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Xülasə. Məqalədə COVID-19 pandemiyasının turizm sektoruna təsirləri və 

gözlənilən bərpa müddəti ilə bağlı verilən proqnozlar qiymətləndirir. 

Postpandemiya dövründə meydana çıxacaq dəyişikliklər və Azərbaycanın 
buna hazırlıq səviyyəsi ilə bağlı təkliflər verilir. 

 

Açar sözlər: COVID-19, ÜDM, turizm, postpandemiya, antiböhran 

tədbirləri. 
        

ASSESSING THE IMPACT OF THE 

COVID-19 PANDEMIC ON THE TOURISM 

SECTOR 

 

Arzu Huseyn 
Azerbaijan Tourism and Management University, 
Baku, Azerbaijan 
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Резюме. В статье рассматривается влияние 

пандемии COVID-19 на туристический сектор 

и ожидаемый период восстановления. Пред-

лагаются предложения об изменениях, 

которые произойдут в период постпандемии, и 

об уров-не готовности Азербайджана к ним. 
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1. Giriş 

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 2020-ci ilin 11 mart tarixində yeni növ koronavirus 

pandemiyasını elan etməsi ilə dünyanın əksər ölkələri dövlət sərhədində məhdudlaşdırıcı rejimə 

keçildi və vətəndaşların səfərlərinə müvəqqəti məhdudiyyətlər tətbiq olunmağa başlanıldı. 

COVID-19 pandemiyasının dünya üzrə sürətlə yayılması iqtisadiyyatın bir çox sahəsində, o 

cümlədən turizm sektorunda ciddi geriləməyə səbəb oldu. Ümumdünya Turizm Təşkilatının 

(UNWTO) açıqladığı rəqəmlərdən də aydın olur ki, koronavirus infeksiyası ilə mübarizə 

tədbirləri nəticəsində zərər çəkən sektorlar arasında turizm ilk sırada qərarlaşmışdır. Belə ki, 

2010-2019-cu illərdə qlobal turizmin davamlı böyüməsi müşahidə edilsə də, COVID-19 

pandemiyası ilə mübarizə tədbirləri bu sahədə ciddi iqtisadi itkilərə səbəb olmuşdur. UNWTO 

hesablamalarına əsasən təkcə 2020-ci ilin birinci rübü ərzində qlobal səviyyədə turizm 

sektorunda 22 faiz azalma baş verdi və nəticədə 2019-cu ilin birinci rübü ilə müqayisədə 80 

milyard dollardan çox iqtisadi itki yaranmışdır. 2020-ci ilin növbəti rüblərində vəziyyət daha 

da gərginləşmiş və il ərzində turizm sektorunu böhrandan çıxarmaq mümkün olmamışdır.  
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UNWTO hesablamalarına əsasən COVİD-19 pandemiyasından turizm sahəsinə dəyən 

ziyanın məbləğı 900 milyarddan – 1,2 trilyon ABŞ dolları təşkil edəcəkdir [12]. Beynəlxalq 

Hava Nəqliyyatı Assosiyasiyasının məlumatına əsasən COVİD-19 pandemiyasının aviasiyaya 

birbaşa təsiri 2020-ci ildə bu sahədə işləyənlərin sayı 46 milyon azalaraq 41,7 milyon nəfərə 

düşüb və buda 52,5% iş yerinin ixtisarı, aviasiya işlərinin həcmi 4,8 milyon (43%) azalmış, 

58% turistlərin səyahəti azalmışdır [9]. 2020-ci ili aviasiya sənayesi 118 milyard dollar zərərlə 

başa vurduğu halda 2021-ci ildə də mənfəət əldə edə biməyəcəkdir. Belə ki, 2021-ci ildə isə bu 

sahənin zərərinin 38 milyard dollara endirəcəyi proqnozlaşdırılır. 

