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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 4.52 21.37 16.45
Вi цебск — 4.34 21.35 17.01
Ма гi лёў — 4.42 21.28 16.46
Го мель — 4.48 21.15 16.27
Гродна — 5.09 21.51 16.42
Брэст    — 5.19 21.43 16.24
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Месяц
Поўня 5 ліпеня.

Месяц у сузор’і Авена.

Iмянiны
Пр. Германа, Івана, Паўла, Сяргея.

К. Вольгі, Карыны, Пелагеі, 

Бенядзікта, Пятра.

11 ЛI ПЕ НЯ

1920 год — на ра дзiў-

ся (Го мель) Пётр 

С i  д а  р а  в i ч 

Сiн чу коў, Ге-

рой Са вец-

ка га Са ю за. 

Удзель нiк вы зва лен ня Украi-

ны, Бе ла ру сi, ба ёў у Лiт ве, 

Ус ход няй Пру сii.

У гэ ты ж дзень ад поль скiх 

вой скаў вы зва ле ны Мiнск, 

ула да ў го ра дзе пе рай шла 

ў ру кi Мiнск ага гу берн ска га 

ва ен на-рэ ва лю цый на га ка мi тэ та на ча ле з Аляк-

санд рам Чар вя ко вым.

1925 
год — на ра дзiў ся Анд рэй Аляк-

санд ра вiч Бо гуш, бе ла рус кi 

вучоны-фi зiк, член-ка рэс пан дэнт НАН Бе ла ру сi, 

док тар фi зi ка-ма тэ ма тыч ных на вук, пра фе сар. 

Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ мii Бе ла ру сi за цыкл 

ра бот «Кла сiч ная па ля вая тэ о рыя эле мен тар-

ных час цiц».

1930 год — на ра дзiў ся Iван Пят ро вiч 

Рэй, мас так, за слу жа ны дзе яч 

мас тац тваў Бе ла ру сi.

1935 год — на юбi лей най се сii ЦВК 

БССР, пры све ча най 15-год дзю 

вы зва лен ня рэс пуб лi кi ад поль скiх аку пан таў, 

Мi ха iл Ка лi нiн уру чыў Бе ла рус кай ССР ор дэн 

Ле нi на.

1805 год — на ра дзiў-

ся Пётр Анд рэ е-

вiч Ка ра ты гiн, 

рус кi дра ма-

тург, ак цёр, 

пе да гог.

1910 год — на ра-

дзiў ся Сяр гей 

Мi кала е вiч Вяр ноў, ра сiй скi 

ву чо ны-фi зiк, за сна валь нiк 
на ву ко вай шко лы па да сле да-
ван нi фi зi кi кос ма су i кас мiч ных пра мя нёў, ака-
дэ мiк АН СССР, Ге рой Са цы я лiс тыч най Пра цы. 
Да сле да ваў кас мiч ныя пра мя нi ў верх нiх плас-
тах ат мас фе ры i па-за ёй. Удзель нiк ад крыц ця 
вон ка ва га ра ды я цый на га по яса Зям лi. Лаў рэ ат 
Ле нiн скай прэ мii, Дзяр жаў най прэ мii СССР.

1920 год — на ра дзiў ся Юл Бры нер 

(Юлiй Ба ры са вiч Бры нер), амеры-

кан скi ак цёр тэ ат ра i кi но.

1940 год — на ра дзi ла ся Але на Ан то-

наў на Кам бу ро ва, спя вач ка i ак-

тры са, на род ная ар тыст ка Ра сiй скай Фе дэ ра-

цыi. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ мii РФ.

1970 год — ад кры ты пер шы ту нэль пад 

Пi рэ не я мi, якi звя заў Фран цыю i 

Iс па нiю.

ЯН КА СI ПА КОЎ:

«Усё мае сваю мя жу, i толь кi 
цяр пен не на ша, о Бо жа, бяз-
меж нае».

— Ча му ты ра зы шоў ся са сва ёй жон-

кай?

— Ды ра зу ме еш, яна ме сяц га ва ры ла, 

што я «яе не ка хаю».

— І што?

— Пе ра ка на ла...

Блан дзін ка пры яз джае на аў та сэр-

віс:

— У мя не ў ма шы не бак рас пух!

— ???

— Ра ней у яго змя шча ла ся бен зі ну 

на 60 бак саў, а ця пер — ужо на 80!

