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Дарэчы, па прагнозах экспертаў
ці
п р ы й ш о ў джана ў 534-м указе, мы дэталі- светнага крызісу, у тым ліку дапа- Указам № 3 Прэзідэнта ад 3 стусектар добраахвотнага страхавання
тэрмін аплаты, завалі яе ў дачыненні да канкрэт- магчы прадпрыемствам разгрузіць дзеня 2011 года.
а грошай няма, нага лізінгавага аператара і зараз склады.
У нас зараз восем відаў страха- медыцынскіх расходаў у перспекНовым крокам у развіцці нашых вання па экспарце, але на гэтым не тыве будзе расці. Гэта запатрабуе
у гэтым выпад- разам з ім няўхільна ажыццяўляем
выхаду на новы ўзровень якасці
ку прадпрыем- яе. Паколькі грошы — дзяржаўныя, кантактаў стане правядзенне ў аб- збіраемся спыняцца.
ласцях рэгулярных семінараў на тэДругі блок нашай работы — раз- прадастаўлення страхавых паслуг.
с т в а - с т р а х а - і мінімізаваць рызыкі неабходна.
Ёсць яшчэ адзін перспектыўны, му «Сістэма матывацыі і стымуля- віццё іншых кірункаў стра хавой Міжнародны вопыт паказвае, што
вальнік павінна
п р а і н ф а р м а - на наш погляд, напрамак. Гэта са- вання экспарту
ваць нас. Мы дзейнічанне экспарту нашымі ай- з выкарыстанпадключаемся, чыннымі камерцыйнымі банкамі. У нем страхавых
в ы с в я т л я е м рамках 534-га ўказа прадпрыем- і бан каў скіх
пры чы ны за- ствы могуць атрымаць экспартны інструментаў».
трымкі і разам крэдыт на льготных умовах — як Гэ тая на ша
з прад пры ем- само прадпрыемства для вытвор- і н і ц ы я т ы в а
ствам пры ма- часці і наступнай рэалізацыі пра- атрымала падем ме ры, каб дукцыі на экспарт, так і контрагент трым ку Міжвярнуць валют- нашага прадпрыемства. Гэта зна- ве да мас на га
ную вы руч ку. чыць, выдаецца крэдыт і пакупніку савета па развіцці экспарту,
Ка лі ба чым, тавараў і паслуг.
Здавалася б, нонсенс: чаму мы а б л в ы к а н к а што там на самай справе — павінны крэдытаваць замежнага маў і прадпрыпа цвер джа нае пакупніка? Але справа ў тым, што емстваў.
—
Пагадакументальна фак тычна грошы замежнаму пабанкруцтва аль- купніку не ідуць, яны паступаюць во рым пра
бо няма абаро- за адгружаную прадукцыю нашаму ва шы між натаў на разліко- прадпрыемству, застаюцца ў краі- род ныя канвых ра хун ках не. Лічым, што гэта значны рэзерв так ты. Чым
карысныя для
даўжніка, тады для падтрымкі нашага экспарту.
— У сталіцы і ва ўсіх аблас- вас ста сун кі
афармляем
гэ та як стра- ных цэнтрах у вас створаны фі- з замежнымі
ха вы вы па дак ліялы. Раскажыце, калі ласка, аб калегамі?
— З 2002
і вы плач ва ем іх дзейнасці.
— У нас ёсць свае прадстаўні- го да мы з'яўпрадпрыемВядучыя спецыялісты аддзела андэрайтынгу
ству страхавое кі і ў абласных цэнтрах, і ў шэра- ляемся членам
і знешніх сувязяў Алег РУТКОЎСКІ
па крыц цё. А гу іншых буйных гарадоў — Пін- м і ж н а р о д н а і Паліна МАСЛАВА.
самі працуем з ску, Ма ла дзеч не, Ба ра на ві чах, га Пра жска га
павялічыць рост экс парту тава- даўжніком. Наша права ўмяшацца Бабруйску і г.д. Філіяльная сетка клуба страхаўраў і паслуг да канца пяцігодкі ў ў сітуацыю прадугледжана самім спатрэбілася, каб наблізіцца да шчыкоў крэды2,18—2,22 раза і забяспечыць да дагаворам з беларускім пастаў- экспарцёраў. Зараз філіялы, што таў і на пастаНамеснік начальніка ўпраўлення медыцынскага страхавання філіяла
2014 года станоўчае сальда знеш- шчыком, які перадае нам усе не- называецца, увабраліся ў сілу, і ян най асно ве
«Белэксімгарант-Мінск» Вера СТАНЕВІЧ, спецыліст першай катэгорыі
няга гандлю.
