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Xülasə. Tədqiqatın məqsədi Azərbaycanın turizm sahəsinin inkişaf 

perspektivlərinin təhlilindən ibarətdir. Məqalədə ölkənin daxili və xarici 

turizm inkişafına təsir edən amillər araşdırılmış, qonşu ölkələrlə aparılmış 

müqayisəsi nəticəsində qlobal turizm bazarında pandemiyadan öncə ölkənin 

qazandığı mövqe müəyyənləşdirilmişdir. 
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Abstract. The paper examines the prospects for 
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affecting the development of domestic and foreign 
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Резюме. В статье исследуются перспективы 

развития туризма в Азербайджане. 

Рассматриваются факторы, влияющие на 

развитие внутреннего и внешнего туризма в 

стране. С помощью сравнения с соседними 

странами определяется положение страны на 

мировом туристическом рынке до пандемии. 
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1. Giriş 

Azərbaycan iqtisadiyyatı ilk növbədə ümumi milli gəlirin mühüm hissəsini təşkil edən 

neft gəlirlərinə əsaslanır. Təbii ki, neft ehtiyatları məhduddur, və enerji ehtiyatlarının istehsalı 

prosesi də dəyişir. Buna görə turizm sənayesi, xüsusilə ekoturizm, ölkənin valyuta gəlirlərinin 

bir hissəsini təmin etmək üçün alternativ ola bilər. Səyahət və turizm sektorunun rəqabət 

qabiliyyətliliyi indeksi bir çox ölkənin üstünlüklərini təsdiq edir. Ekspertlərin fikrincə, 

xüsusilə də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə, turizm böyük əhəmiyyət kəsb edir, çünki onun 

vasitəsi ilə iqtisadiyyatı diversifikasiya etmək, kənd yerlərində yeni iş yerləri açmaq və 

gəlirləri artırmaq, iqtisadiyyatın qeyri-xammal sahələrini inkişaf etdirmək mümkündür. 

Mürəkkəb iqtisadi şəraitdə turist xidmətlərinin istehlakçısı, qəbul edən ölkə iqtisadiyyatının 

əsas investoruna çevrilir. Təbii, tarixi və mədəni potensialını nəzərə alaraq, Azərbaycanın 

qlobal turizm bazarında uğurlu iştirakı olduqca real görünür. Pandemiyadan öncəki son illərdə  
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xarici turizmin dinamikasında müsbət meyllər xüsusilə nəzərə çarpır. Lakin qeyd etməliyik ki, 

hələ ki ölkəyə böyük gəlir gətirən xarici turizmin gələnlər sahəsində Azərbaycan qonşu 

ölkələrlə, xüsusilə Gürcüstanla müqayisədə xeyli geri qalır, halbuki Azərbaycan olduqca 

yüksək turizm potensialına malikdir. Heç şübhəsiz ki, bu geriliyin səbəbləri dərindən 

araşdırılaraq operativ tədbirlər görüldüyü təqdirdə Azərbaycana gələn xarici turistlərin sayı 

böyük templərlə artmağa başlayacaqdır. Bizim fikrimizcə birinci növbədə Azərbaycana turist 

səyahəti etmək istəyən xarici ölkə vətəndaşları üçün viza rejiminin daha da asanlaşdırılması 

və ya tamamilə aradan qaldırılması üzrə tədbirlər davam etdirilməlidir. 

 

2. Azərbaycanda turizmin hazırkı vəziyyəti 

Aparılan araşdırmalar Azərbaycan dövlətinin pandemiyadan öncəki illərdə turizm 

sahəsindəki dinamikasının müəyyənləşdirilməsinə istiqamətlənmişdir. Həmin dövrlər dünya 

turizmində olan inkişaf perspektivlərinə uyğun müəyyənləşdirilmişdir. Bu baxımdan turizm 

sektorunda yeni olan dövlətimizin əldə etdiyi nailiyyətlər ümumi təhlilər əsasında ortaya 

çıxarılır.  

