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Xülasə
Məqalədə Azərbaycan Respublikasının 1996-2014-cü illər ərzində ixracının həm tərəfdaşlar, həm də

mallar üzrə diversifikasiya vəziyyəti Herfindahl-Hirschman İndeksi vasitəsilə qiymətləndirilmişdir.
Qiymətləndirmələr göstərmişdir ki, 1996-cı illə müqayisədə 2014-cü ildə ümumi ixracın tərəfdaşlar üzrə
diversifikasiyası əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmış, qeyri-neft ixracında tərəfdaşlar üzrə diversifikasiya
vəziyyəti dəyişməmişdir. Bu dövrdə mallar üzrə ümumi ixracda diversifikasiya müşahidə edilməsə də,
qeyri-neft ixracında mallar üzrə diversifikasiya mövcud olmuşdur.

Açar sözlər: xarici ticarət, ixrac, ixracın diversifikasiyası, ÜDM, Herfindahl-Hirschman indeksi.

GİRİŞ
Son illər ölkəmizdə həyata keçirilən tədbir-

lər nəticəsində iqtisadiyyatın neft sektoru ilə
yanaşı, qeyri-neft sektoru da inkişaf edərək,
onun ÜDM-də xüsusi çəkisi artmağa başlamış,
rəqabətqabiliyyətli və ixrac potensialı olan
məhsulların istehsalına başlanılmişdir. Belə ki,
artıq bir sıra ərzaq məhsulları ilə daxili tələbat
təmin edilərək, bu məhsullar üzrə ixrac po-
tensialı da formalaşmışdır. Bu məhsullara yu-
murta, bostan məhsulları, üzüm, meyvə və gi-
ləmeyvə, tərəvəz, şəkər və şəkərdən hazırlanan
məhsullar və s.-ni misal göstərmək olar.

Qeyri-neft ixracının artırılması və ixracın
diversifikasiyasına nail olmaq məqsədilə
2015-ci ildə Azərbaycanın milli valyutası xa-
rici valyutalara nisbətdə 2 dəfə devalvasiya
olunaraq təqribən 100% ucuzlaşmışdır. Bu-
nunla yanaşı, Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 18.01.2016-cı il tarixli, 1713 nöm-
rəli “Qeyri-neft məhsullarının ixracının sti-
mullaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haq-
qında” Sərəncamı ilə “kənd təsərrüfatı və
emalı məhsullarına ixracla bağlı geri ödəmə
dəstəklərinin verilməsi mexanizmi”, habelə
“ixrac yönümlü istehsala verilən kreditlərə
əlavə güzəştlərin tətbiqi”, “potensial ixrac ba-
zarları ölkələrində logistika mərkəzlərinin ya-
radılması” və “ixrac məlumat bazasının (elek-
tron portal) formalaşdırılması” ilə bağlı müva-
fiq qurumlara tapşırıqlar verilmişdir.

 Azərbaycanda istehsal olunan qeyri-neft
məhsullarının ixracının təşviqi məqsədilə Azər-
baycan Respublikası Prezidentinin 01.03.2016-
cı il tarixli, 811 nömrəli “Qeyri-neft məhsul-
larının ixracının təşviqi ilə bağlı əlavə tədbirlər
haqqında” Fərmanı ilə qeyri-neft məhsullarının
ixracı ilə məşğul olan şəxslərə dövlət büdcəsi-
nin vəsaiti hesabına faktiki ixrac olunmuş
malın ixrac gömrük bəyannaməsində nəzərdə
tutulan gömrük dəyərinin 3 (üç) faizi məblə-
ğində ixrac təşviqi ödənilməsi qərara
alınmışdır.

Görülən tədbirlər nəticəsində qeyri-neft
sektoru üzrə ÜDM-nin xüsusi çəkisinin ildən-
ilə artmasına baxmayaraq, qeyri-neft məhsul-
larının ixracının ümumi ixracda xüsusi çəkisi
aşağı olmuşdur.

Bəs həyata keçirilmiş bütün bu tədbirlər
Azərbaycan mallarının tərəfdaşlar (coğrafi) və
mallar (əmtəələr) üzrə ixracının diversifikasi-
yasına necə təsir göstərmişdir? Məhz, tədqiqat
işində bu suala cavab verilməyə çalışılacaqdır.

