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PRESS-RELEASE
Tendinţele generale ale dezvoltării social-economice
a Republicii Belarus în anul 2013

Dezvoltarea economiei în anul 2013 se caracterizează prin următorii
parametri de cantitate şi calitate.
Creşterea PIB este de 0,9% faţă de anul 2012.
Cele mai înalte ritmuri de creştere s-au înregistrat în producţia farmaceutică
(+13,1%), prelucrarea lemnului şi produsele din lemn (+8,8%), producţia de
echipamente electrice (+8,1%), produsele din cauciuc şi mase plastice (+3%),
produsele alimentare (+1,9%).
Astfel ponderea produselor inovatoare în totalul general de produse livrate
s-a mărit şi a fost de 17,8%.
Investiţiile în capitalul fix au crescut cu 7,4%.
Indicatorii financiari se caracterizează prin creşterea veniturilor şi a
profiturilor din valorificarea produselor şi serviciilor cu 10,1%, creşterea
rentabilizării vânzărilor în industrie cu 6,7%.
În sfera socială se menţine situaţia stabilă pe piaţa muncii, nivelul şomajului
la sfârşitul lunii decembrie 2013, fiind de 0,5% din populaţia activă economic.
Creşterea veniturilor reale ale populaţiei cu 16,1% a contribuit la creşterea
comerţului cu amănuntul (cu 18,2%). Indicele preţurilor de consum faţă de
decembrie 2012 a fost de +16,5%.
Prin reducerea volumului la exportul de mărfuri s-au păstrat a ritmuri înalte de
creştere la exportul de servicii (+15,2%), între care: serviciile de construcţii
(+190%), IT (+35,3%), afaceri (+16,4%), transporturi (+6,1%).
Au fost atrase investiţii străine directe pe o bază netă în valoare de 2,14 mlrd.
USD, creşterea este de 60% faţă de anul 2012.
La sfârşitul lunii decembrie 2013 rezervele de valută în aur (conform
metodologiei FMI) au fost de 6,65 mlrd. în echivalent USD.
La rândul său, stabilitatea în sfera monetară şi de creditare a permis reducerea
ratei de refinanţare până la 23,5% (în decembrie 2012 a fost 30%).

