
1 
 

АЗЯРБАЙЖАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ 

АЗЯРБАЙЖАН ДЮВЛЯТ ИГТИСАД УНИВЕРСИТЕТИ 

 

«МАЭИСТРATURA МЯРКЯЗИ»  

 

 

Abubəkirov Nurlan Azad oğlu 
 

 

МЮВЗУ: «AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATINDA XİDMƏTLƏRLƏ 

BEYNƏLXALQ TİCARƏTİN ROLU VƏ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ » 

 
 

МАЭИСТР ДИССЕРТАСИЙАSI 

 

 

Истигамятин шифри вя ады: 060401 “Dünya iqtisadiyyatı” 

İxtisaslaşma:                  “Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər”  

 

 

Елми рящбяр 

проф. Байрамов Ə.И. 

Маэистр програмынын рящбяри 

дос. Жямилов М.Р. 
 

КАФЕДРА МЦДИРИ: 

 

проф. ЩАЖЫЙЕВ Ш.Щ. 

 

 

БАКЫ - 2015



2 
 

МЦНДЯРИЖАТ 
 

ПЛАН 

ЭИРИШ………………………………………………….......................... 3-4 

FƏSİL I. XİDMƏTLƏRLƏ BEYNƏLXALQ TİCARƏTİN 

KONSEPTUAL ƏSASLARI................................................................ 

 

5-31 

1.1. Xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin nəzəri əsasları.............................. 5-14 

1.2. Xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin əsas xüsusiyyətləri...................... 15-20 

1.3. Xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin inkişafında turizmin rolu............ 21-31 

  

FƏSİL II. XİDMƏTLƏRLƏ BEYNƏLXALQ TİCARƏTİN 

İNKİŞAFINA TƏSİR EDƏN AMİLLƏR.......................................... 

 

32-51 

2.1. Xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin inkişafına təsir edən turizm 

bazarı...................................................................................................... 

 

32-38 

2.2. Xidmətlərlə beynəlxalq ticarətdə turizmin inkişaf perspektivləri.... 39-51 

  

FƏSİL III. AZƏRBAYCANDA XİDMƏTLƏRLƏ 

BEYNƏLXALQ TİCARƏTİN İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ........ 

 

52-84 

3.1. Ölkədə xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin müasir durumu................. 52-63 

3.2. Ölkə iqtisadiyyatında xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin inkişaf 

problemləri............................................................................................... 

 

64-73 

3.3. Ölkənin xidmətlərlə beynəlxalq ticarətinin inkişaf perspektivləri.... 74-84 

НЯТИЖЯ ВЯ ТЯКЛИФЛЯР…………………................................... 85-88 

ЯДЯБИЙЙАТ СИЙАЩЫСЫ………………………............................... 89-90 

 

 

  



3 
 

GİRİŞ 

 

Мювзунун актуаллыьы: Beynəlxalq ticarətin həyata keçirilməsi dünya 

dövlətləri qarşısında belə bir məsələ qoyur ki, hər hansı bir ölkə istehsal edə 

bildiyi bütün əmtəələri deyil, ən az xərclə daha çox əldə edilən əmtəənin 

istehsalı ilə məşğul olsun. Ölkə daxilində ucuz başa gələn məhsulları istehsal 

etməli, baha başa gələn məhsulları isə xaricdən gətirməlidir. 

        Beynəlxalq ticarətin obyekti kimi əmtəə və xidmətlərin çıxış etdiyini 

nəzərə alsaq onun iki formasını - əmtəələrlə beynəlxalq ticarəti və xidmətlərlə 

beynəlxalq ticarəti fərqləndirmək olar. 

        Xidmətlərlə beynəlxalq ticarət müxtəlif ölkələrin satıcıları və alıcıları 

arasında xidmətlərin mübadiləsini əks etdirən dünya təsərrüfat əlaqələrinin 

xüsusi bir formasıdır. Xidmətlərlə beynəlxalq ticarət çox geniş sahəni əhatə 

etdiyini nəzərə alaraq dissertasiya işində əsasən xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin 

inkişaf istiqamətləri və ona təsir edən amillər araşdırılmışdır.  

Тядгигатын мягсяди: Тядгигатын ясас мягсяди xidmətlərlə beynəlxalq 

ticarətin spesifik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, beynəlxalq ticarətin konseptual 

əsaslarının tədqiq edilməsi, xidmətlərlə beynəlxalq ticarətə təsir edən amillərin 

kompleks təhlili və inkişaf istiqamətlərinin araşdırılmasından ибарятдир. 

Тядгигатын предмети: Тядгигатын  предмети кими xidmətlərlə beynəlxalq 

ticarət, xidmətlərlə beynəlxalq ticarətdə turizmin rolunun öyrənilməsi чыхыш едир. 

Тядгигатын нязяри ясасларыны игтисад елми классикляринин, мцасир Гярб 

игтисадчыларынын, рус вя Азярбайжан игтисадчы алимляринин тядгигатлары, 

щямчинин тядгигатчынын фярди йанашмасы тяшкил едир. Диссертасийанын 

йазылмасында игтисади нязяриййя, бейнялхалг игтисади мцнасибятляр, 

beynəlxalq ticarət, xidmətlərlə beynəlxalq ticarət, дцнйа игтисадиййаты, xarici 

игтисади ялагялярин, харижи тижарят ялагяляринин вя диэяр елмлярин 

мцддяаларындан эениш истифадя едилмишдир.  
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Тядгигатын методолоъи базасыны игтисад елминин ясасландыьы елми тядгигат 

методларынын эениш спектри вя проблемин тядгигиндя елми абстраксийа, тарихи 

вя мянтиги ялагя, индуксийа, дедуксийа, анализ вя синтез методларындан 

истифадя едилмякля фактлар йыьылыб-цмумиляшдирилмиш, онлар арасында 

ганунауйьун вя тясадцфи ялагяляр мцяййянляшдирилмиш характерик яламятляр 

ашкара чыхарылмыш, щямчинин мцасир şəraitdə xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin 

инкишаф хцсусиййятлярини вя тямайцллярини изащ едян бир чох харижи юлкя 

алимляринин елми мцлащизяlяrи вя нятижяляри тяшкил едир. 

Елми йенилик: Маэистр диссертасийасынын елми йенилийи müasir dövrdə 

xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin inkişaf xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, iqtisadi 

inkişafda xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin rolu, xidmətlərlə beynəlxalq ticarətdə 

turizm və ona təsir edən amillərin инкишаф йолларынын тапылмасыдыр. 

Нязяри вя тяжрцби ящямиййяти апарылан тядгигатын ясас нятижя вя елми 

мцддяларындан тяклифляр вя тювсийялярдян, ölkə iqtisadiyyatının inkişafında 

xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin təsiri, xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin инкишаф 

етдирилмясиндя вя turizm sektorunun йени механизминин гурулмасы 

хцсусиййятляринин юйрянилмясиндя лазыми модернляшdирмянин щяйата 

кечирилмясидир.  

Информасийа мянбяйи мцхтялиф бейнялхалг тяшкилатларын дюврц няшрляри, 

Азярбайжан Республикасы Дювлят Статистика Комитясинин, Мяркязи Банкын 

вя Игтисади Инкишаф Назирлийининин мялуматларындан ибарятдир. 

Ишин структуру вя щяжми. Апарылмыш тядгигат иши эириш, цч фясил, нятижя вя 

тяклифлярдян ибарятдир. Диссертасийа ишинин биринжи фяслиндя xidmətlərlə 

beynəlxalq ticarətin konseptual əsasları araşdırılmışdır. Ikinci fəslində 

xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin inkişafına təsir edən amillər tədqiq edilmişdir. 

Dissertasiya işinin üçüncü fəslində isə Azərbaycanda xidmətlərlə beynəlxalq 

ticarətin inkişaf istiqamətləri öyrənilmişdir.  
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FƏSİL I. XİDMƏTLƏRLƏ BEYNƏLXALQ TİCARƏTİN 

KONSEPTUAL ƏSASLARI 

 

1.1. Xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin nəzəri əsasları 

 

Təsərrüfat həyatının qloballaşması müasir dövrdə ümumbəşəri iqtisadi inkişa-

fın ən səciyyəvi əlamətlərindən biri kimi çıxış edir. İstehsalın beynəlmiləlləşməsi 

və beynəlxalq iqtisadi mübadilə bəşəriyyətin iqtisadi həyatının baslıca məzmunu-

nu təşkil edir. Elmi-texniki tərəqqinin və qlobal problemlərin kəskinləşməsinin 

ümumbəşəri xarakteri, həmçinin müasir dünyamızda ölkələr arasında informasiya 

mübadiləsi üzrə qarsılıqlı fəaliyyətin güclənməsi bu prosesin gedişinin sürətlənmə-

sini şərtləndirir. 

Müasir dövrdə beynəlxalq aləmdə ölkələr arasında iqtisadi münasibətlər 

özünün ən yüksək səviyyəsinə çatmışdır. Dünya iqtisadiyyatının formalaşması, 

dünya bazarının təşəkkülü, eyni zamanda qlobal problemlərin kəskinləşməsi və 

onların həllinin yalnız ümumbəşəri səviyyədə mümkünlüyü beynəlxalq iqtisadi 

münasibətlərin bir sistem halında bərqərar olmasına gətirib çıxarmışdır. Dünya 

bazarında qiymətlərin dinamikasi, ayrı-ayrı ölkələrin ixrac potensialında və idxal 

tələbatında baş verən dəyişikliklər, dünya iqtisadiyyatında struktur irəliləyişlər və 

beynəlxalq inhisarların fəaliyyəti hər bir ölkənin mənafeyinə toxunur, onun sosial-

iqtisadi inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir.  

Bu gün beynəlxalq aləmdə xarici iqtisadi əlaqələrin hər bir iştirakçısı öz 

maraqlarını müdafiə etmək və xarici iqtisadi fəaliyyətin dövlət tənzimlənməsini 

həyata keçirmək məqsədi ilə müəyyən hərəkətlər etməyə çalışır, yəni danışılan 

sahədə müəyyən siyasat həyata keçirir. Xarici iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsi 

bütovlükdə beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə və ayrı-ayrı ölkələr və ölkə qrupları 

ilə xarici iqtisadi əlaqələrdə dövlətin strateji məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsini, 

həmçinin qarşıya qoyulmuş məqsədlərə çatmağı təmin edəcək üsul və vasitələrin 
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islanıb hazırlanmasını va sonda əlda olunmuş nəticələrin qorunub saxlanmasını 

nəzərdə tutur. 

Xarici iqtisadi siyasət bütövlükdə beynəlxalq iqtisadi fəaliyyətin məcmusunu 

tənzimləyir. Hazırkı dövrdə dövlətlərin əksəriyyətində mövcud olan xarici iqtisadi 

siyasət vasitələrinin geniş arsenalı onlara həm öz xarici iqtisadi əlaqələrinin struk-

turunun formalaşmasına və inkişaf istiqamatlərinə, həm də digər dövlətlərin xarici 

iqtisadi əlaqələrinə və xarici iqtisadi siyasətlərinə fəal təsir göstərmək imkanı 

verir. 

Dövlətin xarici iqtisadi siyasəti onun daxili iqtisadi siyasəti ilə ayrılmaz 

surətdə baglıdır və real bazar münasibətlərinin təşəkkül tapdığı bir ölkədə daxili və 

xarici iqtisadi siyasat dialektik vəhdətdə formalaşdırılmalıdır. Ən ümumi formada 

demək olar ki, xarici iqtisadi siyasətin başlıca vəzifəsi ölkə daxilində geniş təkrar 

istehsal üçün əlverişli xarici iqtisadi şəraitin yaradılmasıdır. 

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər təkcə iştirakçı ölkələrin resurslar və satış 

bazarları ilə təmin olunmasını, milli təsərrüfat strukturlarıın bir-birini qarşılıqlı 

tamamlamasını, sahibkarların firmalarının xarici iqtisadi fəaliyyətini deyil, həm də 

hökumətin və beynəlxalq təşkilatların ticarət-siyasi tədbirlərini nəzərdə tutur. 

Dövlət xarici iqtisadi fəaliyyətin müəyyən ayrı-ayrı sfera və obyektlərinə məqsəd-

yönlü təsir göstərmək yolu ilə bu fəaliyyətin inkişafında fəal surətdə iştirak edir. 

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin böyük hissəsini, daha dəqiq desək 80%-

dən çoxunu isə məhz onun ənənəvi forması olan beynəlxalq ticarət münasibətləri 

təşkil edir. Buna görə də beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin tarixən ən qədim, 

mühüm və ən çox inkişaf etmiş forması kimi xarici ticarətə xüsusi diqqət 

verilməli, onun inkişaf istiqamətləri və problemləri dərindən araşdırılmalı, 

dinamika və meyilləri, tənzimlənməsi istiqamətləri təhlil olunub, öyrənilməlidir. 

Beynəlxalq müxtəlif ölkələrin əmtəə istehsalçıları arasında beynəlxalq əmək 

bolgüsü əsasında yaranan əlaqə formasıdır və onların qarşılıqlı iqtisadi asılılığını 

əks etdirir. Elmi-texniki tərəqqinin təsiri altında ölkələrin iqtisadiyyatında baş 

verən struktur dəyişiklikləri, sənaye istehsalının ixtisaslaşması və kooperasiyalaş-

ması milli təsərrüfatların qarşılıqlı təsirini gücləndirir. Bu isə xarici ticarətin 
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genişlənməsinə təkan verir. Ümumiyyətlə, dünya miqyasında xarici ticarət isteh-

sala nisbətən daha yüksək templərlə artır. Belə ki, xarici ticarət dövriyyəsinin 

tədqiqatlarına əsasən dünya üzrə məcmu istehsalın həcminin hər 10%-lik artımına 

qarşı dünya ticarətinin həcmi 16%-lik artım nümayiş etdirir. Bununla da xarici 

ticarətin inkişafı üçün daha münbit sərait yaranır. Ticarətda böhranlar bas verdik-

də isə, istehsalın da inkişafında ləngimələr olur. 

XX əsrin ikinci yarısından başlayaraq xarici ticarət nisbətən yüksək templərlə 

inkişaf etməyə başlamışdır ki, bu da bir sira amillərin təsiri ilə əlaqədardır. Bu 

artım ilk növbədə məhz dünya iqtisadiyyatının ümumi vəziyyətinə və bilavasitə 

beynəlxalq ticarətin artımına təsir edən amillərin fəaliyyəti nəticəsində baş vermiş-

dir. Bu amillərin təsiri ona gətirib çıxarmışdır ki, Qərb ölkələrində iqtisadi artımın 

ümumi templəri əsrin I yarısına nisbətən əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlmişdir, tsik-

lik böhranlar isə o qədər də dərin və uzunmüddətli olmamışdır. 

Bələliklə, beynəlxalq ticarətin nisbətən yüksək və sabit templərlə artımına 

təsir edən başlıca amillər əsasən bunlardır: beynəlxalq əmək bölgüsünün inkişafi, 

istehsalın və kapitalın beynəlmiləlləşməsinin dərinləşməsi və beynəlxalq ixtisas-

laşma və kooperasiyalaşmanın güclənməsi; müasir elmi-texniki tərəqqi. Məhz bu 

amil əsas kapitalın təzələnməsinə, iqtisadiyyatın yeni sahələrinin yaradılmasına 

rəvac verir, köhnə sahələrin rekonstruksiya edilməsini (yenidən qurulmasını) 

sürətləndirir; beynəlxalq korporasiyaların, transmilli və çoxmilli kompaniyaların 

müasir dünya bazarında aktiv fəaliyyəti; QATT/ÜTT çərçivəsində qəbul olunmuş 

qərarlar və beynəlxalq ticarət sazişləri vasitəsilə xarici ticarətin tənzimlənməsi; 

kapital yığımı proseslərinin intensivləşdirilməsinə və böhranların qarşısının 

alınmasına yönəldilmis, iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin inkişafı; 

beynəlxalq maliyyə-iqtisadi qurumlarının, ayrı-ayrı maliyyə təşkilatlarının, 

məsələn, Beynəlxalq Valyuta Fondunun və ya Dünya Bankının sabitləşdirici və 

tənzimləyici fəaliyyəti; xarici ticarətin liberallaşdırılması, dünyanın bir çox 

ölkələrinin idxalın kə-miyyət məhdudiyyətlərinin ləğv edilməsini və gömrük 

rüsumlarının əhəmiyyətli dərəcədə aşağı salınmasını nəzərdə tutan ticarət rejiminə 

keçməsi, “azad iqtisadi zona”ların yaradılması; ticarət-iqtisadi inteqrasiya 
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proseslərinin inkişafı: regional maneələrin dəf edilərək aradan qaldırılması və 

regional səviyyədə birlik və blokların, azad ticarət zonalarının, “umumi bazar”ların 

yaradılması; keçmiş müstəmləkə ölkələrinin siyasi müstəqillik qazanması və 

onların sı-rasından ixrac yönümlü, xarici bazarlara istiqamətlənmis iqtisadiyyat 

modelinə malik olan “yəni sənaye ölkələri”nin meydana gəlməsi. Bu isə nəticə 

etibarı ilə onların ticarət dövriyyəsinin artmasına gətirib çıxarmışdır. 

Göründuyü kimi xarici iqtisadi əlaqələrin mərkəzində xarici ticarət əlaqələri 

dayanır. Buna görə də xarici ticarət siyasəti dövlətin xarici iqtisadi siyasətinin 

əsasını təşkil edir. 

Ticarət siyasəti çərçivəsində iqtisadi, siyasi, inzibati, təşkilati, hüquqi və di-

gər məsələlər bir-birilə sıx şəkildə çulğalaşır. Beynəlxalq iqtisadiyyat əsasən tica-

rət siyasəti tədbirlərinin həyata keçirilməsinin ilkin iqtisadi şərtlərini və nəticələ-

rini öyrənir, təşkilati, hüquqi məsələləri isə beynəlxalq ticarət hüququ, beynəlxalq 

marketinq və s. bu kimi elmin xüsusiləşmiş sahələrinin araşdırmasına buraxır. 

Beləliklə, müasir qloballaşma şəraitində xarici ticarətin klassik və müasir 

konsepsiyalarının tədqiqi, eyni zamanda onların Azərbaycanın xarici ticarət müna-

sibətlərinin strategiya və taktikasının hazırlanmasında praktiki olaraq tətbiqi xüsu-

siyyətlərinin araşdırılması və təhlili getdikcə daha mühüm əhəmiyyət kəsb edərək 

artıq bir zərurət kimi qarşımızda dayanmışdır. 

Beynəlxalq ticarətin klassik və müasir nəzəriyyələrinin əsas istiqamətləri üzrə 

təsnifatını vererkən tanınmış Azərbaycan iqtisadçısı Ş.Hacıyev haqlı olaraq onları 

4 qrupda (sxem 1) birləsdirmişdir: 1. Klassik nəzəriyyələrə qədər olan 

konsepsiyalar; 2. Klassik nəzəriyyələr; 3. Neoklassik nəzəriyyələr; 4.Müasir nəzə-

riyyələr. 

Müxtəlif iqtisadi məktəblərin nəzəriyyələrində beynəlxalq ticarət əlaqələrinin 

dövlət tənzimləmə mexanizmlərini nəzərdən keçirdikdə görürük ki, onların dünya-

görüsü həmin iqtisadi məktəblərin mövcud olduğu iqtisadi və tarixi formasiyaya 

uyğun olaraq formalaşmışdır və təbii olaraq müasir nöqteyi-nəzərdən bir sira 

xüsusiyyətlər nəzərə alınmamışdır. 
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Beynəlxalq ticarət nəzəriyyələrinin təkamülü kapitalist istehsal münasibətlərinin 

yaranmasından başlayaraq dünya iqtisadi fikrinin əsas mərhələlərini öz inkişafında əks 

etdirir. 

Azad ticarət prinsipinin yaradıcısı olan ingilis siyasi iqtisad məktəbinin klassiki 

Adam Smit istehsal sferasını əsas götürmüs və ilk dəfə olaraq beynəlxalq ticarətin 

inkişafının məhz ayrı-ayrı məhsulların istehsal xərclərinin mütləq məbləğindən asılı 

olması haqqında təzisi irəli sürmüşdur. A.Smitin "mütləq üstünlüklər nəzəriyyəsi"nə 

görə ölkələrarası idxal-ixrac əməliyyatlarının strukturu həmin amillə müəyyənləşir. 

"Mütləq üstünlüklər nəzəriyyəsi"nin əsas çatışmamazlığı ondadır ki, bu nəzəriy-

yə əmtəələrin istehsalında mütləq üstünlüklərin olmadığı bir şəraitdə ölkələrin nəyə 

görə ticarət etdiklərini izah edə bilmir. Bundan əlavə Adam Smitin mütləq üstün-

lüklər doktrinası iqtisadi və sənaye monopolizminin maraq dairəsini, yeni bazarlama 

prinsiplərini təbii ki, nəzərə ala bilməzdi. Buna görə də xarici ticarətin dövlət 

tənzimlənməsi mexanizmləri Adam Smit tərəfindən nəzərdən keçirilməmişdir. 

Klassik ingilis siyasi iqtisad məktəbinin digər bir nümayəndəsi D.Rikardo 

A.Smitin bu fikirlərini inkişaf etdirərək və zənginləşdirərək, "müqayisəli ustünlük-

lər nəzəriyyəsi"ni işləyib hazırlanmışdır. D.Rikardo bir ölkənin digər ölkə qarşısında 

məhsul istehsalında mütləq üstünlüklərinin olmadığı hallarda da qarşılıqlı sərfəli 

ticarətin mümkün olduğunu əsaslandırdı. 

“Müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsi"nə görə beynəlxalq ticarətin inkişafi ayrı-

ayrı ölkələrdə məhsulların müqayisəli istehsal xərclərinə əsaslanır. Ayrı-ayrı ölkə-

lərdə istehsal xərclərinin səviyyəsi isə həmin ölkələrin istehsal amilləri ilə təchizi 

səviyyəsindən asılıdır. Buna görə də, hər bir ölkə elə məhsulların istehsalında 

ixtisaslaşmalıdır ki, həmin məhsulların istehsalı üzrə daha az (digər ölkələrə 

nisbətən) istehsal xərcləri sərf etsin. 

Beləliklə, D.Rikardoya görə tam azad ticarət şəraitində müqayisəli üstünlük-

lər prinsipi avtomatik surətdə fəaliyyət göstərir və ixtisaslaşmanın optimal səviy-

yəsinə nail olmağa imkan verir. 

Lakin D.Rikardonun nəzəriyyəsində müasir dünyada mövcud olan isçi qüvvə-

sinin, xüsusilə intellektual isçi qüvvəsinin ölkələrarası miqrasiyası, sərmayə və  
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istehsal vasitələrinin inkişaf etmiş ölkələrdə cəmləşməsi, istehsal xərclərinin dəyiş-

kənliyi, müxtəlif ölkələrdə əməkhaqqı səviyyəsinin fərqliliyi, nəqliyyat xərcləri və 

s. nəzərə alınmamısdır və ancaq onların nisbi statik vəziyyəti iqtisadi araşdırmala-

rın obyekti olmuşdur. Mütləq və müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyələrinin əsas 

çatışmamazlıqlarından biri də odur ki, bu nəzəriyyələr istehsal xərclərinin mənbəyi 

kimi yalnız əməyi götürürdü. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, həm A.Smit, 

həm də D.Rikardo tədqiqatlarının obyekti kimi yalniz iki ölkəni nəzərdən keçir-

mişlər. 

Göründüyü kimi, beynəlxalq ticarətin klassik konsepsiyaları iqtisadi münasi-

bətlərə dövlət tərəfindən hər hansı bir kənar müdaxiləni inkar etməklə bütün əlaqə-

lər kompleksinin yalnız bazar mexanizmi əsasında real məzmuna malik olmasını 

birmənalı şəkildə qəbul edir. 

Bütün deyilənlərə baxmayaraq, Rikardonun müqayisəli üstünlüklər modelinin 

müxtəlif modifikasiyaları öz mahiyyəti etibarı ilə beynəlxalq ticarətin klassik, 

neoklassik və bir sira müasir nəzəriyyələrinin əsasını təşkil edir. 

Beynəlxalq ticarətin mahiyyətcə yeni, ilk neoklassik modeli isə 1930-cu illər-

də İsvec iqtisadçıları Ə.Hekşer və B.Olin tərəfindən yaradılmışdır. Onlar Rikardo-

nun nəzəriyyəsini inkişaf etdirərək istehsal amillərini, onların nisbəti və qarşılıqlı 

əlaqələrini qiymətləndirməklə müqayisəli üstünlükləri müəyyənləşdirməyi təklif 

etdilər. 

Bütövlükdə Hekşer-Olin teoreminin mahiyyətini aşağıdakı kimi ifadə etmək 

olar: tarixi və coğrafi səbəblərə görə istehsal amillərinin (maddi və insan resursları) 

ölkələr arasında qeyri-bərabər bölünməsi məhsulların qiymətlərindəki fərqlərdə 

özünü biruzə verir ki, bunun da nəticəsində milli müqayisəli üstünlüklər müəyyən-

ləşir. Buradan da amillərin proporsionallığı qanunu meydana çıxır: açıq iqtisadiy-

yatda ölkə elə məhsulların istehsalında ixtisaslaşmağa cəhd edir ki, həmin məhsul-

ların istehsalı üçün zəruri olan amillərlə (digər ölkələrə nisbətən) daha yaxşı təchiz 

olunmuşdur. Bununla əlaqədar olaraq Olin yazırdi: "Beynəlxalq mübadilə - bol 

olan istehsal amillərinin çatışmayan amillərlə mübadiləsidir. Ölkə elə məhsulları 

ixrac edir ki, həmin məhsulların istehsalı ölkədə bol olan istehsal amillərinin böyük 



11 
 

miqdarını tələb edir". Basqa sözlə, əgər ölkədə kapital boldursa, onda ixracın əsas 

hissəsini kapitaltutumlu məhsullar təşkil edəcəkdir. 

Hekşer-Olin teoremini klassik yanaşmaya nisbətən irəliyə doğru addım hesab 

etmək olar. A.Smit və D.Rikardodan fərqli olaraq bu modeldə konkret xarici iqti-

sadi vəziyyət iki ölkənin deyil, iki regionun timsalında təhlil olunur və əsaslandırı-

lır. Hekşer-Olin teoreminin Rikardo nəzəriyəsindən əsas fərqi ondan ibarətdir ki, 

bu modeldo aöırlıq mərkəzi istehsal amillərinin qiymətlərinin (əməkhaqqı, renta, 

faiz) üzərinə düşür. 

Daha sonra rus mənşəli Amerika alimi V.Leontyevin tədqiqatları ("Leontyev 

paradoksu") nəticəsində yüksək ixtisasli əmək ayrıca bir amil kimi həmin modelə 

daxil edilmişdir. 

Lakin qeyd edək ki, Hekşer-Olinin nəzəriyyəsində tələb amili, həmçinin 

məhsulun istehsala yönəldilməsindən əvvəl realizə bazarlarının axtarışı prinsipləri 

nəzərə alınmamışdır. 

Beynəlxalq ticarətin klassik nəzəriyyələri xarici ticarət münasibətləri nəzəriy-

yələrinin sonrakı inkişafi,  təkmilləşdirilməsi  və yəni  doktrinalarla daha  da  zən-

ginləşdirilməsi üçün güclü elmi fundament yaratmışlar. Hətta beynəlxalq ticarətin 

müasir nəzəriyyələri adlandırılan bir çox konsepsiyalar da (beynəlxalq ticarətin 

alternativ nəzəriyyələri istisna olmaqla) öz tədqiqatlarında bu və ya digər dərəcədə 

klassik nəzəriyyələrin prinsiplərinə istinad edirlər və ya klassik mövqədən çıxış 

edirlər. 

Demək olar ki, XX əsrin 60-ci illərinə qədər Hekşer-Olin modeli iqtisadi 

ədəbiyyatda xarici ticarət nəzəriyyəsinin problemləri üzrə dominant mövqeyə malik 

idi. Lakin sonralar bu model müəyyən dəyişikliklərə və dəqiqləşdirmələrə məruz 

qaldı. Belə ki, zaman keçdikcə bir sira tədqiqatcılar Hekşer-Olin teoremini genişlən-

dirməyə və təkmilləşdirməyə cəhd göstərmişlər (P.Samuelson,V.Stolper, T.Ribçins-

ki, S.Linder və başqaları). Bu zaman sözü gedən statik modelə dinamik xarakter ver-

mək məqsədilə bir sira amillərin nəzərə alınması məqsədəuyğun hesab edilmişdir. 

Hətta dövlətin iqtisadiyyata fəal müdaxiləsinin tərəfdarları, C.Keynsin ardıcıl-

ları da müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsinə (onun istehsal amilləri variantına) 
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istinad edirlər. C.Keyns öz yanaşmaları çərçivəsində dövlət xərclərinin artırılması-

nı, fərdi investisiyaların stimullaşdırılmasını və idxali məhdudlaşdıraraq ixracın 

həvəsləndirilməsini əsaslandırırdı. 

Lakin "boyuk durğunluq illəri" adlandırılan 1929-1933-cü illərdə Amerika 

iqtisadiyyatında yaranan staqnasiya və baş verən tsiklik böhranlar iqtisadiyyatın 

fəal dövlət tənzimlənməsinin tərəfdarı olan C.Keynsin nəzəriyyəsindəki yanaşmala-

rın da çatışmamazlıqlarını aşkara çıxararaq, onun da tam mükəmməl olmadığını sü-

but etdi. 