Belə ki, dünya iqtisadi forumunun analitik qrupu tərəfindən, hər iki ildən bir, səyahət 

və turizm sektorunun rəqabət qabiliyyəti indeksi tərtib edilir. Onun hazırlanması zamanı 

beynəlxalq təşkilatlardan, səyahət və turizm sahəsində ekspertlərdən ibarət olan ümumi 

mənbələrdən əldə edilmiş məlumatlardan istifadə edilir. Hesabatda turizm və səyahət 

sektorları üçün rəqabət qabiliyyətli amillərin ölkələrarası təhlili yer alır ki, bu da biznes 

qərarlarının verilməsi üçün faydalı olan və səyahət və turizm sektorunu inkişaf etdirmək 

istəyən hökumətlər üçün dəyərli olan müqayisələri təmin edir. 

Həmin tədqiqatda hər bir ölkənin iqtisadiyyatına dair təhlillər, onların reytinqləri və 

ranqları, eləcə də əsas rəqabət üstünlükləri və çatışmazlıqları əks olunmuşdur. Hesabatda 

həmçinin əsas diqqət ölkələrdə mövcud olan iqtisadi inkişaf problemləri və viza rejimi ilə 

əlaqəli problemlər, turizm sektorunun yeni iş yerlərinin yaradılmasına təsiri, nəqliyyat 

infrastrukturunun iqtisadi inkişafa təsir, dəyişən beynəlxalq mühitdə yerli rəqabət 

üstünlüklərindən istifadənin böyük əhəmiyyətə malik olması barədə də fikirlər göstərilmişdir.  

Travel and Tourism Competitiveness Index  tədqiqatı strateji partnyorları olan Booz & 

Company və digər partnyorları ilə,  Beynəlxalq hava nəqliyyatı assosiasiyası (IATA), Təbiəti 

Qoruma üzrə Beynəlxalq Birlik (IUCN), Ümumdünya Turizm Təşkilatı (UNWTO) və Dünya 

Səyahət və Turizm Şurası (WTTC), VISA, Deloitte, Hilton, Marriott və s. məlumatları 

əsasında aparılmışdır. 

Əsasən ölkələrin səyahət və turizm sektorunun rəqabət qabiliyyətliliyi indeksi 4 əsas 

göstəricilər qrupundan ibarətdir: ətraf mühit, siyasət, infrastruktur, təbii və mədəni resurslar. 

Bura 14 altgöstərici də daxildir: beynəlxalq açıqlıq, biznes mühiti, ekologiya, mühafizə və 

təhlükəsizlik, sağlamlıq və gigiyena, prioritetlik, hava nəqliyyatı infrastrukturu, yerüstü və su 

nəqliyyatı infrastrukturu, xidmət infrastrukturu, İKT infrastrukturu, turizm və qonaqpərvərlik 
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sahəsində qiymət siyasəti, əmək ehtiyatları, təbii ehtiyatlar, mədəni ehtiyatlar və işgüzar 

səyahətlər. 

Bu əsas və alt göstəricilik sayəsində əldə olunan səyahət və turizm sektorunun rəqabət 

qabiliyyətliliyi indeksi bir çox ölkələrin üstünlüklərini müəyyənləşdirməyə imkan verir. Əldə 

olunan nəticələrə görə, bu göstəriciləri inkişaf etməkdə olan ölkələrdə də müşahidə etmək 

mümkündür. Bu imkanların vasitəsilə həmin ölkələr  iqtisadiyyatın diversifikasiyası, kənd 

yerlərində yeni iş yerlərinin açılışı, iqtisadiyyatın qeyri-xammal sahələrinin inkişaf etdirilməsi 

ilə gəlirləri artırmağa nail olurlar. Mürəkkəb iqtisadi şəraitdə turist xidmətlərinin istehlakçısı, 

qəbul edən ölkə iqtisadiyyatının əsas investoruna çevrilir [1]. 