Ədəbiyyatlara baxış
Elmi ədəbiyyatlarda ixracın diversifikasi-

yasının qiymətləndirilməsi ilə bağlı çoxsaylı
tədqiqat işlərinə rast gəlmək mümkündür. Bu
tədqiqat işlərində isə bir neçə metod, indeks
və əmsallardan istifadə edilmişdir. Belə in-
dekslərə Herfindahl-Hirschman İndeksi, CRm
Əmsalı, Gini-Hirschman İndeksi, Hannah və
Kay Metodu, Entropy İndeksi, Hall-Tideman

UOT: 339.1, 339.3, 339.5
JEL: F10
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İndeksi, Rosenbluth İndeksi, Comprehensive
Concentration İndeksi və s.misal göstərmək
olar. Lakin, ixracın diversifikasiyasının qiy-
mətləndirilməsi ilə bağlı həyata keçirilmiş
tədqiqatlarda sadə hesablanma metodologiyası
baxımından əsasən Herfindahl-Hirschman İn-
deksindən istifadə edilir.

Belə tədqiqat işlərindən biri də A. Suut
Dogruel və Mahmut Tekce tərəfindən bir
sıra Şimali Afrika və Yaxın Şərq ölkələri nü-
munəsində aparılmış “Trade Liberalization
and Export Diversification in Selected MENA
Countries” (seçilmiş Şimali Afrika və Yaxın
Şərq ölkələrində ticarətin liberallığı və ixracın
diversifikasiyası) adlı araşdırmadır. Bu araş-
dırmada müəlliflər Herfindahl-Hirschman İn-
deksindən istifadə edərək 1990-2009-cu il-
lərdə Əlcəzair, Misir, İordaniya, Küveyt, Mə-
rakeş, Oman, Səudiyyə Ərəbistanı və Tunisdə
ixracın diversifikasiyasını ölçmüşlər. Nəticə
isə göstərmişdir  ki,  Əlcəzair,  Küveyt,  Oman
və Səudiyyə Ərəbistanda tədqiqat aparılmış il-
lərin heç birində ixracın diversifikasiyası
mövcud olmamış, Tunis və Mərakeşdə isə ix-
rac tamamilə diversifikasiya edilmişdir [1, s.
13-14].

Kalpana Singh də Hindistan ixracının di-
versifikasiya edilib-edilmədiyini ölçmək üçün

Herfindahl-Hirschman İndeksindən istifadə
etmişdir. “Trade Openness and Volatility of
India’s Exports-an Analysis” (Ticarət açıqlığı
və Hindistan ixracındakı dalğalanmalar - Təh-
lildə) adlı tədqiqatında müəllifin sözügedən
indeks vasitəsilə apardığı riyazi hesablamalar
göstərir ki, Hindistanın ixracı 2001-2011-ci il-
lərdə tamamilə, 1987-2000 və 2012-2014-cü
illərdə isə orta şəkildə diversifikasiya edilmiş-
dir. Belə ki, 2001-2011-ci illərdə HHİ indeksi
889-995 arası, 1987-2000-ci illərdə 1006-
1136 arası, 2012-2014-cü illərdə isə 1030-
1121 arası qiymət almışdır [2, s. 23-24].

Metod və statistik göstəricilər

Metod
Herfindahl indeksi Orris K. Herfindahl tə-

rəfindən sənayenin təmərküzləşməsinin təhlili
zamanı istifadə edilmişdir. Lakin, bu indeks
ilk dəfə Albert O. Hirschman tərəfindən yara-
dılmışdır. Heç də təsadüfi deyil ki, iqtisadi
ədəbiyyatlarda qeyd olunan bu indeks əsasən
Herfindahl-Hirschman (HH) indeksi kimi də
şərh edilir [3, s.266].

Herfindahl-Hirschman İndeksi bütün ixrac
mallarının və ya tərəfdaşlarının ixracdakı pay-
larının kvadratlarının cəmi kimi ifadə edilir.