Ümumiyyətlə, müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsinin və onun müasir modifikasi-

yalarının nəzəri tədqiqi bir sira çatışmazlıqların aşkar olunmasına imkan vermişdir: 

1) Bu nəzəriyyələrə görə iqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə bir-birindən 

maksimum fərqlənən ölkələr arasında ticarət daha əlverişli şəraitdə həyata keçiri- 

lə bilər; 

Lakin bunun əksinə olaraq, beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin müasir təcrübəsi 

göstərir ki, eyni inkişaf səviyyəsində olan ölkələr arasında iqtisadi əlaqələr daha 

böyük sürətlə genişlənir. 

2) Müqayisəli üstünlüklər nəzəriyəsinin bütün versiyalarına görə əsas diqqət 

təklifin üzərində cəmləşmişdir, tələb amili isə tamamilə nəzərə alınmamımdir. Belə 

bir ehtimal qəbul olunur ki, bütün ölkələrdə məhsul və xidmətlərə olan tələb eyni-

dir; 

3) Ticarət əməliyyatları üzrə həsablaşmaların pul mübadiləsi yolu ilə deyil, 

yalnız əmtəə mübadiləsi (barter) formasında aparılması nəzərdə tutulur; 

4) Müqayisəli üstünlüklər nəzəriyəsinin bütün versiyalarında yalnız azad rəqa-

bət əsas götürülür, inhisarçi oliqopolik rəqabətin beynəlxalq ticarət münasibətlərinə 

təsiri modelə daxil edilmir; 

5) Belə bir fikir irəli sürülür ki, istehsal amilləri ilə təchiz olunma səviyyəsin-

dən asılı olaraq ölkə ya kapitaltutumlu, ya da əməktutumlu məhsullar ixrac edir. 

Lakin hər bir ölkə eyni məhsulları həm ixrac, həm də idxal edə bilər. Bu hal yalnız 

tələbin xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, hər hansı 

eyni bir məhsul bir ölkədə kapitaltutumlu, digər ölkədə isə əməktutumlu ola bilər; 
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6) Müasir dünyada mövcud olan işçi qüvvəsinin, xüsusilə intellektual işçi 

qüvvəsinin ölkələrarası miqrasiyasi nəzərə alınmır, lakin ölkə daxilində işçi 

qüvvəsinin tam hərəkət sərbəstliyi qəbul edilir; 

7) Müqayisəli üstünlüklər nəzəriyəsinin bütün versiyaları üzrə tərtib olun-

muş modellər statik səciyyə daşıyır; 

8) İnnovasiya prosesləri nəzərə alınmır və s. 

Müasir dövr - böyük texnoloji dəyişikliklər əsridir. Belə ki, son dövrlərdə, xüsu-

si ilə İkinci Dünya müharibasindən sonrakı onilliklərdə elmi-texniki inqilabın bey-

nəlxalq əmək bölgüsünə və beynəlxalq ticarətə əhəmiyyətli təsiri ölkələrarası iqtisadi 

əlaqələrin mahiyyətində əsaslı keyfiyyət dəyişikliklərinə gətirib çıxarmışdır. Elə bu 

səbəbdən də həmin dövrlərdə dünya iqtisadiyyatında baş verən yeni hadisələrin, 

meyl və təmayüllərin nəzəri dərkinə həsr olunmuş bir sira modellər meydana çıxdı. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, neotexnoloji istiqamətli bu modellər beynəlxalq 

ticarətin müasir inkişafinın real proseslərini daha dolğun əks etdirir. Bu istiqamətin 

tərəfdarları müasir iqtisadi münasibətlərdə əsas dəyişənlərin texnoloji amillər 

olduğunu təsbit edirlər (C.Xiks, M.Pozner və başqaları). 

İistənilən ölkədə iqtisadi artım iki əsas amillə müəyyənləşir: istehsalda texno-

loji dəyişikliklərlə və istehsal resurslarının miqdarı ilə. Texnoloji proqres iqtisadiy-

yatın istehsal bazasının təkmilləşdirilməsinin əsas mənbələrindəndir. Amerika alimi 

Con Xiks öz tədqiqatlarında texnoloji yeniliklərin kapital və əmək arasındakı 

nisbətə təsirinə əsaslanaraq texnoloji proqresin müxtəlif tiplərini təsnifatlasdırmış-

dır. 

Beləliklə, aparılan nəzəri tədqiqatın nəticəsində belə bir qənaətə gəlirik ki, 

neotexnoloji cərəyan adlandırılan bu istiqamət bütövlükdə innovasiya prosesinə 

əsaslanır və beynəlxalq ticarət münasibətlərinin ağırlıq mərkəzinin mikrosəviyyə-

yə keçirilməsinin tərəfdarı kimi çıxış edir. 

Xarici ticarət nəzəriyyəsinin ümumi problemlərindən biri də - müasir beynəl-

xalq ticarət prosesində milli iqtisadiyyatın və firmaların maraqlarının uzlaşdırılması-

dır. Bunun üçün beynəlxalq ticarətin alternativ nəzəriyyələri istiqamətinin nümayən-

dəsi olan amerikalı məşhur iqtisadçı-alim M.Porter 10 aparıcı sənaye ölkəsinin 
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(dünya ixracatının demək olar ki, yarısı məhz bu ölkələrin payına düşür) kompaniya-

larının təcrübəsinin öyrənilməsi əsasında "millətlərin beynəlxalq rəqabətqabiliyyətli-

liyi" adlı orijinal konsepsiyasını irəli sürdü. M.Porterə görə beynəlxalq ticarətdə 

ölkənin rəqabətqabiliyyətliliyi dörd əsas komponentin qarşılıqlı əlaqəsi və təsiri ilə 

müəyyənləşir: amillər parametri; tələb parametri; yaxın və xidmətedici sahələrin 

vəziyyəti; müəyyən konkret situasiyada firmanın strategiyası, onun strukturu və 

rəqabət. 

M.Porterin ölkələrin rəqabət üstünlükləri nəzəriyyəsi ənənəvi istehsal amillərin-

dən (əmək, torpaq və kapital) əlavə, texnoloji vəziyyət, elmi-texniki və bazar infor-

masiyası, əməyin məhsuldarlığı, infrastruktur və s. bu kimi yeni amilləri də daxil 

edərək qarşılıqlı əlaqəli şəkildə nəzərdən keçirməklə müasir qloballaşma şəraitində 

beynəlxalq ticarətin nəzəri-praktiki problemlərini və ölkələrin milli iqtisadiyyatları-

nın və firmaların iqtisadi inkişaf qanunauyğunluqlarını daha dəqiq və dolğun surət-

də özündə əks etdirir. 

Aparılan nəzəri tədqiqatlar və əldə olunan nəticələr açıq-aşkar səkildə göstərir 

ki, sırf nəzəri-mütodoloji yanaşma mövqeyindən qlobal kontekstdə ölkənin xarici 

ticarətinin inkişaf strategiyasının rəqabət üstünlükləri konsepsiyası bazasında 

formalaşdırılması daha məqsədəuyğundur.  

Beləliklə, aparılan nəzəri araşdırmaların nəticəsində bela bir qanaatə gəlirik 

ki, beynəlxalq ticarət əlaqəlarinin dövlət tənzimləmə mexanizmlərinin ölçü müyar-

ları heç bir iqtisadi məktəb tərəfindən kompleks şəkildə nəzərdən keçirilməmişdir 

və müasir qloballaşma şəraitində dövlət tənzimləmə sisteminin fundamental meto-

dologiyasının yaradılması zərurəti öz aktuallığı ilə iqtisadçılar qarşısında yeni vəzi-

fələr qoyur. 
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1.2. Xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin əsas xüsusiyyətləri 

                

        Dünya iqtisadiyyatında xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin əhəmiyyəti ildən-ilə 

artmaqdadır. Nəticədə, Birləşmiş Millətlər Statistik Komissiyası (BMSK) 

xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin artımındakı göstəricilərlə daha çox maraqlanmağa 

başlamışdır. Bu yeni dəyişikliklər həm ölkədaxili iqtisadiyyatda, həm də 

beynəlxalq ticarətdə xidmətlər sektorunun əhəmiyyətinin sürətlə artmasına gətirib 

çıxarmışdır. Baxmayaraq ki, uzun müddət xidmətlər beynəlxalq ticarətin obyekti 

olmamış, onlar beynəlxalq ticarət nəzəriyyələrinin izah predmeti kimi çıxış 

etməmişlər, hazırda dünya istehsalının təxminən 70%-i xidmətlərin payına düşür. 

        Xidmətlərlə beynəlxalq ticarət müxtəlif ölkələrin satıcıları və alıcıları 

arasında xidmətlərlə mübadiləni əks etdirən dünya təsərrüfat əlaqələrinin xüsusi bir 

formasıdır. 

        Əmtəələrlə və xidmətlərlə beynəlxalq ticarət arasında bir sıra əhəmiyyətli 

keyfiyyət fərqləri mövcuddur ki, onlar da Cədvəl 1-də əks olunmuşdur. 

Cədvəl 1. 
Əmtəələrlə və xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin fərqləri 

 
Əmtəələr Xidmətlər 

Hiss edilən və görüləndir Hiss edilmir və görülmür 

Saxlanıla bilir Saxlanılması mümkün deyil 

Əmtəələrlə beynəlxalq ticarət bilavasitə 

istehsalla bağlı deyil 

Xidmətlərlə beynəlxalq ticarət onların 

istehsalı ilə əlaqədardır və xidmətlərin 

istehsalı və istehlakı eyni zamanda baş 

verir 

Əmtəələrlə beynəlxalq ticarətin inkişafı 

BİM-in digər formalarının inkişafının 

əsasıdr 

Xidmətlərlə beynəlxalq ticarət BİM-in 

digər formalarının reallaşdırılması və 

inkişafının əlaqələndirici həlqəsi kimi 

çıxış edir 
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Milli səviyyədə maddi istehsal 

sahələrinin dəstəklənməsi zamanı 

müəyyən seçim edilir, yerdə qalanlarına 

münasibətdə isə azad rəqabət sistemi 

tətbiq edilir 

Xidmətlər sferası maddi istehsal 

sferasına nisbətən xarici rəqabətdən 

daha yüksək səviyyədə qorunur və 

qismən və ya tam olaraq dövlət 

mülkiyyətindədir 

Bütün istehsal edilən əmtəələr 

beynəlxalq dövriyyəyə buraxıla bilərlər 

Xidmətlərin heç də hamısı ticarət edilə 

bilən deyildir və buna görə də 

beynəlxalq dövriyyəyə onların hamısı 

cəlb olunmur (məsələn, kommunal və 

məişət xidmətləri) 

Əmtəə ixracı geri qaytarılmaq öhdəliyi 

olmadan məhsulun gömrük ərazisindən 

kənara çıxarılmasını nəzərdə tutur 

Xidmət ixracı xidmətlərin xaricə 

çatdırılması yolu ilə (nəqliyyat 

xidmətləri, informasiya xidmətləri 

nəzərdə tutulur) yanaşı həmçinin, 

aşağıdakı üsullarla da həyata keçirilə 

bilər: 

� xidmət istehlakçısının (qeyri-

rezidentin) istehsalçının ölkəsinə 

gəlməsi; 

� xidmət istehsalçısını təmsil edən 

fiziki şəxsin müəyyən müddətə xaricə 

getməsi. 

Vasitəçilər institutundan istifadə 

mümkündür 

Vasitəçilər yoxdur 

 
Beynəlxalq Valyuta Fondunun tədiyyə balansının tərtib olunması üzrə 

buraxdığı və demək olar ki bütün dünya ölkələrinin istifadə etdiyi rəhbərliyə uyğun 

olaraq ticarət edilə bilən xidmətlərin tərkibinə çoxsaylı xidmətlər daxildir ki, onlar 

da Cədvəl 2-də əks olunmuşdur. 
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BVF-dən fərqli olaraq Dünya Bankı xidmətləri onların BİM-in digər 

formaları ilə qarşılıqlı təsiri prinsipinə əsasən iki böyük qrupa bölür:                                               

Cədvəl 2. Ticarət edilə bilən xidmətlərin BVF-nin yanaşmasına görə təsnifi 

 
Növ Altnöv Rezidentlər və qeyri-rezidentlər arasında 

aşağıdakılara görə ödəmələrin  

həyata keçirilməsini nəzərdə tutur 

1. Nəqliyyat Sərnişin Bütün növ nəqliyyat vasitələri ilə sərnişinlərin 

beynəlxalq daşınması və müvafiq xidmətlərin 

göstərilməsi 

Yük Bütün növ nəqliyyat vasitələri ilə yüklərin beynəlxalq 

daşınması və müvafiq xidmətlərin göstərilməsi 

2. Səfərlər İşgüzar İş məqsədi ilə səfərdə olan qeyri-rezidentlər tərəfindən 

əldə edilən əmtəə və xidmətlər (ezamiyyə) 

Şəxsi Şəxsi məqsədlərlə səfərdə olan qeyri-rezidentlər 

tərəfindən əldə edilən əmtəə və xidmətlər (turizm) 

3. Rabitə  Rezidentlər və qeyri-rezidentlər arasında poçt, kuryer, 

telefon və digər rabitə xidmətləri 

4. Tikinti  Rezidentlərin müyəən müddət ərzində xaricdə həyata 

keçirdikləri obyekt tikintiləri 

5. Sığorta  Rezidentin sığorta şirkətləri tərəfindən qeyri-

rezidentlərin sığortalanması 

6. Maliyyə 

xidmətləri 

 Rezidentlər və qeyri-rezidentlər arasında maliyyə 

vasitəçiliyi (akrreditivlərin açılması, valyuta mübadiləsi 

üçün tutulan komissiya haqları, broker xidmətləri və s.) 

7. Kompüter və 

informasiya 

xidmətləri 

 Kompüter proqramları sahəsində məsləhət xidmətləri, 

informasiya xidmətləri (göstəricilərin emalı, göstəricilər 

bazasından istifadə, informasiya xətlərinə abunə), 

kompüterlərə xidmət 

8. Royalti və 

lisenziya ödəmələri 

 Mülkiyyət hüquqlarından istifadə edilməsi (ticarət 

markası, patent və s.) və lisenziya əsasında filmlərin, 

əlyazmaların və s.-nin originallardan və ya 

prototiplərindən istifadə 

9. Digər biznes-

xidmətlər 

Vasitəçilik 

xidmətləri 

Vasitəçiliyə görə komissiya haqları 
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Lizinq Lizinq və gəmilərin, təyyarələrin və digər nəqliyyat 

vasitələrinin fraxtı (icarəsi) 

Digər işgüzar,  

peşəkar və  

texniki xidmətlər 

Hüquqi, mühasibat, idarəetmə, reklam və bu kimi digər 

xidmətlər, həmçinin layihələşdirmə, kartoqrafiya, 

tikintiyə nəzarət, faydalı qzıntıların kəşfiyyatı və s. üzrə 

göstərilən xidmətlər 

10. Şəxsi, mədəni və 

rekrasion xidmətlər 

Audiovizual  

xidmətlər 

Filmlərin, radio və televiziya proqramlarının, kompakt-

disklərin istehsalı, yaradıcı şəxslərin qonorarları 

Digər xidmətlər Sərgilər, idman və digər tədbirlərin həyata keçirilməsi 

11. Hökumət 

xidmətləri 

 Səfirliklərə, konsulluqlara, beynəlxalq təşkilatlarda olan 

nümayəndəliklərə əmtəələrin çatdırılması, BMT-nin 

sülhün dəstəklənməsi üzrə həyata keçirdiyi əməliyyatlar 

 
• faktor xidmətləri – kapitalın, iş qüvvəsinin və texnologiyalarının beynəlxalq 

hərəkəti ilə əlaqədar ortaya çıxan ödəmələr (investisiya üzrə gəlirlər, royalti və 

lisenziya ödəmələri, əmək haqları); 

• qeyri-faktor xidmətlər – yerdə qalan bütün növ xidmətlər (nəqliyyat, turizm və 

bütün digər qeyri-maliyyə xidmətləri). 

 Ümumdünya Ticarət Təşkilatı isə xidmətlərin 600-dən artıq müxtəlif 

növünü fərqləndirir və xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin liberallaşdırılması üzrə 

danışıqlar məhz bu təsnifat əsasında həyata keçirilir. 

Məlumdur ki, əksər hallarda xidmətlərin göstərilməsi əmtəə ticarəti və ya 

sərmayə qoyuluşları ilə əlaqədardır ki, bu baxımdam yamaşsaq xidmətləri 

aşağıdakı qruplara bölmək olar: 

• sərmayələrlə əlaqədar olan xidmətlər – bank, mehmanxana və peşəkar 

xidmətlər; 

• ticarətlə əlaqədar olan xidmətlər – nəqliyyat, sığorta; 

• eyni zamanda həm sərmayə, həm də ticarətlə əlaqədar olan xidmətlər – 

rabitə, tikinti, kompüter və informasiya xidmətləri, şəxsi, mədəni və 

rekrasion xidmətlər. 

        Xidmətlərin təsnifinə digər bir yanaşma isə satıcının və alıcının 

əməliyyat zamanı özünü aparması xarakterinə əsaslanır (Cədvəl 3). 
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Beynəlxalq ticarətin obyekti olan xidmətlər özünün iqtisadi təbiətinə görə 

adı ticarət edilə bilən əmtəədən heç nə ilə fərqlənmir. Buna görə də beynəlxalq 

ticarətin bütün tələb və təklif nəzəriyyələrini qeyri-faktor xidmətlərlə ticarətə 

münasibətdə də tətbiq etmək olar. 

Yuxarıda nəzərdən keçirilən beynəlxalq ticarətin bütün modellərində 

nəqliyyat xərclərinin olmadığı və əmtəələrin ölkədən ölkəyə havayı çatdırıldığı 

nəzərdə tutulurdu. Real həyatda isə nəqliyyat xərcləri ticarət əməliyyatlarına ciddi 

təsir göstərir. Bir sıra əmtəələr üzrə nəqliyyat xərcləri o qədər yüksəkdir ki,  həmin 

əmtəələrin ixracı və ya idxalı qeyri-səmərəli olur. 

Cədvəl 3. Əməliyyatların xarakterinə görə xidmətlərin təsnifi 

 
 İstehlakçı hərəkət etmir İstehlakçı hərəkət edir 
İstehsalçı hərəkət 

etmir 
A. Nəqliyyat, kompüter və 
informasiya xidmətləri 

B. Səfərlər (turizm), təhsil 
və tibbi xidmətlər 

İstehsalçı hərəkət 
edir 

C. Birbaşa xarici 
sərmayələr, müddətli əmək 
miqrasiyası 

D. Qeyri-rezident firmalar 
tərəfindən təşkil edilən 
üçüncü ölkələrə səfərlər 

 

Nəqliyyat xərclərinin beynəlxalq ticarətə təsirini aşağıdakı kimi 

qruplaşdırmaq olar: 

� onlar ticarətin (həm ixracın, həm də idxalın) həcminin, ölkələrin 

ixtisaslaşma səviyyəsinin və nəticə etibarilə ticarətdən uduşun azalmasına 

gətirib çıxarırlar; 

� onlar Hekşer-Olin-Samuelson teoriminə uyğun olaraq istehsal amillərinin 

dəyərinin tam bərabərləşməsinə mane olurlar; 

� onlar ərazi əmək bölgüsündə - müəssisələrin və sahələrin yerləşdirilməsində 

dəyişiklikləri şərtləndirirlər; 

� nəqliyyat xərclərinin ticarət edən ölkələr arasında bölgüsü qiymətin tələb və 

təklifinin elastikliyindən asılıdır: idxal ölkəsində tələbin elastikliyi nə qədər 

aşağıdırsa bu ölkə bir o qədər çox nəqliyyat xərclərini ödəyir; ixrac 

ölkəsində təklifin elastikliyi nə qədər azdırsa nəqliyyat xərclərinin bir o 

qədər böyük hissəsi bu ölkənin payına düşür. 
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Xidmətlərlə ticarətdə əsas məqam ondan ibarətdir ki, əksər hallarda hansısa 

bir anda xidmətin satıcısı və alıcısı arasında fiziki kontakt olmalıdır. Yalnız bu 

halda ticarət üzrə saziş başlana və ya həyata keçirilə bilər. Xidmətlərlə beynəlxalq 

ticarətdə sazişlərin həyata keçirilməsinin bir neçə mexanizmi mövcuddur: 

� Alıcının mobilliyi. Hansısa bir ölkənin rezidenti olan xidmət alıcısı digər bir 

ölkənin rezidenti olan xidmət satıcısının yanına gəlir. Alıcının mobilliyi 

adətən ona əsaslanır ki, xaricdə o, öz ölkəsində olmayan xidmətləri (turizm), 

keyfiyyəti daha yüksək olan xidmətləri (təhsil, səhiyyə) və ya dəyəri aşağı 

olan xidmətləri (gəmi təmiri) əldə edə bilər. 

� Satıcının mobilliyi. Hansısa bir ölkənin rezidenti olan xidmət satıcısı digər 

bir ölkənin rezidenti olan xidmət alıcısının yanına gəlir. Satıcının mobilliyi 

adətən ona əsaslanır ki, onun alıcısı xaricdə yerləşir və satıcının yanına 

gəlmək imkanı yoxdur (auditor və muhasibat xidmətləri) və ya xidmətin özü 

spesifik xarakter kəsb edir (tikinti). 

Satıcının və alıcının eyni zamanda mobil olması və ya xidmətin özünün mobil 

xarakter kəsb etməsi. Həm satıcı, həm də alıcı eyni zamanda xidmətdən birgə 

istifadə edirlər (beynəlxalq telefon danışığı), üçüncü ölkədə toplanırlar (beynəlxalq 

konfrans), satıcı üçüncü ölkədəki nümayəndəliyi vasitəsilə alıcıya xidmət göstərir 

(xarici mütəxəssislərin texniki yardım üçün göndərilməsi). 
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1.3. Xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin inkişafında turizmin rolu 

 

Туризм - сосиал сферанын ясас сащяляриндян олан туризм вя сосиал-мядяни 

сервис хидмяти ящалинин сосиал-мядяни инкишафынын ясас васитяси олмагла сосиал 

мяняви, естетик-психолоъи асудя вахтдан сямяряли истифадя едилмясинин ясас 

бюлмяляриндяндир. Туризм франсыз сюзц олуб сяйащят, эязинти демякдир. Туризм 

онун инкишаф тенденсийасы елми жящятдян игтисади, нязяри, сосиал, тящлил, прогноз 

характери дашымагла игтисади инкишафын ясасыны тяшкил етмякля милли игтисади 

гуружулуьа тякан верир. Туризм бир чох дювлятлярдя, о жцмлядян республикада 

елмин мядяниййятя физики щазырлыьын вя дунйаэюрцшцн формалашмасында вя 

реэион игтисадиййатына чохпилляли инкишафында ясас рол ойнайыр. Игтисадиййатын 

инкишафы билаваситя сосиал секторун инкишафы иля баьлы олдуьу цчцн щяр бир сащянин 

паралел инкишаф етдирилмяси, о жцмлядян игтисади инкишафа стимул йарадылмасы 

туризмин сосиал тялябляринин даща да дяриндян тящлил етмяйя имкан верир. Туризм 

гаршылыглы разылашма шяраитиндя истещсал сащясиндя интеграсийа, бизнес 

ялагяляринин эенишляндирилмяси нятижядя халгын щяйат сявиййясиня истигамятлянян 

йцксяк сявиййядя мядяни гуружулуьа ясасланан сосиал сащядир. Бейнялхалг 

интеграсийа вя игтисади просеслярин эенишляндирилмяси  бу сащядя ЕТТ-нин вя 

маркетинг хидмятляринин туризм хидмятляри иля гаршылыглы ялагядя щялл едилмяси 

зяруриляшдирилир. Туризм мядяниййят абидяляринин горунмасы вя бярпасына, 

йолларын тямириня, щотеллярин вя кемпинглярин тикинтисиня кцлли мигдарда вясаит 

айрылмасына ещтийаж вардыр. Беляликля бу сащялярин эенишлянмяси вя бир-бири иля 

гаршылыглы ялагяси нятижясиндя туризм инфраструктуру йараныр. 

 Ижтимаи ямяк бюлэцсцндя туризм вя онун ямяк ещтийатлары иля тямин 

едилмяси реэионал туризмин инкишафында функсионал яламятляриня эюря фярглянир.  

1. Туризм секторунун инкишаф етмяси мягсяди иля дювлятин профексионист 

сийасяти;  

2. Тябият горугларындан  сямяряли истифадя мягсяди иля мцвафиг 

ганунверижилик базасынын ишляниб щазырланмасы;  
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3. Туризм секторунда милли парк, горуг, йасаглыг вя тарихи абидялярин 

горунмасына вя ишлянмясиня дювлят нязаряти;  

4. Реэионал туризмин инкишафында инфраструктурларын ролу вя йери;  

5. Рясми ганунверижилик актларына ясасян туризмин мювжуд имканларындан 

сямяряли истифадя цчцн ялверишли сосиал-игтисади мцщитин  йарадылмасы;  

6. Дахили ресурслар щесабына инкишаф етдирилмяси республикада туризмин 

инкишаф тендесийасынын бейнялхалг нормалара уйьун олараг няглиййат, йол, 

кюрпц мядяни естетик абидялярин инкишаф етдирилмяси, рекреасийа ещтийатларындан 

сямяряли истифадя етмяси вя прогнозлашдырылан дювр цчцн мягсядяуйьун туризм 

прогнозларынын щазырланмасы иля ялагядардыр. 

Туризмин  игтисади вя идаря едилмясиндя еколоъи сийасяти методолоъи ясасаны 

истещсал, истещлак вя тясяррцфатын игтисади еффектини тяшкил едир. Йахын эяляжякдя 

макро еколоъи таразлыг вя онун милли игтисади тящлцкясизлик бахымдан щяйата 

кечмяси реэионун, сащянин фяалиййят нювцнцн еколоъи системдя мящялли 

програм кечмишдир. Бейнялхалг ялагялярдя бейнялхалг туризмин ролу 1986-жы ил 

27 сентйабрдан 10 октйабра кими, Манилада кечирилян цмумдцнйа туризм 

конфрансында тящлил едилиб. Бу конфрансын ичиндя 107 дювлятдян вя 91 гейри 

дювлят тяшкилатларындан нцмайяндяляр иштирак етмишляр. Конфрансда дцнйа 

туризми цзря Манил деклорасийасы имзаланыб. 

Туризмин инкишафы юлкянин сосиал игтисади инкишафы инсанын актив истиращяти, 

мядяниййят, сярбяст вахт чярчивясиндя азад сяйащяти дярин щуманитар характери 

иля баьлыдыр. Сяйащятляр вя туризм сащясиндя 1996-жы илдя цмумдцнйа конфрансы 

вя бейнялхалг конфрансда туризм Ы мцяссисянин идарячи цчцн ашаьыдакы зярури 

шяртляр нязярдя тутулуб.  

1. Милли игтисадиййатын  мцщафизяси;  

2. Йерли групларын жялб едилмяси;  

3. Инсан ресурсларынын инкишафы;  

4. Ресурслардан сямяряли истифадя;  

5. Туллантыларын азалмасы йолу иля еколоъи сийасятин эцжлянмяси;  

6. Туризмин комплекс планлашмасы;  
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7. Харижи мцщитин дювлят тяряфиндян мцдафияси;  

8. Туризм сащясиндя йерли груплар вя еколоъи етика истещлакчылары арасында 

тяблиьат.  

Азярбайжан Республикасында туризм мцяссисяляринин щцгуги, игтисади, 

ганунверижилик базасы тякмилляшдирилир. Беля ки, щяр бир нязярдя тутулан щяйата 

кечмиш лащийя, йерли груплар вя юлкядя фяалиййят эюстярян харижи туризм ширкятляри 

арасында разылашмыш гайдада щяйата кечирилмишдир.  

Сосиал-игтисади инкишафын ясас амилляриндян олан туризм милли игтисадиййатын 

о жцмлядян, истещсал фяалиййяти мцщцм ящямиййятли рола маликдир. Артыг бу 

секторда мцряккябляшмя туризм секторуна эяляжякдя инкишафы цчцн зямин 

йарадыр. Бу сащянин инкишафы ямтяя истещсалынын артмасына бейнялхалг идхал  

ихраж ямтяяляринин, сосиал мяишят инфраструктурларынын инкишафына тякан верир. 

Туризм сащясиндя щяр щансы бир мцсбят эюстярижийя наил олмаг цчцн илбяил 

олараг бу секторун базар моделляриня уйьун ислащатлар програмыны щяйата 

кечирмишдир.  

Туризмин игтисади вя сосиал мащиййятиня эюря сосиал сферанын апарыжы 

сащяляриндян олмагла инфраструктурун инкишафынын вя онун сосиал-игтисади 

сямярялийини артырылмасынын ясас сащяляриндяндир. Туризмин инкишафы онун сосиал-

игтисади жоьрафи мейлляри иля вя бу эюстярижиляр системинин сосиал еффеклийи иля 

мцяййян олунур. Инсан капиталына ясасланан игтисади тясяррцфат вя дювлят 

идарячилийи механизминин щазырланмасы юлкəнин милли, реэионал, тябии-иглим 

шяраитинин  рекрарисион тябии ещтийатларыны гиймятляндириб, бу секторда игтисади 

истещсалын щяйата кечирилмясини тямин етмяк туризм ганунверижилийинин мцщцм 

хцсусиййятляриндяндир.  