2017-ci ildə tərtib edilən reytinqə əsasən, rəqabət indeksi 3,7 olmaqla, Azərbaycan 

turizm sahəsində reytinq cədvəlində 71-ci yeri tutur. Bizim ən yaxın qonşumuz olan 

Gürcüstan isə həmin reytinqdə 3,7 idekslə 70-ci yerdə göstərilir. Bu təhlildən alınan nəticələrə 

əsasən, pandemiyadan öncə turizm sahəsinin inkişaf etdiyi bir dövrdə Azərbaycan Rusiya 

(4,15 indeksi ilə 43-cü yer) və Türkiyədən (4,14 indekslə 44-cü yer) geri qalsa da, 

Qazaxstandan (3,59 indekslə 81-ci yer), Ermənistandan (3,53 indekslə 84-cü yer), 

Ukraynadan (3,5 indekslə 88-ci yer) və İrandan (3,43 indekslə 93-cü yer) xeyli irəlidədir [2]. 

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən, 2013-cü ildə Azərbaycanda 197 

səyahət agentliyi və turoperatoru fəaliyyət göstərirdi. 2018-ci ildə isə onların sayı 1,9 dəfə 

artaraq, 374-ə çatmışdır. Həmin dövr ərzində burada fəaliyyət göstərən işçilərini sayı 19,9 % 

artaraq, 2074 nəfərə çatmışdır. Əgər 2013-cü ildə səyahət agentlikləri və turoperatorların əldə 

etdikləri gəlir 29600,9 min manat təşkil edirdisə, 2018-ci ildə bu rəqəm 1,9 dəfə artaraq, 

56439,4 min manat təşkil etmişdir. Bu dövr ərzində turizm sahəsində məhsul və xidmətlərin 

istehsalına çəkilən xərclər 25292,5 min manatdan 46085,1 min manata qədər (1,8 dəfə) 

artmışdır [3, s. 12].  

Ölkə üzrə səyahət agentlikləri və turoperatorlar tərəfindən qəbul edilmiş və 

göndərilmiş turistlərin sayı 2013-cü ildə 104764 nəfər təşkil etmişdirsə, bu rəqəm 2018-ci ildə 

1,3 dəfə azalaraq, 83722 nəfər təşkil etmişdir [3, s. 12]. 

Hələ pandemiyadan öncəki son illərdə Azərbaycan hökuməti qeyri-neft sektorunun 

daha yüksək templərlə inkişaf etdirilməsinə böyük diqqət yetirmiş və bu sahədə müvafiq 

tədbirlər görmüşdür. Bu, qeyri-neft sektorunun ən perspektivli sahələrindən biri olan turizmin 

inkişafına istiqamətləşmişdir. Məlum üzrə, Azərbaycanda turizmin inkişafı üçün çox böyük 

potensial imkanlar mövcuddur. Buna görə də Azərbaycanda həm daxili, həm də xarici 

turizmin dinamikasını xarakterizə edən cəhətlərinin öyrənilməsi xüsusi önəm daşıyır.  

Məlum olduğu kimi ölkəyə valyuta axınını təmin edən başlıca sahələrdən biri xarici 

turuzmdir, daha doğrusu xaricdən ölkəyə gələn turistlərlə bağlı sahədir. Bunu nəzərə alaraq 

tədqiqatımızı ilk olaraq, Azərbaycana pandemiyadan öncə səfər edən xarici ölkə 

vətəndaşlarının sayının dinamikasının təhlilindən başlayaq. 
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Azərbaycana gələnlərin dinamikasınının təhlili göstərir ki, Rusiyadan, Gürcüstandan, 

Ukraynadan və Qazaxstandan bütövlükdə gələnlərin tərkibindəki pay ilbəil azalmaqdadır. 

Belə ki, bu 4 ölkədən gələnlərin payı 2013-cü ildə 71,5% olduğu halda, 2014-cü ildə -  71,0%, 

2015-ci ildə - 66,8%, 2016-cı ildə - 59,5%, 2017-ci ildə - 55,1% və 2018-ci ildə - 55,7% 

olmuşdur. Bununla yanaşı digər ölkələrdən gələn turistlərin sayı intensiv olaraq artmış və  bu 

da Azərbaycanda xarici turizmin sürətlə inkişaf etməsinə dəstək olmuşdur.  

