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ЦЫТАТА ДНЯ

Сустрэча Аляксандра Лукашэнкі і Ільхама Аліева мела і палітычны, і эканамічны плён
Афіцыйны візіт Прэзідэнта Беларусі
Аляксандра Лукашэнкі ў Баку пачаўся ў аўторак
нефармальнай сустрэчай з азербайджанскім
калегам Ільхамам Аліевым.
Але асноўныя перагаворы адбыліся ўчора.
Прэзідэнты пачалі рабочы дзень афіцыйнай сустрэчай
у рэзідэнцыі «Загульба», што ў 40 кіламетрах ад Баку на
беразе Каспійскага мора. Перагаворам папярэднічала пратакольная цырымонія фатаграфавання. Пасля прэзідэнты
спусціліся ў залу перагавораў. Сустрэча лідараў праходзіла
ў вузкім складзе з удзелам міністраў замежных спраў, затым
у шырокім — далучаліся астатнія члены дэлегацый.
У пачатку перагавораў, як перадае БелТА, Аляксандр
Лукашэнка заявіў, што перашкодзіць супрацоўніцтву Беларусі і Азербайджана не можа ні адна пандэмія.
«Напэўна, наша сустрэча ў нейкай ступені прагучыць
рэфрэнам на фоне гэтых усіх падзей: пандэміі і іншага. Але
сапраўдныя сябры не адкладваюць на доўгі час тыя мерапрыемствы, якія трэба правесці своечасова. Перашкодзіць
гэтаму не можа ні адна пандэмія», — сказаў
Аляксандр Лукашэнка.

КОРАТКА
•

Пытанне аб выдачы
ліцэнзіі на эксплуатацыю
пер ша га энер га бло ка
БелАЭС плануецца разгледзець у маі.

• Мінскі аўтамабільны
завод захоўвае лідарства
на рын ку гру за ві коў ва
Украіне.
• У Беларусі ў 2020 годзе колькасць выяўленых фальшывых грошай
зменшылася на 23,8 %.
ISSN 1990 — 763X

СТАР. 2

Пасяўныя далягляды

Сяўба ідзе
поўным ходам
па ўсёй краіне,
нават у самым
паўночным
яе рэгіёне.
Механізатары
ААТ
«Адраджэнне»
Віцебскага раёна
сеюць яравы
ячмень.
Сёлета ім
неабходна пасеяць
яравых збожжавых
на 1,16 тысячы
гектараў.

Фота БелТА.

«Хоць у Савет Рэспублікі
як верхнюю палату
парламента паступаюць
законапраекты,
якія раней ужо былі
прынятыя дэпутатамі
Палаты прадстаўнікоў,
сенатары падключаюцца
да работы і на больш
ранніх стадыях —
на пасяджэннях
камісій, вядуць
дыскусіі з экспертамі,
зацікаўленымі
людзьмі. Вельмі шмат
выязджаем у рэгіёны,
сустракаемся з людзьмі
для таго, каб адчуць,
як гэты законапраект
будзе працаваць
у жыцці. Таму дэбаты
ёсць, і спрэчкі ёсць.
Цяпер вельмі шмат
новых законапраектаў —
аб недапушчальнасці
рэабілітацыі нацызму,
ахове персанальных
даных. Аб дзяржаўнай
службе будзе практычна
новы законапраект.
Таму спрэчак хапае.
Але разам з тым
мы заўсёды знаходзім
агульную мову
для таго, каб прыняць
правільнае рашэнне
і каб законапраект быў
жыццяздольны».

Фота БелТА.

Наталля КАЧАНАВА,
старшыня Савета
Рэспублікі Нацыянальнага
сходу:

Галоўны аграном Ігар ЯЗЭПЧАНКА і механізатар Васіль ТРАПЯНОК.

Разумныя грошы

САМЫЯ ВЯЛІКІЯ ПРАЦЭНТЫ —
У РУБЛЁВЫХ ДЭПАЗІТАХ
На якіх банкаўскіх укладах заробіш больш
Як толькі ў нас з'яўляюцца лішнія грошы, адразу ўзнікае пытанне, куды іх укласці, каб яны прынеслі нейкі
дадатковы прыбытак. У фінансістаў наконт гэтага прапаноў хапае. Аналітыкі ўпэўненыя, што грошы павінны
працаваць нават тады, калі поспехі ў эканоміцы не такія
відавочныя... Зберажэннямі трэба проста правільна
кіраваць. Як гэта рабіць — тут кожны выбірае свой
алгарытм.
Уклад з'яўляецца адным з варыянтаў, які дапаможа
зберагчы і разам з тым пусціць у абарачэнне і прымножыць свае грашовыя сродкі. Аднак, каб не пралічыцца з
такой інвестыцыяй, варта спачатку разабрацца, на што
звярнуць увагу, каб у выніку не застацца ў мінусе.

Валюту зберажэнняў
выбірайце самі
Нядаўна добры знаёмы майго бацькі
(абодвум ужо за 80) нечакана звярнуўся
да мяне з просьбай. Справа ў тым, што
гэты ўжо немалады чалавек вырашыў
памяняць валюту сваіх зберажэнняў.
Валют на рынку шмат, а якую выбраць,
ён не ведае.
Найлепшай валютай для зберажэнняў гэтай вясной стане долар, расказаў
эксперт па фондавым рынку адной

маскоўскай інвестыцыйнай кампаніі Дзмітрый БАБІН. Па словах фінансіс та, валюты, якія былі фаварытамі
летась, паступова ператвараюцца ў
аўтсайдараў, хоць і даражэлі апошнія
9 месяцаў. Гаворка ідзе пераважна пра
валюты еўрапейскіх краін, якія не ўваходзяць у зону еўра (Балгарыя, Венгрыя,
Данія, Польшча, Румынія, Харватыя, Чэхія, Швецыя), а таксама валютах тых
краін, якія развіваюцца, і з сыравіннымі
эканомікамі, якія будуць «падаць» у параўнанні з доларам, удакладніў эксперт.
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