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Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 8.12.2015 г. 
Долар ЗША    18175,00
Еўра 19693,00
Рас. руб. 265,22
Укр. грыўня 771,76

Грошы для навукі 
на дарозе 

не валяюцца

Што стане 
з прадпрымальнікамі 

ў новым годзе?

СТАР. 4

ЛІЧ БА ДНЯ

$4 млрд 
584 млн 

скла лі зо ла та ва лют ныя 
рэ зер вы кра і ны на 
1 снеж ня. Па вы ні ках 
ліс та па да ЗВР 
Бе ла ру сі ў ад па вед нас ці 
з ме та да ло гі яй 
Між на род на га ва лют на га 
фон ду ска ра ці лі ся 
на $82,7 млн. На зні жэн не 
аб' ёму зо ла та ва лют ных 
рэ зер ваў ака за лі ўплыў 
знач нае па мян шэн не кош ту 
зо ла та на між на род ным 
рын ку каш тоў ных ме та лаў, 
а так са ма па га шэн не 
ўра дам і Нац бан кам 
знеш ніх і ўнут ра ных 
аба вя за цель стваў у 
за меж най ва лю це ў поў ным 
аб' ёме, па ве да мі лі ў 
На цы я наль ным бан ку.

На двор'еНа двор'е  ��

СО НЕЧ НА НЕ ПА СЕ ЗО НЕ
Спе цы я ліс ты абя ца юць 
ся рэд нюю тэм пе ра ту ру 
па вет ра, на 3-5 гра ду саў 

вы шэй шую за нор му
Са праў ды ана маль на цёп лае на-
двор'е ча ка ец ца ў Бе ла ру сі на 
гэ тым тыд ні. У па чат ку яго тэм-
пе ра ту ра па вет ра ў па раў нан-
ні з мі ну лы мі вы хад ны мі тро хі 
па ні зіц ца, але ўсё роў на бу дзе 
іс тот на вы шэй шай за нор му, па-
ве да міў на чаль нік служ бы гід ра-
ме тэа ра ла гіч ных пра гно заў Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме-
тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу 
на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды Дзміт рый РА БАЎ.

Па чы на ю чы з аў то рка і да вы хад ных у на шай кра і не бу дзе гас па да рыць 
паў днё вы ан ты цык лон. Ве цер пач не сці хаць, а з ім і апад кі, якія праг на-
зу юц ца мес ца мі толь кі ў чац вер. У асоб ных ра ё нах мес ца мі маг чы мы 
ту ма ны, уна чы і ра ні цай ча ка ец ца сла бы га ла лёд.

У се ра ду ўна чы пад ма ро зіць ад ну ля да мі нус 5 гра ду саў, а ўдзень бу дзе 
зноў плюс 1-7 гра ду саў. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы на чац вер на ват кры ху 
па вя лі чыц ца, бу дзе ад мі нус 2 да плюс 3 гра ду саў. Ад нак удзень па вет ра 
пра грэ ец ца толь кі ад ну ля да плюс 6 гра ду саў. У пят ні цу на пра ця гу су так 
тэм пе ра ту ра па вет ра бу дзе ва гац ца ад мі нус 2 да плюс 6 гра ду саў.

Па вод ле доў га тэр мі но вых пра гно заў ай чын ных спе цы я ліс таў, у бу ду чыя 
вы хад ныя на двор'е па гор шыц ца, бо праз на шу кра і ну пройдуць ат мас фер-
ныя фран ты з За ход няй Еў ро пы. Ча сам ча ка юц ца апад кі ў вы гля дзе мок ра-
га сне гу і дож джу. Мес ца мі маг чы мы сла бы ту ман і га ла лёд. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 3 да плюс 2 гра ду саў. Удзень ста не ўво гу ле 
не кам форт на, праг на зу ец ца ад мі нус 2 да плюс 4 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу

Ка рыс таль ні кі ак ты ві зу юц ца
Спе цы я ліст ад зна чыў, што до ля 

су ай чын ні каў, якія на огул не вы ка-
рыс тоў ва юць фі нан са вых па слуг, за 
апош нія тры га ды ска ра ці ла ся. На га-
даю, што да сле да ван не па ацэн цы і 
ана лі зу до сту пу на сель ніц тва да фі-
нан саў пра во дзіц ца ў Бе ла ру сі дру-
гі раз (пер шае бы ло ў 2012 го дзе). 
На мес нік кі раў ні ка Нац бан ка ад зна-
чыў, што, па вод ле вы ні каў апы тан ня, 
на огул не вы ка рыс тоў ва юць фі нан са-

вых па слуг 9,7% гра ма дзян, та ды як у 
2012-м гэ ты па каз чык скла даў 14,2%. 
Акра мя та го, сё ле та іс тот на ска ра ці-
ла ся коль касць ка рыс таль ні каў ба-
за ва га ўзроў ню (з 38,6% у 2012-м 
да 22,6%), якія вы ка рыс тоў ва юць 
ад ну-дзве фі нан са выя па слу гі, што 
час та но сяць аба вяз ко вы ха рак тар. 
Ад на ча со ва з гэ тым па вя лі чы лі ся до лі 
ак тыў ных і «пра су ну тых» ка рыс таль-
ні каў, агуль ны аб' ём якіх склаў больш 
за 60% (43,8% і 19,5% 
ад па вед на). СТАР. 4

Фі нан са вы вы дат нікФі нан са вы вы дат нік  ��

У БАНК, 
ЯК НА ПРА ЦУ?

Ця пер до ля ак тыў ных ка рыс таль ні каў бан каў скіх па слуг 
па вя лі чы ла ся да 44%, ад нак і сён ня ка ля міль ё на 

бе ла ру саў фі нан са вы мі пра дук та мі ўво гу ле не ці ка вяц ца

Ідзе падпіска на «Звязду» на І квартал 2016 года!
Пад пі сац ца на га зе ту мож на ў лю бым ад дзя лен ні паш то вай су вя зі; з да па мо гай 

аплат на-да ве дач на га тэр мі на ла РУП «Бел пош та»; праз сіс тэ му «ін тэр нэт-пад-
піс ка» на сай це www.belpost.by; у кі ёс ках «Белса юз дру ка»; у паш таль ё наў.

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА 
5 разоў на тыдзень!

Пад піс ка, да рэ чы, 
мо жа стаць доб рым 

па да рун кам для ва шых 
род ных і бліз кіх, 

для ва шых сяб роў.

Пра гэ та на прэ зен та цыі вы ні каў 
да сле да ван ня аб да ступ нас ці 

фі нан саў для на шых гра ма дзян 
па ве да міў на мес нік стар шы ні 

праў лен ня На цы я наль на га бан ка 
Бе ла ру сі Сяр гей КА ЛЕ ЧЫЦ. І вы ні кі 
ака за лі ся ста ноў чы мі. Так, агуль ны 
ін дэкс фі нан са вай да ступ нас ці для 

гра ма дзян Бе ла ру сі ў 2015 го дзе 
склаў 90,3% пры тым, што ле тась гэ ты 

па каз чык быў роў ны 85,8%.

ЕАЭС: вынікі 
першага года 

працы

Гас па ды ня біб лі я тэ кі аг ра га рад ка Мі хай лаў ка Свет ла гор ска га ра ё на Але на ЛО БА ЗЕ ВА (на фо та зле ва) су стра кае сва іх ад на вяс ко вак Воль гу 
ГАР ДЗІ ЕН КУ і Ні ну ДА ШКОЎ СКУЮ, якія з'яў ля юц ца даў ні мі сяб ра мі гэ тай уста но вы куль ту ры і заў сё ды ці ка вяц ца но вы мі кніж ны мі па ступ лен ня мі.

МІ ХАЙ ЛАЎ СКІЯ МІ ХАЙ ЛАЎ СКІЯ 
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