Sahibkarlığa və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu

AYLIQ BÜLLETEN №1 1
Azərbaycanda və digər Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində COVID-19
Sentyabr 2020 üzrə mühüm faktlar və qərarlar

1. COVID-19: ölkə üzrə statistika
30 Sentyabr 2020-ci il: Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın yaydığı məlumata 2 əsasən 30
sentyabr, 2020-ci il tarixində 110 nəfər yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxmuş, 1 nəfər vəfat
etmişdir. Beləliklə, pandemiyanın başlanğıcından bu günədək COVID-19 xəstəliyinə yoluxanların
ümumi sayı 40229 nəfərə çatmış, bunlardan 37954 nəfəri sağalmış, 591 nəfəri vəfat etmişdir. Hal-hazırda,
1684 aktiv xəstə mövcuddur. İndiyədək yoluxmanın müəyyən edilməsi məqsədilə keçirilmiş ümumi
testlərin sayı 1115748 təşkil edir.

2. Mühüm qərarlar
28 sentyabr 2020-ci il: Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddətinin
uzadılması barədə 3

Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti
2020-ci il 2 noyabr saat 06:00-dək uzadılması barədə qərar qəbul etdi. Bu müddət ərzində həftə
sonları ictimai nəqliyyatın hərəkətin və Bakı Metropolitenində sərnişindaşıma fəaliyyəti
dayandırılacaq.
12 sentyabr 2020-ci il: Xüsusi karantin rejimi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə 4
Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, Bakı metropoliteni fəaliyyətə başlayır. 30 sentyabr tarixinədək
metropoliten və ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti həftəsonları qadağan edilir.
4 sentyabr 2020-ci il: Xüsusi karantin rejimi ilə bağlı bəzi məsələlər barədə 5
Nazirlər Kabineti qərara aldı ki, sentyabrın 8-dən ictimai iaşə müəssisələrində müştərilərə yerində
xidmətə saat 09:00-dan 00:00-dək icazə verilir. Sentyabrın 8-dən Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron
rayonuna gediş-gəlişlə əlaqədar tətbiq olunmuş məhdudiyyətlər aradan qaldırılır.
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3. Sahibkarların diqqətinə
30 sentyabr 2020-ci il: Sahibkarlığın İnkişafı Fondu yeni qrafik çarx hazırlayıb6
İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Fondu koronavirus pandemiyasından zərər çəkmiş
sahələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarların maarifləndirilməsi istiqamətində daha bir addım atıb.
“Koronavirus (COVID-19) pandemiyasından zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq
subyektlərinin mövcud kredit portfeli üzrə kredit faizlərinin subsidiyalaşdırılması Qaydası”
mövzusunda qrafik çarxda faizlərin subsidiyalaşdırılması ilə əlaqədar ən vacib məqamlar izah olunub.
Çarxda vurğulanır ki, faiz subsidiyası fəaliyyət sahəsi zərər çəkmiş sahələrin iqtisadi fəaliyyət növlərinə
daxil olan sahibkarlıq subyektlərinin kredit təşkilatlarından həmin fəaliyyət növləri üzrə 2020-ci ilin 10
mart tarixinə manatla aldıqları kreditlərə (o cümlədən, restrukturizasiya edilmiş kreditlərə) verilir.
Qrafik təsvirlər faiz subsidiyasının kreditin faiz dərəcəsinin 10 faiz bəndi miqdarında, həmçinin
sahibkarlıq subyektinə verilmiş kreditlər üzrə 2020-ci ilin mart ayından başlayaraq 12 aydan çox olmayan
müddətdə ödənilmiş və ya ödənilməmiş faizlər üzrə verildiyini izah edir.
Qrafik çarxda həmçinin, bir daha diqqətə çatdırılır ki, sahibkarlıq subyektləri faiz subsidiyası əldə etmək
üçün kredit aldıqları kredit təşkilatına müraciət edə bilərlər.
