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З КАРАНЦIНА —
У КРЫЗIС
Як Еўропа аднаўляецца ад кавiднага ўдару?
Сёлета еўрапейская эканомiка будзе перажываць глыбокую рэцэсiю з-за ўспышкi каранавiруса, нягледзячы на
хуткiя i ўсёабдымныя антыкрызiсныя меры як на саюзным,
так i на нацыянальным узроўнi. Пра гэта гаворыцца ў летнiм прагнозе Еўракамiсii. Згодна з iм, эканомiка еўразоны
ў 2020-м скароцiцца на 8,7 працэнта. Уплыў пандэмii на
гаспадарчую дзейнасць акажацца больш значным, чым
меркавалася дагэтуль, у сувязi з тым, што зняцце каранцiнных мер адбываецца больш павольнымi тэмпамi, чым
ацэньвалася ў вясновым прагнозе. Еўрапейскiя ўлады
падрыхтавалiся да найцяжэйшага эканамiчнага крызiсу.
Як Стары Свет аднаўляецца ад глабальнага ўдару COVID-19
і чаго чакаць надалей?

КВОЛЫЯ
ЛАКАМАТЫВЫ
Еўропа пагасiла хвалю пандэмii каранавiруса, зняла каранцiн
i рыхтуецца адкрыць межы. Мэта — вярнуцца да нармальнага
жыцця i запусцiць заглухлую эканомiку, мiж iншым, другую па памерах у свеце пасля амерыканскай. Стадыя абвалу завершана,
дзелавая актыўнасць ажывае,
але эканамiсты i палiтыкi толькi пачынаюць прыкiдваць, колькi спатрэбiцца часу i грошай на
выхад з найбуйнейшага крызiсу
стагоддзя, адзначае Бi-бi-сi.
У агульнай змрочнай карцiне
ёсць пэўныя станоўчыя моманты. Днямi ЕС падвёў першыя
вынiкi распачатага ажыўлення. Статыстыка аказалася абнадзейлiвай. Рост беспрацоўя
ў найбуйнейшым палiтычным
саюзе планеты з насельнiцтвам
450 мiльёнаў чалавек амаль
спынiўся, а бiзнес i насельнiцтва
зноў паверылi ў магчымасць зарабляць: рост шырокага iндэкса
дзелавых настрояў, якi пачаўся
ў маi, рэзка паскорыўся ў чэрвенi i ўжо адыграў амаль трэць
каранцiннага падзення.
Ла ка ма ты вам ажыўлен ня
выступаюць найбуйнейшыя еўрапейскiя эканомiкi, якiя моцна пацярпелi ад каранавiруса.
Францыя адчыталася аб амаль
поўным аднаўленнi iндэкса настрояў спажыўцоў, а Iспанiя — аб
нябачаным росце рознiчных продажаў — амаль на 20 працэнтаў.
«Найгоршае ззаду», — ацанiла
сiтуацыю кiраўнiк еўрапейскага
цэнтрабанка Крысцiн Лагард.
«Але самае складанае — наперадзе», — адразу ж папярэдзiла
яна. Эканамiчны крызiс толькi
пачынаецца, пагадзiўся з ёй новы прэм'ер-мiнiстр Францыi Жан
Кастэкс, якi прызначаны на пасаду ў канцы мiнулага тыдня.
У сваiм першым выступленнi ў
новай якасцi ён сказаў, што вiдавочныя адпаведныя «праявы ў
эканомiцы i сацыяльнай сферы.
Мы павiнны падрыхтаваць да
крызiсу краiну».

