bu da turizmin 
inkişafında ayrı-ayrı subyektlərin maraqlarını və onlarm iflas 
risklərini yüngülləşdirmiş olur. Mehmanxana, motel və gəl
mələr üçün yerlərin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin əsas gös
təriciləri, mövcud xərc strukturunda maddi, qeyri-maddi, 
əməkhaqqı və təkrar istehsal üçün investisiya xərclərini qiy
mətləndirməklə, hər bir sahibkarın turizm biznesində fəallığım, 
onun səmərəli qərar qəbulunu, təsərrüfat riskinin neçəyə başa 
gəlməsini və onun perspektiv təkmilləşməsi istiqamətlərini 
müəyyənləşdirir. Aşağıdakı xərc strukturu dinamikada dəyiş
məni qiymətləndirməyə imkan verir:
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Cədvəl 2.2
Mehmanxana, motel və gəlmələr üçün yerlərin 

maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin əsas göstəriciləri 
(min manatla)

2006 2007 2008 2009 2010 2011
İ s t i s m a r d a n  ə ldə  
o lu n a n  g ə lir lə r , 
m in  m a n a tla

74342,4 89785,3 98584,2 97002,9 105888,8 114686,1

o cümlədən:
nömrələrin satışından 
əldə edilən gəlir 52300,7 61988,7 66705,0 63667,6 71676,0 87817,6

içkilər də daxil 
olmaqla qida 
məhsullarının 
satışından əldə olunan 
gəlir

13426,4 18247,4 20632,6 18754,9 19505,0 18118,4

müalicə-sağlamlıq 
xarakterli 
xidmətlərdən əldə 
olunan gəlir

4593,0 6627,8 6639,6 7615,0 7701,5 2419,5

sair gəlirlər 4022,3 2921,4 4607,0 6965,4 7006,3 6330,5
İ s t i s m a r  x ə rc lə ri 50012,0 80020,3 91707,8 82302,9 87879,9 88680,4
əmək haqqının 
ödənilməsinə çəkilən 
xərclər

9630,4 10795,9 12898,0 15044,1 17344,5 18222,2

avadanlıq və inventar 
alınmasına çəkilən 
xərclər

1152,1 3016,0 4455,7 4041,8 4203,2 4287,7

əsas fondların 
amortizasiyası

6276,3 28579,0 28649,3 18771,3 19522,0 11509,3

Mənbə: “Azərbaycanın statistik göstəriciləri” 2012 səh. 307.

Cədvəldən göründüyü kimi mehmanxana, motel və 
gəlmələr üçün yerlərin gəlirləri daha çox nömrələrin satışından 
əldə olunur. Müalicə-sağlamlıq xarakterli xidmətlərdən əldə 
olunan gəlirlərdə 2005-2010-cu illər artım müşahidə olunsa da, 
2011-ci ildə kəskin azalma baş vermişdir. Həmçin 2006-2011- 
ci illər ərzində avadanlıq və inventar alınmasına çəkilən 
xərclərdə 4 dəfəyə yaxın artım olmuşdur. Mehmanxana, motel
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və gəlmələr üçün yerlərin istismar xərclərində əmək haqqmm 
ödənilməsinə çəkilən xərclərdə bu illər ərzində 2 dəfəyə yaxm 
artım müşahidə olunmuşdur.

Turizm sahəsinin makroiqtisadi sahə və funksional 
inkişaf meyilləri, ауп-ауп maddi-maliyyə vəsaitlərinin, əmlak 
və maliyyə sahiblərinin təşəbbüskarlığına uyğun olaraq əldə 
olunan mənfəət normasından asılıdır. Turizm sahəsi kompleks 
qarşılıqlı əlaqədə olan sahələrin ərazi və çoxcəhətli sahibkarlıq 
formalarının və fərdi kollektiv təsərrüfat formalarının məcmusu 
ilə xarakterizə olunduğuna görə onun səmərəsi bir sıra 
qarşılıqlı əlaqədə olan amillərdən asılıdır.

Ona görə də ərazi və sahə gəlirlərinin turizm gəlirləri ilə 
əlaqəsini təşkil etmək və multipikasiya səmərəsi almaq, məcmu 
məsrəf və məcmu gəlirlər arasında nisbətlə müəyyənləşir:

Z 2 >.
Ә= — !__ '___II". (2.1)

Burada Ху -  i təsərrüfat və fəaliyyət obyektinin gəlir 
növü, Mik -  i obyektində К -  növ məsrəflərin həcmidir. 
Beləliklə, turizmin məcmu səmərəsi onun inkişafına təsir edən 
bütün mənbələr hesabına inteqral səmərə kimi qəbul edilir.

Turizmin inkişafının iqtisadi potensialını neft gəlirləri, 
ölkənin ehtiyatlan, hüquqi və fiziki şəxslərin gəlirləri və 
həmçinin resurs potensialı təşkil edir. Neft gəlirlərinin artması 
ilə onun istifadəsində turizmin prioritet istiqamət kimi rolu 
genişlənir.

Turizm potensialı, sahibkarlıq formaları səmərəli fəa
liyyət nəticəsində daha sürətlə inkişaf edir. Turizm fəaliyyə
tində aparıcı amil olaraq xırda və orta sahibkarlıq daha səmə
rəli yol kimi genişlənməlidir. O cümlədən kiçik sahibkarlıq 
məhsulundan turizm sferasında istehlak üçün istifadə etmək, 
turizm xidmətləri bazarını genişləndirməklə onun potensialını 
və dövriyyə həcmini artıra bilir.
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Regionda normativ iqtisadi məsrəflər modeli, standartlara 
uyğun yeniləndikcə, zəruri olan resursların proqnozlaşdırılması 
və onların yeni istehsal texnologiyası tapıl u-. Sahibkarlıqda 
region əhalisi, mülkiyyət formaları və sahibkar arasında bölgü 
sistemi bazar tipli gəlir və pay bölgüsünə uyğun maraqlarla 
tənzimlənməlidir. Regionlarda turizm fəaliyyətinin təkmilləş
dirilməsi bir sıra tədbirlərdən asılıdır. Bu tədbirlər bir sıra döv
lət proqramları, yoxsulluğun ləğvi, regionların sosial iqtisadi 
inkişaf proqramı, yerli büdcələrin formalaşmasında dövlətin 
maliyyə vergi və büdcə siyasətinin əsas istiqamətləri öz 
tələblərinə uyğun modifıkasiya olunur. Dövlət büdcəsi xərc 
strukturunda regionlara ayrılan turizm məqsədi ilə, maliyyə 
vəsaitinin təyinatına uyğun istifadəsi və yerli büdcələrin turizm 
üçün ayrılan vəsaitinin yerli mənbələrinin müəyyən edilməsi 
yolları axtarılır. Region infrastrukturu üçün yollar, xəstəxa
nalar, enerji təminatı kompleksləri və həmçinin mənzil- 
kommunal təsərüfatmın sahibkarlıq fəaliyyəti kimi inkişafı və 
turizm məqsədi ilə istifadə edilməsi tətbiq olunan təsərrüfat 
əlaqələri üzrə mexanizmlər təkmilləşdirilir (sxem 2.1).

Azərbaycanda turizm potensialının geniş olması, digər 
sahələrin inkişafı, həmçinin bəzi resursların ehtiyatlarının döv- 
riyyə gətirilmə səviyyəsinin aşağı olması ilə həmin resurs
lardan istifadə etmə imkanlarını artırır.

Respublikada işsizlik səviyyəsi, bəzi məhsullara bazarda 
alıcılıq qabiliyyətinin aşağı olması və həmçinin yeni tex
nologiyalar və neft potensialı turizmin inkişafını zəruriləşdirir. 
Onun müəssisələrinin və məhsul istehsalının artımı üçün stimul 
yaradır.
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Sxem 2.1. Region sahibkarlığının funksional modeli. 
Müəllif tərəfindən tərtib olunub.

Turizm sektorunun inkişafına ölkədə əlaqədar sahələrin 
inkişaf səviyyəsi əhəmiyyətli şəkildə təsir göstərir. Ölkədə son 
illərdə həyata keçirilən infrastruktur və regional inkişaf 
proqramları hökumətin qeyri-neft sektorunun, o cümlədən tu
rizm rəqabətqabiliyətliyinin yüksəldilməsi istiqamətində məq
sədyönlü fəaliyyətinin elementləri kimi qiymətləndirilməlidir.
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2.2. Regional turizmin təbii-coğrafi resurs 
potensialı və dinamikası

Azərbaycanda turizm bazarının inkişafı üçün bütün 
obyektiv şərtlər mövcuddur. O cümlədən, Azərbaycan zəngin 
təbii ehtiyatlara malikdir. Bu hər şeydən əvvəl onun əlverişli 
siyasi - coğrafi mövqeyə malik olması ilə izah olunur. Azər
baycanın qədim tarixə malik olması, Xəzər dənizi sahilində 
yerləşməsi, tarixi abidələrlə zənginliyi, dünyanın 11 iqlim 
qurşağından 9-nun burada mövcudluğu və insanların qonaq
pərvərliyi turizmin inkişaf etdirilməsinə geniş imkanlar yaradır. 
Ölkəmizdə 12 təbii və tarixi qoruq, 17 müvəqqəti qoruq və 
ovçuluq təsərrüfatı mövcuddur. Müxtəlif regionlarda 6 mindən 
artıq memarlıq və mədəniyyət abidələri qorunub saxlanılır. 
YUNESKO tərəfindən qeydiyyata alınan “İçəri şəhər”, “Qız 
qalası”, “Şəki Xan sarayı”, “Möminə Xatun Türbəsi” və digər 
mədəniyyət abidələri artıq bütün dünyada tanınmaqdadır.

Azərbaycan bütövlükdə şimal yarımkürəsində yerləşir. 
İspaniya, Yunanıstan, Türkiyə, Çin, Koreya təqribən Azərbay
canla eyni coğrafi enlikdədir. Avropadan Orta və Şərqi Asiya 
ölkələrinə gedən bir sıra mühüm beynəlxalq əhəmiyyətli yollar 
Azərbaycan ərazisindən keçir.

Avropa və Asiyanın qovşağında yerləşərək, respublika 
unikal geosiyasi və coğrafi mövqeyə malik olmaqla, qədim 
zamanlardan indiyədək dünyəvi iqtisadi və mədəni əlaqələr 
üçün öz əhəmiyyətini qoruyub saxlamaqdadır.

Azərbaycan Respublikasının relyefi çox müxtəlifdir. 
Burada iki əsas relyef forması: düzənliklər və dalıq ərazilər 
üstünlük təşkil edir. Respublika ərazisinin 60 faizə qədərini 
dağlıq ərazilər tutur. Respublikanın əsas geomorfoloji vahidləri 
olan Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz (Qarabağ yaylası ilə 
birlikdə) və Talış dağları Kür Araz ovalığını şimaldan, qərbdən 
və cənub-şərqdən əhatə edir. Naxçıvan Muxtar Respublikası
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Araz çayının orta axımı və onu əhatə edən Zəngəzur və 
Dərələyəz sıra dağlarının hüdudlarında yerləşir.

Turizmin resurslarına turizmin fəaliyyətinin təşkili 
strukturunu müəyyən edən amil kimi baxılır. Bu təbii, tarixi -  
mədəni, infrastruktur obyektlər və komplekslər, onların ele
mentləri və xüsusiyyətləri, əhalinin sağlamlığının, əmək qabi
liyyətinin bərpasını təmin edən və intellektual səviyyəsini 
artıran kompleks turist xidməti istehsalı üçün əsas obyekt kimi 
çıxış edir. Turizm resursları arasında təbii-antropogen, bila
vasitə mövcud resurslar və sosial-iqtisadi cəhətdən maksimal 
istifadə qabiliyyətində olan resurslar fərqləndirilir. Xüsusi 
əhəmiyyətə malik turizm resurslarına aşağıdakılar aiddir [54, 
səh. 42]:

1) Ərazi: piyada, texnika və nəqliyyat vasitələrinin 
köməyilə getmək;

2) Turizmin spesifik resurs növlərinə aiddir: sağlam
laşdırım (hava və iqlim, sular, bitki, relyef və başqa yerli xüsu
siyyətlər, sağlamlığın effektivliyini yaradan və gücləndirən), 
dərketmə (obyektlərə zahirən baş çəkmə, anma marağının 
nümayişi və s.), və idman (çətin gedilən yerli sahələr və s.);

3) Səyahət zamanı insanın həyat fəaliyyətini təmin edən 
resurslar (hava, içməli su, qida məhsulu, yanacaq, mənzil), 
buraya insanın həyatı və sağlamlığı üçün təhlükəli olanlar da 
aiddir: təbii və antropogen resurslar.

Azərbaycanda turizmin təbii-coğrafi resursları bir sıra 
spesifik xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunur. Hansı ki, Azər
baycan ərazisi tranzit ölkə kimi yük daşıma və sərnişin daşıma 
üçün əhəmiyyətli coğrafi zonada yerləşir. Onun iqlim şəraiti, 
kənd təsərrüfatı məhsullarının və təbii sərvətlərin istehsal 
strukturu dünya inteqrasiya sistemi üçün bir sıra maraqlar baxı
mından əlverişlidir. Ona görə də turizmin əsas maraqlı tərəfi 
olan beynəlxalq turizm üçün iqtisadi səmərə və inteqrasiya 
baxımından səmərəli ölkədir. Bu mühit beynəlxalq turizmin
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tələblərinə uyğun islahatlar proqramını, onun yerləşmə 
strategiyasını hazırlayır.

Təbii sərvətlərlə zənginlik və onun turizm potensialı kimi 
qiymətləndirilməsi regionların kompleks inkişafının əsas 
istiqaməti ola bilər. Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii 
resursları, onun iqtisadi zona kimi turizm mərkəzinə çevril
məsinə imkan verir. Şəki-Zaqatala, Quba-Xaçmaz və Abşeron 
iqtisadi regionlarının təbii, coğrafi və iqtisadi potensialı şəhər 
və kənd turizminin inkişafı üçün potensial bazadır.

Cədvəl 2.3
İqtisadi rayonlar üzrə mehmanxana və mehmanxana tipli 

müəssisələrdə yerləşdirilmiş şəxslərin sayı (nəfər)

İ q t i s a d i  r a y o n l a r 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1
Ö l k ə  ü z r ə  -  c  ə  m  i 305 483 431574 424237 438479 510162
B a k ı  ş ə h ə r i 159 137 253008 243442 230377 282410
Abşeron iqtisadi 
rayonu 6  589 7421

7 168 4 827 13 125

Gəncə-Qazax 
iqtisadi rayonu 17 122 19 607

18519 15 973 2 0  800

Şəki-Zaqatala 
iqtisadi rayonu 15 939 27 393

27712 41 780 32 915

Lənkəran iqtisadi 
rayonu 36 052 38 395

32426 19 968 25 382

Quba-Xaçmaz 
iqtisadi rayonu 21 720 31 753

32 838 6 6  064 51 631

Aran iqtisadi rayonu 19 708 22  198 22  028 14 858 18 203
Yuxarı Qarabağ 
iqtisadi rayonu 372 385

234 353 519

Dağlıq Şirvan 
iqtisadi rayonu 10 206 11 188

12 111 6  112 11 508

Naxçıvan iqtisadi 
rayonu 18 638 20226

27759 38167 53669

Qeyd: AR DSK-nin 2012-ci ilin məlumatları əsasında tərtib 
edilmişdir.
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Cədvəldən göründüyü kimi, Naxçıvan, Quba-Xaçmaz, 
Şəki-Zaqatala və Abşeron iqtisadi rayonları üzrə mehmanxana 
və mehmanxana tipli müəssisələrdə yerləşdirilmiş şəxslərin 
sayında 2007-2011-ci illər üzrə əhəmiyyətli artım müşahidə 
olunur. Belə ki, Abşeron iqtisadi rayonu üzrə bu illər ərzində 2 
dəfəyə yaxın, Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə 2,4 dəfə, 
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə 2 dəfədən artıq, Naxçıvan 
iqtisadi rayonu üzrə isə 2,9 dəfəyə yaxın artım baş vermişdir.

Lənkəran iqtisadi rayonu üzrə mehmanxana və meh
manxana tipli müəssisələrdə yerləşdirilmiş şəxslərin sayında 
2007-2011-ci illər ərzində 14%-ə yaxm azalma baş vermişdir. 
Burada əsas səbəblərdən biri kimi infrastrukturun aşağı 
səviyyədə olmasını göstərmək olar.

Son illər Azərbaycanda turizm sferasının sürətli inkişafı 
müşayiət olunur. Belə ki, əgər 2011-ci ildə dünyada turizmin 
inkişaf tempi cəmi 5-6 faiz idisə, Azərbaycanda bu göstərici 14 
faizə qədər yüksəlmişdir.

Görülmüş tədbirlər sayəsində mehmanxanaların saymı 
2005-ci ildəki 262-dən, 2011-ci ildə 508-ə qədər artırmaq 
mümkün olub ki, bu da turistlərin qəbulu üçün 31 min 979 yer 
deməkdir.

Hazırda Azərbaycan yaxın beş ildə dörd milyon turist 
qəbul etməyi planlaşdırır. Bu gözləntilər əsassız deyildir: artıq 
2011-ci ildə Azərbaycana gələn turistlərin sayı 2 milyon 239 
min 141 nəfərə çatmışdır. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 
məlumatına görə 2012-ci ilin birinci yarısında Azərbaycana 
1 088 823 xarici turist gəlmişdir ki, bu da 2011-ci ildəkindən 
(1 016 559 nəfər) çoxdur. Özü də bu zaman xaricə gedən 
vətəndaşlarımızın sayı 5,4 faiz, yaxud 90 875 nəfər azalmışdır.

Azərbaycanda coğrafi-iqtisadi mühit, onun təbii resurs
ları, əlverişli biznes mühiti, nəqliyyat mühiti və həmçinin 
insanın istirahət və əyləncəsi üçün təbii oqlomerasiya şəraiti 
yaratmağa imkan verir. Bu baxımdan təbii resursların mövcud 
potensialı, onun istifadəsində tətbiq olunan və layihələşdirilən
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müalicə -  sağlamlıq və mədəni xidmət komplekslərinin ya-, 
radılması yolu ilə mümkün olur. Belə ki, dağ resurslanmn uşaq 
lagerləri, təbii resursları müalicə profilaktika obyektləri üçün 
istifadəsinə əlverişli mühit yaradır.

Nəzəri və praktiki tədqiqatlar göstərir ki, təbii və əlverşli 
şəraitin hər hansı məhsulun maya dəyərində xüsusi effekti 
30%-ə qədərdir [18, 34]. Təbii səvətlər müxtəlif resurslar ya
radır və onların səmərəli istifadəsi müxtəlif regionlarda və eyni 
olmayan məqsədlər altında istifadəsində müxtəlif səmərələr 
almağa imkan verir. Torpaq ekoloji-coğrafi resursların optimal 
istifadə edilməsi və məhsuldarlığını artırmaq istiqamətində 
görülən kompleks tədbirlərinin həyata keçirilməsi səbəbindən 
aqrar-ərzaq istehsalını yüksək səviyyəyə qaldırmaq müm
kündür [25, səh. 113].

Regionların təbii-coğrafi resurs potensialının mövcudluğu 
və onun müxtəlifliyi uyğun olaraq hər bir regionda sahibkarlıq 
fəaliyyətinin sahə quruluşunu yaradır. Turizm sahə kimi region 
resurslarının iqtisadi dövriyyə cəlb edilməsinin alternativ 
variantlarım və texnoloji prosesin məzmununu və istifadə 
mexanizmlərini yaradır. Təbii-coğrafi resurslar ilkin və sonradan 
çevrilmiş resurs kimi eyni olmayan əmək məsrəflərini və yaxud 
maliyyə xərcləri ilə turizmin inkişafında əsas rol oynayırlar. İlkin 
resurs kimi turizm fəaliyyətinin əsas məqsədini, onun istehsal 
məhsulunu və xidmət şərtlərini müəyyənləşdirir. Təbii-coğrafi 
potensial turizm fəaliyyətinin məkan və məqsəd funksiyasını, 
onun əsas istiqamətlərini və biznes planını tərtib etməyə şərait 
yaradır. Coğrafi potensial olaraq turizmin ərazi üzrə yerləşməsi, 
sahibkarlıq fəaliyyəti üçün potensial proqramların qəbulunu 
müəyyən edir. Təbii-coğrafi amil olaraq turizmin inkişaf 
konsepsiyası və uyğun proqramı onun iqtisadi əsaslandırılması 
üçün və təbii-coğrafi şəraitin turizm fəaliyyətində səmərəliliyin 
artırılmasına təsiri kimi qiymətləndirilir. Turizmin motivi onun 
ərazi üzrə ixtisaslaşması və əhalinin məskunlaşması məqsədləri, 
təbii-coğrafi amillərin təsiri ilə bağlıdır.
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Funksional resurs model olaraq turizmin təbii-coğrafi 
resurs potensialım aşağıdakı kimi təsvir etmək olar:

Sxem 2.2. Turizmin funksional resurs modeli

Demoqrafik amil olaraq əhalinin artımı turizm üçün əsas 
rol oynayır. Azərbaycan əhalisinin təbii artımını və onun 
məşğulluq ehtiyaclarım əlverişli mühit kimi qiymətləndirmək 
olar. Hər min nəfərə görə əhali artımının 1991-ci ilə nisbətən 
20 nəfərdən son illər 12-15 nəfərə düşməsinə baxmayaraq yeni 
iş yerlərinə tələbat baxımından respublikada ehtiyacların digər 
MDB məkanı ölkələrinə nisbətən əlverişli şəraitin olması ilə 
xarakterizə olunur.

Regionlarm əmək ehtiyatları və onlarda məşğulluq səviy
yəsinin təhlili və həmin regionların təbii şəraiti və sahibkarlıq 
mühiti ilə əlaqəsi turizmin inkişafı üçün ehtiyatların olmasını 
sübut edir. Tədqiqatlar göstərir ki, iqtisadi regionlarda əmək 
qabiliyyətli əhalinin çatışmaması halları demək olar ki, yox 
dərəcəsindədir [24, səh. 189-190]. Əksinə, regionlarda tələbat
dan artıq əmək ehtiyatları mövcuddur. Lakin əmək resurs
larının təbii-coğrafi regionlar arasında müəyyən həcmdə fərqlər
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möcuddur. Respublika üzrə əmək resurslarının yüksək göstə
riciləri olan əsasən Lənkəran, Yuxarı Qarabağ, Gəncə-Qazax, 
Şəki-Zaqatala və s. regionlardır.

Cədvəl 2.4
Regionların əmək ehtiyatları və onların gəlir 

səviyyəsi (2012-ci ilin əvvəlinə)

İqtisadi
rayonlar

Əhalinin 
sayı, min 

nəfər

İqtisadiyyatda 
muzdla 

işləyənlər, 
min nəfər

Orta aylıq 
nominal 

əməkhaqqı, 
manat

Əhalinin 
gəlirləri, 

min manat

Azərbaycan
respublikası

9235,1 1387,5 364,2 30633500,0

Bakı şəhəri 2122,3 599,9 517.2 16205449,7
Abşeron 
iqtisadi rayonu

529,1 75,1 271,1 1250077,0

Gəncə-Qazax 
iqtisadi rayonu

1205,2 136,5 233,7 2774242,4

Quba-Xaçmaz 
iqtisadi rayonu

505,4 49,2 261,7 1147743,5

Yuxarı 
Qarabağ 
iqtisadi rayonu

628,8 41,6 215,3 282779,4

Lənkəran 
iqtisadi rayonu

855,7 6 6 ,0 235,1 1640728,5

Aran iqtisadi 
rayonu

1863,5 206,7 234,1 4120326,4

Dağlıq Şirvan 
iqtisadi rayonu

292,0 26,6 225,6 583677,9

Kəlbəcər- 
Laçın iqtisadi 
rayonu

232,9 2 0 ,2 245,6

Şəki-Zaqatala 
iqtisadi rayonu

581,7 68 ,2 213,1 1182727,0

Naxçıvan MR 
iqtisadi rayonu

418,5 97,5 342,8 1445748,2

Mənbə: AR DSK-nin məlumatları əsasında tərtib edilmişdir. 
Cədvəldən göründüyü kimi Şəki-Zaqatala iqtisadi

rayonunda xeyli işçi qüvvəsinin olmasına baxmayaraq ən aşağı
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əməkhaqqı bu rayona məxsusdur. Bu iqtisadi rayonun təbii- 
coğrafi potensialının yüksək olmasını nəzərə alsaq, burada 
ucuz məsrəflərlə kapital qoyuluşu hesabına yüksək gəlir əldə 
etmək olar. Həmçinin Bakı şəhərini çıxmaqla regionlarda ucuz 
işçi qüvvəsinin olmasını cədvəldən daha aydın görmək olar.

Turizmin inkişafında əhali amili, onun ayrı-ayrı region
lar üzrə sayı və məşğulluq səviyyəsi və əmək fəaliyyətinin xa
rakteri, onun turizmin inkişafı üçün əlverişli baza yara
dılmasına səbəb olur. Belə ki, regionlarda təbii-coğrafi şəraitin 
əlverişliliyi və orada əhalinin əmək qabiliyyətli hissəsinin 
kifayət qədər olması turizmin inkişafı ilə miqrasiyanın 
qarşısının alınmasına təsir edir. Turizmin inkişafında təbii amil 
olaraq əhalinin kənd və şəhər ərazisində məskunlaşması ev 
təsərrüfatının regionlarda inkişafı və ixtisaslaşma səviyyəsi, 
həmçinin əhalinin ailə tərkibi, ailədə işləyənlərin, ev təsərrüfatı 
ilə məşğul olanların istehsal etdiyi məhsul və xidmətin əsas 
istehlak xüsusiyyətləri rol oynayır.

Turizmin inkişafı ilə əhalinin demoqrafik tərkibi və 
regionlar üzrə yerləşməsi turizm sahəsində məşğulluğu artırır 
və turistlər üçün zəruri olan xidmət və əmtəə təklifinin 
artırılmasına səbəb olur. Bu da təbii-coğrafi amillə əhalinin 
regionda tarazlı inkişafına səbəb olur. Respublikada dağ 
regionlarının təbii-coğrafi amil kimi turizmin inkişafı üçün 
istifadə edilməsinə və onun əlavə xərclərinin azalmasına səbəb 
olur. Azərbaycan regionlarının hər birində müəyyən olunmuş 
turizm məhsulunun növü üzrə fərqli şərait mövcuddur. Belə ki, 
coğrafi cəhətdən və iqliminə görə iqtisadi zonaların poten
sialım turizm məqsədi üçün istifadə etmək, ərazi kompleksləri 
üzrə təşkil olunduqda iqtisadi cəhətdən daha əlverişli sayıla 
bilər. Kəndin coğrafi və demoqrafiq mühiti turizmin inkişafının 
spesifik xüsusiyyətlərini yaradır. O cümlədən kənd əhalisinin 
torpaq payı, fərdi təsərrüfatı, dağ və çaylardan istifadə etməkdə 
sərbəstliyi və bu resurslarla təminat səviyyəsi, onların özlərinin 
təbii resurslardan istifadə etməsi potensialını artırır. Belə ki,
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Şabran, Masallı, Naxçıvan, Kəlbəcər, Şuşa və digər regionların 
mineral su ehtiyatlarından istifadə etmək üçün kiçik biznes 
fəaliyyətinin təşkili, daxili turizmin və xarici vətəndaşlara fərdi 
xidmətin rolunu artırır. Təbii resurslardan turizm məqsədi ilə 
istifadə yolları yeni təsərrüfat formalarını meydana atır, 
turizmə xidmət üçün ucuz məsrəflər kiçik biznes fəaliyyətini 
stimullaşdırır və mərkəzləşdirilmiş xərcləri azaldır.