29 sentyabr 2020-ci il: İqtisadi artıma və sahibkarlara dövlət dəstəyi tədbirlərinin mexanizmləri 7
Koronavirus (COVİD-19) pandemiyasından zәrәr çәkdiyinә görә muzdlu içilәrinә әmәk haqqının
müәyyәn hissәsinin ödәnilmәsi üçün dövlәtdәn maliyyә dәstәyi almış vergi ödәyicilәrinin siyahısı
(II mərhələ)
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən koronavirus (COVİD-19) pandemiyasından zərər
çəkmiş sahələrdə muzdlu işçilərin əməkhaqqının müəyyən hissəsinin ödənilməsi ilə bağlı maliyyə
dəstəyinin davam etdirilməsi barədə qəbul edilmiş qərara əsasən, 2-ci mərhələ çərçivəsində 228.175
muzdlu işçini əhatə edən 22.603 vergi ödəyicisinə 104.083,3 min manat maliyyə dəstəyi göstərilib.
Koronavirus (COVİD-19) pandemiyası ilә әlaqәdar olaraq dövlәtdәn maliyyә dәstәyi almış fәrdi
(mikro) sahibkarların siyahısı (II mərhələ)
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən fərdi (mikro) sahibkarlara maliyyə dəstəyinin
davam etdirilməsi barədə qəbul edilmiş qərara əsasən, 2-ci mərhələ çərçivəsində 49.329 fərdi (mikro)
sahibkara 13.252,0 min manat maliyyə dəstəyi göstərilib.
17 sentyabr 2020-ci il: Ticarət, xidmət və istehsal obyektlərində növbəti nəzarət tədbirləri 8
İqtisadiyyat Nazirliyinin sahibkarlıq subyektlərində pandemiya dövrünün zəruri qayda və tələblərinə
əməl olunmasına nəzarət məqsədilə sentyabrın 17-də keçirdiyi monitorinqlər zamanı, 128 obyektdə
epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya-gigiyena tələblərinin pozulduğu müəyyən edilib.
10 sentyabr 2020-ci il: Sahibkarlıq subyektlərində zəruri qayda və tələblərə əməl edilməsinə nəzarət
tədbirləri 9
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İqtisadiyyat Nazirliyinin sentyabrın 10-da keçirdiyi monitorinqlər zamanı, 114 obyektdə epidemiya
əleyhinə rejimin, sanitariya-gigiyena tələblərinin pozulduğu müəyyən edilib.
3 sentyabr 2020-ci il: İqtisadiyyat Nazirliyinin zəruri qayda və tələblərə əməl edilməsinə nəzarət
tədbirləri 10
Sentyabrın 3-də keçirilmiş monitorinqlər zamanı nəzarət tədbirləri keçirilmiş 119 obyektdə epidemiya
əleyhinə rejimin, sanitariya-gigiyena tələblərinin pozulduğu müəyyən edilib.
1 sentyabr 2020-ci il: Koronavirus (COVİD-19) pandemiyasından zәrәr çәkdiyinә görә muzdlu
içilәrinә әmәk haqqının müәyyәn hissәsinin ödәnilmәsi üçün dövlәtdәn maliyyә dәstәyi almış vergi
ödәyicilәrinin siyahısı (II mərhələ) 11
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən koronavirus (COVİD-19) pandemiyasından zərər
çəkmiş sahələrdə muzdlu işçilərin əməkhaqqının müəyyən hissəsinin ödənilməsi ilə bağlı maliyyə
dəstəyinin davam etdirilməsi barədə qəbul edilmiş qərara əsasən, 2-ci mərhələ çərçivəsində 228.175
muzdlu işçini əhatə edən 22.603 vergi ödəyicisinə 51.939,4 min manat maliyyə dəstəyi göstərilib.
