Sahibkarlığa və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu

HƏFTƏLİK BÜLLETEN №7 1
Azərbaycanda COVID-19
10-16 Avqust 2020 üzrə mühüm faktlar və qərarlar

1. COVID-19: ölkə üzrə statistika
16 avqust 2020-ci il: Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın yaydığı məlumata 2 əsasən həmin
gün 112 nəfər yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxmuş, vəfat edən olmamışdır. Beləliklə,
pandemiyanın başlanğıcından bu günədək COVID-19 xəstəliyinə yoluxanların ümumi sayı 34219 nəfərə
çatmış, bunlardan 31875 nəfəri sağalmış, 506 nəfəri vəfat etmişdir. Hal-hazırda, 1838 aktiv xəstə
mövcuddur. İndiyədək yoluxmanın müəyyən edilməsi məqsədilə keçirilmiş ümumi testlərin sayı 831755
təşkil edir.

2. Mühüm qərarlar
15 avqust 2020-ci il: Koronavirus (COVID-19) pandemiyası dövründə ictimai iaşə müəssisələrinə
müştəri qəbulu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi 3
Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, ictimai iaşə obyektlərində (restoran, kafe, yeməkxana, qəlyanaltı,
bufet, köşk tipli məkanlar, çay evləri və bu kimi digər obyektlər) müştərilərə açıq hava sahəsində xidmət
göstərilməsinə icazə verilmişdir. Müştərilərə açıq hava sahəsində yerində xidmət saat 09:00-dan 22:00dək (hər bir masa arxasında 6 nəfərdən artıq toplaşmaq istisna olmaqla) həyata keçirilir.

3. Sahibkarların diqqətinə
13 avqust 2020-ci il: Fərdi sahibkarlara maliyyə dəstəyi göstərilməsinə başlanılıb 4
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırığına və Nazirlər Kabinetinin sahibkarlıq subyektlərinə
yeni maliyyə dəstəyinin göstərilməsi barədə müvafiq qərarına əsasən, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında
Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən fərdi (mikro) sahibkarlara vəsaitlərin köçürülməsi ilə bağlı prosesə start
verilib. Maliyyə dəstəyinin ikinci mərhələsi çərçivəsində belə dəstəyə daha çox ehtiyacı olan və birinci
mərhələdə 250 manat həcmində birdəfəlik ödəniş almış fərdi (mikro) sahibkarlara təkrarən vəsait
ödənilir.
Avqustun 11-dən başlayaraq, ikinci mərhələ çərçivəsində 49.421 fərdi (mikro) sahibkarın bank
hesablarına maliyyə dəstəyi köçürülməsinə başlanılıb. Birinci mərhələdən fərqli olaraq, bu dəfə vergi
ödəyicilərinin yenidən müraciət etməsinə ehtiyac yoxdur. Maliyyə dəstəyi üzrə ödənişlər əvvəllər bu
dəstəyi almış vergi ödəyiciləri üzrə həyata keçirilir.
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Qeyd edilməlidir ki, fərdi (mikro) sahibkarlara maliyyə dəstəyinin göstərilməsi proqramının birinci
mərhələsi çərçivəsində indiyədək daxil olmuş və təsdiqlənmiş 111.209 müraciət üzrə maliyyə dəstəyinin
bank hesablarına köçürülməsi üçün təqdim edilib. Təsdiq olunmuş müraciətlər üzrə maliyyə dəstəyinin
həcmi 63,66 milyon manat təşkil edir. Artıq birinci mərhələ çərçivəsində 63,55 milyon manat vəsaitin
106.907 nəfər fərdi (mikro) sahibkarın bank hesablarına köçürülməsi təmin olunub.
Yaxın zamanlarda isə pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə çalışan muzdlu işçilərin əməkhaqqının
müəyyən hissəsinin ödənilməsi prosesinə başlanılacaq. Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul edilmiş
qərara əsasən, bu günədək pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə çalışan, maliyyə dəstəyi almış və
dövlət başçısının çağırışına cavab olaraq, işçi saylarında ciddi azalmalara yol verməmiş vergi
ödəyicilərinə 1 iyul 2020-ci il tarixinə olan işçi sayına münasibətdə bir aylıq əməkhaqqı fondu həcmində
maliyyə dəstəyi göstəriləcək. Maliyyə dəstəyi avqust və sentyabr aylarını əhatə etməklə 2 mərhələdə
bərabər hissələrlə ödəniləcək.
11 avqust 2020-ci il: Qadın sahibkarlara biznes ideyalarını reallaşdırmaqda dəstək göstərilib 5
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin Xaçmaz KOB İnkişaf
Mərkəzinin təlim və məsləhət xidmətlərindən yararlanmış, qiymətləndirmə zamanı biznes planları
uğurlu hesab edilən qadın sahibkarlara öz bizneslərini qurmaq üçün maliyyə dəstəyi (qrant) göstərilib.
Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyası (AMFA) tərəfindən ayrılmış qrant vəsaiti hesabına QubaXaçmaz iqtisadi rayonunda fəaliyyət göstərən qadınlar əl işlərinin satışı, gözəllik salonunun təşkili,
peşəyönümlü əl işləri kursunun açılması sahələrində öz bizneslərinə başlayıblar.
Xaçmaz KOB İnkişaf Mərkəzi qadın sahibkarlara təlim və məsləhət xidmətləri ilə yanaşı, onların biznes
planlarının hazırlanması və maliyyələşdirilməsi üçün müvafiq qurumlara yönləndirilməsi sahəsində də
dəstək göstərib. Mərkəz bundan sonra da bu qadın sahibkarların biznesinin inkişaf etdirilməsi və
fəaliyyətlərinin davamlılığının təmin olunması üçün təlim və məsləhət xidmətlərini davam etdirəcəkdir.
12 avqust 2020-ci il: Karantin rejiminin zəruri qayda və tələblərinə əməl edilməsinə nəzarət davam
edir 6
Monitorinq aparılmış 812 obyektin 77-də epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya-gigiyena tələblərinin
pozulduğu müəyyən edilib və nöqsana yol vermiş vergi ödəyiciləri barədə İnzibati Xətalar Məcəlləsinə
uyğun olaraq protokollar tərtib olunub.
Mayın 22-dən avqustun 11-dək monitorinq aparılmış 23816 sahibkarlıq subyektindən 8027-də zəruri
sosial davranış qaydaları və sanitar-epidemioloji tələblərin pozulması halları aşkarlanıb.

Bakı, 17 avqust 2020
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