ЧАКАННI
НАСУПЕРАК
РЭАЛЬНАСЦI
Зрэшты чэрвеньская статыстыка абнадзейвае не ўсiх.
Еўрапейская эканомiка, падобна, дасягнула дна i пачынае патроху ўсплываць. Але шлях да
паверхнi зойме не адзiн месяц,
i чым даўжэй яна будзе пазбаўленая кiслароду, тым больш пацерпiць, заўважае Бi-бi-сi. Каб
прадухiлiць адмiранне тканак i
органаў, эканомiку прыйдзецца пад клю чыць да сiс тэ мы

СЁННЯ
Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

4.52
4.34
4.42
4.48
5.09
5.19

ЗОМБI-РАБОТНIКI
З бес пра цоў ем такса ма
складанасцi: няхай яно i перастала расцi, але ўсё было б нашмат горш, калi б не гiганцкая
дзяржпадтрымка: у многiх краiнах зарплаты ў прыватным сектары на час каранцiну наўпрост
выплачвалiся з казны. За кошт
падаткаплацельшчыкаў такiм
чынам штучна падтрымлiваецца i аплачваецца працаўладкаванне больш чым 40 мiльёнаў
тых еўрапейцаў, якiя, няхай i
вымушана, сядзяць дома. Гэта кожны трэцi работнiк у найбуйнейшых краiнах: Германii,
Францыi, Iталii i Iспанii.
Да во се нi гэ тыя да та цыi
вычарпаюцца, i Еўропа можа

аднаўляецца, калi здымаюць
каранцiн. Як няма нiчога незвычайнага i ў тым, што мы не
ведаем, што здарыцца, калi
скончыцца лета, — заўважыў
ён. — Нас больш трывожыць
iншае: падобна на тое, мы бачым прыкметы аднаўлення на
двух розных хуткасцях».
Эканомiкi прытармазiлi ва
ўсiх краiнах, але некаторыя ўсё
ж пазбеглi сур'ёзнага падзення,
i яны хутчэй вернуцца да стварэння нацыянальнага багацця, паступова адрываючыся
ад партнёраў па эканамiчным
i валютным саюзе. Гэта турбуе цэнтрабанк, якi адказвае
за фiнансавую стабiльнасць у
ЕС, заўважыў дэ Гiндас. I зусiм не абавязкова тыя краiны,
на якiя прыйшлася асноўная
смя рот насць ад ка ра на вi руса, панясуць самыя сур'ёзныя
страты.

па заканчэннi гэтай праграмы
разам з дзяржпадтрымкай пазбавiцца i работы: фiрмы будуць
скарачаць персанал, як толькi iм
давядзецца зноў плацiць са сваёй кiшэнi. Такая доля пагражае ў
еўразоне прыкладна 9 мiльёнам
чалавек, падлiчылi эканамiсты
страхавой кампанii Allianz. «Мы
называем iх зомбi-работнiкамi.
Каб пазбегнуць адкладзенага
масавага беспрацоўя, прыйдзецца прымаць экстранныя
меры», — падкрэслiваюць эксперты. Да канца года, паводле
ацэнак еўрапейскага цэнтрабанка, беспрацоўе можа дасягнуць
10 працэнтаў.
Глабальны паказчык у развiтых краiнах можа перасягнуць
на ват ча сы Вя лi кай дэ прэсii. Вярнуцца да дакрызiснага
ўзроўню ўдасца не раней за
2022-і. Такi прагноз утрымлiваецца ў дакладзе Арганiзацыi эканамiчнага супрацоўнiцтва i развiцця (АЭСР). «Пандэмiя звяла
на нiшто ўвесь прагрэс, дасягнуты на рынку працы за апошняе дзесяцiгоддзе», — заявiў
кiраўнiк АЭСР Анхель Гурыа.