Turizmin inkişafında təbii-coğrafi resurslar digər resurs
lardan mülkiyyət formalarma və istifadə mexanizmlərinə görə 
fərqlənir. Belə ki, təbii-coğrafi resurslardan istifadə bütöv mül
kiyyətçilər tərəfindən icazə statusuna malikdir. Ancaq hüquqi 
və fiziki şəxslərin statusundan asılı olmayaraq turizm məqsədi 
ilə istifadə olunan təbii-coğrafi resurslar pullu prinsiplər 
üzərində baş verməlidir. Pullu resurs kimi təbii-coğrafi resurs
lardan turizm məqsədi üçün istifadə edilməsi hüquqi normalar 
olaraq xüsusi razılıq (lisenziya) almaqla reallaşır. Xüsusi ra
zılıq təbii-coğrafi resursların biznes planları əsasında müəyyən 
prinsiplər və məhdudiyyətlər üzrə baş verməlidir. Prinsiplər 
həmçinin iqtisadi mexanizmlər və hüquqi normalar üzərində 
qurulur, iqtisadi mexanizmlər olaraq təbii resursların turizm 
məqsədləri üzrə istifadəsində güzəştli yardımlar, vergidən azad 
olma və yaxud güzəştli kreditlər və digər dövlət himayə sistemi 
tətbiq etməklə təbii-coğrafi resursların təkrar istehsalım təmin 
etmək mümkün olmalıdır. Bu isə təbii-coğrafi resursların 
turizm məqsədi ilə istifadəsində müəyyən güzəşt sistemi onun 
sahələr arasında rəqabət mühitində turizmə olan ehtiyaclarını 
və ondan istifadə intensivliyini artıra bilər. Ona görə də təbii 
resurslardan istifadə zamanı pulsuz və güzəştli istifadə olunan 
resursların verdiyi gəlirlər müəyyən fondlarla və yaxud 
perspektiv ödəmələr yolu ilə tənzimlənilə bilər.

Təbii resurslar torpaq, minerallar, su və yaşıllıq ehti
yatları, daş, gil, mineral sular və digər istehsal və istehlak 
xarakterli xammal və məhsullar olduğu üçün, onun istifadə 
dərəcəsi eyni iqtisadi potensiala malik olmayan hüquqi və
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fiziki şəxslər, fərdi istehlakçılar tərəfindən eyni olmayan 
səmərə verir. Bu səmərənin inteqra! effekti turizmin inkişafına 
yönəldikdə bu sahənin istehsal imkanlarını artırır, turist tutumu 
genişlənir, əsas fondları və dövriyyə vəsaitləri multipikasiya 
səmərəsi yolu ilə daha da artır və təkrar istehsal dəyəri 
genişənır. Təbii-coğrafi sərvətlərin turist məhsulunun ixtisas
laşması istiqamətini və sahədə potensialın maddi-əşya, kapital 
strukturunu formalaşdırır. O cümlədən, dağ regionlarında qış 
ayları üçün idman, xizəksürmə, mədən suları, regionlarda 
sağlamlıq-profilaktika tədbirləri həyata keçirən müəssisələrin 
artmasına şərait yaradır. Quba, Xızı, Xaçmaz regionlarında 
turizmin inkişafının əsas istiaqamətləri 1 -2 günlük turizm üçün 
əhəmiyyətlidir. Bu regionarda dəniz və dağ iqlimi, onlarm ərazi 
cəhətdən yaxınlığı və infrastruktur obyektləri ilə zənginliyi 
turizmin aqlomerasiya səmərəsini artırır. Dəniz turizminin 
Bakı-Abşeron iqtisadi zonasında genişlənməsinə şərait yaradır. 
Bu regionda beynəlxalq turizm üçün şəhər aqlomerasiyası, 
formalaşmış infrastruktur potensialı həmçinin otel və ictimai 
iaşə obyektləri, serviz xidməti turizmin inkişafının formalaşmış 
potensialı haqqında əsas verir.

Təbii sərvətlərin mühüm sahəsi kimi mineral sulardan 
istifadə etməklə sanatoriya-kurort sahələrinin inkişafına istiqa
mət rolunu oynayır. Respublikada müalicə məqsədləri üçün 
istifadə oluna bilən Kəlbəcər “İsti su”, Naxçıvan “Sirab” suyu, 
“Duzdağ” mədənləri, Dandağ arsenli su mənbəələri, həmçinin 
Masallı suyu sanatoriya-mualicə obyektlərinin artırılması üçün 
ehtiyatlara malikdir.

Naftalan müalicə kompleksinin genişlənməsi, Abşeron 
ərazisində ürək-damar müalicə obyektlərinin artırılması və 
erməni təcavüzündə olan zəbt olunmuş Şuşa İstisu dağ zonaları 
daxili və beynəlxalq turizm üçün əhəmiyətlidir.

Turizm kompleksləri turistlər üçün yaradılan şəraitin 
bütün aspektlərini əhatə edir və təbii resurslar və əhali prob
lemləri ilə bağlı olduğu üçün onun inkişafı regionların komp
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leks inkişafını müəyyənləşdirir. Regionun kompleks inkişafının 
dövlət proqramlarında, hər bir regionun iqlim və resurs 
şəraitinin iqtisadi dövriyyəyə cəlb edilməsi yolları verilir.

Turizm kompleksinin yaradılması müasir bazar iqtisa
diyyatı şəraitində strateji istiqamət olaraq dövlət proqram
larının tərkib hissəsi olduğu kimi, hər bir regionun təbii-coğrafi 
potensialım və resurs ehtiyatlarını nəzərə almaqla strateji və 
menecmet obyekti kimi idarə olunur. Hər bir regionun təbii- 
coğrafi potensialı həmin regionun istehsal strukturunu, bazara 
çıxarılan məhsulların marketinq strukturunu müəyyənləşdirir. 
Regionda məqsədli məhsul və xidmət istehsalı turizm tələbatım 
nəzərə almaqla və yerli resursların quruluşuna uyğun təşkil 
olunur. Resurs yanaşma tipologiyası regionların istehsal və 
istehlak strukturunun ixtisaslaşma səviyyəsini və həmin 
resurslardan istifadənin səmərəli variantını hazırlayır.

Turizm altında olan təbii sərvətlərin və mühitin kollektiv 
istifadə xarakteristikası həmin sərvətin təkrar istehsalı üçün 
mülkiyyətindən asılı olaraq haqq almaq prinsiplərini müəy
yənləşdirir. Yerli idarəetmə orqanları renta gəlirləri şəklində 
istifadə olunan təbii sərvətlərə görə haqq almalıdırlar. Bu 
haqqın həcmi təbii resurslara olan tələb və təklifindən asılı 
olaraq, həmin sərvətlərin təkrar istiehsalı üçün zəruri olanq də
yərə uyğun mübadilə olunmalıdır. Beləliklə təbii resursların 
istifadəsində, istifadə olunan hissəyə görə pay vermə nəzərdə 
tutulur.

Təbiilik həmçinin turizmin inkişafında Milli, ənənəvi 
dəyərlərin kommersiya əldə etmək üçün dövriyyə cəlb edilməsi 
və bu təbii ənənə və sosioloji amilin maddiləşmiş, yaxud xid
mət formasında turizm dövriyyəsinə cəlb edilməsinin stimul
laşması mexanizmini əhatə edir. Bu dəyərlərin əsasını əmək 
bölgüsü təşkil edir. Əmək bölgüsündə turizm fəaliyyəti kollek
tiv təşkil olunmuş obyektlər və fərdi istesalda turistlər üçün 
satılan və onlara xidmət göstərmək xüsusiyyətləri ilə müəy
yənləşir. Fərdi əmək bölgüsündə ixtisaslaşma təbii sərvətlərin
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özü üçün istehlak tədarükünə və turistlə üçün istifadə 
edilməsinə və gəlir əldə etmək niyətini güdür. Beləliklə təbii 
otlardan ərzaq tələbatı, şirniyyat üçün məhsul istehsalı, habelə 
çay dəstgahı və meyvə-tərəvəz şirələri, turşu, həmçinin pendir 
istehsalı üçün təbii sərvətlərdən istifadə edilir. Azərbaycanda 
meşə resursları turizm sənayesi üçün xammal, o cümlədən ağac 
mətbəx əşyaları, taxta süvenirlər, muncuq və həmçinin müx
təlif mənzil əşyaları hazırlayıb, satmağı imkan verir. Region
ların təbii sərvəti olan meyvələrindən, tərəvəzlərindən nadir 
tapılan Milli xörəklər hazırlayıb turistlərə ərzaqla təmin etmək 
Milli, ənənəvi hal kimi genişlənir.

Turizmin inkişafında coğrafi potensial mövcud və təkrar 
istehsal olunan iqtisadi coğrafi amilləri və onların artırılması, 
mühafizəsi həmçinin təkrar istehsalı ilə bağlıdır. Iqisadi-coğrafi 
amil kimi məhsuldar qüvvələrin və hər bir fəaliyətin regionlar 
üzrə məhsuldarlığı, ayrı-ayrı sahələrin və fəaliyyət növlərinin 
Azərbaycan ərazisində yerləşməsi və onlardan istifadənin 
intensivliyi rol oynayır. Belə ki, bazar münasibətləri şəraitində 
sosial infrastrukturun yerləşməsi və inkişaf səviyyəsi, əhalinin 
həyat səviyyəsinin və yoxsulluq səviyyəsinin coğrafiyası 
turizmin inkişafı üçün dominant rolu oynayır. Prinsipial olaraq 
turizmini coğrafiyası ayrı-ayrı amil və resursların coğrafiyası 
ilə bağlıdır. Əhali coğrafiyası yerli əhalinin turizmin inkişafı ilə 
bağlı əmək ehtiyatlarını və onun xidmət sferasında işçilərinin 
sayım və yaxud digər təsərrüfat fəaliyyəti ilə turizmin inkişa
fına təsir edirlər. Belə ki, ev təsərrüfatında fəallıq həmin ev 
təəsərrüfatmın iqtisadi tələbatı, fəal iş qüvvəsinin sayı, 
həmçinin ev təsərrüfatında turizm bazarı üçün istehsal edilən 
maddi və mənəvi nemətlərin həcmi ilə müəyyənləşir.

Təcrübə göstrərir ki, yerli əhalinin mərkəzləşdirilmiş 
istehsal və yaxud xidmət sferası üçün istifadəyə cəlb edilməsi, 
gəlmə əhaliyə nisbətən iqtisadi cəhətdən səmərəlidir. Belə ki, 
gəlmə əhalinin mənzil təminatı və xərclərinə olunan əlavələr 
bütövlükdə turizm xərclərini artırır. Bu isə layihənin iqtisadi
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səmərəsini azaldır. Turizm obyektlərinin yaşayış məskənlərinə 
yaxınlığı, kommunikasiya xərclərini azaltmaqla əhalinin işlə 
təmin olunmasına, onların öz məhsullarının turizm bazarına 
çıxarılmasına və həmçinin turizm obyektlərində işləyənlərin 
əlavə nəqliyyat və yaşayış xərclərinin azalmasına səbəb olur. 
Azərbaycanın hava limanlarının mövcud vəziyyəti və prespek- 
tivi, dəmiryolunun formalaşmış əlaqələri və həmçinin yollar və 
beynəlxalq əlaqələrin inkişafı ilə yeni kommunikasiya vasi
tələri turizmin inkişafı üçün əlavə şərait yaradır. Təbii ki, bu 
mühit təbii amil olsada, onun yaradılması üçün kapital və 
resurs potensialı istifadə olunmuşdur. Azərbaycanda iqtisadi və 
sosial potensialın turizm məqsədi üçün istifadəsi, onun daha 
səmərəli və alternativ inkişaf layihəsi kimi qəbul edilməsi 
deməkdir.

Azərbaycanın təbii sərvətləri və formalaşmış iqtisadi 
potensial yeni resursların kombinasiyasını yaradır. Daha çox 
təbii resursların əvəz edilməsi və kombinasiyası ilə yeni 
resurslar yaradılmasına gətirib çıxarır. Təbii resursların azlığı 
və yaxud onun səmərəli olmaması, alternativ resurs yaradılması 
yollarının axtarılmasınına gətirib çıxarır. Belə ki, elmi-texniki 
tərəqqinin tətbiqi ilə resurs potensialının çoxalması təkrar 
istifadəsi və texnoloji olaraq təzələnməsi, zəruri alternativ 
inkişaf istiqaməti olaraq təbii resursların istifadə strategiyasını 
formalaşldırır. Turizm sferasına bir sıra sahələr daxil olduğu 
üçün həmin sahələrin və fəaliyyətlərin uzlaşması maraqlar əsa
sında olur. Turizm potensialının formalaşmasında və onun 
istifadəsində təbii sərvətlərin rolunu qiymətləndirmək üçün 
onun bazar qiymətləri əsas rol oynayır. Həmin resursların 
qiyməti bir sıra məqsədlər və texnoloji proseslərdə müxtəlif 
yanaşma ilə həyata keçirilir. Belə ki, yaxın sahələr kimi 
kommersiya mənfəəti həmin resursların qiymətinin ayrı-ayrı 
proseslər və texnologiyalar şəraitində müxətif olur. Ona görə 
də resursların turizm məqsədi ilə istifadəsi turizm məhsulunun
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qiyməti və onun istehsalında birbaşa xərclər və təkrar istehsal 
qiymətlərində nəzərə alınmış təbii sərvətlər nəzərə almır:

Тј  = + К
U

W = T , - I . C ,

(2.2)

Burada Tj - j məhsulunun son bazar qiyməti, Cy -  j 
məhsulunun istehsalına çəkilən i -  xərclər.

Tj -  təbii resursların modifikasiya olunmuş bazar 
qiymətləridir.

Turizmin təbii sərvətlər, coğrafi amillər və şəraitdən asılı 
olaraq təşkili və idarə olunmasında təbii sərvətlərin eyni 
olmaması və istifadəsinin səmərəliliyi dərəcəsindən asılı olaraq 
differensial renta formasında gəlirlər əldə edilir. Bu gəlirlərin 
bölgüsü metodikası stimullar və təkrar istehsal qanununauy- 
ğunluqları üzərində qurulduqda region maraqları təmin olun
muş olur. Yerli resursların istifadəsi həmin resursların sahib
karlıq hüququ olan hüquqi şəxslərə, ərazilərə və fiziki şəxslərə 
haqq verilməsi yolu ilə mümkün olmalıdır. Hüquqi şəxs 
tərəfindən turizm məqsədi ilə istifadə olunan dağ, meşə, su və 
həmçinin artıq istifadə olunmuş komplekslərin (lagerlər, sana
toriyalar və s.) ərazinin tarazlığını və onun ekoloji mühitinin 
saxlanıması haqqı verilməlidir. Bu haqq turizm inkişaf etdikcə 
və hər hansı ərazidə rəqabət mühitli turizm obyektləri forma
laşdıqca, resursdan istifadə haqqı tələb və təklif qanununa 
uyğun olaraq dəyişir. Ölkəyə gələn turistlərin zövqü onların 
fiziki sağlamlığı və onların fərdi tələblərini nəzərə almaqla 
müəyyən normativ bazaya və məsrəflərə uyğun tikilən ob
yektlər eyni vergi normaları ödəməlidirlər. İnsan təbii resurs 
olaraq, onun istehlakçı və turizm infrastrukturu yaradıcısı kimi 
stmullaşdınİması sosial maraqlardan daha çox iqtisadi maraq 
obyektinə çevrilir.
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Respublikanın iqlimi, zəngin təbiəti, maddi-mədəniyyət, 
abidələri turizmin yeni növlərinin inkişafına imkan verir. 
Turizm ehtiyatları tarixi, ekoloji, ekzotik, təbiət, id m a n , m ə d ə n i  
turizm növlərinin inkişafı baxımından perspektivlidir.

Azərbaycanda dövlət tərəfindən qorunan 6308 tarix və 
mədəniyyət abidəsinin 65-i dünya, 2034-ü ölkə, qalanı isə yerli 
əhəmiyyətlidir. YUNESKO-nun Dünya İrs Siyahısına Azər
baycandan İçərişəhər, Şirvanşahlar sarayı və Qız qalası salın
mışdır (2000). "İçərişəhər" Tarix-Memarlıq Qoruğunun ərazi
sindəki 10 dünya, 27 ölkə əhəmiyyətli abidə maraqlı turizm 
obyektləridir.

Əlverişli iqlim şəraiti (Lənkəran-Astara, Nabran-Yalama, 
Abşeron və b.), müalicəvi mineral sular, neft və palçıqlar 
(Lənkəran, Kəlbəcər, Naxçıvan, Naftalan Abşeron və b.) sağ
lamlıq turizminin inkişafına geniş imkan yaradır. Respublikada 
dövlət təbiət qoruqlarının (DTQ) və milli parkların (MP) 
sayının artması təbiət, ekoloji, ekzotik turizm növlərinin 
inkişafını sürətləndirmişdir. Soyuq iqlimli bölgələrdə (Kiçik 
Qafqaz, Naxçıvan, Şəki, Zaqatala, Qusar, Lerik, Şamaxı və b.) 
turizmin alpinizm, dağ-xizək idmanı növləri inkişaf etdirilir. 
Bakı, Maştağa, Gəncə, Quba, Naxçıvan, Lənkəran, Bərdə, 
Şəki, Şamaxı və digər ərazilərdə açılmış Olimpiya idman 
komplekslərində (OIK) milli, regional və beynəlxalq miqyaslı 
idman yarışlarının keçirilməsi turizm əlaqələrini genişləndirir. 
Şəkidə və Qubada OIK-lərin nəzdində müasir mehmanxanalar 
tikilmişdir.
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2.3. Turizmin motivasiyasının regionların turizm 
seqmentləşməsinə təsirinin qiymətləndirilməsi

Turizmin daxili strukturu turistlərin motivi və istehlak 
davranışı ilə planlaşdırıla bilər. Amma turist motivi gələn 
turistlərin istehlak davranışı, şəxsi xüsusiyyətləri ilə müəyyən 
olunduğu üçün onun hər birinin seçimi ilə tənzimləmək çətin 
olduğundan, ilk əvvəl istehlakçı seqmentlərinin öyrənilməsi və 
istehlak strukturunun qiymətləndirilməsi həyata keçirilməlidir.

Qeyd edək ki, turizm bazan marketinq baxımından isteh
lakçılardan ibarətdir. Onlar öz zövqlərinə, arzularına, tələbat
larına görə bir-birindən fərqlənirlər və müxtəlif motiv əsasında 
turizm xidmətindən istifadə edirlər. Ona görədə turizmdə 
marketinq fəaliyyətinin uğurlu həyata keçirilməsi üçün müx
təlif kateqoriyalı istehlakçıların fərdi uçotunun aparılması 
zəruriliyi yaranır. Bu isə bazarın seqmentləşdirilməsinin əsasını 
təşkil edir. Seqmentləşdirmənin köməyi ilə potensial isteh
lakçıların ümumi sayından turizm məhsuluna tələbatı nisbətən 
uyğun gələn müəyyən tip kateqoriyalar seçilir.

Turizm bazarının seqmetləşdirilməsi potensial isteh
lakçıların davranış üzrə təsnifləşdirilməsi və onların tələbinin 
kəmiyyət və keyfiyyət xüsusiyyətləri ilə müəyyənləşir. Başqa 
sözlə seqmentləşdirmə aparmaqla müəssisələr bazan ayrı - ayn 
istehlakçılar qrupuna bölür, onların hər biri üçün eyni və ya 
müvafiq xidmət forması təklif olunur.

Seqmentləşdirmədə əsas məqsəd - turizm məhsulunun 
ünvanlılığmı təmin etməkdir, belə olmadıqda o bütün isteh
lakçıların suallarına birbaşa cavab verə bilməz [50, səh. 215]. 
Bunun köməyi ilə marketinqin əsas prinsipi -  istehlakçıların 
orientasiyası reallaşır. Yalnız bu halda turizm müəssisəsi zəif
ləmir, əksinə öz qüvvəsini toplayaraq əsas məqsədə istiqa
mətləndirir. O cümlədən dəyişik forma və metodlarla satışın 
effektivliyinin yüksəldilməsinə nail olur.
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Turizm bazarında seqmentləşmə bir tərəfdən turizm 
müəssisələrində marketinq fəaliyyətinə uyğun bazann hansı 
hissəsinə daxil olmağı və obyektin müəyyənləşdirilməsini (hər 
şeydən əvvəl istehlakçıların) özündə əks etdirir, digər tərəfdən 
-  bu bazar qərarlarının qəbulu prosesinə idarəetmə yanaş
masıdır və marketinq elementlərinin ortimal əlaqələndiril
məsinin seçimi üçün əsasdır.

Turizmdə marketinq təcrübəsi təsdiq edir ki, bazarın 
seqmentləşdirilməsi:

- daha prespektivli məqsədli bazar seçimində önəmli rol 
oynayır;

- istehlakçıların tələbatını maksimum səviyyədə ödəməyə 
imkan verir;

- optimal marketinq strategiyası seçiminə kömək edir;
- real və uğurlu məqsədin əldə olunmasına imkan yaradır;
- istehlakçıların bazarda davranışı haqqında informasiya 

təminatına əsaslanaraq qəbul olunan qərarların səviyyəsinin 
yüksəldilməsinə imkan verir;

- təklif olunan xidmətin və bütövlükdə müəssisənin rəqa
bət qabiliyyətinin yüksəldilməsini təmin edir;

- turizm müəssisənin marketinq məsrəflərinin opti- 
mallığmı təmin edir;

- rəqabət mübarizəsindən yayınmağa və ya onun səviy
yəsini məşğul olmayan seqmentin öyrənilməsi yolu ilə aşağı 
salmağa imkan verir;

Bazarın seqmentləşdirilməsinə heç şübhəsiz turizmdə 
marketinq proqramının vacib bir tərkib hissəsi kimi baxmaq 
lazımdır. Çünki rəqabət mübarizəsində nailiyyət əldə etmək 
seqmentləşdirmənin nə qədər düzgün həyata keçirilməsi ilə 
bağlıdır. Bu zaman effektivliyin təmin olunması üçün seq- 
mentasiya müəyyən əlamətlər üzrə həyata keçirilməlidir.

Turizmdə seqmentləşdirmənin əsas əlamətləri bunlardır: 
coğrafi; demoqrafik; sosial-iqtisadi; psixoqrafik və davranış.
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Coğrafi əlamətə görə seqmentləşdirmədə müxtəlif isteh
lakçılar qrupunda eyniliklər və üstünlüklər, bu və ya digər 
ərazidə yaşaması ilə müəyyənləşir.

Coğrafi seqmentləşdirməyə müəyyən tarixi, siyasi, etnik 
və dini birliyə malik olan bütün ölkə və ya ölkələr qrupu üzrə 
baxmaq olar.

Demoqrafik əlamət (istehlakçıların cinsi, yaşı, ailə üzv
lərinin sayı və s.) saym kifayət qədər dəyişkənliyi ilə bağlıdır. 
Məsələn: yaşa görə turizm bazarını müxtəlif seqmentlərə 
bölmək olar; hansı ki, onlar üçün müxtəlif turizm məhsulu 
təklif olunmalıdır:

- uşaqlar;
- gənclər (15-24);
- nisbətən gənclər, iqtisadi cəhətdən fəal əhali (25-44) 

əsasən ailəlikcə (uşaqları ilə) səyahət edənlərdir;
- orta yaşlı iqtisadi cəhətdən fəal əhali (45-65) bunlar 

əsasən uşaqlar olmadan səyahət edənlərdir;
- “üçüncü” yaş turistlər (65 yaş və yuxarı).
Birinci seqmentləşmə yşaq turizminə aiddir, onların tu

rizm davranışı əsasən valideyinlərin və böyüklərin qərar
larından asılı olur.

Gənclər turizm bazarının mühüm seqmentini təşkil edir, 
onlar əsasən nisbətən ucuz səyahətə və daha az dəbdəbəli 
yerləşmə və nəqliyyat vasitəsinə, şən gecə əyləncələrinə (bar, 
diskateka, konkurs və s.) üstünlük verirlər. Bu tip istehlakçılar 
üçün yüksək turizm aktivliyi müşahidə olunur. Onlar gənc 
insanlarla ünsiyyət qurmağa, dərk etməyə və asudə vaxtların
dan maksimum yararlanmağa can atırlar.

25 -  44 yaşlı istehlakçılar seqmenti üçün ailəvi turizmdən 
istifadə etmək xarakterik xüsusiyyətdir. Bununla əlaqədar 
olaraq uşaqlar üçün oyun meydançaları, uşaq hovuzları və 
digər vasitələrin olması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu hal 
turizm komplekslərinin yaradılması zamanı xüsusilə vacibdir.

45 -  65 yaşlı seqmentə daxil olan istehlakçılar mövcud 
vəziyyətdə iqtisadi cəhətdən fəal əhali hesab olunur. Lakin
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onların turizm davranışları öz uşaqlarının tələbatına, arzu və 
maraqlarına əsaslı təsir göstərmir. Bu yaşda olan turistlər rahat
lığın və kamfortun yüksək olmasmı, onların peşə maraqlarma 
uyğun olan obyektlərlə tanış olmağı və məzmunlu ekskursiya 
proqramlarını tələb edirlər. Onlar əsasən qısa müddətli (2-4 
gün) səyahətlərə üstünlük verirlər.

“Üçüncü” yaş qrupuna aid olan turistlər nəinki kamfort 
tələb edirlər, həmçinin xidmət heyyəti tərəfindən fərdi diqqət, 
yüksək səviyyədə tibbi xidmət, restoranlarda dietik xörəklər, 
mehmanxanada yerləşdirilməsini, sakit yer və s. tələb edirlər.

Sosial-iqtisadi əlamət -  turizm istehlakçılarının ictimai 
əsaslarla sosial mənsubiyyətinə, ixtisas səviyyəsinə, təhsil və 
gəlir səviyyəsinə görə seqmentə bölünməsidir. Bu zaman 
iqtisadi fəal əhali ilə qeyri-fəal əhali arasında turizm davranı
şında əsaslı fərq yaranır. Turist davranışına əhalinin gəlirləri 
əsaslı təsir göstərir. Belə ki, gəlir səviyyəsi yüksək olan 
istehlakçılarda turizmə tələbat daha yüksək olur.

Psixoqrafik seqmentasiya istehlakçıların bütün kompleks 
xüsusiyyətlərini birləşdirir. Bütövlükdə həyat tərzi anlayışı 
kimi ifadə olunur.

Davranış əlaməti psixoqrafik əlamətlə bağlı olaraq müəy
yənləşir. Onun əsasında istehlakçıların davranışının müxtəlif 
aspektlərinin təhlili dayanır. O cümlədən, səfərin motivi, xid
mətin həssaslığı, istifadə olunan nəqliyyat vasitəsi, yerləşmə 
vasitəsi, səyahətin forması, səyahətin müddəti və s.

Turizm bazarının əsas xüsusiyyəti onun kontingentlərinin 
subyektlərin, regionun və ölkənin maraqlan və bu maraqların 
uzlaşmasına təsir edən obyektiv və tənzimlənən mexanizmlərin 
hazırlanması və tətbiqi ilə müəyyənləşir. Turizmin motivi 
istehlakçının tələbatı və bu tələbatı formalaşdıran əsas məq
sədlər təşkil edir. Turizmin motivinə bir sıra qrup amillər təsir 
edir. Bu amillərin bəziləri mövcud iqtisadi durum, reklam, 
turist sənayesinin vəziyyəti və turist olmuş insanların artmış 
ictimai fikri təşkil edir.
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Turizmin inkişafının motivi obyektiv və məqsədyönlü 
fəaliyyət mexanizmi olmaqla onun ölçülməsi və dəyişmə 
meylinin müəyyənləşməsi proqnozlaşdırma və idarəetmə üçün 
əsas rol oynayır. Motivləşdirmə turizmin sahə quruluşu onun 
fəaliyyətinin əsas istiqamətini və həmçinin tənzimləmə yol
larını müəyyən edir. Turizm motivləri insanların fərdi tələ
batlarını müəyyənləşdirən fizioloji, psixoloji baxışlar sistemi, 
dəyərləri, meyilləri və təhsil səviyyəsi ilə formalaşan rekrea
siya ehtiyacları kimi qəbul edilir [63, səh. 187]. Bu motivlərin 
şəraiti və parametrləri fərdi və ümumi ehtiyaclar mexanizmləri 
və onların ödənilməsinin konkret formaları ilə müəyyənləşir.

Motivləşmə istehlak davranışım və yaxud turist obyektlə
rinin ərazi və funksional təyinatının planlaşmasını müəyyən
ləşdirir.

Sxem 2.5. Motivləşmənin funksional modeli. Müəllif 
tərəfindən tərtib olunub.
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Turizmdə motivləşməyə turizm sahəsində müəyyən- 
mənada turistlərin turizm sferasında istehlak davranışı və seçim 
qabiliyyəti kimi də müəyyən etmək olar. Motiv ilkin növbədə 
turistlərin məqsədi ilə müəyyənləşir. Məqsədlər hər bir turist 
üçün ayrıca və məcmuu tələbat üçün xarakterik olan və bu 
tələbata adekvat olan dəyərlər məcmuusu kimi qəbul oluna 
bilər. Ona görə də motivləşmə xarakteri etibarilə obyektiv və 
subyektiv amillər olmaqla, turistlərin yaşadığı ölkənin və 
getmə yerinin yəni turist məqsədinin seçildiyi ölkə və xidmətin 
texniki-iqtisadi və istehlak davranışı üçün adekvatlığı dərəcəsi 
ilə ölçülür.