Qeyd edək ki,pandemiyanının bu sektora vurduğu zərərin miqyasını təsəvvür etmək 

üçün bir fakta nəzər yetirmək kifayətdir. IATA-nın hesabatında qeyd edilir ki, dünya üzrə hava 

yolları şirkətləri dövlətlərinə 111 milyard dollar vergi ödədiyi halda  COVID-19-un təsiri ilə 

173 milyard dollarlıq yardıma ehtiyac duymuşdurlar [8]. 

IATA-nın məlumatına görə, 2020-ci ildə sərnişin axını isə 66 faiz azalmış və bu da 

aviasiya tarixindəki ən kəskin azalmadır [9]. Aviaşirkətlərin maliyyə göstəricilərinin isə öncə 

Asiya Sakit Okeanda, sonra da inkişaf etmiş ölkələrdə yaxşılacağı proqnozlaşdırılır. Şübhəsiz 

ki, Covid-19 pandemiyasına qarşı peyvəndləmənin uğurlu alınması aviasiya, turizm, ictimai 

iaşə, təhsil xidmətləri,  bütövlükdə iqtisadiyyat üçün bərpa prosesini sürətləndirə bilər.  

Pandemiya dünyanın əksər ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da turizm sektoruna 

ciddi zərər vurmuşdur. 2019-cu illə müqayisədə 2020-ci ildə Azərbaycana gələn xarici şəxslərin 

sayı 4 dəfəyə azalmışdır. 2020-ci ildə ölkə mehmanxanalarında keçirilmiş gecələmələrin sayı 

2019-cu illə müqayisədə 3,3 dəfə azalaraq 999,8 min olmuşdur.  

Bu məqalədə də Covid-19 pandemiyasının turizm sektoruna təsirləri qiymətləndirilir, 

gözlənilən bərpa müddəti və postpandemiya dövrünə hazırlıqlarla bağlı təkliflər verilir.  

 

2. Covid-19 pandemiyası ilə bağlı dünyada turizm sektorunun mövcud vəziyyəti 

XXI əsrin ilk onilliyində hava səyahətləri bazarının (air travel market) liberallaşması, 

aşağı büdcəli havayolları şirkətlərinininkişafı, aviabilet sifarişlərini asanlaşdıran rəqəmsal və 

mobil texnologiyaların geniş yayılmağa başlaması turizm sektorunun böyüməsi təkan verdi. 

Nəticədə beynəlxalq turist sayı 2008-ci ildəki 920 milyondan 2018-ci ildə 1,45 milyard nəfərə 

yüksəldi. 

Turizmin inkişafı nəticəsində bir çox ölkənin ÜDM-də bu sektorun payı artmağa 

başladı. Hətta 2018-ci ildə Maldiv adalarında ÜDM-in təxminən 60 faizi, Palau dövlətində 

təxminən 40 faizi turizm sektoru hesabına formalaşmağa başladı. HəmçininTayland, 

Portuqaliya, Yamayka, İspaniya, Türkiyə, Dominik Respublikası kimi ölkələrin 

iqtisadiyyatında turizm sektoru mühüm rol oynamaqdadır.  

UNWTO məlumatına əsasən 2019-cu ildə beynəlxalq turizm daxilolmaları 1,5 trilyon 

ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2020-ci ildə isə bu daxilolmalarda 910 milyar - 1170 milyard ABŞ 

dollar arasında azalma baş vermişdir. Dünya səyahət məkanlarının demək olar ki, hamısına 

səyahət məhdudiyyətləri  tətbiq edilmişdir. 
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UNWTO məlumatlarına görə 2020-ci il qlobal turizm üçün ən uğursuz il kimi tarixdə 

öz yerini alacaqdır. Çünki 2020-ci ildə beynəlxalq səfərlər 74 faiz azalmışdır. Dünya 

miqyasında 2019-cu illə müqayisədə 2020-ci ildə 1 milyard daha az qonaq qarşılanmışdır. 

Müqayisə üçün qeyd edək ki, 2009-cu ildəki qlobal iqtisadi böhran zamanı bu sahədə 4 faiz 

azalma müşahidə olunmuşdur.  