Жон ка ка жа му жу:

— Лю бы, я там у ця бе ў кi шэ нi ўба-

чы ла 50 руб лёў. Мож на, я iх ужо ў ця бе 

ўзя ла!?

А В Е Н .  Спа кой 

вам на гэ тым 

тыд нi бу дзе толь кi 

снiц ца. Ад нак па-

спра буй це ўсё ж 

за няць ча каль ную па зi цыю i 

на за па сiць сi лы. Та ды ва шы 

на ма ган нi пры вя дуць вас да 

пе ра мо гi над аб ста вi на мi. Па-

спра буй це за няць у ад но сi нах 

да на чаль ства нейт раль ную па-

зi цыю, iнакш у ка лег уз нiк нуць 

пы тан нi. У чац вер не цяг нi це з 

ра шэн нем ся мей ных праб лем, 

шчы ра ска жы це, што вас не за-

да валь няе. У вы хад ныя ад праў-

ляй це ся за го рад.

ЦЯ ЛЕЦ.  Асноў-

ны мi па дзея мi 

тыд ня мо гуць 

стаць спра вы, 

звя за ныя з сям'ёй 

i до мам. У гэ тай сфе ры зор кi 

прад ра ка юць шмат но ва га, ва-

шы блiз кiя мо гуць па зба вiц ца 

звык лых ары ен цi раў. Па мя тай-

це, што лю быя зме ны доб рыя 

толь кi ў ра зум ных ме жах. На 

пра ця гу ўся го тыд ня вы з лёг-

кас цю змо жа це лiк вi да ваць 

прак тыч на лю бы кан флiкт на 

ра бо це. У су бо ту вас мо гуць 

на ве даць каш тоў ныя iдэi — па-

спра буй це iх ажыц ця вiць.

Б Л I З  Н Я  Т Ы . 

На гэ тым тыд нi 

пач нуць рэа лi зоў-

вац ца вель мi важ-

ныя для вас пла ны, 

у пер шую чар гу гэ та да ты чыц ца 

аса бiс та га жыц ця. Па спра буй це 

быць гра нiч на сум лен ны мi з са-

бой, гэ та якасць да зво лiць стаць 

гас па да ром сi ту а цыі. Вы дат ны 

час для ад па чын ку i пры ем на га 

па да рож жа, што бу дзе вель мi ка-

рыс на для зда роўя. Ад па чы нак у 

ко ле сям'i ў вы хад ныя днi пры ня-

се ра дасць.

РАК. Вар та звяр-

нуць ува гу на 

мерка  ван не на ва-

коль ных. Блiз кiя 

лю дзi жа да юць вам даб ра i мо гуць 

даць каш тоў ную па ра ду. Ус пры-

май це дро бя зi, якiя ад бы ва юц ца з 

ва мi, як сiг на лы, што па каз ва юць, 

у якiм кi рун ку ска рэк та ваць свае 

па во дзi ны. У пра фе сiй най сфе ры 

вас ча кае пад вы шэн не зар пла ты 

i кар' ер ны рост.

Л Е Ў .  На гэ-

тым тыд нi не 

спра буй це нi чо-

га вы ра шаць з 

да па мо гай сi лы 

i лаян кi. За тое ўспры маль-

насць i гнут касць да зво ляць 

да маг чы ся доб рых вы нi каў. 

У ся рэ дзi не тыд ня мо жа це 

апы нуц ца пе рад не аб ход нас цю 

зра бiць вы бар — дзей нi чай це 

спа кой на, аб ду ма на i без па-

спе ху. У су бо ту мо жа це за над-

та эма цы я наль на рэ ага ваць 

на па дзеi, што ад бы ва юц ца, 

та му вар та па кла па цiц ца пра 

тое, каб дзень прай шоў лёг ка i 

пры ем на. Вы бе ры це ся на пляж 

або ў гры бы, пра вя дзi це час у 

кам па нii сяб роў i не ду май це 

аб праб ле мах.

ДЗЕ ВА.  У па-

чат ку тыд ня спа-

трэ бяц ца дак лад-

ны раз лiк, хут кае 

ра шэн не i ўмен не 

згур та ваць ка лек тыў. У аў то рак 

ва ша ак тыў насць i энер гiч насць 

да зво ляць зру шыць з мёрт ва га 

пунк та на за па ша ныя спра вы. 