Ümumiyyətlə, ixrac mallarının və ya tə-
rəfdaşların ümumi ixracdakı payının (faizlə)
cəmini 100 qəbul etsək, HHİ ən çox 10.000
qiymətini ala bilər (ixracda bir malın və ya tə-
rəfdaşın olduğu tam ixtisaslaşma vəziyyətin-
də). Əgər ixracda bərabər ixrac payına sahib
mallar və tərəfdaşlar varsa, HHİ sıfıra ya-
xınlaşır, lakin sıfır olmur [4, s.23].

ABŞ Federal Ticarət Komissiyası və
Ədliyyə Nazirliyinin birgə hazırladığı “Hori-
zontal Birləşmələr Təlimatı”na əsasən HHİ
daxili bazarda şirkətlərin inhisar vəziyyətini
aydınlaşdırmaq məqsədilə istifadə edilir və
aşağıdakı intervalları əhatə edir [5, s.18-19]:
Ø HHİ indeksinin qiyməti 0 ilə 1500 ara-

sı dəyişərsə, bazarda zəif inhisarlaşma səviy-
yəsinin və güclü rəqabət mühitinin olmasını;

Ø HHİ indeksinin qiyməti 1500 ilə 2500
arası olarsa, orta inhisarlaşma səviyyəsinin və
orta rəqabət mühitinin olmasını;
Ø HHİ indeksinin qiyməti 2500 ilə

10000 arası olarsa, yüksək inhisarlaşma səviy-
yəsinin və zəif rəqabət şəraitinin olmasını
ifadə edir.

Bununla yanaşı, iqtisadi ədəbiyyatlarda
ixracın diversifikasiyası ilə bağlı aparılmış
əksər tədqiqat işlərində HHİ indeksi 0 ilə
1000 arasında qiymət alarsa yüksək, 1000 ilə
1800 arası qiymət alarsa orta, 1800 ilə 10 000
arası qiymət alarsa zəif ixrac diversifikasi-
yasının mövcudluğu qəbul edilmişdir [6,
s.78]. Qeyd olunanları nəzərə alaraq, hazırkı
tədqiqat işində, biz də bu metodologiyadan
istifadə edəcəyik.
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Cədvəl №1
HHİ-nin izahı

HHİ qiyməti İxracın diversifikasiyası İxracda ixtisaslaşma
0-999 Yüksək Mövcud deyildir

1000-1799 Orta Orta
1800-10000 Mövcud deyildir Yüksək

Statistik göstəricilər
Tədqiqatda, istifadə edilən Azərbaycan Res-

publikasına aid statistik göstəricilər Azərbaycan
Dövlət Statistika və Gömrük Komitələrinin və
Mərkəzi Bankının rəsmi nəşrlərindən götürül-
müşdür. Digər ölkələrə aid analoji göstəricilər
isə Beynəlxalq Ticarət Mərkəzinin (ITC)
“Trademap” və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
“Comtrade” ticarət məlumatları bazasından
alınmışdır.

Bu məlumat bazalarından “Trademap”-dən
illik, rüblük və aylıq olaraq Harmonizə Edilmiş
Sistem (Harmonised Code System) üzrə 6 rə-
qəmli kodlara uyğun həm miqdar, həm də
məbləğ olaraq ölkələrin xarici ticarət gös-
təricilərini əldə etmək mümkündür.

BMT-nin “Comtrade” məlumat bazasından
isə ölkələrin həm Hamonizə Edilmiş Sistem
üzrə, həm də Beynəlxalq Standart Ticarət Təs-
nifatı (SITC) üzrə xarici ticarət göstəricilərini
aylıq və illik olaraq götürmək mümkündür.
SITC ticarət göstəriciləri bazasının indiyədək 4
versiyası hazırlanmışdır. Sonuncu 4-cü versi-
yada ticarət məlumatları 10 bölmə (tək rə-
qəmli), 67 sektor (iki rəqəmli), 262 qrup  (üç
rəqəmli), 1023 alt qrup (dört rəqəmli), 2970
məhsul (beş rəqəmli)  üzrə cəmlənmişdir [7,
s.10-12].