UNWTO məlumatına görə beynəlxalq səfərlərdəki azalma ixracat gəlirlərində təqribən 

1,3 trilyon ABŞ dollar zərərə səbəb olmuşdur. Bu isə 2009-cu ilin qlobal iqtisadi böhran zamanı 

qeydə alınan itkilərdən 11 dəfə çoxdur. Böhran böyük hissəsi kiçik və orta müəssisələrdə 

olmaqla birbaşa turizm sektoru üzrə 100 ilə 120 milyon arasında işi risk altına almışdır. 

Qeyd edək ki, 2021-ci ilin birinci rübündə də pandemiya səbəbindən dünyanın bir çox 

ölkələrində sərt səyahət məhdudiyyətlərinin davam etməsi turizm sektorunun bərpası və 

inkişafı ilə bağlı proqnoz verməyi də çətinləşdirir. 

Elə UNWTO-un ekspertlər panelində keçirdiyi sorğunun nəticələri də 2021-ci il üçün 

qeyri-müəyyənliyin davam etdiyini göstərir. Belə ki, respondentlərin 45 faizi 2021-ci ilin 

turizm sektoru üçün 2020-ci ildə nisbətən daha perspektivli olacağını düşünsədə, 25 faiz oxşar 

bir performans, 3 faiz isə daha pis nəticələrin olacağını gözləyirlər.  

Onun da qeyd edək ki, bundan öncədə qlobal miqyasda böhranlar olmuş və turizm 

sektoru mənfi yöndə təsirlənmişdir. Məsələn, H1N1 epidemiyası, SARS və MERS  

xəstəliklərinin yayılması ilə bağlı yaranan böhranlar yaxın tariximizdə baş vermişdir. 

Ümumdünya Səyahət və Turizm Şurasının 2001-2018-ci illər üzrə apardığı araşdırmanın 

nəticələrinə görə terrorla bağlı böhrandan çıxmaq üçün ortalama müddətin 11,5 ay,  siyasi 

qarışıqlıqdan qaynaqlanan böhrandan çıxmaq üçün ortalama müddətin 22,5 ay; təbii 

fəlakətlərin yaratdığı böhranlardan çıxmaq üçün ortalama müddətinin 16,2 ay olduğu göstərilir. 

Son illərdəki epidemiyaların təsirinə nəzər yetirdiyimiz zaman H1N1 epidemiyasının 

dünya iqtisadiyyatına 44-55 milyard dollar civarında neqativ təsirinin olduğu və bu böhrandan 

çıxma müddətinin ortalama 19,5 ayın olduğu göstərilir.  

Covid-19 pandemiyasının yaratdığı böhrandan çıxış müddəti ilə bağlı proqnozlar isə 

müxtəlifdir. Proqnozlara görə turizm sektoru ancaq 2023-cü ildə 2019-cu ilin səviyyəsində 

özünü bərpa edəcəkdir.  

Ümumdünya Səyahət və Turizm Şurasının 2021-2024-cü illər üçün genişləndirilmiş 

ssenariləri, 2021-ci ilin ikinci yarısına qədər beynəlxalq turizmin canlanmasına işarə edir. Buna 

baxmayaraq, beynəlxalq gəlişlər baxımından 2019 səviyyələrinə qayıtmaq 4 il çəkə bilər. 

Mütəxəssislərin əksəriyyəti 2021-ci ildə, xüsusən 2021-ci ilin üçüncü rübündə beynəlxalq 

turizmin canlanmasını görür,  20%-i   isə bunun yalnız 2022-ci ildə baş verəcəyini gözləyir. 
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Şəkil 1. UNWTO Turizm Mütəxəssisləri Paneli arasında COVID-19-un turizmə təsiri və gözlənilən 

bərpa müddətinə dair qlobal bir sorğunun nəticəsi. Mənbə: [13] 

 

Koronavirusa qarşı peyvəndin yayılması və səyahət məhdudiyyətlərinin qaldırıldığı 

ehtimalına əsaslanaraq 2021-ci ilin ortasında beynəlxalq uçuşların bərpa ediləcəyi gözlənilir. 

