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НА ВЁСЦЫ:
СПРЫЯЛЬНЫЯ

Кампетэнтны каментарый

РЭДКІ
І КАШТОЎНЫ
РЭСУРС
Стар шы ня Па ста ян най
ка мі сіі Па ла ты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па эканамічнай
па лі ты цы Ула дзі слаў
ШЧЭПАЎ:

нуўся, маўляў, забудзьце, я
ўжо дваццаць пяць гадоў як
сельскі жыхар. «На прыродзе добра жыць і працаваць.
А пры неабходнасці ў сталіцу можна дабрацца на машыне за паўгадзіны», — кажа мой суразмоўнік.
— І ўсё ж, як адпачываеце з сям'ёй, відаць, і на замежныя курорты хочацца
выбрацца хоць зрэдку, —
цікаўлюся ў яго.
— Цяпер не да гэтага, —
канстатуе мой суразмоўнік. —
Пачалі грандыёзнае будаўніцтва новага комплексу на
дзве тысячы коз. На яго базе
будзе створаны цэнтр інавацыйнага развіцця козагадоўлі, што дазволіць адкрыць
дадаткова дваццаць два высокатэхналагічныя рабочыя
месцы. Тут прадугледжана
таксама база штучнага асемянення і трансплантацыі
эмбрыёнаў дробнай рагатай жывёлы. Акрамя таго,
у цэнтры будуць апрабоўвацца сучасныя тэхналогіі,
якія існуюць сёння за мяжой.
Плануем укараняць усё новае, каб было што паказаць
і на чым трэніравацца. Гэта будзе база для практыкі,
навучання студэнтаў, аспірантаў. У межах праек та
будуем яшчэ і эксперыментальны завод для вытворчасці прадуктаў з казінага

малака, якія ў краіне пакуль
не выпускаюцца.
— Грэх скардзіцца, дзяржава дапамагае, падтрымлівае фінансава, — кажа
Дзмітрый Крылоў. — Дзякуючы гэтаму мы сталі флагманам у краіне, самай буйной племянной гаспадаркай,
якая не толькі вырошчвае
коз, але і займаецца перапра цоў чай вы твор час цю.
Банк развіцця выдзеліў нам
ільготны крэдыт на будаўніцтва цэнтра, нас уключылі
таксама ў праграму інавацыйнага развіцця.
Па словах Дзмітрыя Анатолевіча, у сельскай гаспадарцы дужа не разбагацееш, але сям'ю забяспечыць
зможаш.
— Паглядзіце, колькі за
апошнія гады фермеры купілі тэхнікі за кошт крэдытаў, узя лі яе па лі зін гу.
А тыя падатковыя паслабленні, прэферэнцыі ў сельскай
мяс цо вас ці для вя дзен ня
бізнесу, якія дала дзяржава — усё гэта падштурхнула
да развіцця. Так, сельская
гаспадарка не вельмі прыбытковая справа, ды яшчэ і
рызыкоўная. Тут шмат працы і марудны абарот капіталу. Таму і падтрымка з
бо ку дзяр жа вы важ кая.
У прынцыпе, на вёсцы можна
адкрываць справу — умовы

тут спрыяльныя, — упэўнены фермер. — Адзіная праблема для нас — не вельмі добрыя дарогі. Але і тут
спрабуем самастойна справіцца — зімой чысцім ад снегу, вясной падсыпаем.