Базар игтисадиййаты идаряетмя механизминя малик олуб капиталист истещсал 

вя хидмят мцнасибятляриндян тюрянмиш вя инзибатчылыгдан узаг ижтимаи игтисади 

формалашмышдыр. Базар мцнасибятляринин инкишаф етдирилмяси кечмиш СССР 

дюврляриндян демяк олар ки, щяр биринин игтисади ислащатлар програмына уйьун 

йени лайищяляр, консепсийалар вя мцнасибятлярин коммерсийа структуру 

васитясиля  тямин едилмяси баш верди. Кечид дюврц юзцнямяхсус хцсусиййятляря 
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малик олуб, реэион дахили мцнасибтлярин тяшкили вя тякмилляшдирилмяси 

истгамятиндя мцщцм рол ойнайыр. Туризмдя сащибкарлыьын маркетинг 

фяалиййятинин реклам ишинин базар мцнасибятляриня уйьун олараг щяйата 

кечирилмяси бу секторда рягабятин мейдана эялмясиня  шяраит йаранды. Бу 

просес базар игтисадиййатынын ян важиб шяртляриндян бири кими гябул олуна биляр. 

Йерли вя харижи сярмайялярин туризм секторуна йатырылмасы сосиал-игтисади 

инкишафын ясасы олараг йарымчыг, даьылмыш ясаслы вясаит тямин едян мещманхана 

тясяррцфатынын, туризм мяркязляринин сящиййя мцяссисяляринин йени ясасларла вя 

стандартларла йениляри иля явяз едилмяси сяжиййялянир. Туризм секторунда базар 

механизмляри сосиал-игтисади инкишафын тяркиб елементляри олмагла ямяк 

ещтийатларынын аттестасийасы, дювлят вя гейри-дювлят малиййя гурумлары арасында 

мцнасибятялярин тянзимлянмяси сосиал сферанын базар механизмляри ясасында 

тянзимлянмясинин зяруриляшдирир. Туризм секторунда базарын формалашмасынын 

вя фяалиййятинин ашаьы шяртляри важиб щесаб етмяк олар. 

1. Туризм мящсулларына вя хидмятляриня тялябаты, ещтийажы олан щяр бир шяхс 

реэиондан асылы олмайараг истядийи мцяссисялярдя истиращят етмяйя азад 

сялащиййятляр дашыйыр. 

2. Турист базалары эюстярдийи хидмятляря уйьун олараг реэионал йерляшмя 

фяалиййят турист ахынлары мювжуд олан реэионларда сярбяст тариф механизмляриня 

маликдирляр.  

3. Туризм мцяссисяси рящбяри туризм ганунверижи вя йерли ижра щакимиййяти 

органлары иля разылыг ясасында тябитя абидяляриня зяряр дяймямяк шярти иля 

истядикляри яразилярдя фяалиййятини тяшкил едя билярляр.  

4. Туризм мяркязязинин  идаряедижи щейятинин вя ямяк персоналынын 

йерляшмясиндя мяркяз рящбяри азад сялащиййятляр дашыйыр.  

5. Туризмдя базар мцнасибятляринин инкишафыны якс етдирян эюстярижи 

реэионун милли адят-яняняляри эюзлянилмякля реклам ишинин тяшкили вя мяркязи 

реэион ящалисинин йени туризм мяркязляриня жялб едилмясиндян ибарятдир.  

6. Туризм вя онун инкишафы базар мцнасибятляри шяраитндя капитал ахыны, 

малиййя вясаити вя ири щяжмли инвестисийа тяляб едян сащя олдуьу цчцн вясаит 
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гойулушу вя она нязарят дювлят органлары  тяряфиндян даим нязарятдя 

сахланылмалыдыр. 

Азярбайжан Республикасы туризм ещтийатлары вя туризм хидмяти дювлятимизя 

турист ахынынын эцжляндирилмяси цчцн кифайят гядяр олса да, онлардан сямяряли 

сцрятдя истифадя етмяк цчцн щяля чох ишляр эюрцлмялидир, йяни харижи юлкялярин, 

щеч олмаса гоншу юлкялярин бу сащядя ялдя етдикляри тяжрцбядян вя мцасир 

хидмят технолоэийасындан истифадя едяряк мцасир тялябляря жаваб верян туризм 

– рекреасийа комплекси йаратмаг лазымдыр.   

Яэяр биз Азярбайжана харижи валйута ахынынын артмасына вя бу мягсядля 

республикайа харижи туристляри жялб етмяк истяйирикся, онда туризм сащясинин 

игтисади дирчялишиня, дахили тижарят вя мещманхана – няглиййат 

инфраструктурунун инкишафына тясир едян йяни мцвафиг гярарлар, фярманлар гябул 

етмялийик.  

Зяиф норматив – щцгуги база, туристлярин щцгугларынын мцдафиясиня там 

тяминатын олмамасы, дахили вя эялмя туризмин инкишафы цчцн стимулун о гядяр 

жазибяли олмадыьы, мцвафиг инфраструктурун инкишаф етмяси, туризмин инкишафына 

мянфи тясир эюстярян ясас амиллярдир.  

Туризмин инкишаф истигамятлярини тяйин емяк вя онун ясас игтисади 

эюстярижилярини щазырламаг мягсяди иля йахын эяляжякдя бу сащянин инкишафы цзря 

республика сявиййяли «Мягсяд програмы» тясдиг олунмалдыр. Комплексли 

йениляшмя характери дашыйажаг бу програм туризм сащясиня  мцасир базар 

мцнасибятляринин вя онлара мцвафиг дювлят тянзимлянмяси механизмляринин 

дахил едилмяси просесини стимуллашдырмалыдыр.  

Програмын щяйата кечирилмяси бцджя вя бцджядянкянар малиййяляшдирмя 

мянбяляриня истинад етмялидир. Програмын тядбирляр системи индексасийа, иллик 

вясаит айырмалары чярчивясиндя республика бцджясиндян малиййя айырмалары 

нязяря алынмагла йанашы бцджядянкянар мянбялярдян  вясаити ялдя едилмяси 

цчцн дя эениш имканлар ачмалыдыр.  

Програмын щяйата кечирилмясинин ясас нятижяси Азярбайжан 

Республикасында мцасир, техники жящятдян щяртяряфли шякилдя тямин едилмиш, щям 
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йерли, щям дя харижи вятяндашларын тялябатыны юдяйян турист хидмятляринин 

олмасыдыр. Програмда эюстярилмиш тядбирлярин щяйата кечирилмяси туризмин 

мадди базасынын мющкямлянмясиня, турист маршурутларынын рянэарянэлийинин вя 

жоьрафийасынын эянишлянмясиня эятириб чыхара биляр. Туризм комплексинин 

йарадылмасы ися юз нювбясиндя игтисадиййатын диэяр сащяляринин инкишафына тякан 

веряр, халг тясяррцфатынын йени структурунун тяшкил едилмясиня кюмяк едяр. 

Сямяряли вя рягабятя давамлы туризм комплексинин йарадылмасы 

програмда гейд олунмуш вя базар игтисадиййаты шяраитиня уйьун олан 

тянзимлянмя вя тясяррцфат васитяляринин туризм бизнеси сащясиня дахил едилмясини 

юзцндя якс етдирян тяшкилаты йенидянгурма нятижясиндя мцмкцн ола биляр. 

Юзцндя мцхтялиф мцлкиййят формаларыны вя йцксяк рентабелли мцяссисяляри 

бирляшдирян туризм комплекси дювлят бцджясиня валйута ахыны васитясиля йцксяк 

эялир эятирмялидир. Тябии ки, програмын щяйата кечирилмяси мяшьуллуг 

проблеминин щяллиндя дя мцщцм амиля чевриляжякдир.  

Програмда эюстярилмиш тядбирляр Азярбайжан Республикасына харижи турист 

ахыныны нязяря чарпажаг шякилдя артырмалыдыр. Програмын щяйата кечирилмяси 

тябии вя тарихи-мядяни ирс обйектлярини горуйуб сахламаг вя бярпа етмяк 

имканы веряжяк. Програмын ясас  сосиал сямяряси ися ящалинин истиращят вя 

саьламлыьынын мющкямляндирилмяси, мядяни дяйярлярля танышлыг, дцнйа 

эюрцшцнцн эенишлянмясиня сябяб олмалыдыр.  Туризмин эенишляндирилмяси иля 

республиканын айры-айры районлары вя реэиондахили бюлэяляринин инкишафы 

сявиййясиндя олан гейри-бярабялийи арадан галдырмаг мцмкцн олажаг.  

Азярбайжанда туризмин инкишафы тякжя игтисадиййатымызын ирялиляйишиня вя 

дювлятимизин бейнялхалг алямдя имижинин артмасына хидмят етмир. Юлкяйя турист 

ахыны щям дя чох сайлы сойдашларымызын ишля тямин олунмасына, еляжя дя 

няглиййат, рабитя, тижарят вя диэяр сащялярин инкишафына эцжлц тякан веря биляр.  

Базар игтисадиййаты шяраитиндя республикамызын туризм бюлмяляриндян 

(дювлят, сосиал вя юзял) дахили туризмин вя истиращятин инкишафына даща чох диггят 

йетирмяляри тяляб олунур. 
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Щазырда юлкямиздяки иш адамларынын туризм мягсядли йени обйектлярин: 

пансионатларын,  истиращят зоналарынын, турист базаларынын тикинтиси сащясиндяки 

фяалиййятляриндя жанланма щисс олунур. Лакин туризм сащясинин даща  динамик 

инкишафы цчцн мцвафиг инфраструктур – су тяжщизаты, канализасийа, телефон 

рабитяси, мцасир йоллар вя с. тяляб олунур. Разылашаг ки, бу эцн Азярбайжанын иш 

адамлары тякбашына беля инфраструктуру йаратмаг имканына малик дейилляр. 

Туризм сянайеси инкишаф етмиш юлкялярин тяжрцбяси эюстярир ки, дювлят туризмин 

цстцн инкишафы цчцн бюлэя мцяййян едяряк, илк нювбядя орада мцвафиг 

инфраструктур йарадыр, юзял бизнес ися  онлардан истифадя етмякля щямин йердя 

турист йюнцмлц обйектляр йарадылыр, беля щалларда йахшы нятижяляр ялдя олунур. 

Бу жцр гаршылыглы ялагя формасынын Азярбайжанда да тятбиги йахшы оларды. 

Мялум олдуьу кими дцнйа юлкяляриндя йерли идаряетмя органлары ( бялядиййяляр) 

туризмин инкишафында чох бюйцк рол ойнайыр. Онлар юз яразиляриндя туризм 

ещтийатларыны юйрянир вя ондан  сямяряли истифадя етмякля йанашы, йени турист 

маршрутлары мцяййян едир, туризм инфраструктурунун йарадылмасы цчцн лазими 

шяраити тямин едирляр. Юлкямиздя бялядиййялярин йени бир гурум олдуьуну, 

туризм сащясиндя тяжрцбяляринин олмадыьыны нязяря алараг бу ишдя онлара 

йардым едилмяси чох важибдир.  

Азярбайжанда туризмин инкишафына шяраит йарадан мцщцм амиллярдян бири 

бу юлкянин шимал йарымкцрясиннин жянуб енликляриндя ялверишли жоьрафи мювгедя 

йерляшмясидир. Гафгаз бюлэясинин жянуб-шяргиндя йерляшян Азярбайжан 

Республикасы Русийа Федерасийасы, Эцржцстан, Ермянстан, Иран, Тцркийя 

республикалары иля щямсярщяд вя бу юлкялярля дямир вя шосе йоллары васитяси иля 

ялагялянир. Бакыда нящянэ эямиляри гябул едян мцасир порт вардыр. Бу да 

Азярбайжаннын гоншу дювлятляр, щямчинин Хязярин диэяр сащилляриндя йерляшян 

имканыны артырыр. Бакыда бейнялхалг тялябляря бир чох бюйцк шящярляриня бир баша 

авиарейслярин тяшкили имкан верир.  

Туризм инкишафына кюмяк едян амиллярдян бири дя республика пайтахтыны, 

щятта узаг даь районларында йерляшян мянтягяляр ясас шящярляр иля 

ялагяляндирилян автомобил маэистралларынын вя малларынын шахялянмиш 
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шябякясинин олмасыдыр. Азярбайжанда туристлярин галмаг мцддятинин азлыьыны 

ясасланан маршрутларын тяшкилини асанлашдыран шящярлярарасы, дахили шящярлярарасы 

авиахятлярдян вертолйот учушларындан да данышмамаг олмаз. Азярбайжан 

Республикасыда туризмин вя истиращятин инкишафына ялверишли шяраит йарадан 

мцщцм амиллярдян бири дя республика тябитятинин юзцнямяхсуслуьудур. 

Темпуратур реъими вя йаьынтыларын ярази цзря пайланмасына эюря Азярбайжанда 

9 ясас иглим типи мювжуддур. Онлрдан 3-ц туризм вя истиращятин тяшкили цчцн 

даща ялверишлидир.  

а) гышы гураг кечян мцлайим-исти игим;  

б) йайы гураг кечян мцлайим-исти иглим;  

в) гышы гуру вя сойуг кечян иглим.  

Мцлайим-исти иглимли бюлэяляр кцтляви истиращятин тяшкили туризм, сойуг 

иглимли бюлэяляр ихтисаслашмыш туризм, алпинизм гыш идманы, хцсусиля, даь-хизяк 

идман нювцнцнц (Шамахы вя Гусар районлары, Истису, Эюйэюл курорт зоналары) 

инкишафы цчцн истифадя олуна биляр.  

Йухарыда дейилянлярдян ялавя кцтляви истиращятин тяшкили цчцн мешяляри лап 

дянизин ляпядюйяниня эялиб чатмыш Худат, Йалама, Лянкяран-Астара, щямчинин 

Абшеронуну шимал бюлэясинин яксяр сащяляри чох ялверишлидир. Яла гумлу 

чимярликляря малик бу бюлэялярдя дяниз суйунун темпетатуру беш айдан артыг 

мцддят мцсбят 22-26 дяряжя олур ки, бу да чимярлик мювсцмцня узунмуддятли 

олмасына иимкан верир.  

Даьлар Азярбайжан Республикасы яразисинин цчдя ики щисяссинин тутдуьу 

щалда, мешяляр яразинин жями 10 фаизия гядярини тяшкил едир. Мешяляря даь 

йамажларында, даь ятякляриндя вя даь вадиляриндя, щямчинин овалыглар бойунжа 

ахан чайларын сащилляриндя раст эялмяк мцмкцндцр.  

Талыш даьларынын йамажларындакы мешялярдя Азярбайжанын диэяр районларда 

олмайан дямираьаж, самшит (шцмшад), тик (щиркан палыды), ипяк акасийа, шабалыд 

йарпаглы палыд кими надир аьажлар битир. Диэяр мешялярля мцгайисядя жянэяллийи 

хатырладан Эюйэюл йамажларында Шяки, Загатала, Оьуз, Губа районларындакы 
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мешяляр, щямчинин Даьлыг Гарабаьын мешяляри, Алп чимярликляри вя эюзохшайан 

даь мянзяряляри иля щядсиз эюзяллийя маликдир.  

Бундан ялавя мешяляр юзц-юзлцйцндя ялверишли туризм обйектляри 

олдугларындан онлары турист, даь-хизяк идманы базаларнын, идман мягсядли 

турист эязинтиляринин вя щцндцр даьлара алпинист галхмаларынын тяшкили иля  мяшьул 

олан базаларын йерляшдирилмяси нюгтейи-нязяриндян гиймятляндирмяк олар.  

Мешялярдяки щейванлар: габан, айы,  тур (даь кечиси), гафгаз маралы, 

щямчинин тураж, гырговул вя диэяр гушлар мювжуд олан овчулуг 

тясяррцфатларынын дахилиндя гануни овчулуьун обйектиня горуг дахилиндя ися 

фотоовчулуьун предметиня чевриля биляр. Бу мягсяд цчцн Гызылаьаж горуьу 

даща ялверишлидир. Бурада кюрфяз сащилляриндя, ятраф батаглыгларда вя Лянкяран 

овалыьынын рцтубятли мешяляриндя гыш айларында 200-я йахын кючяри гушлар: 

фламинго, гу гушу, щажылейляк, мцхтялиф газ нювляри, гаьайы вя с. гышлайыр. 

Турист овчулар цчцн бурада тур, вя габан вя айы овуну тяшкил етмяк олар.  

Туризмин инкишафына тякан верян тябии ещтийатлара, щямчинин Азярбайжан 

яразисиндяки чохсайлы минерал булаглар дахилдир. Бу мянбяляря Нахчыван, 

цмумиййятля, Кичик Гафгаз вя Талыш бюлэяляри даща зянэиндир. Дцнйада йеэаня 

мцалижя нефт йатаьынын йерляшдийи Нафталан, хцсусиля уникалдыр. Туризмин 

инкишафына тякан верян амилляриндян бири дя эцняш шцаларынын боллуьудур. 

Азярбайжан яразисиндя эцняш истилийинин вя эцняш парылтысынын орта иллик мигдары 

узунмуддятли истиращят, турист эязинтиляри вя мцхтялиф мягсядли сяйащятляр цчцн 

чох ялверишлидир.  

Йухарыда садалананлар Азярбайжаныны тябии-иглим хцсусиййятляринин 

щамысыны ящатя етмяся дя онлары нязярдян кечирмякля республикамызын нящянэ 

потенсиал имканларыны, истиращят вя мцалижя туризминин бцтцн нювляринин инкишафы 

цчцн важиб олан шяртляри эюрмяк мцмкцндцр.  

Азярбайжан Республикасыда туризмин инкишафына йардым едян амиллярдян 

бири дя юлкядяки гядим тарихи-археолоъи абидялярдир. Азярбайжанын тарихи 

инкишафынын ясас мярщяляляри барядя эениш мялуматларар республиканын бядии-

тарихи вя мемориал музейляриндя раст эялмяк олар. Турист эязинтиляри заманы 
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музейлярля танышлыг бялядчилярин сющбятляри иля йанашы, мцвафиг буклет вя реклам 

проспектляри туристлярдя Азярбайжанын тарихи барядя даща дольун тяяссцрат 

йарада биляр.  

Азярбайжан яразисиндя апарылмыш чохсайлы археолоъи газынты-палеолит 

дюврцндян дюврцндян башламыш сон орта ясрляря гядяр Азярбайжан тарихини 

излямяйя гядим тикилилярин иншаат техникасы, мемарлыьы вя типляри барядя тяяссцрат 

йаратмаьа имкан верир. Юлкямизин яразисиндя 6 миндян чох тарихи-мемарлыг 

абидяси вардр. Онларын яксяриййяти Вятянимизин яразисиндян кечян «Бюйцк ипяк 

йолу» бойу, гядим карван йолларынын цзяриндя йерляшир вя бу эцн щейрят 

доьурур. Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайжанын тарихи мемарлыг абидяляри дя 

турист маршрутларынын салынмасына тякан верян амиллярдян бири ола биляр.  

Мцтяхяссислярин фикринжя, ибтидаи Азярбайжан мемарлыьы мемарлыг 

тарихиндя лайигли йерлярдян бирини тутур. Бу эцня гядяр эялиб чатмыш гядим 

абидялярин чох щиссяси техники вя бядии усталыьын йцксяк сявиййяси, мемарлыг 

цслубунун юзцнямяхсуслуьу иля фярглянир. Бунлара тарихи-бядии хцсусиййятляри 

иля сечилян Бакыдакы Ширваншащлар сарайы ансамблыны, ади гядим рявайятлярля 

баьлы олан Гыз галасыны, гядим мцдафия тикилиси кими танынан Абшерон 

галаларыны, зянэин орнаментли Нахчыван тцрбялярини мяркяздяки «Дири баба» 

мягбярясини, Шякидя дивар рясмляри вя инжя шябякяляри иля сечилян Хан сарайыны вя 

с. мисал чякмяк олар.  

Азярбайжан Республикасында мезолот дюврцнцн (е.я. ХЫЫ –ХЫЫЫ ясрляр) 

уникал тясвири сянят абидяси Гобустанын гайацстц рясмляри щесаб олунур. 

Бурада 4 миндян чох вящши вя ев щейванларынын рясмляри, юзцндя овчулуг вя 

айин сящняляри якс етдирян тясвирляри вардыр. Башга сюзля десяк, Азярбайжан юз 

тарихи кюкляри иля узаг кечмишя эедян мяняви вя мадди мядяниййятя малик 

юлкялярдян биридир.  

Йцзилликляр ярзиндя Азярбайжан халгы, онун эюркямли шяхсиййятляри: алим, 

йазычы, мемар вя мусигичиляри дцнйа сивилизасийасында юзцнямяхсус лайигли йер  

тутмуш зянэин мядяниййят йаратмышлар. Йашы цч миндян чох олан вя дцнйанын 

ян гядим тарихляриндян сайылан Азярбайжан тарихи чохсайлы салнямялярдя, 
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рявайятлярдя, эюркямли мемарлыг, ядябиййат вя инжясянят абидяляриндя юз яксини 

тапмышдыр.  

Азярбайжан юз милли мятбяхи иля дя шющрят газанмышдыр. Бу сащяляр халгын 

узаг кечмиши иля баьлыдыр. Бу дийара биринжи дяфя эялмиш щяр бир кяс юлкямизин 

зянэин милли йемякляриня щейрандыр. Бунлары нязяря алмагла да Азярбайжанда 

кцтляви туризми инкишаф етдирмяк мцмкцндцр.  

Зянэин тябии ещтийатлары, уникал биолоъи мцхтялифлийи ялверишли иглими, 600 км-и 

туризм цчцн йарарлы олан дяниз сащилиня бахмайараг бу эцн Азярбайжан 

Республикасы ня гядяр гярибя эюрцнся дя чох аз турист гябул едир.  

Буну сон илляря гядяр Республиканын мцвафиг инстансийаларынын эялмя 

туризминин проблемляриня кифайят гядяр диггят йетирмямяси, туризм сянайесиня 

лазымынжа капитал гойулмамасы. Бу сащядя цмуми сийасятин олмамасы иля изащ 

етмяк олар. Мящз туризмя лагейд мцнасибяти цзцндян узун илляр ярзиндя бир 

фикир йаранмышды ки, Азярбайжан туризм цчцн о гядяр жязбедижи дейил онун 

эюрмяли йерляринин реклам  едилмясиня ещтийаж йохдур. Амма бу, сящв фикирдир. 

Щяр щансы бир юлкядя турист ахынынын тящлили эюстярир ки, Танрынын бяхш етдийи тябии 

сярвятляр, яждадларын ирс гойуб эетдийи мяняви дяйярляр,  щямин юлкялярдя 

туризмин тяшкили цчцн 60% тяминат демякдир. Галан 40% тяминат ися дювлятин 

туризм сащясиндя сийасятинин ефективлийиндян асылыдыр. 
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FƏSİL II. XİDMƏTLƏRLƏ BEYNƏLXALQ TİCARƏTİN 

İNKİŞAFINA TƏSİR EDƏN AMİLLƏR 

 
2.1. Xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin inkişafına təsir edən turizm bazarı  

 
 
    Turizm bazarı turizm mallarının alış-verişini təmin edən, tələb ilə təklifi 

tarazlaşdıran ictimai və iqtisadi bir hadisədir. Turizm bazarı onun bütün 

iştirakçılarını təyin edir: turizm məhsulunu satanları, onların rəqiblərini., alıcıları, 

vasitəçiləri, turizm məhsullarını, bazarın fəaliyyət şərtlərini və s.Turizm məhsulunu 

sa-tanlar hüquqi və ya fiziki şəxs ola bilər. O,ona məxsus olan turizm məhsulunu 

alıcıya satır və əvəzində pul alır. Alıcılar-hüquqi və ya fiziki şəxs,bazar pro-sesinin 

iştirakçısı turizm məhsulunu və ya mallarını alaraq əvəzində pul verir. Turizm 

məhsulunun satışı iki cür ola bilər: topdansatış və ya pərakəndə satış. 

    Turizm bazarının əsas xüsusiyyəti ondadır ki, turizm məhsulunun istehsalçısı və 

onun istehlakçısı demək olar ki,bir-birini görmür və tanımır. Kompleks turizm 

məhsulu turistin yaşadığı yerdə satılır. Məhsulu alan turist onu ihtehsal edən 

ölkəyə gəlməyincə,məhsuldan istifadə etməyincə, məhsuldan xəbəri ol-mur. 

Turizm bazarının bu xüsusiyyəti turizm məhsulunun satışını bir xeyli mü-

rəkkəbləşdirir. Ona görə də, bu vəziyyətdən çıxmaq üçün turizmdə reklam-in-

formasiya fəaliyyəti xüsusi rol oynayır. 

    Turizm bazarı o zaman normal işləyir ki, üç əsas şərt təmin olunsun: isteh-

salçılar bir-birilə azad rəqabət apara bilsin, turizm məhsulunu hazırlayanların 

hamısı üçün eyni şərait yaransın, alıcıları seçmək üçün imkan olsun və hasil olunan 

məhsulun təhlükəsizliyi təmin olunsun. 

    Turizm məhsulunun satılması müqavilə əsasında yerinə yetirilir.Səyahətin 

şərtləri və qiyməti putyovkada göstərilir. Deməli,putyovka özü həmin müqavi-

lənin ayrılmaz hissəsidir. 

    Turizm bazarını formalaşdıran tələb və təklif arasında olan optimal müna-

sibətlərin yaranmasıdır. Turizm təklifi ilə tələbi arasında yaranmış əlaqələr qar-
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şılıqlıdır. Bu o deməkdir ki,əgər tələbat təklif yaradırsa, bəzən təklif özü də 

tələbata təsir göstərir. 

     Turizm məhsulu turistlərə göstərilən xidmətlərin kompleksi və ya məcmusudur. 

Buraya turistlərin daşınması, yerləşdirilməsi, yeməyi üzrə xidmətlər kompleksi, 

ekskursiya, həmçinin bələdçi (bələdçi-tərcüməçi) xidmətləri və səfərin 

məqsədlərindən asılı olaraq göstərilən digər xidmətlər daxildir. 

      Aşağıdakı misallarla bu anlayışa daha geniş aydınlıq gətirmək olar: 

Daşıyıcılar: təyyarə, dəniz nəqliyyatı, dəmir yolu nəqliyyatı, avtomobil, qeyri-

ənənəvi nəqliyyat və s.; 

Yerləşmə: otellər, motellər, qonaq evləri, villalar, apartmentlər, istirahət evləri, 

kempinqlər və s.; 

Qida: restoran, kafe, bar, yerləşmə vasitələrindəki müxtəlif iaşə obyektləri, 

bistrolar, nəqliyyat vasitələrindəki restoranlar və s.; 

Görməli yerlər: tarixi abidələr, muzeylər, bədii qalereyalar, zooparklar, tematik 

parklar, istirahət zonaları, çimərliklər, iri mağazalar və s.; 

Müxtəlif xidmətlər: əyləncə, istirahət, idman, mağaza, transfer, bank və s.; 

      Bunlardan başqa, turizm məhsulunun satışı ilə məşğul olan turizm şirkətləri və 

turoperatorların fəaliyyətini də xüsusi qeyd etmək lazımdır. Çünki, turizm məhsulu 

insanlara turizm-ekskursiya təşkilatları tərəfindən təqdim olunan kompleks 

xidmətdir. Onlar tərəfindən turizm məhsulu turpaket və turlar şəklində hazırlanaraq 

turistlərə təkli olunur. Bu zaman turizm məhsulunun müəyyən xüsusiyyətləri 

nəzərə alınır. Məsələn, turistin maddi səviyyəsinə uyğun olaraq, ona 4 və ya 5 

ulduzlu mehmanxanada yerləşdirilməsi təklif oluna bilər. 

      Turistlərin yerləşdirilməsi (yaşaması və gecələməsi) məqsədi ilə təsis edilən 

müəssisələrə mehmanxanalar (otellər), turist bazaları, motellər, kempinqlər və s. 

aid edilir. Marşurut zamanı qrupların bir gecəlik dayanacaqları üçün turist 

bazalarının və ya turizm firmalarının nəzdində düşərgələr və ya sığınacaqlar da 

yerləşdirmə obyekti ola bilər. 

      Yerləşdirmə turizmin ən mühüm elementidir. Yerləşdirmə (gecələmə) 

yoxdursa, turizm də yoxdur. Yerləşdirmə vasitələrinin yaradılması, turist 
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qəbulunun və turizm resurslarının istismarından böyük gəlir götürməyə can atan 

hər hansı bir turist regionu və ya mərkəzinin iqtisadiyyatı üçün qəti və sərt tələbdir. 

      Ümumdünya Turizm Təşkilatının tövsiyələrinə görə bütün yerləşdirmə 

vasitələrini iki yerə ayırmaq olar: kollektiv surətdə yerləşmə və fərdi surətdə 

yerləşmə. Turistlərin kollektiv sürətdə yerləşməsi vasitələrinə mehmanxanalar və 

ona müvafiq müəssisələr, ixtisaslaşmış müəssisələr (sağlamlıq müəssisələri, 

ictimai nəqliyyat vasitələri, əmək və istirahət düşərgələri, konqres mərkəzləri) və 

kollektiv yerləşdirməyə imkanı olan digər müəssisələr (istirahət üçün nəzərdə 

tutulmuş yaşayış yerləri, kempinqlər üçün meydançalar və s.) aiddir. Turistlərin 

fərdi sürətdə yerləşməsi vasitələrinə şəxsi yaşayış evləri, kirayə edilən otaqlar, 

ayrı-ayrı şəxslərdən və ya agentlərdən kirayəyə götürülən yerləşmə vasitələri, 

qohum və ya tanışlar tərəfindən ödənişsiz (təmənnasız) verilən yerləşmə vasitələri, 

fərdi əsasda digər yerləşmə vasitəsi növləri aiddir. 

      Turistlərin yerləşdirilməsi ilə məşğul olan müəssisələr tutum (yerlərin sayı), 

komfortluq (rahatlıq) və fəaliyyət dövrünə görə üç qrupa ayrılır. 

      Bir çox ölkələrdə mehmanxanaların (otellərin) komfortluq dərəcələri göstərilir. 