Turist motivlərini iqtisadi ədəbiyyatlarda: istirahət, ta
nışlıq, əyləncə, müalicə, dini vəziyyətini dəyişmə məqsədləri 
üçün, əsas məqsədlərə və alt məqsədlərə bölünür, bunu bir sıra 
göstəricilər və yanaşma metodları ilə müəyyən etmək 
mümkündür [63, səh. 191]. Turizm motivinin əsas məqsədi onu 
tamamlayan maraqlarla təşkil olunduqda onun reallaşması daha 
intensiv, tələbata uyğun artır. Belə ki, əgər sağlamlıq, idman, 
əyləncə və digər fərdi maraqlarla uyğunlaşırlarsa onda turizmin 
kompleks fəaliyyət dairəsi tamamlanmış olur. Ona görə də 
turizm fəaliyyəti öz rəngarəngliyi ilə məqsədlər sistemi və 
motivlərin uzlaşması vəhdəti halında təsvir olunur.

Turizm motivinin əsas məqsədi və onun formalaşması bir 
sıra fərdi təşkilati-iqtisadi amillərdən asılı olduğu üçün onun 
əsas istehlak məhsullarını və xidmət növünü seçmək fərdi və 
ümumi cəhətlərlə müəyyənləşir. Fərdi amil olaraq hər bir turist 
özünün istirahətini, turist məhsuluna olan ehtiyacını özünün 
mənsub olduğu parametrlər və amillər əsasında həyata keçirir. 
Onun yaşı, təhsili, pulunun miqdarı, dünyagörüşü və fiziki- 
psixoloji halı, onun dəyişmə dinamikası turistlərin davranışına 
təsir edir. Ona görə də turistlər motivlərinə və bu motivlərin 
reallaşma seqmentlərinə görə tiplərə, kateqoriyalara bölünür. 
Turizm menecmenti bu küllu motivlərin arxasında olan turist 
amillərini qiymətləndirməklə statistik qiymətləndirməyə və
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vahid göstərici ilə hər bir seqment üçün xarakterik motivləri və 
onların seçilməsi variantlarını verirlər.

Azərbaycanda turizmin motivasiyası iqtisadiyyatın 
quruluşu, kənd təsərrüfatının sahə və region üzrə yerləşməsi, 
əhalisinin məskunlaşma səviyyəsi və həmçinin yeni iş yerlərinə 
tələbatla və turizm məhsulu üçün münbit şərait yaradılması ilə 
xarakterizə olunur. Əhali daha çox ev təsərrüfatına bağlı olub, 
məhsul və xidmət bazarında ərzaq məhsullarını özünün isteh
salı hesabına ödəməyə üstünlük verir. Ərzaq bazarında yerli 
məhsulların xüsusi çəkisinin artması o cümlədən, onların ixrac 
olunması, həmçinin gəlmə turistlərin istehlakı üçün xammal, 
yaxud emal edilmiş şəkildə istifadəsi mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. Bu gün Azərbaycanda heyvandarlıq məhsullarının gəlmə 
turistlərin ərzaq tələbatına yönəldilməsi, hevandarlıqda ev 
heyvanlarının məhsullarından turizm sənayesi, turistlərin özləri 
ilə aparacaq məhsulların çeşidinə uyğun istehsalı və emalı əsas 
istehsal motivinin istiqamətlərini müəyyənləşdirir. Azərbaycan 
əhalisinin turist motivasiyası onların yaşı, təhsili, sosial statusu, 
mentaliteti, gəlirləri, işinin xarakteri, məzuniyyət müddəti və 
aldığı haqq, sağlamlığı, turizmin təşkili səviyyəsi, turist 
qruplarının sayı, coğrafi istiqamətlər və fəallıq dərəcəsi ilə 
qiymətləndirilə bilər.

Motivasiyanın iqtisadi və sosial demoqrafik tərəfi vardır. 
Əgər hər bir turistin məqsədinin səbəbini və onun bu seçimdə 
özünəməxsus əlamətlərini matrisa şəklində toplasaq, onda 
amillərin dəyişməsi ilə motivin dəyişmə meyitlərini qiy- 
mətləndimək olar. Belə ki, aşağıdakı matrisa sxeminin tətbiq 
edilməsini tövsiyə edirik (cədvəl 2.4).

Gəlirlərin səviyyəsinin dəyişməsi ilə turistlərin sayının 
artması arasında reqresiya dəyişməsinin, yaş əlamətinə görə 
turizm tələbatınını artmasının və ailə tərkibi ilə sosial vəziy
yətin turizm motivinə təsirinin kəmiyyət və keyfiyyət dəyiş
məsini idarə edə bilir. Təbii ki, turizm motivi onu müəyyən 
edən amillərdən bir mənalı və birbaşa asılı formalaşmır. Çünki,
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digər amillərin təsiri nəzərə alınmazsa onda turizm motivi 
təhrif olunmuş olur.

Cədvəl 2.4
Turist motivinin dəyişməsinə təsir edən amillərin 

qruplaşdırılması

Gəlirlərin
paylanması

yaş ailə
tərkibi

sosial vəziyyət Turistlərin sayı

X, Aı s , Sahibkar u ,
x 2 A2 S, dövlət U2
x 3 A3 s 3 qulluqçusu u 3
X4 A4 S4 pensiyaçı U4
X5 As S5 fəhlə U5
X6 Аб s 6 qadın

kişi
u 6

Azərbaycan əhalisinin turizm motivasiyası coğrafi və 
sosial-demoqrafık amillər baxımından öyrənilsədə onun 
iqtisadi amilləri baxımından az öyrənilmişdir. Əhali faktoru 
əhalinin yaş qrupları üzrə bölünməsi və bu yaş qruplarının 
sərbəst vaxtdan istifadə etməsi kimi turizm tələbatını öyrənirlər 
[54, səh. 21-24].

Əhalinin həyat səviyyəsi və onun sağlamlığı, dini etiqada 
fəallıq onun turizm məqsədini gerçəkləşdirir. Daha çox 
əhalinin sosial vəziyyəti olaraq, gəlir mənbəyinin xarakteri 
onun sərbəst vaxtını artırır. Bu isə öz növbəsində xarici ölkə
lərə turist məqsədi ilə getməyi daha çox reallaşdırır. Turizm 
motivinin obyektiv amillər üzrə formalaşsada onun qarşısını 
alan baryerlər mövcuddur. Turizmin inkişafının baryerləri bir 
sıra amillərdən formalaşır. Turizmin bahalaşması rifahı aşağı 
əhali üçün əlçatmaz olur. Ona görə də əhalinin istehlakında 
ayrı-ayrı məhsullarla tələbatın ödənilməsi dərəcəsi turizmin 
inkişafı üçün ehtiyatları müəyyən edir. Beləliklə gəlirlərin 
artması turizmə meyilliliyi ayrı-ayrı ailələr və fərdlər üçün eyni 
dərəcədə əsaslandırılır. İstehlakınm strukturunda ərzaq, qeyri-
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ərzaq və həmçinin maddi-mənəvi tələbatın ödənilmə dərəcəsi 
müəyyən hədlərdə normalaşdınlmış səviyyəyə çatıbsa, onda 
gəlirlərin sonrakı artması turizmə xərcləri artıra bilər. Ona görə 
də xərclərin bir-birini əvəz etməsi, bir sıra sahələrin, o 
cümlədən əhalinin turizmə olan ehtiyaclarını artıracaq. Mövcud 
istehlak davranışı modeli daha çox ərzaq və qeyri-ərzaq tələ
batını ödəməyə yönəlib. Azərbaycan əhalisinin xərc strukturu 
və yığımı turizmə olan imkanları müəyyənləşdirir. Əgər əhali 
yığımının motivi turizm məqsədidirsə, onda onun reallaşması 
gerçəkliyi həmin yığımın artımı ilə və bütövlükdə yığımn 
səviyyəsinə görə əhalinin paylanması qanunauyğunluğu müəy
yənləşdirir. Potensial baxımından hər bir faydalı əməklə 
məşğul olan işçi ildə məzuniyyət müddətini, yaxud həftədə iki- 
üç gün səyyar turist xidmətindən istifadə etmək arzusundadır. 
Ancaq həmin fərdin gəlir səviyyəsi və ailə üzvlərinin maddi 
tələbatını ödəmək zəruriliyi onun potensial turizm kontingenti 
olması məhdudluğunu yaradır. Ona görə də yoxsulluğun 
müəyyən edilməsində rifah səviyyəsinin yüksəldilməsi meyarı 
olaraq istirahət və rekreasiya tələbatı, onun ödənilməsi dərəcəsi 
sistem göstəricilərinə daxil edilməlidir.

Respublikada daha çox xarici turistlər üçün turist 
obyektlərinin tikilməsi və mövcud şəraitin təkmilləşməsi daha 
xarakterik rol oynayır. Xarici turistlərin motivinə uyğun şərait 
yaratmaq üçün turistlərin davranışını qiymətləndirmək və 
turistlərin tələbinə uyğun bazar strukturunu formalaşdırmaq 
əsas rol oynayır. Azərbaycanda xəzər sahili Bakı-Abşeron 
komplekslərinin nəqliyyat vəsaitləri ilə təchizat dərəcəsi və 
həmçinin beynəlxalq hava limanları, mehmanxana təsərrüfatı 
və ictimai iaşə xidmət obyektlərinin kifayət qədər olması xarici 
turistlərin respublikaya gəlmək və onların seçim motivini 
birləşdirir. Motivləşmə proqnozlaşdırma üçün vacib amildir.

Dövlətin turizm motivinə təsiri bir sıra turist obyekt
lərindən istifadə üçün təminat verilməsi və həmçinin həmin 
obyektlərin təkrar istehsalı üçün haqq yığılması prosesi turizm
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fəaliyyətində təşəbbüskarlığı artırır. Respublikada turizmin 
inkişafında təşəbbüskarlığın əsas amili kommersiya mara
ğından çox əhalinin və xarici turistlərin turizm məhsuluna 
ehtiyaclarının üstün artması qanunauyğunluğudur. O cümlədən, 
əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, onun ehtiyac mini
mumunun ödənilməsi və turizm üçün əlavə vəsaitlərinin yığıl
masına şərait yaradılması kimi sosial-iqtisadi motivlər daha 
aparıcı və dominant rolunu oynayır.

Gəlmə turistlərin respublikada yerləşməsi Bakı-Abşeron, 
Xızı-Şabran, Şəki-Zaqatala, Naxçıvan MR, Masallı-Lənkəran, 
İstisu-Laçm və Qarabağ iqtisadi regionları üzrə, həmin region
ların coğrafi-iqtisadi potensialını turizm dövriyyəsinə cəlb 
edilməsi məqsədi ilə ixtisaslaşma istiqamətində inkişaf etmə
lidir. Regionların inkişaf arientasiyası və sahibkarlığın inkişafı 
turizm fəaliyyətinə uyğun proqnozlaşdırıldıqda, turizmin ayrı- 
ayrı inkişaf göstəricilərinin inkişaf dinamikası müəyyənləşə 
bilir.

Turizm bazarının seqmentləşməsi həmin bazarın təş- 
kilati-iqtisadi quruluşunun elementləri üzrə aparılır. İqtisadi 
ədəbiyyatlarda turizm bazarı əmtəə və xidmət istehlakı kimi 
qəbul edildiyinə görə onun seqmentləşməsinə istehsal, istehlak 
və əhali üzrə ayrılıqda və sistem halında baxmaq olar. Turizm 
fəaliyyətində bazar seqmentləşməsi Saprunova V.B. tərəfindən 
marketinq prinsiplərinə və marketinq təşkilinə görə verilir 
[70, səh. 22-30]. Bir sıra ədəbiyyatlarda coğrafi, sosial-psi
xoloji amillərin turist məhsulunda payına görə seqmentləşmə 
aparılır [38, səh. 66-67]. Turizmin seqmentləşməsi onun məh
sulların tələbatın ödənilməsində roluna görə qiymətləndirməyi 
təklif edən sosialyönlü idarə etmənin dominant olmasını irəli 
sürürlər [19, səh. 31]. Turizmin seqmentləşməsi son nəticə 
olmaqla onun fəaliyyətində ayn-ayrı tərəflərin rolunu seqment- 
ləşmənin şəraiti kimi qəbul etməklə bu şəraiti potensial və 
adekvat ölçülə bilən “davranış strukturu” kimi təsvir etmək 
metodiki cəhətdən daha düzgündür. Turizm seqmentlərinin
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likvidliyi həmin əlamətlərin normal şəraitində “reaksiya gücü 
ilə ölçülür”.

Turizm fəaliyyəti kompleks müəssisələrin və vəzifələrin 
bölgüsü olmaqla vahid turist tələbatını ödəməyə yönəlmiş 
qarşılıqlı müəssisələrin məhsulu olduğu üçün onun seq- 
mentləşməsi funksional model kimi istifadə oluna bilər. Kapital 
qoyuluşu istiqamətində seqmentləşmə uyğun olaraq məsrəfləri, 
səmərəlilik və marketinq planı üzrə regionlarda həmin müəs
sisələrin yerləşməsi sxemi verilir. Bu vəzifələr aşağıdakı 
istiqamətlər üzrə reallaşır:

- arxitektura abidələrin yeniləşməsi, muzeylərin və arxeo
loji işlərin təzələnməsi, turist tələblərinə uyğun yeniləşməsi;

- yerləşmə obyektləri üzrə: mehmanxana, motel,
kempinqlər;

- xüsusi qida müəssisələri üzrə;
- turist məhsulu üzrə istehsal, suvenirlərin, milli əşyaların 

istehsalı;
- suvenirlərin reallaşması müəssisələri (salonlar, kiosklar, 

otelyelər və s.)
- kütləvi-mədəni xidmət obyektləri, idman müəssisələri 

və əyləncə müəssisələri;
- məişət xidməti müəssisələri;
- nəqliyyat vasitələri və texniki yardım;
- mühəndis avadanlıqları və ərazinin yaxşılaşması;
- anbar, soyuducu və kommunal xidmətlərin artımı;
- digər məhsul üzrə xərclər və tikintilər.
Turist məhsulunun həcmi, onun strukturu istehlakçıların 

davranışına uyğun layihələndirilir və hər seqmentin bütövlükdə 
istehlak strukturunda xüsusi çəkisinə uyğun kapital qoyuluşu, 
resurs potensialı və əmək ehtiyatları, onlardan istifadənin məs
rəf sxemi planlaşdırılır. Turizm seqmentləşməsinin onun 
inkişafının struktur dəyişmələrinə təsiri və formalaşma amili 
olaraq məntiqi sxemi aşağıdakı kimidir (sxem 2.5). Turizm 
seqmentləşməsi həmçinin turizm məqsədi və ölkələrə getmək,
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həmin ölkələrdən gələn turistlərin tələbatının öyrənilməsi və 
onların motivizasiya üzrə kompleks şəraitin yaradılması 
turizm menecmenti fəaliyyəti ilə bağlıdır.

Sxem 2.5. Turizmin seqmentləşməsinin 
kompleks sistemi.
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Turist əlaqələri tarixi, ənənəvi proses olmaqla for
malaşmış fikir, reklam və ictimai rəy əsasında dərinləşir və ge
nişlənir. Belə ki, Azərbaycan əhalisi MDB məkanı ilə form a
laşmış mədəni, işgüzar əlaqələrin davamı kimi yeni bazar tipli 
maraqlar kəsb edir. O cümlədən, Azərbaycanın tranzit ölkə 
olması onun iqtisadi əlaqələri, müştərək müəssisələrin artması 
turizm bazarında daha çox seqmentləşmə peşə, kommersiya 
maraqları üzrə qurulur.

Ölkəyə gələn turistlərin 93 faizinin hava nəqliyyatından 
istifadə edir: “Bir turistin Azərbaycan büdcəsinə verə biləcəyi 
səmərə isə dəqiq bəlli deyil. Təxmini hesablamalara görə, bir 
turistdən cəmi 600-700 dollar qazanılır. Bu sahənin inkişafını 
ləngidən əsas problemlər kimi Azərbaycanda istirahətin xarici 
ölkələrlə müqayisədə baha başa gəlməsi, xidmət səviyyəsinin 
yüksək o lm a m a s ı, turist cəlb etmək üçün lazımi işlərin görül- 
məməsi, ölkənin piarmın profesional səviyyədə qurulmaması, 
peşəkar bələdçilərin olmaması, regionlarda infrastrukturun 
lazımı səviyyədə qurulmaması, otellərin ulduzlannm düzgün 
təyin edilməməsi, səyahətlərlə bağlı şirkətlərdə işçilərin sayının 
azlığıdır”.

Turist marşrutları və onların istehlak davranışı onların 
gəldiyi ölkənin adət-ənənəsi, yaşı, məşğuliyyəti və həmçinin 
milli mənsubiyyəti üzrə differensiallaşdırılır. Azərbaycana 
gələn iranlılar, türklər, MDB məkanında mənsubiyyətcə müsəl
manlar, Azərbaycanın təbii-coğrafi şəraitinin onlara yaxın 
olması, dilinə, adət və ənənəsinə sadiqliyin saxlanılması, öz 
milli xörəkləri və milli adətlərinə qaytarılması imkanları ilə 
bağlıdır. Ov ovlamaq, milli xörəklər yemək, təbii sulardan 
içmək, Quba-Xaçmaz, Naxçıvanın tarixi, təbii və iqlim şərai
tindən istifadə etmək və digər xüsusiyyətlərindən bəhrələn
mək məqsədini güdür. İqtisadi ədəbiyyatlarda aşağıdakı mar
şrutların səmərəli olması və ərazi seqmentləşməsi üçün təklif 
olunur [54, səh.70].
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I. Tranzit:
1) Özbəkistan -  Türkmənistan -  Azərbaycan,
a) Aviasiya, dəniz -  Türkmənbaşı -  Bakı -  Yalama 

(avtobus);
2) İran-Azərbaycan.
a) Aviasiya, dəniz, avtomobil. Astara -  Lənkəran -  Bakı 

və sonrakı marşrutlar.
3) Rusiya (Dağıstan) -  Azərbaycan.
a) Aviasiya, dəniz, avtomobil.
Yalama-Bakı (dəmiryolu);
Yalama- Şamaxı -Oğuz- Şəki-Gəncə-Bakı.
II. Məqsədli.
a) Ümumi tanışlıq məqsədi:
1) Bakı və Abşeron tarixi yerləri ilə qısamüddətli tanışlıq 

(2-3 gün);
2) Bakı -  Yalama -  Quba -  Şamaxı -  Piriqulu - Oğuz- 

Şəki - Balakən - Mingəçevir, Gəncə (Göygöl) - Bakı marşrutu 
üzrə 22-24 gün;

3) Bakı -  Göyçay -  Evlax - Gəncə. Mingəçevir - Şəki- 
Oğuz, İsmayıllı, Şamaxı -  Yalama (10 gün);

4) Bakı (qısamüddətli) -  2-3 günlüyə.
III. İxtisaslaşmış seqmentləşmə.
1. Tarixi və mədəni abidələr: Bakı-Nabran-Quba-Şabran- 

Şamaxı, Lahıc, Oğuz, Şəki-Balakən (14-16 günlüyə).
2. Təbiət və suxurlar; Gəmi -  Bakı-Lənkəran-Gəncə 

(Göygöl), təyyarə -  avtobusla -  Naftalan -  Mingəçevir -  
Zaqatala -  Şəki - Oğuz-Lahıc, Pirqulu-Quba-Yalama (istirahət 
14-16 gün).

3. Etnoqrafiya: Bakı-Lənkəran (dəmiryolu), Naxçıvan 
(təyyarə), Gəncə-Şəki-İsmayıllı (Xınalıq kəndi - Quba - Qusar- 
Yalama (14-16 gün).

Bu marşrutlar şərti təsnifat istiqaməti olduğu halda, 
respublikada yeni marşrutların yaradılması proqnozunu verə 
bilər. Belə ki, Qusar rayonunda dağ xizək idman kompleksinin
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tikilməsi haqqmda 25 may 2005-ci il prezident fərmanı, 
respublikada yeni turizm müəssisələrinin açılmasına bunanla 
da idman məqsədi ilə gələn turistlərin və beynəlxalq yarışların 
keçirilməsi üzrə seqmentləşmə baş verəcək. Respublika əra
zisinin 20%-nin erməni təcavüzü altında olması bir sıra ənənəvi 
sahibkarlıq fəaliyyətinin turizm məqsədləri üçün istifadəsini 
ləngidir. Daxili və xarici turistlərin məqsəd strukturunda 
deformasiyalar yaradır. Belə ki, Kəlbəcər-İstisu mineral sulan 
və həmin yeraltı su mənbələrinin ətrafındakı dağlıq zonada 
kottec, mehmanxana tikməklə respublika əhalisinin və xarici 
turistlərin axınını genişləndirmək olar.

Naxçıvanın turizm seqmentləşməsi onun faydalı qazın
tıları, dağ ərazisi və mineral sularına uyğun olaraq gəlmə tu
ristləri üçün, o cümlədən Rusiya, İran və Türkiyə əhalisi üçün 
ixtisaslaşmış turizmdir.

Region seqmentləşməsi həmin regionun əhalisinin həyat 
səviyyəsi və regionda təbii resursların və gəlmə turistlərin tə
ləbatını nəzərə alaraq ixtisaslaşdırılır. Region seqment- 
ləşməsində coğrafi, əhali və məşğuliyyət motivi əsas olmaqla 
turizm məhsulunun strukturunu müəyyənləşdirir. Beləliklə, 
seqmentləşmə eyni əlaməti i maddi və mənəvi nemətlərin hər 
bir regionda ixtisaslaşma səviyyəsi və struktur dəyişmə kimi 
qiymətləndirilir. Məqsədlərin seqmentləşməsi resursların seçil
məsini, onun məzmununu və strukturunu, resursların istifadə 
mexanizmini və təşkilati iqtisadi mexanizmləri əlaqələndirir. 
Sxematik olaraq aşağıdakı kimi ifadə olunur (şəkil 2.6).

Turizmin inkişafında makroiqtisadi problemlər və 
turizmdaxili idarəetmə seqmentləşmənin nəticələrini istifadə 
etmək proqnozlaşdırmaq yolu ilə mümkün olur. Turizmin 
makroiqtisadi motivi, ölkə iqtisadiyyatında yüksək artım tempi, 
investisiyaların həcminin sürətlə artımı, həmçinin neft gəlir
lərinin artımı və onun qeyri-neft sektoruna yönəldilməsi yolu 
ilə yeni strateji istiqamət kimi prioritetliyi ilə müşahidə olunur.
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Sxem 2.6. Turizmin fəaliyyətinin seqmentləşməsi 
üzrə təsnifat sxemi.
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Əgər sosial meyarlar yaş, cins, sənət, ailə başçısının 
sosial statusu, ailəsinin turist yönlüyünü, milli-mənəvi 
xüsusiyyətləri, dini mənsubiyyəti və həmçinin ailənin həyat 
səviyyəsi, yaşayış üçün maliyyə mənbələrinin xarakteri və ya
xud həmin mənbələrin dayanıqlığı bazar strukturunda dəyişmə 
meyli əsas rol oynayır. Psixoloji amillərə isə turizmin təşkili 
xüsusiyyətləri və hər bir regionda təşkilatı-iqtisadi idarəetmə 
motivləri daxildir. Turizmin seqmentləşməsi onun məhsulunun 
daha çox səmərəli variantı sosial səmərə və iqtisadi effektlə 
qiymətləndirilməklə, bu səmərənin multiplikator rolunu tən
zimləyən tədbirlərin hazırlanması metodikasım özündə birləş
dirir. Struktur model olan hər bir turizm fəaliyyətinə daxil olan 
obyektlər və texnoloji proseslər iştirak payına görə maksimum 
səmərə verən təşkilatı quruluş kimi qəbul olunur. Əgər struktur 
dəyişmə vahid turizm seqmentləşməsində məsrəf, iştirak 
mənbəyi və son məhsul yığımı arasında səmərəliliyi nəzərdə 
tutulursa.

= * , (2-3)
ъ

Burada, a;ј -  j məhsulunun istehsalına i fəaliyyəti üzrə 
məsrəflər. Bu məsrəflər bütün resursları əhatə etməklə gəti
rilmiş məsrəf kimi vahid ölçü kimi qəbul olunur. Seqmentlərin 
sosial-demoqrafik və əhalinin gəlirləri üzrə qütbləşməsi meto
dikasım xarici və ölkədən gedən turistlər üçün də tətbiq etmək 
olar.

Əhalinin pul gəlirləri və xərclərinin dinamikası turizm 
üçün sosial potensialın olmasım müəyyənləşdirir [19, səh. 110]. 
Əhalinin pul gəlirlərinin tərkibində sahibkarlıq gəlirləri, 
sahibkarlıq fəaliyyəti inkişaf etdikcə daha sürətlə artır. Sorğu 
materialları əsasında ölkədən gedən turistlərin motivi, məqsədi 
və onun bu məqsədlərə çatmaq imkanları, vəsaitləri və onların 
mənbələri müəyyənləşir və perspektivdə rəqabət mühiti şə
raitində hər hansı məqsədlərin respublikada ödənilməsi 
nəticəsində getmə turizminin azalması, gəlmə turizminin
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artması meyli əsas götürülür. Azərbaycanda seqmentləşmə', 
əhalinin istehlak amilinə görə paylanması qanunauyğun
luqlarım qəbul etmək hipotezi ilə verilə bilər. Belə ki, turist 
məhsulunun 48%-ni ərzaq, 30%-ni xidmət, 5%-ni əyləncə, 2%- 
ni tarixi abidə və milli mənəvi dəyərlər, 15%-ni isə sənaye 
məhsulu təşkil edə bilər. Son 10-15 il ərzində ərzağın payının 
azalması, xidmətin və sənaye məhsulunun artması meyli 
qanunauyğunluq kimi qəbul oluna bilər:

tarixi
abidələr

xidmət

əyləncə
sənaye 

məhsulu

ərzaq

Şəkil 2.1. Turist məhsulunun respublikada 
seqmentləşməsinin təsviri modeli.

Seqmentləşmə metodikası məqsəd və resursların xarak
teri, yaxud texnoloji eyniliyi, həmçinin turistlərin xarak
teristikaları üzrə qruplaşdıqda uyğun nəqliyyat növü, otellər və 
həmçinin səyahətin növü və göstərilən xidmət seçilir.

Müasir inkişaf dinamikasına uyğun turist kontingentlərini 
iş adamları, sahibkarlıq və fərdi təsərrüfatla məşğul olanlar təş
kil edir. Əhalinin tərkibində az yaşlı uşaqların sayı ev 
təsərrüfatı ilə məşğul olanların sayının çox olması və həmçinin 
pensiyaçıların sayının və onun hər birinin gəlirlərinin az 
olması, son nəticədə turizm ehtiyaclarını azaldır.

Turist fəaliyyətində müddət və coğrafi mövqeyin 
seqmentləşməsi yaxın regionlarda, aeroport və dəmiryolu 
vağzallarından, gəmi limanları və çay qovşaqlarına yaxm olan 
ərazilərdə 2-3 günlüyə ixtisaslaşır və daha çox yerli əhali və 
respublika ərazisində işləyən xarici vətəndaşlar üçün istifadə 
olunur. Belə ki, Bakıdan 100-200 km məsafədə regional
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strukturlar, infrastruktur və rekreasiya obyektləri bu müddətli 
turizm üçün ixtisaslaşır və müəyyən ehtiyacları ödəmək üçün 
sahibkarlıq obyekti ola bilir. Quba, Şabran, Abşeron, Xaçmaz, 
Şamaxı, Qusar rayonlarında 2-3 günlük turist obyektlərinin 
istifadəsi əlverişli ərazi vahidi kimi istifadə olunur. Region 
turist kompleksinin yaradılması və onun perspektivi üçün 
dövlətin himayəçilik siyasəti, regionun sosial-iqtisadi inkişafı 
üçün maliyyə-büdcə və dotasiya sistemi ilə turizmin inkişafına 
şərait yaradılır.

Ölkənin bölgələrində infrastruktur təminatının yaxşılaş
dırılması, informasiya texnologiyalarının tətbiqinin geniş
ləndirilməsi, turizm və rekreasiya zonalarının, iqtisadiyyatın 
prioritet sahələri üzrə ərazi-istehsal klasterlərinin, hər bir böl
gənin rəqabət üstünlükləri nəzərə alınmaqla, yeni regional 
inkişaf mərkəzlərinin formalaşdırılması hesabına bölgələrin 
sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə nail olmaq olar.

