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У ЭПІЦЭНТРЫ ДЗЯРЖАЎНАЙ ЭКАНАМІЧНАЙ ПАЛІТЫКІ
27 красавіка 2011 г.

АЙЧЫННАМУ ЭКСПАРЦЁРУ
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пад абаронай «Белэксімгаранта»

Б

ЕЛАРУСКАЕ рэспубліканскае ўнітарнае
прадпрыемства экспартна-імпартнага страхавання з прыгожай і крыху нязвыклай назвай «Белэксімгарант» уваходзіць
у пяцёрку найбольш буйных і паспяховых
страхавых арганізацый краіны. У свой час яно
адным з першых атрымала ад міжнароднага
рэйтынгавага агенцтва рэйтынг фінансавай
устойлівасці. У многім дзякуючы намаганням
яго калектыву ў краіне дзейнічае эфектыўная

— Паважаны Генадзь Антонавіч, як вядома, у нашай краіне існуе дзяржаўная праграма
развіцця страхавой дзейнасці.
Раскажыце, калі ласка, як яна
выконвалася вамі ў мінулым годзе?
— Да «Белэксімгаранта» былі даведзены мэтавыя паказчыкі
гэтай праграмы, дарэчы, вельмі
напру жаныя, і мы сталі адзінай
дзяржаўнай страхавой арганізацыяй, якая паспяхова справілася з
імі. У цэлым па аб'ёме паступлення страхавых узносаў, а таксама
па абавязковых і добраахвотных
ві дах стра ха ван ня (да доб ра ахвот ных ад не се на і стра ха ван не
экспартных рызык з падтрымкай
дзяржавы). Сярод страхавых арга ні за цый з доляй дзяр жаў на га
капіталу ў статутным фондзе мы
таксама справіліся адны.
Такім чынам, «Белэксімгарант»
вытрымаў тое сур'ёзнае напружанне, якое прысутнічала на страхавым рынку. Мы паспяхова выканалі як леташнюю праграму развіцця страхавой дзейнасці, так і
ўсю праграму 2006—2010 гадоў.
Між іншым, усё гэта — ва ўмовах
сусветнага эканамічнага крызісу,
калі ў дзелавых партнёраў нашых
кліентаў былі не лепшыя часы ў
сэнсе фінансавай стабільнасці.
— У такой сітуацыі ці ўзрасла колькасць вашых дагавораў
страхавання з беларускімі прадпрыемствамі?
— Безумоўна, рост ёсць. Хоць
мы і не лічым гэты паказчык асноўным, бо асноўны ўсё ж — рост аб'ёмаў страхавых узносаў. Калі сярэднегадавы іх рост за пяцігодку ў
цэлым па рэспубліцы склаў 129,4
працэнта, то ў нас — 147,9 працэнта. Возьмем канкрэтна 2010 год:
нашы тэмпы рос ту склалі 159,3
працэнта. Станоўча спрацавалі і
па прыбытках, і па рэнтабельнасці
гаспадарча-фінансавай дзейнасці
— як вядома, менавіта на гэтыя
два асноўныя паказчыкі эфектыўнасці работы любога калек тыву
звяртаў увагу кіраўнік краіны. Каб
не быць галаслоўным, скажу, што
прыбытак перавысіў 25 мільярдаў
рублёў — лепшы паказчык па сістэме.
Працуючы па розных кірунках
страхавой дзейнасці — і па добраахвотных, і па абавязковых відах страхавання, мы дабіліся таго,
што па добраахвотных адпрацава лі больш эфек тыў на, чым па
абавязковых. Калі структуру страхавога партфеля прыняць за 100
працэнтаў, то амаль 60 прыпадае
на добраахвотныя віды страхавання, і толькі 40 — на абавязковыя.
Раней прапорцыя была якраз адваротная, і мінулы год стаў пераломным у развіцці добраахвотных
відаў страхавання. Што і было прадугледжана нацыянальнай праграмай страхавой дзейнасці: да 2010
года выйсці на такую структуру.

