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Туризм бизнесинин өнүгүү тенденциясын иликтөө 
жана туризм комплексин аймактык жана тармактык 
жактан кластерлик калыптандыруу.  Ысык-көл облусунда 
туризм комплексинин кластерлик ыкмада өнүктүрүү 
жолдору.  

Негизги сөздөр: туризм комплекси, кластер, өнүгүү 
тенденциясы, туристтик коопсуздук. 

В статье анализированы формирование региональ-
ных кластеров и тенденция развитие туристического 
бизнеса. Усовершенствованы методы кластера туристи-
ческих комплексов в Ысык-кульском областе. 

Ключевые слова:  туристический комплекс, кластер, 
тенденция развития, туристическая безопасность. 

The article analyzes the formation of regional clusters 
ant the development trend of tourism business. Improved 
cluster methods  of tourist complexes Issyk-kul. 

 Key words: tourist complex, cluster, trend, tourist safety. 

Акыркы мезгилде убакыт улам илгелиреген 
сайын дүйнөлүк деңгээлде ааламадашуу процесси-
нин күчөшүнөн улам айрым аймактардын ыкчам 
өнүгүшү менен региондун жана өлкөнүн экономика-
сынын атаандаштык жөндөмдүүлүгүн жогорула-
туунун уңгусуна айланууда. Ушундай прогрессивдүү 
ыкмалардын бири кластер экендиги талашсыз.  

Эл аралык бай тажрыйба көрсөткөндөй кластер-
лик ыкманы туризм секторлорунун бардыгына 
колдонууга болот. Ушундай экендигин туризмге 
жүргүзүлүп жаткан практикалык иштер толук 
ырастайт. Эгерде, тигил же бул мейманканага чет 
өлкөдөн келген туристтерди арбын жайгаштыруу 
аркылуу эле тейлөө ишинин сапатын жогорулатууга, 
тийиштүү деңгээлге көтөрүүгө мүмкүн эмес. Ийги-
ликке жетүү үчүн келген туристтерге сунушталган 
тейлөөнүн тиешелүү түрлөрү, сапаты жагынан эл 
аралык талапка, стандартка дал келиши башкы 
маселе. Тагыраак айтканда, турист келип түшкөн 
аэропорттогу же автобекеттеги, таксисттердин, 
дүкөндөрдөгү, кафе, ресторандардагы, курорт, сано-
торийлердеги, табигый кооз жерлердеги, тарыхый 
эстеликтердеги тейлөө ойдогудай, өтө кылдат уюш-
турулушу зарыл. Мындан тышкаары фирмалардын 
ишин, чет өлкөдөн  келген туристтердин жөнгө 
салып туруучу тышкы иштер министрлиги салык  

кызматы сыяктуу мекеме уюмдардын дагы олуттуу 
мааниси бар. 

Мындай алып караганда мейманканалардын 
келген туристтерге тейлөө көрсөткөн фирмалардын, 
мекемелердин ишинин сапатын көзөмөлгө ала ал-
байт. Бирок, ошол эле фирмалар туристтерди арбын 
тартуу, киреше алуу үчүн мейманкана сыяктуу меке-
мелер менен биргелеше алака түзүп, тейлөө сапатын 
жакшыртууга аргасыз болот. Ушундай муктаж-
дыктын негизинде кластердин уңгусу калыптана 
баштайт. Акырындык менен кластер туризм турист-
тик фирмаларга адистерди даярдоочу окуу жайларын 
дагы өзүнө тартат. Ушундай жагдайлардан кийин 
кластер алкагына кирген ар мекеме, ишканалар өз 
алдынча эле натыйжалуулукту беттеген, биргелеш-
кен натыйжалуугунун нугунда аракет кыла баштайт.  

Туристтик кластерди түзүүнүн максаты-
белгилүү бир аймактын туристтик базар алкагында 
атаандаштык жөндөмдүүлугүн синереттик натый-
жасынын эсебинен жогорулатуу, анын ичинен 
натыйжалуулугун арттыруу, инновация процессин 
ылдамдатуу, жаңы, келечектүү багыттарын аныктоо 
болуп эсептелет. 

Туризм комплексинде кластер ыкмасын ка-
лыптандыруунун максаттарына төмөнкүлөр кирет:  

- нормативдик укуктук базаны талапка 
ылайык жакшыртуу; эмгек капиталынын квалифи-
кациясын үзгүлтүксүз жогорулатуу; 

- жергиликтүү жана инвестицияны тартууга 
тиешелүү, ыңгайлуу шарттарды түзүү; экономи-
канын бул секторуна керектелүүчү технологияны 
жетиштүү өлчөмдө колдонуу жана учур талабын 
эске алуу менен жакшыртуу;  

- жаратылыш рекреация ресурстарын сарам-
жалдуу пайдаланууга жана тарыхий маданий эсте-
ликтерди көздүн карегиндей сактоого жетишүү. 

