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За годы независимости Республика Беларусь состоялась как суверенное 

государство с эффективно функционирующими институтами власти, 
устойчивой общественно-политической системой. Страна не имеет 

территориальных разногласий и конфликтов ни с одним из соседей, сохраняются 
межнациональный и межконфессиональный мир и согласие.  

Время подтверждает правильность выбранного курса на эволюционные 
преобразования: Беларусь не только сохранила, но и нарастила свой потенциал, 
опираясь в первую очередь на собственные интеллектуальные и производственные 
ресурсы при максимальном использовании всех возможных внешних источников для 
развития.  

Республика Беларусь является надежным и предсказуемым партнером, 
донором безопасности в регионе. Страна демонстрирует способность адекватно 
реагировать на новые вызовы, эффективно адаптироваться к изменяющимся 
внешним условиям.  

 
Экономическая стабильность в условиях кризиса 
На фоне ухудшения общемировой экономической конъюнктуры и кризисных 

проявлений у наших традиционных торговых партнеров, Беларуси удалось сохранить 
макроэкономическую стабильность, повысить сбалансированность экономики: 

- обеспечено положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами;  
- улучшен платежный баланс;  
- удалось не допустить усиления инфляционных процессов и резкого снижения 

реальных денежных доходов населения; 
- своевременно и в полном объеме осуществляется погашение внешних 

государственных обязательств; 
- поддерживается стабильная ситуация на внутреннем валютном и депозитном 

рынках. 
Улучшаются качественные параметры развития экономики: опережающими 

темпами растет индекс производительности труда, на 8,7% снизилась энергоемкость 
ВВП, рентабельность продаж в промышленности составила 8,6%.  

Беларусь поддерживает торговые связи с 205 государствами мира. Обеспечена 
сбалансированность внешней торговли. В результате опережающей динамики 
экспорта товаров и услуг над импортом в первом полугодии 2015 г. сформировалось 
положительного сальдо в размере 1,2 млрд. долл. Рост сальдо по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 г. составил 567,2 млн. долл. или 92,9%.  

Реализованные Правительством антикризисные меры как системного, так и 
секторального характера позволили стабилизировать работу промышленности. 
Хорошие показатели демонстрирует сельское хозяйство: темпы роста в первом 
полугодии 2015 г. в сельхозорганизациях составили 103,6%.  

Принятые Правительством и Национальным банком упреждающие меры по 
оптимизации внутреннего спроса, насыщению товарами внутреннего рынка и 
ограничению денежного предложения позволили сдержать рост цен и сохранить 
макроэкономическую устойчивость. Замедление динамики роста цен, в свою 
очередь, обеспечило реализацию пошаговой стратегии снятия ценовых ограничений. 

Успешно применяется политика баланса роста реальных денежных доходов 
населения с ростом ВВП. Не допущено глубокого снижения реальной заработной 
платы.  

Усилия в сфере либерализации экономики и улучшения условий ведения 
бизнеса повышают привлекательность национальной экономики для инвесторов. 

Согласно отчету Группы Всемирного банка Doing Business 2015, Беларусь 
улучшила показатели по индикаторам мирового рейтинга и заняла 57-ю позицию 
среди 189 стран. Наиболее высоко эксперты оценили то, что страна упростила 
процедуры налогообложения для компаний. Кроме того, Беларусь повысила качество 
регулирования деятельности малых и средних предприятий в таких сферах, как 



получение разрешений на строительство, осуществление внешнеторговой 
деятельности. 

Минск занял 1-е месте в рейтинге комфортных для ведения бизнеса городов 
бывшего СССР, рассчитанном Forbes на основе широкого круга критериев, 
включающих оценку инфраструктуры, трудовых ресурсов, финансовой системы, 
безопасности.  

В ежегодном рейтинге Global Creativity Index-2015 Беларусь вошла в топ-40 
самых креативных государств, заняв 1-ю среди стран СНГ и 37-ю среди 139 
исследованных государств мира позицию.  
 

Благосостояние и социальная защищенность 
Согласно последнему Докладу о человеческом развитии, подготовленному 

ПРООН, Беларусь занимает 53-е место среди 187 стран и относится к группе 
государств с высоким уровнем человеческого развития. 

В рейтинге благополучия Legatum Prosperity Index 2014 года Беларусь также 
стала 53-й в мире по сводному индексу показателей в области экономики, 
образования, здравоохранения, свободы личности, безопасности, возможностей 
предпринимательства, управления и социального капитала. 

