
Access to credit 
resources on 

beneficial terms

8 2

6 4

37

1
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Extraordinary 
coordination of the 

activities of 
economic entities

Tax incentives

115 mln.manat
Exemption from 

state rent charges

Customs measures Credit-guarantee 
support program 
440 mln.manat

Protection of 
work places and 
social stability

295 mln. manat

• Payment of a part of the salary of 
employees working in the areas 
affected by the pandemic (300 
thousand people; 215 mln. 
manat)

• Providing financial support to 
individual (micro) entrepreneurs 
operating in areas affected by the 
pandemic (80 mln.manat)

• Provision of some tax benefits 
and tax holidays to enterprises 
(including small and medium 
enterprises) operating in areas 
affected by the pandemic. 
(Specific measures are 
expected to be determined 
in April)

• Issuance of state guarantee and 
subsidization of loan interest with 
respect to bank loans to be issued

• Subsidizing interest rates on the 
existing loan portfolio

• Incorporation into the Tax Code the 
new customs mechanism applicable to 
sale of goods used in international 
practice with export mark;

• Application of customs duty 
exemptions (to the relevant list of 
goods) and temporary reduction of 
import duties on necessary products to 
"0“ percent.

• Non-calculation of rent fees  
for leased state property and 
land belonging to the state 

land fund from business 
entities affected by the 
pandemic (including small 
and medium entrepreneurs) 

that have by the end of 2020 

• To take additional measures to 
support small and medium enterprises 
in public procurement procedures.

• Cancellation of fees payable by 
professional participants of the 
banking and insurance markets to the 
financial market supervisory authority

Action Plan on business support has been
approved

«Action Plan on the implementation of the
paragraph 10.2 of the Decree of the President of
the Republic of Azerbaijan "On a number of
measures to reduce the negative impact of COVID-
19 pandemic and the subsequent fluctuations in
the global energy and stock markets on the
economy, macroeconomic stability, employment
issues and businesses in the country” has been
approved on April 4, 2020 by the order of the
Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan
(“Order”).

The Order classifies the Measures as follows:

I. Support for economic growth and
entrepreneurship

A. Measures to reduce the negative impact of the
pandemic on the country's economy in the
near future

B. Measures to implement a new model of
economic growth in the post-pandemic period

II. Employment and social welfare support

III. Macroeconomic and financial stability
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Summary of the key urgent measures to reduce the negative impact of the pandemic on the country's economy in the near future

Other support 
measures



Güzəştli şərtlərlə
kredit resurslarina 
çixiş imkanlarinin

genişləndirilməsi 

8 2

6 4

37

1

5

İqtisadi 
qurumlarin 
fəaliyyətinin 

fövqəladə
koordinasiyası

Vergi 
stimullarinin 

verilməsi 

115 mln.manat

Dövlət icarə
haqlardan 

azadolmalar

Gömrük tədbirləri Kredit-zəmanət 
dəstəyinin verilməsi

440 mln.manat

İş yerlərinin və
sosial sabitliyin 

qorunması

295 mln. manat

• Pandemiyadan zərər çəkmiş
sahələrdə çalışan muzdlu işçilərin
əməkhaqqının müəyyən hissəsinin
ödənilməsi (300 min nəfər; 215 
mln. manat)

• Pandemiyadan zərər çəkmiş
sahələrdə fəaliyyət göstərən fərdi
(mikro) sahibkarlara maliyyə
dəstəyinin göstərilməsi (80 
mln.manat)

• Pandemiyadan zərər çəkmiş 
sahələrdə fəaliyyət göstərən 
sahibkarlıq subyektlərinə (o 
cümlədən kiçik və orta 
sahibkarlığa) bəzi vergi 
güzəştlərinin və tətillərinin 
verilməsi. (Aprel ay ərzində
nəzərdə tutulmuş güzəştlərin 
müəyyən edilməsi gözlənilir)

• Veriləcək 0.5 mlrd. manat 
həcmində bank kreditləri üzrə
dövlət zəmanətinin verilməsi və
kredit faizlərinin 

subsidiyalaşdırılması

• 2020-ci il 10 mart tarixinə 1 
mlrd.manat həcmində mövcud 
kredit portfeli üzrə kredit 
faizlərinin subsidiyalaşdırılması: 

• Beynəlxalq təcrübədə istifadə edilən 
malların ixrac qeydi ilə satışı 
mexanizminin Vergi Məcəlləsinə daxil 
edilməsi;

• Müvafiq siyahı üzrə gömrük rüsumu 
güzəştlərinin tətbiqi və zəruri 
məhsullar üzrə idxal rüsumlarının 
müddətli olaraq “0” dərəcəyə
endirilməsi (və ya azaldılması).

• Dövlət əmlakını və dövlət 
torpaq fonduna aid torpaq 
sahələrini icarəyə götürmüş və
pandemiya nəticəsində zərər 
çəkmiş sahibkarlıq 
subyektlərindən (o cümlədən 
kiçik və orta sahibkarlardan) 
icarə haqqının 2020-ci ilin 
sonunadək hesablanmaması.

• Kiçik və orta sahibkarlığın
dəstəklənməsi üçün dövlət
satınalmalarında yerli istehsal
məhsulların alınması məqsədilə əlavə
tədbirlərin görülməsi

• Bank və sığorta bazarının peşəkar
iştirakçılarının maliyyə bazarlarına
nəzarət orqanına ödədikləri haqların
ləğv edilməsi

Sahibkarlığa dəstək Tədbirlər Planı
təsdiqləndi

“Koronavirus (COVID-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” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2020-ci il 19 mart tarixli 1950 nömrəli
Sərəncamının 10.2-ci bəndinin icrası ilə bağlı
Tədbirlər Planı” 04 aprel 2020-ci il tarixində
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
sərəncamı («Sərancam») ilə təsdiq edilmişdir.

Sərəncamda Tədbirlər aşağıdakı kimi
təsnifatlaşdırılır:

I. İqtisadi artıma və sahibkarlığa dəstək

A. Yaxın dövrdə pandemiyanin ölkə
iqtisadiyyatına mənfi təsirlərinin
azaldılmasi üzrə tədbirlər

B. Post-pandemiya dövründə iqtisadi
artımın yeni modelinin tətbiqi
istiqamətində tədbirlər

II. Məşğulluq və sosial rifaha dəstək

III. Makroiqtisadi və maliyyə sabitliyi
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Yaxın dövrdə pandemiyanın ölkə iqtisadiyyatına mənfi təsirlərinin azaldılması məqsədilə əsas təxirəsalınmaz tədbirlərin qısa icmalı

Digər dəstək 
alətləri