Адзiны рынак ЕС аб'ядноўвае
27 дзяржаў, таму спад спажывання, iнвестыцый i гандлю прыносiць агульныя эканамiчныя
цяжкасцi ўсiм яго ўдзельнiкам
незалежна ад таго, як яны справiлiся з медыцынскай праблемай. Славакiя, напрыклад, адной з першых увяла каранцiн,
i ў вынiку смяротнасць на душу
насельнiцтва там аказалася ў
сотнi разоў нiжэйшай, чым у
найбольш пацярпелых Iспанii,
Iталii i Францыi, i ў дзясяткi разоў нiжэйшай, чым у Германii.
Аднак спад эканомiкi i ўсплёск
беспрацоўя ў Славакii — нароўнi, калi не горшы, чым у тройкi
аўтсайдараў, i нашмат перавышае нямецкiя паказчыкi.
Пазбеглi залiшняй смяротнасцi i Харватыя з Грэцыяй, аднак
яны моцна залежаць ад турызму,
i iх аднаўленню вельмi перашкодзiлi закрытыя межы. Паводле
ацэнак Еўракамiсii, яны страцяць
амаль 10 працэнтаў аб'ёму эканомiкi, тады як iншыя абыдуцца
знiжэннем на 6—7 %. На шляху
ажыўлення бiзнесу i спажывання
паўстаюць не толькi страта даходаў, але i вымушаныя выдаткi. Iспанiя, напрыклад, нядаўна
папярэдзiла, што ёй прыйдзецца павялiчыць падаткi, паколькi
без гэтага не выправiць кепскае
становiшча медыцыны, якое, дарэчы, яскрава выявiў каранакрызiс, — у краiне найгоршыя паказчыкi смяротнасцi ў Еўропе.
I нават Германiя на вачах
страч вае колiш нi ап ты мiзм.
Най буй ней шая еў ра пей ская
эканомiка аднаўляецца, аднак
далёка не тымi тэмпамi, на якiя

ДЗВЕ ХУТКАСЦI
I нават калi аднаўленне еўрапейскай эканомiкi будзе iсцi
па плане, не перарываючыся
на другую хвалю пандэмii, вяртанне да ранейшых тэмпаў росту будзе нераўнамернае. Адны
краiны выйдуць з крызiсу хутчэй, у iншых гэта зойме больш
часу, папярэдзiў вiцэ-прэзiдэнт
еўрапейскага цэнтрабанка Луiс
дэ Гiндас. «Няма нiчога незвычайнага ў тым, што эканомiка

ЗАЎТРА

Месяц
Поўня 5 ліпеня.
Месяц у сузор’і Авена.

Захад Даўжыня
дня

21.37
21.35
21.28
21.15
21.51
21.43

16.45
17.01
16.46
16.27
16.42
16.24

Iмянiны
Пр. Германа, Івана, Паўла, Сяргея.
К. Вольгі, Карыны, Пелагеі,
Бенядзікта, Пятра.

разлiчвала. Яшчэ месяц таму
iнстытут Ifo, якi замярае «тэмпературу» нямецкай эканомiкi,
прадказваў налета рэкордны
10-працэнтны рост. А цяпер ён
чакае павелiчэнне ВУП толькi
на 6,4 %. Мiнiстр эканомiкi Германii Петэр Альтмаер даў яшчэ
больш сцiплыя ацэнкi: сёлетнi спад на 6 % i рост на 5 % у
2021-м. Аднаўленне пачнецца ў
лепшым выпадку ў кастрычнiку, а занятасць не вернецца на
дакрызiсны ўзровень да канца
2022-га.