По оценке Всемирного банка, Беларусь занимает лидирующие позиции среди 
государств Европы и Центральной Азии и в целом среди стран со средним уровнем 
доходов по такому показателю, как доля среднего класса в общей численности 
населения. По расчетам Банка, в Беларуси к среднему классу можно отнести 80% 
населения, примерно 18% граждан относятся к социально уязвимой категории, около 
2% - к бедным, крайне бедных в стране нет вообще.  

Беларусь заняла 59-е место среди 158 государств в рейтинге счастья World 
Happiness Report-2015, составленном Сетью ООН по решениям в области 
устойчивого развития. Рейтинг учитывает такие показатели, как благосостояние 
населения, уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, уровень 
коррупции, количество безработных и социальные свободы. 

По данным ЮНЕСКО, Беларусь занимает 4-е место в мире по количеству людей, 
получающих среднее специальное, высшее и послевузовское образование в расчете 
на 10 тыс. человек, и опережает такие государства, как Финляндия, Швеция, 
Норвегия, Австрия, Франция.  

В рейтинге эффективности национальных систем здравоохранения, 
подготовленном агентством Bloomberg, Беларусь заняла 42-е место и опередила 
США. Ежегодно на развитие национальной системы здравоохранения выделяется не 
менее 4 % от ВВП, что позволяет модернизировать и переоснащать медицинские 
учреждения, внедрять в практику современные технологии. За последние годы 
отечественная медицина вышла на качественно новый уровень, подтверждаемый 
экспертами Всемирной организации здравоохранения. Более того, Беларусь входит в 
тройку лидеров по доступности медицинских услуг населению.  

В составленном на основе данных ВОЗ рейтинге Save the Children Беларусь 
является лидером в СНГ и занимает 25-е место среди 179 стран по условиям для 
материнства. Согласно отчёту Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) за 2014 год, в 
нашей стране показатель смертности детей в возрасте до 5 лет является наиболее 
низким в регионе СНГ и находится на одном уровне с Великобританией, Канадой, 
Польшей. При этом Беларусь является страной с самым низким риском материнской 
смертности в мире. 

В индексе развития информационно-коммуникационных технологий 
Международного союза электросвязи Беларусь заняла 38-е место и впервые 
вышла на лидирующие позиции в СНГ, опередив Россию и Казахстан.  

В Исследовании ООН 2014 года об уровне развития электронного 
правительства, оценивающем использование информационно-коммуникационных 
технологий для предоставления гражданам государственных услуг в 193 странах, 
Беларусь заняла 55-е место и относится к группе стран с высоким уровнем развития 
электронного правительства. 



БЕЛАРУСЬ 2015 
 
За гады незалежнасці Рэспубліка Беларусь сталася як суверэнная 

дзяржава з эфектыўнымі інстытутамі ўлады, устойлівай  грамадска-палітычнай 
сістэмай. Краіна не мае тэрытарыяльных рознагалоссяў і канфліктаў ні з адным з 
суседзяў, захоўваюцца міжнацыянальны і міжканфесійны мір і згода. 

Час пацвярджае правільнасць выбранага курсу на эвалюцыйныя пераўтварэнні: 
Беларусь не толькі захавала, але і нарасціла свой патэнцыял, абапіраючыся ў 
першую чаргу на ўласныя інтэлектуальныя і вытворчыя рэсурсы пры максімальным 
выкарыстанні ўсіх магчымых знешніх крыніц для развіцця. 

Рэспубліка Беларусь з'яўляецца надзейным і прадказальным партнёрам, 
донарам бяспекі ў рэгіёне. Краіна дэманструе здольнасць адэкватна рэагаваць на 
новыя выклікі, эфектыўна адаптуецца да зменлівых знешніх умоў. 

 
Эканамічная стабільнасць ва ўмовах крызісу 
На фоне пагаршэння агульнасусветнай эканамічнай кан'юнктуры і крызісных 

праяў у нашых традыцыйных гандлёвых партнёраў Беларусь здолела захаваць 
макраэканамічную стабільнасць, павысіць збалансаванасць эканомікі: 

- забяспечана станоўчае сальда знешняга гандлю таварамі і паслугамі;  
- палепшаны плацежны баланс;  
- удалося не дапусціць узмацнення інфляцыйных працэсаў і рэзкага зніжэння 

рэальных грашовых даходаў насельніцтва; 
- своечасова і ў поўным аб'ёме ажыццяўляецца пагашэнне знешніх дзяржаўных 

абавязацельстваў; 
- падтрымліваецца стабільная сітуацыя на ўнутраным валютным і дэпазітным 

рынках. 
 