III FƏSİL. REGİOANAL TURİZM BAZARININ 
İDARƏ OLUNMASININ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 

MEXANİZMLƏRİ

3.1. Turizm bazannın ərazi idarə edilməsində dövlət 
mexanizmlərinin rolunun artırılması

Turizm fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin əhəmiy
yətini başa düşmək üçün, ona idarə olunan bir sistem kimi 
yanaşılması məqsədəuyğundur.

Son vaxtlar dövlət turizm fəaliyyətini Azərbaycan iqtisa
diyyatının prioritet istiqamətlərindən biri kimi elan edərək, 
turizmin cəlbediciliyinin yüksəldilməsi və Azərbaycanın tu
rizm üçün əlverişli ölkə olması imicinin formalaşdırılması 
məqsədilə daxili turizmin inkişafı üçün aktiv siyasət həyata 
keçirir. Turizm sahəsinin sürətli və uğurlu inkişafı üçün turizm 
fəaliyyətində turist xidmətinin göstərilməsinin əsas qaydala
rının qurulmasına ehtiyac duyulur, yəni dövlət tənzimlən
məsinə.

Turizm fəaliyyəti -  turizm məhsulunun formalaşdı
rılması, hərəkətə gətirilməsi və realizasiyası üzrə turoperator və 
turagent fəaliyyəti, habelə səyahətlərin təşkili üzrə digər 
fəaliyyətdir.

Respublikamızda turizm fəaliyyətinin dövlət tənzim
lənməsinin əsas məqsədi aşağıdakılardır:

- vətəndaşların səyahət zamanı sərbəstliyinin bu və ya 
digər hüquqlarının təminatı;

- təbii ətraf mühitin qorunması;
- turistlərin təhsilinə, sağlamlığına və inkişafına istiqa

mətlənmiş fəaliyyət üçün şəraitin yaradılması;
- turizm sənayesinin inkişafı, vətəndaşların səyahət za

manı tələbatlarının təminatı, yeni iş yerlərinin yardılması;
- dövlətin və Azərbaycan respublikası vətəndaşlarının 

gəlirlərinin artırılması, beynəlxalq müqavilələrin inkişafı, təbii
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və mədəni abidələrdən rasional istifadə, turist üçün maraqlı 
olan obyektlərin saxlanması.

Müasir şəraitdə turizm sferasında dövlətin başlıca 
vəzifəsi: Azərbaycanda yüksək effektivli və rəqabətə davamlı 
müasir turizm kompleksinin yaradılması, Azərbaycanlı və 
xarici istehlakçıları müxtəlif turizm xidməti ilə təmin etmək 
üçün geniş imkanların yaradılması, həmçinin turizmin fəa
liyyət strategiyasının işlənməsi, inkişaf istiqamətlərinin müəy
yənləşdirilməsi, turizm sənayesi müəssisələrinin inkişafını kö
mək etmək, uyğun iqtisadi siyasət həyata keçirmək, xarici ölkə
lərlə razılıq əldə olunması və onlarla iqtisadi münasibətlərin 
yüksək səviyyədə qurulması məqsədilə müqavilələr bağla
maqdır [2].

Dövlət turizm fəaliyyətini Azərbaycan iqtisadiyyatının 
prioritet sahələrindən biri kimi elan edərək:

. - turizm fəaliyyətinə təsir göstrərək onun inkişafın üçün 
əlverişli şərait yaradır;

- turizm fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərini müəyyən 
edir və dəstəkləyir;

- Azərbaycan respublikasının turizm üçün əlverişli ölkə 
olması imici formalaşdırır;

- Azərbaycan turistlərinin, turoperatorların, turagentlərin 
və onların birliklərinin müdafiəsini həyata keçirir və dəs
təkləyir.

Turizm fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin prioritet 
istiqamətlərinə daxili, xarici, sosial və özfəaliyyət turizminin 
inkişafı və dəstəklənməsi aiddir.

Azərbaycanda turizm fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi 
aşağıdakı yollarla həyata keçirilir:

- Azərbaycanda turizmin inkişafının prioritet istiqa
mətləri müəyyənləşdirilir;

- turizm sferası hüquqi-normativ əsaslarla tənzimlənir;
- dövlət, regional və sahə məqsədli turizmin inkişaf 

prqramı işlənib hazırlanır və həyata keçirilir;
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- daxili və dünya turizm bazarında turist məhsulunu 
hərəkətə gətirir;

- turistlərin hüquq və maraqlarını qoruyur, onların 
təhlükəsizliyini təmin edir;

- turizm sferasını kadrlarla təmin edir;
- turizm sferasında elmi araşdırmaları inkişaf etdirir;
- turizm sənayesi obyektlərinin standartlaşdırılması və 

təsnifatını apanr;
- turoperatorların vahid dövlət reestirini formalaşdırır və 

həyata keçirir;
- turizmin informasiya təminatını yaradır;
- turizm sənayesinin inkişafı üçün əlverişli şərait yaradır;
- turizm sferasında dövlət xidməti göstərir;

turizm sferasında xarici ölkələrlə və beynəlxalq 
təşkilatlarla qarşılıqlı əlaqələrin qurulması, o cümlədən ölkə 
xaricində olan Azərbaycanın dövlət hakimiyyəti orqanlarını 
turizm sferasında təmsil edən nümayəndələr vasitəsilə.

Turizm sektorunda respublikamızın böyük təbii poten
sialı olsa da, bundan hələ də kifayət qədər istifadə olunmur. 
Lakin bu sahəyə son illər böyük dövlət qayğısı göstərilir. Buna 
misal olaraq, son illərdə “Turizm Universiteti”nm açılmasını, 
regionlarda turizm infrastrukturunun yaradılması sahəsindəki 
işləri göstərmək olar. Bütün bunlara baxmayaraq hələ də 
xidmətin keyfiyyəti xarici ölkələrlə müqayisədə xeyli aşağıdır, 
qiymətlər isə xarici ölkələrin qiymətlərindən dəfələrlə çoxdur 
(Türkiyə ilə müqayisədə ən azı iki dəfə, Cənub-şərqi Asiya 
ölkələrindən isə 4 dəfə yüksəkdir). Yüksək qiymətqoymada 
əsas səbəb kimi turizm müəssisələrinin fəaliyyətinin mövsümi 
xarakter daşıması göstərilir. Yəni bu müəssisələr yalnız yay 
aylarında fəaliyyət göstərirlər, bu isə son nəticədə qiymətlərin 
yüksək olmasına səbəb olur. Lakin bu sahədə marketinqin 
imkanlarından düşünülmüş şəkildə istifadə olunması mövcud 
problemi aradan qaldıra bilər.
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Turizm idxal və ixrac prosesinin, onun təkmilləş.nəsi 
üzrə ünvanlı rol oynamaq xüsusiyyətinə malik sahədir. Dünya 
ölkələrində turist kontingentlərinin xarakteristikasım, onun 
turizm motivini qiymətləndirərək respublikada real turizm 
mühiti yaratmaq vəzifələri həyata keçirilir. Yerli turistlər 
rəqabət mühiti şəraitində Azərbaycanda şəraiti qiymətlən
dirərək qərar qəbul edirlər. Belə ki, turist tarifləri, turist ob
yektlərinin şəraiti və həmçinin onun konkret tələbata uyğun 
müalicə, istirahət və digər xidmət növləri ilə rəngarəngliyi, 
kompleksliliyi əsas rol oynayır. Ona görə də turizmin inkişafı 
marketinq planlaşmasının və menecment idarəçiliyinin tərkib 
hissəsidir.

Turizm-rekreasiya xidməti növləri sırasında mühüm yeri 
xəstələnmələrin ilkin dövründə məqsədyönlü şəkildə pro
filaktik və müalicəvi tədbirlərin həyata keçirilməsini, xəstələr 
üzərində dispanser nəzarətini, onların reabilitasiyasını mümkün 
edən sanatoriya-kurort xidmətləri tutur. Bütövlükdə rekreasiya 
fəaliyyətinin tənzimlənməsi elə qurulmalıdır ki, hər bir kəsin 
səhiyyə xidmətlərinə olan ehtiyacı minimuma endirilsin.

Sanatoriya-kurort müəssisələrində aparılan müalicənin 
yüksək tibbi effektivliyi bununla nümayiş etdirilir ki, sanato
riyadan qayıdarkən, xəstələrin 95%-nin səhhəti yaxşılaşır, 
xroniki xəstəliklərin sonradan kəskinləşməsi halları 2-6 dəfə 
azalır, hospitallaşdırmaya ehtiyac 2,5 dəfə azalır, iş qabiliyyəti 
müvəqqəti itirilməklə xəstələnmələrin sayı orta hesabla 30% 
aşağı düşür.

Bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar olaraq sanatoriya- 
kurort təşkilatlarının özəlləşdirilməsi prosesinin başlanması 
dövlət, təsisat və ictimai təşkilatlara məxsus sağlamlıq 
ocaqlarının yarıdan çoxunun mənsubiyyət formasını dəyişdirdi.

Rekreasiya müəssisələrinin həmkarlar təşkilatlan, yerli 
hakimiyyət orqanları və əmək kollektivlərinin özləri tərəfindən 
idarə olunması praktikası, çarpayı-yerlərin, investisiyaların, 
innovasiyaların, xidmət qiymətlərinin qorunub saxlanmasına

110

mənfi təsir göstərməklə, zamanın sınağından çıxa bilmədi.
Hal-hazırda sanatoriyalar, pansionatlar, balneoloji və 

palçıq müalicəxanaları, kurort agentlikləri, mehmanxanalar, 
turist bazaları -  bütün bunlar, səhmdar cəmiyyətləri, məhdud 
məsuliyyətli cəmiyyətlər, özəl şirkətlərlə təmsil olunurlar. 
Onlardan bir çoxu assosiasiyalar şəklində konsorsiumlara 
inteqrasiya olunur.

1995-ci ildə iqtisadiyyatda başlamış canlanma rekreasiya 
kompleksinə təsir etmişdir. Son illər Azərbaycan əhalisinin 
ölkə kurortlarında istirahətə, sanatoriya müalicəsinə və turizmə 
yeni münasibətini aşkara çıxardı. Rekreasiya xidmətlərinə 
tələbat hər cəhətdən təklifi üstələdi (cədvəl 3.1). Cədvəldən 
göründüyü kimi Azərbaycanda sanatoriyaların və istirahət 
ocaqlarının sayı (1-2 günlük istirahət daxil edilmədən) 2006-cı 
ildə 84-dən, 2008-ci ildə 75-ə enmiş və sonrakı illərdə dəyiş
məmişdir. Onlarda çarpayıların (yerlərin) sayı 13,9 mindən
12.2 minə enmişdir. Sanatoriyaların və müalicə pansionat- 
larının sayı uyğun illərdə 40-dan 33-ə, onlarda çarpayıların sayı
10.2 mindən 8,4 minə enmişdir. O cümlədən uşaq sana
toriyalarının sayı 18-dən 14-ə, onlarda çarpayıların sayı 1,5 
mindən 1,3 minə enmişdir. Sanatoriya-profilaktoriyaların sayı 
bu illər ərzində dəyişməyib 4 olaraq qalıb, çarpayıların sayı isə 
65-dir və uzun müddətdir bu səviyyədə qalır.

İstirahət evlərinin sayı dəyişməsə də, onlarda çarpayı
ların sayı 1,1 min-dən 1,6 minə qədərartmışdır. Turist 
bazalarının sayı 27-dən 2011-ci ildə 25-ə düşmüşdür. Onların 
tutumu 2,4 mindən 2,2 minə qədər azalmışdır. Bu göstəricilər 
turizm-rekreasiya müəssisələrinin inkişafının respublikada 
iqtisadiyyatın inkişaf dinamikasından xeyli geri qalmasını 
göstərir.
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Cədvəl 3.1.
Dövlət sanatoriyaları, istirahət və turizm bazalar ı, 

vahid (ilin əvvəlinə)

1 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Sanatoriyaların və 
istirahət ocaqlarının 
sayı, cəmi (1-2 
günlük daxil 
edilmədən)

84 80 75 75 75 75

onlarda çarpayılar 
(yerlərin) sayı

13905 13740 12140 11277 11659 12215

Sanatoriyaların və 
müalicə
pansionatlannın
sayı

' 40 37 32 33 33 33

onlarda çarpayıların 
(yerlərin) sayı

10198 10058 8315 8377 8393 8368

Sanatoriyaların 
ümumi sayından 
uşaq
sanatoriyalarının
sayı

18 15 15 14 14 14

onlarda çarpayıların 
(yerlərin) sayı

1485 1360 1360 1320 1320 1320

Sanatoriya-
profilaktoriyalarının
sayı

4 4 4 4 4 4

onlarda çarpayıların 
(yerlərin) sayı

65 65 65 65 65 65

İstirahət evlərinin 
və pansionatlannın 
sayı

13 13 13 13 13 13

onlarda yerlərin 
sayı

1119 1112 1255 1112 1030 1578

Turist bazalarının 
və digər istirahət 
ocaqlarınən sayı

27 26 26 25 25 25

onlarda yerlərin 
sayı

2523 2502 2505 1723 2171 2204

Mənbə: http://www.stat.gov.az.
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Turizm təkcə iqtisadiyyatın bir sahəsi deyil, o eyni za
manda əhalinin sosial tələblərinin, ehtiyaclarının müəyyən 
olunması və onların təşkil olunmasıdır. Turizmin sosial əhə
miyyəti şəxsiyyətin fiziki və mənəvi inkişafı ilə bağlıdır:

- o, tərbiyyəvi funksiya ilə -  kollektivçilik hisslərini for
malaşdırır, mənəvi, əxlaqi, estetik keyfiyyətləri inkişaf etdirir;

- maarifçilik funksiya vasitəsilə -  təbiət, tarix, topoq
rafiya və diyarşünaslıq haqqında bilikləri artırır, öz ölkəsinin 
və dünya xalqlarının mədəniyyəti və ənənələri ilə tanışlıq 
yaradır;

- sağlamlaşdırım funksiya vasitəsilə -  optimal yüklənmə 
rejiminə riayət olunur, orqanizmin fəaliyyətinə müsbət təsir 
göstərən təbii faktorlarla təmin edir, ictimai və şəxsi gigiyena 
qaydalarına nəzarət olunmasına imkan yaradır, adaptasiya 
imkanlarını inkişaf etdirir, orqanizmin yüksək səviyyədə fiziki 
hazırlığım dəstəkləyir;

- idman funksiyası vasitəsilə -  ümumi fiziki hazırlığın 
bazasını yaradır, həmçinin xüsusi turist texnikasının mənim
sənilməsinə, turizmdə maksimum nəticələrin əldə olunmasına 
kömək edir.

Turizmin sosial fəaliyyəti haqqında Manila Deklara
siyasının nəticələrinə əsaslansaq: “sosial turizm -  elə məq
səddir ki, burada cəmiyyət çalışmalıdır ki, aztəminatlı vətən
daşların istirahət hüquqları təmin olunsun” [63, s.l 13]. Qeyd 
edək ki, sosial turizm sosial müdafiə funksiyasını yerinə yetirir.

Sosial turizm iqtisadi kateqoriya olub, özündə turizmin 
müxtəlif növlərini birləşdirməklə, uşaqların, məktəblilərin, 
gənclərin, pensiyaçıların, əlillərin, əmək və müharibə veteran
larının və digər əhalinin zəif sosial təbəqələrinin dövlət, qeyri- 
dövlət, xeyriyyə fondları və s. hesabına maliyyələşdirilməsi ilə 
həyata keçirilir. Dövlət sosial turizmi təşkil edir, nəzarət edir 
və maliyyələşdirilməsini dəstəkləyir. Sosial turizmin təş
kilatçıları dövlət müəssisələri, qeri-dövlət müəssisələri, sosial 
turizm xidməti göstərən təşkilatlar və həmçinin azad həmkarlar
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təşkilatlarıdır. Qeyd edək ki, keçmiş SSRİ məkanında turizm 
dövriyyəsinin 80% gəliri sosial turizmdən əldə olunurdu.

Turizmə bir sistem kimi iki alt sistemin-turizmin sub
yektinin və turizmin obyektinin məcmusu kimi baxmaq olar. 
Turizm subyekti dedikdə, özünün bir sıra tələbatlarının ödəmək 
üçün spesifik xidmətlərdən istifadə eiməklə turizm tədbirlərinin 
iştirakçısı olan şəxs-turist başa düşülür. Turizmin obyekti isə 
turizm subyektinin səyahəti zamanı onun maraq dairəsində ola 
biləcək hər bir şey nəzərdə tutulur. Tənzimlənən bir sistem 
kimi turizmə təsir edən ətraf mühit isə iqtisadi, ekoloji, 
texnoloji, siyasi və sosial sistemdən ibarətdir.

Turizm sosial-mədəni servis sahəsinə aiddir. Bu sahədə 
insanın mənəvi və intellektual tələbatları təmin olunur. Ona 
görə də, turistlərin qarşılanmasından tutmuş, onların öz vətən
lərinə yola salınmasına qədər bütün təşkilati tədbirlərin dünya 
standartları səviyyəsində həyata keçirilməsi zərurəti yaranır.

Turizmin biznes sahəsi kimi reklama böyük ehtiyacı 
vardır. Reklam vasitəsi turizm səfərlərindən qayıtmış dost-ta
nışların tövsiyələrindən tutmuş, internetdə yerləşdirilmiş mə
lumatlara qədər hər cür informasiyalar ola bilər. Maraqlı cəhət 
odur ki, dünya statistikasına nəzər saldıqda həmin məsələlərin 
digər vasitələrdən: qəzet, jumal, bukletlər, radio, televiziya və 
internetdən ən inandırıcısı sayılır. Məhz bu cəhətin nəzərə 
alınması turizmin təşkilində xüsusilə vacib məsələdir. Turizm 
biznesi sahəsində tələsik olaraq təşkil olunmuş işin reklamı 
gələcəkdə onun üçün ağır nəticəli antireklama çevrilə bilər. 
Ona görə də bütün dünya ölkələrində yeni yaranan, turizm 
xidməti üzrə fəaliyyət göstərən müəssisə və firmalara lisenzi
yaların verilməsi, burada standartlaşma və sertifıkatlaşma işləri 
Ümumdünya Turizm Təşkilatı (ÜTT) və həmin ölkələrdə bu 
sahənin işinin tənzimlənməsinə dair qəbul edilmiş qanunların 
tələblərinə cavab verməlidir.

Turizmdə lisenziya verilməsi dövlətin hər hansı bir 
sahibkarlıq fəaliyyətini tənzimləməsi deməkdir. Dövlət sahib
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kara turizm sahəsində fəaliyyətə icazə vermək üçün müəyyən 
şərtlər qoyur. Məsələn, sahibkarın bu sahədə təhsili və təc
rübəsi, otaqları, informasiya texnologiyası (telefon, telefaks, 
kompüter və s.), dəqiq turist marşrutları, mehmanxana, nəq
liyyat müəssisələri ilə müqavilələri olmalıdır. Əgər turfırma 
xaricə turist göndərirsə, deməli onun göndərdiyi turistləri qəbul 
edən şirkətlərlə müqavilələri olmalıdır.

Lisenziyada aşağıdakılar göstərilir:
1. Lisenziya verən dövlət orqanının adı:
a) hüquqi şəxslər üçün -  lisenziya verilən hüquqi şəxsin 

adı və hüquqi ünvanı;
b) fiziki şəxslər üçün -  adı, atasının adı, soyadı, şəxsiyyət 

vəsiqəsinə dair məlumat (seriya, nömrə, kim tərəfindən və nə 
vaxt verilmişdir, ünvanı);

2. Həyata keçirilməsinə lisenziya verilən fəaliyyət növü;
3. Lisenziyanın qüvvədə olma müddəti;
4. Lisenziyanın qeydiyyat nömrəsi və verilmə tarixi.
Lisenziya 5 il müddətinə verilir. Lisenziyanın qüvvədə

olma müddətinin uzadılması lisenziyanın mövcudluğunu təsdiq 
edən sənədin yenidən rəsmiləşdirilməsi qaydasında həyata 
keçirilir. Müddəti bitmiş lisenziya etibarsız sayılır.

Lisenziya verən dövlət orqanı zərurət olduqda konkret 
fəaliyyət növü ilə məşğul olmaq üçün həmin fəaliyyət növünün 
xüsusiyyətlərindən asılı olaraq müvafiq rəy alınması üçün 
aidiyyatı dövlət orqanlarına müraciət edə bilər. Lisenziya verən 
dövlət orqanı tərəfindən rəy alınması üçün aidiyyatı dövlət 
orqanına göndərilmiş müraciətə 5 gün müddətində baxılaraq 
rəy verilir.

Lisenziya almaq üçün təqdim edilən sənədlər lisenziya 
verən dövlət orqanı tərəfindən qəbul edilir, xüsusi kitabda 
qeydə alınır, baxılır, çatışmazlıqlar və ya imtina üçün əsas ol- 
madıqda qeydə alındığı gündən başlayaraq 15 gündən gec ol
mayaraq lisenziya verilməsi haqqında qərar verilir. Təqdim 
edilmiş sənədlərdə çatışmazlıqlar aşkar edildikdə, bu barədə
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ərizəçiyə 5 gündən gec olmayaraq yazılı məlumat verilir. Onlar 
aradan qaldırıldıqdan və sənədlər təkrar təqdim edildikdən 
sonra onlara 5 gün müddətində baxılır və müvafiq qərar qəbul 
edilir.

Lisenziya lisenziyanı verən dövlət orqanının rəhbəri və 
ya onun həvalə etdiyi vəzifəli şəxs tərəfindən imzalanır və 
möhürlə təsdiq edilir.

Lisenziyalaşdırılan fəaliyyət növü ərazi baxımından ауп 
-  ауп obyektlərdə həyata keçirildiyi halda, ərizəçiyə l is e n z iy a  
ilə birlikdə hər bir obyekt üçün onun ünvanı göstərilməklə 
lisenziyanın surəti təqdim olunur.

Qeyd edək ki, sahibkarlığın müxtəlif növləri ilə məşğul 
olmaq üçün dövlət orqanları tərəfindən xüsusi icazə (lisenziya) 
olması çox vacibdir. Əvvəllər ölkədə 240-dan çox fəaliyyət 
növünə lisenziya verilməsi tələb olunurdu. Lisenziya qısa 
müddətə (2 ilə) verilirdi. Məsələn, lisenziya rüsumu turizm 
fəaliyyətinə görə 2000 $ idi. Bu məbləğin çox olduğuna görə, 
bəzi turizm firmaları lisenziya almırdı, turizm fəaliyyətində 
əldə etdiyi gəlirdən vergi də vermirdi. Yeni qaydaya görə 
turizm sahəsində lisenziya rüsumu 4 dəfə azalmış və onun 
müddəti isə 2,5 dəfə uzanmışdır. Artıq heç bir turist firması 
riskə gedib, lisenziyasız fəaliyyət göstərməz. 2 sentyabr 2002- 
ci il tarixli 782 nömrəli Fərmanda lisenziyanın verilmə qay
daları, müddəti, lisenziyanın tələblərinə və şərtlərinə nəzarət, 
lisenziya fəaliyyətini dayandırmaq və ləğv etmək qaydaları öz 
əksini tapmışdır. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin məlu
matına əsasən, son illər turizmin inkişafına göstərilən dövlət 
dəstəyi hesabına bu sektorda yeni iş yerləri yaranıb: “Əgər 
2003-cü ildə turizm sahəsində çalışan işçilərin sayı 2678 nəfər 
idisə, 2012-ci ildə bu rəqəm təqribən 8 min nəfər olub. Analoji 
olaraq 2003-cü ildə ölkəyə 1 milyon 13 min 811 nəfər əcnəbi 
gəlmişdisə, 2012-ci ildə turistlərin sayı 2 milyon 484 min 48 
nəfər təşkil edib. Bu müddətdə xarici turistlərin ölkəmizdə illik 
xərclədikləri pulun məbləği isə 57,7 milyon dollardan təqribən

1,3 milyard do Haradək yüksəlib. 2012-ci ildə respublikadakı 
520 turizm obyektində 6150 nəfər işçi çalışıb.

Son illər ərzində turizm sahəsində sahibkarlığın inkişaf 
etdirilməsi məqsədilə bir sıra normativ-hüquqi sənədlər qəbul 
edilmişdir. Mehmanxanaların xidmət səviyyəsinin öyrənilməsi 
və beynəlxalq standartlara uyğun qiymətləndirilməsi məqsədilə 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 
“Turist-ekskursiya xidmətinin sertifıkatlaşdırılması”-nın ke
çirilməsi qaydaları təsdiq edilmişdir. Bu qaydalara əsasən 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən ölkəmizdə fəaliyyət 
göstərən mehmanxana və ona bərabər tutulan yerləşdirmə 
obyektlərinin təsnifatı aparılır.

Turizmin ərazi təşkili zamanı bu əraziyə aşağıdakılar aid 
olmalıdır:

- bir və ya bir neçə unikal təbii-müalicəvi sərvətlərə 
malik olmalıdır;

- bu sərvətlərin lazımi ehtiyatına malik olmalıdır;
- kurort tikintisi üçün geniş və münasib sahəyə malik 

olmalıdır;
- ekoloji və sanitar-epidemioloji normalara uyğun 

gəlməlidir;
- digər texniki təchizat mənbələrinə malik olmalıdır.
Daha sonra təbii-rekreasiya zonasının fəaliyyətdə olan

zonaya çevrilməsi prosesi gedir. Məhz bu mərhələdə invest- 
torların maraqları reallaşır. Bura aşağıdakı mərhələlər daxildir:

1. Ərazinin planlaşdırılması və sanatoriya-kurort sa
həsinin inkişafı nəzərə alınmaqla, turist-rekreasiya və kurort 
kompleksinin baş planı hazırlanır;

2. Cəlb olunan investisiyalar, büdcə, qeyri-büdcə vəsait
ləri hesabına istirahət müəssisəsi və obyektlərinin iş layihəsi və 
tikintisi başlanır;

3. Ərazinin əhəmiyyətli turist-kurort zonası kimi ta
nınması haqqında sənədlər hazırlanır:

- fəaliyyətdə olan turist-kurort obyektlərinin siyahısı;
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- təbii-müalicə resurslarının vəziyyəti haqqında balne- 
oloji və onların ehtiyatları haqqında ekspert nəticələri;

- təbii-müalicəvi və başqa təbii sərvətlərin, ərazinin 
vəziyyəti haqqında dövlət ekoloji və sanitar-epidemioloji 
tədqiqatların nəticələri.

Turizmdə sosial -  mədəni xidmətlərin tənzimlənməsi 
istiqamətində söğorta işinin təşkili dövlət tənzimlənməsinin 
əsas obyekti kimi çıxış edir. Sığorta işinin təşkilində düzgün 
strategiya və öhdəliklər üzrə turistlərə xidmət potensialının 
təklifləri müəssisənin öhdəçiliyi ilə müəyyən olunur.

Turistlərin tələbi ilə turoperator (turagent) səyahətin 
keçirilməsi ilə bağlı digər hallar (nəqliyyatın ləngiməsi, şəxsi 
əmlakın itirilməsi, izafi xərclər və s.) üzrə sığorta xidmətləri 
göstərilməsinə kömək edir. Turizm sığortasına obyektin, turizm 
firmasının, turistlərin həyatı və s. daxildir. Turizmdə sığorta
lanmanın xüsusiyyətləri evdən kənarda olan insanların sığor
tasına aiddir.

Turizm firmalarının təcrübəsi göstərir ki, xaricə gedərkən 
sığorta polisi həyati zəmrətdir. Xarici tibbi servis xidməti 
yerinə yetirən sığorta şirkətləri arasında Mercur Asisstance 
(Almaniya), Koris (Fransa) və s. göstərmək olar. Bəzi sığorta 
şirkətləri öz müştərilərinə digər sığorta növlərini təklif edirlər. 
Bundan əlavə sığorta polisi bütöv tibbi xidmətlər kompleksini 
təklif edir:

- ambulator stasionar xərclər;
- təcili yardım;
- dərmanların dəyərinin ödənməsi;
- ölkəyə gətirilən xəstənin xərcləri və s.
Turizm dövlət büdcəsinə çox böyük gəlir gətirən sahə

lərdəndir. Mədəniyyət və Turizm nazirliyinin əsas fəaliyyət 
istiqaməti daxili turizmin inkişafına ciddi fikir vermək, ölkə
mizə xarici turistlərin gəlməsinə əlverişli şərait yaratmaq, 
bununla da əcnəbi turistlərin sayını çoxaltmaq, yerli əhalinin 
istirahətini təmin etməkdir.
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Müasir dünyada internetin yer kürəsinin istənilən nöq
təsinə qədər yayıldığını nəzərə alarıqsa, potensial müştərilərin 
məhz bu şəbəkədən istifadə edərək öz istəkləri çərçivəsində 
seçimlərinin etdiklərini tamamilə təbii bir hal kimi qəbul etmək 
olar. Məsələnin aktuallığını başa düşən turizm firmaları 
ümümdünya şəbəkəsində təmsil oluna bilmək üçün özlərinin 
səhifələrini təqdim edirlər. İnternet hər bir müştəriyə yönəlmiş 
fərdi yanaşmanı təmin edir. Müasir dövrdə bütün dünya üzrə 
belə səhifələrin sayının 80 minə çatdığım göstərməklə 
məsələnin nə qədər populyar olduğunu bir daha göstərmək 
mümkündür.