Səyahət şərtləri normallaşdıqca və epidemiya qlobal səviyyədə nəzarət altına alındıqca bərpa 

işlərinin 2022-ci ilə qədər davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.  

Hər bir ssenari üçün bərpa müddətləri aşağıdakı kimi ümumiləşdirilmişdir:  

Ssenari 1:  2.5 ildə bərpa (2023-cü ilin ortaları) 

Ssenari 2:  3 ildə bərpa (2023-cü ilin sonu)  

Ssenari 3:  4 ildə bərpa (2024-cü ilin sonu)  

Bir müddət karantində olan insanların, karantindan sonra səyahət etmək istəyəcəkləri  

və bu səbəblə turizm destinasiyalarında sıxlıq müşahidə olunacağı fərq edilməkdədir.   

 

3. Covid-19 pandemiyasının Azərbaycanın turizm sektoruna təsiri 

Koronavirus pandemiyasının yaratdığı böhran nəticəsində digər ölkələrdə olduğu kimi 

Azərbaycanın da turizm sektorunda müşahidə olunmaqda davam edir. Dövlət Sərhəd 

Xidmətinin məlumatına əsasən 2020-ci ildə Azərbaycana dünyanın 155 ölkəsindən 795,7 min 

və ya 2019-cu illə müqayisədə 4 dəfə az xarici şəxs gəlmişdir. 
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Şəkil 2. 2019-2020-ci illərdə Azərbaycana gələn xarici şəxslərin sayı, min nəfər 

 

Şəkildən də göründüyü kimi koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını almaq 

məqsədilə Azərbaycan Respublikası ilə qonşu dövlətlər arasında dövlət sərhədində 

məhdudlaşdırıcı rejimin, eləcə də dünyanın əksər ölkələrində vətəndaşların səfərlərinə 

müvəqqəti məhdudiyyətlərin tətbiq olunması xüsusən də 2020-ci ilin aprel-dekabr aylarında 

ölkəmizə gələnlərin sayında kəskin azalmaya səbəb olmuşdur. 2020-ci ilin II, III və IV 

rüblərində Azərbaycana baş tutmuş səfərlər əsas etibarilə qeyri-turizm məqsədilə həyata 

keçirilmişdir. 

 

 

 

Şəkil 3. 2019-2020-ci illərdə turizm xidmətləri dövriyyəsi, milyon ABŞ dolları [5] 
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Məhz 2020-ci ilin II rübündən etibarən turizm xidmətləri dövriyyəsində də kəskin 

azalma baş vermişdir. Belə ki, 2019-cu ilin II rübündə 457 milyon ABŞ dolları dəyərində turizm 

xidmətləri ixrac edilmişdirsə, 2020-ci ilin II rübündə bu 5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 

2019-cu illə müqayisədə bu azalma 2020-ci ilin III  və IV rüblərində də davam etmişdir. 

Azərbaycanın Mərkəzi Bankının məlumatına görə, 2020-ci il üzrə qarşılıqlı turizm 

xidmətlərinin dövriyyəsi 4,9 dəfə azalaraq 715,9 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2020-ci il 

ərzində turizm xidmətləri üzrə idxalın  ixracı üstələməsi nəticəsində 107,5 milyon ABŞ dolları 

həcmində kəsir yaranmışdır [4]. Nəzərə alaq ki, 2016-cı ildən etibarən Azərbaycanda qarşılıqlı 

turizm xidmətlərinin dövriyyəsində müsbət saldo müşahidə olmuşdur. Məhz COVID-

19pandemiyasının təsir ilə 2020-ci ildə bu sahədə yenidən kəsir yaranmışdır.  