Паляпшаюцца якасныя параметры развіцця эканомікі: апераджальнымі тэмпамі 

расце індэкс прадукцыйнасці працы, на 8,7% знізілася энергаёмістасць ВУП, 
рэнтабельнасць продажаў у прамысловасці склала 8,6%. 

Беларусь падтрымлівае гандлёвыя сувязі з 205 дзяржавамі свету. Забяспечана 
збалансаванасць знешняга гандлю. У выніку апераджальнай дынамікі экспарту 
тавараў і паслуг над імпартам у першым паўгоддзі 2015 года сфармавалася 
станоўчае сальда ў памеры 1,2 млрд. дол. Рост сальда ў параўнанні з аналагічным 
перыядам 2014 года склаў 567,2 млн. дол. ці 92,9%.  

Рэалізаваныя Урадам антыкрызісныя меры як сістэмнага, так і сектаральнага 
характару дазволілі стабілізаваць работу прамысловасці. Добрыя паказчыкі 
дэманструе сельская гаспадарка: тэмпы росту ў першым паўгоддзі 2015 г. у 
сельгазарганізацыях склалі 103,6%.  

Прынятыя Урадам і Нацыянальным банкам папераджальныя меры па 
аптымізацыі ўнутранага попыту, насычэнні таварамі ўнутранага рынку і абмежаванні 
грашовай прапановы дазволілі стрымаць рост цэн і захаваць макраэканамічную 
ўстойлівасць. Запаволенне дынамікі росту цэн, у сваю чаргу, забяспечыла 
рэалізацыю пакрокавай стратэгіі зняцця коштавых абмежаванняў. 

Паспяхова ўжываецца палітыка балансу росту рэальных грашовых даходаў 
насельніцтва з ростам ВУП. Не дапушчана глыбокае зніжэнне рэальнай заработнай 
платы.  

Намаганні ў сферы лібералізацыі эканомікі і паляпшэння ўмоў вядзення бізнесу 
павышаюць прывабнасць нацыянальнай эканомікі для інвестараў. 

Паводле справаздачы Групы Сусветнага банка Doing Business 2015 Беларусь 
палепшыла паказчыкі па індыкатарах сусветнага рэйтынгу і заняла 57-ю пазіцыю 
сярод 189 краін. Найбольш высока эксперты ацанілі тое, што краіна спрасціла 
працэдуры падаткаабкладання для кампаній. Акрамя таго, Беларусь павялічыла 
якасць рэгулявання дзейнасці малых і сярэдніх прадпрыемстваў у такіх сферах, як 
атрыманне дазволаў на будаўніцтва, ажыццяўленне знешнегандлёвай дзейнасці. 



Мінск заняў 1-е месца ў рэйтынгу камфортных для вядзення бізнесу гарадоў 
былога СССР, разлічаным Forbes на аснове шырокага круга крытэрыяў, якія 
ўключаюць ацэнку інфраструктуры, працоўных рэсурсаў, фінансавай сістэмы, бяспекі.  

У штогадовым рэйтынгу Global Creativity Index-2015 Беларусь увайшла ў топ-40 
самых крэатыўных дзяржаў, заняўшы 1-ю сярод краін СНД і 37-ю сярод 
139 даследаваных дзяржаў свету пазіцыю. 
 

Дабрабыт і сацыяльная абароненасць 
Паводле апошняга Даклада аб чалавечым развіцці, падрыхтаванага ПРААН, 

Беларусь займае 53-е месца сярод 187 краін і адносіцца да групы дзяржаў з высокім 
узроўнем чалавечага развіцця. 

У рэйтынгу дабрабыту Legatum Prosperity Index 2014 года Беларусь таксама 
стала 53-й у свеце па зводным індэксе паказчыкаў у вобласці эканомікі, адукацыі, 
аховы здароўя, свабоды асобы, бяспекі, магчымасцяў прадпрымальніцтва, кіравання і 
сацыяльнага капіталу. 

Па ацэнцы Сусветнага банка, Беларусь займае лідзіруючыя пазіцыі сярод 
дзяржаў Еўропы і Цэнтральнай Азіі і ў цэлым сярод краін з сярэднім узроўнем даходаў 
па такім паказчыку, як доля сярэдняга класа ў агульнай колькасці насельніцтва. Па 
разліках Банка, у Беларусі да сярэдняга класа можна аднесці 80% насельніцтва, 
прыкладна 18% грамадзян ставяцца да сацыяльна ўразлівай катэгорыі, каля 2% - да 
бедных, надзвычайнай беднасці ў краіне наогул няма. 