1 sentyabr 2020-ci il: Sahibkarlara maliyyə dəstəyinin göstərilməsi davam edir 12
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarlarına əsasən, İqtisadiyyat Nazirliyi
yanında Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə çalışan vergi
ödəyicilərinin muzdlu işçilərinə və fərdi sahibkarlara maliyyə dəstəyi proqramları çərçivəsində
vəsaitlərin köçürülməsi davam etdirilir.
Məlumat üçün qeyd edək ki, muzdlu işçilərin əməkhaqqına 2-ci dəfə maliyyə dəstəyi pandemiyadan
zərər çəkmiş sahələrdə çalışan, birinci maliyyə dəstəyi proqramı çərçivəsində vəsait almış və işçi
saylarında ciddi azalmalara yol verməmiş vergi ödəyicilərinə 1 iyul 2020-ci il tarixinə olan işçi sayı əsas
götürülməklə bir aylıq əməkhaqqı fondu həcmində göstərilir. Maliyyə dəstəyinin ikinci mərhələsi
çərçivəsində vergi ödəyicilərinin yenidən müraciət etmələrinə ehtiyac yoxdur və vəsaitlər avqust və
sentyabr aylarını əhatə etməklə 2 mərhələdə bərabər hissələrlə ödənilir.
Avqust ayında yeni maliyyə dəstəyi çərcivəsində 234.355 muzdlu işçini əhatə edən 22.885 vergi
ödəyicisinə 51.939,4 min manat vəsait ödənilib. Maliyyə dəstəyi proqramının ikinci mərhələsində
ödənişlə əhatə olunmuş muzdlu işçilərin sayı birinci mərhələdə vəsait almış muzdlu işçilərin sayından
18.245 nəfər çoxdur ki, bu da şəffaflaşdırma nəticəsində əmək müqavilələri bağlamış işçi saylarının
artması ilə əlaqədardır. İkinci maliyyə dəstəyi çərcivəsində avqust ayında 49.887 fərdi (mikro) sahibkara
12.471,8 min manat birdəfəlik maliyyə dəstəyi göstərilib.
Sentyabr ayının 10-da sonra ikinci maliyyə dəstəyi proqramı çərçivəsində sahibkarların muzdlu
işçilərinə ödənilməli vəsaitlərin növbəti hissəsinin köçürülməsinə başlanacaqdır.
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4. Digər Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində pandemiya dönəmində KOS-lara
dəstək13
4.1. Ukrayna
Dövlət Statistika Xidmətinin verdiyi məlumata görə 2020-ci ilin avqust ayında Ukraynada real maaşlar,
pandemiyaya baxmayaraq (2019-cu ilin avqust ayına qədər) illik nisbətdə 8,6% armış və 347 avro təşkil
edib ki, bu da minimum əmək haqqı səviyyəsindən (143 avro) 2,4 dəfə çoxdur. Ukraynanın kənd
təsərrüfatı istehsalçıları bu il anormal quraqlıq səbəbindən 196,4 milyon avroya çatan kəskin itkilərlə
qarşılaşıblar. Ümumukrayna Aqrar Birliyi Odessa bölgəsindən KOS-lar üçün toxum almaq məqsədilə
vəsait topladığını elan etdi, təxminən 45,300 avro toplanmış və 200 tona yaxın toxum KOS-lara
verilmişdir.
"Diia. Biznes ”layihəsi Ukraynanın cənubundakı Mikolaivdə mikro, kiçik və orta sahibkarlıq üçün yeni
biznes dəstək mərkəzini istifadəyə vermişdir. Ukraynanın Rəqəmsal Transformasiya Nazirliyinə görə,
yeni mərkəz dövlət dəstəyi olmadan 100% özəl investisiyalar hesabına maliyyələşdirilir.
CBRE əmlak agentliyinin hesabatına görə, Kievdəki ofislərdə məşğulluq, Covid-19 böhranı səbəbindən
2020-ci ilin ilk yarısında 42 % azalıb. Pandemiya səbəbindən
Mədəniyyət, turizm və yaradıcı sənayenin nümayəndələri üçün ƏDV dərəcəsini 7% -ə endirəcək, çünki
bu sahələr əsasən oflayn işləyir və onlayna keçid etmək olduqca çətindir.