цё паставіла на экспарт беларускіх наколькі рэальна атрымаць валют- яго прадукцыі.
— Адным словам, сваю місію
тавараў на суму каля 40 млн дола- ную выручку.
раў ЗША.
Напрыклад, летась ажыццяўляў- вы лічыце выкананай толькі таТым не менш, поле для дзейнас- ся вялікі кантракт Мінскага трак- ды...
— ...Ка лі ва лют ная вы руч ка
ці ў нас ёсць. На гэты год вызначылі тарнага завода на пастаўку тэхнідля сябе задачу пашырыць пералік кі ў Пакістан. У гэтай краіне няма па кантракце паступіла ў краіну.
прадпрыемстваў, якія маглі б вы- нашага пасольства ці прадстаў- Нават калі для гэтага ў выпадку
карыстоўваць механізмы падтрым- ніцтва, і мы палічылі неабходным затрымак даводзіцца працаваць
кі экспарцёраў з боку дзяржавы. направіць разам з спецыяліс там з гарантамі — з банкамі ці паруПадрыхтавалі спецыяльную пра- МТЗ і свайго прадстаўніка. Выву- чальнікамі, альбо выкарыстоўваць
граму і працуем як прама з прад- чалі пакупніка — контрагента: яго механізм гаспадарчых судоў — як
прыемствамі — патэнцыяльнымі дзелавую гіс торыю і рэпу тацыю, у Беларусі, так і за мяжой. Такая
партнёрамі, так і выходзім на орга- як ён збіраецца прадаваць трак- работа (на прафесійнай мове —
ны мясцовай улады. Магчыма, без тары далей, адкуль у яго грошы, «субрагацыя») праводзіцца з нанашай дапамогі могуць абысціся ці можна разлічваць на контрга- шага боку пастаянна. У парадку
тыя вытворцы, чый рэйтынг за ме- рантыі. Мы даўно зразумелі, што субрагацыі мы летась вярнулі ў
жамі краіны настолькі высокі, што атрымаўшы на паперы даведкі аб рэспубліку больш за восем мільГенадзь МІЦКЕВІЧ пасля заканчэн- яны рэалізуюць сваю прадукцыю фінансавай устойлівасці і плаце- ярдаў рублёў у эквіваленце. За два
ня сталічнай сярэдняй школы праца- на ўмовах стапрацэнтнай папя- жаздольнасці контрагента, скла- апошнія гады вярнулі прыкладна
ваў на «Інтэграле», потым служыў рэдняй аплаты. Астатнім без «Бел- да на мець са праўды рэ аль ную 13 мільярдаў рублёў, і працэс патэрміновую. Выпускнік фінансава- эксімгаранта» ніяк нельга. Ана- карціну. Бывалі выпадкі, калі пад гашэння запазычанасці ідзе далей.
Прад пры мствам-экс пар цёліз паказвае, што пакуль не
эканамічнага факультэта знакаміта- ўсе кіраўнікі гэта разумеюць,
рам гэ та, без умоў на, выга наргаса. Па размеркаванні трапіў прысутнічае ў пэўным сэнсе
гадна, у іх не вымываюцца
абаротныя сродкі. Нават калі
у сістэму Мінфіна, працаваў у яго суб'ектыўны фактар, некатоў іх замежнага контрагента
кантрольна-рэвізійным упраўленні рая інертнасць мыслення. У
з'явіліся фінансавыя альбо
мен
шай
сту
пе
ні
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за
ле— старшым кантралёрам-рэвізорам
ін шыя праб ле мы, тым не
жаць прыватныя структуры,
па Дубровенскім раёне Віцебскай але аб'ёмы экспарту ў іх не
менш, нашы экспарцёры адвобласці. Затым быў пераведзены ў тыя, як у нашых гігантаў, і на
разу атрымліваюць грошы па
кантракце ад страхавой каммакраэканамічныя паказчыцэнтральны апарат КРУ Мінфіна.
паніі, пускаюць іх у абарачэнПадчас рэарганізацыі дзяржапа- кі яны ўплываюць слаба. Так
не, і вытворчасць не спыняшто
па-ра
ней
ша
му
за
да
ча
рату перайшоў у Галоўнае ўпраўецца. А даўгі іх партнёраў у
нумар адзін — работа па паленне страхавання пры Міністэрстве шырэнні кліентнай базы.
парадку рэгрэсу кладуцца на
фінансаў. Вырас да дырэктара дэнас — на «Белэксімгарант».
— На коль кі ста но віц ца
Калі б не існавала такога
партамента страхавання Белдзярж- зра зу ме лым з агуль на га
механізму, вытворцу спатрэстраху. Калі выйшла пастанова ўра- кантэксту нашай размовы,
білася б ісці ў банк, прасіць
вы па-ранейшаму застаяда аб стварэнні Белдзяржзнешстра- це
крэдыт пад сур'ёзны працэнт,
ся адным з лідараў беху (зараз — «Белэксімгарант»), яго ларускага страхавога рына прадпрыемства часта і так
