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“Bu pandemiya bütün dünyanın iqtisadi 
inkişafına böyük zərbə vurub. Artıq dünyanın 
aparıcı maliyyə qurumları açıq bəyan edirlər ki, 
pandemiya nəticəsində yaşana biləcək böhran 
2008-2009-cu illərin böhranından daha da 
ağır olacaqdır.

Eyni zamanda, dünya bazarlarında neftin 
qiymətinin kəskin aşağı düşməsi, demək olar ki, 
2 dəfədən çox aşağı  düşməsi,  b iz im 
iqtisadiyyatımıza da böyük problemlər yarada 
bilər və təbii ki, bizim gəlirlərimiz azalır.

Buna baxmayaraq, bu ilin dövlət büdcəsinin 
icrası ilə bağlı bir daha demək istəyirəm ki, heç 
bir problem olmamalıdır. İlk növbədə, bütün 
sosial öhdəliklər tam yerinə yetirilməlidir, bütün 
sosial infrastruktur layihələrinin icrası təmin 
edilməlidir. Eyni zamanda, bir daha büdcə 
xərclərinə baxmaq lazımdır və təcili olmayan 
layihələr təxirə salına bilər.

Əlbəttə ki, bu layihələrin həyata keçirilməsi, 
yaxud da ki, əksinə, təxirə sal ınması 
məsələlərinə baxdıqda məşğulluq məsələlərinə 
də mütləq baxmalıyıq. Çünki dövlət xətti ilə 
həyata keçirilən investisiya layihələri, eyni 
zamanda, məşğulluğu təmin edir və əhalisi 
artan Azərbaycan üçün məşğulluq məsələsi, 
əlbəttə ki, ön plandadır”.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti
cənab İLHAM ƏLİYEV
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Mündəricat

İqtisadi artıma və sahibkarlığa əsas dəstək alətləri

Muzdlu işçilərin əməkhaqlarının ödənilməsi üzrə maliyyə dəstəyi  

Fərdi (mikro) sahibkarlara maliyyə dəstəyi  

Sahibkarlıq subyektlərinə vergi güzəştləri, imtiyazları və tətilləri proqramı

Yeni verilən bank kreditləri üzrə kredit-zəmanət dəstəyi 

Mövcud kredit portfeli üzrə kredit-zəmanət dəstəyi 

Əhalinin maddi vəziyyətinin dəstəklənməsi üçün sosial paket

Sosial baxımdan həssas əhali qrupuna aid edilən ailələrin üzvü olan tələbələrin 
təhsilhaqqı xərclərinin ödənilməsinə dəstək 

İpoteka və kredit zəmanət mexanizminə maliyyə dəstəyi 

Əhalinin elektrik enerjisinin istehlakı üzrə kommunal ödənişlərə dəstək  

Həyati vacib sərnişindaşıma fəaliyyəti sahələrinə dəstək 
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Koronavirus (COVİD-19) 
pandemiyasının və bundan irəli gələrək dünya enerji və səhm bazarlarında baş verən 

kəskin dalğalanmaların Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına, makroiqtisadi 
sabitliyə, ölkədə məşğulluq məsələlərinə və sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirinin 
azaldılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında” Sərəncamına əsasən, iqtisadiyyatın 
müxtəlif sahələrinə, o cümlədən sahibkarlığa dövlət dəstəyinin göstərilməsi ilə bağlı 

proqramlar hazırlanıb.

2,5 mld
Həcmi

3,0 %-i

ÜDM-nin

Azərbaycan Respublikası İqtisadi İslahatların
Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

İqtisadi artıma və sahibkarlığa 
əsas dəstək alətləri

3



 (iş yerlərinin azaldılmaması məqsədilə)

PANDEMİYADAN ZƏRƏR ÇƏKMİŞ SAHƏLƏRDƏ

MALİYYƏ DƏSTƏYİ PROQRAMI
304 min 

muzdlu işçinin
əməkhaqqının ödənilməsi

106,4
min nəfər

87
min nəfər

78,8
min nəfər

24,6 min nəfər

7,8 min nəfər

Xidmət

Sənaye
Ticarət

Nəqliyyat

Digər

Qeyd: Bu sektorlar üzrə 20 fəaliyyət sahəsi
nəzərdə tutulur

FƏALİYYƏT
SAHƏSİ
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 ( )iş yerlərinin qorunması məqsədilə

PANDEMİYADAN ZƏRƏR ÇƏKMİŞ
SAHƏLƏRDƏ FƏALİYYƏT GÖSTƏRƏN
MALİYYƏ DƏSTƏYİ PROQRAMI

292 min 
fərdi (mikro)
sahibkara

Fərdi sahibkarlar

Digər mikro sahibkarlar

Vergi ödəyicilərin sayı, min nəfər

248,5

43,9

53,7

3,3

İşçi sayı, min nəfər
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PANDEMİYADAN
ZƏRƏR ÇƏKMİŞ

SAHƏLƏRDƏ
FƏALİYYƏT GÖSTƏRƏN

SAHİBKARLIQ
SUBYEKTLƏRİNƏ
VERGİ GÜZƏŞTLƏRİ,

İMTİYAZLARI VƏ

· Mikro sahibkarlıq subyektlərinə müvafiq müddətdə sadələşdirilmiş vergi üzrə güzəştin 
verilməsi.

· Müvafiq müddətə əmlak və torpaq vergisindən azadolmalar.

· Vergi ödəyicilərinin mənfəət (gəlir) vergisinə müvafiq məbləğdə və müddətə azadolmalar.

· İctimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər üçün sadələşdirilmiş verginin azaldılması, 
mənfəət (gəlir) vergisi ödəyicilərinin isə mənfəət (gəlir) vergisindən azad edilməsi.

· Bəzi vergi ödəyicilərinin müvafiq müddətə ƏDV-dən azad edilməsi.

· Güzəştlər veriləcək fəaliyyət sahələri üzrə müvafiq müddətə cari vergi ödəmələrindən azad 
edilməsi.

· 2019-cu ilin nəticələrinə görə mənfəət (gəlir) vergisinin verilməsi müddətinin uzadılması.

· Vergi hesabatlarının verilməsi müddətinin, habelə vergilərin ödənilməsi müddətinin 
uzadılması.

· Əhalinin ərzaq və tibbi ehtiyacları üçün zəruri olan bəzi məhsulların ƏDV-dən müddətli azad 
edilməsi (bəzi məhsulların idxalının və satışının ƏDV-dən azad edilməsi).

· Əhalinin ərzaq, tibb və digər zəruri məhsullara olan tələbatının qısa müddətdə və daha çevik 
tənzimlənməsi məqsədilə həmin məhsulların istehsalı ilə bağlı xammal və materialların ƏDV-
dən azad edilməsi.

· Fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna köçürülən 
ianələrin mənfəət (gəlir) vergisi məqsədləri üçün gəlirdən çıxılması.

· Epidemiyanın qarışının alınması ilə əlaqədar vergi ödəyicisi tərəfindən göstərilən əvəzsiz 
xidmətlərin göstərilməsinə görə ƏDV-nin sıfır (0) dərəcə ilə tutulması.

TƏTİLLƏRİ
PROQRAMI
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PANDEMİYADAN  ZƏRƏR ÇƏKMİŞ SAHƏLƏRDƏ
FƏALİYYƏT GÖSTƏRƏN SAHİBKARLIQ SUBYEKTLƏRİNƏ 

YENİ VERİLƏN BANK KREDİTLƏRİ ÜZRƏ
KREDİT-ZƏMANƏT DƏSTƏYİ PROQRAMI

0,5 mlrd.
manat

3 15% -dən yuxarı
olmaması

Kreditlərin maksimal
              faiz dərəcəsinin

Kreditlərin
     müddətinin 
               ilədək olması

500 mln.
Yeni verilən

manat həcmində
         kreditlərin

60 %-nə
dövlət zəmanətinin
verilməsi

Zəmanət verilən
kreditlər üzrə 
faizlərin yarısının

15%-in 7,5%-i
dövlət büdcəsi hesabına
subsidiyalaşdırılması
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PANDEMİYADAN  ZƏRƏR ÇƏKMİŞ SAHƏLƏRDƏ
FƏALİYYƏT GÖSTƏRƏN SAHİBKARLIQ SUBYEKTLƏRİNƏ 

MÖVCUD KREDİT PORTFELİ ÜZRƏ
KREDİT-ZƏMANƏT DƏSTƏYİ PROQRAMI

1 mlrd.
manat olan mövcud bank

kreditləri üzrə

Azərbaycan Respublikası İqtisadi İslahatların
Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

İqtisadi artıma və sahibkarlığa 
əsas dəstək alətləri

Xüsusi vəsaitin 
ayrılması

Subsidiyalaşmanın
Sahibkarlığın İnkişafı Fondu vasitəsilə
həyata keçirilməsi

(kreditlərin müddətindən və
faiz dərəcəsindən asılı olmayaraq)

Dövlət zəmanəti olmayan həcmi

birinci il üçün faiz dərəcəsinin

10 %
bəndinin subsidiyalaşdırılması 
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Azərbaycan Respublikası İqtisadi İslahatların
Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

İqtisadi artıma və sahibkarlığa 
əsas dəstək alətləri
ƏHALİNİN MADDİ VƏZİYYƏTİNİN
DƏSTƏKLƏNMƏSİ ÜÇÜN

SOSİAL PAKET
 (işsizlik müavinəti, sosial yardım və s. )

üçün vəsaitlərin ayrılması

Sosial yardım 

SOSİAL BAXIMDAN HƏSSAS ƏHALİ
QRUPUNA AİD EDİLƏN AİLƏLƏRİN ÜZVÜ OLAN

 TƏLƏBƏLƏRİN TƏHSİLHAQQI
XƏRCLƏRİNİN ÖDƏNİLMƏSİNƏ

DƏSTƏK PROQRAMI

Xüsusi vəsaitlərin
ayrılması

İPOTEKA VƏ KREDİT ZƏMANƏT MEXANİZMİNƏ

MALİYYƏ DƏSTƏYİ PROQRAMI

Əlavə
vəsaitlərin

ayrılması
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Azərbaycan Respublikası İqtisadi İslahatların
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İqtisadi artıma və sahibkarlığa 
əsas dəstək alətləri

ƏHALİNİN  İSTEHLAKI ÜZRƏELEKTRİK ENERJİSİNİN

KOMMUNAL ÖDƏNİŞLƏRƏ

DƏSTƏK PROQRAMI

 elektrik enerjisindən güzəştli istifadə limitinin

həcmində
müddətli artırılması

Əhali qrupu üçün

HƏYATİ VACİB SƏRNİŞİNDAŞIMA

FƏALİYYƏTİ SAHƏLƏRİNƏ
DƏSTƏK PROQRAMI

Xüsusi vəsaitlərin
ayrılması

100 kvt/s. 
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