Hökumət, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün 380 milyon UAH (11.4 milyon Avro) ayıracaq və 2020-ci ildə
aqrobiznes üçün ƏDV-ni 20%-dən 14% -ə endirəcək. Bu 4 milyard UAH (120.9 milyon Avro )vəsait
aqrosənaye kompleksini bu il dəstəkləmək məqsədilə dövlət büdcəsindən ayrılacaq.

4.2. Belarus
Antiinhisar Tənzimləmə və Ticarət Nazirliyi dezinfeksiyaedicilərin ticarət markasına maksimum
uyğunluğunu monitorinq edir. Bəzi pərakəndə şəbəkələrdə ticarət marjası (topdan satış daxil olmaqla)
icazə verilən 15% əvəzinə 97%-ə çatıb.
Belarus Maliyyə Nazirliyi ilə OPEC Fondu arasında 20 milyon dollar dəyərində bir kredit
müqaviləsinin imzalaması gözlənilir. Bu vəsait, Covid-19-un yayılması səbəbindən büdcənin çəkdiyi
xərcləri doldurmağa sərf olunacaq. Bundan əvvəl Belarus Dünya Bankından koronavirusla mübarizə
üçün 90 milyon avro almışdır.
Sorğuda iştirak edən şirkətlərin 74%-i koronavirusun yayılmasının müəssisələrinin maliyyə
göstəricilərinə ciddi təsir göstərdiyini söylədi. Əksər respondentlərə görə vəziyyət pisləşib, lakin
müəssisələrin 7%-i üçün vəziyyət yaxşılaşıb. Şirkətlərin 15%-i koronavirus böhranı səbəbindən işçiləri
ixtisar etməli olduqlarını söyləmişdir.
2020-ci ilin avqust ayında Belarus iqtisadiyyatında 4.3 milyon insan işlə təmin edilmişdir ki, bu da
pandemiyadan öncəki dövrlə müqayisədə (fevral ayında) 17.700 nəfər azdır.
Sərhədlərin bağlı olması daxili turizmi artırmış, yalnız bələdçi xidmətlərinə tələb azalmışdır. Son bir
ildə 1500 Belarus turizm agentliyi 2,5 milyon turistə xidmət göstərmiş, onların 88 faizi xarici
turistlərdir. Sənayenin böhrandan əvvəlki gəlirlər səviyyəsinə çatma ehtimalı azdır.
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Minsk rəhbərliyi, 2.759 sahibkarlıq subyekti üçün 32.2 milyon rubl (12.3 milyon dollar) həcmində
kirayə, torpaq vergisi və əmlak vergisini azaltdı. Müəssisələrin yalnız 5%-i dəstək üçün müraciət
etmişdir.
Bir çox müəssisə bağlanır və ya köçürülür. Səbəblər pandemiya dövründə dövlət dəstəyinin olmaması,
siyasi iğtişaşlar və internetin kəsilməsi səbəbindən şirkətlərin onlayn satışa keçə bilməməsidir.
2020-ci ilin ikinci rübündə işgüzar etimad indeksi tarixi ən aşağı səviyyəyə - mənfi 2-dən mənfi 9-a
düşdü. Ticarət müəssisələrinin 70%-i gəlirlilikdə azalma görmüşdür. Eyni zamanda, respondentlərin
47%-i ticarətin inkişafını məhdudlaşdıran amillər arasında Covid-19 adını çəkib.
4.3. Gürcüstan
Gürcüstan iqtisadiyyatı 2020-ci ilin II rübündə 12,3 % kiçilmişdir. Bunu Milli Statistika İdarəsinin son
məlumatları göstərir. Azalan ən böyük 5 sektor topdansatış və pərakəndə ticarət; motorlu nəqliyyat
vasitələrinin və motosikllərin təmiri (-13.2%); tikinti (-24.5%); mənzil və qida sektorları (-40%);
nəqliyyat və anbar (-22.%); istehsal (-12.1%).
