INFORMACE
O rozvoji malého a středního podnikání Minské oblasti
V uplynulých letech se podnikatelský sektor oblasti značně rozšířil a lze pozorovat pozitivní
dynamiku růstu u počtu lidí, kteří se angažují v malém a středním podnikání. Malé a střední
podniky úspěšně vytvářejí pracovní místa. Příliv pracovní síly je způsoben obecně vyšší
mzdou než ve státních podnicích a flexibilně se měnící poptávkou po pracovní síle.
K 1. lednu 2014 provozovalo podnikatelskou činnost více než 56 tisíc (56173) subjektů z
malých a středních podniků a celkový počet subjektů se zvýšil na 5980 v porovnání s rokem
2012.
Pro informaci: Z 56173 malých a středních podniků činných v oblasti v roce 2013 se v 20758
případech jednalo o malé podniky (právnické osoby), 367 tvořily střední podniky a 35048
bylo individuálních podnikatelů.
Měrná váha mikro, malých a středních organizací v celkovém objemu hrubého regionálního
produktu v roce 2010 činila 22,7 %, v roce 2011 to bylo 25,9 %, v roce 2012 27,7 % (podle
usnesení Rady ministrů č. 241 je cíl pro rok 2013 27,2 %).
K 1. 9. 2014 provádělo podnikatelskou činnost na území Minské oblasti 58 647 subjektů
malého a středního podnikání, což je o 3587 subjektů více než za analogické období
minulého roku.
Příjmy do konsolidovaného rozpočtu za rok 2013 od této kategorie plátců daní činily 5,6
triliónů rublů, neboli 38,1 % celkových příjmů rozpočtu.
Pro informaci: Za období leden-srpen roku 2014 získal rozpočet oblasti od subjektů malého a
středního podnikání 4,7 triliónů rublů, neboli 38,3 % celkových příjmů.
V Minské oblasti podle výsledků za rok 2013 provádělo podnikatelskou činnost 35000
individuálních podnikatelů, což je o 2600 podnikatelů více než v roce 2012.
Příjmy do rozpočtu od individuálních podnikatelů v roce 2013 činily 388 miliard rublů, neboli
2,7 % celkových příjmů rozpočtu.
Jedním z faktorů, které podpořily růst podnikatelské aktivity v oblasti, byl výnos prezidenta
Běloruské republiky č. 6 ze dne 7. 5. 2012 o podpoře podnikatelské činnosti na území
středních a malých městských obcí a ve vesnicích (dále jen výnos č. 6), který nabyl
účinnosti v červenci roku 2012. Tento výnos určuje řadu úlev a zvýhodnění pro podnikatelské
subjekty, které podnikají v obcích s počtem do 50 000 obyvatel.
Podle usnesení výnosu č. 6 mají individuální podnikatelé, kteří mají sídlo (bydliště) v malých
a středních městských obcích nebo vesnicích, právo neodvádět některé daně.
V roce 2012 tak 43 individuálních podnikatelů využilo daňové úlevy v celkové výši 122,2
milionů rublů, v roce 2013 získalo 1155 individuálních podnikatelů úlevy v celkové částce
655,7 milionu rublů.
A proto za dobu platnosti výnosu č. 6 roste zájem ze strany subjektů malého a středního
podnikání, především individuálních podnikatelů, aplikovat ustanovení tohoto výnosu.
Výnos umožnil vytvořit příznivé podmínky pro rozvoj soukromého podnikání v regionech,
podpořil obchodní aktivity občanů, v důsledku čehož vyrostl vývozní potenciál oblasti a
investiční přitažlivost středních a malých městských osad a zemědělských regionů Minské

oblasti, napomohl rozvoji nahrazujícímu dovoz výroby, vytvořil nová pracovní místa a zvýšil
životní úroveň obyvatel daných regionů.
V Minské oblasti existuje síť subjektů infrastruktury pro podporu podnikání, kterou představují
tři inkubátory malého podnikání a 21 center na podporu podnikání, pomocí kterých je
poskytováno poradenství a informační a vzdělávací služby. Pouze v Ljubanském okrese
v současné době neexistuje subjekt na podporu podnikání.
V Minské oblasti byl završen Program státní podpory malého a středního podnikání v
Minské oblasti na období 2010 – 2012. Za dobu jeho působení byla poskytnuta státní
finanční pomoc více než 30 subjektům malého podnikání, což umožnilo vytvořit více než
300 nových pracovních míst, snížit výrobní náklady a ve výsledku zvýšit
konkurenceschopnost výroby, rozšířit a modernizovat ji, zvýšit objemy a nakoupit
technologické zařízení.
Pro účely další finanční podpory podnikatelského sektoru je v Minské oblasti realizován
program státní podpory malého a středního podnikání pro roky 2013 až 2015 (dále jen jako
program). Celkový objem financování programu bude představovat 43,5 miliardy rublů.
V roce 2013 byla státní finanční podpora ve výši více než 10 miliard rublů poskytnuta 11
malým podnikům.
Na území oblasti funguje více než 100 obchodních objektů (tržnic a obchodních center)
a podle usnesení Rady ministrů Běloruska č. 397 ze dne 14. 4. 2005 byly vytvořeny a
fungují rady individuálních podnikatelů volené na společné schůzí podnikatelů, které
pronajímají obchodní místa v obchodních centrech a na tržnicích. Rady individuálních
podnikatelů vysvětlují podnikatelům otázky organizace a realizace jejich činnosti a
spolupracují s pronajímateli a s místními orgány výkonné moci.
Pro účely širokého zapojení podnikatelů do řešení sociálně-ekonomických úkolů
souvisejících s rozvojem oblasti, jakožto i do zlepšení systému podpory podnikatelského
sektoru a posuzování otázek vznikajících v podnikatelském prostředí fungují v oblastním
výkonném výboru a ve všech okresních výborech rady pro rozvoj podnikání.