2020-ci il üzrə turizm xidmətləri ixracının 16 faizi işgüzar səfərlərin, 84 faizi isə şəxsi 

səfərlərin payına düşmüşdür. Bu müddətdə turizm xidmətləri idxalının isə 12 faizi işgüzar 

səfərlərin, 88 faizi isə şəxsi səfərlərin payına düşmüşdür 

Qeyd edək ki, 2020-ci ildə xarici ölkələr tərəfindən Azərbaycan rezidentlərinə turizmlə 

bağlı göstərilən xidmətlərin həcmi411,7 milyon ABŞ dollarıolmuşdur. Bunun 88,2 faizi 

Azərbaycan vətəndaşlarının şəxsi səfərləri ilə bağlıolmuşdur [5]. 

Təhlillərimiz nəticəsində aydın olmuşdur ki, 2019-cu ildə ölkəmizə gələnlərin 40 faizi 

hava yollarından istifadə etdiyi halda 2020-ci ildə bu rəqəm 27,6 faiztəşkil etmişdir.Buna da 

səbəb koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə hava yollarının 

fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılması ilə bağlı olmuşdur.     

2020-ci ildə mehmanxanaların gəlirləri keçən illə müqayisədə 3,9 dəfə azalaraq 116,8 

milyon manat olmuşdur.Belə ki, 60,2 faiz nömrələrin (otaqların) təqdim olunması üzrə 

xidmətlərdən, 29,0 faizi ictimai iaşə xidmətlərindən, 2,5 faizi müalicə və sağlamlıq 

xidmətlərindən, 8,3 faiz isə digər xidmətlərin göstərilməsindən əldə edilmişdir.  

Təhlillərimizdən də göründüyü kimi COVID-19 pandemiyasının Azərbaycanın turizm 

sektoruna vurduğu zərərin bərpası üçün xeyli müddət lazım olacaqdır.   

 

4. Postpandemiya dövründə turizm sektorunun inkişafı 

Azərbaycan Respublikasında turizm sektorunun inkişafı prioritet elan edilmiş və son 

illər bu sahədə dinamik inkişafa nail olunmuşdur. Dünya İqtisadi Forumunun 2019-cu ildə 

açıqladığı "Turizm və səyahətin rəqabət qabiliyyəti" adlı hesabatına əsasən Azərbaycan 

turizmdə biznes mühiti üzrə ötən hesabatla müqayisədə 57-ci mövqedən 28-ci pilləyə qədər 

irəliləməyə nail olmuşdur. Əldə olunan nailiyyətə əsasən hesabatda Azərbaycan “turizm 

sahəsində biznes mühiti üzrə dünyada ən çox inkişafa nail olmuş ölkə” statusunda 

qiymətləndirilmişdir. COVID-19 pandemiyası isə dinamik inkişaf edən bu sektora qısa müddət 

ərzində ciddi zərərlər vurmuşdur.  

2021-ci ilin birinci rübündə də dünya üzrə COVID-19 pandemiyasının yayılmağa 

davam etməsinə baxmayaraq, artıq postpandemiya dövründə turizm sektorunun inkişafı əsas 
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müzakirə mövzusudur. Bu sahənin ekspertlərinin proqnozlarına görə, peyvəndlənən insanların 

sayının çoxalması tədricən səyahət məhdudiyyətlərinin azaldılmasına töhfə verəcək və 2022-ci 

ildən etibarən vəziyyət normallaşmağa başlayacaqdır. Hətta 2021-ci ilin birinci rübündə 

COVID-19 virusunun yeni növünün ortaya çıxması bir çox dövlətləri səyahət 

məhdudiyyətlərini azaltmaq üçün səylərindən  geri çəkilməyə sövq edir. 

UNWTO Səyahət Məhdudiyyətləri Hesabatında  dünya üzrə 217 istiqamətində mövcud 

vəziyyətin təhlili aparılmışdır. Məlum olmuşdur ki, 2021-ci ilin fevral ayının əvvəlindən 

etibarən dünyadakı bütün istiqamətlərin 32 faizi (69 istiqamət) beynəlxalq turizm üçün 

tamamilə bağlıdır. Bunlarında təxminən yarısından çoxu (38 istiqamət) ən azı 40 həftə ərzində 

turistlər üçün bağlanılmışdır. Eyni zamanda, dünya üzrə istiqamətlərin 34 faizi indi beynəlxalq 

turistlər üçün qismən bağlıdır. 