Пры гэ тым сi лы лепш на кi ра-

ваць на са мую важ ную мэ ту, 

а не рас трач ваць iх па дро бя зях. 

Блi жэй да кан ца тыд ня будзь-

це больш стры ма ныя i асця-

рож ныя, не спра буй це пра бiць 

iл бом сця ну, адзi нае, ча го вы 

да мо жа це ся — га лаў ны боль. 

У вы хад ныя зай мi це ся раз гра-

бан нем на за па ша ных хат нiх цi 

дач ных спраў.

ША ЛI.  У раз гар 

ле та на строй (ды 

i стан) мо жа стац-

ца аб са лютна 

непра  цоў  ным. 

Па спра буй це са брац ца, па-

коль кi ме на вi та ця пер вы змо-

жа це вы ра шыць на ват са мыя, 

зда ва ла ся б, не пе ра адоль ныя 

праб ле мы ў пра фе сiй най сфе-

ры. Ка лi, вя до ма, не бу дзе це 

мар на ваць час i сi лы на кры ты-

ку на ва коль ных i жаль да ся бе 

лю бi ма га. Ну цi ад праў ляй це ся 

ў ад па чы нак.

С К А Р  П I  Ё Н . 

На гэ тым тыд-

нi вас ча кае са-

праўд ны фi нан са-

вы пос пех: спра вы 

iдуць у га ру, вы ад чу ва е це, што 

ро бi це ўсё пра вiль на. Але не за-

бы вай це i пра аса бiс тае жыц цё. 

Доб ры час для ад па чын ку ў па-

да рож жы — яно па до рыць яр-

кiя па дзеi i пры ем ныя ўра жан нi. 

Ня дзе ля схi ляе да пла на ван ня 

най блi жэй шай бу ду чы ні. Па-

спра буй це менш су мня вац ца i 

больш дзей нi чаць, та ды лёг ка 

спра вi це ся са шмат лi кi мi пра-

бле ма мi.

СТРА ЛЕЦ.  Вы 

ра зум ныя i iра нiч-

ныя, ва шы сло вы 

ця пер трап ля юць 

прос та ў цэль, 

праў да, сваю дум ку ча сам лепш 

па кi нуць пры са бе, каб не са-

пса ваць ад но сi ны з ка ле га мi 

або сяб ра мi. На ра бо це па ка-

жы це ся бе спа кой ным i ўраў на-

ва жа ным ча ла ве кам, якi не раз-

драж ня ец ца па дро бя зях, але i 

не да зва ляе са дзiц ца са бе на 

шыю. Ва шы на ма ган нi бу дуць 

ад зна ча ны i ўзна га ро джа ны. 

Вас ча кае прэ мiя або да дат ко-

вы за ро бак.

К А  З Я  Р О Г . 

На гэ тым тыд нi 

бу дуць уда лы мi 

па езд кi i па да-

рож жы. У па-

ня дзе лак ва шы iдэi i за ду мы 

пад тры ма юць. У аў то рак вар та 

на вес цi па ра дак, усё рас клас-

цi па па лi чках, на ват улас ныя 

дум кi i па чуц цi. У ся рэ дзi не 

тыд ня хтось цi бу дзе пiль на 

са чыць за ва шы мi спра ва мi i 

зро бiць вы сно вы, якiя мо гуць 

сур' ёз на паў плы ваць на ваш 

лёс. Так што не ля нуй це ся i не 

сы ходзь це ад ад каз нас цi.

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 тыд-

ня спа трэ бiц ца пад трым ка 

на чаль ства — звяр та ю чы ся з 

прось бай, пра явi це дып ла ма-

тыю i такт. У аў то рак цi се ра ду 

па спра буй це быць больш гнут-

кi мi пры аб мер ка ван нi дзе ла-

вых пы тан няў з ка ле га мi, не 

на стой вай це на сва iм пунк це 

гле джан ня, вы слу хай це ўсе па-

зi цыi. У пят нi цу ўваж лi ва са чы-

це за тым, што ад бы ва ец ца ва-

кол вас, не вы клю ча ны пад ман, 

лiс лi васць i ма нi пу ля цыi.