Bu dərəcələr “ulduz” anlayışı ilə ifadə edilir. Mehmanxanaların dərəcələrinin 

müəyyən edilməsi, turizm biznesinin mühüm vəzifəsidir. Dərəcələrə ayırmaq 

barədə Ümumdünya Turizm Təşkilatının kriteriyaları mövcud olsa da, əfsuslar 

olsun ki, hər bir ölkə bunu özünəməxsus şəkildə şərh edir. Otelin dərəcəsi 

anlayışında, otelin özündə göstərilən xidmətlərin məcmusu və əlaqədar turist 

infrastrukturunun inkişaf səviyyəsi nəzərdə tutulur. Hər hansı bir otel üzrə son 

qərarı, həmin ölkənin (regionun) turizm nazirliyi, departamenti (şöbəsi) və s. qəbul 

edir. 

      Turizm təsərrüfatı ilə məşğul olan subyektlər öz fəaliyyətlərini daimi etmək 

üçün müxtəlif əmək vasitələrinə malik olmalıdırlar. Turizmdə istifadə olunan əmək 

vasitələrinin məcmusu onun maddi-texniki bazasının əsasını təşkil edir. 

      Turizmin maddi-texniki bazasına: turizm tikililəri (binalar), onların texniki 

təchizatı (avadanlıq), nəqliyyat vasitələri və digər əsas fondlar daxildir. Maddi-

texniki baza mütəşəkkil turizmin inkişafının əsasını təşkil edir, belə ki, turistlərə 
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tam kompleks xidmət göstərilməsi (yerləşdirmə, qidalanma, daşınma, müalicə, 

ekskursiya və s.) üçün bütün zəruri şəraiti yaradır. 

      Turizmin maddi-texniki bazasının tərkibinə: turizm firmaları (turoperatorlar və 

turagentlər), mehmanxanalar, turist bazaları, iaşə, ticarət, avtonəqliyyat 

müəssisələri, turist ləvazimatı və avadanlığının kirayə məntəqələri, turist 

yollayışının (putyovka) satış büroları, nəzarət-xilasetmə xidmətləri, turist klubları 

və s. daxildir. 

    Xidmət növlərinə görə turizm müəssisələrinin aşağıdakı tipləri mövcuddur: 

    Turistləri bütün xidmət kompleksi ilə təmin edən müəssisələr (öz 

mehmanxanaları olan turist müəssisələri). 

    Turizmin təşkili məqsədi ilə təsis edilən müəssisələr (turagentliklər, səyahət və 

ekskursiya, yollayış satışı, turist qəbulu büroları). 

    Turistlərin yerləşdirilməsi, daha doğrusu yaşaması və gecələməsi məqsədi ilə 

təsis edilən müəssisələr (mehmanxanalar, turbazalar və s.). 

    Yeyinti, ərzaq müəssisələri (restoranlar, barlar). 

    Nəqliyyat xidməti müəssisələri. 

    Turistlərə mədəni xidmət obyektləri (teatrlar, konsert zalları və s.) və ekskursiya 

xidmətlərini (ekskursiya büroları) təmin edən müəssisələr. 

      Maddi-texniki bazaya aid olan obyektlər mülkiyyət növünə görə xüsusi (turist 

təsərrüfat subyektlərinin özünə məxsus olan) və bu subyektin digər subyekt 

(məsələn, şəhər tabeliyində olan mehmanxanalarda yerlərin icrası) və fiziki 

şəxslərdən icarəyə götürdüyü (mənzillər, evlər) obyektlərdir. 

      Turizmin hər hansı bir regiondakı maddi-texniki bazası tərkibinə, gücünə, 

miqdarına və keyfiyyətinə görə turistlərin təlabatına uyğun olmalıdır. Əks təqdirdə, 

əhaliyə göstərilən turizm xidmətinin səviyyəsi və keyfiyyəti kəskin sürətdə 

pisləşər, bu da öz növbəsində turizm məhsulunun satışı həcminin azalmasına səbəb 

olar. 

    Turizmi istehlak etmək üçün səyahət etmək lazımdır; 
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    Turizm məhsulunu tədarük edib saxlamaq olmaz. İcarəyə götürülmüş otel 

otaqları istifadə edilmədiyi zaman həmin zaman turizm məhsulu “xarab” olur, yəni 

xeyir vermir, ziyanlı olur; 

    Turizm məhsulunu əldə etməmişdən müqayisə etmək çətindir; 

    Turizm məhsulu yerli əhali və turistlər tərəfindən istehlak olunur; 

    Turizm məhsulunun alınması ilə onun istehlakı arasında zaman və məkan fərqi 

vardır. 

    Başqa məhsulları istehlakçı olduğu, yaşadığı yerdə alıb və oradaca istifadə edir. 

Turist turizm məhsulunu bir yerdə aldığı halda məkanca və zamanca onu tamam 

başqa ərazidə və çox vaxt xeyli müddətdən sonra istifadə edir. 

    Tursənaye məhsuluna olan tələbat müxtəlif amillərlə müəyyən olunur: 

İqtisadi amil. Ölkədə ümumi iqtisadi vəziyyət; əhalinin pul gəliri; məhsul və 

xidmətlərin qiymətləri və turməhsulun qiyməti, inflyasiyanın səviyyəsi və s. 

Sosial amil. Dövlətin ümumi sosial siyasəti (sosial güzəştlər, təqaüdlər, müxtəlif 

ödənişlər və s.), tuirizmlə əlaqədar soaial siyasət (güzəştli və ya pulsuz 

turyolayışlar), müxtəlif sosial normaların təyin edilməsi (sosial təminatlar və s.); 

əhalinin həyat səviyyəsi; mədəni və estetik zövqün formalaşdırılması və s. 

Demoqrafik amillər. Əhalinin sayı və tərkibi (strukturu, cins-yaş strukturu, ailə 

sayı və tərkibi; şəhər və kənd əhalisinin nisbəti); 

Təbii-iqlim amili. Temperatur, günəşli günlərin sayı, coğrafi şərait, təbii resursların 

olması(dəniz, çay, dağ, meşə və s.); 

Milli-tarixi amil. Adət və ənənələr, məişət şəraiti və s; 

Özəl və ya spesifik amillər. Kişi və qadın, gənclər qrupu, yaşlılar qrupu, müalicə 

məqsədi. 

    Turizm məhsuluna olan tələbatın proqnozlaşdırılması 

     Bu bir naçə variantda müəyyən edilir və ümumən turməhsul, ayrılıqda onun 

hər növü və xidməti üzrə yerinə yetirilir. 

     Proqnozlaşdırma tursənaye üzrə və hər hansı ayrıca turşirkət üzrə edilir. 

     Tursənaye üzrə tədqiqat və proqnozlaşdırma (makrosəviyyə) turizm 

sənayesinin ümumiyyətlə ölkə üzrə və regionlar üzrə turməhsula olacaq 
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tələbatın müəyyən edilməsi, inkişafı istiqamətlərini, yeni növ turməhsulların və 

turxidmətlərin müəyyənləşdirilməsi, destinasiya sərhədlərinin təyini, üstünlük 

verilən istirahət növlərinin təyin edilməsi, yerləşdirmə və daşıma sistemlərinin 

təkmilləşdirilməsi, əyləncə mərkəzlərinin yeniləşdirilməsi və s. əhatə edir. 

Müəssisə üzrə aparılan proqnozlaşdırma cari planlaşdırma və operativ 

idarəetmənin təkmilləşdirilməsi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Proqnozlaşdırma: 

Qısamüddətli – aylıq, rüblük, illik, mövsümi olur. 

Orta müddətli – bir ildən üç ilədək – inkişaf perspektivlərini əsaslandırmaq 

üçündür. 

Uzunmüddətli – üç ildən yuxarı – sənayenin inkişaf istiqamətini, tələbat 

strukturununda proporsiyaları nisbətləri müəyyən edir, inkişaf istiqamətini təyin 

edir və s. 

      Tələbat iki göstərici ilə xarakterizə olunur: 

���� Struktur: yəni, əhali öz pulunu hansı turizm sahəsinə xərcləmək 

fikrindədir: iri tarixi-mədəni mərkəzlərin gəzintisinə, uzaq dəniz 

sahillərinə və ya daxili əyalət turizm mərkəzlərinə? 

���� Pulun həcmi: əhalinin turizm üçün ayırdığı pulun həcmi ulduzlu otellərə, 

çadırlarda qalmağa və ya kənd evlərinə bəs edir. 

      Ölkənin iqtisadi inkişafı dövründə, əhalinin maddi vəziyyətinin yaxşılaşması 

və alıcılıq qabiliyyətinin artması zamanı turizmin intensivliyi böyüyür və turizm 

sənayesi inkişaf edir. İqtisadi tənəzzül dövründə isə turizm məhsuluna olan 

tələbat azalır bu isə turizm sənayesinə də öz təsirini göstərir. 

      Lakin tədqiqatçılar müəyyən etmişlər ki, qərb ölkələrində iqtisadi tənəzzül 

turizmə başqa sənaye sahələrinə nisbətən az təsir göstərir. Belə ki, inşaat, 

avtomobilqayırma, mebel, digər uzunmüddətli istifadə edilən istehlak 

predmetləri istehsalı və s. sahələrdə istehsal xeyli aşağı düşür. Tədqiqatlar 

göstərmişdir ki, müasir qərb istehlakçıları yeni elektron məişət tipli və 

təmtəraqlı predmetlərin alınmasından imtina etməklə pulu məzuniyyətin 
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keçirilməsinə xərcləyirlər. Bu dövrdə istehlakçılar qənaəti məzuniyyətə deyil, 

məzuniyyət zamanı edirlər. 

      Turizmin iqtisadi böhran zamanı bu cür xüsusiyyətə malik olması turizm 

məhsullarına tələbatın elastik olması ilə izah edilir. Bu dövr zamanı turizm 

məhsuluna olan tələbat az azalır. Belə ki, bahalı turizm xidmət növlərinə tələbat 

xeyli azalsa da, daha ucuz turizm xidmət növlərinə tələbat xeyli artır. 

      İqtisadi böhran dövrlərində turizm sənayesində baş verən bu cür dəyişkənlik 

onunla izah olunur ki, 

- insanlar istirahət etmək şansını əldən vermək istəmirlər;  

- turizm sənayesində elastik qiymət və xidmət təklifləri mövcuddur. 
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2.2. Xidmətlərlə beynəlxalq ticarətdə turizmin inkişaf perspektivləri 

 

Turizm sahəsində beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıqdan 

danışarkən, burada beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunması məqsədilə 

yaradılan, 60 ilə yaxın bir müddətdə beynəlxalq hüququn müxtəlif sahələrinin 

məcəllələşdirilməsi və proqressiv inkişafında mühüm rol oynayan Birləşmiş 

Millətlər Təşkilatının xüsusilə qeyd etmək laxımdır. BMT Nizamnaməsinin I 

maddəsinin III bəndinə uyğun olaraq, bu universal beynəlxalq qurum iqtisadi, 

sosial, mədəni, humanitar xarakterli beynəlxalq problemlərin həll edilməsində və 

irqi, cinsi, dil və ya din mənsubiyyəti nəzərə alınmadan əsas insan hüquq və 

azadlıqlarına hörmətin dəstəklənməsində və təşviq edilməsində beynəlxalq 

əməkdaşlığa nail olmaq kimi məqsədləri özündə əks etdirir.  

Turizm sahəsində dövlətlərin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsinin beynəlxalq – 

hüquqi mexanizmi məsələləri BMT Baş Məclisinin sənədlərində öz təsbitini 

tapmışdır. Məhz 1996-cı ilin noyabrında özünün 21-ci sessiyasında BMT Baş 

Məclisi turizmin dövlətlərin iqtisadi, mədəni, sosial inkişafa və sühl işinə töhfə 

olduğunu vurğuladı.  

Bundan başqa, “turizm sülhün pasportudur” şüarı altında 1967-ci ili 

“Beynəlxalq turizm ili” elan etdi. Baş Məclis bundan sonrakı fəaliyyətini 

“Beynəlxalq turizm ili”nin və bununla bağlı digər tədbirlərin keçirilməsinə 

yönəltdi. Bununla əlaqədar, Bolqarıstan, İran, Rumınya, Kanada, Yunanıstan və 

digər dövlətlərdə milli və regional səviyyəli komitələr yaradıldı. “Beynəlxalq 

turizm ili”nin nəticələrini müzakirə edən Baş Məclis bir sıra tədbirlərin 

keçirilməsini özündə əks etdirən Qətnamə qəbul etdi.  

1969-cu il dekabr ayının 5-də isə turizm üzrə hökümətlərarası xarakterə malik 

beynəlxalq təşkilatların yaradılması üçün Qətnamə qəbul olundu. Bu Qətnamənin 

davamı və icrası olaraq, 28 sentyabr 1970-ci ildə Ümumdünya Ticarət Təşkilatının 

Nizamnaməsi qəbul olundu. Baş Məclisin 30-cu sessiyasında isə “Beynəlxalq 

turizmin inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadi inkişafına təsiri” adlı Hesabat, 

“Turizm sahəsində yeni siyasət və fəaliyyət” başlıqlı məruzə dinlənildi. 19 dekabr 
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1977-ci il tarixli Qətnaməsi ilə Baş Məclis Ümumdünya Ticarət Təşkilatına inkişaf 

etməkdə olan ölkələrdə turizmin təşviq edilməsi ilə bağlı öz səylərini 

fəallaşdırmağı təklif etdi. 

Bütün bunlarla yanaşı, Baş Məclis 1981 və 1983-cü illərdə qətnamələr qəbul 

etdi. Sonuncu Qətnamədə beynəlxalq turizm BMT İnkişafının III Onilliyinin 

beynəlxalq inkişaf strategiyasının elementi kimi müəyyən edirdi. Turizm sahəsində 

əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində BMT İqtisadi və Sosial Şurası (ECOSOC) 

1954-cü il Nyu-Yorkda və 1963-cü il Romada konfrans çağırmışdır. Axrıncı 

konfransa 2 əsas Komitə fəaliyyət göstərirdi: Formallıqlar üzrə Komitə və İnkişaf 

üzrə Komitə. Burada BMT-nin 87 üzv-dövləti, 5 ixtisaslaşmış təsisatı, beynəlxalq 

turizmin inkişafında maraqlı olan 14 qeyri-hökümət təşkilatı iştirak edirdi. 

Turizm sahəsində əməkdaşlığın həyata keçirilməsinin digər əlaqələndirici 

təşkilatıi mexanizmi Ümumdünya Turizm Təşkilatıdır. Bu təşkilatın nizamnaməsi 

1970-ci ilin sentyabr ayının 27-də Mexikoda qəbul olundu. 1974-cü ildə isə o, 

Rəsmi Turizm Təşkilatlarının Beynəlxalq İttifaqın üzvü olan rəsmi turizm 

təşkilatları tərəfindən ratifikasiya olundu.  

Nizamnamənin ayrılması hissəsi qismində isə Maliyyə Qaydaları çixiş edir. 

Həmin Qaydalara uyğun olaraq, Təşkilatın maliyyə dövrü 2 illik bir müddəti əhatə 

edir. Büdcəyə gələn gəlirləri isə Ümumdünya Turizm Təşkilatı Baş Assambleyası 

tərəfindən müəyyən olunan və hər bir ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsindən və 

həmin dövlət üçün beynəlxalq turizmin əhəmiyyətindən asılı olaraq, 

formalaşdırılan yığımlar, o cümlədən digər daxilolmalar təşkil edir. Təşkilatın 

nizamnaməsi 3 kateqoriya üzvləri – həqiqi, assosasiya edilmiş və qoşulumş üzvləri 

özündə birləşdirir. 

Hal-hazırda Ümumdünya Turizm Təşkilatının 145 həqiqi üzvü, 7 assosasiya 

edilmiş, 300-dən çox qoşulmuş üzvləri vardır. Təşkilatın səlahiyyətini öz orqanları 

– Baş Assambleya, İcariyyə Şurası, Katiblik, digər köməkçi və işçi orqanlarının 

fəaliyyəti vasitəsilə həyata keçirilir. 

Həqiqi üzvləri təmsil edən nümayəndələrdən ibarət olan Baş Assambleya hər 

2 ildə bir dəfə toplanır. Baş Assambleyanın funksiyaları aşağıdakılardır: 
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- öz prezident və vitse-prezidentinin seçilməsi;  

- İcariyyə Şurasının üzvlərinin seçilməsi;  

- Baş Katibin təyini; təşkilatın Maliyyə reqlamentinin təsdiqi; fəaliyyətin 

ümumi proqramının təsdiqi;  

- təşkilatın və onun orqanlarının fəaliyyəti barədə hesabatlara baxılması və 

təsdiq olunması;  

- təşkilatın üzvlüyünə qəbul olmaq üçün Ümumdünya Turizm Təşkilatının 

Nizamnaməsinə uyğun olaraq qəraraların qəbulu və s. 

Baş Assambleya altı regional komissiyanı təsdiq etmişdir: Afrika (KAF), 

Amerika (KAM), Şərqi Asiya və Sakit Okean (KAM), Avropa (KEV), Yaxın Şərq 

(KME) və Cənubi Asiya (KSA) üzrə komissiyalar. İcariyyə Şurası hər 5 həqiqi 

üzvə 1 üzv prinsipi ilə Baş Assambleya tərəfindən 4 il müddətinə (tərkibi hər 2 

ildən bir növbəlilik əsasında dəyişmək şərti ilə) seçilir. Şübhəsiz ki, bu zaman 

Afrika, Amerika, Şərqi Asiya və Sakit Okean, Avropa, Yaxın Şərq, Cənubi Asiya 

regionlarının bərabərhüquqlu coğrafi nümayəndəlik prinsipinə mütləq əməl 

edilməlidir. 

Təşkilatın köməkçi orqanlarına – Proqram və Əlaqələndirmə üzrə texniki 

Komitə, Büdcə-maliyyə Komitəsi, Ətraf mühit üzrə Komitə, Formallıqların 

sadələşdirilməsi üzrə Komitə, Statistika üzrə Komitə, qoşulmuş üzvlər 

kateqoriyasında üzvlüyə baxılması üzrə Yarımkomitə. 

Ümumdünya Turizm Təşkilatının Lissabon Konfransında “Tourism: 2020 

Vision” adlı araşdırmasında Təşkilat tərəfindən cari yüzillik üçün turizmin ən 

prespektivli istiqamətləri göstərilmişdir: 

- Məcarə turizmi. Turist səyahətlərinin müəyyən məkanlara (məsələn, 

dənizin dibinə, dağın zirvəsinə, Antarktida və s. kimi uzaq ərazilərə) münasibətdə 

həyata keçirilməsidir. Müasir dövrdə bir sıra dövlətlər (Avstraliya, Yeni Zelandiya, 

Rusiya, Böyük Britaniya və s.) tərəfindən Antarktidada turizm bazaları yaradılır. 

- Kruiz. Dəniz gəmiləri ilə daha çox həyata keçirilir. əgər 2007-ci ildə 7 

milyon kruiz gəmilərində səyahət edirdilərsə, 2009-cu ildə onların sayı 9 milyona 

çatmışdır. 



42 
 

- Ekoturizm. Ətraf mühitin qorunub saxlanması ilə həyata keçirilir. Belə ki, 

müəyyən mövzular üzrə qısamüddətli tanışlıq turları və ya milli qoruqları səyahət 

edənlər, kurortlarda dinclən çoxsaylı insan qrupu üçün turlar təşkil edilir. 

- Mədəni-idrak turizmi. Burada turist axının daha çox Avropa, Asiya, Yaxın 

Şərq ölkələrinə istiqamətləndiyini görmək olar. Kiçik qruplar üçün biliyi artıran 

turlar və istirahət edən şəxslərin mədəni abidələrə səyahətlərini özündə birləşdirən 

birgünlük ekskursiyalar təşkil olnurş 

- Tematik turizm. Adi istirahət motivlərindən tamamilə fərqlənən hər hansı 

hadisələrə (məsələn, iqlim xüsusiyyətləri, ərazinin flora və faunası və s.) yüksək 

marağı nəzərdə tutur. 

Ümumdünya Turizm Təşkilatının Baş katibi Françesko Frangialinin verdiyi 

bəyanatında BMT-nin ixtisaslaşmış qurumu kmi Ümumdünya Turizm Təşkilatının 

turizm sahəsində 2008-cu il üçün aşağıdakı istiqamətlərin inkişaf etdirilməsi ilə 

başlı müddəalar mövcuddur: 

- dünyəvi inkişafın sonrakı stimullaşdırılması və mədəniyyətlərarası 

dialoqların təşviqi üçün turizm və dünyanın böyük dinləri arasında qarşılıqlı 

əlaqəni möhkəmləndirən imkan və vasitələrin müzakirəsi məqsədilə İspaniyada 

“Turizm və din” məsələləri üzrə Ümumdünya Sammitinin çağırılması; 

- Birləşmiş Krallıqda çağırılan “Turizm və iqlim dəyişikliyi” məsələləri üzrə 

İkinci Sammitin Dünya Ticarət Bazarı ilə əməkdaşlığnın təşkil edilməsi; 

- Tunisdə parlamentarilər və və yerli hakimiyyət orqanlarının iştirakı ilə 

Qlobal Konfrans keçirilməsi; 

- turizmdə qadınların rolunun artırılması; 

- dövlət və ya özəl sektorda maliyyə mənbələri, o cümlədən Seulda (Koreya) 

yerləşən fondun fəaliyyətinə dəstək göstərilməsi, xüsusilə Afrikada yeni layihələrin 

həyata keçirilməsi ilə tərəfdaşlıq münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi vasitəsilə 

ST-EP Proqramının (davamlı turizm – yoxsulluğun aradan qaldırılmasının 

təminatı) möhkəmləndirilməsi; 

- fövqaladə hadisələrə reaksiya sisteminə daxil olmaq məqsədilə Microsoftla 

birgə elektron turizm sahəsində təşəbbüsün intensivləşdirilməsi; təhlükəsizliyi 
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yüksəldən və eyni zamanda səyahətçilər üçün maneləri azaldan texnologiyanın 

tətbiq edilməsinin imkan və vasitələrinin öyrənilməsi; BMT sistemi təsisatlarında 

həyata keçirilən turizm sahəsində fəaliyyətin əlaqələndirilməsi; 

- Monrealda Kanadanın Federal Höküməti və Kvebek əyalətinin hökümət 

orqanlarının dəstəyindən istifadə edən, o cümlədən yerli cəmiyyətdə davamlı və 

keyfiyyətli turizmin hərəkətə gətirilməsi və ona yardım göstərilməsi vəzifəsini 

özündə birləşdirən Turizm mərkəzləri üçün qiymətləndirmənin yüksəldilməsi 

Mərkəzini yaratmaq; 

- idarəetmə orqanlarının yeni qrupunun iştirakı ilə dəyişən şəraitə uyğun 

olaraq, onun qaydaya salınması çüçün xüsusi təşkilati strukturun 

möhkəmləndirilməsi; Katibliyin yenidən qurulması. 

Ümumiyyətlə, Ümumdünya Turizm Təşkilatının fəaliyyəti daha geniş spektirə 

malikdir. Bu fəaliyyət özünü həm milli, həm də beynəlxalq turizmin inkişafında 

biruzə verir. 

Ümumdünya Turizm Agentlikləri Assosasiyaları Federasiyası həqiqi üzvləri 

qismində milli turizm assosasiyası və təşkilatalrı, assosasiya edilmiş üzvlər kimi 

isə turizm agentləri, mehmanxana, nəqliyyat müəssisələri, tədris müəssisələrini 

birləşdirən beynəlxalq turizm təşkilatıdır. 

Təşkilat 1966-cı ildə dünyanın 80 dövlətini təmsil edən 80 milli turizm 

təşkilatı və 1400 personalı özündə birləşdirir. Onlara Amerika Turagentlər 

Cəmiyyəti, Almaniya Səyahətlər Bürosu Assosasiyası, Britaniya Turagentlər 

Assosasiyası, Şimal ölkələri Turizm Büroları Assosasiyaları İttifaqı, “Tomas Kuk 

və oğlu” firması və s. aid edilə bilər. 

Federasiyanın əsas məqsədləri arasında milli turagentlər assosasiyalarının 

yaradılması və möhkəmləndirilməsi, onlara hüquqi, maliyyə, peşə, maddi-texniki 

yardımların göstərilməsi, iqtisadi, hüquqi, sosial və iqtisadi sahələrdə beynəlxalq 

səviyyədə turizm agentliklərinin bütün kateqoriya peşələrinin nüfuzunun maksimal 

dərəcədə dəstəklənməsi vacib yerlərdən birini tutur. 
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Adıçəkilən qurumun Katibliyi Brüsseldə (Belçika) yerləşir. Onun rəsmi dilləri 

isə ingilis, fransız və ispan dilləridir. Rəhbər orqanları isə hər il çağrılan Baş 

Assambleya, Direktorlar Şurası və İcraiyyə Komitəsi sayılır. 

Ekskursiya xidmətləri və turlar üzrə Beynəlxalq Assosasiya 1953-cü ildə 

yaradılmış, ekskursiya xidmətləri ilə məşğul olan firma və təşkilatları üzv 

qismində özündə birləşdirən beynəlxalq turizm təşkilatıdır. Qurumun 84 dövlətdən 

60 milyondan çox üzvə malik olan 140 təşkilatı vardır ki, bu da onun fəaliyyətinin 

daha çox genişmiqyaslı olmasını sübut edir. rəsmi dili ingilis dili olan Beynəlxalq 

Assosiasiyanın rəhbər orqanları ildə bir dəfə çağırılan Baş Assambleya və 

Direktorlar Şurasıdır. Katibliyi isə Lissabonda (Portuqaliya) yerləşir.  

Beynəlxalq Turizm Alyansı 1919-cu ildə yaradılmış milli avtomobil 

assosiasiyaları və turistlərin klubları qismində həqiqi üzvləri, fərdi üzvləri və milli 

federasiyaları birləşdirən, turistlərin assosiasiyalarından ibarət olan beynəlxalq 

turizm təşkilatıdır (onu da qeyd etmək lazımdır ki, həmin Təşkilat əvvəllər 

Beynəlxalq Turizm Assosasiaları Cəmiyyəti adlanır). 

Onun məqsədi kimi beynəlxalq turizmin bütün növlərinin, ilk növbədə 

avtoturizmin inkişafını göstərmək olar. Birliyin üzvləri avtoturistlərə göstərilən 

xidmətlərin təkmilləşdirilməsi problemləri üzrə seminar və müşavirələrin təşkili, 

gömrük formallıqlarının sadələşdirilməsi, yol və avtoşoselərin abadlığı, hüquqi 

yardımın göstərilməsi və sığorta ilə məşğul olurlar. 

1981-ci ildən Ümumdünya Turizm Təşkilatının üzvü statusunu qazanan 

Tələbə Turizmi üzrə Beynəlxalq Konfederasiyanın (İSTC) əsas məqsədi isə 

turizmin inkişafı və tələbə, gənclər və akademik birlik mübadiləsi vasitəsilə 

beynəlxalq qarşılıqlı anlaşmanı genişləndirməkdir. Onun vəzifələri sırasında 

inzibati və maliyyə yardımının göstərilməsi, marketinq xidmətlərinin həyata 

keçirilməsi və s. göstərmək olar. İSTC-nin mənzil-qərargah Amsterdam 

(Niderland) yerləşir. 

Bütün bunlarla yanaşı, turizm sahəsində bir çox təşkilatlar – Beynəlxalq Hava 

Daşıyıcıları Assosiasiyası (İATA), Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı (İKAO), 

Beynəlxalq Mehmanxanalar Assosiasiyası (İHA), Turizm və Səyahətlər sahəsində 
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Tədqiqatlar Assosiasiyası (TTRA), Konqreslər və qurultaylar üzrə Beynəlxalq 

Assosiasiya, Turizm məsələləri üzrə jurnalistlərin və yazışıların Beynəlxalq 

Federasiyası, Beynəlxalq kempinqlər və karavaninqlər Federasiyası, Turizm üzrə 

Beynəlxalq Elmi Ekspertlər Cəmiyyəti, Beynəlxalq Sosial Turizm Bürosu (BİTS), 

Turizm sahəsində peşə təhsili üzrə Ümumdünya Assosiasiyası (AMFORT), Gənclər 

turizmi və mübadiləsi üzrə Beynəlxalq Büro (BİTEJ) fəaliyyət göstərirlər. 

Beləliklə, turizm sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığı həyata keçirən universal 

təşkilatlar daha geniş spektirli fəaliyyət həyata keçirməklə, ümumilikdə turizmin 

və onun ayrı-ayrı aspektlərinin inkişafında özünəməxsus rol oynayırlar. Bu isə həm 

vahid, unifikasiya olunmuş qaydaların yaradılması, həm də müxtəlif tədbirlərin 

həyata keçirilməsi ilə xarakterizə olunur. 

Regional təşkilatlar çərçivəsində beynəlxalq turizm sahəsində əməkdaşlıqdan 

danışarkən, Müstəqil Dövlətlər Birliyini (MDB) qeyd etmək olar. Həmin təşkilatın 

Nizamnaməsinin VII hissəsi – “İqtisadi və Sosial əməkdaşlıq” adlı hissə digər 

sahələrlə yanaşı, turizm və beynəlxalq səyahət sferasında əməkdaşlığın məqsədini 

müəyyən edir. Bundan əlavə, bu sferada əməkdaşlıq MDB-nin ayrı-ayrı 

strukturlarında da həyata keçirilmişdir. Belə ki, MDB-nin Parlamentlərarası 

Assambleyasının mədəniyyət, elm və təhsil məsələləri üzrə Komissiyası 1993-cu 

ildə azad hərəkət üçün əlverişli şəraitin yaradılması, turizm rəsmiyyətlərinin aradan 

qaldırılması, konkret tədbirlərin qəbulu, həmçinin bu sahədə normaların 

unifikasiyası və digər məsələlərə baxdı. 