Беларусь заняла 59-е месца сярод 158 дзяржаў у рэйтынгу шчасця World 
Happiness Report-2015, складзеным Сеткай ААН па рашэннях у вобласці ўстойлівага 
развіцця. Рэйтынг улічвае такія паказчыкі, як дабрабыт насельніцтва, узровень ВУП на 
душу насельніцтва, працягласць жыцця, узровень карупцыі, колькасць беспрацоўных і 
сацыяльныя свабоды. 

Па дадзеных ЮНЕСКА, Беларусь займае 4-е месца ў свеце па колькасці людзей, 
якія атрымліваюць сярэднюю спецыяльную, вышэйшую адукацыю і адукацыю пасля 
ВНУ ў разліку на 10 тыс. чалавек, і апярэджвае такія дзяржавы, як Фінляндыя, 
Швецыя, Нарвегія, Аўстрыя, Францыя. 

У рэйтынгу эфектыўнасці нацыянальных сістэм аховы здароўя, падрыхтаваным 
агенцтвам Bloomberg, Беларусь заняла 42-е месца і апярэдзіла ЗША. Штогод на 
развіццё нацыянальнай сістэмы аховы здароўя выдзяляецца не менш за 4% ад ВУП, 
што дазваляе мадэрнізаваць і пераабсталёўваць медыцынскія ўстановы, укараняць у 
практыку сучасныя тэхналогіі. За апошнія гады айчынная медыцына выйшла на 
якасна новы ўзровень, пацверджаны экспертамі Сусветнай арганізацыі аховы 
здароўя. Больш за тое, Беларусь уваходзіць у тройку лідэраў па даступнасці 
медыцынскіх паслуг насельніцтву. 

У складзеным на аснове дадзеных СААЗ рэйтынгу Save the Children Беларусь 
з'яўляецца лідэрам у СНД і займае 25-е месца сярод 179 краін па ўмовах для 
мацярынства. Паводле справаздачы Дзіцячага фонду ААН (ЮНІСЕФ) за 2014 год у 
нашай краіне паказчык смяротнасці дзяцей ва ўзросце да 5 гадоў з'яўляецца 
найбольш нізкім у рэгіёне СНД і знаходзіцца на адным узроўні з Вялікабрытаніяй, 
Канадай, Польшчай. Пры гэтым Беларусь з'яўляецца краінай з самай нізкай рызыкай 
мацярынскай смяротнасці ў свеце. 

У індэксе развіцця інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій Міжнароднага 
саюза электрасувязі Беларусь заняла 38-е месца і ўпершыню выйшла на лідзіруючыя 
пазіцыі ў СНД, апярэдзіўшы Расію і Казахстан.  

У Даследаванні ААН 2014 года аб узроўні развіцця электроннага ўрада, які 
ацэньвае выкарыстанне інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій для 
прадастаўлення грамадзянам дзяржаўных паслуг у 193 краінах, Беларусь заняла  
55-е месца і ўвайшла ў групу краін з высокім узроўнем развіцця электроннага ўрада. 
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Over the years of independence, the Republic of Belarus has established itself 

as a sovereign state with effectively functioning institutions of power, stable social 
and political system. The country has no territorial disputes and conflicts with its 
neighbours, interethnic and interfaith peace and harmony are preserved. 

Time proves the correctness of the chosen course for evolutionary transformations: 
Belarus has not only maintained, but also increased its potential relying primarily on its own 
intellectual and production resources with maximum use of all possible external sources for 
the development. 

The Republic of Belarus is a reliable and predictable partner, a donor of security in the 
region. The country demonstrates the ability to respond adequately to new challenges and 
effectively adapt to changing external conditions. 

 
Economic stability in the conditions of crisis  
Against the deterioration of the world economy and manifestation of crisis in the 

economy of our traditional trading partners, Belarus has managed to preserve 
macroeconomic stability and improve the balance of the economy: 

- positive balance of trade in goods and services is ensured;  
- balance of payment is improved;  
- our country managed to prevent the rise in inflation and sharp decline in real 

incomes of population; 
- all external state obligations are repaid completely and in due time; 
- stable situatioan in the currency and deposit markets is maintained. 
Qualitative parameters of economic development are improving: labour productivity is 

growing, GDP energy intensity has declined by 8.7%, industry ROS (return on sales) 
totaled 8.6%.  