першы кіраўнік Вячаслаў Дзмітры- ку...
«закрэдытавана»... Так што,
нашы паслугі рэальнаму сек— Інфармацыя ў цэлым па
евіч Балібок запрасіў Генадзя Антотару вельмі дарэчы.
страхавым рынку Беларусі
навіча да сябе намеснікам.
— Прак ты ка па каз вае,
Пас ля пе ра хо ду паўтара го да за мінулы год сведчыць, што
што з кожным годам метэмпы росту аб'ёмаў узносаў,
таму Вячаслава Балібока ў Кансты- якія ў нас самыя высокія ў
ханізм вяртання валютнай
туцыйны суд РБ Генадзь Міцкевіч краіне, дазволілі «Белэксімвыручкі ў краіну становіцца ўсё больш дасканалым.
зацверджаны генеральным дырэк- гаранту» ўзняцца на шостую
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«Бел эксім га ран та» па ве лі чы ні нымі бакамі вялася пастаянна, але
— Ле тась мы пра вя лі
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пра да стаўле на га па крыц ця ста- асабліва актыўна — пасля выхаду
структурную рэарганізацыю
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лі ай чын ныя бан кі, уклю ча ю чы ў свет Указа Прэзідэнта № 534 ад
«Белэксімгаранта» — непатакія буйныя, як «Беларусбанк» 26 жніўня 2006 года «Аб садзейні- свайму першаму мільярду, і
срэдна пад тыя задачы, якія
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вок.
Не
выпаді «БПС-Банк». Летась ім прада- чанні развіццю экспарту тавараў,
нам трэба вырашаць. У прыкова
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тана суму, эквівалентную 52,8 млн
— Ці ўсе гі ган ты ай чын най
не прававога забеспячэння
долараў ЗША.
індустрыі страхуюць свае экс- му, што ў «Белэксімгаранта»
і субрагацыі. Ва ўпраўленні
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У цэлым жа ў рам ках Ука за партныя рызыкі?
Намеснік генеральнага
ёсць аддзел субрагацыі, які
№ 534 «Белэксімгарант» забясдырэктара Віталь ВОЙЦІК.
— Сёння асноўныя з іх — такія, іншых страхавых кампаній.
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печыў страхавым пакрыццём 57 як МАЗ, МТЗ, БелАЗ, «Гомсельгоў. Тут працуюць прафесійпрадпрымальніцкіх і фінансавых рызык, банкаўскіх тую ці іншую здзелку ствараліся ныя юрысты, абавязкова з веданрызык. Накоплены сур'- фірмы-аднадзёнкі, якія знікалі, як нем замежных моў і міжнароднага
ёзны вопыт работы па толькі атрымлівалі тавар. Так што права. Закупілі прававыя базы, у
знешнегандлёвых кант- патрэбна і іншая інфармацыя. Іс- тым ліку замежных краін, вывучырактах. Гэтымі кірункамі нуе такі тэрмін: андэрайтынгавая лі механізмы работы па спагнанў краіне вельмі мала хто работа. Гэта цэлы працэс па выву- ні даўгоў за мяжой. Рыхтуем тут
чэнні кліента і яго контрагента, іх матэрыялы для разгляду ў судах
займаўся, акрамя нас.
— Год таму, ка лі фінансавай устойлівасці, прававой і пры неабходнасці выязджаем на
«Звяз да» рас каз ва ла асновы іх дзейнасці (хто фунда- месцы.
Аб'ёмы экспартнага страхаванна сваіх старонках аб тар, стату ты, балансы, наяўнасць
ня
з кожным годам растуць, сумы
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—
усяра бо це «Бел эк сім гаранта», вы «прыкры- го, што папярэднічае заключэнню па дагаворах вялікія, і каб гаранвалі» рэальны сек тар дагавора. І вывучэнне шляхоў для таваць выплату пакрыцця пры наэканомікі Беларусі на мінімізацыі рызык у дадзенай кан- ступленні страхавога выпадку, мы
звяртаемся таксама да механізма
тэрыторыі больш чым крэтнай сітуацыі.
За мяжой існуюць і спецыяліза- перастрахавання ў Беларускім на30 замежных краін...
— За гэты час з'явілі- ваныя крэдытныя бюро, якія зай- цы я наль ным пе ра стра хо вач ным
ся новыя адрасы бела- маюцца зборам і продажам такой таварыстве. Указам № 534 прарускага экспарту, і адпа- інфармацыі. Іх паслугамі мы так- дугледжана і магчымасць перадачы перастрахавання такіх рызык