Potensial turistlərin internetin imkanlarından istifadə 
etməklə reklam olunan turist xidmətləri haqqında məlumatları 
asanlıqla əldə edə bilmələri turagentlər tərəfindən təklif olunan 
reklamlarla müqayisədə daha səmərəli olması ilə səciyyələnir. 
Belə ki, ənənəvi üsullarla (məsələn, televiziya) verilən 
reklamlar kütləvi auditoriya üçün nəzərdə tutulduğundan bir 
çox hallarda səmərəlilik vermir. Hətta məqsədli auditoriyanın 
seçilməsi düzgün həyata keçirildikdə belə, turistlər bu rek
lamlara qarşı biganə olacaqlar. Bunun əsas səbəblərindən biri 
reklamı təşkil edən marketinq mütəxəssisnin bu işə nəzarət 
etməməsidir. Buradakı müştəri üçün reklama yalnız passiv 
mövqedən olaraq cəlb edilmə imkanı vardır. Ən yaxşı halda 
verilən bu reklam turizm xidməti təklif edən firmanın öz xid
mətlərini tərifləməkdən ibarət ola bilər. İnternetdən istifadə 
edərək klassik reklam üsullarına məxsus olan bu kimi çatış
mazlıqları ortadan qaldırmaq mümkündür.

Ölkəmizin beynəlxalq əlaqələri əsasən, 2001 -ci ildə 
Azərbaycanın ÜTT -  yə tam hüquqlu üzv qəbul edilməsindən 
sonra qurulmağa başlanmışdır. Bu əlaqələr ikitərəfli və çox
tərəfli olmaqla həm beynəlxalq təşkilatlar, həm də xarici 
ölkələrlə yaradılıb. İslam Konfransı Təşkilatı, Qara Dəniz 
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, GUÖAM, ESKAP, OESD, 
MDB üzv dövlətlərinin turizm Şurası və digər beynəlxalq və
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regional təşkilatlar çərçivəsində turizm sahəsi üzrə ikitərəfli və 
çoxtərəfli əlaqələr inkişaf etdirilir.

Turizm əlaqələrini qurduğumuz ölkələrə gəlincə isə, indi 
ölkəmizlə Türkiyə, Çin, Özbəkistan, Qirgızıstan, Polşa. 
Pakistan, Moldova, İtaliya, Gürcüstan, Ukrayna, Belarus və 
Bolqarıstan arasında mövcud olan turizm sahəsində əməkdaşlıq 
haqqında hökümətlərarası sazişlər çərçivəsində müəyyən işlər 
görülməkdədir. Azərbaycanla Avstriya, Rusiya, Səudiyyə 
Ərəbistanı, Misir, Yunanistan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və 
israil hökümətləri arasmda turizm sahəsində əməkdaşlıq 
haqqında saziş layihələri hazırlanmış və hazırda bununla bağlı 
müvafiq ölkələrlə müzakirələr aparılır.

2001-ci ildən etibarən, Gənclər İdman və Turizm Nazir
liyi mütəmadi olaraq (hazırda Mədəniyyət və Turizm Nazir
liyi) London, Moskva, Berlin şəhərlərində keçirilən beynəl
xalq turizm sərgilərində iştirak edir. 2002-ci ildən Bakı 
şəhərində hər il Azərbaycan Beynəlxalq Turizm Sərgisi - 
"AİTF" keçirilir. Sərgilər zamanı Respublikamıza olan marağın 
ildən-ilə artmasının şahidi oluruq. Sərgidə iştirak edən turizm 
şirkətləri sərgi zamanı xarici ölkələrin turizm şirkətləri ilə 
danışıqlar aparır və əməkdaşlıq haqqında müqavilələr imza
layırlar. Görülən bu işlər nəticəsində ölkəmizə gələn turistlərin 
sayının ildən-ilə artması müşahidə olunur.

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi kollegiyasının qərarı ilə 
yaradılmış xüsusi işçi qrupunun üzərində çalışdığı “2007-2016- 
cı illərdə Azərbaycanda turizmin inkişafı Proqramı”-nda bütün 
bölgələrdə yol-nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi 
nəzərdə tutulur. Dövlət əhəmiyyətli magistralları dövlət büd
cəsi hesabma, yerli əhəmiyyətli yolları bələdiyyələrin qüvvəsi 
ilə təzələmək planlaşdırılır. Dünya Bankı və Asiya İnkişaf 
Bankı da Azərbaycanda nəqliyyat şəbəkəsinin modernləş- 
dirilməsinə maliyyə vəsaiti ayırıblar. TRASECA çərçivəsində 
bərpa edilən 93 kilometr uzunluğunda Gəncə-Qazax magist
ralının Gəncə-Şəmkir hissəsi istismara buraxılıb, Şəmkir-
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Qazax hissəsi bu yaxınlarda hazır olacaq. Eyni zamanda 
Rusiya sərhədindən Bakıya qədər yol, habelə Ələt-Astara və 
Bakı-Şamaxı-Muğan yolu yenidən qurulacaq. Şəki, Qax, 
Zaqatala və Balakən rayonlarında kəndlərarası yollar təkmilləş
diriləcək. Ölkənin yol təsərrüfatının digər komponentlərinin 
reallaşmasına əlavə sərmayə qoyulacaq, 2015-ci ilə qədər 
yollarımız dünya standartlarına uyğunlaşdırılacaq.

Ölkənin turist siyasəti -  turist sənayesinin inkişafına 
yönəldilmiş, turist sərvətlərindən səmərəli istifadə edib turizm 
fəaliyyətinin iqtisadi effektliyini təmin edən, dövlət tərəfindən 
görülən bütün tədbirlərin cəmidir. Turist siyasəti ölkə 
siyasətinin bütün xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. Əgər 
dövlət əhalinin güzəranını yaxşılaşdırmaq və həyat səviyyəsini 
qaldırmaq istəyirsə, deməli onun turist siyasəti də çevik və 
səmərəli olmalıdır. Belə dövlət imkan tapır və turizmə çoxlu 
sərmayə qoyur, iş yerləri açır və turizm sənayesini inkişaf 
etdirir. Turizm sənayesinin inkişafı turizmin inkişafına səbəb 
olur.

Turizm siyasətinin məqsədi, konkret iqtisadi, siyasi 
şəraitdə və turist sənayesinin kamilliyi ilə sıx bağlıdır. Bu 
məqsədlərdən ən vacibi milli turist məhsulunun beynəlxalq 
turist bazarlarına çıxarılmasına və satılmasıdır. Bundan ötrü, 
turizm sahəsində marketinq tədbirlərinin görülməsi vacibdir. 
Milli səviyyədə aparılan turizmin marketinqinin strategiyası 
dövlətin beynəlxalq səviyyədə turist imicini yaratmaqdır və 
xarici turistləri ölkəyə cəlb etməkdir.

Ölkənin imici: ÜTT-yə görə ölkənin bütün xüsusiyyət
lərindən, şəxsi təcrübədən, şaiyələrdən, toplanmış məlumat
lardan, ölkə haqqında yaranan təsəvvürlərdir, imicin məqsədi 
insan təsəvvüründə pis, yaxşı və ya əla təsəvvür yaratmaqdır, 
imic bir neçə səviyyədə yarana bilər: məişət, sosial-iqtisadi və 
işgüzar səviyyələrdə.
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Ölkənin sosial-iqtisadi imici: Dünya Bankının nəzərincə, 
adam başma düşən milli məhsulun payı, təbii sərvətlərin 
bolluğu və əhalinin maariflənmə dərəcəsi ilə təyin olunur.

İşgüzar imic: milli iqtisadiyyatın və maliyyə sisteminin 
dinamik olması, insan resurslari, təbii sərvətlərin, infrastruk
turun olması, ölkənin sərmayə qoymaq bacarığı ilə ölçülür. 
Sadalanan faktorları cəm halında gördükdə rəqabət qabiliy
yətinə görə işgüzar imicin birinci yerlərini ABŞ, Yaponiya, 
Danimarka, Niderland, İsveçrə və Almaniya tuturlar.

Turizm sahəsində ölkənin imicinin yaradılması marke
tinqin əsas vəzifəsidir və bu vəzifəni ölkənin Milli Turist 
Təşkilatı (MTT) yerinə yetirməlidir. Bu da onun göstərdiyi 
səylərdən, başqa orqanlara etdiyi təsirlərdən, qanunvericilikdə, 
vergi siyasətində, maliyyə, iqtisadi, siyasi, sosial sahələrdə 
göstərdiyi təşəbbüslərdən asılıdır. MTT-dən başqa, turizm 
siyasətində qanunvericilikdə başqa orqanlarda iştirak edirlər. 
Lakin MTT-nin əsas vəzifəsi milli turist məhsulunu xarici 
bazarlarda hərəkətə gətirməkdir. Bu işi görmək üçün bir çox 
tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu tədbirlər 
reklam-informasiya xüsusiyyətlərini daşıyırlar [51, səh.42]. İş 
burasındadır ki, reklam xaricdə də çox baha başa gəlir, eyni 
zamanda milli turist məhsulunu beynəlxalq bazarlarda 
yerləşdirmək və irəlilətmək son dərəcədə zəruridir.

Ümumiyyətlə, bütün ölkələrdə milli məhsulun beynəl
xalq bazarlarda hərəkətə gətirilməsi dövlət vəsaitlərinin 
hesabma olur. Onlar bilavasitə dövlət büdcəsindən bir hissəsi 
kommersiya ilə məşğul olan turizm müəssisələrinin hesabma 
(məsələn, mehmanxanaların), bir hissəsi isə özəl müəssisə
lərdən əldə olunan vergilərin hesabma formalaşırlar. Məsələn, 
İspaniya, Sinqapur, Tayland, Tunis, Polşa kimi ölkələrdə bu 
məbləğ ancaq dövlət vəsaitlərinin hesabma formalaşır. 
Honkonqda -  95%, Cənubi Afrika Respublikasında (CAR) -  
80%, İrlandiyada -  89% və Avstraliyada isə - 78% dövlətin 
hesabma formalaşır.
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“Azərbaycan Respublikasında 2002-2005-ci illərdə 
turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı” təsdiq edildikdən 
sonra ölkədə turizm ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunur. 
Respublika ərazisində turizmin inkişafmı təmin etmək 
məqsədilə 2002-ci ildə beynəlxalq standartlara cavab verən 7 
əsas (Bakı-Xaçmaz, Bakı-Astara, Bakı-Balakən, Bakı-Qazax, 
Bakı-Abşeron yarımadası-Qobustan, Bakı-Naxçıvan, Bakı- 
Şuşa) turist marşrutu müəyyənləşdirilmişdir. Ölkədə sahib
karlıq fəaliyyətinin genişlənməsi turizm sektorunun inkişafma 
və turizm sənayesinin formalaşmasına müsbət təsir etmişdir. 
Respublikada turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan şirkətlərin sayı 
ilbəil artır. "Improtex Travel", "Azal", "SI LTD", "BTI 
Azerbaijan", "Caspian travel" və b. ölkənin iri turist şirkət
ləridir. Xarici turistlərin qəbulu üzrə ən iri turoperator 
"improtex Travel" qonşu ölkələrin turist şirkətləri ilə "ipək 
yolu" alyansı yaradaraq kombinə olunmuş turlar təşkil edir.

Bakıda dünyanın ən böyük mehmanxana şəbəkələrinə 
daxil olan beşulduzlu "Hyatt Regency" (1995), "Grand Hotel 
Europe" (1997), "Radisson SAS Plaza Hotel" (1998), "Park 
Hyatt Hotel" (1999), "Excelsior Hotel Baku" (2005) və b. 
fəaliyyət göstərir.

Azərbaycanda turizmin inkişafında vacib amillərdən 
sayılan qida sektoru formalaşmış, Milli Kulinariya Mərkəzi 
yaradılmışdır (1991). "Amburan", "Karvansara", "Bəh-bəh 
klub", "Me Donald's", "Pizza-nat", "Patio-pizza", "Oyster Fish 
House", "Dolce Vita", "Dəniz" restoranları və b. həm yerli 
əhaliyə, həm də xarici turistlərə xidmət edir. Respublikada 
fəaliyyət göstərən Milli, Avropa, Türk, Hind və Çin mətbəxli 
restoranların əksəriyyəti Bakıda yerləşir.

Regionlarda mövcud olan əmək ehtiyatlarından, təbii və 
iqtisadi potensialdan səmərəli istifadə etmək, iqtisadiyyatın 
qeyri-neft sektorunun inkişafını sürətləndirmək və aqrar sektor
da islahatları dərinləşdirmək, əhalinin məşğulluğunu artırmaq, 
yoxsulluğun səviyyəsini azaltmaq, infrastrukturu yeniləş
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dirmək, əlverişli investisiya şəraiti, müasir tipli müəssisələr, 
yeni iş yerləri yaratmaq istiqamətində sistemli tədbirlərin 
həyata keçirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2004-cü il 11 fevral tarixli Fərmanı ilə “Azər
baycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı 
Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)” təsdiq edilmişdir.

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə yanaşı, Bakı 
şəhərinin ətraf qəsəbələrini abadlaşdırmaq, onların resursların
dan daha səmərəli istifadəni təmin etmək məqsədilə Azər
baycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 27 fevral tarixli 
1338 nömrəli Sərəncamı ilə “Bakı şəhərinin qəsəbələrinin 
2006-2007-ci illər üzrə sosial-iqtisadi inkişafının sürətlən
dirilməsinə dair Tədbirlər Proqramı” təsdiq olunmuşdur. Bu 
proqramda hər bir qəsəbə üzrə müxtəlif sahələri əhatə edən 
konkret tədbirlər müəyyən edilmişdir. Hər iki proqramda 
nəzərdə tutulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəticəsində 
ölkədə qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafı, yeni müəs
sisələrin və iş yerlərinin yaradılması, regionlarda, eləcə də ölkə 
paytaxtında kommunal xidmət və sosial infrastruktur təmi
natının həcminin və keyfiyyətinin yüksəldilməsi, sahibkarlıq 
mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, əhalinin məşğulluq səviy
yəsinin artırılması, yoxsulluğun azaldılması sahəsində əhə
miyyətli nailiyyətlər əldə olunmuşdur. Odur ki, “Azərbaycan 
Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı (2004-2008-ci illər)”, eləcə də “Bakı şəhərinin 
qəsəbələrinin 2006-2007-ci illər üzrə sosial-iqtisadi inkişafının 
sürətləndirilməsinə dair Tədbirlər Proqramı” çərçivəsində 
başlanmış işlərin davam etdirilməsi məqsədilə “Azərbaycan 
Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi 
inkişafı Dövlət Proqramı” hazırlanmışdır. Respublikada turizmi 
inkişaf etdirmək məqsədilə Bakı, Xaçmaz, Şamaxı, Naxçıvan, 
Gəncə, Lənkəran, Şəki, Quba şəhərlərində və Lahıc qəsə
bəsində turist informasiya mərkəzləri açılmışdır.
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3.2. Turizm bazarında regional qərarların 
səmərəsinin yüksəldilməsi

Turizmin inkişafı təşkilati-iqtisadi sistemdir. Belə ki, 
onun marketinq planlaşması, ərazi üzrə təşkili, ixtisaslaşma 
səviyyəsinin dərinləşməsi və səmərəsinin sosial-iqtisadi yolla
rını sistem halında əlaqələndirmək vəzifələri meydana çıxır. 
Beləliklə, turist informasiya bazasının yaradılması, onun dünya 
turizm sistemi ilə əlaqəsinin təşkili, turist agentlərinin fəa
liyyəti, büroların funksiyası və fəaliyyəti mərkəzlər və nəhayət 
qərar qəbulu bu sahənin inkişafının əsas istiqamətidir.

Turizmdə idarəetmə fəaliyyətinin əsas göstəricilərindən 
biri, idarə edənin düzgün qərar qəbul etmə bacarığıdır. Hansı 
ki, o dörd idarəetmə funksiyası yerinə yetirir: planlaşdırma, 
təşkilati, motivasiya və nəzarət.

Seçim və qərar qəbulu rəhbərlərin fəaliyyətinin yara
dıcılıq prosesidir.

Turizmin dövlət və yerli idarəçiliyi arasmda vəzifə 
bölgülərinin iqtisadi əsasları olaraq fondlara görə ödəmə haq
larını təkmilləşdirmək, torpaq, meşə və ekoloji tarazlığı təmin 
edən tədiyyələr və ödəmələrin bazar qiymətindən asılı olaraq 
dəyişməsini təkmilləşdirmək əməli və perspektiv idarəetmə 
vəzifəsi olaraq təkmilləşməlidir.

Turizmin idarə edilməsi, onun məzmunun təkmilləşməsi 
ilə yanaşı maraqların uzlaşması və xarici idarəetmə, maliyyə və 
resurs korporasiyaların tövsiyyələrinin nəzərə alınması 
metodikası ilə uzlaşır. Bu istiqamətdə aparıcı həlqə kimi bey
nəlxalq turist təşkilatlarına üzv olmaq, beynəlxalq turizm 
xartiyalarının qəbulu və digər məsələlərlə koordinasiya olmaq 
əsas rol oynayır, turizm xartiyası hər adamın istirahət hüquq
larının beynəlxalq statusa malik olmasını, bütün dünya turist 
təşkilatları tərəfindən qəbul olunmasını iddia edirlər [47]. Bu 
xartiyaya görə turizm hüququ sosial tarazlıq, milli və dünyavi 
şüurun formalaşması amili kimi qəbul olunur. Məhz belə
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dünyavi dəyərlərə nail olmaq bir sıra təşkilati-hüquqi və 
iqtisadi islahatlarla bağlıdır ki, bu da öz növbəsində h rı bir 
ölkədə turizmin inkişafı strategiyasını, onun hüquqi bazasını və 
normativ əsaslarını prinsiplərini tərtib etməyi zəruriləşdirir. 
Turizm ölkə üçün beynəlxalq həyat tərzi statusuna çevrilir, 
birgə yaşayış tərzinin, milli əsaslar və xüsusiyyətlər üzrə 
qurulması prinsiplərini hazırlayır. Turizmin idarəetmə struk- 
tunda milli iqtisadiyyatın əsas amilləri, əhalinin tələbat siste
minin yaxşılaşdırılması yollan müəyyənləşir və real mexa- 
nizmlərlə reallaşır. Respublikada bazar tipli iqtisadi sistemin 
formalaşması və dərinləşməsi istiqaməti olaraq islahatların 
həyata keçirilməsi istiqamətləri turizm maraqları baxımından 
qiymətləndirilir. Turizmin idarə edilməsi bazar iqtisadiyyatı 
inkişaf etdikcə, rəqabət mühiti şəraitində rentabelli sahə kimi, 
xarici turizmin daha da üstün artırılması ilə formalaşdırılır. 
Turizmin iqtisadi, sosial, coğrafi və dünyavi aspektləri bu 
sahənin meyar və göstəricilərinin seçilməsi, onların təhlili və 
proqnozunun üsul və mexanizmləinin təkmilləşməsi ilə baş 
verməlidir. Respublikada kəndin, dağ regionlarının sosial 
inkişafı və əhalinin məskunlaşması meyarı baxımından 
turizmin idarə edilməsinə beynəlxalq maliyyə və islahatlara 
dəstək proqramı əsasında, yerli maraqları təmin edən qurumlar 
və mexanizmlər tətbiq etmək idarəetmənin təkmilləşmə 
istiqamətləridir. Turizmin inkişafı prosesi ahəngdar proses 
olub, bir sıra sahə, ərazi və funksional problemlərin həllinə 
yönəldiyi üçün onun idarə edilməsi hər üç aspektdə olan 
maraqların uzlaşması və son nəticədə səmərəli təşkilati srtruk- 
tura proqnozlaşdırmağa yönəlir. Turizm idarəçiliyinin əsas 
meyarı sosial-iqtisadi inkişaf konsepsiyasının sahə istiqaməti 
və sosial məqsədlərə yönəldilən mürəkkəb sahələrarası prob
lemlərin optimal həlli deməkdir. Turizm sahəsində qərar 
qəbulu sahə və ərazi prinsiplərinin optimal əlaqəsi ilə funk
sional vəzifə üçün yönəlmiş sistem təsviri və onun təminat 
mexanizmlərini yaratmaqla reallaşır. Turizm bazarının tənzim
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lənməsi onun tələbata uyğun təşkili, turizmin iqtisadi və sosial 
inkişafda rolunu artıran tədbirlərin elmi əsaslarla hazırlanması 
və tətbiqi aparıcı rol oynayır.

Turizm bazarının idarə edilməsi, məqsədlər və bu 
məqsədlərə nail olmaq üçün normativ, metodiki vəsaitlər və 
həmçinin konkret resurslar yolu ilə mümkündür. Bu məqsədlə 
idarəetmə bazarın tələbini öyrənmək, inteqrasiya və rəqabət 
məhfumu çərçivəsində yeni resurslar və təşkilati texnoloji 
sistemlər tətbiq etmək, iqtisadi və sosial mənafe əldə etmək 
vəzifəsi durur.

Turizm bazarının idarə edilməsi ümumi prinsiplər, 
qanunlar və normativ-hüquqi baza olmaqla konkret turizm 
dövriyyəsinə daxil olan ayrı-ayrı vasitələrin, mexanizmlərin 
yaradılması və tətbiqi ilə mümkün olur. Turizm bazarı 
kompleks və qarşılıqlı əlaqədə olan sahə və ərazi aspektlərin 
və maraqların məcmuu kimi formalaşdığına görə onun idarə 
olunması sistem qanunlar, turizm haqqında qanun, sahibkarlıq 
qanunları, maliyyə-büdcə sistemi, istehlakçıların hüquqlarının 
qorunması və digər konkret və ümumi məcəllələr ilə idarə 
olunur. Bazar və idarəetmə ziddiyyətlər və müəyyən uzlaşma, 
ümumi cəhətlər özündə birləşdirir. Ona görə də turizm baza
rında ali məqsəd olaraq meyarların seçilməsi və onun real
laşmasının alternativ variantları, ayrı-ayrı daxili və xarici 
parametrlərin qiymətləndirilməsi və onların proqnozlaşdırıl
ması yolu ilə mümkündür. Turizm daha çox investisiya bazarı 
ilə bağlıdır. İnvestisiyanın həcmi onun turizm sahəsinə 
yönəldilməsi, bu sahənin mənfəəti və sosial-iqtisadi effekti ilə 
ölçülür. Belə ki, turizm sahəsinə qoyulan kapital qısa müddətdə 
son məhsula çevrilir, daha çox xərc çəkmək və turizm infra
strukturunun yaxşılaşması, servis xidmətlərinin qiymətini 
artırır. Daha çox bahalı mehmanxana şəraiti, yol, ictimai iaşə 
və həmçinin əyləncə proqramları təşkil etmək, bu sahənin 
əlində olan vəsaitin kapitalı və dövriyyə sürətini artıran re
surslara çevirmiş olur. Turizm bazarının idarə olunması sosial-
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iqtisadi səmərəyə yönəldikdə respublikada resursların 
dövriyyə tam və kompleks cəlb olunması istiqaməti kimi geniş 
təkrar istehsalı təmin edir. Regionun və respublikanın iqtisadi- 
sosial sahəsi kimi əhalinin məşğulluğunu artırır və regionlarda 
sosial inkişafı təmin edən mühit və iş yerləri, əhalinin sərbəst 
vaxtının səmərəli və turizm müəssisələri ətrafındakı əhalinin 
fuavanlığı üçün şərait yaratmış olur.

Turizm bazarının öyrənilməsi, turist kontingentlərinin 
tələbi, onların sosial statusu və daha çox turizm bazasının ge
nişlənməsində iqtisadi səmərə verən sahələrin təqdim edilməsi 
ilə reallaşır. Bu bazarın idarə edilməsi proqnozlaşma və qərar 
qəbulu ilə tamamlanır.

Turizm bazarının makroiqtisadi idarəetmə problemləri, 
iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyası və turizmin əsas 
istiqamətləri, onun yerləşməsi və inkişafının investisiya 
problemləri ilə həll olunur. İlkin növbədə dövlət büdcəsi 
xərclərində turizm məqsədi ilə ayrılan vəsait və bu vəsaitin 
qaytarılması müddəti kimi layihələr və resurslar proqramı 
layihələşdirilir. Turizmin istehsal gücü xidmət sferası olaraq il 
ərzində turistlərin sayı və turist obyektlərinin xidmət gücü və 
ötürücü qabiliyyəti ilə müəyyənləşir. Əgər hər bir turist üçün 
zəruri olan xərclər və standart normativlər dəyişirsə, rəqabət 
mühiti şəraitində xərclərin maksimumlaşdırılması yolu ilə əldə 
olunan nəticələrin arasında səmərəliliyin artırılması nəzərdə 
tutulmalıdır.

N.C. — >  мах

V ) - I
ТЩт)
N.C.

—>ә m o x{ İ  - 1)
(3.1)

İki meyarlı yanaşma turizmin inkişafının strategiyasıdır. 
Burada Ni -  hər hansı turist xidməti üçün turist tələbatı 
turistlərin sayı, Q  -  həmin xidmətin istehlak xərcləridir.

Bu cəmin maksimumlaşdırılması istehlakçının tələbi 
baxımından keyfiyyətcə daha maksimal artım kəsb edir. Bu
nunla yanaşı turizm məhsulu ilə onun xərcləri arasında nisbət
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effekt kimi müəyyən artıq tempinə malik olmalıdır. Turizmin 
sahə kimi planlaşması regional və qlobal meyarlar baxımından 
tənzimlənir. Belə ki, planlaşma obyekti olaraq turizmin inkişafı 
regional inkişafın tərkib hissəsi olmaqla onun resurslarının 
səmərəli və maksimal istifadəsi üçün qanunvericilik bazasının 
təkmilləşməsi, turizm fəaliyyətində iştirak edən bütün 
subyektlərin maraqlarını və iştirak payını təmin etmək vəzifəsi 
qarşıya qoyulur.

Bazar strukturu olaraq turizmin inkişafında kommersiya 
maraqları ilə yerli və sosial maraqlar uzlaşır və tarazlı inkişaf 
meyarına sazlanır. Turizm rəqabəti mühiti şəraitində xərclərinə 
uyğun mənfəət əldə etmək marağı üstünlük təşkil edir. Bu 
məqsədlə idarə etmə prosesi gəlirlərin artırılması və onun 
bölgüsünün optimal struktur modeli əsasında tənzimlənilməsi 
bir sıra infrastruktur obyektlərinin və mülkiyyət formasına görə 
ayrı-ayrı sahibkarların vəsaitlərinin istifadəsinə yönəldiyi üçün 
ələ gələn gəlirlərin bölgüsü kapital m bu sahəyə axınına və 
turizmin resurslarının cəmləşməsinə şərait yaradır. Bölgü 
sistemi vəsaitlərin maddi-əşya yaxud pul formasının miqdarına 
uyğun mənfəət əldə etmək imkanları yaradır. Turizmin strateji 
məqsəd kimi qəbul edilməsi, turizm bazarının tələb və təklifini 
təmin edən resursların və texnoloji proseslərin və həmçinin 
investisiya qoyuluşlarının planlaşmasına şərait yaradır. İqtisadi 
ədəbiyyatlarda idarəetmə obyekti kimi turizmə təsir edən 
amillərin dinamikası dəyişmə meylləri və onların turizm 
dövriyyəsinə təsiri qiymətləndirilir [61, səh. 26]:

- turizm əhali hərəkətinin nəticəsi kimi qəbul edilir;
- istirahət yerlərini seçmək və orada yaşamaq;
- ölkədə səyahət etmək;
- ekskursiya və turist mərkəzlərinə səyahət, əlavə gəlir 

gətirmək məqsədi daşımır.
Turizm bazarının idarə edilməsi strategiyası turist kate

qoriyalarının potensial cəlb edilmə imkanım ölçmək və 
ölkədaxili resursların cəlb edilməsinin yollarını axtarmaq
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fəaliyyətinin səmərəsi ilə bağlıdır. Beynəlxalq xarakterli turist 
fəaliyyəti, müxtəlif turist kontingentlərinin motivini onün 
dəyişmə meyllərini proqnozlaşdırmaqla perspektiv turist 
bazarma çıxa bilən obyektlərin və subyektlərin qabiliyyətini 
qiymətləndirmək və analitik olaraq idarəetmə dövriyyəsinə 
cəlb etmək metodikası yaranır.