Bildirilən koronavirus yoluxma sayının artmasına baxmayaraq, Gürcüstan fövqəladə vəziyyət elan
etməyəcək və ya sahibkarların və təsərrüfat subyektlərinin iqtisadi fəaliyyətlərinə məhdudiyyət
qoymayacaq. Yerli epidemioloji vəziyyətdən asılı olaraq bölgələrdə məqsədli və yerli məhdudiyyətlər
tətbiq olunur. Müntəzəm beynəlxalq uçuşlara qadağa 31 oktyabr tarixinədək uzadıldı.
"Enterprise Georgia" adlı Gürcüstan dövlət agentliyi, mikro və kiçik biznesə dəstək proqramı üçün 5
oktyabrdan etibarən KOS-ların inkişaf etdirilməsi, müasir sahibkarlıq mədəniyyətinin təşviqi,
Gürcüstanda məşğulluq imkanlarının yaradılması və Covid-19 pandemiyasının yaratdığı iqtisadi
problemlərin həllində dəstək göstərmək məqsədilə üçün müraciət qəbul etməyə başlayır. Proqram,
başlıca kənd təsərrüfatı ilə əlaqəli fəaliyyətlər istisna olmaqla, istənilən iqtisadi fəaliyyəti əhatə edir.
Proqramın büdcəsi 40 milyon lariyə (təqribən 12 milyon dollar), ən yüksək qrant miqdarı isə 30.000
lariyə (təqribən 9.160 dollar) qədər artırıldı.
Gürcüstan hökuməti, pandemiyadan ən çox təsirlənən sektorları dəstəkləmək və iş yerlərini artırmaq
məqsədilə otel sənayesindəki şirkətlər üçün önümüzdəki altı ay ərzində bank kreditlərinə subsidiya
verməyə davam edəcəkdir. Enterprise Georgia, ailələrə məxsus kiçik və orta ölçülü otellərin
kreditlərini kommersiya bankları vasitəsilə maliyyələşdirir. 4-50 otaqlı otellər milli valyutada ifadə
olunan kreditlər üzrə faiz dərəcələrinin 80%-dən çox olmayan, xarici valyutada olan kreditlər üçün isə
70%-dən çox olmayan maliyyələşdirmə almaq hüququna malikdirlər.
Covid-19 böhranının inşaat sektoruna mənfi təsirini minimuma endirmək və daşınmaz əmlak
bazarının sabitliyini təşviq etmək üçün Gürcüstan hökuməti, yarımçıq tikinti layihələrinin
tamamlanmasını təmin etmək üçün 100 milyon GEL (32.46 milyon dollar) tender elan etdi. Daha sonra
hökumət tenderin qalibləri ilə satış opsiyası müqaviləsi imzalayacaq.
Milli Turizm İdarəsi Otellərin Tanıtımı 2020 Proqramının icrasına başlayır. Yeni layihə, maksimum 20
otağı pulsuz olan kiçik və orta ölçülü otellərin satışını artırmağa kömək edəcəkdir. Proqramın texniki
qrupu otelləri ziyarət edəcək və turistləri daha yaxşı cəlb etmək, onlayn satışları yaxşılaşdırmaq üçün
müəssisəyə kömək edəcəkdir.

4.4. Moldova

5

Moldova Respublikasındakı sahibkarların demək olar ki, 70%-i pandemiya səbəbiylə zərər görüb.
Onların yarısı maaş ödəməyin çətin olduğunu söyləyir və müştəri azlığından şikayətlənir. İstehsal
sektoru, HoReCa və yüngül sənaye sektorları ən böyük itkilərə məruz qalıb.