Qeyd etmək lazımdır ki, bəzi ölkələr xarici
ticarətlə bağlı məlumatlarını beynəlxalq tica-
rət bazalarına (Comtrade, Trademap və s.)
təqdim etmir, ya da gec təqdim edir. Belə hal-
larda isə beynəlxalq təcrübədə həmin ölkənin
xarici ticarət göstəriciləri “güzgü statistikası”
metodu ilə hesablanır. Bu metodun məğzi on-
dan ibarətdir ki, məlumat verməyən ölkənin
ixrac və idxalı, həmin ölkəyə mal satan və
alan ölkələrin müvafiq göstəricilərinin cəmi
kimi hesablanır. Bu metoddan tədqiqatda daha
düzgün nəticə əldə edilməsi məqsədilə bey-
nəlxalq bazarlarda ticarət göstəriciləri mövcud

olmayan ölkələrin analoji məlumatlarının
formalaşdırılması zamanı istifadə edilmişdir.

Qiymətləndirmə və təhlil
Hesablamalara keçməzdən əvvəl qeyd edək

ki, iqtisadi ədəbiyyatlarda ixracın diversifika-
siyasının Herfindahl-Hirschman İndeksi
vasitəsilə qiymətləndirilməsi zamanı bəzən
tədqiqat aparılan ölkələrin ixracında kifayət
qədər böyük paya sahib olan bir məhsul və ya
məhsul qrupu (əsasən xammal, təbii ehtiyat,
faydalı qazıntı və s.) nəzərə alınmır. Məsələn,
Maria Elena Varas Çilidə ixracın diversifika-
siyasını qiymətləndirərkən bu ölkənin əsas
ixrac məhsulu olan xam misi qiymətlən-
dirmədən kənarda saxlamışdır. O, bunun üçün
xam mis ixracı göstəricisini ölkənin ümumi
ixracından çıxmış və alınan nəticəni ümumi
ixrac göstəricisi kimi nəzərə alaraq qiymət-
ləndirmələrdə istifadə etmişdir [8, s.19-20].

Bu baxımdan biz də daha dəqiq və reallığı
əks etdirən nəticələrə nail olmaq üçün, həm
neft sektoru daxil olmaqla ümumi, həm də
neft sektorunu nəzərə almadan qeyri-neft
ixracı üzrə ayrı-ayrılıqda Azərbaycan ixracı-
nın diversifikasiya vəziyyətini qiymətləndir-
mişik. Burada məqsədimiz təbii ehtiyatların
ixraca təsirinin aradan qaldırılması ilə hesab-
lamalarda yarana biləcək kənarlaşmaların mi-
nimuma endirilməsidir. Başqa sözlə, elə fərz
edilmişdir ki, Azərbaycan mineral təbii sər-
vətlərlə zəngin deyil və onun ixracını yalnız
və yalnız qeyri-neft sektoruna aid məhsullar
təşkil edir. Eyni zamanda, daha yaxşı təhlil
aparıb mövcud vəziyyətə uyğun nəticə əldə
etmək məqsədilə tədqiqat işində həm ümumi,
həm də qeyri-neft ixracı üzrə hesablanmış in-
deks göstəriciləri müqayisəli təhlil edilmişdir.

Azərbaycanda ixracın tərəfdaşlar üzrə
diversifikasiyasının qiymətləndirilməsi
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Herfindahl-Hirschman İndeksinin metodo-
logiyasına uyğun olaraq 1996-2014-cü illər
ərzində Azərbaycanda ixracın tərəfdaşlar üzrə
diversifikasiyası ilə bağlı aparılan təhlillər
göstərir ki, ümumi ixracda 2007, 2012, 2013
və 2014-cü illərdə ixracın tərəfdaşlar üzrə

diversifikasiyası yüksək, 1997, 1998, 1999,
2005, 2009, 2010 və 2011-ci illərdə orta və
digər illərdə isə ixracın diversifikasiyası möv-
cud olmamışdır.