ГРАНТЫ
I «ДРУКАВАЛЬНЫ
СТАНОК»
«Эканамiчны эфект каранцiну будзе мацнейшы, чым чакалася першапачаткова», — заўважыў выканаўчы намеснiк
старшынi ЕК, якi курыруе эканомiку, Валдзiс Дамброўскiс.
Еўропа запусцiла «друкавальны станок» на фоне пандэмii
каранавiруса, каторая выклiкала наймацнейшы крызiс у
рэгiёне з часоў Другой сусветнай вайны, пiша Bloomberg.
Еўрапейскi цэнтральны банк
(ЕЦБ) у чэрвенi выдаў больш
як 700 мясцовым банкам танныя крэдыты больш чым на
1,3 трыльёна еўра. ЕК з пачатку чэрвеня запусцiла праграму
экстраннага крэдытавання на
540 мiльярдаў еўра. Таксама
Еўракамiсiя абмяркоўвае стварэнне доўгатэрмiновага стабiлiзацыйнага фонду, аднак дасягнуць дамоўленасцяў пакуль
не ўдалося. План аднаўлення
прадугледжвае, што ЕС зойме
на рынках капiталу пад агульныя гарантыi 750 мiльярдаў долараў i раздасць iх у выглядзе
крэдытаў i грантаў. На апошнiя
прыйдзецца дзве трацiны ўсёй
сумы.
Еўрапейскiя ўрады прызналi,
што адмовiцца ад мер стымулявання эканомiкi i падтрымкi бiзнесу ўдасца не хутка, паведамiў
Bloomberg. Да таго ж рэгiструюцца новыя ўспышкi заражэння
каранавiрусам. У шэрагу краiн уладам прыйшлося вярнуць
адмененыя раней абмежаваннi. Мiж тым, як паказаў час, да
такiх мер варта ставiцца з вялiкай асцярожнасцю. Аб чым,
пры нам сi, свед чыць во пыт
Швецыi. Гэтая скандынаўская
краiна нават у такi няпросты час
не толькi не страцiла пазiцыi,
а нават атрымала эканамiчную
выгаду. За апошнiя тры месяцы курс нацыянальнай валюты
вырас — з 11,2 кроны за еўра ў
сярэдзiне сакавiка да 10,4 у пачатку лiпеня.
Зусiм хутка — плануецца,
што ўжо ў сярэдзiне лiпеня —
лiдары ЕС упершыню за доўгiя
месяцы пандэмii збяруцца на
асабiстую сустрэчу ў Бруселi i
паспрабуюць усё ж узгаднiць
сучасны аналаг пасляваеннага «плана Маршала», заклiканы забяспечыць аднаўленне,
рывок у будучыню i перавод
эканомiкi на «зялёныя» рэйкi.
Задача — забяспечыць Старому Свету месца ў новай посткавiднай эры.
Захар БУРАК.

i лаян кi. За тое ўспры мальнасць i гнут касць да зволяць
да маг чы ся доб рых вы нi каў.
У ся рэ дзi не тыд ня мо жа це
апынуцца перад неабходнасцю
зрабiць выбар — дзейнiчайце
спакойна, абдумана i без паспеху. У суботу можаце занадта эма цы я наль на рэ ага ваць
на па дзеi, што ад бы ва юц ца,
таму варта паклапацiцца пра
тое, каб дзень прайшоў лёгка i
прыемна. Выберыцеся на пляж
або ў грыбы, правядзiце час у
кампанii сяброў i не думайце
аб праблемах.
Д З Е В А . У пачатку тыдня спатрэбяцца дакладны разлiк, хуткае
рашэнне i ўменне
згуртаваць калектыў. У аўторак
ваша актыўнасць i энергiчнасць
дазволяць зрушыць з мёртвага
пунк та назапашаныя справы.
Пры гэтым сiлы лепш накiраваць на самую важную мэту,
а не растрачваць iх па дробязях.
Блiжэй да канца тыдня будзьце больш стрыманыя i асцярожныя, не спрабуйце прабiць
iлбом сцяну, адзiнае, чаго вы
даможацеся — галаўны боль.
У выхадныя займiцеся разграбаннем назапашаных хатнiх цi
дачных спраў.
Ш А Л I . У разгар
лета настрой (ды
i стан) можа стацца аб са лютна
непрацоўным.
Па спра буй це са брац ца, паколькi менавiта цяпер вы зможаце вырашыць нават самыя,
здавалася б, непераадольныя
праблемы ў прафесiйнай сферы. Калi, вядома, не будзеце
марнаваць час i сiлы на крытыку навакольных i жаль да сябе
любiмага. Ну цi адпраўляйцеся
ў адпачынак.
СКАРПIЁН.
На гэ тым тыднi вас чакае сапраўдны фiнансавы поспех: справы
iдуць у гару, вы адчуваеце, што
робiце ўсё правiльна. Але не забывайце i пра асабiстае жыццё.
Добры час для адпачынку ў падарожжы — яно падорыць яркiя падзеi i прыемныя ўражаннi.
Нядзеля схiляе да планавання
найблiжэйшай будучыні. Паспрабуйце менш сумнявацца i
больш дзейнiчаць, тады лёгка

