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PRESS-RELEASE

Conform informaţiilor Comitetului Naţional de Statistică pentru anul
2013 comparativ cu anul 2012 în Belarus:

- Produsul Intern Brut a crescut cu 0,9 %;
- Volumul producţiei industriale a scăzut cu 4,8 %;
- Volumul investiţiilor în capitalul social a crescut cu 7,4%;
- Veniturile reale ale populaţiei au crescut cu 16,1 %.
Nivelul şomajului înregistrat în decembrie 2013 a fost de 0,5 % din

populaţia activă economic.

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură
(F.A.O.) consideră că Republica Belarus este un împortant producător ale celor
mai însemnate tipuri de producţii agricole.

În buletinul publicat la 1 noiembrie 2013 „Perspectivele alimentaţiei:
analiza pieţei globale” pe anul 2013 se menţionează că Belarus a trecut în
rândul liderilor pieţei de carne de vită şi de porc, iar experţii F.A.O.
prognozează o creştere a exportului producţiei belaruse de carne.

Potrivit acestor cercetări, conform rezultatelor pe anul 2013 Belarus va
ocupa locul 3 în lume la producţia de unt (75 mii tone), după Noua Zeelandă
(451 mii tone) şi Uniunea Europeană (125 mii tone), de asemenea locul 6 la
producţia de brânză (140 mii tone).

Pe fondul scăderii exportului produselor lactate din Noua Zeelandă,
Australia şi U.E. specialiştii F.A.O. se aşteaptă la o creştere a livrărilor de acest
tip de mărfuri.

În ratingul britanic independent “Legatum Prosperity Index” Belarus
continuă să ocupe poziţia de lider între ţările C.S.I. Conform rezultatelor pe
anul 2013 ţara noastră a ocupat locul 58 (din 142) în grupa celor mai
infloritoare ţări din lume, întocmită după indexul centralizat al bunăstării
naţionale, depăşind Rusia (locul 61), Uzbekistan (locul 63), Ucraina (locul 64),
Kîrgîstan (locul 80), Azerbaidjan (locul 81), Moldova (locul 89), Tadjikistan
(locul 94), Armenia (locul 95) şi Georgia (locul 84).
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Belarus a ocupat cel mai bun loc în ratingul mondial al ţărilor la
criteriul naşterilor premature, nivelul fiind de 4,1% din totalul de nou
născuţi, ceea ce reprezintă cel mai scăzut indicator între cele 185 de ţări
analizate de autorii ratingului. Rezultatele a 50 de experţi din 35 de universităţi
şi organizaţii ştiinţifice din SUA, Marea Britanie şi din alte ţări au fost publicate
la 14 noiembrie 2013 în revista americană de mare autoritate „Pedriatic
Research”.

Naşterile premature (înainte de 37 de săptămâni) sunt considerate de către
cercetători ca fiind o problemă globală ce conduce la ridicarea nivelului de
îmbolnăviri, invaliditate şi mortalitate în rândul noilor născuţi.

Suedia a ocupat locul 175 (5,9%), Ucraina – locul 164 (6,5%, Rusia –
locul 156 (7%), Marea Britanie – locul 135 (7,8%), Kazahstan – locul 115
(8,8%), Germania – locul 107 (9,2%), SUA – locul 55 (12%).

Uniunea Internaţională de Telecomunicaţii (International
Telecommunication) de la Geneva a prezentat raportul “Dimensiunea societăţii
informatice 2013” (Measuring the Information society 2013).

Republica Belarus în ratingurile comunicate în acest raport ocupă poziţii
destul de înalte. Astfel, la indexul dezvoltării tehnologiilor de informatii-
telecomunicaţii ţara noastră ocupa locul 41 din 157 (primul loc îl ocupa
Republica Coreea) şi depăşea toate ţările CSI cu excepţia Rusiei (Rusia ocupa
locul 40, Moldova – locul 62, Ucraina – locul 68).