«Кукуполіс»
і кукурузны
лабірынт
Гаспадары фермы заўсёды рады наведвальнікам,
правядуць экскурсію, арганізуюць адпачынак. Да паслуг
гасцей і турыстаў — забаўляльны парк «Кукуполіс» з
кантактным заапаркам, дзе
можна пакатацца на кані і
нават падаіць казу. Асабліва любяць кантактаваць з
гэтымі мілымі і разумнымі
істотамі дзеці. Летам на хутар Лізавецінскі прыязджаюць цэлымі сем'ямі, кампаніямі, ладзяць карпаратывы,
адзначаюць святы. Асабліва даспадобы беларусам і
замежным гасцям квэст у
кукурузным лабірынце, які
сёлета пройдзе трэці раз.
З кожным годам удзельнікаў
становіцца ўсё больш.
Дарогу асіліць той, хто
ідзе. Самая неаспрэчная ў
наш час ісціна.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.
Фота Андрэя САЗОНАВА.
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— Доўгі час Беларусь развівалася на аснове выкарыстання магутнага прамысловага сектара, які складаецца
з буйных і сярэдніх прадпрыемстваў (пераважна дзяржаўных), якія
забяспечвалі высокія тэмпы эканамічнага росту і высокі ўзровень занятасці. Пры
гэтым менш увагі аддавалася развіццю
прыватнага сектара эканомікі. У выніку па
ўзроўні ўкладу прыватнага сектара ў ВУП
мы істотна адсталі ад краін-суседзяў.
Разам з тым на дзяржаўным узроўні
было разуменне, што прыватная дзелавая
актыўнасць у краіне валодае моцным патэнцыялам для развіцця эканомікі. Таму
развіццё малога і сярэдняга бізнесу, уцягванне яго ў экспартную дзейнасць і імпартазамяшчэнне стала адным з найважнейшых дзяржаўных прыярытэтаў.
Прыняцце Дырэк тывы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 31 снежня
2010 года № 4 «Аб развіцці прадпрымальніцкай ініцыятывы і стымуляванні
дзелавой актыўнасці ў Рэспубліцы Беларусь» стала важнай вяхой развіцця краіны. На самым высокім узроўні
быў абвешчаны курс на разняволенне дзелавой ініцыятывы і творчага
патэнцыялу грамадзян. Бізнесу быў
дадзены сігнал аб гатоўнасці дзяржавы трансфармаваць сваю эканоміку,
стварыць камфортныя і роўныя ўмовы
для вядзення эканамічнай дзейнасці
для суб'ектаў гаспадарання ўсіх формаў уласнасці, ліквідаваць залішняе
ўмяшанне ў дзейнасць юрыдычных
асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў, скасаваць неабгрунтаваныя
адміністрацыйныя бар'еры для развіцця дзелавой ініцыятывы. Дзяржава прадэманстравала гатоўнасць да
дыялогу з бізнесам па выпрацоўцы
ключавых рашэнняў у сферы развіцця эканомікі.
Адпаведны курс у далейшым атрымаў замацаванне ва ўсіх прынятых
праграмных дакументах, якія вызначаюць вектар сацыяльна-эканамічнага развіцця нашай краіны.
Найважнейшым крокам, прынятым на
заканадаўчым узроўні ў развіццё прынцыпаў дырэктывы, стала прыняцце Дэкрэта
№ 7 «Аб развіцці прадпрымальніцтва». Ён
дзейнічае ўжо больш за год.
Міністэрствы і ведамствы, мясцовыя органы кіравання і самакіравання, бізнес-супольнасць падводзяць першыя вынікі рэалізацыі дэкрэта.
Мініс тэрства эканомікі адзначае рост
дзелавой актыўнасці. У прыватнасці, абапіраючыся на нормы дэкрэта, больш за 5000
новых суб'ектаў прадпрымальніцкай дзейнасці паведамілі пра пачатак сваёй работы.
Расце колькасць камерцыйных арганізацый і прадпрымальнікаў, удзельная вага
малога і сярэдняга бізнесу ў вытворчасці
тавараў і паслуг, экспарце і падатковых
паступленнях.
Сіс тэмная праца па спрашчэнні ўмоў
гаспадарання ў краіне прыносіць пазітыўныя вынікі. Так, у рэйтынгу Сусветнага банка Dоіng Busіnеss Беларусь упершыню ў
гісторыі гэтага рэйтынга дзелавога клімату
190 краін увайшла ў топ-50 найлепшых,
апынуўшыся на 37-м месцы.
Гэта было чакана. Але я хацеў бы адзначыць іншы эфект дэкрэта. Ён вызначыў ключавыя кірункі развіцця заканадаўства, прынцыпы ўзаемадзеяння дзяржавы

і бізнесу з мэтай падтрымкі
прадпрымальніцкай ініцыятывы, ліквідацыі залішніх
бар'ераў, якія замінаюць рэгістрацыі новых арганізацый
або пашырэнню дзеючых.
Дэкрэт № 7, прынцыпы
закладзеныя ў ім, на маю
думку, выразна вызначаюць,
што прадпрымальніцтва —
найважнейшы фактар эканамічнага росту, стварэння
новых рабочых месцаў і павышэння дабрабыту грамадзян. У той жа час прадпрымальніцкая здольнасць — надзвычай рэдкі
рэсурс у любой дзяржаве, які неабходна
развіваць, беражліва выкарыс тоўваць і
падтрымліваць.
Хацелася б прывесці шэраг канкрэтных
прыкладаў заканатворчай дзейнасці ў адпаведнасці з «літарай і ду хам» Дэкрэта
№ 7 «Аб развіцці прадпрымальніцтва».
Так, прынцып дэкрэта прэзумпцыі аб
добрасумленнасці суб'ектаў гаспадарання
замацаваны ў новым Падатковым кодэксе

ў адносінах да плацельшчыкаў падаткаў,
збораў (пошлін).
Законам Рэспублікі Беларусь ад 9 студзеня 2019 года № 171-З у адпаведнасці
з пунктам 11 Дэкрэта № 7 скарэктавана
крымінальнае і крымінальна-працэсуальнае заканадаўства ў напрамку дэкрыміналізацыі правапарушэнняў у эканамічнай
сферы, што дазволіць значна знізіць рызыкі
прадпрымальніцкай дзейнасці.
Уступіў у сілу новы закон «Аб нарматыўных прававых актах», які прадугледжвае
комплексную ацэнку ўплыву рашэнняў і
дакументаў, якія прымаюцца, на прадпрымальніцкую дзейнасць.
Акрамя таго, важна, што Дэкрэт № 7
падштурхнуў органы ўлады і бізнес-супольнасць да больш актыўнага і адкрытага абмену думкамі ў рамках дзейнасці грамадска-кансультатыўных саветаў, саветаў па
развіцці прадпрымальніцтва.
Гэта толькі першыя вынікі дэкрэта і
першыя крокі па яго рэалізацыі. Галоўнае,
што абодва названыя дакументы стварылі
ўмовы і вызначылі напрамак, па якім ужо
ру хаецца наша эканоміка, і, безумоўна,
напрамак гэты правільны. Развіццё прадпрымальніцтва — найважнейшая задача,
рашэнне якой патрабуе эфектыўнай сумеснай працы ўсіх галін улады і бізнессупольнасці.
Запісала Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