11 ЛIПЕНЯ

1920

год — нарадзiўся (Гомель) Пётр

Сiдаравiч
Сiнчукоў, Герой Са вецкага Саюза.
Удзельнiк вызвалення Украiны, Беларусi, баёў у Лiтве,
Усходняй Прусii.
У гэты ж дзень ад польскiх
войскаў вызвалены Мiнск,
улада ў горадзе перайшла
ў рукi Мiнскага губернскага
ваенна-рэвалюцыйнага камiтэта на чале з Аляксандрам Чарвяковым.
год — нарадзiўся Андрэй Аляксанд ра вiч Бо гуш, бе ла рус кi
вучоны-фiзiк, член-карэспандэнт НАН Беларусi,
доктар фiзiка-матэматычных навук, прафесар.
Лаўрэат Дзяржаўнай прэмii Беларусi за цыкл
работ «Класiчная палявая тэорыя элементарных часцiц».
год — нарадзiўся Iван Пятровiч
Рэй, мас так, заслу жаны дзеяч
мастацтваў Беларусi.
год — на юбiлейнай сесii ЦВК
БССР, прысвечанай 15-годдзю
вызвалення рэспублiкi ад польскiх акупантаў,
Мiхаiл Калiнiн уручыў Беларускай ССР ордэн
Ленiна.

1925
1930
1935

справiцеся са шматлiкiмi праблемамi.
С Т РА Л Е Ц . Вы
разумныя i iранiчныя, вашы словы
цяпер трапляюць
прос та ў цэль,
праўда, сваю думку часам лепш
пакiнуць пры сабе, каб не сапсаваць адносiны з калегамi
або сябрамi. На рабоце пакажыце сябе спакойным i ўраўнаважаным чалавекам, якi не раздражняецца па дробязях, але i
не дазваляе садзiцца сабе на
шыю. Вашы намаганнi будуць
адзначаны i ўзнагароджаны.
Вас чакае прэмiя або дадатковы заробак.
К А З Я Р О Г .
На гэ тым тыд нi
будуць уда лы мi
па езд кi i па дарож жы. У панядзелак вашы iдэi i задумы
падтрымаюць. У аўторак варта
навесцi парадак, усё раскласцi па палiчках, нават уласныя
дум кi i пачуц цi. У ся рэ дзi не
тыд ня хтось цi будзе пiль на
сачыць за вашымi справамi i
зробiць высновы, якiя могуць
сур'ёзна паўплываць на ваш
лёс. Так што не лянуйцеся i не
сыходзьце ад адказнасцi.
В А Д А Л I Ў .
Ваш са цы яль ны
ста тус до сыць
тры ва лы, але ў
ся рэ дзi не тыдня спа трэ бiц ца пад трым ка
начальства — звяртаючыся з
просьбай, праявiце дыпламатыю i такт. У аў торак цi сераду
паспрабуйце быць больш гнуткiмi пры абмеркаваннi дзелавых пытанняў з калегамi, не
настойвайце на сваiм пункце
гледжання, выслухайце ўсе пазiцыi. У пятнiцу ўважлiва сачыце за тым, што адбываецца вакол вас, не выключаны падман,
лiслiвасць i манiпуляцыi.
Р Ы Б Ы . Не абходна быць больш
уважлiвымi i асцярож ны мi. Ва кол
вас плятуцца iнтрыгi. У аўторак не ўвязвайцеся нi ў якiя, нават бяскрыўдныя,
авантуры. Спрыяльная творчая
дзейнасць, магчыма з'яўленне
новых iдэй. У асабiстым жыццi
можаце адчуць расчараванне.
Затое потым вас чакае новая
рамантычная сустрэча.