Р Ы  Б Ы .  Не аб-

ход на быць больш 

уваж лi вы мi i асця-

рож ны мi. Ва кол 

вас пля туц ца iн-

тры гi. У аў то рак не ўвяз вай це-

ся нi ў якiя, на ват бяс крыўд ныя, 

аван ту ры. Спры яль ная твор чая 

дзей насць, маг чы ма з'яў лен не 

но вых iдэй. У аса бiс тым жыц цi 

мо жа це ад чуць рас ча ра ван не. 

За тое по тым вас ча кае но вая 

ра ман тыч ная су стрэ ча.

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень

КВО ЛЫЯ 
ЛА КА МА ТЫ ВЫ

Еў ро па па га сi ла хва лю пан дэ-

мii ка ра на вi ру са, зня ла ка ран цiн 

i рых ту ец ца ад крыць ме жы. Мэ-

та — вяр нуц ца да нар маль на га 

жыц ця i за пус цiць за глух лую эка-

но мi ку, мiж iн шым, дру гую па па-

ме рах у све це пас ля аме ры кан-

скай. Ста дыя аб ва лу за вер ша на, 

дзе ла вая ак тыў насць ажы вае, 

але эка на мiс ты i па лi ты кi толь-

кi па чы на юць пры кiд ваць, коль-

кi спат рэ бiц ца ча су i гро шай на 

вы хад з най буй ней ша га кры зi су 

ста год дзя, ад зна чае Бi-бi-сi.

У агуль най змроч най кар цi не 

ёсць пэў ныя ста ноў чыя мо ман-

ты. Дня мi ЕС пад вёў пер шыя 

вы нi кi рас па ча та га ажыў лен-

ня. Ста тыс ты ка ака за ла ся аб-

на дзей лi вай. Рост бес пра цоўя 

ў най буй ней шым па лi тыч ным 

саю  зе пла не ты з на сель нiц твам 

450 мiль ё наў ча ла век амаль 

спы нiў ся, а бiз нес i на сель нiц тва 

зноў па ве ры лi ў маг чы масць за-

раб ляць: рост шы ро ка га iн дэк са 

дзе ла вых на стро яў, якi па чаў ся 

ў маi, рэз ка па ско рыў ся ў чэр-

ве нi i ўжо ады граў амаль трэць 

ка ран цiн на га па дзен ня.

Ла ка ма ты вам ажыў лен ня 

вы сту па юць най буй ней шыя еў-

ра пей скiя эка но мi кi, якiя моц-

на па цяр пе лi ад ка ра на вiру са. 

Фран цыя ад чы та ла ся аб амаль 

поў ным ад наў лен нi iн дэк са на-

стро яў спа жыў цоў, а Iс па нiя — аб 

ня ба ча ным рос це роз нiч ных про-

да жаў — амаль на 20 пра цэн таў. 

«Най гор шае зза ду», — аца нi ла 

сi ту а цыю кi раў нiк еў ра пей ска га 

цэнт ра бан ка Крыс цiн Ла гард. 

«Але са мае скла да нае — на пе-

ра дзе», — ад ра зу ж па пя рэ дзi ла 

яна. Эка на мiч ны кры зiс толь кi 

па чы на ец ца, па га дзiў ся з ёй но-

вы прэм' ер-мi нiстр Фран цыi Жан 

Кас тэкс, якi пры зна ча ны на па-

са ду ў кан цы мi ну ла га тыд ня. 

У сва iм пер шым вы ступ лен нi ў 

но вай якас цi ён ска заў, што вiда -

воч ныя ад па вед ныя «пра явы ў 

эка но мi цы i са цы яль най сфе ры. 

Мы па вiн ны пад рых та ваць да 

кры зi су краi ну».

ЧА КАН НI 
НА СУ ПЕ РАК 
РЭ АЛЬ НАС ЦI

Зрэш ты чэр вень ская ста-

тыс ты ка аб на дзей вае не ўсiх. 

Еў ра пей ская эка но мi ка, па доб-

на, да сяг ну ла дна i па чы нае па-

тро ху ўсплы ваць. Але шлях да 

па верх нi зой ме не адзiн ме сяц, 

i чым даў жэй яна бу дзе па збаў-

ле ная кiс ла ро ду, тым больш па-

цер пiць, за ўва жае Бi-бi-сi. Каб 

пра ду хi лiць ад мi ра нне тка нак i 

ор га наў, эка но мi ку прый дзец-

ца пад клю чыць да сiс тэ мы 

жыццезабеспячэн ня. Іншымі 

словамі, на пам па ваць яе гра-

шы ма.