ведна пашырылася геа- сама карыстаемся.
Са сваімі канчатковымі выва- і за меж ным пе ра стра хо вач ным
графія нашых клопатаў.
Тут мы цалкам залежым дамі знаёмім дзелавых партнёраў. кампаніям.
Праўда, паслугамі нацыянальад таго, куды айчынныя Бывае, што раім дадаткова пашукаць
контр
га
ран
тыі
—
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лінай
перастраховачнай арганізацыі
прадпрыемствы-экспарПершы намеснік генеральнага дырэктара Міхаіл АЛЬШАНСКІ.
цёры пастаўляюць сваю вую «падушку бяспекі» ў асобе за- карыстаемся ў тых выпадках, калі
пра дук цыю. А за раз у межнага банка (размова ідзе пра трэба яшчэ больш павысіць магчыкра
і
не
пра
во дзіц ца на стой лі вая банкаўскую гарантыю) ці органаў масці страхавой кампаніі пры прыпрацэнтаў усіх экспартных маш», «Белкамунмаш», «Атлант»,
няц ці на ся бе буй ных
крэдытаў. Такі вынік у ра- «Краснасельскбудматэрыялы» — па лі ты ка па асва ен ні
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боце на гэтым кірунку быў і многія іншыя выкарыстоўваюць
вая ўласная фінансавая
дасягну ты ўпершыню ў на- механізмы стымулявання экспар- лі ку на аф ры кан скім
ўстойлівасць. Таму за
кан
ты
нен
це,
у
Паўд
нёшай практыцы.
ту, якія прадугледжаны 534-м укаапош нія ча ты ры га ды
Але рост на зі ра ец ца і зам. І доля экспартных кантрактаў, вай Аме ры цы, у Азіі.
ні разу не звярталіся па
на іншых сегментах стра- якія яны застрахавалі ў нас у ад- Безумоўна, асноўнымі
фінансавую падтрымку
хавога рынку. Тут і добра- паведнасці з гэтым указам, расце парт нё ра мі па-ра нейі да бюд жэту, хоць па
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ахвотнае страхаванне ма- з года ў год.
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— вельмі зручны сегмент, емствы. Яны разабраліся, што гэза кошт уласных крыніц,
запатрабаваны насельніц- та дае ім гарантыю вяртання ва- замежныя рынкі, і мы
нам хапае заробленых
твам і прадпрыемствамі.
лютай выручкі (асабліва калі яны шчыль на пра цу ем з
срод каў. Да ве да ма:
— А калі ўсё ж вярнуц- выходзяць на новыя для сябе, не- прадпрыемствамі, якія
у нас пры клад на 463
ца да над звы чай ак ту- асвоеныя рынкі збыту), а таксама за ці каўле ны ў мі ні міміль яр ды бе ла рус кіх
альнай ва ўмовах рынку павелічэнне росту экспарту... Ле- зацыі сваіх рызык. Таруб лёў улас на га ка піпраблематыкі экспартна- тась у агульным аб'ёме страхаво- му, калі заключаюцца
талу. Гэта другая пазіга страхавання, Генадзь га пакрыцця, якое мы прадаставілі буйныя кантракты, мы
цыя ся род стра ха вых
Антонавіч...
сваім дзелавым партнёрам, доля яшчэ на этапе іх падарганізацый Рэспублікі
— Яго доля ў стра ха- суб'ек таў гаспадарання прыват- рых тоў кі вы яз джа ем
Беларусь па стане на
вым партфелі ў 2010 годзе най формы ўласнасці дасягнула ра зам з прад стаў ні1 студзе ня 2011 го да
Начальнік упраўлення медыцынскага страхавання
да сяг нула 27 пра цэн таў. 13,6 працэнта. У іх ліку сумеснае ка мі прад пры ем ства(як і па статутным фонТамара МІКЛАШЭВІЧ.
Назіраецца такая дынамі- прадпрыемства «Беліта» ААТ і ЗАТ экспарцёра ў краіныдзе). Плюс фарміруем
страхавыя рэзервы —
ка: у 2007 годзе доля экс- «Вітэкс», у якіх страхавое пакрыц- атрымальнікі тавараў
парт на га стра ха ван ня скла да ла цё ўсяго эспарту перавысіла 90 ці паслуг і вывучаем сітуацыю на мясцовай улады. Так што мы і кан- каля 30 мільярдаў рублёў. Капітал
3 працэнты, у 2008 — 11 працэн- працэнтаў. Сумеснае ААТ «Контэ месцы. Глядзім, наколькі паспяхо- сультант, і памочнік для беларус- і абароты супастаўныя з капіталам
таў, у 2009 — 22 працэнты, у 2010 Спа» пад наша страхавое пакрыц- ва кантракт можа быць выкананы, кага падпрыемства, і страхаўшчык і абаротамі буйнейшых банкаў Рэс-

