Sahibkarlığa və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu

HƏFTƏLİK BÜLLETEN №14 1
Azərbaycanda COVID-19
28 Sentyabr-4 Oktyabr 2020 üzrə mühüm faktlar və qərarlar

1. COVID-19: ölkə üzrə statistika
4 oktyabr 2020-ci il: Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın yaydığı məlumata 2 əsasən həmin
gün 130 nəfər yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxmuş, 1 nəfər vəfat etmişdir. Beləliklə,
pandemiyanın başlanğıcından bu günədək COVID-19 xəstəliyinə yoluxanların ümumi sayı 40691 nəfərə
çatmış, bunlardan 38496 nəfəri sağalmış, 596 nəfəri vəfat etmişdir. Hal-hazırda, 1599 aktiv xəstə
mövcuddur. İndiyədək yoluxmanın müəyyən edilməsi məqsədilə keçirilmiş ümumi testlərin sayı
1137121 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.

3. Sahibkarların diqqətinə
29 sentyabr 2020-ci il: İqtisadi artıma və sahibkarlara dövlət dəstəyi tədbirlərinin mexanizmləri 4
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)
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Bülleten USAID tərəfindən dəstəklənən “Kiçik Sahibkarlığın İnkişafına Dəstək Layihəsi” çərçivəsində hazırlanır.
https://koronavirusinfo.az/files/3/tab_04.10.2020.pdf
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https://nk.gov.az/az/document/4802/
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https://economy.gov.az/article/i-qtisadi-artima-ve-sahibkarlara-dovlet-desteyi-tedbirlerinin-mexanizmleri/30857#
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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.
30 sentyabr 2020-ci il: Sahibkarlığın İnkişafı Fondu yeni qrafik çarx hazırlayıb 5
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.

Bakı, 4 oktyabr 2020
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https://www.economy.gov.az/article/sahibkarligin-i-nkishafi-fondu-yeni-qrafik-charx-hazirlayib/31266
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