Вя до ма, пра цяг ласць кры зi-

су мае вы ра шаль нае зна чэн не: 

чым хут чэй свет вый дзе з яго, 

тым менш по тым вяр таць па 

крэ ды тах на ля чэн не за кошт 

па вы шэн ня па дат каў i за цяг-

ван ня па ясоў. «Тое, што мы 

ад штурх ну лi ся ад дна, вя до ма, 

не мо жа не ра да ваць. Але гэ ты 

факт сам па са бе нi чо га не ка-

жа нам аб тым, якiм ме на вi та 

бу дзе ад наў лен не», — па пя рэ-

дзiў адзiн з кi раў нi коў еў ра пей-

ска га цэнт ра бан ка Фi лiп Лэйн.

Па коль кi ўсё бу дзе за ле жаць 

ад га лоў най не вя до май ве лi чы-

нi, якая па куль не пад да ец ца 

праг на за ван ню, — ад та го, як 

да лей ста не па во дзiць ся бе 

вi рус. «Мы ў сва iх сцэ на ры ях 

улiч ва ем част ко выя пе ра боi ў 

гэ тым i на ступ ным го дзе. Та му 

што сi ту а цыя мо жа раз вi вац-

ца па сцэ на рыi «крок на пе рад, 

два — на зад», ка лi нi бы та ўсё 

па ляп ша ец ца, але рап там з'яў-

ля юц ца ла каль ныя праб ле-

мы», — за ўва жыў Лэйн, вя до-

мы эка на мiст i ко лiш нi кi раў нiк 

цэнт ра бан ка Iр лан дыi.

За пуск двух га лоў ных руха-

вi коў эка на мiч на га рос ту — спа-

жы ван ня i iн вес ты цый — не-

маг чы мы да та го ча су, па куль 

лю дзi i кам па нii апа са юц ца дру-

гой хва лi пан дэ мii i ад кла да юць 

вы дат кi i ўкла дан нi. «Ме на вi та 

та му мы лi чым, што поў нае ад-

наў лен не эка но мi кi бу дзе доў-

гае. Бо яно за ле жыць не толь кi 

ад хут ка сцi i паў на ты зняц ця 

каран  цi ну, але i ад та го, як час-

та да во дзiц ца звяр тац ца да но-

вых аб ме жа ван няў у эка но мi-

цы», — пад крэс лiў Фi лiп Лэйн.

Мiж тым за ка зы ад па куп нi-

коў та ва раў i па слуг у чэр ве нi 

пра цяг ва лi знi жац ца — як на 

ўнут ра ным еў ра пей скiм рын ку, 

так i з-за мя жы. Гэ та зна чыць, 

ча кан нi не каль кi апя рэдж ва юць 

рэ аль насць, ад зна чае Бi-бi-сi.

ЗОМ БI-РА БОТ НI КI
З бес пра цоў ем так са ма 

скла да нас цi: ня хай яно i пе ра-

ста ла рас цi, але ўсё бы ло б на-

шмат горш, ка лi б не гi ганц кая 

дзярж пад трым ка: у мно гiх кра i-

нах зар пла ты ў пры ват ным сек-

та ры на час ка ран цi ну на ўпрост 

вы плач ва лi ся з каз ны. За кошт 

па дат ка пла цель шчы каў та кiм 

чы нам штуч на пад трым лi ва ец-

ца i аплач ва ец ца пра ца ўлад ка-

ван не больш чым 40 мiль ё наў 

тых еў ра пей цаў, якiя, ня хай i 

вы му ша на, ся дзяць до ма. Гэ-

та кож ны трэ цi ра бот нiк у най-

буй ней шых кра i нах: Гер ма нii, 

Фран цыi, Iта лii i Iс па нii.