2014 və 2015-ci illərdə Rusiyadan gələnlərin sayının belə kəskin azalmasının səbəbi 

Rusiyanın Ukraynaya məxsus olan Krım yarımadasını ilhaq etməsi ilə bağlı olaraq ABŞ və 

Avropa birliyinin Rusiyaya qarşı yeritdiyi iqtisadi sanksiyaların, həmin illərdə neftin 

qiymətinin kəskin azalmasının, Rusiya rublunun devalvasiyaya uğramasının nəticəsi olaraq, 

ölkənin iqtisadi böhrana uğraması olmuşdur. Yəni, bütün bunlar həmin illərdə Rusiyada 

əhalinin rifah səviyyəsinin kəskin pisləşməsinə və beləliklə də turist səfərlərinin azalmasına 

səbəb olmuşdur. Gürcüstandan gələnlərin sayının kəskin azalmasının başlıca səbəbi isə 

dolayısı ilə həmin illərdə neftin dünya bazarında qiymətinin kəskin azalması və 2015-ci ilin 

fevral və dekabr aylarında manatın iki dəfə devalvasiyaya uğraması ilə bağlı olaraq, 

Azərbaycanda müvəqqəti olaraq iqtisadi çətinliklərin yaranması və həmin dövrdə Gürcüstanın 

milli pulu ilə Azərbaycan manatı arasındakı valyuta kursunda qeyri-sabitliyin hökm sürməsi 

nəticəsində bu iki qonşu ölkə arasında ticarət və digər iqtisadi xarakterli gediş-gəlişlərin 

azalması olmuşdur.  

Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, bu dörd ölkə arasında Gürcüstandan gələnlərin 

sayının bütün gələnlər arasında yüksək çəkiyə malik olması bu ölkənin Azərbaycanla 

sərhəddə yerləşən “Şərqi Gürcüstan” vilayətinin (Kvemo-Kartli), yəni tarixi Borçalı ərazisinin 

əhalisinin əksəriyyətinin etnik azərbaycanlılardan ibarət olması ilə bağlıdır. Qeyd  edək ki, 

2002-ci ildə Gürcüstanda keçirilən əhalinin siyahıyaalınmasının məlumatlarına görə 

azərbaycanlılar Gürcüstan əhalisinin 284,8 min nəfərini və ya 6,5%-ni təşkil etməklə 

gürcülərdən sonra sayca bu ölkənin ikinci millət olmuşlar.  

Bunlardan əlavə Yaxın Şərqin zəngin ərəb ölkələrindən gələn turistlərinin sayı isə 

pandemiyadan öncəki son 3 ildə intensiv olaraq böyük templə artmışdır. Belə ki, BƏƏ, 

Səudiyyə Ərəbistanı, İraq, Küveyt, Qətər və Bəhreyndən gələn turistlərin birlikdə sayı 2018-ci 

ildə 288,5 min nəfərə çatmaqla,  Azərbaycana gələn bütün turistlərin 10,1%-ni təşkil etmişdir. 

Adı çəkilən ölkələrdən gələn turistlərin sayı 3 il əvvəl, yəni 2015-ci ildə cəmi 6,6 min nəfər 

olmaqla bütün turistlərin cüzi bir hissəsini təşkil edirdi (0,3%). Müqayisə üçün göstərək ki, bu 

ölkələrdən gələn turistlərin sayı 2018-ci ildə 2017-ci ilə nisbətən 26,3% artmışdır (2017-ci 

ildə onların sayı 228,4 min olmuşdur).  

2018-ci ildə Azərbaycana ən çox turist göndərən 3-cü ölkə Türkiyə, 4-cü ölkə isə İran 

olmuşdur. Türkiyədən gələnlərin sayının dinamikasını gözdən keçirdikdə görünən odur ki, 

pandemiyadan öncəki son 5 ildə bu ölkədən gələnlərin sayı 300 min ətrafında dəyişməklə 

sabit qalmışdır. Şübhəsiz ki, Türkiyədən Azərbaycana səfər edənlərin sayının yetərincə çox 

olması Türkiyənin Azərbaycanla qardaş ölkə olması,  ölkəmizlə iqtisadi, siyasi və mədəni 
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əlaqələr baxımından bu ölkənin ən önəmli yer tutması ilə bağlıdır. Bu baxımdan, təqdirə layiq 

haldır ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə, cari ilin 

(2019-cu il) sentyabr ayının birindən etibarən Türkiyə vətəndaşlarının Azərbaycana gəlişi 

üçün viza rejimi ləğv edildi.  