нацыянальная сістэма стымулявання экспарту
з падтрымкай дзяржавы. Гэтая комплексная
сістэма ўключае ў сябе ільготнае крэдытаванне і страхаванне беларускіх экспарцёраў ад
палітычных і камерцыйных рызык.
Сёлета спаўняецца дзесяць гадоў з дня
стварэння «Белэксімгаранта» ў яго сённяшнім выглядзе. Напярэдадні гэтай даты журналісты «Звязды» сустрэліся з генеральным
дырэктарам Генадзем МІЦКЕВІЧАМ.

— ужо 27 працэнтаў. Лічбы сведчаць, што страхаванне экспартных
рызык пры падтрымцы дзяржавы
атрымлівае ўсё большае развіццё
ў краіне. Чаго мы і дабіваемся ўсе
гэтыя гады. Нашы намаганні былі скіраваны на стварэнне — між
іншым, упершыню ў краінах СНД
— эфек тыўнай сіс тэмы экспартнага страхавання, на яе развіццё
і ўдасканаленне. Такая мэтанакі-

ПРАДСТАЎЛЯЕМ
СУРАЗМОЎЦУ

— І экспартных кантрактаў таксама. Мяркуйце самі. Летась было
заключана 3107 дагавораў страхавання экспартных рызык з падтрымкай дзяржавы, што ў 5,7 раза
перавышае паказчык стартавага
2007 года. А ўзровень страхавога
пакрыцця ўзрос у 18,8 раза і дасягнуў сумы 914,6 млрд рублёў. Сума страхавых прэмій павялічылася
адпаведна ў 28,8 раза, з 573 млн
рублёў да 16,5 млрд рублёў.
На гэты від страхавых паслуг
по пыт няўхільна па вя лічва ец ца.
Летась кліентамі «Белэксімгаранта» стала больш за 60 буйнейшых
айчынных экспарцёраў і 9 банкаўскіх структур Рэспублікі Беларусь.
Пры росце экспарту тавараў у цэлым па краіне на 18, 4 працэнта яго
страхавое пакрыццё павялічылася
на 32,9 працэнта, а колькасць дагавораў страхавання экспартных
ры зык з пад трым кай дзяр жа вы
ўзрасла на 34 працэнты.
Летась мы змаглі пашырыць
асартымент экспартных тавараў,
ахопленых страхаваннем. Цяпер
аказваем страхавую падтрымку не
толькі прадпрыемствам машынабудаўнічага комплексу, але і харчовай, лёгкай і фармацэўтычнай галін,
прадпрыемствам розных формаў
уласнасці. Найбольш буйныя праекты ажыццёўлены з РУП «МТЗ»
і «Гомсельмаш», ААТ «БелАЗ» і
«МАЗ», РУП «Белмедпрэпараты»,
філіялам «Мас тоўскі кумпячок»

Нарада супрацоўнікаў «Белэксімгаранта».

— Мож на зра біць вы сно ву, (у двух апошніх калек тываў дошто аб'ём страхавога пакрыцця ля страхавога пакрыцця экспарту
экспартных кантрактаў расце? складае 36-37 працэнтаў).