Да во се нi гэ тыя да та цыi 

вы чар па юц ца, i Еў ро па мо жа 

ад пра вiц ца па аме ры кан скiм 

шля ху, дзе бес пра цоўе з-за 

ка ран цi ну ўзля це ла з 3,5 да 

15 пра цэн таў. У ЕС жа гэ ты 

вы зна чаль ны па каз чык вы рас 

уся го на дзя ся тыя до лi пра цэн-

та — з 6,4 % да 6,7 %. «Прак-

тыч на не пры кмет ны рост бес-

пра цоўя ў еў ра зо не ад люст роў-

вае пос пех ка рот ка тэр мi но вай 

па лi ты кi пад трым кi за ня тас цi 

i ска ра чэн не пра ца здоль на га 

на сель нiц тва за кошт тых, хто 

ча со ва па зба вiў ся маг чы мас цi 

шу каць ра бо ту. Абод ва гэ тыя 

фак та ры хут ка сы дуць у мi ну-

лае, i бес пра цоўе рэз ка па вя лi-

чыц ца ў най блi жэй шы год або 

ка ля та го», — не спя ша ец ца 

ра да вац ца чэр вень скiм да ным 

ана лi тык Джэ сi ка Хiндс з Capital 

Economics, пе рад ае Бi-бi-сi.

Мно гiя з тых, хто ця пер ся-

дзiць до ма i атрым лi вае зар-

пла ту ад дзяр жа вы, ры зы куе 

па закан чэн нi гэ тай пра гра мы 

разам з дзярж пад трым кай па-

зба вiц ца i ра бо ты: фiр мы бу дуць 

ска ра чаць пер са нал, як толь кi iм 

да вя дзец ца зноў пла цiць са сва-

ёй кi шэ нi. Та кая до ля па гра жае ў 

еў ра зо не пры клад на 9 мiль ё нам 

ча ла век, пад лi чы лi эка на мiс ты 

стра ха вой кам па нii Allianz. «Мы 

на зы ва ем iх зом бi-ра бот нi ка мi. 

Каб па збег нуць ад кла дзе на га 

ма са ва га бес пра цоўя, прый-

дзец ца  пры маць эк стран ныя 

ме ры», — пад крэс лi ва юць экс-

пер ты. Да кан ца го да, па вод ле 

ацэ нак еў ра пей ска га цэнт ра бан-

ка, бес пра цоўе мо жа да сяг нуць 

10 пра цэн таў.

Гла баль ны па каз чык у раз вi-

тых кра i нах мо жа пе ра сяг нуць 

на ват ча сы Вя лi кай дэ прэ-

сii. Вяр нуц ца да да кры зiс на га 

ўзроў ню ўдас ца не ра ней за 

2022-і. Та кi пра гноз утрым лiвае-

ц ца ў дак ла дзе Ар га нi за цыi эка-

на мiч на га су пра цоў нiц тва i раз-

вiц ця (АЭСР). «Пан дэ мiя звя ла 

на нi што ўвесь пра грэс, да сяг-

ну ты на рын ку пра цы за апош-

няе дзе ся цi год дзе», — зая вiў 

кi раў нiк АЭСР Ан хель Гу рыа.

ДЗВЕ ХУТ КА СЦI
I на ват ка лi ад наў лен не еў-

ра пей скай эка но мi кi бу дзе iс цi 

па пла не, не пе ра ры ва ю чы ся 

на дру гую хва лю пан дэ мii, вяр-

тан не да ра ней шых тэм паў рос-

ту бу дзе не раў на мер нае. Ад ны 

кра i ны вый дуць з кры зi су хут-

чэй, у iн шых гэ та зой ме больш 

ча су, па пя рэ дзiў вi цэ-прэ зi дэнт 

еў ра пей ска га цэнт ра бан ка Лу iс 

дэ Гiн дас. «Ня ма нi чо га не звы-

чай на га ў тым, што эка но мi ка 

ад наў ля ец ца, ка лi зды ма юць 

ка ран цiн. Як ня ма нi чо га не-

звы чай на га i ў тым, што мы не 

ве да ем, што зда рыц ца, ка лi 

скон чыц ца ле та, — за ўва жыў 

ён. — Нас больш тры во жыць 

iн шае: па доб на на тое, мы ба-

чым пры кме ты ад наў лен ня на 

двух роз ных хут ка сцях».

Эка но мi кi пры тар ма зi лi ва 

ўсiх кра i нах, але не ка то рыя ўсё 

ж па збег лi сур' ёз на га па дзен ня, 

i яны хут чэй вер нуц ца да ства-

рэн ня на цы я наль на га багац-

ця, па сту по ва ад ры ва ю чы ся 

ад парт нё раў па эка на мiч ным 

i ва лют ным са ю зе. Гэ та тур-

буе цэнт ра банк, якi ад каз вае 

за фi нан са вую ста бiль насць у 

ЕС, за ўва жыў дэ Гiн дас. I зу-

сiм не аба вяз ко ва тыя кра i ны, 

на якiя прый шла ся асноў ная 

смя рот насць ад ка ра на вi ру-

са, па ня суць са мыя сур' ёз ныя 

стра ты.