Mövcud qeyri-müəyyənliklərə baxmayaraq, Azərbyacanda postpandemiya dövründə 

turizm sektorunun inkişafı üçün kompleks tədbirlər görməlidir. Xüsusən də “Azərbaycan 

Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin 2025-

ci ilədək Azərbaycanın həm region ölkələri arasında, həm də digər dünya ölkələri arasında 

cəlbedici turizm məkanlarından birinə çevrilməsinə hədəfinə nail olmaq vacibdir. 

Qeyd edək ki, 2019-cu ildə Azərbaycana gələnlərin 29,4 faizi Rusiya Federasiyası, 22,9 

faizi Gürcüstan, 10,0 faizi Türkiyə, 8,1 faizi İran vətəndaşları olmuşdur. Postpandemiya 

dövründə isə Türkiyədən ölkəmizə gələnlərin sayının artacağını proqnozlaşdırmaq olar. Çünkı 

son vaxt iki ölkə arasında gediş-gəlişi asanlaşdırmaq üçün ciddi addımlar atılmış, viza tələbi 

aradan qaldırılmış və vətəndaşlara şəxsiyyət vəsiqəsi ilə səfər etmək imkanı yaradılmışdır.  

Digər tərəfdən Azərbaycanın torpaqlarını işğaldan azad etməsi, xüsusən də həmin 

ərazilərdə böyük turizm potensialı yaradır. Postpandemiya dövründə bu imkanlardan da istifadə 

və daxili turizmin inkişafı vacibdir. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən 

təsdiqlənən 2020-ci il4 aprel tarixli tədbirlər planına əsasən daxili tələbin genişləndirilməsi 

vasitəsilə iqtisadi artımın sürətinin vəməşğulluğun qorunması, yeni iş yerlərinin açılması 

məqsədilə ilə ortamüddətli dövrdə dövlətin iqtisadi siyasətinin əsas prioritetləri kimi daxili 

turizm inkişafı müəyyənləşdirilmişdir. Bu sahənin inkişafının dövlət tərəfindən dəstəklənməsi 

və özəl investisiyaların cəlb olunması hədəflənir. 

Nəticə. Yekun olaraq qeyd edə bilərik ki, turizm sektoru koronavirus infeksiyasından 

2020-ci ildə ən ciddi ziyan çəkən sahə olmuşdur. Turizm sektoru üçün tələb şokunun dərəcəsi 

və sektorun iqtisadi cəhətdən nə dərəcədə təsir edəcəyi pandemiyanın nə qədər davam 

etməsindən asılıdır. Pandemiya bitdikdən və ya təsirli bir peyvənddən sonra da insanların tətilə 

getmək meyli nə dərəcədə davam edəcək aydın deyil. Turizm sektorundakı itkilərin qarşısını 

tamamilə almaq da mümkün deyil. COVID-19 pandemiyası ilə əlaqəli həll edilməli olan üç 

məsələ var [OECD, 2020: 3]: 

1. İnsanları qorumaq: ziyarətçiləri (məsələn, məlumat, istehlakçının qorumaq) və turizm 

işçilərini (məsələn, gəlir dəstəyi ilə təmin etmək), 
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2. İş dünyasının həyatda qalmasını təmin etmək: Turizm təchizatı zənciri boyunca və 

xüsusən də nağd pul axını dəstəyi də daxil olmaqla KOB-lara dəstək, 

3. Koordinasiya mexanizmlərinin işə cəlb edilməsi (məsələn, özəl sektor, dövlət və 

akademik əməkdaşlıq, qısa, orta və uzun müddətli koordinasiyalı siyasət, vaxtında və dəqiq 

məlumat vermək). 