1805

год — нарадзiўся Пётр Андрэевiч Каратыгiн,
рус кi дра матург, ак цёр,
педагог.
год — на радзiўся Сяр гей
Мiкалаевiч Вярноў, расiйскi
ву чо ны-фi зiк, за сна валь нiк
навуковай школы па даследаваннi фiзiкi космасу i касмiчных прамянёў, акадэмiк АН СССР, Герой Сацыялiстычнай Працы.
Даследаваў касмiчныя прамянi ў верхнiх пластах атмасферы i па-за ёй. Удзельнiк адкрыцця
вонкавага радыяцыйнага пояса Зямлi. Лаўрэат
Ленiнскай прэмii, Дзяржаўнай прэмii СССР.
год — нарадзiўся Юл Брынер
(Юлiй Барысавiч Брынер), амерыканскi акцёр тэатра i кiно.
год — нарадзiлася Алена Антонаўна Камбурова, спявачка i актрыса, народная артыстка Расiйскай Федэрацыi. Лаўрэат Дзяржаўнай прэмii РФ.
год — адкрыты першы тунэль пад
Пiрэнеямi, якi звязаў Францыю i
Iспанiю.
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ЯНКА СIПАКОЎ:

«Усё мае сваю мяжу, i толькi
цярпенне наша, о Божа, бязмежнае».

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

УСМІХНЕМСЯ
— Чаму ты разышоўся са сваёй жонкай?
— Ды разумееш, яна месяц гаварыла,
што я «яе не кахаю».
— І што?
— Пераканала...

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА,
ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

Бландзінка прыязджае на аўтасэрвіс:
— У мяне ў машыне бак распух!
— ???
— Раней у яго змяшчалася бензіну
на 60 баксаў, а цяпер — ужо на 80!
Жонка кажа мужу:
— Любы, я там у цябе ў кiшэнi ўбачыла 50 рублёў. Можна, я iх ужо ў цябе
ўзяла!?

АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў —
287 18 64, маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыi — 287 18 81.

www.zviazda.by
e-mail: info@zviazda.by
для зваротаў: zvarot@zviazda.by
ПРЫЁМ
РЭКЛАМЫ

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zviazda.by

Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць
фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па
сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Сонца

Усход

жыццезабеспячэн ня. Іншымі
словамі, напампаваць яе грашыма.
Вядома, працягласць крызiсу мае вырашальнае значэнне:
чым хутчэй свет выйдзе з яго,
тым менш потым вяртаць па
крэдытах на лячэнне за кошт
павышэння падаткаў i зацягвання паясоў. «Тое, што мы
адштурхнулiся ад дна, вядома,
не можа не радаваць. Але гэты
факт сам па сабе нiчога не кажа нам аб тым, якiм менавiта
будзе аднаўленне», — папярэдзiў адзiн з кiраўнiкоў еўрапейскага цэнтрабанка Фiлiп Лэйн.
Паколькi ўсё будзе залежаць
ад галоўнай невядомай велiчынi, якая пакуль не паддаецца
прагназаванню, — ад таго, як
далей стане паводзiць сябе
вiрус. «Мы ў сваiх сцэнарыях
улiчваем частковыя перабоi ў
гэтым i наступным годзе. Таму
што сiтуацыя можа развiвацца па сцэнарыi «крок наперад,
два — назад», калi нiбыта ўсё
паляпшаецца, але раптам з'яўля юц ца ла каль ныя праб лемы», — заўважыў Лэйн, вядомы эканамiст i колiшнi кiраўнiк
цэнтрабанка Iрландыi.
Запуск двух галоўных рухавiкоў эканамiчнага росту — спажывання i iнвес тыцый — немагчымы да таго часу, пакуль
людзi i кампанii апасаюцца другой хвалi пандэмii i адкладаюць
выдаткi i ўкладаннi. «Менавiта
таму мы лiчым, што поўнае аднаўленне эканомiкi будзе доўгае. Бо яно залежыць не толькi
ад хуткасцi i паўнаты зняцця
каранцiну, але i ад таго, як часта даводзiцца звяртацца да новых абмежаванняў у эканомiцы», — падкрэслiў Фiлiп Лэйн.
Мiж тым заказы ад пакупнiкоў тавараў i паслуг у чэрвенi
працягвалi знiжацца — як на
ўнутраным еўрапейскiм рынку,
так i з-за мяжы. Гэта значыць,
чаканнi некалькi апярэджваюць
рэальнасць, адзначае Бi-бi-сi.