Адзi ны ры нак ЕС аб'ядноўвае 

27 дзяр жаў, та му спад спа жы-

ван ня, iн вес ты цый i ганд лю пры-

но сiць агуль ныя эка на мiч ныя 

цяж кас цi ўсiм яго ўдзель нi кам 

не за леж на ад та го, як яны спра-

вi лi ся з ме ды цын скай праб ле-

май. Сла ва кiя, на прык лад, ад-

ной з пер шых увя ла ка ран цiн, 

i ў вы нi ку смя рот насць на ду шу 

на сель нiц тва там ака за ла ся ў 

сот нi ра зоў нi жэй шай, чым у 

най больш па цяр пе лых Iс па нii, 

Iта лii i Фран цыi, i ў дзя сят кi ра-

зоў нi жэй шай, чым у Гер ма нii. 

Ад нак спад эка но мi кi i ўсплёск 

бес пра цоўя ў Сла ва кii — на роў-

нi, ка лi не гор шы, чым у трой кi 

аў тсай да раў, i на шмат пе ра вы-

шае ня мец кiя па каз чы кi.

Па збег лi за лiш няй смя рот нас-

цi i Хар ва тыя з Грэ цы яй, ад нак 

яны моц на за ле жаць ад ту рыз му, 

i iх ад наў лен ню вель мi пе ра шко-

дзi лi за кры тыя ме жы. Па вод ле 

ацэ нак Еў ра ка мi сii, яны стра цяць 

амаль 10 пра цэн таў аб' ёму эка-

но мi кi, та ды як iн шыя абы дуц ца 

знi жэн нем на 6—7 %. На шля ху 

ажыў лен ня бiз не су i спа жы ван ня 

паў ста юць не толь кi стра та да-

хо даў, але i вы му ша ныя вы дат-

кi. Iс па нiя, на прык лад, ня даў на 

па пя рэ дзi ла, што ёй прый дзец-

ца па вя лi чыць па да ткi, па коль кi 

без гэ та га не вы пра вiць кеп скае 

ста но вi шча ме ды цы ны, якое, да-

рэ чы, яс кра ва вы я вiў ка ра нак ры-

зiс, — у кра i не най гор шыя па каз-

чы кi смя рот нас цi ў Еў ро пе.

I на ват Гер ма нiя на ва чах 

страч вае ко лiш нi ап ты мiзм. 

Най буй ней шая еў ра пей ская 

эка но мi ка ад наў ля ец ца, ад нак 

да лё ка не ты мi тэм па мi, на якiя 

раз лiч ва ла. Яшчэ ме сяц та му 

iн сты тут Ifo, якi за мя рае «тэм-

пе ра ту ру» ня мец кай эка но мi кi, 

прад каз ваў на ле та рэ корд ны 

10-пра цэнт ны рост. А ця пер ён 

ча кае па ве лi чэн не ВУП толь кi 

на 6,4 %. Мi нiстр эка но мi кi Гер-

ма нii Пе тэр Аль тма ер даў яшчэ 

больш сцiп лыя ацэн кi: сё лет-

нi спад на 6 % i рост на 5 % у 

2021-м. Ад наў лен не пач нец ца ў 

леп шым вы пад ку ў каст рыч нi-

ку, а за ня тасць не вер нец ца на 

да кры зiс ны ўзро вень да кан ца 

2022-га.

ГРАН ТЫ 
I «ДРУ КА ВАЛЬ НЫ 
СТА НОК»

«Эка на мiч ны эфект ка ран цi-

ну бу дзе мац ней шы, чым ча ка-

ла ся пер ша па чат ко ва», — за-

ўва жыў вы ка наў чы на мес нiк 

стар шы нi ЕК, якi ку ры руе эка-

но мi ку, Вал дзiс Дамб роў скiс. 

Еў ро па за пус цi ла «дру ка валь-

ны ста нок» на фо не пан дэ мii 

ка ра на вi ру са, каторая вы клi-

ка ла най мац ней шы кры зiс у 

рэ гi ё не з ча соў Дру гой су свет-

най вай ны, пi ша Bloomberg. 