BMT-nin 1957-ci il qərarı ilə turist ölkələrinin mütəlif 
kateqoriyalı türistlərin qəbul edilməsində tövsiyyələr verilir. 
Turist kateqoriyalarının çoxşaxəli maraqları sosial-demoqrafık 
xarakteristikaları turizm bazarının ierarxiya tabelik və biri- 
birini əvəzetmə istiqamətlərini müəyyənləşdirir. Turizm 
sahəsinin kompleks və sistemli idarəçiliyi üçün spesifik şəraiti 
nəzərə almaqla idarəetmə prinsipləri və uyğun normativ-hüquqi 
bazası yaradılır. Fikrimizcə, turizm bazarının idarəçiliyi 
aşağıdakı prinsipləri tətbiq etməklə reallaşmalıdır:

- turizm idarəçiliyi sosial yönlü və maraqlar sistemi və 
onların uzlaşmasında ekvivalent dəyərlər, xərclər və gəlirlər 
arasında bir mənalı asılılıq təmin olunmalıdır;

- turizm fəaliyyətində ierarxiya sistemi düz və əks əlaqə 
makroiqtisadi nisbətlərin ayn-ayrı region-turizm sistemi ilə 
əlaqəsi tarazlılıq və balans prinsiplərinə əsaslanmalıdır;

- turizm strateji planlaşma prinsipləri üzərində qu
rulmaqla konkret resurs və məqsəd baxımından konkretləşmə 
yolu, həmçinin marketinq strukturunun səmərəliliyi, onun tu
ristlərin seçimi ilə və qabiliyyətinə uyğunluğu iqtisadi mexa- 
nizmlərlə təmin olunmalıdır;

- turizm sahəsi çoxməqsədli və resurslarm əvəz edilməsi 
texnologiyaların və təşkilati-idarəetmə quruluşunun dəyişməsi 
konteksində tərtib olunması üçün davamlı və variantlı inkişafı 
üçün modeli seçilməlidir, istənilən resurs və texnoloji 
dəyişmədə konkret səmərə təmin olunmalıdır.

- turizm sahibkarlığı prioritet istiqamət olaraq təsərrüfat 
fəaliyyəti və təşəbbüskarlıq məqsədi ilə stimullaşdırılmaqla,
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kiçik və orta sahibkarlığa, fərdi təsərrüfatçılığı turizmə cəlb 
etməklə kommersiya maraqlan üstünlük təşkil etməlidir;

- turizmin inkişafında sosial infrastruktur obyektlərini 
dövlətin himayəsi və dövlət vəsaitlərini cəlb etməklə yanaşı, 
yerli vəsaitlər, bələdiyyə resursları və əhalinin fərdi 
mülkiyyətinin səmərəli istifadəsinə şərait yaradılmalıdır;

- turizm maraqları ilə ərazi maraqlarının uzlaşması üçün 
istifadə olunan resurslar təkrar istehsal yolu ilə «ödəmə» 
prinsiplərinə uyğun bölgü prinsipləri həyata keçirilməlidir;

- turizm bazarının diktəsinə uyğun məhsulların və 
xidmətlərin forma və məzmunun təkmilləşdirilməsi, onun daha 
çox beynəlxalq turistlərin zövqünə və tələbinə uyğun trans
formasiyası vacibdir.

Bu prinsiplə turizm bazarının formalaşması və idarə 
olunmasının təsərrüfat və bazar mexanizmlərini yaratmağa, 
onların modifıkasiyasım reallaşdırmağa imkan verir.

Hesab edirik ki, turizmdə idarəetmə qərarları, həm gəlir 
əldə etmək, həm də ərazinin sosial-iqtisadi inkişafının tərkib 
hissəsi kimi fəal siyasət formasıdır. Ona görə turist qərarları 
hər bir turistin özünün iqtisadi və sosial vəziyyəti ilə əlaqəli 
olduğu halda onun bazar strukturu kimi formalaşması turist 
biznesinin təşkili, ərazidə mədəni-maddi istehlak ənənəsi, 
inzibati və institutsional təşkilati formalardan və müasir tur- 
agent xidmətinin bazasının yaradılmasından ibarətdir. Turist 
potensialının kontingent tərkibini qiymətləndirməklə, onların 
rəqabət mühitində risklərinin etibarlı intervalını verməklə qərar 
qəbulu bu intervalda axtarılır. Turizm sferasında fərdi qərarlar 
məcmuu, inteqral qərarlar kimi qəbul olunur. Amma inteqral 
qərar hər bir subyektin qərarını özündə birləşdirməklə onların 
məqsəd ətrafında meyarlara görə inteqrasiyası şəraitində 
tamamilə yeni bir mahiyyət kəsb edir. Beləliklə, turizm bazarı 
sistem prinsipləri əsasında formalaşmış qanunauyğunluğu 
məqsədə uyğun dəyişməsi ilə xarakterizə olunur. Sistem 
anlayışı yeni xüsusiyyətlər kəsb edir ki, bu da turizm sferasında
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daha ahəngdar və ardıcıl inkişaf və fəaliyyət proqramı ilə ifadə 
olunur. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və İqtisadi inkişaf 
Nazirliyi turizm sahəsinin, onun bazarının konseptual ;nkişaf 
istiqamətlərini müəyyən edir, Milli Məclis qarşısında turizmin 
inkişafı üçün əsas istiqamətləri müəyyənləşdirməklə, onun 
normativ-hüquqi bazasını, qanunvericilik aktlarını və həmçinin 
inkişaf strategiyasına uyğun maliyyə mənbələrini, maliyyə- 
büdcə, vergi və uyğun kredit mexanizmlərinin xüsusiyyətləri 
haqqında tövsiyyələrini verir. Bu sənədlər əsasmda mövcud 
nazirlik olan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi turizm sferasınm 
inkişaf istiqamətlərini və onun reallaşma tərəflərini icra edir. 
Uyğun mexanizmlər, idarə etmənin prinsipial sxemi vəzifələr 
və səlahiyyətlər çərçivəsində turizm bazarına olan tələbat, 
onun istehlakçıları və uyğun olaraq müvafiq subyektlərin rolu 
müəyyənləşdirir. Turizmin ixtisaslaşması onun tələbinə uyğun 
sahə və ərazi potensialım cəlb etməklə gəlir əldə etmək və 
regionun sosial-iqtisadi inkişafım müəyyənləşdirir.

Turizm bazarı imkanları sosial seqmentləri və əmtəə xid
mət bazarının strukturunu idarə etmək marketinq planlaşması 
ilə baş verir. İlkin növbədə turist obyektlərinin istiqamətə 
uyğun istehsal gücləri, proqramları və bu proqramların həyata 
keçirilməsi üçün zəruri olan potensial və tədbirlərin (qərarların) 
mexanizmi müəyyənləşir. Turizm bazarının formaları, istehsal, 
mübadilə və istehlak sferası kimi mülkiyyət formasından və 
yaxud təşkilati quruluşdan asılı olmayaraq aşağıdakı funksi
yaları yermə yetirir [19, səh. 84]:

- tələbatı öyrənir;
- perspektiv planda coğrafiyam və əməkdaşlığı seçir;
- uyğun olaraq xidmət təchizatı və əməkdaşları ilə 

müqavilə bağlanır;
- nəqliyyat orqanları ilə müqavilə bağlayır;
- marşrutları seçir;
- ölkələrlə müqavilə bağlayır;
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- hər bir göndəriş dəyərinin hesablanması və onun 
reallaşmasmı həyata keçirir;

- marşrutlar üzrə kadr hazırlanır;
- reklam və məlumatlar yayır;
- gəliş və gediş icazəsini alır və sənədləri hazırlayır;
- turizm fəaliyyətini həyata keçirir.
Turist obyektlərinin bazar sistemi hər bir subyektin 

menecment təşəbbüsü, fəallığı, planlaşma adekvatlığı və öz 
fəaliyyətində, həmçinin sahələr əlaqəsi biznes əlaqələrində sə
mərəli variantlar və qərarlar hazırlanması ilə baş verir. Hüquqi 
şəxs kimi hər bir sahibkar və fiziki şəxs öz maraqlarını nəzərə 
alan cəhtlər və resurslar tapır. Belə ki, dövlətlə yerli icra or
qanları, həmçinin fərdi təsərrüfatlarla işgüzar əlaqəyə girməklə 
turist tələbatını ödəyən inkişaf ssenariyaları hazırlayır. Hər bir 
turist obyekti funksional olaraq yerli maraqları və həmçinin 
dünya turist konvensiyaları və təşkilatlarının tələblərinə, meyar 
və göstəricilərinə uyğun fəaliyyət proqramı, onun resurs 
təminatı və təsərrüfat forması olaraq təşkilatı forma yaradır. 
İxtisaslaşma, təsərrüfatın kombinasiya səviyyəsi, funksional və 
sərbəst əlaqələr yaradır.

Turizm fəaliyyəti rəqabət mühiti şəraitində biznes və 
sahibkarlıq obyekti olaraq müəyyən standartlara uyğun bey
nəlxalq və respublika daxili qanunvericiliklə tənzimlənir. Ser- 
tifikatlaşma (xüsusi lisenziya) turizm fəaliyyətinin məqsədinə, 
onun sahibinin öhdəliklərinə və həmçinin səlahiyyətlərə verilir. 
Sertifikat müvafiq orqanlar tərəfindən sahibkarlıq daxilində və 
xüsusi ixtisaslaşmış turist fəaliyyəti zamanı yaradılan məhsula 
verilir. Turist məhsulunun marketinq strukturu istehlakçıların 
tələbinin dəyişməsi ilə təkmilləşir və onun fəaliyyəti üçün 
dövlət rıçaqları turizmə xas olan xüsusiyyətlər kəsb edir. Belə 
ki, standartlaşma, normativ baza xidmətin başa gəldiyi xərclər 
və turizm mədəniyyəti formalaşır. Turizmin sahə kimi davamlı 
inkişafı və onun gəlirliyi hər bir turizm obyektinin fəaliyyətinin 
seçilməsi, uyğun müştərilərin daha çox cəlb edilməsi, dizayn,
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xidmət və reklam işinin qurulması, uyğun olaraq ümumi 
şəraitlə və konkret qərarlarla tənzimlənir. Turizm bazarı sərbəst 
olsa da onun dövlət tənzimlənməsi aparılması iqtisadi siyasətin 
tərkib hissəsi kimi formalaşır və vahid qərar qəbuluna uyğun 
dövlət himayəsi və dövlət vergi, gömrük, rüsumlar, ödəmələr, 
həmçinin mühafizə sistemi ilə idarə olunur. Turizm məh
sulunun istehsalı, marketinqi turistlərin və potensialın nəzərə 
alınması ilə reallaşdığı üçün hər bir sahibkar idarəetmə sub
yekti kimi uyğun variantlar və yollar axtarır.

Ona görə də turizmin inkişafında strateji yanaşma, isteh
sal və istehlak davranışı baxımından baş verir. Turist məh
sulunun artırılması cəhdi uyğun maliyyə mənbələrini seçməyi, 
kredit bazarında şərtlərlə razılaşması və yaxud fərqli mü
qavilələr bağlamalı, həmçinin əhalinin vəsaitlərini cəlb etmək 
mexanizmlərini yaratmağı tələb edir. Turizmin inkişafının 
modeli ümumi sahə modeli sosial və iqtisadi əsaslara söy
kəndiyi halda onun spesifikliyi daha çox xalis sahələrdən fərq
li olaraq sahələrarası və fəaliyyət dairəsi kimi qiymətləndirilir. 
Ona görə də turizmin idarə olunmasında daha funksional m o
del və sahələrin məsrəfləri ilə əldə etdikləri nəticələrin müəy
yən etdikləri nəticələrin müəyyən bölgü prinsipləri, bazar tipli 
bölgü sisteminə uyğun olur. Parametrik olaraq kapital qoyu
luşu, yaxud maddi, əmək məsrəflərinin gəirilmiş dəyəri və bu 
dəyərin aqlomerasiya səmərəsinin qiymətləndirərək hər bir 
subyektin gətirilmiş dəyərdə keçdiyi xərcə görə nəticələr əldə 
olunmalıdır.

Turizm bazarında qərar qəbulu bazarın formalaşma mən
bələri və həmin bazarın sistem və ayrı-ayrı elementləri üzrə 
əldə olunan səmərənin yüksəldilməsinə istiqamətlənir. Ona 
görə də qərar qəbulunun xarakteri real prosesə adekvat olması 
və həmin prosesin bütün aspektlərini vahid məqsədə uyğun 
stimullaşdırmağa yönəldir. Qərar qəbulu ierarxik aqreqasiya və 
dezaqreqasiya prinsiplərinə əsaslanır. Tələbat-proqnoz-resurs- 
texnologiya və istehlak sistemi kimi turizm bazarının təşkili
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formaları yaranır. Daha çox adekvat proses olaraq turizm 
bazarında rəqabət mühiti, təşəbbüskarlıq şəraiti, daha çox 
səhmdar cəmiyyət forması, qiymətli kağızlar bazarı, həmçinin 
kapital qoyuluşu üçün divident gətirmək prinsipləri olmalıdır. 
Resursların sahibkarlar və fiziki şəxslər əlində olduğu üçün 
həmin vəsaitlərin istifadəsi üçün turizm niyyəti ilə kredit 
ittifaqlarının yaradılması və həmin resursların hesabına əldə 
gəlir etmək xüsusi yer tutur. Turizmin idarəetmə modeli para
metrik olub iki əsas resursla tənzimlənə bilər.

Tm(t) = f (Kit, S|<() (3.2)

Burada, Tm (t) -  t dövrü üçün turist məhsuluna tələbat;
Kjt -  t dövrü üçün i turist məhsulunun 

istehsalına qoyulan kapital qoyuluşu;
Skt -  t dövrü üçün əhalinin sayı, onun hər hansı 

к əlaməti üzrə paylanması (cinsi, məşğuliyyəti və təminat 
səviyyəsi).

Turizm bazarı bir sıra qeyri-səlist parametrlərdən asılı 
olduğu üçün onun determinə olunmuş hər hansı amillər modeli 
ilə təsvir etmək ancaq qərarlaşmış turist mühiti şəraitində 
mümkündür. Müasir Azərbaycan şəraitində turizm məhsulunun 
dəyərinin artmasına kompleks şəraitin olmaması təsir edir. Belə 
ki, nəqliyyat, ambar, mehmanxana, yeməkxana, əyləncə, idman 
kompleksləri olmadan turizmin məhsulunun artırılması qeyri- 
mümkündür. Bu məqsədlə turizm bazarı bütövlükdə iqtisadi 
mühitin əsas bazası ilə müəyyənləşir. Turizm məhsulunun 
dəyərinin formalaşmasında iştirak edən hər bir infrastrukturun 
payına uyğun onun məhsulunun reallaşmasından alınan gəlirlə
rini bölgüsü ilə stimullaşdırılır. Hesablamalar göstərir ki, nor
mal turist xidməti şəraitində əlavə xidmət dəyərinin 30% 
olması gəlirlərin bölgüsündə onun təkrar istehsalı üçün uyğun 
xidmət obyektinə verilir. Turizm məhsulunun xərc struktu
runda onun istehsalı üçün məsrəfləri aşağı salmaq onun
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göstərdiyi xidmətin keyfiyyətini aşağı sala bilər, bu da öz 
növbəsində turist məhsuluna tələbatı azaldır. Ona görə də, 
turizm məhsuluna tələbatı artırmaq üçün onun məhsulunda 
keyfiyyət və minimum məsrəflər prinsipi əsas götürülür. Ona 
görə də turist məhsulunun istehlak dəyərinin müəyyən norma
tivlərə uyğun olması üçün onun istehsalına çəkilən xərclər 
müəyyən hədd daxilində planlaşdırılır. Turizm məhsulunun 
xərc strukturunda canlı əmək məsrəfləri əmək haqqı, yaxud ka
pital qoyuluşu və xidmət xərcləri öz aralarında optimal nisbətlə 
turizm məhsulunun kəmiyyət və keyfiyyətini tələbata uyğun 
planlaşdırmağı tələb edir. Turizm tələbatı spesifik tələbat 
olduğu və beynəlxalq xarakter kəsb etdiyi üçün onun dərhal 
ödənilməsi mümkün deyil.

Turizm bazarının idarəedilməsi və konkret qərarın sə
mərəli təşkili turizm fəaliyyətinə yönəldilən pul kütləsinin 
onun məhsul istehsalına uyğun xərc strukturunu, bu sahədə 
maliyyə-kredit münasibətlərini, vergi və ödəmələr probleminin 
həlli ilə təkmilləşdirilir.

Turizm bazarında marketinq strukturu, daha ahəngdar və 
çevik siyasət olub, təkcə turizm məhsulunun keyfiyyəti ilə 
deyil, bu fəaliyyətin psixoloji amilləri, reklam dünya ölkələ
rinin istehlak davranışı ilə mümkündür. İlkin növbədə əhalinin 
güzaranma təsir etməklə onun gəlirlərini artırmaq, digər tələ
batların ödənilməsi ilə yanaşı daha çox turizm tələbatına şərait 
yaratmaqdan söhbət getməlidir. Turizm bazarının kompleks 
amillərdən asılı, təyinatına görə çoxməqsədli istiqamətlər üçün 
istifadə olunan resurslann turizmə yönəlməsi üçün yaradılan 
şəraitlə, yaxud dövlət himayəçiliyi ilə müəyyən təsirlər etmək 
olur. Ölkənin gəlirlərinin artması, turizm məqsədi ilə qeyri-neft 
sektoruna, o cümlədən infrastruktur obyektlərinin təminat sə
viyyəsinin yüksəldilməsi vacibdir. Belə ki, beşulduzlu meh
manxanaların tikilməsi, nəqliyyat və yol, əyləncə və idman 
komplekslərinin tikilməsi vacibdir. Bu isə kapital qoyuluşu 
sferasında yeni istiqamətlər tələb edir.
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Turizm sferasının idarə olunmasında onun təsərrüfat 
fəaliyyəti kimi yerləşməsi, onun təşkilində sahibkarlığa stimul 
yaratmaq və ilkin şərait üçün güzəşt və himayəçilik siyasəti 
həyata keçirilir. Turizmin inkişafında ilkin təşkilati-iqtisadi 
problem olaraq maliyyə mənbələrinin tapılması və turist 
bazarına çıxış üçün turist məhsulunun strukturunu təkmilləş
dirmək strategiyası durur. Bu məsələlər yerli resursları nəzərə 
almaqla minimum məsrəflərlə maksimum gəlir əldə etmək 
xalis sahə kimi özünü göstərir. Digər tərəfdən turizm sahəsinin 
digər sahələrdən fərqi odur ki, onun istehlakçıları maddi 
təminat və istehlak davranışına görə daha geniş əhatə dairəsinə 
malikdir. Ona görə də inkişaf baxımından daha sərbəst sferadır. 
Belə ki, turizmin sahələrarası komplekslərdə qeyri-neft sek
torunun inkişafı üçün dominant rolunu oynayır. O cümlədən, 
kənd təsərrüfatı, nəqliyyat əsaslı vəsait qoyuluşu, təşkilati və 
sənaye strukturunda turizmin istiqamətləndirilməsi rolu daha 
səmərəlidir. Turizm bazarı pulun miqrasiyası, valyuta axını 
üçün səmərəlidir.

Yerli gəlirlərin artması kənd yerlərinə kapital axını, 
kəndlərdə torpaq və meşə təsərrüfatı, yol və mehmanxana, 
mənzil şəraitindən turist məqsədi ilə istifadə edilməsi regional 
siyasətin tərkib hissəsidir. Hər bir turist üçün yerli muhit enerji 
təchizatı, su və ekoloji mühit beynəlxalq və yerli turistlərin ba
zar seçiminə təsir edən şəraitdir. Beynəlxalq turizmin inkişa
fında tələbat və təhlükəsizlik məsələləri, qazanc və ətraf mü
hitin qorunması, regional iqtisadiyyatın və sosial həyatın taraz
lılığı üçün əlavə vəsait və yaxud mövcud şəraitin yaxşılaş
dırılması üçün qərarlar qəbul olunur. Turizmin dünyavi iqtisadi 
sistem kimi təsviri onun idarə edilməsində əlavə şərtlər və 
tələblər yaradır. Praktiki olaraq turizm bazarı xarici turistlər, 
kapital və sahibkarlıq vəsaitləri ilə formalaşmaqda əlverişli 
sfera olduğu üçün onun idarə edilməsində beynəlxalq turist və 
şirkət maraqları ilə yerli əhali, orqanlar və ərazi arasında 
əlaqənin düzgün vəhdəti və planlaşması ilə mümkündür. Belə
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bir mürəkkəb prosesi idarə etmək kapital sahibləri, sifarişçi 
təşkilatlar, yerli icra orqanları, bələdiyyələr və dövlət torpaqları 
arasında münasibətləri tənzimləməklə baş verir.

Xüsusilə ayrı-ayrı ölkələr üzrə xidmət göstərilmiş turist
lərin sayı onların qərar qəbulu ilə sıx bağlıdır. Azərbaycanın 
iqtisadi əlaqələri, inteqrasiya səmərəsində ölkənin iqtisadi və 
sosial inkişafına istifadə etmək cəhdi turizmin potensial 
imkanlarını artırır. İnteqrasiya amili olaraq iş adamları arasında 
bazarların bölgüsü istehsal və istehlak arasmda əlaqələrin daha 
səmərəli kommersiya əsasında qurulmasına imkan verir. 
Azərbaycan Respublikasında idxal-ixrac istiqamətləri məkan 
və marketinq quruluşuna görə daha çevik bazar tələbinə məruz 
qalır, bu da öz növbəsində turizmin inkişafının qərar qəbulunda 
onun coğrafiyasını dəyişir.

Ticarət əlaqələrinin formalaşması, daha çox uzaq Avropa 
ölkələri ilə iqtisadi əlaqələrin neft ixracatı, qaz istehsalı və 
onun ötürülməsi kommunikasiyası, turizmin inkişafı üçün 
məcburi şərait və əyani təsviri material yaradır. Ayrı-ayn 
ölkələrdən gələn turistlərə xidmət göstərilmiş turistlərin sayı, 
bu ölkələrin Azərbaycan turizminə üstünlük verməsi ilə bağ
lıdır (cədvəl 3.2).

Turizmin motivi onun səmərəli reallaşması üçün uyğun 
ölkəni və onun tələbinə uyğun turist müəssisələrinin şəraitini 
seçir. Azərbaycan turistləri üçün xarakterik ölkə kimi MDB 
ölkələri, Türkiyə Respublikası, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və 
İran İslam Respublikası təşkil edir. Azərbaycan turistləri 
əhalinin müvafiq dövrdə 0,2 -  0,3 faizini təşkil etmişdir.

2011-ci ildə turizm müəssisələri tərəfindən ən çox turizm 
xidməti göstərilmiş xarici ölkə Türkiyə Respublikasıdır. Belə 
ki, uyğun dövrdə xidmət göstərilmiş turistlərin təxminən 20 %- 
i bu ölkənin payına düşmüşdür. Bu isə əsasən işgüzar və biznes 
əlaqələrinin inkişafı ilə bağlıdır.
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Cədvəl 3.2
Ölkələr üzrə xidmət göstərilmiş turistlərin sayı, nəfər

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cəmi 40008 45605 56290 59607 59700 69923 83620
o cümlədən:
Azərbaycan
Respublikası

24191 18876 16839 14154 12672 13056 14051

MDB
ölkələri

1067 3689 7089 7460 17691 23961 26566

Türkiyə 1040 2984 6733 7176 6981 11528 17594
Birləşmiş
Krallıq

135 541 353 499 354 462 3268

Almaniya 132 403 531 608 354 897 1321
İspaniya 38 444 101 179 150 333 571
İtaliya 244 336 634 602 222 515 1350
Fransa 201 291 372 583 491 458 574
Finlandiya 72 91 37 63 457 554 250
BƏƏ 8522 10167 11053 8127 8781 7716 4609
Misir 406 200 266 356 325 570 210
iran 570 3786 6626 13967 7961 4208 6330
ABŞ 69 255 526 458 201 243 160
Digər
ölkələr

3321 3542 5130 5375 3060 5422 6766

Mənbə: www.stat.gov.az

Turizmin inkişafı onun idarə edilməsi üçün vacib olan 
kadrların, onların peşəyönümlü qabiliyyətini və ayrı-ayrı 
infrastruktur obyektlərin tikilməsi, bərpası və istifadəsi fəaliy
yətinin də müəyyən iqtisadi əsaslarla idarə olunmasını zəru- 
riləşdirir. Turizmin kadr potensialı çoxsahəli biliklərə malik 
olan mencment idarəçiliyini və biznes fəaliyyətinin təşkili və 
idarə olunması ilə məşğul olan məcmuu biliklərin olmasını 
tələb edir. Belə ki xırda və orta sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkili, 
davamlı inkişaf və rəqabət mühiti şəraitində yeni çeşidli və
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keyfiyyətli məhsul istehsalı turizmin təşkilati və peşəyönümlü 
fəaliyyətidir.

Seqmentləşmə metodikası məqsəd-resurs-proqnoz-qərar 
qəbulu sxemasınm reallaşması yolu ilə baş verir. Seqment
ləşmə eyni tip turist obyektləri, fəaliyyəti üçün ixtisaslaşmış və 
ünvanlı təşkilatı-iqtisadi idarəetmə mexanizmləri və planlaşma 
texnologiyası tətbiq etməkdir. Ona görə də, fikrimizcə, turist 
marketinqi və onun prinsipial sxemi reallaşma mexanizmi 
seqmentləşmə və planlaşma sisteminə daxildir. Turizm sahə
sinin marketinq planlaşmasında əhalinin turizm ehtiyacları və 
onların əsas istehlak davranışına üstünlük verilir. Seqmentləş- 
mənin özünün adekvat reallığı turizmin təşkili və proqnozlaş- 
dırılmasının səmərəliliyini artırmaq yoludur. Seqmentləşmə 
elmi-texniki tərəqqi və dünya turist standartları çərçivəsində 
dəyişir, yeni struktur məna kəsb edir və xarici amillərin təsirinə 
mütəhərrik sənaye və kənd təsərrüfatı əhalinin rifahı sahə
lərinin kompleks və qarşılıqlı əlaqəsi ilə müəyyənləşir.