адправiцца па амерыканскiм
шляху, дзе беспрацоўе з-за
каранцiну ўзляцела з 3,5 да
15 працэнтаў. У ЕС жа гэты
вызначальны паказчык вырас
усяго на дзясятыя долi працэнта — з 6,4 % да 6,7 %. «Практычна непрыкметны рост беспрацоўя ў еўразоне адлюстроўвае поспех кароткатэрмiновай
палiтыкi падтрымкi занятасцi
i скарачэнне працаздольнага
насельнiцтва за кошт тых, хто
часова пазбавiўся магчымасцi
шукаць работу. Абодва гэтыя
фактары хутка сыдуць у мiнулае, i беспрацоўе рэзка павялiчыцца ў найблiжэйшы год або
каля таго», — не спяшаецца
радавацца чэрвеньскiм даным
аналiтык Джэсiка Хiндс з Capital
Economics, перадае Бi-бi-сi.
Многiя з тых, хто цяпер сядзiць дома i атрымлiвае зарплату ад дзяржавы, рызыкуе

А В Е Н . Спа кой
вам на гэ тым
тыднi будзе толькi
снiцца. Аднак паспрабуйце ўсё ж
заняць чакальную пазiцыю i
назапасiць сiлы. Тады вашы
намаганнi прывядуць вас да
перамогi над абставiнамi. Паспрабуйце заняць у адносiнах
да начальства нейтральную пазiцыю, iнакш у калег узнiкнуць
пытаннi. У чацвер не цягнiце з
рашэннем сямейных праблем,
шчыра скажыце, што вас не задавальняе. У выхадныя адпраўляйцеся за горад.
Ц Я Л Е Ц . Асноўны мi па дзея мi
тыд ня мо г уць
стаць спра вы,
звязаныя з сям'ёй
i домам. У гэтай сферы зоркi
прадракаюць шмат новага, вашы блiзкiя могуць пазбавiцца
звыклых арыенцiраў. Памятайце, што любыя змены добрыя
толькi ў разумных межах. На
працягу ўсяго тыдня вы з лёгкас цю зможа це лiк вi да ваць
прак тычна любы канфлiкт на
рабоце. У суботу вас могуць
наведаць каштоўныя iдэi — паспрабуйце iх ажыццявiць.
БЛIЗНЯТЫ.
На гэтым тыднi
пачнуць рэалiзоўвацца вельмi важныя для вас планы,
у першую чаргу гэта датычыцца
асабiстага жыцця. Паспрабуйце
быць гранiчна сумленнымi з сабой, гэта якасць дазволiць стаць
гаспадаром сiтуацыі. Выдатны
час для адпачынку i прыемнага
падарожжа, што будзе вельмi карысна для здароўя. Адпачынак у
коле сям'i ў выхадныя днi прынясе радасць.
РАК. Варта звярнуць ува гу на
меркаванне навакольных. Блiзкiя
людзi жадаюць вам дабра i могуць
даць каштоўную параду. Успрымайце дробязi, якiя адбываюцца з
вамi, як сiгналы, што паказваюць,
у якiм кiрунку скарэктаваць свае
паводзiны. У прафесiйнай сферы
вас чакае падвышэнне зарплаты
i кар'ерны рост.
Л Е Ў . На гэтым тыд нi не
спра буй це нi чога вы ра шаць з
да па мо гай сi лы

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
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