Cədvəl №2
 Azərbaycan ixracının tərəfdaşlar üzrə HHİ qiymətləri, 1996-2014

İllər
Ümumi ixracda Qeyri-neft ixracında

HHİ Diversifikasiya
varmı? HHİ Diversifikasiya

varmı?
1996 1800<1911>10000 Yox 1800<1802>10000 Yox
1997 1000<1530>1799 Orta 1000<1658>1799 Orta
1998 1000<1163>1799 Orta 1000<1348>1799 Orta
1999 1000<1458>1799 Orta 1000<1034>1799 Orta
2000 1800<2217>10000 Yox 1000<1209>1799 Orta
2001 1800<3417>10000 Yox 1000<1353>1799 Orta
2002 1800<2700>10000 Yox 1000<1330>1799 Orta
2003 1800<2890>10000 Yox 1000<1616>1799 Orta
2004 1800<2234>10000 Yox 1000<1605>1799 Orta
2005 1000<1243>1799 Orta 1000<1682>1799 Orta
2006 1800<2271>10000 Yox 1000<1625>1799 Orta
2007 0<858>999 Yüksək 1800<2418>10000 Yox
2008 1800<1933>10000 Yox 1800<2255>10000 Yox
2009 1000<1079>1799 Orta 1800<3285>10000 Yox
2010 1000<1401>1799 Orta 1800<2709>10000 Yox
2011 1000<1643>1799 Orta 1800<2647>10000 Yox
2012 0<901>999 Yüksək 1000<1759>1799 Orta
2013 0<998>999 Yüksək 1000<1776>1799 Orta
2014 0<872>999 Yüksək 1000<1719>1799 Orta
Mənbə:Müəllif hesablamaları

Cədvəl 2-dən də göründüyü kimi neft
sektoru nəzərə alınmadan qeyri-neft ixracında
1997-2006, 2012-2014-cü illərdə diversifika-
siyanın vəziyyəti orta, digər illərdə isə ümumiy-
yətlə diversifikasiya mövcud olmamışdır.

Bununla yanaşı, ixracda tərəfdaşlar üzrə
diversifikasiya vəziyyətinin illər üzrə təhlili
zamanı aydın olur ki, 2006-cı ildə ümumi ix-
racda tərəfdaşlar üzrə diversifikasiya mövcud
olmadığı halda, 2007-ci ildə HHİ-nin qiyməti
ixracın tamamilə diversifikasiya edildiyini,
2008-ci ildə isə yenidən diversifikasiyanın
olmadığını göstərir. Kifayət qədər maraq do-
ğurduğu üçün məsələni daha ətraflı tədqiq
edərək aşağıdakı nəticəni əldə etmişik.

Yuxarıdakı cədvəldən də göründüyü kimi,
2006-cı ildə ümumi ixracda ilk 10 ölkənin

payı 88%, olduğu halda, 2007-ci ildə 78,5%,
2008-ci ildə isə 83,2% olmuşdur. Başqa sözlə
həm 2006-cı, həm də 2008-ci ildə ilk 10 öl-
kənin ümumi ixracda payı, 2007-ci ilin analoji
göstəricisi ilə müqayisədə təqribən 10% çox
olmuşdur. Digər tərəfdən, ixrac tərəfdaşları
arasında ilk yeri tutan ölkənin ixracda payı
2006-cı ildə 44,7%, 2008-ci ildə 40,2%
olduğu halda, 2007-ci ildə 17,4% təşkil
etmişdir. Məlum olduğu kimi, Herfindahl-
Hirschman İndeksi hər bir tərəfdaşın ixracdakı
payının kvadratları cəmi kimi hesablandığına
görə, 2007-ci ildə ixracın diversifikasiyası
yüksək, 2006 və 2008-ci illərdə isə ümu-
miyyətlə mövcud olmamışdır. Fikrimizcə,
buna neft ixracının coğrafiyasında baş verən
dəyişikliklər səbəb olmuşdur.
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Cədvəl №3
2006-2008-ci illərdə Azərbaycanın 10 əsas tərəfdaşlar üzrə ümumi ixracı

2006 2007 2008

Ölkə
Milyon
USD

Payı,
% Ölkə

Milyon
USD

Payı,
% Ölkə

Milyon
USD

Payı,
%

1 İtaliya 2 845,4 44,7 Türkiyə 1 056,3 17,4 İtaliya 19 220,1 40,2
2 İsrail 684,8 10,7 İtaliya 940,9 15,5 ABŞ 6 014,3 12,6
3 Türkiyə 388,1 6,1 Rusiya 527,1 8,7 İsrail 3 605,8 7,6
4 Fransa 347,6 5,5 İran 434,7 7,2 Hindistan 2 432,5 5,1
5 Rusiya 344,3 5,4 İndoneziya 390,3 6,4 Fransa 2 322,7 4,9
6 İran 295,9 4,6 İsrail 369,8 6,1 İspaniya 1 497,7 3,1
7 Gürcüstan 285,3 4,5 Gürcüstan 343,8 5,7 İndoneziya 1 411,1 3,0
8 Yunanıstan 182,0 2,9 ABŞ 289,2 4,8 Niderland 1 353,4 2,8
9 Tacikistan 130,9 2,1 Fransa 258,8 4,3 Çili 934,0 2,0