Turizm sahəsində daha çox xidmət sferası üstünlük təşkil 
etdiyi üçün xidmət sahələrinin texniki-iqtisadi və təşkili 
parametrləri əsas rol oynayır. Turizmin sahə idarəçiliyi ərazi və 
funksional təşkilati idarəetmə qabiliyyəti ilə bağlı sahələri 
inkişaf etdirir. Belə ki, turizm biznesi xüsusi fəaliyyət olmaqla 
turistlərin sosial xarakteristikalarını və onların tələbat sistemini 
nəzərə almaqla reallaşdırılır. Ərazinin resursları müxtəlif 
xarakterli istifadə istiqamətləri üzrə ixtisaslaşdığı üçün onların 
sahələr üzrə təsnifatı səmərə və məqsədlərə görə bölünür. 
Turizm məqsədləri kommersiya maraqları üçün daha üstünlük 
təşkil etdiyinə görə onun fəaliyyəti ilə bağlı çəkilən xərclərin 
özünün strukturu optimal olaraq son məqsəddə xüsusi səmərə 
və sintetik effektlə ölçülür.
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3.3. Turizm bazarının proqnozlaşdınlmasmm 
təkmilləşdirilməsi istiqamətləri

Turizm bazarının proqnozlaşdırılması respublikada 
turizmin inkişafının məqsəd funksiyasını fəza və yaxud konkret 
rəqəmlə ifadə etməklə, həmin inkişafı təmin edən resurs 
tələbatının dəyişməsini nəzərə almaqla aparılır. Qeyd edək ki, 
onun natural, pul və əmək ehtiyatları kimi proqnozunun 
verilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb etməklə yanaşı, müəyyən 
çətinlikləri də vardır. Hər bir yaxın sahənin meydana gəlməsi 
qeyri-müəyyən nəticələrə gətirib çıxarır. O cümlədən, ənənəvi 
formalaşmış əmək bölgüsü sistemi, iqtisadi potensialm və 
ekoloji mühitin normalaşmasına gətirib çıxarır. Beləliklə xarici 
turizmin səmərəsi ilə onun sosial - iqtisadi nəticələri arasında 
yaranan disproporsiyaları və inkişaf meyllərini tənzimləmək 
üçün, ölkə parlamenti uyğun qərarlar və tədbirlər üçün 
proqramlar hazırlayır. Hər bir kompleks məqsədli proqram, 
turizm ilə bağlı yaranan məsələlərin həlli üçün tədbirləri əhatə 
edir. Turizm strateji məqsəd olmaqla onun proqnozlaşdırılması, 
maddi resurslardan daha çox infrastruktur və mədəni resurs
ların proqnozlaşdırılması ilə mümkündür. İnfrastruktur sferası 
öz seqmentlərinə, sahibkarlıq formalarına, tabelilik və istifadə 
hüquqlarına, həmçinin təşkilatlanma və səmərəlilik səviyyəsinə 
görə eyni deyildir. Bu eynilik olmayan resurs müxtəlifliyi, 
məhz hər bir turist məhsulunun proqnozunu, onu təmin edən və 
yaxud zəruri olan infrastruktur ilə tarazlı olmasını qərarlaşdırır. 
Regionlarda infrastrukturun təzələnməsi çoxlu kapital tələb 
edən sahədir. O, cümlədən müasir standartlara uyğun avto
mobil yolları və yol boyu rahatlığı təmin edən dayanacaqlar, 
istirahət yerləri həmçinin təhlükəsizlik infrastrukturu proqnoz
laşdırılır.

Turizm bazarının proqnozlaşdırılması onun yeri, ərazi 
yerləşməsini, miqyasını və fəaliyyət növünün əsas istiqamət
lərini, həmçinin həcmini, strukturunu, prespektiv dinamikasını
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verməyi tələb edir. Bu isə, bazarın xarakteri, onun marketinq 
strukturu, qiyməti və turizm məhsulunun təklifi ilə müəyyən
ləşir.

Turizm bazarının proqnozlaşdırılması aktiv proqnoz 
metodologiyasına əsaslanır və mövcud reallığı məqsədəuyğun 
şəkildə dəyişmək niyyətini güdür. Turizmin proqnozlaş
dırılması iki əsas mərhələdə baş verə bilər. Birinci mərhələdə 
turizm obyektlərinin və onların qəbul etdiyi turistlərin sayı və 
hər bir turist üçün normativ məsrəflərə uyğun resurs potensialı, 
onun dəyər və natural göstəriciləri qiymət dəyişməsini nəzərə 
almaqla proqnozlaşdırılır. İkincisi isə proqnoz göstəriciləri 
bazar tələbini nəzərə almaqla resursların variantlı istifadəsi 
metodikasını özündə birləşdirir.

Turizmin inkişafı fikrimizcə iki əsas istiqamətdə və 
metodoloji yanaşma aspektində aparılmalıdır. Birinci aspektdə 
turizm bazar iqtisadiyyatı şəraitində gəlir gətirmək mənbəyi, 
xüsusən resursları olan ölkə və şirkətlər üçün kommersiya 
gəlirləri gətirən ölkə kimi çıxış etməsi və bu məqsədlə aparılan 
iqtisadi proqnozların reallaşma mexanizminin yaradılması.

İkinci əsas istiqamət turizmin inkişafına resursların istifa
dəsi və struktur siyasətinin əsas amili olaraq ölkə iqtisa
diyyatında yerli resurs bazasının yaradılması və yaradılmış 
potensialdan səmərəli istifadə yollan, regionun resurs poten
sialının iqtisadi döriyyəyə cəlb edilməsinin və təbii sərvətlərin 
istifadəsində dünya kapitalı və inteqrasiya formaları və amilləri 
üzrə bir sıra tədbirlərin həyata keçirilməsi.

Turizmin proqnozlaşdırılması, ona bazar tipli iqtisadi 
proses kimi baxılmaqla resurs potensialının formalaşmasında 
mənbəələrin qiymətləndirilməsi və həmin mənbəələrin 
iqtisadi əsaslanmaya görə ucuz başa gəlməsi ilə izah olunur. 
Ona görə də proqnozlaşdırmaya bazar tipli model olmaqla, 
sosial tələbatın ödənilməsi, yeni iş yerlərinin açılması və yaxud 
məskunlaşma problemlərinin həlli üçün baxılır. Turizmin 
inkişafını məhz bazar iqtisadiyyatı şəraitində əlverişli iqtisadi

142

imkanlar və resurslar təmin edir. İlkin növbədə daxili kapitalın 
daha çox rentabelli sahə kimi mobilizasiyasına şərait yaradır. 
Xarici ölkələrə kapital axını əvəzinə, bizim ölkəyə xarici 
kapitalın, turizm mədəniyyətinin gətirilməsini stimullaşdırır. 
Digər tərəfdən respublikada sahibkarlığın inkişafı və perspek
tivli fəaliyyət göstərən müntəzəm təkmilləşmə ilə özünün 
dünya bazarında yerini möhkəmlədən və perspektiv əlaqə 
formaları və turist potensialı yaradan sahə kimi genişlənir. Ona 
görə də turizm bazarının proqnozlaşdırılması strateji məqsəd 
olmaqla, iqtisadi artım və neft gəlirləri şəraitində, xarici 
kapitalın və şirkətlərin respublikaya axınının intensiv məqa
mında iqtisadi və maddi maraq baxımından əlverişli şəraitdir. 
Turizmin bazarı bütövlükdə yeni bir münasibət forması deyil, 
formalaşmış iqtisadi və sosial potensialdan daha səmərəli 
istifadə edilmə forması və sahəsi kimi onun proqnozlaşdırıl
ması kompleks yanaşma, sistemli təhlil və proqnozla mümkün 
olur. Proqnozlaşma məqsədli proqram və normativ baza əsa
sında formalaşır. O cümlədən, əldə olunacaq gəlirin və turizm 
məhsulunun ünıumdaxili məhsulda xüsusi çəkisini planlaşdır
maqla, onun əldə edilməsi üçün toplanmış resursların mənbəyi 
və həmçinin onların istifadə dərəcəsi müəyyənləşir. Belə ki, 
resurs potensialını axtarmaq və ona təminat vermək müasir 
açıq bazar iqtisadiyyatı şəraitində o qədər də çətin problem 
olmayaraq təşkilatı cəhətdən müəyyən təminat və iqtisadi 
mənafelər üzərində qurulduğu üçün risk dərəcəsi mümkündür. 
Amma bu risklərin baha başa gəlməsi proqnoz obyektlərinin 
gerçəkliyinə və mümkün olmasına təminat verir.

Ölkələrin daxili təbii və resurs potensialı turizm bazarı 
üçün əsas yarada bilir. Azərbaycan Respublikasında inkişaf 
meylləri və onun maddi-maliyyə strukturu turizm üçün mövcud 
şəraitlə yanaşı, əlavə imkanlar və üstünlüklər yaradır. O 
cümlədən, Azərbaycan Respublikasında neft gəlirlərinin hansı 
sahəyə istifadəsi və onun bütövlükdə tükənməsi zamanı, digər
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sahələrin həmin gəlirləri kompensasiya etməsi meyli turizm 
inkişafına qərar verməyi əsaslandırır.

Digər tərəfdən yaradılan infrastruktur obyektləri rekrea
siya qurğuları, xarici ölkələrin infrastruktura daha fəal qa
rışması, kənd əhalisinin fərdi təsərrüfat imkanları turizm 
proqnozunun daha çox xətti artan dinamika ilə təsvirini 
əsaslandırır.

Turizm bazarının perspektiv təşkili, turizm tələbatma 
uyğun turizm məhsulunun həcmi, onun məhsul və xidmət 
strukturu və həmçinin həmin məhsulların marketinq dəyişmə
sində iqtisadi və sosial səmərənin konturları makrosəviyyədə 
müəyyənləşməlidir. Təbii ki, ümumi aqreqasiya və konkret 
məhsul üzrə xərc smetası, resursların perspektiv əvəz olunması 
trayektoriyası da qiymətləndirilir. Azərbaycanda təbii resurs
ların ucuz olması, onun daxili imkanlar hesabına ödənilməsi, 
turist məhsulunun beynəlxalq qiymətlərlə onun xərci arasında 
mənfəətin artmasına səbəb olur ki, bu da turizm fəaliyyətində 
onun məhsulunun rəqabət qabiliyyətli və gəlirli növünün 
layihələşdirilməsi üçün stimullar yaradır.

Qeyd edək ki, turizm səmərəsi təkcə bir başa və fərdi 
göstəricilərlə deyil, həmdə kompleks və mültiplikasiya sə
mərəsi ilə götürülmüş məcmuu inteqral effekt kimi qəbul 
olunur. Bu isə analitik olaraq ümumi daxili məhsulun artımı və 
hər hansı regionda əhalinin rifahının yüksəldilməsi meyarı kimi 
turizmin konseptual inkişafı üçün əhəmiyyətini artırır.

Konseptual qoyuluş turizm inkişafının xarakterini müəy
yənləşdirir. Təhlil göstərir ki, bu gün artım sürətinə və struktur 
amil kimi iqtisadi artımda roluna görə turizm kifayət qədər 
aşağıdır. Müasir iqtisadi artımda, yəni ümumi daxili məhsulda 
turizmin xüsusi çəkisi 1 %-ə qədər olub, hətta aparıcı sahə kimi 
statistik və proqnoz göstəricilərində öz təsvirini tapmır. Turizm 
potensialmm çox olmasına, turizm dövriyyəsinin iqtisadi qiy
mətinin yuxarı olmasına baxmayaraq onun fəallığı və döv
riyyəyə cəlb edilmə dərəcəsi aşağıdır. Ona görə də formalaşmış
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tendensiyaya uyğun proqnozlar verilsə, onda konseptual 
inkişaf istiqaməti ilə, son turizm göstəriciləri arasında uy
ğunsuzluq yaranacaq. Ona görə də turizmin bazar münasibət
ləri daxilində mövqeyini və onun iqtisadi artım, məşğulluq, 
gəlirlər və kapital tutumlu sahə kimi fəaliyyəti proqnozların 
daha çox fəal dinamikasını, onun digər sahələri iqtisali döv- 
riyyəyə cəlb etmək qabiliyyətli statusunun iqtisadi əsaslarını 
yaratmaqla mümkün olur.

Turizm proqnozları onun fəaliyyətini və alman nəticələri 
görməklə və yaxud arzu olunan həcmdə verməklə potensialm 
istifadə olunması texnologiyasını, planlaşma qaydası və 
ardıcıllıqlarını əsaslandırmaq metodologiyasına uyğunlaşır. 
Məqsədli və proqram xarakterli tədbirlər liberal şəraiti sax
lamaqla seçim və rəqabətin nəticələrini dövlətin deyil, ayrı- 
ayrı subyektlərin vəsaitlərinin alınması hesabma baş verməsini 
səciyyələndirir. Turizm bazarında dövlət və subyektlərin rolu 
müəyyənləşir.

Bu konseptual yanaşma turizmin proqnozunun alternativ 
variantlarım təmin edən hipotezlər əsasında proqnozların 
verilməsini əsaslandırır. Biz aşağıdakı hipotezlər əsasında tu
rizmin bazar proqnozunun verilməsini təklif edirik:

1. Turizmin inkişafı mövcud dinamikaya uyğun 
turistlərin sayını artırmaqla qurulur;

2. Turizmin artım tempi neft gəlirlərinin artım tempinə 
uyğunlaşır, onun azalması halında iqtisadi artımı təmin edir;

3. Turizmin məhsulu ümumi daxili məhsulda kənd 
təsərrüfatı məhsulunun xüsusi çəkisinə yaxınlaşır və turizm 
xidməti genişləir.

4. Turizmin inkişafında gələn turistlər, respublikadan 
gedən turistlərdən 2 dəfə artıq olur.

5. Turizmin inkişafında kiçik və orta sahibkarlığın rolu 
50% təşkil edir və sonrakı dövrdə bunun xüsusi çəkisi ümumi 
daxili məhsulda özəl sektorun payına yaxınlaşır.
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Bu hipotezlər real formalaşma meyllərini əhatə edir. 
Onların seçilməsi, müzakirə elementi kimi mübahisə obyekti 
ola bilər. Fikrimizcə, yuxarıda irəli sürülən hipotezlər trans
formasiya və köklü islahatlar baxımından ekspert və qərar 
qəbulu üzrə həyata keçirilən proqnozlardır. Onun iıər biri 
iqtisadi səmərə və məsrəflər baxımından sosial dəyərlərin 
meyarı kimi qiymətləndirilir və əsaslandırılır.

Birinci hipotez özünü mühafizə taktikasına və form a
laşmış dinamikanın təsiri ilə mümkün sayılır və indiki inkişaf 
şəraitində ən pis yaxud “mühafizə” olunmuş meyl kimi qiy
mətləndirilir.

İkinci hipotez turizmə neft sektorunu əvəz edəcək və 
mümkün sahə kimi onun genişlənməsinə uzunmüddətli proq
ram xarakterli daxili və xarici kontraktların və maliyyə kor
porasiyaların fəallığı ilə mümkündür və ən “əlçatmaz”, amma 
mümkün hal kimi qiymətləndirilir. Təbii ki, bu hipotez neft 
gəlirlərinə və investisiya proqramlarının son 10 ildə daha 
yüksək artımına əsaslanır. Xarakter etibari ilə bu proqnoz isti
qamətverici və hərəkətverici qüvvə kimi qiymətləndirilir. Daha 
çox uzunmüddətli proqmatik qərar qəbulları tələb edir.

Üçüncü hipotez xüsusi hal kimi kənd təsərrüfatı, kəndin 
sosial inkişafı ilə turizm inkişafı arasında tarazlı siyasətə 
uyğunlaşır və mümkün hal kimi “kompleks” və “mötədil” 
variant olaraq kənd təsərrüfatı potensialının turist potensialının 
formalaşmasında aparıcı rol oynaması və bu sahələrin qarşılıqlı 
olması ilə ölçülür.

Dördüncü hipotez də xarakter etibarilə qısa müddətli 
məqsəd olaraq xarici turistlərin respublikadan gedən turist
lərdən iki dəfə çox olması fərziyyəsi və mümkünlüyünə əsas
lanır. Həqiqətən gedən turistlərin hər birinin xarici ölkələrdə 
turist məqsədi ilə 2000 ABŞ dolları xərcləməsi, təbii ki, 
respublikadan valyuta axınına səbəb olur. Nəzərə alsaq ki. 
Azərbaycanlı diasporun Azərbaycana turist kimi gəlməsinin 
artımı və aparılan pullardan iki dəfə artıq turist kapitalının axı
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nı bu sahənin müsbət saldosunu yaradır. Qeyd edək ki, Ümum- 
dünya Turizm Təşkilatının məlumatlanna əsasən, beynəlxalq 
turizm sahəsində hər 1 nəfər gəlmə turist olduğu ölkədə orta 
hesabla 2006 ildə 742$, 2007 ildə 856$ və 2008 ildə 950$ 
xərcləmişdir.

Turizmin sosial mahiyyəti, respublikada bu sahənin özəl 
sektorun əlində olması və fərdi təsərrüfat forması kimi inkişafı 
ilə bağlıdır. Ona görə də konkret olaraq iqtisadiyyatda baş 
verən keyfiyyət dəyişmələri turizm bazarında da həll ediləndə 
Respublika iqtisadiyyatında dayanıqlı artım baş verəcək. Bu 
proqnoz real təşkilatı -  iqtisadi amillər və tədbirlərlə bağlıdır.

Bu hipotezlərin əsasında mövcud iqtisadi potensialın 
qiymətləndirilməsi, onların texnoloji strukturunun müəyyən 
normativlərə uyğun planlaşması şəraitində əlavə resurslara 
tələbatı proqnozlaşdırır. O cümlədən, həmin resursların təkrar 
istehsal strukturu, mənbələri və istifadəsində “faydalılıq» 
əmsalı proqnozlaşdırılır.

Turizm sferası bir sıra qeyri səlist amillərlə bağlı olub, 
mümkün hallar baş verərsə, uyğun mühafizə sistemi və əlavə 
kapitala olan tələbatın proqnozlaşdırılması ilə baş verir. 
Prisipial olaraq proqnozlaşdırma sistemi aşağıdakı kimidir 
(sxem 3.1).

Sxemdən göründüyü kimi, turizm sferasında proqnoz 
məqsədi məhz, yuxarıda irəli sürülən hipotezlər üzrə qurulur. 
Belə ki, turizm sferasının ümumi daxili məhsul artımına uyğun 
olaraq tənzimlənməsi üçün əlavə resursların mənbələrini 
stimullaşdırmaq təşkilati-iqtisadi proseslər olmaqla tənzim
lənir. Turizm bazarının perspektiv inkişafı sahibkarlıq üçün 
təşkil etdiyi və onu məqsədlərə uyğun hazırlamaq əməliy- 
yətlarını özündə birləşdirir. Turizm məqsədləri təsviri xarakter 
daşımaqla, onun analitik artım tempi verilməlidir. Məqsədlərin 
proqnozu nöqtəvari və fəza formasında baş verməlidir.

147



Sxem 3.1. Turizmin proqnozlaşdırılması texnologiyası

Turizm məhsulunun artımı xətti funksiya ilə ifadə olunur: 

у = ajxı + a2x2 + ... +anxn (3.3)
ilə ifadə olunur.
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Burada, xj,X2 ...хп-  turist məhsuluna təsir edən amillər 
olub, ekzogen olaraq verilir. Ekzogen parametrlər dəyişmə 
materialı əsasında reqressiya tənlikləri ilə ifadə olunur.

y = a + bt (3.4)

Hər bir turizm göstəricisinin t dövrü üçün artımı, həm
çinin normativ hesablamalarla əhaliyə və dünya standartlarına 
uyğun normativlərə görə müəyyənləşir:

Xi = N S  (3.5)

Burada, N  - hər nəfərə düşən turist məhsulunun miqdarı; 
S -  turistlərin sayıdır. Turistlərin sayım proqnozlaşdırmaq sta
tistik göstəricilərdən daha çox ekzogen və iqtisadi inkişaf 
baxımından əsaslandırılan ekspert göstəriciləri kimi qəbul 
oluna bilər.

Turizm bazarının ərazi üzrə yerləşməsi region modellər 
vasitəsi ilə reallaşır. Belə ki, hər bir regionda turist obyektinin 
xərcləri və onun son məhsulunun maksimumlaşdınlması meyar 
kimi qəbul olunur. Sahə modeli olaraq turizmin istehsal 
məhsuluna çəkilən xərclərin minimuma endirilməsi turizmin 
məhsulunun hipotezlərə uyğun hesablanmış həcminə çatılması 
üçün xərclərə tələbatın artırılması meyli qoyulur. Ona görə də 
xərc strukturu tələbat vektoruna və mövcud faktiki istehlak 
səviyyəsi arasında fərqin kompensasiya olunması metodika
sına əsaslanır:

Z ( « A  + У J  -  Z x ” + т J  -> MUH (3.6)
ъ  u

Burada, ay -  j məhsulununi turizm obyektində məcmu 
xərcləri; a ;j - faktiki və yaxud normativ xərclər;
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Уј, у ъ - uyğun olaraq turist məhsulunun istehlakçıya 
bazar təqdimatı üçün əldə olunan hissəsi. Məsələnin daima 
inkişafa doğru qoyulması turizm bazarında kapital qoyuluşuna, 
onun səmərəli istifadəsinə, həmçinin ayrı-ayrı turist 
müəssisələrinin fərdi istehsal və xidmət sferası kimi optimal 
variantının seçilməsinə yönəldilir.

Turizmin sfera kimi proqnozlaşdırılması məqsədi ilə, 
iqtisadi sistemin proqnozu ilə tarazlaşdırılır və müasir şəraitdə 
ən aparıcı həlqə rolunu oynayır. Ona görə də təşkilatı-iqtisadi 
struktura kimi turizmin inkişafını təmin edən maliyyə, kənd 
təsərrüfatı, ev təsərrüfatı, rifah problemlərinin həllindəki 
sinxron meyllər və inkişaf nəzərə alınmalıdır.

Turizm bazarı digər bazar elementləri şəraiti və seqment
ləri, həmçinin mexanizmlərinin əsaslandırılması və proqnoz
laşdırılması ilə sistem halında baş verdikdə, resursların səmə
rəli istifadəsi və regionların sosial-iqtisadi inkişafında köklü 
dəyişmələr baş verir. Ona görə də, turizmin proqnozlaş- 
dırılmasında büdcə xərclərinin artım tempi, onun turizm 
sahəsinə yönəldilməsində üstünlük verilməsi və bu vəsaitlərin 
səmərəli istifadəsinə nəzarət, sahibkarlığa dəstək yolu ilə onun 
turizm sahəsinə yönəldilməsinə üstünlük verilməsi, həmçinin 
region və təbii resursların istifadəsi zamanı həmin resursların 
təkrar istehsalı və onların aqlomerasiya effektini nəzərə al
maqla iqtisadi artıma stimul verilməsi mexanizmləri mürəkkəb 
və eksperimental proqnoz xarakterli materiallara əsaslanır. 
Turizmin proqnozlaşdırılmasmda bir sıra iqtisadi mexanizm- 
lərin tənzimləyici və ya stimullaşdırıcı funksiyasını təmin edən 
normativ-hüquqi baza tətbiq olunur. Belə ki, turizm sahəsi 
gəlirli sahə olduğu üçün onan qısamüddətli proqnozlarında 
vergidən azad etmə və yaxud daha çox istehlakçı yığmaq üçün 
xidmətin rüsumlarında ayrı-ayrı sosial-demoqrafik qruplar 
üçün güzəştlər tətbiq olunur.

Turizmin inkişafının proqnozlaşdırılması həmçinin ayrı- 
ayrı region və funksional xidmət sahəsi üzrə planlaşdırılan
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ərazi və funksional müəssisələrdən asılıdır. İqtisadi regionlar 
üzrə planlaşma həmin regionların kompleks resurslarından 
istifadə etmək və həmin regionların infrastruktur obyektlərinin 
tikilməsi ilə baş verir. Coğrafi və iqtisadi tədqiqatlar daha çox 
infrastrukturla təmin olunmuş ərazidə turizmin inkişafı üçün 
real şəraitin olmasına üstünlük verilir. İqtisadi potensiala 
üstünlük vermək proqnozlaşma üçün resurs potensialıdırsa, 
onun bazarlara yaxın olması və həmçinin konkret xidmət növü 
üçün daima müştərisi olması digər yanaşmadır. Ona görə də 
səmərəlilik təkcə məsrəflər və son nəticə ilə deyil, reallaşmış 
turizm məhsulunun dəyəri ilə ölçülür.

Fikrimizcə turizmin Azərbaycan Respublikasında 
regionlar üzrə əsas istiqamətləri aşağıdakılardır:

1. Abşeron-Bakı iqtisadi zonasmda -  Xəzər dənizi 
hövzəsindən və Xəzər ətrafı coğrafi-təbii resurslardan, Bakı 
Beynəlxalq Hava limanı və dəmiryol, avtomobil nəqliyyatı 
potensialından istifadə etməklə, daha çox mədəni, istirahət, 
müalicə, idman və dini məqsədlər üçün turizm komplekslərinin 
genişləndirilməsi. Hesab edirik ki, Abşeron-Bakı iqtisadi 
zonasmda sahibkarlığın 60-70%-nin yerləşməsi, əhalinin sayı 
və tranzit mərkəz kimi, beynəlxalq proqramların mərkəzlərinin 
yerləşdiyi coğrafi ərazi və tarixi zənginliyi ilə seçilən və rek
reasiya rahatlığı ilə beynəlxalq nüfuz qazana bildiyi üçün tu
rizmin proqnozunun əsas göstəricilərinin 50%-ni təşkil edə 
bilər.

2. İkinci əsas istiqamət olaraq cənub regionlarında 
Lənkənar-Astara və Lerik iqtisadi potensialından dağ, xizək 
turizmi və dəniz ətrafı sanatoriyalar tikməklə, Masallı mineral 
resurslardan istifadə etməklə, Lənkəran təbii-coğrafi şəraitin
dən geniş istifadə etməklə turizmin 10%-ni yerləşdirmək olar.

3. Üçüncü əsas istiqamət olaraq Quba, Xaçmaz, Yalama, 
Şabran, Xızı, Siyəzən, Qusar regionlarıdır ki, daha çox 2-3 
günlük turizm obyektləri tikib istirahət, işgüzar müşavirələr, 
biznes-klubları salmaqla beynəlxalq turizm mərkəzinə və
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işgüzar dairələr üçün məsləhətləşmə yerlərini inkişaf etdirmək 
olar. Bu regionlarda daha çox mineral ehtiyatlardan sərin dağ 
havasmdan istifadə etmək üçün 2-3 günlüyə istirahət üçün 
turbazalar təşkil etmək yolu ilə Bakının yay aylannda daha çox 
yüklənməsinin qarşısmı almaq mümkündür.

4. Dördüncü əsas istiqamət Şəki-Zaqatala istiqamətidir 
ki, bu regionlarda tarixi-mədəni və dağ turizminin inkişaf 
etdirilməsi vacibdir.

5. Beşinci istiqamət infrastruktur obyektlərinin zənginliyi 
və hava xətləri ilə əlaqə saxlamaqla Gəncə aeroportundan 
istifadə etməklə Mingəçevir, Gəncə və Qazax-Gədəbəy region
larıda- ki, həm çayları, dağları və gölləri ilə idman turizmini, 
tarixi abidələri, təbiətin sərinliyini istifadə etməklə dağ və 
xizək, ovçuluq turizmini gücləndirmək olar. Bu regionlar həm 
Tiflis-Bakı avtomobil yolu, Bakı-Tiflis avtomobil yolu, Bakı- 
Gəncə-Moskva və digər şəhərlərə hava yolu kompleksindən 
istifadə edilməklə səmərəli turizm fəaliyyətini təşkil etmək 
üçün iqtisadi səmərə verər.

6. Altıncı əsas turizm zonası Naxçıvan Muxtar Res
publikasıdır ki, öz original, eycaskar təbiəti və coğrafi mövqeyi 
etibari ilə Şərq turist ölkələri ilə sıx əlaqədə ola bilir. Türkiyə, 
İran, Ərəb ölkələri, Çin, Hindistan, Pakistan və Gürcüstanla 
məsafə baxımından yaxın olan “Şərqin qapısı” Naxçıvanda 
turizmin inkişafı üçün bütün resurslar və müalicə məqsədi ilə 
mineral sular, dağlar çox əhəmiyyətlidir. Naxçıvan Muxtar 
Respublikasında Beynəlxalq Hava Limam, İpək yolunun 
keçməsi, Sədərək “İnam” körpüsü, Culfa-İran və Azərbaycan 
körpüsü, Təbrizə, Türkiyəyə, İstanbula, oradan Almaniyaya və 
Bolqarıstana avtomobil yolu ilə 15-20 saata, hava yolu ilə 2-3 
saata çatdıra bilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının mineral 
sulan olan Badamlı, Sirab, Vayxır, Dan dağı və digərləri 
müalicə-məişət üçün sanatoriya-kurort xidmətini, Daş duz 
yataqlarının mədən hissəsində astma, yuxarı nəfəs yolları 
xəstəliklərini, Araz-Vayxır su ambarları, məhəlli üzgüçülük və
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qayıqçılıq idman növlərini inkişaf etdirmək üçün əsas 
resursdur. Naxçıvanın tarixi abidələri, onun bizim eramızdan 
əvvəl tikilmiş qala və arxitektura abidələri “Gəmi qaya”, 
“Nuhun qəbri” bizim eramızdan əvvəlki Azərbaycan tarixini 
aşkarlamaq üçün xüsusi vəsaitlərdir.

Ölkənin gələcək sosial-iqtisadi inkişafı baxımından 
uğurlu neft strategiyasının həyata keçirilməsi nəticəsində ilbəil 
artan neft və qaz gəlirlərini qeyri-neft sektoruna yönəltməklə 
iqtisadiyyatın tarazlı inkişafına nail olmaq, gəlirlərin səmərəli 
idarə olunmasını və istifadəsini təmin etmək qarşıda duran ən 
mühüm məsələlərdən biridir.