1994-cü ildə isə MDB Parlament Assambleyası Turizm sahəsində MDB-nin 

iştirakçı – dövlətlərinin əməkdaşlığının əsas prinsipləri haqqında Tövsiyyəedici 

Qanunvericilik Aktını qəbul etdi. Preambula, 6 hissə, 22 maddədən ibarət olan 

həmin sahəsə turizm, turist, tur, turizm təşkilatı, turizm ehtiyatları, turist vauçeri 

kimi terminlərin izahı verilməklə yanaşı, turizm haqqında milli qaunvericilik 

(maddə 2), turizm sferasında dövlət siyasəti (maddə 3) haqqında müddəalar da 

mövcuddur. 

II fəsil “Turistlərin hüquqları və vəzifələri” adlanır və bu fəsildə turistlərin 

hüquqları (maddə 5), onların vəzifələri (maddə 6), əlavə güzəşt və hüquqların 
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verilməsi (maddə 7) və digər məsələlər öz təsbitini tapmışdır. 8-ci maddə xarici 

turistlərin hüquqi vəziyyətinə həsr olunmuşdur. Bu maddənin təhlili zamanı belə 

nəticəyə gəlmək olur ki, MDB ölkələrinə səyahət edən turistlərə milli rejim 

prinsipi tətbiq olunur (şübhəsiz ki, onun səyahət etdiyi dövlətin qanunları nəzərə 

alınmaqla). Bundan əlavə, III fəsil turist təşkilatlarına, IV fəsil turizm vauçerlərinə, 

V fəsil turist ehtiyatlarına həsr edilmişdir. 

1 noyabr 1996-cı ildə Parlamentlərarası Komitənin Bürosu turizm əlaqələrinin 

inkişafı barədə MDB dövlətlərinin dövlət, parlament və hökümət başçılarına 

müraciət qəbul etdi. Müraciətdə inteqrasiya proseslərinin dəyişdirilməsinin mühüm 

vasitəsi kimi təşkilatın üzv-dövlətləri arasında turizm əlaqələrinin bərpası və 

inkişafı göstərilir. 

MDB dövlətlərinin Turizm üzrə Şurasının 1998-ci ilin noyabrında keçirilən 

Tibilisi iclasında Azərbaycan, Belarus, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan 

respublikalarının, Rusiya Federasiyası, Tacikistan, Türkmənistan, Özbəkistan, 

Ukrayna, həmçinin MDB-nin icraçı katibliyinin, Ümumdünya Turizm Təşkilatının 

Beynəlxalq İqtisadi Komitəsinin “Mir” dövlətlərarası teleradiokompaniyasının və 

digər təşkilatların iştirakı qəbul edildi. 

Regional təşkilatlar çərçivəsində həyata keçirilən əməkdaşlığın digər forması 

kimi 1989-cu ildə aprel ayının 10-14-də Haaqada (Niderland) keçirilən Turizm 

üzrə Parlamentlərarası Konfransı göstərmək olar. Nəticədə turizm təşkilatlarında 

hökümət və parlamentlərin tövsiyyələrini və beynəlxalq əməkdaşlıq vasitəsi kimi 

dünya ictimaiyyətinin tanıdığı Turizm üzrə Haaqa Bəyannaməsi qəbul olundu. 

Bəyannamə 10 prinsipdən və ona əlavə konkret nəticə və tövsiyyələrdən ibarətdir. 

Avropa İttifaqı (Aİ) çərçivəsində turizm sahəsində əməkdaşlığın həyata 

keçirilməsində isə onun orqanlarının rolu xüsusilə qeyd edilməlidir. 1990-cı ildə 

Avropa Parlamentində turizm sahəsində Avropa dövlətlərinin parlamentlərinin 

fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi üçün turizm üzrə qruplar yaradıldı. O, Aİ üzv - 

dövlətləri arasında turizm inkişafı və bu ölkələrdə çox çevik gömrük, valyuta və 

digər nəzarətin təmin olunması məqsədilə aktiv fəaliyyəti həyata keçirmək 

vəzifəsini daşıyır. 
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Avropa İtisadi Birliyi Şurasının 13 iyun 1990-cu ildə “Hər bir şeyin daxil 

olduğu, səyahətlər, məzuniyyətlər və səfərlər haqqında” Direktivi də turizm 

sahəsində əməkdaşlığın müəyyən aspektlərini özündə birləşdirir. Bundan başqa, 13 

may 1995-ci ildə AİB-nin Direktivinə əsasən qəbul olunmuş Turagentlər və 

sifarişçilərin imzaladıqları Nümunəvi Müqavilə də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Regional təşkilatlar çərçivəsində turizm sahəsində əməkdaşlığın təhlili 

zamanı, ATƏT (ATƏM) xüsusilə qeyd olunmalıdır. Belə ki, 1975-ci ildə 

imzalanmış ATƏM-in Helsinki Yekun Aktında fərdi və kollektiv əsaslarla 

turizmin vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına həsr olunmuş müddəa mövcuddur. 

Burada turizmin xalqlar arasında qarşılıqlı anlaşmanın inkişafına, digər dövlətlərin 

tarixi, mədəni həyatı haqqında dolğun məlumatların əldə olunmasına kömək etməsi 

vurğulanır. 

Turizm sahəsində əməkdaşlığın həyata keçirilməsinin digər forması Asiya 

qitəsində yaradılmış beynəlxalq təşkilat və qurumlar səviyyəsində tədbirlərin və 

layihələrin həyata keçirilməsi, bir sıra öhdəlikvə səlahiyyətlərin müəyyən 

olnumasıdır. Belə qurumlardan ən mühümü Ərəb Dövlətləri Liqası (ƏDL) və 

Ümumi Ərəb Bazarı çərçivəsində yaradılmış Turizm üzrə Ərəb İttifaqıdır. Asiya 

və Afrika qitəsinin ərəb ölkələrinə gedən səyahətçi və turistlər üçün sərhəd və 

gömrük rəsmiyyətlərinin sadələşdirilməsi üzrə tədbirlərin işlənib hazırlanması ilə 

məşğul olan, turizmin maddi bazasının inkişaf əsaslarınıvə siyasətini formalaşdıran 

İttifaq, həmçinin, ərəb ölkələrinə turist və sayahətçilərin cəlb olunmasına 

istiqamətlənmiş reklam fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə də yardım göstərir. 

İslam Konfransı Təşkilatının (İKT) Xarici İşlər Nazırliyinin 23-24-cü İslam 

Konfransında qəbul etdiyi qətnamələrdə turizm müvafir beynəlxalq qurum 

çərçivəsində əməkdaşlığın prioritet sahəsi kimi müəyyənləşdirilmişdir. Bundan 

əlavə, İKT üzv-dövlətləri arasında iqtisadi və ticarət əməkdaşlığının 

gücləndirilməsi haqqında Fəaliyyət Planı qəbul edildi ki, bu da özündə dövlətlərə 

tövsiyyə qismində yönələn aşağıdakı müddəaları təsbit edir: müxtəlif dillərdə 

reklam materiallarının mübadiləsi; xüsusi turizm həftələri və sərgilərinin təşkili; 

sənədli filmlərin istehsalı; turizm qruplarının təşkili; turizm sənayesinə 
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investisiyaların qoyulmasının təşviqi; dövlətlərdə turizm müəssisələri arasında 

əlaqələrin asandlaşdırılması. 

Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Turizm sahəsində İşçi Qrupu 

isə 2002-ci ildə Turizm sahəsində fəaliyyət planını qəbul etdi. Həmin sənəddə 

mövcud fəaliyyətin əsas istiqamətləri göstərilmişdir ki, bunlar da gəlmə və 

regiondaxili turizmə kömək göstərilməsi, kadrların hazırlanması, məlumat 

mübadiləsinə müncər edilir. 

Mərkəzi Amerikanın Dövlət və Hökümət Başçılarının XXII növbəti 

görüşündə qəbul edilmiş 2002-ci il San-Xose Bəyannaməsi isə 10 prioritet 

istiqamət üzrə turizm sahəsində fəaliyyət planından ibarətdir. Həmin istiqamətlərə 

milli və regional inkişaf strategiyalarında turizmə üstünlük verilməsi, davamlı 

turizm siyasətinin işlənib hazırlanması, turizm sektorunda investisiyaların təşviqi 

və s. aiddir. 

Karib Dövlətləri Assosasiası (KDA) çərçivəsində dövlət və hökümət 

başçılarının hər il keçirilən görüşlərində iştirakçı-dövlətlərin inkişafının əsas 

vasitələri sayılan turizm, ticarət və nəqliyyat üzrə fəaliyyət qrupları qəbul edilir ki, 

bu da turizmlə bağlı aşağıdakı istiqamətlərin həyata keçirilməsini özündə ifadə 

edir: turizmin planlaşdırılması; ətraf mühitin davamlılığı; səyahətçilərin 

təhlükəsizliyi; regional marketinq; turizm sektorunun maliyyələşdirilməsi; insan 

resusrlarının inkişafı; informasiya və statistika; sahələrarası əlaqələr. 

Iqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının (İƏİT) 1965-ci ildə qəbul etdiyi 

turizmə kömək göstərilməsi üzrə hökümətlərin fəaliyyəti haqqındaTövsiyyəsində 

turizmin inkişafı üzrə tövsiyyə xarakterli bir sıra tədbirlərin həyata keçirilməsi 

təsbit edilmişdir. 

Bütün bunlarla yanaşı Latın Amerikasında turizmin inkişafına Karib İnkişaf 

Bankı, Mərkəzi Amerika İqtisadi İnteqrasiya Bankı, Mərkəzi Amerika Dövlətləri 

Təşkilatı, And Birliyi Komissiası, Afrika İnkişaf Bankı, Afrika   Mülki Aviasiya 

üzrə Komissiyası, Latın Amerikası İqtisadi Sistemi, Amerikaarası İnkişaf Bankı, 

Mülki Aviasiya üzrə Latın Amerikası Komissiyası (turistlərin daşınması sahəsində 
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Latın Amerikası aviasiya müəssisələrinin fəaliyyətini əlaqələndirir) kimi regional 

təşkilatlar da müəyyən töhfələr vermişlər və indi də bunu davam etdirməkdədirlər. 

Regional  beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində turizm sahəsində əməkdaşlıqdan 

danışarkən, müvafiq sferada mövcud olan qeyri-hökümət təşkilatlarını da 

göstərmək tam yerinə düşərdi. Məsələn, Asiya-Sakit okean Turizm 

Assosasiyasının (PATA) əsası 1951-ci ildə qoyulmuş, milli hökümət turizm 

təşkilatları, nəqliyyat və mehmanxana assosasiyaları, turizm firmaları, həmçinin 

turizm sənayesi ilə bağlı olan digər təşkilatları təmsil edən 34 dövlətdən 2200-dən 

çox üzvü birləşdirən beynəlxalq qeyri-hökümət turizm təşkilatıdır. Assosasiyanın 

əsas məqsədi Sakit okean regionunda turizmin inkişafına yardım göstərməkdir. 

Onun tədqiqat işi isə turizmin tədqiq olunması üzrə illik konfranslar hesab 

olunur. Mövcud konfransların nəticələri isə Sakit okean regionu üzrə illik statistik 

hesabatların nəşr edilməsində öz əksini tapır. 

PATA-nın Katibliyi San-Fransiskoda (ABŞ) yerləşsə də, onun Asiya 

Regionunun xidməti üzrə ofisi Sinqapurda, Sakit Okean regionunda xidmət üzrə 

ofisi Sidneydə, Amerika-Asiya hissələrinin xidməti üzrə ofisi isə San-Fransiskoda 

yerləşir. Rəsmi dili ingilis dilidir. 

Latın Amerikası Turizm Təşkilatlarının Konfransı (KOTAL) müvafiq 

regionun 900-dən çox turizm, nəqliyyat, mehmanxana müəssisələri, həmçinin 

Asiya, Afrika və Avropanın 350-dən yuxarı turizm müəssisələrini özündə 

birləşdirən regional turizm təşkilatıdır. 1957-ci ildə yaradılan həmin qrumun əsas 

vəzifəsi Latın Amerikası turizm sənayesinin inkişafı məqsədilə bütün turizm 

müəssisələrinin və milli assosasiyalarının fəaliyyətini birləşdirməkdir. 

KOTAL-ın Katibliyi Buenos-Ayresdə (Argentina) yerləşir. Konfransın rəsmi 

dilləri isə ispan və ingilis dilləridir. Rəhbər orqanları isə adətən ildə bir dəfə 

keçirilən Baş Assembleya və Direktorlar Şurası sayılır. 

Turizm üzrə Avropa Komissiyası (KET) məqsədi isə dünyanın 26 ölkəsində 

milli turizm təşkilatlarının maliyyələşdirdiyi dünyanın əsas bazarlarının inkişaf 

etdirilməsi vasitəsilə Avropada turizmin inkişafına yardın etməkdir. KET-in əsas 

vəzifələri KİV və istehlakçılarla ictimai əlaqələr qurmaq və inkişaf etdirmək, 
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reklam və nəşriyyat fəaliyyəti, marketinq tədqiqatlarının həyata keçirilməsi, 

Avropa Turist Qrupu (ETAQ) vasitəsilə turizm sənayesinin müxtəlif sektorlarında 

peşəkarlarla əlaqələr qurulmasıdır. 

Avropa regionunda beynəlxalq turizmin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı regional 

qeyri-hökümət təşkilatlarının fəaliyyətindən danışarkən, qitənin 19 ölkəsinin 

mehmanxana, restoran və qəhvəxana sənayesinin 35 milli assosasiasını özündə 

birləşdirən Avropa İttifaqı və Avropa İqtisadi Zonasında assosasiaları 

Konfederasiyasının (HOTREC) da adını çəkmək yerinə düşərdi. Mənzil qərargahı 

Brüsseldə (Belçika) yerləşən müvafiq qurumun vəzifələri sırasında Avropa turizm 

sənayesi sahələri ilə qarşılıqlı fəaliyyətin həyata keçirilməsi, dünya turizm sənayesi 

sahələri ilə əlaqələrin yaradılması və bütün bunların inkişaf etdirilməsini xüsusilə 

qeyd etmək lazımdır. Bütövlükdə isə Konfederasiya təsis edildiyi sahə üzrə üzv 

təşkilatların əməkdaşlığına maksimum səviyyədə yardım edilməsi və Avropa 

mehmanxana, restoran, qəhvəxana sənayesinin maraqlarının beynəlxalq səviyyədə 

müdafiə olunması məqsədini özündə təsbit edir. 

Avropa Turizm Ticarət Yarmarkaları Assosasiası (ETTFA) sərgi turizminin 

inkişafına cavabdeh olan beynəlxalq qeyri-hökümət təşkilatı kimi beynəlxalq 

turizm sərgiələrinin fəaliyyətinin tənzimlənməsi mexanizmini təmin edir. 1993-cü 

ildə təsis edilən beynəlxalq qurum 11 yarmarkanı özündə birləşdirir. Assosasianın 

əsas məqsədi beynəlxalq turizm yarmarkalarının səmərəli təşkili və keçirilməsinə 

yardım etməkdir. Mənzil-qərargahı Brüsseldə (Belçika) yerləşən EETFA-nın 

vəzifələrinə aşağıdakılar aiddir: turizm şirkətlərinin və təşkilatlarının beynəlxalq 

sərgi-yarmarkalarda uğurlu təmsil olunmasını təmin etmək; üzv-təşkilatların 

yarmarkalarında vahid standartların tətbiqi; iştirakçılara münasibətdə xidmət 

keyfiyyətinin təmin olunması; üzv-təşkilatların ümumi mənafeyini təmin etmək; 

yarmarkaların əsas iştirakçılarına dair məlumatlar bazasını formalaşdırmaq. 

1992-ci ildən Ümumdünya Turizm Təşkilatına üzv kimi qəbul edilən Amerika 

Dövlətlərarası Mehmanxana Assosasiyası (İAHA) Amerika qitəsinin 

mehmanxana sənayesini beynəlxalq səviyyədə təmsil etməyi özünün əsas məqsədi 

hesab edir. Adıçəkilən qurumun vəzifələrinə gəldikdə isə onu, aşağıdakılar təşkil 
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edir: regionun mehmanxana şirkətlərinin mənafeyinin beynəlxalq toplantılarda 

təmsil olunması və qorunması; turizm sənayesi şirkətləri ilə üzv-təşkilatların 

əməkdaşlığına kömək göstərilməsi; marketinq tədqiqatları, statistika və nəşriyyat 

fəaliyyəti, o cümlədən regionun mehmanxana sferası üçün personalın hazırlığının 

təşkili və həyata keçirilməsi. 

1951-ci ildən yaradılan Asiya – Sakit okean Turizm Cəmiyyəti də regional 

əməkdaşlıqda fəal iştirak edir. bu təşkilat çərçivəsində menecment, marketinq, 

tədqiqat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı çox gərgin işlər gedir. Təşkilatın 

əsas məqsədi regionda turizm və səyahətlərin inkiçafı üçün nailiyyətlərin əldə 

edilməsidir. 
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FƏSİL III. AZƏRBAYCANDA XİDMƏTLƏRLƏ BEYNƏLXALQ 

TİCARƏTİN İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ 

 
3.1. Ölkədə xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin müasir durumu 

 

Ölkəmizin dünyada turizm ölkəsi kimi tanınması üçün geniş imkanlar 

mövcuddur. Müstəqil Azərbaycanın neft strategiyasının əsasını qoyan «Əsrin 

müqaviləsinin» imzalanmasının 8 ili tamam olmasına iki gün qalmış – 2002-ci il 

sentyabrın 18-də Bakı şəhərində Bakı-Tbilisi-Ceyhan ƏİBK-nin tikintisinin təməli 

qoyuldu və bu layihə müvəffəqiyyətlə başa çatdırıldı. Bu layihənin davamı olaraq 

«Avropa-Qafqaz-Asiya» (TRASEKA) nəqliyyat dəhlizi proqramı çərçivəsində 

1998-ji il setyabr ayının 7-8-də 32 dövlətin və 13 beynəlxalq təşkilatın rəsmi 

nümayəndələrinin iştirakı ilə Bakı şəhərində tarixi İpək Yolunun bərpası üzrə 

beynəlxalq konfrans keçirildi və burada Avrasiya nəqliyyat dəhlizi üzərində 

yerləşən ölkələrin inkişafı, onların təbii ehtiyatlarının mənimsənilməsi, iqtisadi 

potensialdan daha da səmərəli istifadə olunması, ticarətin, turizmin və iqtisadi 

əməkdaşlığın genişlənməsi üçün etibarlı zəmin yaradan saziş imzalandı. 2007-ji il 

7 fevral tarixində Azərbaycan dünya nəqliyyat-kommunikasiya sisteminə mühüm 

töhvə kimi qiymətləndiriləcək uğura imza atdı: Möhtərəm prezidentimiz İlham 

Əliyev cənablarının səyi nəticəsində Tiflis şəhərində Azərbayjan, Gürjüstan və 

Türkiyə hökumət rəhbərləri arasında Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinin 

həyata keçirilməsi ilə bağlı əldə olunmuş razılaşma bütövlükdə Jənubi Qafqaz və 

orta Asiya regionlarının uzunmüddətli inkişaf strategiyasının müəyyənləşdirilməsi 

baxımından vacib əhəmiyyət kəsb edir. Son illər Azərbaycanda turizm sahəsində 

beynəlxalq əlaqələrin təşkili və inkişaf etdirilməsi, turizm imkanlarının təbliği, 

milli turizmin inkişafı və turizm infrastrukturlarının yeniləşməsi sahəsində konkret 

istiqamətlər müəyyənləşdirilib. Azərbaycanın qədim tarixə malik olması, Xəzər 

dənizi sahilində yerləşməsi, tarixi abidələrlə zənginliyi, dünyanın 11 iqlim 

qurşağından 9-nun burada mövcudluğu və insanların qonaqpərvərliyi turizmin 

inkişaf etdirilməsinə geniş imkanlar yaradır. Ölkəmizdə 12 təbii və tarixi qoruq, 17 
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müvəqqəti qoruq və ovçuluq təsərrüfatı mövjuddur. 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 məhşurdurlar. Dövlət 

proqramı bütün sərvətlərdən səmərəli istifadə etməklə, turizmi inkişaf etdirməyi 

qarşıya məqsəd qoymuşdur. Eyni zamanda Azərbayjanda turizmi inkişaf etdirmək 

məqsədilə aşağıdakı əsas vəzifələr qarşıya qoyulmuşdur: turizm sahəsində 

sahibkarlığı, ilk növbədə kiçik və orta sahibkarlığı inkişaf etdirməklə rəqabətə 

davamlı turizm bazarını yaratmaq; turistlərə xidmətin keyfiyyətinin 

yüksəldilməsini, onun beynəlxalq standartlara uyğunluğunu təmin etmək; turizm 

fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsini həyata keçirmək; turizmdən dövlət və yerli 

büdcələrə daxil olan vəsaitin həcmini artırmaq; turizmin infrastrukturunu, onun 

maddi-texniki bazasını möhkəmlətmək; turizm müəssisələrinin beynəlxalq turizm 

proqramlarında iştirakı üçün əlverişli şərait yaratmaq, xarici investorları turizm 

sferasına jəlb etmək. Bu vəzifələrin hər birinin yerinə yetirilməsi gərgin və 

məsuliyyətli əmək tələb edir. 

Azərbaycanda turizm sahəsi üzrə dövlət siyasətini həyata keçirən 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi turizm sahəsində beynəlxalq əlaqələrin 

genişləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirir. Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə 16 

ölkə – Türkiyə, Pakistan, Özbəkistan, Qırğızıstan, Çin, Polşa, İtaliya, Gürcüstan, 

Ukrayna, Rumıniya, Bolqarıstan, Belarus, Yunanıstan, Moldova, Qazaxıstan və 

Qətər hökumətləri arasında turizm sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişlər 

imzalanıb. Azərbayjan bir sıra beynəlxalq və regional təşkilatlarda, o cümlədən 

Ümumdünya Turizm Təşkilatı, İslam Konfransı Təşkilatı, İqtisadi Əməkdaşlıq 

Təşkilatı, Beynəlxalq İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı, Qara dəniz İqtisadi 

Əməkdaşlıq Təşkilatı, GUAM, MDB üzv dövlətlərinin Turizm Şurası və digər 

regional təşkilatlar ilə turizm sahəsində əməkdaşlıq edir. 2006-sı il İslam Konfransı 

Təşkilatının turizm nazirlərinin V Konfransının Azərbayjanda keçirilməsi və 

Turizm üzrə Bakı Deklorasiyasının qəbul olunması Azərbaycanda turizm 
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sektorunun inkişafı, infrastrukturun dünya standartları səviyyəsində qurulması 

üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

  Son illər beynəlxalq turizmin inkişafı, respublikamızda turizm şirkətlərinin 

və mehmanxanaların sayının artması, ölkəmizdə turizm sektorunun dünya 

standartlarına uyğun səviyyədə inkişaf etdirilməsi Azərbaycanın dünya turizm 

bazarına inteqrasiyası istiqamətində aparılan ardıjıl işlərdəndir. 

Ölkənin regionlarında turist zonalarının və marşrutlarının təşkil edilməsilə 

bağlı 7 marşrut istiqamətində proqramlar hazırlanmışdır. Bu marşrutlara 

aşağıdakılar daxildir:  

1.Abşeron 

2.Qobustan-Şamaxı-Ağsu-Göyçay-İsmayıllı-Kürdəmir-Zərdab-Ağdaş 

3.Xızı-Siyəzən-Dəvəçi-Xaçmaz-Quba-Qusar 

4.Qəbələ-Oğuz-Şəki-Qax-Zaqatala-Balakən 

5.Gənjə-Goranboy-Xanlar-Gədəbəy-Tovuz-Qazax 

6.Salyan-Masallı-Lerik-Lənkəran-Astara 

7.Naxçıvan-Şahbuz-Şərur-Sədərək-Ordubad-Culfa-Babək 

   Turizm fəaliyyətinin ərazi təşkili ərazinin təbii-rekreasiya sərvətlərinin 

mövjudluğu şəraitində mümkün olur. Bu sərvətlərin dəyəri və ehtiyatlarından asılı 

olaraq, müxtəlif səviyyəli kurortların təşkilindən danışmaq olar. Bunların hər 

birinə hazırlıq səviyyəsi, sənədlərin təsdiqi və qərarların qəbulu xasdır. Burada 

təbii müalicəvi sərvətlərin axtarılması və ekspert qiymətləndirilməsi, iqlimin 

müalijəvi xüsusiyyətləri haqqında məlumatın olması ilk addım ola bilər. Qeyd 

edək ki, ərazinin turist rekreasion sənədlərinin hazırlanması işinin təşkilinin 

sifarişçisi qeyri-dövlət və kommersiya strukturları ola bilər. Lakin müvafiq dövlət 

orqanların ijazəsi ilə ilk növbədə aşağıdakı sənədlər hazırlanmalı və müzakirə 

edilməlidir: 

- ərazinin təbii-rekreasiya amillərinin keyfiyyəti haqqında elmi nətijələr; 

- təbii-rekreasiya sərvətlərin ehtiyyatı haqqında ekspert nətijə; 
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- müalicə-sağlamlıq zonası, ərazisinin və onun hüdudları daxilindəki təbii 

sağlamlıq sərvətlərinin vəziyyəti haqqında dövlət ekologiya və sanitar-

epidemioloci ekspertizanın nətijələri; 

- profil dəyişmə, yerdəyişmə və bağlanması lazım olan təbii-rekreasiya 

ərazisi hüdudlarında yerləşən sənaye, kənd təsərrüfatı və başqa müəssisələrin 

siyahısı; 

- ərazinin topoqrafik planı, onların istehsalçıları haqqında məlumatlar. 

   Sənədlərə müəyyən müddət ərzində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 

rayonlararası ekspert şöbəsi tərəfindən baxılır. Hökumət qərarının qəbulundan 

sonra texniki-təşkilati tədbirlər həyata keçirilir: 

- ərazinin abadlaşdırılması; 

- təbii-rekreasiya sərvətlərin yenidən öyrənilməsi; 

- sərhədlərin qoyulması və istehlak rejimi layihəsinin işlənilməsi; 

-ərazidə sərvətlərin müəyyən olunması və vəziyyəti üzərində müşahidənin 

təşkili; 

-ərazini əlverişli ekoloji və sanitar-epidemioloji vəziyyətdə saxlamaq, 

təbiəti qorumaq işlərin həyata keçirilməsi. 

   Turizmin ərazi təşkili zamanı bu əraziyə aşağıdakılar aid olmalıdır: 

- bir və ya bir neçə unikal təbii-müalijəvi 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 təjhizat mənbələrinə malik olmalıdır. 

   Daha sonra təbii-rekreasiya zonasının fəaliyyətdə olan zonaya çevrilməsi 

prosesi gedir. Məhz bu mərhələdə investorların maraqları reallaşır. Bura aşağıdakı 

mərhələlər daxildir: 

1. Ərazinin planlaşdırılması və sanatoriya-kurort sahəsinin inkişafı nəzərə 

alınmaqla, turist-rekreasiya və kurort kompleksinin baş planı hazırlanır. 

2. Cəlb olunan investisiyalar, büdjə, qeyri-büdcə vəsaitləri hesabına 

istirahət müəssisəsi və obyektlərinin iş layihəsi və tikintisi başlanır. 
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3. Ərazinin əhəmiyyətli turist-kurort zonası kimi tanınması haqqında 

sənədlər hazırlanır: 

- fəaliyyətdə olan turist-kurort obyektlərinin siyahısı; 

- təbii-müalicə sərvətlərinin vəziyyəti haqqında balneoloji və onların 

ehtiyatları haqqında ekspert nətijələri; 

- təbii müalicəvi və başqa təbii sərvətlərin, ərazinin vəziyyəti haqqında 

dövlət ekoloji və sanitar-epidemioloci tədqiqatların nəticələri. 

Ölkəmizdə turizm xidməti üçün çox əlverişli şərait var. Bu ondan irəli gəlir 

ki, respublikamızın hər cür təbii iqlim, landşaft şəraiti, iqtisadi imkanları və turizm 

obyektləri mövcuddur.  

Turizmin inkişaf etdirilməsi əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsində 

və xarici iqtisadi əlaqələrin möhkəmlənməsində də mühüm rol oynayır. Ölkəmizdə 

mineral suların, müalicə nefti və palçığın olması kurort yerlərinin əhəmiyyətini 

artırmaqla yanaşı, buraya turist axınını da gücləndirir. Xəzər dənizi sahilləri, Quba-

Xaçmaz, Lənkəran-Astara, Şəki-Zaqatala, Gəncə-Qazax iqtisadi rayonları turizmin 

inkişaf etdirilməsi üçün çox yararlıdır. Məhz bu zonalara turist axını daha çoxdur. 

Bundan əlavə, müxtəlif arxeoloji, tarixi-memarlıq abidələri, incəsənət obyektləri də 

xarici turistləri cəlb edir. 

Ölkəmizdəki turistlərin əksəriyyətini Avropa ölkələrindən, qonşu 

dövlətlərdən və ABŞ-dan gələnlər təşkil edir.  

Azərbaycanda turizmin inkişaf etdirilməsi üçün geniş imkanlar yaradılır və 

turistlərə xidmət yüksək səviyyədə təşkil olunur. Statistik rəqəmlərə nəzər 

yetirdikdə aydın olur ki, son illər ərzində turizm müəssisələrinin sayı davamlı 

olaraq artır. Müəssisələrin sayının artması ilə yanaşı onların gəlirləri də 

artmaqdadır.  