Туризм кластеринин картасы туризм индус-
триясынын өндүрүштүк тейлөө процессине түздөн 
түз жана кыйыр түрүндө катышкандарды, алардын 
ич ара байланышынын туруктуулугун, өнүүгү дең-
гээлин даана көрсөтөт. Бул өз кезегинде кластер-
дин тулкусу, көмөкчү чөйрө жана кластер ресурс-
тары сыяктуу үч бирдиктүү бөлүктөн куралат. 

Туризм кластеринин өзөгү тейлөө көрсөтүүгө 
түздөн түз чегерилген фирмалар жана мекемелер, 
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тагыраак айтканда туристтерди анын ичинде чет 
өлкөлүк туристтерди тартуу, тейлөөнү уюштуруучу 
туристтик агентчиликтер. Булар тейлөө көрсөтүүчү 
иштердин ичинен мейманканалар, пансионаттар, 
транспорт комплекси ж.б туризм бизнесинин иши-
нин илгерилишине келечектеги өнүгүшүнө олуттуу 
таасирин тийгизет. Туристтик каттам (маршрут) 
программасын даярдоо жогоруда көрсөтүлгөн 
тейлөө элементтеринин көпчүлүгү эске алынат. 
Келген туристтерди кабыл алган жай турситтик 
кластердин эң орчундуу бөлүгүн ээлейт. Анткени 
ар бир келген чет өлкөлүк меймандын келген же-
ринде көздөгөн максатына жетсе, ой тилеги ишке 
ашып, ыраазы болуп кетсе, анда кабыл алган мам-
лекеттин зоболосун эле артырбастан, туристтердин 
андан ары дагы арбын келишине өбөлгө түзөт. 
Мындай беделди көтөрүүгө таасирин тийгизүүчү 
жагдайды дайыма көзөмөлгө алып талбаган иш жа-
соо учур талабы болууда. Базар экономикасынын, 
туризм бизнесинин талабы ушундай. Анткени 
келген меймандар туристтик кластердин эң орчун-
дуу бөлүгү экендиги маалым. Ушундан улам кар-
дарчылардын каалоо тилегин эске алуу менен 
айрым учурда туристтик кластердик картанын 
элементтерине түзөтүү киргизилет. 

Туристтик тейлөө ишине кыйыр түрүндө 
ресторандар, туристтердин коопсуздугун камсыз 
кылуучу мекемелер катышат. Туристтик кластерди 
өнүктүрүүнүн дагы бир олуттуу факторлордун 
бири мамлекеттик сектор болуп эсептелет. Бул 
сектор окуу жайлары аркылуу туристтик кластерге 
адистерди даярдоого көмөк көрсөтөт. Туропера-
торлордун ассоциациясы, ошондой эле мейман-
каналар жана ресторандар туризмди өнүктүрүүгө 
байланыштуу айрым маселелерди чечүүгө өз 
багыттары боюнча иш жүргүзүп турат.  

Атаандаштыктын күчөшү жергиликтүү базар-
дын маанисин эле жогорулатпастан, айрым фирма-
лардын айрымдарынын эл аралык базар алкагына 
кирүүгө, өз ордун табууга түрткү берет. Республи-
кадагы иштеп жаткан туристтик фирмалардын 
ортосунда олуттуу атаандаштык азырынча калып-
тана элек. Туроператорлордун басымдуусу чакан, 
айрымдары мезгилге жараша иштейт. 

Кыргызстанда туристтик кластерлерди калып-
тандырууга жана өнүктүрүүгө таасирин тийгизүүчү 
факторлордун санын эле эсепке албастан, эң алды 
менен алардын инновациалык процесске аралашуучу 
сапаттык жактан ич ара байланышын ар тараптан, 
так аныктоо өтө маанилүү орунду ээлейт. Иликтөө 
көрсөткөндөй ромбанын концепциясына ылайык 
кластерди түзүүгө көп факторлор таасирин тийгизет. 
Булар өз кезегинде атаандаштык жөндөмдүүлүктү 
жогорулатуу максатында мүмкүн болгон каражат-
тарды, ыкмаларды пайдаланат.  