10 Qazaxıstan 105,7 1,7 Hindistan 144,9 2,4 B. Krallıq 925,9 1,9
10 ölkə üzrə
cəmi 5 609,9 88,0

10 ölkə üzrə
cəmi 4 756,0 78,5

10 ölkə üzrə
cəmi 39 717,5 83,2

Digər 762,2 12,0 Digər 1 302,3 21,5 Digər 8 038,7 16,8
Cəmi 6 372,2 100,0 Cəmi 6 058,3 100,0 Cəmi 47 756,2 100,0

Belə ki, Azərbaycan Azəri, Çıraq və Gü-
nəşli (ACG) layihəsindəki payından əlavə
ARDNŞ-in  də hasil etdiyi xam neftin bir his-
səsini xarici bazarlara çıxarır. Qeyd edək ki,
hasilatın ilk dövrlərində Azərbaycanın ACG-
dən əldə etdiyi mənfəət neftinin satışını
layihənin operatoru olan BP şirkəti həyata
keçirirdi və əldə olunan gəliri ARDNŞ-nə,
ARDNŞ isə ARDNF-ə ödəyirdi.  2008-ci ildə
ARDNŞ "SOCAR  Traiding"  şirkəti  təsis
edildikdən sonra Azərbaycan neftini bu şirkət
satmağa başladı. Əgər bu dövrə qədər
Azərbaycan nefti əsasən Avropa ölkələrinə

(burada İtaliyanın yüksək payı vardı) satılır-
dısa,  2008-ci ildən etibarən ixracın coğra-
fiyası genişlənməyə başladı. Beləliklə də, son
5 ildə "Azərilight" markalı neft dünyanın 36
ölkəsinə satılıb. 2009-cu ildən sonra isə
Azərbaycanın neft ixracı coğrafiyasında ciddi
dəyişikliklər baş verməyə başladı. Baş ofisi
Cenevrədə yerləşən "SOCAR Traiding" şir-
kətinin Dubay və Sinqapur ofisləri açıldıqdan
sonra ölkəmizin neft ixracında Avropa
ölkələrinin payı azalmaqda, İndoneziya,
Tayland, Hindistan, Tayvan və Vietnam kimi
Asiya ölkələrinin payları artmaqdadır.

Şəkil№ 1
Azərbaycanda ixracın tərəfədaşlar üzrə HHİ-nin dinamikası, 1996-2014

Mənbə:Müəllif hesablamaları
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Ölkə ixracında neft və neft məhsulları nə-
zərə alınmadan qeyri-neft sektoru üzrə ixracda
aparılmış hesablamalar zamanı maraqlı nəticə-
lər alınmışdır. İlk növbədə qeyd edək ki, tədqiq
olunan illərdən (1996-2014) heç birində HHİ
1000-dən aşağı qiymət almamışdır ki, bu da
həmin dövr ərzində qeyri-neft sektoru üzrə
ixracda tərəfdaşlar üzrə diversifikasiyanın
mövcud olmadığını və ya orta səviyyədə oldu-
ğunu göstərir. Aparılmış hesablamaların nəti-
cəsini ümumiləşdirsək belə qənaətə gələ bilərik
ki, Azərbaycanın həm ümumi, həm də qeyri-
neft ixracında tərəfdaşlar üzrə diversifikasiya
səviyyəsi elə də qənaətbəxş olmamışdır.

Azərbaycanda ixracın mallar (əmtəələr)
üzrə diversifikasiyasının qiymətləndirilməsi

Mallar üzrə Azərbaycan ixracının diversi-
fikasiyası ilə bağlı apardığımız qiymətləndir-
mələr isə göstərir ki, tədqiq olunan illər ərzində
heç bir ildə ümumi ixracda mallar üzrə
diversifikasiya mövcud olmamışdır. Hətta,
1996-cı ildən başlayaraq 2014-cü ilə kimi
HHİ-nin göstəricisi ilbəil artım dinamikası nü-
mayiş etdirmişdir ki, bu da ixracın neft və neft
məhsulları üzrə ixtisaslaşmasının artdığını, ək-
sinə diversifikasiyanın isə azaldığını göstərir.

