Sahibkarlığa və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu

HƏFTƏLİK BÜLLETEN №16 1
Azərbaycanda COVID-19
12-18 Oktyabr 2020 üzrə mühüm faktlar və qərarlar

1. COVID-19: ölkə üzrə statistika
18 oktyabr 2020-ci il: Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın yaydığı məlumata 2 əsasən həmin
gün 647 nəfər yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxmuş, 3 nəfər vəfat etmişdir. Beləliklə,
pandemiyanın başlanğıcından bu günədək COVID-19 xəstəliyinə yoluxanların ümumi sayı 44964 nəfərə
çatmış, bunlardan 40037 nəfəri sağalmış, 596 nəfəri vəfat etmişdir. Hal-hazırda, 4301 aktiv xəstə
mövcuddur. İndiyədək yoluxmanın müəyyən edilməsi məqsədilə keçirilmiş ümumi testlərin sayı
1228024 təşkil edir.

2. Mühüm qərarlar
16 oktyabr 2020-ci il: Nazirlər Kabineti qərara alır 3:
Azərbaycan Respublikasının ərazisində 2020-ci il 19 oktyabr tarixindən 2 noyabr tarixinədək,
məktəbəqədər, məktəbdənkənar və əlavə təhsil müəssisələri istisna olmaqla, bütün təhsil
müəssisələrində əlavə tətil günləri (ümumi təhsil müəssisələrində payız tətili ilə əvəz olunmaqla)
müəyyən edilir. Məktəbəqədər, məktəbdənkənar və əlavə təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti dayandırılır.
16 oktyabr 2020-ci il: Bakı Metropolitenində sərnişindaşıma fəaliyyətinin dayandırılır 4.
14 oktyabr 2020-ci il: Nazirlər Kabinetinin qərarına 5 əsasən Gəncə, Yevlax, Mingəçevir, Lənkəran, Şəki,
Şirvan şəhərlərində və Göygöl, Samux, Sabirabad, Quba rayonlarında 17 oktyabr saat 00:00-dan 19
oktyabr saat 06:00-dək, 24 oktyabr saat 00:00-dan 26 oktyabr saat 06:00-dək və 31 oktyabr saat 00:00-dan
2 noyabr saat 06:00-dək ictimai nəqliyyatın hərəkəti dayandırılır.

3. Sahibkarların diqqətinə
15 oktyabr 2020-ci il: Koronavirus (COVID-19) pandemiyasının ölkə iqtisadiyyatına mənfi təsirinin
azaldılması üçün sahibkarlıq subyektlərinin kreditlərinə dövlət dəstəyinin verilməsi ilə bağlı bir sıra
tədbirlər 67
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Bülleten USAID tərəfindən dəstəklənən “Kiçik Sahibkarlığın İnkişafına Dəstək Layihəsi” çərçivəsində hazırlanır.

https://koronavirusinfo.az/files/3/tab_18.10.2020.pdf
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Ərzaq təchizatçılarına kredit faizlərinə görə verilən subsidiyanın müddəti 6 aydan 12 aya uzadılıb və
ərzaqlıq buğda təchizatçılarına verilən faiz subsidiyası üzrə kreditin faiz dərəcəsi 10 faizdən 15 faizə
qədər artırılıb.
İnsan həyat və sağlamlığı üzrə zəruri ehtiyacların təmin edilməsi üçün ərzaq ehtiyatlarının yaradılması
məqsədilə istisna hal kimi zəruri ərzaq təchizatçılarına kredit təşkilatları tərəfindən verilən kreditlər (və
ya kredit xətləri) üzrə ilk 6 ay üçün hesablanan faizlərə subsidiya verilməsi və faiz subsidiyası kreditin
faiz dərəcəsinin 10 faizi miqdarında, faiz dərəcəsi 10 faizdən aşağı olarsa, faiz subsidiyası kreditin faiz
dərəcəsi həcmində verilməsi nəzərdə tutulub.
Nazirlər Kabineti qeyd olunan məsələnin əhəmiyyətini nəzərə alaraq, ölkədə ərzaq ehtiyatlarının
yaradılmasının davam etdirilməsi məqsədilə zəruri ərzaq təchizatçılarına banklar tərəfindən verilmiş
kreditlər üzrə hesablanan faizlərə görə verilən subsidiyanın müddətinin uzadılması və ərzaqlıq buğda
təchizatçılarına verilən faiz subsidiyası üzrə kreditin faiz dərəcəsinin artırılması barədə müvafiq Qərar
qəbul edib. Qəbul edilmiş bu Qərara əsasən ərzaq təchizatçılarına banklar tərəfindən verilmiş kreditlər
üzrə hesablanan faizlərə görə verilən subsidiyanın müddətinin 6 aydan 12 aya uzadılması və ərzaqlıq
buğda təchizatçılarına verilən faiz subsidiyası üzrə kreditin faiz dərəcəsinin 10 faizdən 15 faizə
artırılması təmin ediləcək.
16 oktyabr 2020-ci il: Sahibkarlıq subyektlərində monitorinqlər 8
İqtisadiyyat Nazirliyi sahibkarlıq subyektlərində (ictimai iaşə və turizm obyektləri istisna olmaqla)
pandemiya dövrünün zəruri qayda və tələblərinə əməl olunmasına nəzarət tədbirlərini davam etdirir.
Ümumilikdə, 99 obyektdə epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya-gigiyena tələblərinin pozulduğu
müəyyən edilib.
Nöqsanlara yol vermiş sahibkarlıq subyektləri barədə İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun olaraq
tədbirlər görülüb.

Bakı, 19 oktyabr 2020
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https://www.economy.gov.az/article/sahibkarliq-subyektlerinde-monitorinqler08/31295
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