Cədvəl  4. Turizm müəssisələrinin əsas göstəriciləri 

   

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Müəssisələrin sayı 96 117 123 124 126 141 170 197 

İşçilərin sayı (kənar əvəzçilər 
də daxil edilməklə), nəfər 779 1115 1174 1393 1418 1541 1730 1729 



57 
 

      ondan: 

turizm fəaliyyəti ilə məşğul 
olan işçilərin sayı, nəfər 612 745 749 1136 1159 1279 1473 1 515 

Müəssisələrin əldə etdiyi  
gəlir, min manat 8480,0 15966,6 17120,5 17839,6 19065,3 22634,8 27121,5 29600,9 

      ondan: 

turizm fəaliyyətindən  4788,1 11646,1 12987,6 14013,6 14755,5 17804,7 21597,1 24823,6 

Məhsul (xidmət) istehsalına 
çəkilən xərclər, min manat 7054,4 13843,0 15612,1 16907,9 17811,3 20662,1 23540,8 25292,5 

      ondan: 

turizm fəaliyyətindən  4094,3 9763,1 11909,5 13220,7 13805,7 16065,6 18903,1 21818,2 

Qəbul edilmiş və göndərilmiş 
turistlərin sayı, nəfər 45605 56290 59607 59700 69923 83620 101431 91 961 

Mənbə: ARDSK 

Cədvəl məlumatlarından əldə olunur ki, 2006-2013-cü illərdə ölkəmizdə 

turizm müəssisələrinin sayı 96-dan artaraq 197-ə çatmışdır. Müəssisələrin sayının 

artması ilə yanaşı işçilərin və turizm müəssisələrinin gəlirləri də artmışdır.  

 

Cədvəl  5. Qəbul edilmiş və göndərilmiş turistlər 

  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Qəbul edilmiş və 
göndərilmiş turistlərin 
sayı, nəfər 45605 56290 59607 59700 69923 83620 101431 91 961 

o cümlədən:         

qəbul edilmiş  14472 12356 19288 17009 17641 18840 23440 10 605 

göndərilmiş  31133 43934 40319 42691 52282 64780 77991 81 356 
Qəbul edilmiş və 
göndərilmiş tur-günlərin 
sayı, adam-gün 218982 341502 358806 383479 458568 544778 674435 670 367 

o cümlədən:         

qəbul edilmiş  82857 55004 104494 109282 111232 126975 135838 58 173 

göndərilmiş  136125 286498 254312 274197 347336 417803 538597 612 194 

Mənbə: ARDSK 

Yuxarıdakı cədvəldən aydın olur ki, 2006-2013-cü illərdə ölkəyə qəbul 

edilmiş və göndərilmiş turistlərin sayında böyük miqdarda müsbət dəyişiklik 

olmuşdur. Belə ki, 2006-cı ildə qəbul edilmiş və göndərilmiş turistlərin sayı 45605 

nəfər olduğu halda 2013-cü ildə 91961 nəfər olmuşdur.  
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Cədvəl  6. 2013-cü ildə qəbul edilmiş və göndərilmiş turistlərin ölkələr üzrə sayı 

  
Cəmi  

o cümlədən: 

qəbul edilmiş                 göndərilmiş    

turistlərin 
sayı, 
nəfər  

tur-
günlərin 

sayı, 
adam-gün   

turistlərin 
sayı, nəfər 

tur-günlərin 
sayı,adam-

gün   

turistlərin 
sayı, nəfər  

tur-günlərin 
sayı, adam-

gün 

Cəmi 91961 670367 10605 58173 81356 612194 

o cümlədən:        

Azərbaycan Respublikası 13085 86399 282 2115 12803 84284 

Rusiya Federasiyası  21448 197842 5645 28030 15803 169812 

Gürcüstan 1147 5728 84 139 1063 5589 

Qazaxıstan  706 2976 154 640 552 2336 

Ukrayna 1158 8474 27 99 1131 8375 

Türkiyə  22940 152607 84 316 22856 152291 

Birləşmiş Krallıq 2284 11960 171 444 2113 11516 

Almaniya  1420 8142 486 2813 934 5329 

İspaniya 668 3780 329 1970 339 1810 

İtaliya 1598 8017 175 553 1423 7464 

Fransa 1137 5340 31 79 1106 5261 

Finlandiya 88 428 8 40 80 388 

BƏƏ 10057 59511 70 177 9987 59334 

Misir   89 361 3 19 86 342 

İran 4490 41375 2024 17024 2466 24351 

ABŞ 143 820 15 39 128 781 

Çexiya Respublikası 1125 6070 20 36 1105 6034 

Avstraliya 134 489 91 274 43 215 

Çin 77 381 23 118 54 263 

Digər ölkələr 8167 69667 883 3248 7284 66419 

Mənbə: ARDSK 

 

Дцнйанын бир чох юлкяляриндя милйонларла инсанын мяшьуллуьуну тямин 

едян вя тясяррцфатын бцтцн сащяляри иля ялагядя фяалиййят эюстярян, эениш мадди 

базайа малик олан формалашмыш вя сабит инкишаф едян туризм сянайеси 

мювжуддур. Бу эцн дцнйа цзря цмумдахили мящсулунун 4,4%-и туризмин 

пайына дцшцр. Туризм сащясиндя 200 млн-а йахын инсан чалышыр. Дцнйа 

юлкяляринин 80%-дян чохунда туризм ихражатда апарыжы бешлийин маддяляриня 

дахилдир. Дцнйа юлкяляринин 40%-дя туризм харижи валйуталарын дахил олдуьу 
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ясас мянбядир. 

      ХХ ясрин икинжи йарасында вя щазырда туризмин инкишафынын ясас сябябляри 

ашаьыдакылардыр: 

       Сийаси. Планетимизин ясас щиссясиндя динж мцнаксибятлярин бяргярар олмасы. 

Сцлщ – туризмин инкишафы цчцн мцщцм шяртдир. 

       Игтисади жящятдян инкишаф етмиш юлкялярдя ящалинин эялирляринин артымы онлара 

сяйащят цчцн имкан йарадыр. Щазырда охшар просесляр инкишаф едян юлкялярдя дя 

баш верир. 

      Ямяк просесляринин инвенсивляшмяси нятижясиндя ишляйян ящалинин, щямчинин 

урбанизасийа вя техники тярягги сябябиндян  бцтцн инсанларын цзяриня дцшян 

психолоъи тязйиг артыр. Инкишаф етмиш юлкялярдя орта мязуниййят мцддяти, тятил 

вахты вя инсанларын орта юмцр мцддяти ил-илдян артыр. Бирликдя бунлар истиращятя 

вя сяйащятляря артан тялябатын юдянилмясиня имкан йарадыр. 

      Мядяниййят сявиййясинин йцксялдилмяси, щямишя доьма дийарын вя йурдун, 

щямчинин башга халгларын вя сивилизасийаларын дяркедилмясиня мараьын 

артмасына эятириб чыхарыр. 

      Няглиййатын инкишафындакы уьурлар узаг мясафяляря гыса мцддятли сяфяр 

етмяк имканларыны артырыр. Няглиййатда эюстярилян хидмят стандартларынын 

тякмилляшмяси нятижясиндя туризм вя сярнишинляр цчцн даща комфортлу, ращат 

шяраит йарадылыр. 

                  Юз хцсусиййятляриня эюря туризмин инкишафы, истиращят йерляри вя 

сяйащятляр щаггында туристляря верилян информасийанын имканларындан чох 

асылыдыр. Кцтляви чап информасийа васитяляринин, радио, телевизийа, компйутер 

системляринин инкишафы, туризмдя тяклифин имканларыны хейли эенишляндирир вя 

сяйащятлярин тяшкили иля баьлы мясялялярин оператив щяллиня имкан йарадыр. Бундан 

ялавя маркетинг ясасында тякмилляшян реклам технолоэийалары да туризмин 

инкишафына мцсбят тясир эюстярир. 

      Щазырда мцтяхяссисляр тцрист тялябатынын формалашмасына, туризм 

мяркязляринин вя туризмдя сащибкарлыьын уьурлу фяалиййятиня тясир эюстярян 

амилляри беш група айырырлар: 
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1. Тябият амилляри. Туристляря ялчатан олан тябии сярвятлярин олмасы 

(истиращят йерляринин жоьрафи вязиййяти, иглим, флора, фауна, су 

щювзясиня йахынлыг, комфорлулуг вя жялбедижи эюзял тябият 

абидяляри вя с.). 

2. Сосиал-игтисади амилляр. Истиращят йерляринин инкишаф сивяййяси (дил, 

юлкянин игтисади вя мядяни инкишафынын сявиййяси). 

3. Туризм сянайесинин маддит базасы. Естетик гайрама вя ращатлыг 

бахымындан туристлярин тялябатынын юдянилмяси цчцн ясас йерцстц 

тикилиляр (мещманханалар, гидаланма вя яйлянжя мцяссисяляри, 

идман-курорт гурьулары вя с.). Мадди базанын комфорлуг 

сявиййяси, мадди база обйектляринин мемарлыг эюрцнцшц, онларын 

Милли х=цсусиййятляриня, ятраф мемарлыг вя тябият мядяниййятиня, 

щямчинин туризмин нювляриня (истиращят, идман,, ишэцзар сяфярляр вя 

с.) уйьун олмасы чох мцщцм мясялялярдяндир. 

4. Истиращят йерляринин инфраструктуру. Туризм сянайесинин 

тялябатынын юдянилмяси цчцн важиб олан йерцстц вя йералты 

гурьулар (коммуникасийалар, йоллар, ишыгландырма системи, 

чимярликляр, автомобил дайанажаглары, баь-парк тясяррцфаты вя с.). 

5. Туризм тяклифи (гонагпярвярлик ресурслары) – туризм мяркязинин 

мядяни зянэинлийи. Туризмдя гонагпярвярлик  мясяляляриня чох 

ящямиййят верилир. Туризм мяркязиндя олан инжясянят, ядябиййат, 

мцсиги, театр, туризмин мцвяфяггиййятиня имкан йарадыр. 

Туристляри марагларындыра вя жялб едя билян фолклор байрамлары, 

Милли инжясянят галерейалары, фестифаллар, щямчинин екскурсийа, 

дяркетмя, идман, яйлянжя, курорт,рекреасийа тяклифляриндян 

гонагпярвярлик ресурслары кими истифадя олуна биляр. 

Дцнйанын туризми чох интенсив инкишаф едир. Она эюря дя туризмдя 

йцксяк рягабятин олмасы лабцддцр. 

Сащибкарлыьын инкишафы вя уьурлары да бцтцн туризм муяссисялярини 

риггятя эятирир. Мцтяхяссисляр туризм хидмятинин рягабят давамлыьына тясир 
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эюстярян йедди амили гейд едирляр: 

1. Кейфиййят; 2. Етибарлылыг; 3. Тящлцкясизлик; 4. Гиймятин инандырыжы 

олмасы; 5. Истещлакчыларын сенгментляшмяси; 6. Гиймятлярин мювсуму 

дифференсасийасы; 7. Ендиримлярин дифференсасийа системи. 

      Кейфиййят – туризм хидмятиндя ясас амиллярдян биридир. Онсуз тяляб вя 

мцштяри йохдур. Кейфиййят туризмдя комплекс характерли чох  

Туризммцряккяб кямиййятдир. Туризм мящсулуна (тура) Аид олан кейфиййят 

анлайышына: щяр бир айрыжа хидмятин топлусу, хидмятин программ вя 

технолоэийасынын ортимал олмасы, бцтцн эюстярилян химдмятлярин йцксяк 

сявиййяйя уйьунлуьу вя с. дахил едилир. 

      Етибарлылыг. Реал хидмятин рекламлара вя йайылан мялуматлара уйьунлуьу. 

Мцштяри ситайиш етдийи вя пулуну юдядийи хидмяти мцтляг олажаьына ямин 

олмалыдыр. Сяйащят програмында мцхтялиф сябябляря эюря дяйишикликляр баш 

вердийи щалда она уйьун олан хидмят эюстярилмяси вя йа компенсисийа 

гайталырылмасына зяманят верилмялидир. 

      Тящлцкясизлик. Сяйащятин вя йа истиращятин истигамятинин сечиминя бюйцк 

тясир эюстярян мцщцм фактордур. Туризмдя тящлцкясизлик бир  чох амиллярдян 

асылыдыр (сийаси вязиййят, ятраф мцщитин дуруму вя с.).  Туризм сяйащятини 

планлашдыраркян туристин тящлцкясизлийи мцтляг нязяря алынмалыдыр. 

      Туристлярин тящлцкясизлийинин горунмасы цчцн нязярдя тутулан тядбирляря, 

туризм мяркязляриндя баш веря биляжяк тябии вя техноэен гязалар заманы 

туристлярин тящлцкясизлийинин тямин олунмасы, епидемиолоъи, бактериолоъи вя башга 

тибби тящлцкялярин гаршысынын  алынмасы вя рясмиййятя риайят олунмасы; туристлярин 

сяйащят заманы сыьорталанмасы; хцсуси туризм полиси вя секйурити хидмятинин 

йарадылмасы дахилдир. 

      Йарана биляжяк тящлцкяляр, онларын гаршысынын алынмасы гайдалары, щямчинин 

туристлярин тящлцкясизлийинин зяманяти барядя онларын там мялуматландырылмасы 

икинжи дяряжяли мясяля дейилдир. 

         Гиймят хидмятиня вя онун сявиййясиня уйьун олмалыдыр. Гиймятин 

йаранмасы, мцяссисянин базар сийасятинин Ян мцщцм тяркиб щиссясидир. Чцнки 



62 
 

туризмдя тяклиф олунан мящсулун сечими ясасян гиймятя эюря тяйин олунур. 

Гиймятлярин рягабяти, истещлаккчыларын гиймят мясяляляриня олан диггятини 

артырыр. 

      Турист хидмятляри мцяййян мягсядли турист групларына (эянжляр, ащыл йашлылар, 

имканлы вя мящдуд имканлы инсанлар, ушаглы валидейнляр, идманчылар вя с.) 

истигамятлянмяли вя мцяййян групларын тялябатынын юдянилмясиня йюнялмялидир. 

      Айры-айры групларын тялябаты мцхтялиф олдуьу цчцн, туризм мящсулу да 

ващид шякилдя салынмыш ола билмяз. Яксиня, о хидмятин тяркибиня вя сявиййясиня 

эюря фягрли вя мцхтялиф олмалы вя конкрет истещлакчы групуна цнванланмалыдыр. 

      Туризмдя важиб мясялялярдяндир, чцнки бу фяалиййят сащяси цчцн тялябин 

мювсцмц артыб енмяси характерикдир. Гейри-мювсум вахты истещлакчылары жялб 

етмяк мягсядиля вя илин мцхтялиф дюврдляриндя турист ахынынын сабитляшмяси цчцн 

мювсуси тялябата эюря гиймятлярин дифференсасийасы олмалыдыр. Йцксяк 

мювсумдя гиймятляр арта биляр. Бу да туристляр цчцн ялавя жялбедижи амиллярдян 

биридир. 

      Ендирим дифференсасийа системи турларын алынмасы цчцн олдугжа жялбедижи 

амилидир. Ушагларла сяйащят едян аиляляр цчцн нязярдя тутулан ендиримляр даща 

эениш йайылмышдыр. Бундан ялавя туризмдя бир сыра мцхтялиф комбиня едилмиш вя 

йа дифференсасийалашмыш шякилдя тятбиг олунан ендиримляр: групп турлары, 

яввялжядян бронлашдырма, тякрар мцражият, щямчинин даими мцштяриляр цчцн вя 

с. мювжуддур. 

       Бу амиллярин нязяря алынмасы, туризм мцяссисясиня юз фяалиййятини 

планлашдыраркян, онун мящсулуна туристлярин мараьынын олмасынеа вя бу 

мящсулун рягабятя давамлы олмасына имкан йарадыр. 

      Туризм жямиййятин игтисади проблдемляринин щяллиня хейли тясир эюстярир. 

Мялумдур ки, инкишаф етмиш юлкялярдя туризмдян ялдя едилян эялир ялван вя гара 

металларын бейнялхалг сатышындан ялдя олунан эялирдян 2 дяфя цстцндцр. 

Туризмдян ялдя едилян эялир онун инкишаф етдийи реэионда игтисадиййаты 

йцксялтмяйя гадирдир. 

      Туризмин игтисадиййата тясири, онун нювляриндян вя истигамятляриндян асылы 
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олараг гисмян фярглидир. Мясялян, щамыйа биллидир ки, туризмин эялмя нювц 

дювлятя бюйцк игтисади хейир эятирир. Харижя турист эюндярян юлкяляр цчцн 

туризмин игтисади ящямиййяти бир гядяр аздыр. Амма эетмя туризмин инкишафы 

онун хейрини там гиймятляндирмяйя имкан верир. 
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3.2. Ölkə iqtisadiyyatında xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin inkişaf 

problemləri 

 

Beynəlxalq turizm öz başlanğıcını dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində 

kapitalist münasibətlərinin möhkəmləndiyi XIX əsrin ortalarından götürmüşdür. O, 

beynəlxalq əlaqələr ilə qarşılıqlı şəkildə fəaliyyət göstərərək, nəinki bir neçə 

ölkələr arasında iqtisadi və siyasi əlaqələri tənzimləyir, eləcə də dünyanın ayrı-ayrı 

ölkələrində sabitliyi təmin edir. Bu səbəbdən də turizm müxtəlif illərdə müxtəlif 

sürətlə inkişaf edir. Digər tərəfdən yüksək inkişaf etmiş və sağlam iqtisadiyyatın 

kölgəsində inkişaf edən beynəlxalq turizm, xalqlar arasında mədəni əlaqələrin 

formalaşmasında əvəzsiz rol oynayır. Odur ki, beynəlxalq turizm dünya bazarının 

formalaşdığı, beynəlxalq ticarətin artdığı və nəqliyyatın yarandığı dövrdən etibarən 

öz sürətli inkişafına qədəm qoydu. 

Turizmin beşiyi rolunu Avropa oynadı, belə ki, ümumi xarici turist qəbulunun 

2/3-si Avropanın payına düşürdü. Həmçinin xaricə göndərilən turistlərin təxminən 

elə bir o qədərini avropalılar təşkil edirdi. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 

Aropalılar çox nadir hallarda öz qitələri xaricinə çıxırdılar. 

Turist axınının  güclü olduğu hər bir bölgədə turistlərin qəbulunun təşkili, 

yerləşdirilməsi, qida təminatı və s. tələblər meydana çıxdı. Beləliklə, hər bir 

dəmiryol stansiyası yaxınlığında və ucqar rayonlarda turist məntəqələri yaradılması 

problemləri yarandı. Habelə, belə məntəqələrin tikilməsi, maliyyə vəsaitinin bura 

cəlb edilməsi, səyahət təşkil edən firmalarının  yaradılması, reklam işlərinin 

aparılması və s. kimi  tələblər ortaya çıxdı. 

Burjua inqilabının qalib gəlib, kapitalizmin inkişaf etdiyi ölkələrdən biri 

İngiltərə idi. Məhz burada dünyada ilk turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan şirkətləri 

yarandı ki, onlar da ilk əvvəllər ölkə daxilində iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olsalar 

da, tezliklə ölkə hüdudlarından kənara da turlar təşkil etməyə başladılar.  
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İlk məşhur turist agenti Tomas Kuk olmuşdur. O, 1841-ci ilin iyununda 

güzəştli şərtlərlə 570 bilet alaraq, Leysterdən Labfora turistlərin qatarla səyahətini 

təşkil etmişdir.  

Bu hadisəyə ilk növbədə ən böyük təsiri sənaye çevrilişi göstərdi. Bunun 

nəticəsində insanların urbanizasiya mərkəzlərinə axışması hadisənin sürətini və 

miqyasını artırdı. Təbii ki, bu inkişafda o dövr üçün ən böyük kəşflərdən biri hesab 

olunan buxarla çalışan maşınlar və ən əsası da kütləvi nəqliyyat vasitəsi olan 

qatarın ixtirası da əhəmiyyətli təkan verici amillər idi. Tomas Kuk bütün mümkün 

imkanlardan maksimum istifadə etdi. 1851 ci ildə Londonda sənaye sərgisi 

keçirilərkən təkcə Yorkşirdən bura 165 min adamın göndərilməsi təşkil 

olunmuşdu. 1854 –cü ildə İngiltərədə turistlərə və səyahətçilərə özündə İngiltərədə 

8 mindən artıq mehmanxana və qonaqlama məntəqəsinin ünvanlarını cəm edən 

məlumat kitabçaları paylanmağa başladı. Ölkə daxilində aktiv fəaliyyət T. Kuku 

ölkə sərhədlərindən kənara da səyahətlər təşkil etməyə ruhlandırdı. İlk belə səyahət 

1855 –ci ildə  Ümumdünya sərgisinin açılması ilə əlaqədar olaraq Fransanın  

paytaxtı Paris şəhərinə təşkil olundu. 1856 –cı ildən etibarən isə Avropanın digər 

ölkələrinə də turlar təşkil olunmağa başladı. 

50 -70 –ci illərdə ingilislər Avropanı ziyarət edən xarici turistlərin 4/5 

hissəsini təşkil edirdilər. XIX əsrin ikinci yarısında Avropada dəmir yollarının 

sıxlığının artması da səyahətlərə kəmiyyət etibarilə öz əhəmiyyətli damğasını 

vurdu. 1888-ci ilin məlumatlaına görə artıq göstərilən tarixədək Avropa qitəsinə 

500 mindən artıq ingilis turist səyahət etmişdi. 

60 –cı  illərin ortalarında İngiltərə və ABŞ arasında turizm inkişaf etməyə 

başlayır. Burada da əsas xidmət Amerikadan İngiltərəyə və əksinə İngiltərədən 

Amerikaya səyahətlər təşkil etmiş T. Kukun payına düşür. 1866 –cı ildə ilk ingilis 

turist qrupu ABŞ-ı ziyarət etdi. 

1867 –ci ildən etibarən Kukun dəniz turist səyahətləri başladı. Dəniz və 

dəmiryolu kompaniyalarıyla bağlanan müqavilələrlə kifayətlənməyən T.Kuk 

restoran və mehmanxana sahibləri ilə danışıqlar apararaq gələn turistlərin konkret 
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məntəqələrdə yerləşdirilməsi, həmin məntəqələrə olan turist tələbi və reklam 

tədbirlərilə də məşğul olmağa başladı.  

Yeni biznes bir çox sahibkarlara cəlbedici göründü. Tomas Kukun ardınca 

Treymz və ser Henri Lannın turist təşkilatları, Turist Velosiped klubu, Turist 

Politexnik assosasiyası, Koorperativ istirahət assosasiyası və s. yarandı. Daha 

sonralar Fransa, İsveçrə, İtaliya və digər Avropa ölkələrində turist firma və 

agentlikləri fəaliyyətə başladı. 1885 ci ildə isə Sankt-Peterburqda  Limpsonun 

turist firması fəaliyyətə başladı. Həmin dövrlərdə Azərbaycan Çar Rusiyası 

tərkibində olduğundan ümumilikdə regionun ahənginə uyğun inkişaf templəri 

turizm fəaliyyətinə də həmahəng təsir göstərirdi. Ölkədə turizmin inkişafı müxtəlif 

sərgilərin, muzeylərin, tarixi və mədəni abidələrin açılması ilə müşayət olunurdu. 

Cəmiyyətin müəyyən elitar təbəqəsi üçün nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, turizm 

və səyahətlər gənclərdə və iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmağa can atan insanlarda 

bu sahəyə marağı artırırdı. Bu həmdə gənclərin tarixi öyrənməsində, mədəni və 

təbiət gözəlliklərini mənimsəməsində də əhəmiyyətli rol oynayırdı. 

XIX əsrin II yarısı Rusiyada dağ turizminin inkişafı ilə yadda qaldı. Məhz bu 

dövrdə mərkəzi Pyatiqorskdə yerləşən Qafqaz dağ cəmiyyəti yarandı ki, bu da 

Qafqaz dağlarının ağuşunda yerləşən Azərbaycanı dünya turistlərinin üzünə açdı. 

Məhz bu dövrlərdə məşhur Fransız yazıçısı və səyyahı Aleksandr Düma ölkəmizi 

ziyarət edib, Avropa mədəniyyətinə Azərbaycan milli ornamentlərini tanıtmışdır. 

Qeyd etmək lazımdı ki, 1895-ci ildə yaradılan Rusiya turist cəmiyyəti və 1901 

–ci ildə yaradılan Rusiya dağ cəmiyyəti XX əsrin astanasından 1917 –ci ilədək Çar 

Rusiyasında ən aparıcı turist təşkilatları olmuşdur. 

XX əsrin əvvəllərində nəqliyyat sahəsində irəliləyışlər turizmin inkişafından 

da yan keçmədi. Səyahət və ekskursiya üçün dəmiryolu nəqliyyatı, paraxod, 

bəziləri isə avtomobillərdən istifadə edirdilər. Sürət, məsafə, rahatlıq daim artır, 

turistlərdə ekskursiyaya maraq böyüyürdü. 

Dəniz nəqliyyatı da öz növbəsində mükəmməlləşirdi. Paraxodların sürəti, 

komfortu, suya davamlığı artırdı, texniki göstəriciləri təkmilləşirdi. Amerikan 
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turistlərin hesabına isə minik avtomobilləri ilə səyahət edən turislərin statistik 

kəmiyyəti artırdı. 

1914 -1918 –ci illərdə baş vermiş birinci dünya müharibəsi beynəlxalq turizm 

əlaqələrinə çox pis təsir etdi. Əminliklə demək olar ki, bu dövrdə beynəlxalq 

turizm öz fəaliyyətini dayandırdı. Amma qeyd etmək lazımdır ki hərbi ehtiyaclar 

ucbatından həm dəmiryollarının sıxlığı artır, həm də bərk örtüklü yollar salınırdı. 

Məhz müharibə dövründən başlayaraq insanların daha böyük kütləsi hava 

nəqliyyatına meyil etməyə başladı. Bu da təhlükəsizlik məsələsindən doğan ən 

təbii səbəb idi. 

Birinci dünya müharibəsinin bitməsi ilə beynəlxalq turizmin inkişafında yeni 

mərhələ başladı. Bu hər şeydən əvvəl ABŞ –ın dünya arenasında mövqeyinin 

güclənməsi və ABŞ kapitalının Avropa ölkələrinə sürətlə axınının nəticəsi idi. Bu 

dövrdən etibarən amerikan turistlərin Qərbi Avropaya səyahətləri durmadan 

artmağa başlayır və artıq 20 –ci illərdə ingilis turistlərin səviyyəsinə çatır.  

Sürətli templə artan turizmin inkişaf səviyyəsi tezliklə müharibədən əvvəlki 

səviyyəyə çatır. Və artıq 2 -3 ildən sonra isə səyahətlərin miqyası artır və yeni 

ölkələrdə yeni biznes sahəsi kimi fəaliyyətə başlayır. Bu həm də keyfiyyətcə yeni 

mərhələ idi. Beləki, əgər müharibədən əvvəl Avropa ölkələri arasında turist 

qəbuluna görə İtaliya və İsveçrə aparıcı mövqeyə malik idisə, müharibədən sonraki 

dirçəliş mərhələsində bu liderlik mövqeyini bir neçe ölkə ilə bölüşməli oldular. 

1925–ci ildə Haaqada turizmin təbliğatı üzrə təşkilatların beynəlxalq 

ittifaqının birinci konqresi baş tutdu. Bu konqresdə Avropanın 14 aparıcı ölkəsinin 

nümayəndələri fəal iştirak etdi.  

20 -30 –cu illərdə turizmin inkişafına ən ciddi təsir göstərən amillər yeni 

maşın və aviasiya növlərinin inanılmaz şəkildə dinamik artımı idi. Eyni zamanda 

bu dövrdə inkişafa mənfi təsir edən amillər də var idi ki, bunlar da gələcək 

inkişafda ləngimələrə səbəb olurdu. Hər şeydən əvvəl ən böyük amil 1929 -1933 –

cü illərdə baş verən maliyyə böhranı idi. Bunu İngiltərə misalında təhlil etsək:--

1932 –ci ildə İngiltərəyə gələn turistlərin sayı 20 –ci illərin əvvəlllərində gələnlərlə 

müqayisədə 3 dəfəyə yaxın az olmuşdur. 
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İkinci əhəmiyyətli amil 30 –cu illərin əvvəllərində Avropanın siyasi 

vəziyətində əmələ gələn rıçaqlar idi. Beləki, Almaniyada hakimiyyətə gələn Hitler 

və onun nasist partiyası və onların Avropada müharibəyə hazırlaşması turizmin 

inkişafına da təsirsiz ötüşmədi. 

Bu faktorları üstün tutaraq turizmin xüsusi spesifikası kimi insanlar arasında 

qaynayıb-qarışma vasitəsi olması fikrini əminliklə ortaya sürmək olar. Hökumət və 

dövlətlərarası münasibətlərə təsiri cəhətdən isə aşağıdakı təhlili apara bilərik: 

- beynəlxalq vəziyyətdən asılı olaraq beynəlxalq turizm daima 2 və daha çox 

ölkə arasında və ya hər hansı ölkə daxilində siyasi və iqtisadi durumu öyrənmək 

məqsədiləgöndərilən xüsusi agentlər və kəşfiyyatçılar arasında ən çox yayılan 

vasitə idi. Beləki, məhz bu yollarla agentlər və cəsuslar hər hansı ölkəyə daxil 

olub, diqqət cəlb etmədən strateji və vacib dövlət əhəmiyyətli obyektlərlə taniş 

olur, bələdçi tapır və kəşfiyyat fəaliyyəti ilə məşğul ola bilirdilər. 