Dövlət Proqramlarının uğurlu icrası nəticəsində qeyri- 
neft sektorunun davamlı inkişafı, yeni iş yerlərinin və müəs
sisələrin yaradılması, regionlarda kommunal xidmət və sosial 
infrastruktur təminatının, sahibkarlıq mühitinin daha da 
yaxşılaşdırılması, ölkəyə investisiya qoyuluşlarının artırılması 
sahəsində xeyli işlər görülmüş, nəticədə əhalinin məşğulluq 
səviyyəsinin artırılmasına və yoxsulluğun azaldılmasına nail 
olunmuşdur. “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial- 
iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının (2004-2008-ci illər)” icrası 
dövründə sahibkarlığa dövlət dəstəyinin mühüm istiqamət
lərindən biri də sahibkarların güzəştli kreditlərlə təmin edilməsi 
mexanizmi olmuşdur. Sahibkarlıq fəaliyyətinin dəstəklənməsi 
və bu sahəyə dövlət qayğısının artırılması məqsədi ilə 2004- 
2008-ci illər ərzində Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf 
Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Sahibkarlığa Kömək 
Milli Fondunun vəsaitləri hesabına ölkə üzrə 6991 sahibkarlıq 
subyektinə 323,4 milyon manat kredit verilmişdir ki, nəticədə 
68,2 mindən çox yeni iş yeri yaradılmışdır.

Sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafının daha da sürətlən
dirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərə
findən 25 oktyabr 2007-ci il tarixli 2458 nömrəli “Sahibkarlıq 
fəaliyyəti subyektlərinin fəaliyyətinin “bir pəncərə” prinsipi 
üzrə təşkilinin təmin edilməsi tədbirləri haqqında” Sərəncam
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imzalanmışdır. Sərəncama əsasən, ölkədə biznes mühitinin 
əlverişliliyinin daha da artırılması və biznesə başlama prose
durlarının sadələşdirilməsi üçün zəruri tədbirlərin görülməsi 
məqsədilə “bir pəncərə” prinsipinin tətbiqi nəzərdə tutul
muşdur.

Azərbaycanda turizmin inkişafına dair “2007-2016-cı 
illərdə Azərbaycanda turizmin inkişafı Proqramı”-nda turizmin 
əsas növlərinin inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Proq
ramın əsas istiqamətlərini və dünya turizminin inkişaf ten
densiyasını nəzərə alaraq Azərbaycanda turizmin daha prioritet 
istiqamətləri kimi fikrimizcə aşağıdakıları qeyd etmək olar:

1. Çimərlik turizmi;
2. Müalicə-sağlamlıq turizmi;
3. İşgüzar turizm;
4. Ekoloji və kənd turizmi.
Qeyd edək ki, Azərbaycanın Xəzərsahili ərazisi 800 km- 

dən artıqdır. Hansı ki, bu ərazinin 600 km-dən çox hissəsi 
turizmin inkişafı üçün əlverişlidir. Burada çimərlik mövsümü 5 
ay davam edir və günəşli günlər il ərzində təxminən 2000 saat 
təşkil edir. Xəzər sahilində fəaliyyət göstərən özəl müəssələrə 
məxsus yerlər ayrı-ayrı inzibatı rayonlar üzrə dəyişir. 
Abşeronda 7856 yerlik istirahət mərkəzi, 5977 yerlik digər yer
ləşmə müəssisələri, Lənkəranda 6212 yerlik istirahət mərkəzi, 
400 yerlik sanatoriya, 770 yerlik yerləşmə müəssisələri fəaliy
yət göstərir. Bu göstərici Masallı rayonunda 348 yerlik müalicə 
müəssəsindən, 2296 yerlik istirahət müəssələrindən, Xaçmazda 
4980 yerlik istirahət mərkəzindən, 1330 yerlik əyləncə 
müəssisəsi və digər yerləşmə müəssəsindən ibarətdir. Statistik 
rəqəmlərdən göründüyü kimi Xəzərsahili rayonlardan ən şox 
mənimsənilmiş ərazilər Abşeron, Xaçmaz, Lənkəran sahillərin- 
dədir. Bu da ərazinin turizm ehtiyatı ilə zənginliyi və sosial- 
iqtisadi inkişaf səviyyəsinin yüksək olması ilə bağlıdır. 
Xəzərsahili bölgədə 5 turizm rayonu ayrılır ki, bunlar da Ya
lama -  Nabran, Şabran -  Giləzi, Kürdili, Lənkəran aiddir.
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Bölgədə turizmin inkişafı üçün perspektivli olan sahələr əsa
sən istirahət, ekoturizm və ekskursiya məqsədli turizmin in
kişafı ilə bağlıdır. Xəzərsahili bölgədə turizmin perpektiv 
inkişafı aşağıdakı xüsusiyyəti ilə şərtlənir:

1 .Bölgənin kurort turizm imkanlarından istifadə etməklə 
istirahətlə yanaşı,

kurort təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi;
2. Turizm təsərrüfatında infrastruktur sahələrinin yara

dılması və bu sahəyə
kapital qoyuluşunun artırılmasi;
3. Yerləşmə müəssələrinin və digər istirahət mərkəzlərinin 

az mənimsənilmiş Kürdili, Şabran, Giləzi turizm rayonlarında 
inkişafının həvəsləndirilməsi.

Ölkədə 1500-dən çox mineral və termal sular, müali
cəvi əhəmiyyət daşıyan bi neçə palçıq vulkanı və bir müa
licəvi neft mənbəyi vardır. Ölkədəki mineral və termal 
suların yayılma xüsusiyyətinə görə ən çox mineral sular 
Kiçik Qafqaz və Naxçıvanda, termal sular isə Talış, Böyük 
Qafqaz və Abşeron zonalarında yayılıb. Turizmin digər 
sahələrindən fərqli olaraq müalicə turizmi baha başa gəlir, 
gec gəlir gətirir və bu sahədə peşəkar kadrlara tələbat daha 
çox olur. Bununla yanaşı müalicə-sağlamlıq turizmi daha 
çox gəlir gətirir. Son illər kurort-müalicə turizmi sahəsində 
aparılan islahatlar, kiçik və orta sahibkarlığın bu sahəyə 
marağının artması onun inkişafına təkan vermiş olacaqdır. 
Belə ki, dövlət proqramında nəzərdə tutulduğu kimi ölkə
də müalicəvi mineral termal suların ehtiyatlarının öyrə
nilməsi, Abşeronun müalicəvi palçıqlarının, Naftalan müa
licəvi neftinin səmərəli istifadəsi, palçıq və iqlimlə müa
licənin təşkili üçün sanatoriyaların yaradılması planlaş
dırılır.

Bu gün işgüzar turizm bütün dünyada ən perspektivli 
turizm növlərindən hesab olunur. Müasir biznesin təşkili fəal 
informasiya mübadiləsi aparmadan, yeni texnologiyadan isti
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fadə etmədən, beynəlxalq konqreslərdə, seminarlarda, sər
gilərdə və digər tədbirlərdə iştirak etmədən mümkün deyildir. 
Bunlar isə işgüzar turizm sferasına daxildir. Azərbaycanda 
işgüzar turizmin inkişafı 1994-cü il sentyabr ayında “Əsrin 
müqaviləsi” neft müqaviləsinin bağlanması ilə fəallaşmışdır. 
İşgüzar turizmin inkişafı mili iqtisadiyyatın inkişafı, benəlxalq 
investisiya kapitalının Azərbaycana cəlb olunması, dünya 
iqisadiyyatına inteqrasiya baxımından əhəmiyyətli rola malik
dir. Azərbaycanda beynəlxalq səviyyədə keçirilən konfranslar, 
sərgilər, seminarlar və s. tədbirlər turizmin bu növünün inkişaf 
perspektivlərindən xəbər verir.

Azərbaycanın təbii potensialı ekoloji turizmin inkişafı 
üçün geniş imkanlar yaradır. Ölkədə olan təbiət abidələri 
əhəmiyyətinə görə 3 qrupa bölünür:

1. Dünya əhəmiyyətli abidələr -  İlandağ, Göygöl, Göyə- 
zən, Batabat, Hirkan meşəlikəri, Abşeronun palçıq vulkanları;

2. Ölkə əhəmiyyətli abidələr -  şəlalələr, Beşbarmaq dağı, 
Dübrar dağlarındakı mənzərələr, nadir mineral bulaqlar, 
Sultanbud meşəsi və s.

3. Yerli əhəmiyyətli abidələr -  müxtəlif meşə land
şaftı, yaşı bir neçə 100 ilə çatan ağaclar, çay dərələri, yanar 
bulaqlar, qazın alovlandığı yerlər və s.

Kənd turizmi insanların ətraf mühitlə bağlılığına görə, 
Avropada ekoturizmin tərkib hissəsi kimi inkişaf etdirilir. Kənd 
turizmi ayrıca olaraq şəhər mühitinin kənd mühiti ilə əvəz 
olunmasından başqa kəndlərdə kiçik sahibkarlığın inkişafı, 
kənd təsərrüfatı məhsullarının istehlakçılara birbaşa çatdırıl
masının təmin olunmasına, müasir texnologiyanın inkişafı 
şəraitində kənd təsərrüfatı məhsullarının emalında yaranan 
problemlərin həllində, həmçinin mövcud ehtiyatlardan səmərəli 
istifadəyə görə digər turizm növlərindən fərqlənir.
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NƏTİCƏ

Kitabın əsas məzmunu, qoyulan məsələlərin tədqiqat 
metodologiyası və həlli yollan uyğun olaraq nəzəri, metodoloji 
və praktiki məsələlər üçün konkret nəticələr almağa və təkliflər 
predmeti olaraq təkmilləşmə istiqamətlərini müəyyənləşdirir.

Turizm sferası bazar münasibətləri sistemində sahə və 
funksional vəzifələri həyata keçirməklə yeni təsərrüfatçılıq 
fəaliyyəti, maddi istehsal və istehlak sferasmın mütərəqqi və 
inteqrasiya elementi kimi çıxış edir. Turizm fəaliyyətinin spe
sifik xüsusiyyətləri onun formalaşması və inkişafının iqtisadi- 
sosial bazası, respublikada iqtisadi artım, əhali məskunlaşması 
və sosial inkişafın tələbləri baxımından zəruriləşir. Turizm 
sferası özünün mahiyyətinə görə sosial-iqtisadi və sahə fəa
liyyəti kimi zəruri şəraitlər, müəyyən standartlar və həmçinin 
rəqabət qabiliyyətli bazar elementi kimi mürəkkəb çoxsahəli və 
çoxaspektli nəticələrinə görə fərqlənən bir prosesdir. Turizmin 
inkişafı dinamik, qeyri səlist amillər və mürəkkəb sosial-iq
tisadi, regional əhəmiyyət kəsb edən göstəricilər və prioritetlər 
üzərində qurulur. Respublikadə son illərdə yüksək iqtisadi 
artım, neft gəlirləri, sosial infrastruktur obyektlərinin inkişafı, 
ölkədə dinamik inkişaf meyilləri turizm sahəsinin potensialı 
olaraq onun zəruriliyini və obyektivliyini yaradır. Turizmin 
sahələr və regionların iqtisadi inkişaf konsepsiyasında mühüm 
rol oynamasını əsaslandırır.

Turizm bazan onun məhsulu və bu məhsulun ümum- 
daxili məhsulda yeri və həmçinin regionun sosial inkişafındakı 
rolu ilə ölçülür. Turizm məhsulu il ərzində turist sahələri və 
onların infrastruktur bazasının ümumi həcmi, onların yerli və 
xarici əhaliyə göstərdiyi xidmətin həcmi və onun strukturunun 
səmərəliliyi ilə ölçülür. Turizm bazarını ölçmək, onun fəa
liyyəti üçün iqtisadi dövriyyə cəlb olunan investisiya xərcləri, 
məşğulluq səviyyəsi və həmçinin regionun təbii-coğrafi və 
əmək resurslarının iqtisadi dövriyyə cəlb edilməsi dərəcəsi və
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intensivliyi ilə ölçülür. Turizm bazan sahə və ərazi bazar siste
mində münasibətlər sisteminin tərkib hissəsi olmaqla iqtisadi 
artım və əhali istehlakmın formalaşması amili kimi çıxış edir. 
Turizm bazannm qiymətləndirilməsi turizm məhsulunu, turizm 
sahəsinin prioritetliyi və onun sosial-iqtisadi mənası ilə 
qiymətləndirilir.

Turizmin qiymətləndirilməsi uyğun olaraq göstəricilər 
sistemi və ayrı-ayrı sahələrin turizmlə bağlı inkişaf meyilləri ilə 
ölçülür. Turizmin qiymətləndirilməsi mtodikası sistem təhlil, 
proqnoz və prinsiplər əsasında baş verir. Ona görə də turizmin 
inkişafına sistem olaraq baxırıq və bu sistem dinamik inkişaf 
edən sahələr və ərazinin resursları ilə ölçülür. Turizm resursları 
bu sahəyə hər hansı marketinq və strateji planlaşma üçün zəruri 
olan resursların bölgüsü və yenidən bölgüsü sxemi kimi bax
maq olar. Turizmin bazarı regionda ərazi kompleksinin in
kişafı, ixracat yönlü məhsul və xidmət istehsalı həmçinin inteq
rasiya elementi kimi qəbul olunur. Turizm bazarının əsas ele
mentlərinə tələbat, seqmentləşmə və istehlak sferası daxildir.

Tədqiqat nəticəsində məlum olmuşdur ki, Azərbaycanda 
turizmin inkişafının özünəməxsus xüsusiyyətləri və meyilləri 
mövcuddur. Bu xüsusiyyətlərə aşağıdakılar daxildir:

- turizm potensialının iqtisadi və təbii vəziyyətinin əl
verişli olması və respublikada islahatlar proqramının tərkibində 
turizmin prioritetliyi;

- turizmin regionlarda inkişafı üçün zəruri məqsədlərin və 
konkret resursların seqmentləşməsi yolu ilə regionların sosial- 
iqtisadi inkişaf dinamikasının təmin olunması;

- turizmin iqtisadi və sosial potensialının geniş təkrar 
istehsal və iqtisadi artım modelinə uyğun bölgüsü, yenidən 
bölgüsü və səmərəli istifadəsinin təşkili;

- turizmin inkişafında xarici ölkələrin imkanlarının 
investisiya qoyuluşlarını və əhalinin xüsusi vəsaitlərinin turizm 
sahəsinə cəlb edilməsinə stimul yaradılması.
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Turizmin inkişaf xüsusiyyətləri coğrafi-iqtisadi və 
təşkilati amillər daxil olmaqla onların təhlili və proqnozunun 
xüsusiyyətlərini yaradır. Turizm potensialının istifadəsi həmin 
sahəyə yönəldilən elmi-texniki potensial, motivləşdirmə və 
həmçinin ayrı-ayrı sahibkarlığın stimullaşdırılması tədbirləri ilə 
mümkün olur. İqtisadi potensialın formalaşması amilləri, 
onların turizmin inkişafına təsiri ayrı-ayrı nəticələr ilə qiymət
ləndirilir. Təbii-coğrafi amillərin turizm fəaliyyətinə cəlb edil
məsi üçün, bu sahələrə çəkilən xərclər və alman nəticələr ara
sında səmərəlilik göstəricisi hesablanılır. Turizmin inkişafının 
regional yerləşmə xüsusiyyətləri əhalinin artımı, əhalinin yaş 
və təkrar istehsal quruluşu ilə uzlaşdırılır.

Turizmin inkişafının resurs potensialının formalaşma
sının əsas mənbələri dövlət, əhali və sahibkar fəaliyyətindən 
gələn gəlirlər, onların istifadəsi istiqamətləri ilə ölçülür. Tu
rizmin inkişafı və sahibkarlıq fəaliyyəti qarşılıqlı əlaqədə ol
maqla Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafı üçün əsas rol 
oynayır.

Respublikada sahibkarlıq fəaliyyətinin genişlənməsi və 
onun stimullaşması məqsədi ilə turizmin kapital tutumlu 
fəaliyyət dairəsi olması, məhsulun çoxsahəli olması xüsusiy
yətlərini və təsərrüfatçılıq fəaliyyətinin yeni sahələrini yaradır.

Sahibkarlığın turizmdə inkişafı yerli və dünyəvi xarakter 
daşıyır. Azərbaycanın təbii-coğrafi xüsusiyyətləri, əhalinin 
gəlirlərinin səviyyəsinə görə paylanması, pul kütləsinin artımı 
sahibkarlığa əsas yaradır. Ona görə də kiçik və orta biznes 
fəaliyyəti turizm üçün xarakterikdir.

Turizmin sahə və ərazi strukturunda motivizasiya amili 
respublikada bütövlükdə iqtisadi siyasətin səmərəsi və həm
çinin resursların mülkiyyət formasından asılı olmayaraq turizm 
fəaliyyətinə cəlb edilməsi intensivliyi ilə ölçülür. Turizmin 
inkişafının motivizasiyası əhalinin turizm məhsuluna və xarici 
ölkələrin yerli turist məhsuluna olan tələbatı ilə ölçülür. Bu tə
ləbat sistemi dinamik və struktur motivlər üzərində qurulmaqla
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digər tələbatların ödənilməsi dərəcəsi və sosial-demoqrafik 
amillərin dəyişməsi ilə bağlıdır. Əhalinin məşğulluğu və təhsil 
səviyyəsi, sağlamlığı, həmçinin gəlirlərinin artım tempi turizm 
ehtiyaclarını formalaşdırır. Turizm motivi olaraq əhalinin həyat 
səviyyəsi, onların gəlirləri və yığım vəsaitləri, həm geniş turist 
məhsullarının keyfiyyəti, təhlükəsizliyi və həmçinin həmin 
məhsulların qiymətləri ilə müəyyənləşir. Turizm məhsulunun 
qiymətləri, sahə prinsipləri xərc və gəlirlər modelinə uyğun 
tərtib olunur. Turizm bazarının formalaşması xüsusiyyətləri və 
onun perspektiv inkişafı, uyğun olaraq idarə edilmə məqsəd
lərini və mexanizmlərini yaradır. Uyğun olaraq turizm sistem 
halında fəaliyyət göstərdiyi üçün istehsal, bölgü və istehlak 
sferasımı təkmilləşdirmək yolu ilə idarəetmə həyata keçirilir.

Turizmin seqmentləşməsi onun makroiqtisadi modelinin 
əsas tərkibidir. Turizm məhsulunun xarakteri, onun ünvanlı 
istifadəsi və həmçinin resurslarının eyniliyi turizm bazarında 
seqmentlərin xarakterini və onun əsas istiqamətlərini müəyyən
ləşdirir. Seqmentləşmə turizm məhsuluna uyğun olan resurslar 
və onlardan istifadənin uyğun olması əsasında baş verir. 
Regionlar üzrə turist fəaliyyətinin xarakteri və onun səfərbər 
etmək qabiliyyəti turizmin regionlar və sahələr üzrə yerləşməsi 
və inkişafı sistemini yaradır. Turizm bazarının seqmentləşməsi 
və onların seqmentlər üzrə proqnozu dövlətin turizm sahəsinə 
dəstəyini formalaşdırır.

Turizmin sosial-iqtisadi mahiyyəti və onun respublikada 
formalaşma xüsusiyyətləri, təşkilinin metodiki aspektləri uyğun 
olaraq bir sıra problemlərin həllini müəyyənləşdirir. O 
cümlədən:

- regionlarda əhalinin məşğulluğu və xırda biznes fəaliy
yətinin turizm məhsulunun resurs potensialınm formalaşma
sında rolunun stimullaşdınlması;

- ev təsərrüfatlarının fəaliyyətində və onun məhsul, 
xidmət üzrə seqmentləşməsində turizm fəaliyyətinin səmərəli 
istifadəsi;
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- regionların sosial infrastrukturunun genişlənməsi və 
onların sahə, ərazi strukturunun təkmilləşməsinin turizm 
məqsədi ətrafında təkmilləşməsi və yeniləşməsi;

- turizmin tələbat sistemi yerli və xarici turistlərin dünya 
standartlarına uyğun qurulmaqla onun inteqrasiya sistemində 
rolu və həmçinin investisiya axınını genişləndirməklə tək
milləşir;

- turizmin genişlənməsi dövlət, əhali, həmçinin müəssisə 
və sahibkarların maliyyə resurslarının bu sahəyə istiqamət
lənməsinə əsas yaradır;

- turizmin yerləşməsi birbaşa yerli əhalinin daşınmaz 
əmlakının turizm dövriyyəsinə cəlb edilməsinə şərait yaratdığı 
üçün yerli əhalinin xüsusi vəsaitləri və əmlakı ilə turizm resurs
larının və gəlirlərin bölgüsü arasında maraqların tarazlığı təmin 
olunmalıdır; '

- turizmin inkişafı səhiyyə, təhsil, mədəniyyət, sosial 
imrastruktura, rekreasiya obyektləri, idman müəssisələri və 
həmçinin kommunikasiya xidmətinin genişlənməsi, onların 
xidmət keyfiyyətinin yaxşılaşmasına əsas yaradır;

- turizmin inkişafı üçün beynəlxalq kommunikasiya 
əlaqələrinin otel, yol və ictimai iaşə obyektlərinin təkmilləş
məsi və yeniləşməsi prosesi çevik və dünya standartlarına 
uyğun qurulur.

Turizmin proqnozlaşması və onun idarə edilməsi büdcə 
sistemi, regionların inkişafı, ayrı-ayrı sahibkarlıq fəaliyyətinin 
turizm məqsədlərinə görə seqmentləşməsi və onların stimul- 
laşdırıİmasının kommersiya maraqları ilə yanaşı, həmçinin 
sosial maraqlar üzərində qurulmalıdır. Bu məqsədlə təklif 
edirik:

- turizmin yerləşməsi daha çox iqtisadi və kommunika
siya təminatı olan regionlarda ucuz məsrəflərə uyğun əsas
landırılması ilə inkişafının sürətlənməsi;
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- turizmin yerləşməsi və inkişafında sosial prioritetlər, o 
cümlədən iş qüvvəsi və əhalinin məşğulluq təminatı, əhali 
gəlirlərinin artımına təsir edən göstəricilərin nəzərə alınması;

- turizmin inkişafı üçün dövlətin himayəsi, onun sahib
karlığa dəstək, regionlarda turizmə stimul yaradan vergi me
xanizmi, maliyyə-kredit, güzəşt sistemi və uzunmüddətli 
məqsədli proqramlar yolu ilə təşkilati quruluşun yaradılması.

Turizmin xarakteri respublika resurslarını, milli-ənənəvi 
tələbat sistemini nəzərə almaqla fəaliyyət növləri təkmilləşir. 
Gəlirlərin səviyyəsi, əhalinin yaş qrupları və həmçinin 
məşğulluq səviyyəsi,' məcmu tələbat sistemində turizmə tələbat 
dərəcəsi istehlakçılarda əsas rol oynayır. Əhalinin gəlirləri 
onların tələbatında ierarxiyaları yaradır. Pensiyaçıların sayı, 
tələbələr, iş adamları, dindarlar və həmçinin qadınların sayı 
turizmin növlərini və onların iqtisadi vəziyyətini formalaşdırır. 
Ona görə də turizmin inkişafı hər bir turist növünə görə 
istehlakın seqmentləri və onların islahatlar, dövlət proqramları 
yolu ilə istehlak davranışının formalaşması metodikasmı 
əsaslandırır. Bu metodiki yanaşma turizmin əhali ilə qarşılıqlı 
əlaqəsinin iqtisadi-sosial, mədəni təsviri ilə mümkündür.

Azərbaycan respublikasında turizmin inkişafının əsas 
istiqamətləri regionlar və turizm növləri üzrə, əsasən aşa
ğıdakıları əhatə edir:

- dağ turizminin inkişafı, idman və istirahət məqsədləri 
üçün 2-3 günlük səyahətlərin təşkili;

- dini turizmin daha çox Gəncə, Naxçıvan və Bakı 
şəhərlərində yerli əhalinin istifadəsi üçün inkişaf etdirilməsi;

- etnik turizmin ölkədən kənarda yaşayan Azərbay
canlıların doğma yerlərinə gəlməsi və yaxud həmin yerlərin 
ziyarəti üçün vəsait qoyuluşları;

- respublikada tarixi abidələrlə tanışlıq və təbii sərvətlərin 
istifadəsi, işgüzar-biznes fəaliyyətinə yönəldilmiş turizm 
sahələri və ərazilərinin inkişafı və istifadəsi;
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- tibbi-müalicə və sanatoriya-kurort müəssisələrinin, 
rekreasiya obyektlərinin inkişaf etdirilməsi ilə daha çox xarici 
turistlərin cəlb edilməsinin intensivləşdirilməsi;

- turizm potensialı olan regionlarda dövlət dəstəyi və 
dövlət maliyyə-kredit mexanizmlərinin təkmilləşməsi yolu ilə 
turizm potensialından istifadə olunması.

Bu istiqamətlərin hər biri uyğun istehlak bazarlarının və 
seqmentlərinin yaradılması və onların kompleks idarə edilməsi 
ilə mümkün olmalıdır. Turizm komplekslərinin optimal ölçüsü, 
sahələrarası əlaqələrin düzgün təşkili, turizm məhsulunun 
artırılması və onun strukturunun təkmilləşməsi üçün əsas rol 
oynayır.

Turizmin Azərbaycan respublikasında perspektiv sahə 
kimi prioritet təşkil etməsi, makrosəviyyəli proqnozlar, re
surslar və təşkilati amil kimi proqramlar tərtib etməklə baş 
verir. Turizmin respublikada səmərəli təşkili, konkret region- 
daxili və funksional təyinatı üzrə yerləşməsi məhsuldar qüvvə 
kimi münasibətlər sistemində axtarılır.

Tədqiqatın nəticəsi olaraq hesab edirik ki, turizmin təhlili 
və proqnozu onun konkret sahə kimi idarə edilməsi bir sıra 
klassik və yeni metodların, alətlərin modifıkasiyası ilə baş 
verməlidir. Daha çox sahə maraqları ilə yox ərazi maraqlarının 
üstünlüyü ilə planlaşma və idarəetmə sistemləri, üsulları 
yaradılmalıdır. Ərazi üstünlükləri həmin ərazilərin potensia
lının coğrafiyasına, onların turizm məhsulu üçün ehtiyat funk
siyasına və həmçinin ərazinin tələb və təklifinin tarazlığı 
təşkilinə təsir etmək məqsədi ilə idarə olunur.

Regional səviyyədə turizmin inkişafının sürətəndirilməsi 
məqsədilə aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsini məqsə
dəuyğun hesab edirik:

- xarici turistlərin ölkəyə giriş və çıxış nöqtələrində, 
həmçinin onların hərəkət marşrutları istiqamətində kompleks 
servis xidmətlərinin yaradılması üçün zəruri tədbirlər görül
məlidir;
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- regional infrastrukturun beynəlxalq standartlara cavab 
verməsi üçün bu istiqamətdə aparılan işlər sürətləndirilməlidir;

- regional səviyyədə turizm müəssisələrinin (xüsusilə 2 
və 3 ulduzlu otellər) imkanlarının genişləndirilməsi üçün yeni 
dövlət proqramlarında bu istiqamətdə daha çevik tədbirlər və 
mexanizmlər nəzərdə tutulmalıdır;

- əsas nəqliyyat yollan üzrə xidmət məntəqələrinin 
yaradılmasına özəl biznes təşviq edilməlidir;

- turizm marşrutlan üzrə mövcud istirahət dayanacaq
larında xidmətlərin səviyyəsi yüksəldilməlidir;

- regionlarda əsas beynəlxalq dillərdə sərbəst ünsiyyətin 
təmin olunması üçün ümumtəhsil məktəblərində xarici dil 
fənləri üzrə tədris aparan müəllimlər mətəmadi olaraq seminar 
və təlimlərə cəlb edilməlidir.

Turizm idarəetmə metodları çevik, bazar tipli restruk- 
tizasiya və marketinq planlaşmasına əsaslanır. Daha çox xarak
terik cəhət mülkiyyət formalarının və ayrı-ayrı məhsulların 
iqtisadi dövriyyəyə cəlb edilməsinə stimul və şərait yaratmaqla 
mümkün olmalıdır. Turizmin inkişafında təsərrüfat riskləri 
daha çox olduğu üçün həmin risklərin ölçülməsi və həmin 
risklərin paylanması qanunauyğunluqları əsas rol oynayır. Belə 
risklərə daha çox investisiya, turizm məhsulunün çeşidi və key
fiyyəti həmçinin turizm müəssisələrinin həcmi və onun optimal 
ölçüsü planlaşdırılır.
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