Belarus maintains trade relations with 205 countries of the world. A balance of foreign 
trade is ensured. As a result of export growth of goods and services in the first half of 2015 
a surplus totaled $1.2 billion. The growth of the positive balance in comparison to the same 
period in 2014 was valued at $567.2 million or 92.9%. 

Anti-crisis measures taken by the Government helped to stabilize the industry. 
Agriculture sector also demonstrates good results: in the first half of 2015 the growth rates 
of the agricultural enterprises accounted for 103.6%. 

Proactive measures taken by the Government and the National Bank to optimise  
domestic demand, to saturate domestic market with goods and to restrict money supply 
helped to curb rising prices and to maintain macroeconomic stability. Decline in price rising, 
in turn, provided the implementation of stepwise strategy to remove price caps. 

The policy to balance the growth of real income of the population with the growth of 
GDP is being successfully applied. A sharp decline in real wages was avoided. 

The efforts to liberalise the economy and to improve the business environment make 
our country more attractive for investors. 

Belarus has improved its indices on indicators of world rating and occupies 57th 
position among 189 countries according to the report of the World Bank Group “Doing 
Business-2015”. Experts highly appreciated the fact that the country has simplified  
taxation procedure for companies. Besides, Belarus enhanced the quality of regulating the 
activity of small and medium-sized enterprises in such areas as dealing with construction 
permits and trading across borders. 

Minsk took 1st place in the ranking of the former USSR cities comfortable for doing 
business. The rating was calculated by Forbes on the basis of a wide range of criteria 
including infrastructure, human resources, financial systems, security. 

In the annual ranking Global Creativity Index-2015 Belarus entered the  
top 40 of the most creative countries leaving behind all the CIS countries and taking 37th 
position out of 139. 

 



Prosperity and Social Security 
According to the Report on human development carried out by UNDP, Belarus took 

53rd place in the annual ranking of the world and remained in the group of countries with the 
high level of human development. 

The 2014 Legatum Prosperity Index also ranks Belarus 53rd according to the 
composite index of indicators in economy, education, health, personal freedom, security, 
opportunity, business, management and social capital. 

According to the World Bank, Belarus holds the leading position among the countries 
of Europe and Central Asia and in general among the middle-income countries by such 
indicators as the share of the middle class in the total population. The World Bank 
calculated that in Belarus 80% of the population belong to the middle class, approximately 
18% of people belong to socially vulnerable categories, about 2% are considered the poor. 
Extreme poverty is non-existent in the country. 

Belarus occupies 59th place in the World Happiness Report 2015 released by 
Sustainable Development Solutions Network (SDSN), a global initiative for the United 
Nations. The report includes 158 countries. The ranking is based on key figures such as 
wellbeing of the population, GDP per capita, life expectancy, corruption level, the number of 
people out of work and social freedoms.  

According to the data of UNESCO on the quantity of people receiving professional, 
higher and postgraduate education per 10 000 inhabitants, the Republic of Belarus is 
ranked 4th and is in advance of such developed countries as Finland, Sweden, Norway, 
Austria and France. 

In the annual rating of national health care efficiency published by Bloomberg 
Belarus ranks 42nd and is ahead of the United States of America. Every year our country 
spends on the development of the national health care system not less than 4% of GDP. 
This helps to upgrade and re-equip hospitals and introduce modern technologies into 
practice. In recent years our medicine has reached a qualitatively new level confirmed by 
experts from the World Health Organisation. Moreover, Belarus enters the top 3 on the 
availability of medical services. 

In the rating Save the Children Belarus occupies the leading position among the CIS 
countries and takes 25th place out of 179 countries according to the conditions for maternity. 
The report “Committing to child survival: a promise renewed. Progress report 2014” 
published by the United Nations Children’s Fund (UNISEF) shows that Belarus has the 
best rating in the CIS region in terms of child mortality (under 5 years old) with coefficient  
5 (on 1000 children born alive). Belarus is on a level with Great Britain, Canada and Poland. 
At the same time Belarus is the country with the lowest risk of maternal mortality in the 
world. 

In accordance with the information and communication technologies development 
index released by the International Telecommunication Union Belarus occupies 38th 
position. For the first time, Belarus is the CIS leader and is ahead of Russia and 
Kazakhstan. 

United Nations е-Government Survey 2014 estimates the use of information and 
communication technologies (ICT) for delivery of state service to citizens in 193 countries. 
Belarus takes 55th place and belongs to the group with the high level of development of e-
Government. 

 