İrana gəldikdə isə qeyd edək ki, 30 milyon nəfərdən çox soydaşımızın yaşadığı bu 

qonşu ölkədən gələnlərin sayı 2015-ci ildən başlamış 2018-ci ilə qədər sürətlə artmağa 

başlamışdır. Belə ki, 2015-ci ildə İrandan Azərbaycana səfər edənlərin sayı 149,6 min nəfər 

olduğu halda, 2017-ci ildə artaraq 363,5 min nəfərə çatmışdır, başqa sözlə bu iki ildə onların 

sayı 2,4 dəfə artmış və 2017-ci ildə İran Azərbaycana turist göndərən 3-cü ölkə səviyyəsinə 

yüksəlmişdir. Lakin, 2018-ci ildə İrandan gələnlərin sayında kəskin azalma müşahidə 

edilmişdir. Bizim fikrimizcə bunun əsas səbəbi Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana qarşı yeni 

iqtisadi sanksiyalar yeritməsi ilə bağlı olaraq İranda iqtisadi vəziyyətin pisləşməsi, milli 

valyutanın kəskin şəkildə dəyərdən düşməsi və beləliklə İran əhalisinin maddi rifah 

səviyyəsinin olduqca aşağı düşməsi olmuşdur. Ehtimal etmək olar ki, İranda iqtisadi vəziyyət 

sabitləşdikdən sonra, bu ölkədən Azərbaycana turist axını artmağa başlayacaqdır. Belə ki, 

pandemiyaya qədər Cənubi Azərbaycandan olan soydaşlarımız Novruz bayramı günlərində 

bayram şənliklərini Bakıda keçirtməyə üstünlük verirdilər.  

Digər ölkələr sırasında gələn turistlər çoxluğunu pandemik şəraitdən öncə  Pakistan, 

Hindistan və s. kimi Asiya ölkələrinin payına aid etmək mümkündür. Bizim fikrimizcə, 

bütövlükdə müsəlman ölkələrindən gələnlərin sayının dinamik olaraq artması Azərbaycanın 

sosial-mədəni, məişət mühitinin və mətbəxinin müsəlmanlara daha münasib olmağından irəli 

gəlir. Ancaq təəssüf ki, hələlik Avropa ölkələrindən Azərbaycana gələnlərin sayında ciddi bir 

artım müşahidə edilmir.  

Nəticə. Məqalədə pandemiya öncəsi dövrdə xarici turistlərin ölkəmizə olan axınının 

səbəblərini müəyyənləşdirilmişdir. Göstərilir ki, lokdaundan öncəki 3 ildə xarici ölkələrdən 

gələnlərin sayının dinamik olaraq sürətlə artmasının əsas səbəblərindən biri Azərbaycan 

vizasının internet üzərindən alınmasını təmin edən asanlaşdırıcı yeniliklər olmuşdur. Bundan 

əlavə bunu, 2018-ci ildə Azərbaycana səfər edən 2.850 min əcnəbinin 2.605 min nəfərini və 

ya 91,4%-ni turizm məqsədilə gəlməsini əsas götürsək, inkişaf etməkdə olan ölkəmizin 

gözəllilkəri ilə əlaqələndirmək olar. Şübhəsiz ki, burada Azərbaycanın rəsmi qurumlarının 

xarici turistlərin ölkəyə cəlb edilməsi üzrə fəaliyyətini, Azərbaycanda keçirilən müxtəlif 

profilli kütləvi beynəlxalq tədbirlərin, səyahət agentliklərinin və turoperatorların rolunu da 

qeyd etmək lazımdır. Amma Azərbaycandan xaricə gedən turislərin sayının Azərbaycana 

gələn turistlərin sayından xeyli çox olmasını da qeyd etməmək mümkün deyil. Bu, heç də 

arzu olunan hal deyil. Bu meylin qarşısının alınması daxili turizmin genişləndirilməsi, 

keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, rəqabət qabiliyyətinin artırılması ilə baş verə bilər.  

 

 



B. HACIYEV: PANDEMİYADAN ƏVVƏLKİ DÖVRDƏ AZƏRBAYCANDA XARİCİ…   
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