Artıq qlobal iqtisadi və siyasi sistemin dəyişməz qalması mümkün deyil. Hər iki 

perspektiv həm istehsalçı, həm də istehlakçı üçün tamamilə dəyişəcəkdir. Təmizlik, gigiyena, 

rəqəmsallaşdırma və rəqəmsal (virtual) iqtisadiyyat yeni tendensiyalar olacaqdır. Bir sözlə, 

yüksək ixrac gəliri əldə etmək üçün yeni məhsul və yeni bazarlar tapılmalıdır. Biznes modelləri, 

təşkilati idarəetmə və innovasiya metodlarına yenidən baxılmalı, əlverişsiz görünən mövcud 

vəziyyəti əlverişli vəziyyətə gətirilməlidir.  

Ölkəmizdə isə 2020-ci ilin mart ayından etibarən tətbiq edilən məhdudlaşdırıcı rejim 

xarici turistlərin ölkəyə gəlməsinin qarşısını almışdır. Bununla yanaşı paytaxt Bakıya və 

ölkənin digər iri şəhərlərinə giriş-çıxışın dayandırılması daxili turizmin də ciddi zərərlərə məruz 

qalmasına səbəb olmuşdur. Belə ki, ölkəmizdə 2016-2019-cu illərdə qarşılıqlı turizm xidmətləri 

dövriyyəsində müsbət saldo olmuşdur. Təəssüf ki, 2020-ci ildən etibarən isə 5 dəfə azalma 

müşahidə olunmuşdur. Qarşılıqlı turizm xidmətləri dövriyyəsində müşahidə olunan müsbət 

saldo mənfiyə keçmişdir. Koronavirus pandemiyasının təsiri ilə Azərbaycanda Strateji Yol 

Xəritəsinin hədəf indekatorlarına da nail olmağı mümkünsüz etmişdir. Çünki Strateji Yol 

Xəritəsinin icrası nəticəsində Bakıda mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə xarici 

ölkə vətəndaşları üzrə gecələmələrin sayının 2015-ci il üzrə təxminən 0,8 milyon gecədən 2020-

ci il üzrə ən azı 3,65 milyon gecəyədək artırılması, hər turistin orta qalma müddətinin 2 gündən 

3 günədək artırılması, aşağı büdcəli gəlmə turizm göstəricisinin 265 minə çatdırılması [1], 

“Böyük İpək Yolu” və digər mədəni turizm marşrutları üzərində yerləşən məntəqələrə 180 

mindən artıq turistin cəlb olunması hədəflənirdi. Postpandemiya dövründə isə turizmin inkişafı 

istiqamətində tədbirlər görülərkən Strateji Yol Xəritəsinin 2025-ci ildən sonrakı dövr üçün 

hədəf baxış nəzərə alınmalı,gəlmə turizmi ilə məşğul olan şirkətlərin fəaliyyətlərinə dəstək 

olunmalı, rəqəmsal yanaşmanı inkişaf etdirmək məqsədilə rəqəmsallaşdırma proqramıhəyata 

keçirilməlidir. Həmçinin, sağlamlıq təhlükəsizliyi problemlərini həll etmək və yaxın gələcəkdə 

turizm sənayesinin yenidən inkişafına nail olmaq üçün müvafiq strategiyalar üzərində 

düşünmələri də vacibdir. 

Ədəbiyyat  

1. “Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol 

Xəritəsi”. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 saylı 

Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir/  

2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda Turizm - Statistik 

məcmuə 2020. Bakı 2020, 96 s. 