Beləliklə, ikinci dünya müharibəsinin başlanması turistlərin sayinda və 

turizmin inkişafında kəskin azalmalarla müşayət olundu. Müharibədə faşizm 

üzərində qazanılmış qələbə itkilərin kölgəsində qaldı. Bir çox Avropa şəhərləri 

xarabalığa çevrilmişdi. Vağzallar,mehmanxanalar, elektrik stansiyaları, turizm və 

əyləncə mər-kəzləri, ən əsası isəyollar və infrastruktur dağıdılmış, bəzi şəhərlər 

ümumiyyətlə siyasi xəritədən silinmişdi. Bütün Avropanı pul qıtlığı, istilik enerji 

çatışmazlığı bürümüşdü. 

Turizmin Avropada dirçəlməsi üçün bir neçə il lazım gəldi. 40 –cı illərin 

sonunda ABŞ və Kanadanın hesabına turizmin səviyyəsi müharibədən əvvəlki 

səviyyəyə çatdı. Xüsusilə Meksikada, Panama və Kubada nəzərə çarpacaq sürətli 

inkişaf templəri özünü göstərməyə başladı. Burada əsas rol amerikan turistlərə aid 

idi. 

50–ci ildə bütün dünya üzrə turistlərin ümumi sayı müharibədən əvvəlki 

kəmiyyəti ötdü və 25 milyon nəfərə qədər artdı. 

Ölkələr arasında siyasi, iqtisadi, mədəni və sosial aspektlərdə yaxınlaşmaları 

reallaşdırmaq üçün ən yaxşı vasitənin beynəlxalq turizm əlaqələrinin olduğunu 

başa düşən dünya ölkələri 20 –ci ildən etibarən turist firmaları və beynəlxalq 
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turizm təşkilatlarının birgə fəaliyyət göstərməsi fikirlərini zamanın ən aktual 

məsələləri səviyyəsinə qaldırdılar. Beləliklə, 1925 –ci ildə turizm təbliğatı ilə 

məşğul olan assosasiyaların Beynəlxalq konqresi, 1927 –ci ildə turist təşkilatlarının 

beynəlxalq konqresi və 1930 –cu ildə isə turizmin təbliğatı və turizm təşkilatlarının 

beynəlxalq ittifaqı yaradıldı.  

Bu dövrlərdə beynəlxalq turizm daim inkişaf edərək təkmilləşdi, Praktiki 

olaraq fərdi formadan təşkilatlanmış formaya keçdi. Bu isə dünya turizmində daha 

təkmil təşkilati strukturların mövcudluğunu tələb edirdi. 

50 –ci illər beynəlxalq turizmin əhəmiyyətli yüksəlişi ilə yadda qaldı. 1960 –

cı illərə qədər ölkə xaricinə gedən turistlərin sayı 3 dəfə artaraq 71 milyon nəfərə 

çatdı. 1960-1970 –ci illər də bu biznes sahəsinin davamlı və dinamik inkişafı ilə 

müşayət olundu. Bunu rəqəmlərlə ifadə etsək: -1971 –ci ildə xarici turistlərin 

statistik kəmiyyəti 168,4 milyon nəfərə çatmışdı. 

Beynəlxalq turizmin beynəlxalq siyasi və xarici iqtisadi əlaqələrə aktiv təsiri 

Birləşiş Millətlər Təşkilatı və onun ixtisaslaşmış qurumlarını bu sahəyə daha çox 

diqqət ayırmağa məcbur etdi. Beləliklə, 1963 –cü ildə Romada BMT –nin turizm 

və səyahətlərlə bağlı ilk konfransı baş tutdu. Burada turizm sahəsində mövcud 

problemlərə geniş spektrdə baxıldı, məsləhətlər verildi və gələcək inkişaf 

perspektivləri müəyyən olundu. 

Roma konfransının əhəmiyyətli hadisələrindən biri, “müvəqqəti qonaq”, 

“turist”, “ekskursant” kimi anlayışların məna baxımından dəqiq müəyyən edilməsi 

idi. Konfrans zamanı sərhəd –gömrük nəzarətinin yüngülləşdirilməsi probleminə 

də diqqət ayrıldı. 

         1969 –cu ildə BMT –nin “Beynəlxalq Turizm Təşkilatları İttifaqı” 

strukturunda yeni -Ümumdünya Turizm Təşkilatı yaradıldı. Bu fakt beynəlxalq 

turizmin dövlətlər arasında nəinki iqtisadi, sosial, mədəni, eləcə də siyasi 

əhəmiyyətinin nə qədər vacib olduğunu sübut etməyə kifayətdir. 

         80 –ci illərdə də turizmin inkişafı durmadan sürətlənirdi. 30 il ərzində 

beynəlxalq turizm əlaqələrinin iştirakçılarının sayı 11 dəfə artmışdı.  
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  Bu dövrdə turizm bütövlükdə dünya miqyasında inkişaf edirdi. Amma 

dünyanın müxtəlif regionlarında onun inkişaf tempi də eyni deyildi. Avropa, 

Afrika, Latın Amerikasında turizmin artım həcmi orta dünya səviyyəsində olduğu 

halda, Yaxın Şərq ölkələrində bu göstəricidən 3 dəfə, Cənubi Asiyada 5 dəfə, Şərqi 

Asiyada isə 10 dəfə artıq idi.  

80 –ci illərdə Avropa və Şimali Amerika xarici turistlərin qəbuluna və ölkə  

xaricinə göndərilən turistlərin sayına görə lider mövqelərdə qalmaqda idilər. Bu 

regionlara turist göndərən əsas mənbələr sırasında isə Yaponiya və Avstraliya yer 

alırdı. Aralıq dənizi sahilində yerləşən ölkələr Asiya və Şimali Afrika ölkələri bu 

sahillərdə yerləşən Cənubi Avropa ölkələri ilə rəqabətə girişərək bazarda 

özünəməxsus yer tutdular. Beləki, onlar turizmin “əsas istehsal fondları”nı (dəniz-

günəş-plyaj) daha münasib—ucuz qiymətlərə təklif etməklə bu rəqabətdə üstünlük 

qazanmağı bacardılar. 

Digər post –sosialist ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycanda da 1985-1992 –

ci illərdə siyasi hadisələrlə bağlı turizmdə də ləngimələr baş verdi. Sovet 

hökumətinin yeni siyasəti ölkəyə daha fərqli baxışlar cəlb etmişdi. Təbii ki, bu cür 

keyfiyyətcə yeni mərhələ turizm sektorundan da yan keçə bilməzdi. 

80–ci illərdə beynəlxalq turizm beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin mühüm hissəsi 

olaraq qalırdı. Bu dövrdə beynəlxalq turizmdən əldə olunan gəlirlərdə də artım 

nəzərə çarpırdı. Turizm xidmətlərini təklifində dəyişiklik tendensiyaları 

formalaşmaqda idi ki, bu da, turist bazarını daha da rəngarəng etmişdi. Əminliklə 

turizm bazarında aşağıdakı bölmələri fərqləndirmək olar: Gənclər və cavanlar 

üçün; orta yaşlı əhali üçün; yaşlı və ahıl əhali (3 –cü yaş həddi) üçün turizm 

paketləri. 

Bu periodda əsas həlledici rolu sənayeləşmiş qərb ölkələrində şəhər əhalisinin 

sayının artması oynadı. Bu da həm daxili, həm də xarici turizmin həcminin 

artmasına şərait yaratdı. 

80 –ci illərdə turizm daha çox sosial aspektlərdə baş verən inkişafla əlamətdar 

oldu. Belə ki, həyat səviyyəsi orta olan əhali də turizm xidmətlərindən istifadə 

etməyə başladı. Beləliklə də turist xidmətləri təklifinin strukturunda da 
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dəyişikliklər baş verdi. Bu illərdə qrup şəklində turizmin həcmində böyük və 

nəzərəçarpan artım yarandı. Qrup şəklində səyahətlərə edilən güzəştlər, təklif 

olunan mehmanxana xidməti, güzəştli tariflə nəqliyyatdan istifadə də buna stimul 

verici amillər idi. 

Azərbaycan turizm sənayesinin inkişafı üçün çox zəngin və əvəzsiz  

ehtiyyatlara malikdir. Bu hər şeydən əvvəl, çox əlverişli siyasi-coğrafi     

mövqedir. Belə ki, Azərbaycan iki dünya sivilizasiyasının qovuçuğunda,     

Transqafqaz nəqliyyat dəhlizinin ortasında yerləşir ki, bütün infrastrukturlar  -     

Avropanı Qafqaz və mərkəzi Asiya ölkələri ilə birləşdirən hava və dəniz     

daşımaları, magistral avtomobil və dəmir yolları burada cəmləşmişdir.                  

86,6 min kv. km ərzisi və artıq, 9 milyon əhalisi olan Azərbaycan     

Respublikasının relyefi çox müxtəlifdir. Azərbaycanın 60 faizə qədərini dağlıq    

ərazilər tutur. Respublikanın əsas geomorfoloji vahidləri olan Böyük Qafqaz,    

Kiçik Qafqaz və Talış dağları  Kür – Araz ovalığını şimaldan, qərbdən və cənub-   

şərqdən əhatə edir. Böyük Qafqaz özünün cənub şərq hissəsi ilə Azərbaycana    

məxsusdur. Böyük Qafqaz silsilələrini dağətəyi yerlər əhatə edir: şimal-qərbdə    

çöllük yayla, cənub-şərqdə Qobustan, cənub-qərbdə Alazan-Həftəran və şimal-   

şərqdə Qusar maili düzənliyi.  

Kiçik Qafqaz respublikanın cənub-qərb və qərb hissələrini tutmaqla,     

nisbətən az yüksəkliyə malik olmaqla bir sıra silsilə və yaylalardan ibarət     

mürəkkəb quruluşlu dağlıq ərazidir. Başlıca silsilələri – Murovdağ, Şahdağ və     

Zəngəzur silsilələridir. Talış dağları ölkənin cənub-şərq hissəsini tutur. Kiçik 

Qafqaz dağlarından Elbrus dağlarına keçid həlqəsini təşkil edir və hündürlüyü 

2477 metrə çatan üç əsas dağ silsiləsi və bir sıra qollarından ibarətdir. 

Bütün bunlar qış kurortlarının inşası üçün çox əlverişlidir. Xizəkçilər, kirşə 

sürmək həvəskarları üçün burada tramplinlər, enişlər, yoxuşlar yaratmaq    

mümkündür. Azərbaycanın iqliminə ölkənin coğrafi mövqeyi, relyefi və Xəzər 

dənizi əsaslı təsir göstərir. Burada yarımsəhra və quru çöl, subtropik, mülayim və     

soyuq iqlimə rast gəlinir. Quru subtropik iqlim Kür-Araz ovalığı və Abşeron     

üçün xarakterikdir. Rütubətli subtropik iqlim yalnız Talış dağlarının cənubunda     
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müşahidə edilir. Mülayim iqlim Böyük və Kiçik Qafqazın əsasən meşələrlə     

örtülü yamaclarında müşahidə olunaraq, quru, mülayim-isti quru, mülayim-isti     

rütubətli və mülayim soyuq iqlimlərə ayrılır.  

Soyuq iqlim yüksək dağ silsilələrində, Böyük və Kiçik Qafqazın     

zirvələrində, alp və subalp çəmənlikləri qurşağında müşahidə edilir. Havanın orta 

illik temperaturu ovalıqlarda müsbət 15 dərəcə olduğu halda, yüksək dağlıq    

rayonlarında 0 və daha aşağı dərəcəyə qədər dəyişir. İyulda aran rayonlarında  25-

28, dağlıq rayonlarda 5 dərəcə təşkil edir. Mütləq maksimum 43 dərəcə olduğu 

halda, mütləq minimum -30 dərəcəyədək düşür. Bu rəqəmlər Naxçıvan 

çökəkliyində və yüksək dağlarda müşahidə olunur.  

Azərbaycanda külli miqdarda dağ çayları mövcuddur. Əksər çaylar qar və 

yağışların hesabına qidalanır. Mənbəyini Böyük Qafqazdan götürmüş Balakənçay, 

Talaçay, Katexçay, Kürmükçay, Kişçay və digər kiçik çaylar Alazan-Əyriçay 

vadisində Alazan və Əyriçaya qovuşurlar.  

Başlanğıcını Kiçik Qafqazdan götürmüş Ağstafaçay, Tovuzçay, Əsrikçay, 

Zəyəmçay, Şəmkirçay, Gəncəçay və s. Kürə qovuşur, Həkəriçay, Oxçuçay və 

Naxçıvan MR ərazisindəki Arpaçay, Naxçıvançay, Əlincəçay Araza tökülür.  

Azərbaycan ərazisində 250-yə yaxın qidalanma və əmələgəlmə şəraitinə görə 

fərqlənən təbii şirin və şorsulu göllər vardır. Onlardan buzlaq mənşəli Tufangölü, 

uçqun və sürüşmədən yaranan Göygölü, Maralgölü, Qaragölü və s., çay-dərə 

mənşəli Ağgöl, Sarısu, Mehman, Hacıqabul göllərini və ən şorsulu Acınohur, 

Böyükşor, Binəqədi və s. gölləri göstərmək olar. 

Çay vadiləri çox mənzərəli olmaqla çox saylı istirahət həvəskarlarını və 

turisləri cəlb edir. Daha iri çaylar qayıq sürmək üçün və su idmanı mərkəzləri    

yaratmaq üçün, dağ çayları isə raftinq üçün çox əlverişlidir. Göl və nohurlarda    

isə balıqçılıq təşkil edilə bilər. 

Abşeron Milli Parkı  –  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 8    

fevral tarixli 622 nömrəli Sərəncamı ilə Abşeron Dövlət Təbiət Yasaqlığının    

bazasında Bakı şəhərinin Əzizbəyov rayonunun inzibati ərazisində yaradılmışdır. 

Abşeron Dövlət Təbiət Yasaqlığı 1969-cu ilin iyul ayında ərazidə məsunlaşmış 
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ceyranın, Xəzər suitisinin və su quşlarının qorunub saxlanılması məqsədilə 

yaradılmışdır. Ərazidə yarımsıhra və quru bozqırların mülayim-isti iqlim tipi 

hakimdir. Burada bitki örtüyünün növ tərkibi və fiokütləsi xeyli azdır, bitkilər 

ərazinin su və duzluluq rejiminə uyğun olaraq dəyişir. Dəniz sahili qum bitkiləri, 

cığlı-qamışlı və paz otlu çəmənliklər, birillik şoran otları və s. yayılmışdır. Buranın 

quru ərazisində heyvanlardan ceyran, çaqqal, tülkü, ağgöz qara ördəklər, köçəri 

quşlar və s. məskən salmışlar.  

Şahdağ Milli Parkı  –  2006-cı ildə yaradılmışdır. Milli Parkın yerləşdiyi    

yüksəklik onun iqliminin müxtəlifliyinə, bitki örtüyünün, torpaqlarının və    

heyvanlar aləminin zənginliyinə əsaslı təsir göstərmişdir. Buradakı meşələr    

zəngin, füsunkar və gözəl mənzərələr yaratmaqla məşhurdur.  

Relyefin şaquli dəyişməsi və parçalanması, mürəkkəb iqlim şəraiti və torpaq   

örtüyü burada bitki örtüyünün olduqca müxtəlifliyinə səbəb olmuşdur. Meşələr 

əsasən İberiya və şərq palıdından, şərq fıstığından və Qafqaz vələsindən əmələ 

gəlmişdir. Milli Parkın çox böyük ərazisini əhatə etməsi səbəbindən burada həm 

təmiz, həm də qarışıq meşələrə rast gəlinir.  

Azərbaycan neft və qaz yataqları ilə məşhurdur. Respublika ərazisinin 2/3 

hissəsi neft və qazla zəngindir. Ən çox neft və qaz yataqları Abşeron 

yarımadasında, Xəzər dənizinin şelf zonasında, Bakı və Abşeron 

arxipelaqlarındadır. Bundan başqa Cənub-Şərqi Şirvan, Mərkəzi Aran, Qobustan, 

Ceyrançöl, Acınohur, Siyəzən zonası neftlə zəngindir.  
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3.3. Ölkənin xidmətlərlə beynəlxalq ticarətinin inkişaf perspektivləri  

 

Turistlərə xidmət göstərən kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatlarını 

əsas fəaliyyət növünə görə bir neçə qrupa ayırmaq olar: turagentlər, turoperatorlar, 

turizm sənayesi firmaları və turist birlikləri. 

Turagentlər-digər müəssisələrin- turoperatorların, nəqliyyat, qidalanma 

müəssisələrinin, yerləşdirmə vasitələrinin və s. xidmətlərini təklif edən vasitəçi 

turist təşkilatlarıdır. Bir qayda olaraq, onlar bilavasitə müştəriyə xidmət göstərən 

kommersiya təşkilatlarıdır. 

Turagentlər, istehlakçı üçün sərfəli, rahat formada, müştərinin arzusu ilə turist 

xidmətlərini komplektləşdirir, hərəkət marşurutunu razılaşdırır, nəqliyyat və 

yerləşdirmə vasitələrində yerlərin, ekskursiya bələdçiləri, gid və tərcüməçilərin 

ayrılması üzrə, əlaqədar təşkilatlarla müvafiq iş aparır. 

Turagent firmalar bir qayda olaraq, digər firmaların(qeyri turist təşkilatı da ola 

bilər) şöbələri və ya törəmə müəssisələri ola bilər. Turoperatorlardan savayı, ticarət 

və nəqliyyat firmaları, iri banklar, siğorta cəmiyyətləri, turistlərin istifadəsi üçün 

məhsul istehsalçıları da turagent firmalar yaradırlar. 

Müstəqil turagentlər adətən turizm biznesi sahəsində rəqabətin zəif olduğu 

ölkələrdə fəaliyyət göstərir. Bu halda turagentlər maliyyə cəhətdən müstəqil 

olurlar. Onlar öz kommersiya fəaliyyətlərini normal sürətdə, çox saylı firmalar, 

mehmanxanalar, nəqliyyat müəssisələri, topdansatış turist firmaları və s. ilə sıx 

əlaqədə həyata keçirirlər. 

 Turoperatorlar- xüsusi və ya icarəyə götürülmüş turist xidməti vasitəsinə 

malik olan öz müştərisinə kompleks xidmət təklif edən turist təşkilatları, eyni 

zamanda turagentlərlə turizm sənayesi müəssisələri arasında vasitəçilərdir. Bu 

təşkilatların böyük əksəriyyəti kommersiya müəssisələridir. 

Turoperatorlar- nəqliyyat(su,quru, və hava), yerləşdirmə(mehmanxana, motel, 

kempinqlər və s.), servis(müvafiq avadanlığı olan idman meydançaları, sağlamlıq 

mərkəzləri, əyləncə müəssisələri və s.) vasitələrinin, səyahət müddətində 
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siğortanın, ekskursiya, gid və tərcüməçi xidmətlərinin və s. seçimi və istifadəsi 

üzrə geniş imkanlar yaradırlar. Həmkarlar təşkilatları və buna oxşar təşkilatlar 

adətən qeyri-kommersiya tipli turoperatorlar olsalar da, turizmdən əlavə fəaliyyətin 

digər növləri ilə məşğul olduqları üçün, onları xalis turoperator adlandırmaq 

olmaz. 

Turistlərə xidmət edən elə müəssisələr vardır ki, onların birbaşa turizmə 

aidiyyatı yoxdur, ancaq turizmlə müəyyən bağlığı vardır. Məsələn, yerləşdirmə 

vasitələri, turist təlabatı malları istehsalçıları, nəqliyyat şirkətləri, ictimai-iaşə, 

ticarət müəssisələri, maliyyə-kredit idarələri, sığorta cəmiyyətləri buna aid ola 

bilər.  

   Başqa sahələrə aid olmalarına baxmayaraq, bu cür müəssisələrin turizm 

sənayesində rolu böyükdür. Son on illikdə turistlərə xidmət edən müəssisələrlə 

turist firmaları arasında olan hədd, tədricən silinir. Belə ki, müəssisələrin çoxu 

birləşərək, vahid birlik yaradırlar. 

  Banklar və sığorta cəmiyyətləri, nəhəng turist təlabatı məhsulları 

istehsalçıları və mehmanxana şəbəkələri, dünyanın hər yerində özlərinin 

turoperator və turagent firmalarını yaradır, geniş miqyaslı reklam kampaniyaları 

aparır, müxtəlif kurortlar, tarixi, mədəni və dərketmə baxımından diqqətəlayiq və 

maraqlı yerlər haqqında informasiya xarakterli kataloq və digər çap məhsulları, 

kino və fotomateriallar hazırlayır və yayır. 

 Turizm bazarında sərt rəqabətə dözmək və fəaliyyət göstərmək üçün, hər bir 

firma marketinq tədqiqatına və reklam tədbirlərinə yüz minlərlə dollar xərcləmək 

məcburiyətində qalır. Bir neçə kiçik firmalar belə böyük məbləği ödəyə 

bilmədiklərindən vəziyyətdən çıxış yolunu böyük kooperativlərə birləşməkdə 

görürlər. 

  Onlar və yüzlərlə kiçik turist firmaları (adətən turagentlər) birləşərək, ümumi 

qüvvə ilə marketinq və reklam tədbirləri üçün vəsait ayırmaq imkanı qazanırlar. 

Marketinq və reklam tədbirləri ilə kooperativlər bilavasitə özləri məşğul olmurlar, 

bu barədə ixtisaslaşmış firmalara müraciət edirlər və onların pulunu ümumi 
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vəsaitdən ödəyirlər. Aparılan marketinq tədqiqatının nəticələri, kooperativin bütün 

üzvlərinin diqqətinə çatdırılır. 

  Yaddan çıxarmaq olmaz ki, turizm biznesində olan çoxsaylı problemləri həll 

etmək, ayrı-ayrı turagentlərin imkanı daxilində deyil. Yerləşdirmə, qidalanma, 

nəqliyyat müəssisələri, ekskursiya büroları və turistlərə xidmətlə məşğul olan digər 

firmaların axtarışı və əməkdaşlığı haqqında müqavilələrin bağlanılması da belə 

problemlərə aid edilir. 

Bu gün turizm sənayesi kompüterləşməyə keçib və ilk növbədə bu o deməkdir 

ki, kompüterləşmə turizm sənayesində bütövlüklə iş prosesini dəyişdirir və 

tədricən kompüterlərin vasitəsilə bütün mühüm məsələlər həll olunur. İkincisi, 

kompüterləşmə prosesi əlavə vəsait tələb edir və çox bahadır. Üçüncüsü, 

kompüterləşmə əməyi yüngülləşdirməyə xidmət edir. Kompüterləşmə prosesi 

müxtəlif ölkələrdə, müxtəlif müəssisələrdə müxtəlif cür baş verir. Bu, ölkənin 

iqtisadi və turizm sənayesindəki vəziyyətindən, müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən 

problemlərin başa düşülməsi, müəssisənin maliyyə durumunun və ixtisaslaşmış 

kadrların mövcudluğundan asılıdır. 

Turizm sənayesində kompüterləşmə prosesi başqa sahələrə nisbətən gec 

başlayıb. Bir çox sahələrdə kompüterləşmə 1960-cı ildə başlamışdır. Turizm 

sənayesi avtomatlaşdırma imkanlarından 1970-ci ilin əvvəlinədək geniş miqyasda 

istifadə etmirdi. Kompüterləşmənin gec tətbiq olunması turizm sənayesi 

müəssisələrinin daha az vəsaitlə daha mükəmməl kompüter texnologiyalarını 

almağa imkan verdi. 

Beynəlxalq turizmin təşkil olunmasında müasir səviyyəli informasiya 

texnologiyasının rolunun aydınlaşdırılması və tətbiqinin öyrənilməsi maraq 

doğuran məsələlərdəndir. Beynəlxalq turizmin inkişafında informasiya 

texnologiyasının rolu isə turizmin bir sıra səciyyəvi xüsusiyyətləri ilə daha da 

əhəmiyyətlidir. Bu, turizm xidmətinin daşınılmaz olması, onun təşkil olunması 

üçün geniş informasiya-reklam tədbirlərinin aparılmasının vacibliyi və s. ilə izah 

olununr. Bundan başqa turizm biznesinin müəyyən dərəcədə mövsümi xarakter 

daşıması, movsümlərin qızğın çağında kütləvi turist tələbatının həddən artıq 
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yüksəlməsi, turistlərin tələbatlarının ödəniləməsi üçün turizm müəssisələrindən 

əlavə digər çoxlu sayda müəssisələrin də bu işə cəlb olunması da burada etibarlı və 

sürətli informasiya mübadiləsi zərurətini ortaya qoyur. Kompüter texnologiyasının 

və sürətli informasiya mübadiləsinin tətbiqi turizmin təşkilində aparıcı rola malik 

olan   turoperatorların fəaliyyətinə təsir edir.  

Təşkilati cəhətdən istənilən turizm müəsisəsinin informasiya texnologiyaları 

ilə təchiz olunması ənənəvi olaraq qəbul edilən müəssisə ofisinin 

avtomatlaşdırılmasından əlavə yerli elektron şəbəkə və elektron sənəd dövriyyəsi, 

habelə yol biletləri və otel nömrələrinin əvvəlcədən sifariş olunmasına qədər 

istənilən miqyyasda həyata keçirilə bilər. Əgər müasir səviyyəli informasiya 

texnologiyasının istifadə olunmasının struktur sxeminə nəzər salsaq, burada üç 

səviyyənin- müəssisədaxili, müəssisələrarası və interaktiv informasiya əlaqəsinin 

yaradılmasını misal göstərmək mümkündür.  

Müəssisədaxili səviyyədə informasiya texnologiyasınıın tətbiqi turizmlə 

məşğul olan müəsisənin profilindən və işinin həcmindən asılı olarq dəyişilə bilər. 

Burada əsas məsələ turizm xidmətinin göstərilməsi zamanı alınan informasiyanın 

qəbul edilməsi, işlənib hazırlanması, və mühafizə olunmasıdır. Müəssisədaxili belə 

informasiyanın (mühasibat, marketinq və s.) işlənib hazırlanması üçün müasir 

səviyyəli komputerlər, informasiyanın verilməsi və qəbul edilməsi üçün 

avadanlıqlar tələb olunur. Bundan əlavə turizm müəssisəsində tətbiq olunan digər 

elektron tipli informasiya texnologiyası və onların müəssisədaxili yerli şəbəkədə 

(intrenet) fəaliyyət göstərmək imkanının olması həmin müəssisənin struktur 

bölmələri arasında operativ əlaqə yaradılması, habelə mühafizə olunan 

informasiyaları əldə etmək üçün maneələrin ortadan qaldırılması baxımından çox 

əhəmiyyətlidir. İnformasiya texnologiyasının turizm biznesində tətbiq olunması 

müəssisələrarası şəbəkədə birgə istifadə formasında da geniş yayılmışdır.  Bu cür 

informasiya şəbəkəsinin istifadə olunması ilə müəssisədə idarəetmə işlərini xeyli 

sadələşdirmək, turların təşkili prosesini təkmilləşdirmək, maliyyə əməliyyatlarının 

sürətli şəkildə həyata keçirmək mümkündür. Bu cür səviyyəli informasiya 

şəbəkəsinin yaradılması turizm agentlikləri, turopepatorlar və potensial müştərilər 
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arasındakı əlaqələri sürətləndirib, turistlərin tələbatları ilə turizm müəssisəsinin 

iqtisadi mənafelərinin ödənilməsi üçün şərait yaradır. 

İnternetin turizm müəssisəsi üçün yaratdığı imkanları qısa olaraq aşağıdakı 

kimi göstərə bilərik.  

•     Şəbəkə marketinqinin həyata keçirilməsi. 

•     Təklif etdiyi xidmətin «On-line» rejimi üzərindən satılması. 

•     Ərazicə uzaq olan müştərilərlə əlaqə yarada bilinməsi. 

•     Ucuz kommunikasiya vasitələri ilə əlaqəyə çıxış (elektron poçt, rəqəmli 

telefon, videotelefon, və s.) 

•     İnternetin köməyi ilə biletlərin satılması, otel nömrələrinin 

bronlaşdırılması.  

Səmərəli reklamın həyata keçirilməsi. 

•     Elektron sərgilərdə, yarmarkalarda, sərgilərdə və s. iştirak. 

•     Uzaqdan qeyri-nəqd hesablaşmaların həyata keçirilməsi. 

•     365 gün, 24 saat operativ iş rejimi. 

•     Potensial əməkdaşların axtarılması.  

•     Müəssiəsənin ictimaiyyətlə aparılan əlaqələrinin yüksək keyfiyyətlə və 

sürətlə aparılması.  

•     Müəssisənin korporativ saytının yaradılması və onun İnternetdə 

yerləşdirilməsi. 

Potensial turistin İnternet vasitəsilə əldə edə biləcəyi informasiyaları qısa 

şəkildə belə göstərmək mümkündür: 

•     Məsafədən asılı olmayaraq istənilən turizm müəssisəsinin xidmətlərindən 

istifadə etmək. 

•     Öz marşurutunu müəyyənləşdirmək, nəqliyyat vasitələri və bilet 

qiymətləri haqqında məlumatlar almaq. 

•     Nəqliyyat vasitələrinə və otel nömrələrinə yerləri bronlaşdırmaq. 

•     İstifadə etdiyi xidmət və əmtəələrin haqqını ödəmək. 

•     İnternetin axtarma sistemlərindən istifadə etmək. 

•     Elektron poçtdan istifadə etmək. 
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İnformasiya, onun etibarlı mübadilə vasitələri (İnternet, intranet və s.) turizm 

üçün niyə bu qədər vacibdir. Bu suala cavab vermək üçün turizm xidmətinin 

özünəməxsus xüsusiyyətlərini,   turizm məhsulunun yaradılması,   istifadə 

olunması zamanı qarşıya çıxan məsələlri araşdırmaq, turistlərin fərdi 

xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazımdır.  