Cədvəl №4
Azərbaycan ixracının mallar üzrə HHİ-nin qiymətləri, 1996-2014

İllər
Ümumi ixracda Qeyri-neft ixracında

HHİ Diversifikasiy
a varmı? HHİ Diversifikasiy

a varmı?
1996 1800<4009>10000 Yox 0<702>999 Yüksək
1997 1800<3249>10000 Yox 1000<1544>1799 Orta
1998 1800<2286>10000 Yox 0<822>999 Yüksək
1999 1800<2918>10000 Yox 0<456>999 Yüksək
2000 1800<3957>10000 Yox 0<611>999 Yüksək
2001 1800<5832>10000 Yox 0<418>999 Yüksək
2002 1800<5032>10000 Yox 0<518>999 Yüksək
2003 1800<5156>10000 Yox 0<542>999 Yüksək
2004 1800<4321>10000 Yox 0<804>999 Yüksək
2005 1800<3294>10000 Yox 1000<1121>1799 Orta
2006 1800<4221>10000 Yox 0<627>999 Yüksək
2007 1800<3594>10000 Yox 0<582>999 Yüksək
2008 1800<8574>10000 Yox 0<596>999 Yüksək
2009 1800<6769>10000 Yox 0<706>999 Yüksək
2010 1800<7591>10000 Yox 0<676>999 Yüksək
2011 1800<7526>10000 Yox 0<627>999 Yüksək
2012 1800<7251>10000 Yox 0<601>999 Yüksək
2013 1800<7210>10000 Yox 0<581>999 Yüksək
2014 1800<7205>10000 Yox 0<704>999 Yüksək

Mənbə:Müəllif hesablamaları

Onu da qeyd edək ki, 1996-2014-cü illər
ərzində ölkənin ümumi ixracında mallar üzrə
diversifikasiyanın ən aşağı səviyyəsi 2008-ci
ildə (HHİ – 8573,9) ən yuxarı səviyyəsi isə
1998-ci ildə (HHİ – 2286,0) müşahidə
edilmişdir. Buna baxmayaraq tədqiq olunan
bütün 20 il (1996-2014) ərzində HHİ-nin
qiyməti ümumi ixracda 1800-dən yüksək

olmuşdur ki, bu da diversifikasiyanın mövcud
olmadığını göstərir.

Qeyri-neft ixracında isə 1997 və 2005-ci
illər istisna olmaqla tədqiq olunan bütün illər-
də mallar üzrə diversifikasiya tam təmin edil-
mişdir. Çünki, adıçəkiləniki il istisna olmaq-
ladigər illərdə HHİ-nin göstəricisinin qiyməti
1000-dən az olmuşdur. 1997 və   2005-ci
illərdə isə HHİ-nin göstəricisi 1000 ilə 1800
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arasında olmuşdur ki, bu da həmin illərdə
Azərbaycan ixracının mallar üzrə diversifika-
siyasının orta səviyyədə təmin edildiyini gös-
tərir. Neft və neft məhsulları nəzərə alınma-
dan aparılmış hesablamalar göstərir ki, qeyri-

neft ixracında mallar üzrə diversifikasiyanın
ən aşağı səviyyəsi 1997-ci ildə (HHİ –
1543,6), ən yuxarı səviyyəsi isə 2001-ci ildə
(HHİ – 418,1) müşahidə edilmişdir.