Koronavirus pandemiyası Moldova Respublikasında iqtisadi xaosa səbəb olmuşdur. Milli Statistika
Bürosunun məlumatları göstərir ki, 2020-ci ilin ikinci rübündə Ümumi Daxili Məhsul illik 11,5%
azalmışdır - bu son 10 ilin ən böyük iqtisadi azalmasıdır. Bu şərtlər altında da Moldova ixracatının
təxminən 65%-i Aİ bazarına yönəldilmişdir.
Turizm agentlikləri 2020-ci ilin yanvar-iyun aylarında daha az turistə xidmət göstərmişdir. 27.700 turist
bu xidmətlərdən faydalanmışdır ki, bu da keçən ilin eyni dövrünə nisbətən 75.3 % azdır.
Avropa Şurası İnkişaf Bankı, “COVID-19-a təcili reaksiya və mikro, kiçik və orta müəssisələrə dəstək”
layihəsinin həyata keçirilməsi üçün Moldovaya 40 milyon avro ayıracaqdır. Parlament tərəfindən
təsdiqlənən razılaşmaya görə, Moldova, COVID-19 pandemiyasına qarşı effektiv mübarizə üçün 70
milyon avro dəyərində borc alacaq.
Moldova hakimiyyəti açıq səma sərgiləri, festivallar və ixtisaslaşdırılmış kənd təsərrüfatı
yarmarkalarının təşkilinə icazə verir. Əlavə olaraq, teatrlarda, konsert salonlarında və mədəniyyət
yerlərində tədbirlərin keçirilməsinə icazə verilir, bir şərtlə ki, bu binaların maksimum tutumunun 50%dən çoxu doldurulmasın və hər şey dövlət tərəfindən hazırlanmış müvafiq təlimatlara uyğun olaraq
həyata keçirilsin.

4.5. Ermənistan
Ermənistan Covid-19 ilə bağlı fövqəladə vəziyyəti ləğv etdi və 11 yanvar 2021-ci il tarixinədək
ümumi "karantin" rejimi tətbiq etdi. Bütün ictimai yerlərdə maska taxılması və müəssisələr üçün
sosial məsafənin qorunması və gigiyena qaydalarına riayət olunması tələb olunur. Ermənistan
iqtisadiyyatının müxtəlif sahələri pandemiya səbəbindən zərərə məruz qalarkən, əsas rol daha
stimullaşdırıcı maliyyə siyasətinə həvalə edilmişdir. Bu səbəbdən Mərkəzi Bankın maliyyə
şərtlərini yumşaltmağa davam etməsi məqsədəuyğundur.
Statistika Komitəsinin məlumatlarına görə, Ermənistanda iqtisadi fəaliyyət sürətlə azalmağa
davam edir. Məlumatlar göstərir ki, 2020-ci ilin yanvar-avqust aylarında iqtisadi fəaliyyətin
tənəzzülü daha da dərinləşdi - 6,4%.
2020-ci ilin yanvar-iyul ayları arasında Ermənistan koronavirus pandemiyası fonunda
istixanalarda yetişdirilən çiyələk, böyürtkən və qarağat ixracatını 166 artırdı.
Ermənistan hökumətinin Covid-19-un iqtisadi nəticələrini azaltmağa yönəlmiş 25-ci anti-böhran
tədbirləri proqramı turizm sektoruna xidmət göstərən nəqliyyat şirkətlərinə dəstək olacaqdır.
Bu nəqliyyat şirkətlərinə əvvəlcədən verilmiş kreditlər üzrə 1 aprel 2020-ci ildən bəri
ödənilməyən faizlərin 75%-i ödəniləcəkdir.
Ermənistan hökumətinin 23-cü anti-böhran proqramına 800-dən çox iqtisadi operator müraciət
edib. Proqram turizm agentlikləri və əlaqəli sektorların iqtisadi fəaliyyətləri üçün turizm
agentliklərinin aylıq əmək haqqının 25% və ya 30%-i həcmində qrant verir.
Bakı, 8 oktyabr 2020
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