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti. “Koronavirus (COVID-19) 

pandemiyasının və bundan irəli gələrək dünya enerji və səhm bazarlarında baş verən kəskin 



İPƏK YOLU, No.2, 2021 

Azərbaycan Universiteti 

 

 
58 

dalğalanmaların Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına, makroiqtisadi sabitliyə, 

ölkədə məşğulluq məsələlərinə və sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirinin azaldılması ilə 

bağlı bir sıra tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 19 mart 

tarixli 1950 nömrəli Sərəncamının 10.2-ci bəndinin icrası ilə bağlı tədbirlər plan. Bakı: 04 

aprel 2020-ci il - https://nk.gov.az/az/document/4367/ 

4. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı. 2020-ci il üzrə Azərbaycan Respublikasının 

tədiyə balansı  https://uploads.cbar.az/assets/97aa174a150aff7358f5aedbc.pdf 

5. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı. Xarici sektorun statistikası. 

https://www.cbar.az/page-43/external-sector-statistics (İstinad verilib: 31.03.2021) 

6. Aydoğuş, O. (2020). Salgın ve Ekonomik Kriz. İktisat ve Toplum Dergisi, 114 s. 

7. IACO. Effects of Novel Coronavirus  (COVID‐19) on Civil Aviation: Economic Impact 

Analysis.https://www.icao.int/sustainability/Documents/COVID-19/ICAO_Coronavirus_ 

Econ_Impact.pdf 

8. IATA. Economic Per formance of the Airline Industry. https://www.iata.org/en/iata-

repository/publications/economic-reports/airline-industry-economic-performance---

november-2020---report/ 

9. IATA. Air Passenger Market Analysis. https://www.iata.org/en/iata-

repository/publications/economic-reports/air-passenger-monthly-analysis---december-

2020/ 

10. McKibbin W., Fernando R. (2021). The global macroeconomic impacts of COVID-19: 

Seven scenarios. Asian Economic Papers, 20(2), pp.1-30. 

11. OECD (2020). Tourism Policy Responses,  

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=124_124984-7uf8nm95se&title=Covid-

19_Tourism_Policy_Responses  

12. UNWTO. 2020: Worst Year in Tourism History with 1 Billion Fewer International 

Arrivals. https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-01/210128-

barometer-en.pdf?GaI1QTYG.Ky9LDZ2tlDKc.iRZkinJeuH  

13. UNWTO Impact Assessment of the COVID-19 Outbreak on International Tourism,  2020 

14. https://www.unwto.org/tourism-and-covid-19-unprecedented-economic-impacts (İstinad 

verilib: 11.03.2021) 

15. https://airlines.iata.org/news/the-impact-of-covid-19-on-aviation (İstinad verilib: 

17.03.2021) 

16. https://www.wttc.org/  (İstinad verilib: 15.03.2021) 

17. https://www.stat.gov.az/source/tourism/ (İstinad verilib: 30.03.2021) 

https://nk.gov.az/az/document/4367/
https://uploads.cbar.az/assets/97aa174a150aff7358f5aedbc.pdf
https://www.cbar.az/page-43/external-sector-statistics
https://www.icao.int/sustainability/Documents/COVID-19/ICAO_Coronavirus_%20Econ_Impact.pdf
https://www.icao.int/sustainability/Documents/COVID-19/ICAO_Coronavirus_%20Econ_Impact.pdf
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/airline-industry-economic-performance---november-2020---report/
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/airline-industry-economic-performance---november-2020---report/
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/airline-industry-economic-performance---november-2020---report/
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/air-passenger-monthly-analysis---december-2020/
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/air-passenger-monthly-analysis---december-2020/
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/air-passenger-monthly-analysis---december-2020/
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=124_124984-7uf8nm95se&title=Covid-19_Tourism_Policy_Responses
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=124_124984-7uf8nm95se&title=Covid-19_Tourism_Policy_Responses
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-01/210128-barometer-en.pdf?GaI1QTYG.Ky9LDZ2tlDKc.iRZkinJeuH
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-01/210128-barometer-en.pdf?GaI1QTYG.Ky9LDZ2tlDKc.iRZkinJeuH
https://www.unwto.org/tourism-and-covid-19-unprecedented-economic-impacts
https://airlines.iata.org/news/the-impact-of-covid-19-on-aviation
https://www.wttc.org/
https://www.stat.gov.az/source/tourism/