Еў ра пей скi цэнт раль ны банк 

(ЕЦБ) у чэр ве нi вы даў больш 

як 700 мяс цо вым бан кам тан-

ныя крэ ды ты больш чым на 

1,3 трыль ё на еў ра. ЕК з па чат-

ку чэр ве ня за пус цi ла пра гра му 

эк стран на га крэ ды та ван ня на 

540 мiль яр даў еў ра. Так са ма 

Еў ра ка мi сiя аб мяр коў вае ства-

рэн не доў га тэр мi но ва га ста бi-

лi за цый на га фон ду, ад нак да-

сяг нуць да моў ле нас цяў па куль 

не ўда ло ся. План ад наў лен ня 

пра ду гледж вае, што ЕС зой ме 

на рын ках ка пi та лу пад агуль-

ныя га ран тыi 750 мiль яр даў до-

ла раў i раз дасць iх у вы гля дзе 

крэ ды таў i гран таў. На апош нiя 

прый дзец ца дзве тра цi ны ўсёй 

су мы.

Еў ра пей скiя ўра ды пры зна лi, 

што ад мо вiц ца ад мер сты му ля-

ван ня эка но мi кi i пад трым кi бiз-

не су ўдас ца не хут ка, па ве да мiў 

Bloomberg. Да та го ж рэ гiст рую-

ц ца но выя ўспыш кi за ра жэн ня 

ка ра на вi ру сам. У шэ ра гу кра-

iн ула дам прый шло ся вяр нуць 

ад ме не ныя ра ней аб ме жа ван-

нi. Мiж тым, як па ка заў час, да 

та кiх мер вар та ста вiц ца з вя-

лi кай асця рож нас цю. Аб чым, 

пры нам сi, свед чыць во пыт 

Шве цыi. Гэ тая скан ды наў ская 

краi на на ват у та кi ня прос ты час 

не толь кi не стра цi ла па зi цыi, 

а на ват атры ма ла эка на мiч ную 

вы га ду. За апош нiя тры ме ся-

цы курс на цы я наль най ва лю ты 

вы рас — з 11,2 кро ны за еў ра ў 

ся рэ дзi не са ка вi ка да 10,4 у па-

чат ку лi пе ня.

Зу сiм хут ка — пла ну ец ца, 

што ўжо ў ся рэ дзi не лi пе ня — 

лi да ры ЕС упер шы ню за доў гiя 

ме ся цы пан дэ мii збя руц ца на 

аса бiс тую су стрэ чу ў Бру се лi i 

па спра бу юць усё ж уз гад нiць 

су час ны ана лаг пас ля ва ен на-

га «пла на Мар ша ла», за клi ка-

ны за бяс пе чыць ад наў лен не, 

ры вок у бу ду чы ню i пе ра вод 

эка но мi кi на «зя лё ныя» рэй кi. 

За да ча — за бяс пе чыць Ста ро-

му Све ту мес ца ў но вай пост-

кавiд най эры.

За хар БУ РАК.

К@нтынентыК@нтыненты

З КА РАН ЦI НА — 
У КРЫ ЗIС
Як Еў ро па ад наў ля ец ца ад ка вiд на га ўда ру?

Сё ле та еў ра пей ская эка но мi ка бу дзе пе ра жы ваць глы бо-

кую рэ цэ сiю з-за ўспыш кi ка ра на вi ру са, ня гле дзя чы на 

хут кiя i ўсё аб дым ныя ан ты кры зiс ныя ме ры як на са юз ным, 

так i на на цы я наль ным уз роў нi. Пра гэ та га во рыц ца ў лет-

нiм пра гно зе Еў ра ка мi сii. Згод на з iм, эка но мi ка еў ра зо ны 

ў 2020-м ска ро цiц ца на 8,7 пра цэн та. Уплыў пан дэ мii на 

гас па дар чую дзей насць ака жац ца больш знач ным, чым 

мер ка ва ла ся да гэ туль, у су вя зi з тым, што зняц це ка ран-

цiн ных мер ад бы ва ец ца больш па воль ны мi тэм па мi, чым 

ацэнь ва ла ся ў вяс но вым пра гно зе. Еў ра пей скiя ўла ды 

пад рых та ва лi ся да най ця жэй ша га эка на мiч на га кры зi су. 

Як Ста ры Свет ад наў ля ец ца ад гла баль на га ўда ру COVID-19 

і ча го ча каць на да лей?
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