Өлкөдө, анын ичинде Ысык-Көл курорт-рекреа-
ция районунда, туристтик кластерлердин программа-
сынын долбоорун төмөнкүдөй 5 баскычтын негизин-

де иш алып баруу методикалык жактан туура экен-
диги бышыкталды: 

 кластерлик жумушчу топту аныктоо; 
 стратегиялык планын иштеп чыгуу; 
 кластерге тиешелүү маселелерди комплекс-

түү чечүү; 
 региондо калыптануучу кластерлик демил-

гелерди ишке ашыруу жана колдонуу; 
 кластерлик программаны даярдоочу жана 

андан ары карай улоочу жумушчу тобун   уюштуруу. 
 Алар өздөрүнүн курамачаларын даярдоо менен 

эле алектенбестен, ресурстардын өндүрүштүк про-
цесстери боюнча дагы иштөөгө аргасыз болот. 
Мындан тышкары Компаниялар региондун инфра-
структурасын түзүүдөн тышкары дагы өздөрүнүн 
окуу борборлорун, дагы башка өндүрүштүк, өндү-
рүштүк эмес негизги процесстерди тейлөөгө чегери-
лет. Буларга негизинен тематык сейил бактарды, 
көңүл ачуучу, спорттук жайларды, мейманканаларды 
ж.б. кирет. 

Кластерди уюштурууга чет өлкөлүк компания-
ларды дагы тартуу тажрыйбасы кеңири таралган. 
Мындай ыкма аркылуу кластердин тышкы байланы-
шын кеңейтүүгө, туристтердин келишин арбытууга, 
кошумча инвестиция тартууга жана жергиликтүү 
калкты иш менен камсыз кылууга шарт түзүлөт.  

Кыргызстанда туризм бизнеси аймактардын 
жаратылыш-рекреация ресурстарынын, тарыхый, 
маданий инфраструктура факторлорунун таасиринен 
улам өнүгүп жатат. Бул төмөндөгүдөй себептерге 
тыгыз байланыштуу: 

- туристтик-рекреация ресурстарынын респуб-
лика боюнча кылкасыз таралышы жана алардын 
айрым региондордо арбын топтолушу; 

- өлкө аймагында калыптанган транспорттук, 
маалымат-коммуникациялык потенциалдын жайга-
шуусунун бирдей эместиги; 

- калыптанган инфраструктура комплексинин 
экономикасы дурус өнүккөн айрым облустардан 
жана шаарлардан орун алышы. 

Экономикалык жактан өнүккөн өлкөлөрдүн 
тажрыйбасына ылайык туризм кластеринин калыпта-
нышы бир шаардан тартып мамлекеттин аянтын 
толук ээлеши ыктымал. Бирок, кластерди өлкөнүн 
аймагында толук өнүктүрүү анчалык натыйжа бер-
бейт. Туристтик-рекреациялык ресурстардын басым-
дуусу тигил же бул региондун чегинде орун алат. 

Туристтик кластерди даярдоонун эң башында 
анын негизги курамын аныктоо өтө маанилүү. 
Кластердин тикелей курамына туризм менен алек-
тенген фирмалар жана туризмге тиешелүү башкаруу 
органдары кирет. Ал эми түз (горизонтальный) кура-
мал мейманкана бизнесин, коомдук тамактануу жай-
ларын, транспорт жана коммуникация комплекстери 
сыяктуу тейлөө комплекстерин камтыйт. Түз кура-
мына туризм бизнесинин адистештирилишине карата 
дагы айрым тейлөө чөйрөсү чегерилиши ыктымал. 

Мамлекеттин колдоосу менен туристтик 
кластерди түзүүдө эң алдыда чет элдик, ошондой эле 
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ички туристтерди тейлеген турфирмаларды колдоо, 
ошолорго тиешелүү шарт түзүү, инфраструктураны 
талапка ылайык келгидей деңгээлге жектирүү турис-
тердин коопсуздугун камсыз кылуу, инвестиция 
жаатын жардам берүү өтө олуттуу маселенин бири 
болуп эсептелет. Анткени, туристтик кластерди 
туура, талапка ылайык, натыйжа чыга турган дең-
гээлде калыптандыруу үчүн мыкты инфраструк-
туранын болушу эң башкы фактордун катарынан 
орун алат. Ушундан улам туризм бизнесин өнүктү-
рүүгө тыгыз байланышкан инфраструктураны калып-
тандырууга өзгөчө көңүл бөлүү, инвестициянын 
басымдуу бөлүгүн жумшоо кластерди өнүктүрүүнүн 
башатына айланат.  
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