İqtisadiyyatın bütün sahələri kimi turizmdə də göstərilən xidmətin istehlakçıya 

çatdırılması (marketinq) və onun daha tez və sərfəli şəkildə reallaşdırılması 

mühüm məslələrdən biri hesab olunur. Əgər turizm şirkəti üçün bu məsələ nə qədər 

vacibdirsə,   istehlakçı üçün də eyni aktuallıq daşımaqdadır. Özünün qısa 

məzuniyyətini daha mənalı şəkildə keçirə bilmək istəyən hər bir işgüzar adam 

çoxlu sayda turizm məhsulu təklif edən firmaların seçimi qarşısında qalırlar. Bu isə 

çaşqınlığa və məsələnin reallığa çevrilməsinə maneələr yarada bilər. Bundan əlavə 

göstərmək lazımdır ki, turizm xidmətinin özü bir sıra unikal xüsusiyyətləri ilə də 

fərqlənir. Bunlar turizm məhsulunun bir yerdən başqa yerə daşına bilməməsi, 

turizm xidmətinin nisbətən mövsümi xarakter daşıması, turizm xidmətinidən 

istifadə edən insanların yüksək tələbkarlıqları ola bilər. Potensial turistlərə nəzər 

salsaq onların kifayət qədər təhsilli, yaxşı maddi imkanlı, öz işində ciddi olan, 

dinamik həyat tərzinə və tez-tez sərbəst səyahət etməyə meylli olan şəxslər 

olduğunu görərik. Bu insanlar onlara ayrılmış iş vaxtına ciddi əməl etdiklərii kimi 

istirahətlərini də mənalı keçirməkdə maraqlıdırlar. Əgər tarixə geri dönüb, 

məsələn, məşhur «Orient Express» ilə səyahətə nəzər salsaq, həmin dövrdə 

turizmin hələ bir aristokrat əyləncəsi xarakteri daşıdığını görərik. Turizmin keçən 

XX əsrin 50-ci illərindən etibarən geniş bir vüsət aldığını və indi onun artıq kütləvi 

hal daşıyaraq planet əhalisinin üçdə birinin tələbatına çevrilməsi məhz sıx 

informasiya mühitində mümkün olmuşdur. Müasir dünyada İnternetin Yer 

kürəsinin istənilən nöqtəsinə 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 

populyarlığını başa düşən turizm firmaları ümümdünya şəbəkəsində təmsil olunam 

bilmək üçün özlərinin səhifələrini təqdim edirlər. İnternet hər bir müştəriyə 
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(potensial turistə) yönəlmiş fərdi yanaşmanı təmin edir.   Müasir dövrdə bütün 

dünya üzrə belə səhifələrin sayının 80 minə çatdığını göstərməklə məsələnin nə 

qədər populyar olduğunu bir daha göstərmək mümkündür. 

Ümümdünya şəbəkəsindəki belə səhifələrin bəziləri çox böyük olub, istifadəçiyə-

bizim misalda potensial turistə kommersiya xarakterli informasiyadan əlavə, 

səyahətçi məsləhətləri, turizm mərkəzlərinə bələdçiliyi, görkəmli yerlərin foto və 

video təsvirləri, hava məlumatları, valyuta kursları, xəritə planlar haqqında 

məlumatlar verirlər. Dünya üzrə onlardan- www.world-touris.org, 

www.yahoo.com <http://www.yahoo.com>, www.expedia.com 

<http://www.expedia.com>, www.asiatravel.com. www.travelocity.com, 

www.thomascook.co.uk, www.wttc.org, www.excite.com, www.travel.net, 

www.lycos.com və s. göstərmək olar. Azərbaycan haqqında ümumdünya 

şəbəkəsində informasiya yayan ən görkəmli saytlardan www.myst.gov.az, 

(Azərbaycan Respublikası Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyinin saytı) 

www.azeribaijan-info.com <http://www.azeribaijan-info.com>, (Azərbaycan 

haqında hər şey) www.culture.az, (Azərbaycan mədəniyyətinə və incəsənətinə həsr 

olunmuş sayt), www.azerifolk.com, (Azərbaycan mədəniyyəti haqqında sayt) 

www.tourizm.az (Virtual Turizm Agentliyinin xidməti), www.gateway.az   və s. 

göstərmək olar.       

Ümumdünya şəbəkəsindən istifadə etməklə təkcə informasiyanın verilib-

alınması kimi məsələləri deyil həm də birbaşa olaraq turizm xitmətinin satışını da 

təşkil etmək mümükündür. Baxmayaraq ki, müasir dövrdə bunun miqdarı dünya 

üzrə ümumi turizm xidmətinin təqribən 1%-ni təşkil edir, ancaq mütləq rəqəmlə 

ifadə etdikdə bu məbləğin çox böyük olduğunu göstərmək mümkündür. Bu isə 

turizm xidmətinin böyük bir həcmə malik olmasından irəli gəlir. 

Potensial turistlərin İnternetini 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. 
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Hətta məqsədli auditoriyanın seçilməsi düzgün həyata keçirildikdə belə potensial 

müştərilər- bizim misalda turistlər bu reklamlara qarşı biganə olacaqlar. Bunun 

əsas səbəblərindən biri reklamı təşkil edən marketinq mütəxəssisnin bu işə nəzarət 

etməsidir. Buradakı müştəri üçün reklama yalnız passiv mövqedən olaraq cəlb 

edilmə imkanı vardır. Başqa sözlə ifadə edəriksə bu nə dialoq, nə monoloq sayıla 

bilər. Ən yaxşı halda verilən bu reklam turizm xidməti təklif edən firmanın öz 

xidmətlərini tərifləməkdən ibarət ola bilər.  

İnternetdən istifadə edərək klassik reklam üsullarına məxsus olan bu kimi 

çatışmamazlıqları ortadan qaldırmaq mümkündür. Birincisi, buradakı situasiyaya 

marketinq mütəxəssisi deyil, sifaişçi nəzarət edir. Şəbəkədən informasiya axtaran 

potensial turistlər onlara nə lazım olduğunu, bunun nə zaman və hansı istiqamətdə 

axtarılacağı qərarını özləri verirlər. Əgər təqdim olunan səhifədə onları qane edən 

informasiya olmadıqda sifarişçi asanlıqla buranı tərk edib, digər bir səhifədəki 

təkliflərə baxmaq imkanı əldə edə bilər. Beləliklə əvvəlki klassik reklam üsulu ilə 

darıxdırıcı bir   mühitə düşən auditoriya bu vasitə ilə reklamın passiv 

müşahidəçisindən aktiv iştirakçısına çevrilə bilər. 

     İkincisi, şəbəkədə özünə lazım olan informasiyanı axtaran potensial turist 

məlumat üçün xidmət təklif edən firmaya özü müraciət edir. Burada diqqət edilə 

biləcəyimiz ən mühüm bir məsələ isə həmin qərarın kənardan kimsənin   təzyiqi 

olmadan həyata keçirilməsidir. Çünki, şəbəkədə informasiya axtaran müştəri 

həmin məlumatı almaq üçün dərkolunmuş şəkildə buraya müraciət etmişdir. 

      Üçüncüsü, ümumdünya şəbəkəsi hər bir müştəriyə fərdi qaydada yanaşma 

imkanı da yaradır. Ənənəvi kütləvi informasiya vasitələrindən fərqli olaraq İnternet 

hər bir müştəriyə dəqiq istiqamətlənmiş məlumatı göndərərək, onun kortəbii 

qaydada verilməsindən alınan üstün fərqini ortaya qoymuş olur.  

          Dörduncusü, bəlkə də bu sahədəki ən mütərəqqi yeniliklərdən biri kimi 

qiymətləndirə biləcəyimiz xüsusiyyət isə şəbəkənin yaratdığı həmin informasiya 

mübadiləsinin interaktiv xarakter daşımasıdır. İkitərəfli qaydada dialoq formasında 

həyata keçirilən informasiya mübadiləsi turizm firması tərəfindən hər bir müştəriyə 

fərdi qaydada yanaşma imkanı verir.   
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Тurizm şirkəti öz gündəlik  fəaliyyətində internet şəbəkəsinin imkanlarından 

çox geniş istifadə edir. Lakin internet müştərilərin cəlb olunmasında kifayət qədər  

effektiv vasitə kimi qəbul olunmur. Buna baxmayaraq İnternetdən öz reklamları 

üçün istifadə edən turizm şirkətlərinin sayı kifayət qədər artmışdır.  

Reklam işləri üçün vəsait ayırmazdan əvvəl marketinq şöbəsinin nüma-

yəndələri bu və ya digər reklam daşıyıcısının hansı auditoriyaya  malik olduğunu 

bilməlidir. 

İnternet istifadəçiləri haqqında kifayət qədər məlumat aldıqdan sonra turizm 

şirkətlərinin bu şəbəkədə təqdimatına diqqət yetirilməlidir. Təqdimat dedikdə, ilk 

növbədə şəxsi internet səhifəsinin yaradılmasına nail olmaq lazımdır.  Bu səhifəni 

həm Veb- server, həm də Veb-sayt adlandırırlar. Nəzərə alınmalıdır ki, bu sayt 

turizm şirkətinin vizit kartı, onun yüksək keyfiyyətinin göstəricisidir. Bəzən şirkət 

nümayəndəsi bu Veb- saytı yaratmağı peşəkara deyil, bu işin həvəskarı olan bir 

gəncə həvalə edir. Bu halda yüksək nüfuza malik həmin şirkətin çox keyfiyyətsiz, 

effektsiz və səhvlərlə dolu  Veb saytı yaranır. Bu da əlbəttə ki, nüfuzun aşağı 

düşməsinə səbəb olur.  Həmin şirkət nəzərə almalıdır ki, bu sayt onun vizit kartı, 

yüksək keyfiyyətinin göstəricisidir. Sözsüz bu şirkətə və onun təklif etdiyi 

xidmətlərə dırnaq arası baxacaqlar. Ona görə də Veb-saytın yaradılması peşəkara 

tapşırılmalı, ixtisaslaşmış peşəkar Veb-dizayn şirkətinə müraciət edilməlidir. Hal- 

hazırda bu şirkətlərdən kifayət qədər var. Bunun üçün ilk növbədə həmin dizayn 

şirkətinin bundan əvvəlki işlərinə baxmaq, daha sonra öz seçimini etmək lazımdır. 

Turizm informasiya texnologiyaları vasitəsilə reklamının təşkili üçün ilk 

növbədə axtarış sistemlərində və ehtiyatlar kataloqlarında qeydiyyatdan 

keçilməlidir. Bunlar məcburi xarakter daşıyan işlərdir. Bunun vasitəsilə şirkət 

özünə kiçik auditoriya və müştəri kütləsi yığa bilər. Şirkət öz reklam işini yalnız 

internet vasitəsilə qurmamalı, başqa vasitələrə də müraciət etməlidir. Turizm 

şirkəti reklam üçün kütləvi informasiya vasitələrindən, əsasən də gündəlik 

mətbuatdan istifadə edə bilər. 

Texniki cəhətdən yanaşdıqda informasiya texnologiyalarının imkanlarının 

qeyri-məhdud olduğunu nəzərə alaraq onun insanların həyatında və iqtisadi 
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fəaliyyətində, o cümlədən turizm biznesi sahəsində də rolunun hər keçən gün 

ərzində artdığını görmək mümkündür. İnsan tələbatının sonsuz olduğunu, bu 

tələbatların ödənilə bilməsi üçün resursların məhdud olduğunu nəzərə alarıqsa 

onlardan səmərəli şəkildə istifadə olunması mühüm məsələ kimi qarşıda durur. 

Bunun həll edilə bilməsi üçün isə həmin resurslar və onlardan istifadəfnin təşkili 

haqqında kifayət qədər informasiyaya malik olmaq zərurəti yaranır. İnformasiya 

texnologiyasınıın da sonsuz imkanlarından istifadə etməklə iqtisadiyyatın bütün 

sahələrində olduğu kimi dövrümüzün ən populyar sosial-iqtisadi hadisəsi olan 

beynəlxalq turizmin təşkili məsələsində də səmərəli nəticələr əldə etmək 

mümkündür. 

Son illərdə Azərbaycanda turizmin inkişafına xüsusi önəm və qayğı göstərilir. 

Turizmin mədəniyyət ilə bir dövlət qurumunda birləşməsi onun inkişafı üçün yeni 

imkanların yaranmasına təkan vermişdir. Bu, turizmin inkişaf etdirilməsi ilə 

yanaşı, həmçinin Azərbaycan mədəniyyətinin və milli irsin də təbliğ olunmasına 

yardım edir. Ənənəvi təbliğat vasitələri (çap məhsulları, beynəlxalq sərgilərdə 

iştirak, video və kino çarxlarının istehsalı) ilə yanaşı elektron resursların bu 

səpgidə artırılması və yayılması çox zəruridir. Respublikada bu sahədə mövcud 

olan elektron resurslarının təhlili onları 3 kateqoriyaya bölməyə imkan verir.  

Bunlardan birincisi, ümumrespublika, dövlət əhəmiyyətli məlumat 

portallarıdır. Onlar ilk öncə ölkə haqqında ümumi və ətraflı məlumatın 

yerləşdirilməsi məqsədinlə xidmət edirlər. Belə resurslardan ilk növbədə 

www.azerbaijan.az portalı qeyd olunmalıdır. Bundan başqa UNDP ilə Mədəniyyət 

və Turizm Nazirliyinin birgə layihəsi çərçivəsində yaradılan ixtisaslaşmış turizm 

portalı da eyni məqsədlidir.  

İkincisi, ölkədaxili turizm sahəsində çalışan aidiyyətli qurum və şirkətlərin 

elektron resursları. Bunlardan İmprotex travel, Sevgun Travel, Absheron Tour və 

Caspian İnvest Commerce şirkətlərinin veb-resursları xüsusilə maraqlı və 

diqqətəlayiqdir. Adı çəkilən şirkətlərin saytlarında ölkənin müxtəlif bölgələrinin 

turizm imkanlarının təqdimi ilə yanaşı şirkətlərin göstərdiyi geniş çeşidli xidmət və 

turlar barəsində məlumat da öz yerini tutmuşdur.  
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Nəhayət, üçüncüsü otel və istirahət mərkəzlərinin elektron məhsullarıdır. 

Bunlar başlıca olaraq Bakıda yerləşən otellərə aiddir. Onlarla qısa tanışlıq belə bir 

fikir söyləməyə imkan verir ki, əksər rekreasiya obyektləri olan otel və istirahət 

mərkəzlərinin veb –məhsulları təqdimat və tanışlıq daha doğrusu bir növ reklam 

xarakteridir.  

Ümümiyyətlə respublikada sözü gedən sahədə mövcud olan internet 

məhsullarının təhlili belə bir nəticə çıxarmağa imkan verir ki, onların böyük bir 

hissəsi təqdimat və promouşn xarakteridir.  

Internetin interaktiv imkanlarından yalnız forumlar kimi xidmət təklif olunur. Bu 

da sözsüz ki, ölkədə e-biznesin və e-commerce – nin zəif inkişafından irəli gəlir. 

Ümid etmək olar ki, həmin problemin həlli elektron turizmin daha sürətli 

inkişafına təkan verəcəkdir. 
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НЯТИЖЯ ВЯ ТЯКЛИФЛЯР 

 

Фикримизжя, мцасир инкишаф мярщялясиндя харижи тижарят münasibətləri арзу 

едилян сявиййядя формалаша билмяси бир тяряфдян реал базарын щяля тяшяккцл 

мярщялясиндя олмасы, диэяр тяряфдян онун цмумигтисади сийасятин тяркиб щиссяси 

кими чыхыш етмяси иля баьлыдыр. Сющбят щяр шейдян яввял, елемент-систем гаршылыглы 

мцнасибятляринин арашдырылан сяпэидя даща дяйишкян вя даща мцжярряд 

олмасында эедир. 

Xidmətlərlə beynəlxalq ticarət  ölkədə istehsalı genişləndirmək,  bununla da 

ölkənin gəlirini artırmağa imkan verir. Sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin 

iqtisadi cəhətdən zəif inkişaf etmiş ölkələrlə ticarət aparması xüsusilə əlverişlidir. 

Bunun əsas səbəbi odur ki, iqtisadi cəhətdən zəif inkişaf etmiş ölkələrə göndərilən 

sənaye məhsulları nisbətən yüksək qiymətlə satılır, həmin ölkələrdəki xammallar 

isə aşağı qiymətlə alınır. 

Xidmətlərlə beynəlxalq ticarətdə əsas məqam ondan ibarətdir ki, əksər 

hallarda hansısa bir anda xidmətin satıcısı və alıcısı arasında fiziki kontakt 

olmalıdır. Yalnız bu halda ticarət üzrə saziş başlana və ya həyata keçirilə bilər.  

Bildiyimiz kimi xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin sürətli inkişafına aşağıdakı 

amillər əhəmiyyətli təsir göstərmişdir:  

- dünyanın əksər ölkələrində uzunmüddətli iqtisadi yüksəliş işgüzar 

aktivliyin, əmək məhsuldarlığının, şirkətlərin gəlirlərinin və əhalinin 

ödəmə qabiliyyətinin artmasına gətirib çıxarmışdır;  

- elmi-texniki tərəqqi istehsalın həcminin genişlənməsinə, xidmətlərin 

yeni növlərinin və onların tətbiqi sferasının genişlənməsinə səbəb 

olmuşdur;  

- ölkələrin beynəlxalq iqtisadi əlaqələrinin və BİM formalarının 

inkişafı;  

- xidmətlərlə ticarətin inkişafında insan faktoru, ehtiyacların daim 

artması qanunu özünəməxsus rol oynamışdır;  
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- insanın intellektual və fiziki imkanlarının təkmilləşdirilməsinə, onun 

mədəni və sosial ehtiyaclarının təmin edilməsinə yönəldilmiş 

xidmətlər sektoru genişlənmişdir. 

Xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin sürətlə artımı həmçinin əmtəə dövriyyəsi və 

sərmayələr arasında qarşılıqlı əlaqənin güclənməsi, dünya bazarının qloballaşması, 

milli iqtisadiyyatların “açıqlığı”nın genişlənməsi ilə əlaqədardır. 

Beynəlxalq ticarətin coğrafi strukturu ərazi və ya təşkilati əlamətlərinə görə 

formalaşdırılmış ayrı-ayrı ölkələr və ya onların qrupları arasında əmtəə və xidmət  

axınları bölgüsünü əks etdirir. Xidmətlərlə dünya ticarətinin ölkələr üzrə 

bölgüsündə sənayecə inkişaf etmiş ölkələr üstünlük təşkil edir.  

Bir ölkənin tənzimləmə tədbirləri digər dövlətlərin iqtisadiyyatına birbaşa 

təsir göstərir ki, bu dövlətlər də öz növbəsində istehsalçılarını və istehlakçılarını 

müdafiə etmək üçün cavab tədbirlər görürlər. Bu tənzimlənmənin dövlətlərarası 

səviyyədə həyata keçirilməsi zəruriliyini ortaya çıxarır. 

Ölkələr beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlıq və eləcə də elmi-texniki əməkdaşlıq 

etmək yolu ilə öz milli iqtisadiyyatın dirçəldilməsi üçün qarşıya çıxan problemləri 

həll etməklə istehsalın səmərəliliyini artırmaq, elm və texnikanı daha da inkişaf 

etdirmək yollarını axtarırlar. Bütün bunlara nail olmaq üçün ölkəmiz beynəlxalq 

iqtisadi və o cümlədən ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsinə və inkişafına 

çalışmaqla beynəlxalq əmək bölgüsünün üstünlüklərindən yararlanmalıdır. 

Beynəlxalq əmək bölgüsü dünya təsərrüfatının yaranmasına və inkişafına gətirib 

çıxardır. 

Bir məsələni də qeyd etmək lazımdır ki, xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin 

inkişafına təsir edən əsas amillərdən biri turizm və maliyyə xidmətləridir. Müasir 

dövrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı turizm və 

maliyyə xidmətlərindən də kənarda qalmamışdır. Hal-hazırda turizm və maliyyə 

xidmətlərinin forması dəyişmiş və ölkənin xidmətlərlə beynəlxalq ticarətinin 

inkişafında daha perspektivli sahəyə çevrilmişdir. Bu məqsədlə ölkənin xidmətlərlə 

beynəlxalq ticarətinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə qeyd edilən sahələrə daha geniş 

diqqət göstərilməli və aşağıda qeyd edilən bir sıra tədbirlər həyata keçirilməlidir: 
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 - istifadə olunan nəqliyyat növündən asılı olmayaraq fərdi və kollektiv 

qaydada  həyata keçirilən  turizm səyahətlərini sadələşdirmək. 

 - pasport, viza, tibbi və valyutar yoxlamaları və xaricdəki turizm təmsilçiliyi 

statusu üzrə rəsmiyyətçiliklərin sadələşdirilməsi üzrə müvafiq qəraların qəbul 

edilməsi ilə turizm səfərlərinin, səyahətlərinin genişləndirlməsinə səmərəli töhfə 

vermək. 

 - turistlərə tətbiq olunan hüquqi müddəaların liberallaşmasına imkan verən 

və turistlərə xidmət edən turizm müəssisələri, turizm agentliklər və digər 

təşkilatların fəaliyyətinə aid olan texniki normalara uyğun olaraq turizm 

səyahətlərinin sadələşdirilməsi  məqsədilə qəbul edilmiş və icra olunan Budapeşt 

Konvensiyası ilə birgə əməkdaşlıq edilir. 

- turizmin məktəblərin  və ali təhsil müəssisələrinin tədris planına  daxil 

edilməsi yolu ilə ayrı-ayrı şəxslərin turizmə hazırlanması. 

- turizm peşəsinin reytinqinin yüksəldilməsi və xüsusilə gənclərin bu sahənin 

seçməsinin  həvəsləndirilməsi 

- turzm sahəsində təkcə tədris deyil, həm də heyətin mübadiləsi və 

diplomların qarşılıqlı olaraq tanınmasını asanlaşdıran beynəlxalq səviyyəli 

standartlaşdırılmış  tədris planı əsasında  təhsil verən tədris  müəssisələri 

şəbəkəsinin yaradılması.  

- bu sahədə  YUNESKO-nun tövsiyyələrinə görə səviyyələrindən asılı 

olmayaraq bütün turizm heyəti və müəllimlərin ixtisasartırma kurslarının 

keçirilməsində əməkdaşlıq  

- turizm sənayesində rəqabətin gücləndirilməsi, inhisar meyllərinə qarşı 

tədbirlərin həyata keçirilməsi; 

- turizm sahəsində sahibkarlığın,ilk növbədə,kiçik və orta sahibkarlığın inki-

şafı üçün müvafiq şəraitin yaradılması; 

- mülkiyyət formasından asılı olmayaraq turizm məqsədilə ölkəyə gətirilən 

texnoloji, mehmanxana avadanlığı və nəqliyyat vasitələri üçün üç il müddətinə 

gömrük rüsumlarının tətbiqinin dayandırılması; 
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- yeni yaradılmış turizm təşkilatı və müəssisələrinə vergi güzəşlərini tətbiq 

olunması; 

- turistlərin tələbatının ödənilməsi üçün kiçik şəxsi mehmanxanalar şəbəkə-

sinin və başqa yerləşdirmə obyektlərinin formalaşması üçün şəraitin yaradılması. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Если учесть, что объектом международной торговли выступают товары 

и услуги, то можно выделить две его формы – международную торговлю 

товарами и международную торговлю услугами. 

 Международная торговля услугами это особая форма мировых 

хозяйственных связей, отражающая обмен услугами между продавцами и 

покупателями различных стран. Туризм и финансовые услуги являются 

формами международной  торговли услугами. 

Опыт развитых стран показывает, что международная торговля услугами 

это мощная сила, воздействующая на развитие экономики страны. Она играет 

важную роль в формировании государственного бюджета, в стабилизации 

торгового баланса. Но роль международной торговли услугами этим не 

ограничивается. Развитие международной торговли услугами справляется с 

такой тяжелой проблемой в стране, как безработица, оказывает влияние на 

все сферы экономики и стимулирует их развитие. 

Все отмеченные выше задачи исследованы в представленной 

магистерской работе и получены соответствующие результаты. 

В магистерской диссертационной работе исследованы теоретические 

основы международной торговли услугами, исследованы такие сферы, как 

туризм и финансовые услуги в международной торговле услугами и 

проведен системный анализ направлений развития международной торговли 

услугами.  
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SUMMARY 

 

Considering that the goods and services are objects of the international 

trade, we must distinguish between international trade of goods and services. 

International trade of services are special form of international relations 

that reflects trade of services between different countries buyers and sellers. 

Tourism and financial services are forms of international trade of services. 

Experiences of development countries shows that international trade of 

services is most affective force on the country economy. That plays leading part 

on the  budget and stabilization trade balance. Develoment of international trade 

of services afford to solve problems like unemployment, economic recovery. 

All above them was investigated at the master dissertation. 

At master dissertation theoretical bases of international trade of 

services was explorated, tourism and financial services in the international 

trade of services was analysised and development ways of the international 

trade of services researched. 
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REFERAT 
 
 

İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, xidmətlərlə beynəlxalq ticarət 

iqtisadiyyata təsir göstərən güclü qüvvədir. O, dövlət büdcəsinin formalaşmasında, 

ticarət balansının sabitləşməsində mühüm rol oynayır. Lakın xidmətlərlə 

beynəlxalq ticarətin rolu bununla bitmir. Xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin inkişafı 

ölkədə işsizlik kimi ağır bir problemin öhdəsindən gəlir, ölkə təsərrüfatının bütün 

sahələrinə təsir göstərir və onların inkişafını stimullaşdırır. Bundan başqa 

fikrimizcə xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin inkişafı və daha səviyyəli olması 

ölkənin prestijinə böyük təsir güstərir. Buna görə də xidmətlərlə beynəlxalq 

ticarətin inkişafina nail olmaq ölkənin başlıca məqsədlərindən olmalıdır. Bunun 

üçün beynəlxalq ticarətin bazar münasibətlərini öyrənmək və düzgün şəkildə 

tənzimləmək lazımdır. Xidmətlərlə beynəlxalq ticarətdə turizmin rolu danılmazdır.  

Beynəlxalq ticarətin obyekti olan xidmətlər özünün iqtisadi təbiətinə görə adı 

ticarət edilə bilən əmtəədən heç nə ilə fərqlənmir. Buna görə də beynəlxalq 

ticarətin bütün tələb və təklif nəzəriyyələrini qeyri-faktor xidmətlərlə ticarətə 

münasibətdə də tətbiq etmək olar. 

Xidmətlərlə ticarətdə əsas məqam ondan ibarətdir ki, əksər hallarda hansısa 

bir anda xidmətin satıcısı və alıcısı arasında fiziki kontakt olmalıdır. Yalnız bu 

halda ticarət üzrə saziş başlana və ya həyata keçirilə bilər. Xidmətlərlə beynəlxalq 

ticarətdə sazişlərin həyata keçirilməsinin bir neçə mexanizmi mövcuddur: 

� Alıcının mobilliyi. Hansısa bir ölkənin rezidenti olan xidmət alıcısı 

digər bir ölkənin rezidenti olan xidmət satıcısının yanına gəlir. Alıcının 

mobilliyi adətən ona əsaslanır ki, xaricdə o, öz ölkəsində olmayan xidmətləri 

(turizm), keyfiyyəti daha yüksək olan xidmətləri (təhsil, səhiyyə) və ya 

dəyəri aşağı olan xidmətləri (gəmi təmiri) əldə edə bilər. 

Satıcının mobilliyi. Hansısa bir ölkənin rezidenti olan xidmət satıcısı digər bir 

ölkənin rezidenti olan xidmət alıcısının yanına gəlir. Satıcının mobilliyi adətən ona 

əsaslanır ki, onun alıcısı xaricdə yerləşir və satıcının yanına gəlmək imkanı yoxdur 
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(auditor və muhasibat xidmətləri) və ya xidmətin özü spesifik xarakter kəsb edir 

(tikinti).  

Hal-hazırda dünya ölkələrinin əksəriyyəti milli iqtisadiyyatın inkişaf 

etdirilməsi məqsədilə xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin inkişafına böyük əhəmiyyət 

verirlər. Ölkəmiz də keçən müddət ərzində bu sahənin inkişafı məqsədilə turizm 

sektorunun inkişafına xüsusi səy göstərmiş və bu sahənin genişlənməsi məqsədilə 

lazımi hüquqi və infrastruktur bazanı formalaşdırmışdır. Bütün bu siyasətin nəticə 

olaraq ölkəmizdə turizm günü-gündən inkişaf edir. Məhz bu səbəbdən də təqdim 

edilən magistr dissertasiya işinin mövzusu mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Magistr dissertasiya işi giriş, üç fəsil və nəticə və təkliflərdən ibarətdir. 

Dissertasiya işinin birinci fəslində xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin nəzəri 

əsasları, xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin əsas xüsusiyyətləri və xidmətlərlə 

beynəlxalq ticarətin inkişafında turizmin rolu öyrənilmişdir. 

Işin ikinci fəslində xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin inkişafına təsir edən urizm 

bazarı və xidmətlərlə beynəlxalq ticarətdə turizmin inkişaf perspektivləri 

araşdırılmışdır. 

Magistr dissertasiya işinin üçüncü fəslində isə ölkədə xidmətlərlə beynəlxalq 

ticarətin müasir durumu, ölkə iqtisadiyyatında xidmətlərlə beynəlxalq ticarətin 

inkişaf problemləri və ölkənin xidmətlərlə beynəlxalq ticarətinin inkişaf 

perspektivləri tədqiq edilmişdir. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 