Şəkil №2
Azərbaycanda ixracın mallar üzrə HHİ-nin dinamikası, 1996-2014

Mənbə:Müəllif hesablamaları

Burada qeyd etmək lazımdır ki, qeyri-neft
sektorunda mallar üzrə HHİ-nin göstəriciləri
1996-2014-cü illərdə, yalnız iki il istisna
olmaqla diversifikasiyanın təmin edildiyini
göstərsə də, qeyri-neft sektoru üzrə ixracın
özünün həcmi çox aşağı olmuşdur. Belə ki,
tədqiqat dövrü kimi götürülmüş 1996-2014-cü
illərdə Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə
ixracı ən yüksək həddinə 1,7 milyard ABŞ dol-
ları ilə 2013-cü ildə çatmışdır. Lakin, neft və
neft məhsulları ixracını nəzərə almadan qeyri-
neft sektorunda ixracın idxalı ödəmə əmsalına
nəzər yetirsək görərik ki, bu göstərici çox cüzi,
təqribən 20% olmuşdur. Bu isə o deməkdir ki,
hər il ixrac edilən malların qarşılığında ölkəyə
daxil olan 1,7 milyard ABŞ dolları, eyni dövr
ərzində idxal olunan malların dəyərinin yalnız
20%-ni ödəməyə imkan verir. Belə olan halda,
neft faktorunu nəzərə almasaq deyə bilərik ki,
qeyri-neft sektorunda mövcud olan mənfi saldo
ölkə iqtisadiyyatının təhlükəsizliyinə, xüsusilə
də milli valyuta məzənnəsinə çox ciddi təhdid
ola bilər. Bu baxımdan hesab edirik ki, ixracın
diversifikasiyası ilə yanaşı, qeyri-neft sektoru
üzrə ixracın həcminin də ilbəil artırılmasına nail
olmalıyıq.

NƏTİCƏ
Azərbaycan ixracının diversifikasiya vəziy-

yətininn Herfindahl-Hirschman İndeksi vasi-

təsilə qiymətləndirmələr göstərmişdir ki,
1996-cı illə müqayisədə 2014-cü ildə ümumi
ixracın tərəfdaşlar üzrə diversifikasiyası əhə-
miyyətli dərəcədə yaxşılaşmış, qeyri-neft ixra-
cında tərəfdaşlar üzrə diversifikasiya vəziyyəti
dəyişməmişdir. Məsələn, 2014-cü ildə tərəf-
daşlar üzrə ümumi ixracda diversifikasiya
yüksək idisə (HHİ-872), qeyri-neft ixracında
isə orta səviyyədə (HHİ-1719) olmuşdur.

Mallar üzrə HHİ-nin aldığı qiymətlər isə
2014-cü ildə ümumi ixracda diversifikasiya-
nın mövcud olmadığını (HHİ-7205), qeyri-
neft ixracında üzrə isə diversifikasiyanın yük-
sək səviyyədə (HHİ-704) təzahür etdiyini
göstərir.

Bu dövrdə mallar üzrə ümumi ixracda
diversifikasiya müşahidə edilməsə də, qeyri-
neft ixracında mallar üzrə diversifikasiya
mövcud olmuşdur.
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Гамбаров Ф.
Имамвердиева С.

Oценка экспортной диверсификации в Азербайджанe с помощью индексa
Херфиндаля-Хиршмана

Резюме
В статье оценивается диверсификация экспорта по партнерам и товарам Азербайджанской

Республики за  1996-2014 годы с помощью индекса Херфиндаля-Хиршмана. Оценкапоказала, что
по сравнению с 1996  годом диверсификация общего экспорта по партнерам в 2014  году
значительно улучшилась, ситуация же в диверсификации ненефтяного экспорта по партнерам,
оставалась стабильной . Несмотря на то, что в этот период диверсификацииобщего экспорта по
товарамне наблюдалось,диверсификация ненефтяного экспорта по товарамбыла четко видна..

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, диверсификация экспорта, ВВП, индекс
Херфиндаля-Хиршмана.

Ganbarov F.
Imamverdiyeva S.

Evaluation of export diversification with Herfindahl-Hirschman İndex in Azerbaijan

Abstract
The current situation of Azerbaijan export diversification on products and partners during 1996-2014

years, has been analyzed by Herfindahl-Hirschman İndex in this article. The assessment showed that,
compared with 1996 year the situation of general export diversification in 2014 year was better, at the
same time the current status of non-oil export diversification was not changed and has remained stable-
moderate between 1996 and 2014 years. In the same year, export diversification has not been observed in
general export on goods. However export diversification is clearly visible in the non-oil exports on goods.

Keywords: foreign trade, export, export diversification, GDP, Herfindahl-Hirschman İndex.
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