абходныя дакументы — арыгіналы мы далі ім права самім заключаць кан так ту ем з
Святлана ШЫМАНОВІЧ і намеснік начальніка аддзела медыцынскага
На бягучы год запланавана па- знешнегандлёвага кантракта, усе дагаворы экспартнага страхаван- Берн скім сасуправаджэння Марыя КУДРАЧОВА.
вялічыць экспарт тавараў на 24,4 дадаткі да яго — для прад'яўлен- ня. Больш за тое, ужо сёлета па- юзам, у склад
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хопрацэнта, а паслуг — на 20 пра- ня рэгрэсу. У кантракце прапісана
цэнтаў. Гэта складаныя і адказныя таксама, у якой канкрэтна судо- новяцца для філіялаў галоўнымі дзіць Пражскі клуб. Удзельнічаем дзейнасці. Мы сёння ажыццяўляем такі якасна новы ўзровень можа зазадачы, вырашаць якія давядзец- вай інстанцыі павінна разглядвац- ў ацэнцы іх працы. Спецыяліс ты у агульных сходах, абмяркоўваем прыкладна 50 відаў страхавання і бяспечыць уласны медыцынскі страца ва ўмовах нарастання рызык, і ца пытанне аб вяртанні доўгу. Як там працуюць вопытныя, тым не праблемныя пытанні, якія ўзніка- намецілі на бягучы і наступны гады хавы цэнтр. Канцэпцыя стварэння
перш за ўсё палітычных. пра ві ла, гэ та гас па дар чы суд у менш, мы на рэгулярнай аснове юць у пра цы, да вед ва ем ся пра больш актыўна развіваць, напрык- такога цэнтра знайшла адлюстрапра во дзім се мі на ры па аб ме не тыя ці іншыя тэндэнцыі на міжна- лад, добраахвотнае медыцынскае ванне ў бізнэс-плане «Белэксімга— Ге надзь Ан то на- Мінску.
ранта» на 2011 год. Яна ўхвалена
— Калі гаварыць пра запазы- вопытам для работнікаў усіх сва- родным рынку экспартнага стра- страхаванне (ДМС).
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якія страхавыя прадукты вельмі распаўсюджана добраах- бяспечыць яе рэалізацыю.
урадам, што надае ёй рак тах, то якія тут тэнбольш за па тра ба ва ны вотнае страхаванне медыцынскіх
— Пры ўсім пры тым вы ў
асаб лі вую ва гу ў гра- дэнцыі?
зараз, і калі гэта для нас расходаў. Адначасова з бясплат- асноўным аказваеце страхавыя
— Зноў жа ўсё ў многім
мадстве, ды і за мяжой.
ноу-хау, асвойваем пра- ным лячэннем медустановы прапа- паслугі юрыдычным асобам.
Ці часта вам даводзіцца за ле жыць ад між на роддукт і пра па ну ем сва ім нуюць і шэраг платных паслуг. Але
— Гэта наша ніша, і пералік такіх
выходзіць на ўрадавыя най абстаноўкі. Так было і
кліентам.
кожны раз хадзіць у паліклініку ці паслуг даволі значны. Фарміруем
ў
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Ёсць і двухбаковыя кан- бальніцу і плаціць за тую ці іншую максімальна магчымы пакет страдля абароны сваіх клі- ны фінансавы крызіс спатак
ты. Да нас звярнулася працэдуру, за дыягностыку — гэта хавых паслуг для прадпрыемстваў.
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італьянская Sace — з пра- накладна для чалавека. І мы пра- Скажам, у Беларусі зараз ажыццяў— Перш за ўсё мы ішла сапраўдная «ланцугопановай аб супрацоўніц- пануем прадпрыемствам застра- ляецца вялікая колькасць інвестыўзаемадзейнічаем з Мі- вая рэакцыя». Тэндэнцыя
тве. Нядаўна падпісалі да- хаваць сваіх работнікаў па ДМС цыйных праектаў, таму страхуем
ніс тэр ствам за меж ных была агульнай, у нашых
гавор аб супрацоўніцтве і за кошт сваіх сродкаў.
рызыкі заказчыка і падрадчыка
спраў РБ, з яго замеж- замежных калег таксама
з кітайскім «Эксімбанкам»
Самому работніку гэта нічога не пры будаўніча-мантажных рабонымі ўстановамі, з якімі назіралася шмат праблем
(Тайвань). Інакш кажучы, каштуе, прадпрыемства плаціць за тах. Страхуем грузы, асабліва тыя,
наладзіліся цудоўныя ад- па 2009 годзе. У 2010-м сінашы міжнародныя кан- страхавы поліс для яго прыкладна якія трапляюць пад дзеянне знешносіны, — пасольствамі, туацыя крыху змянілася,
такты штогод пашыраюц- 300 тысяч рублёў у год (таксама не негандлёвых кантрактаў. Атрымалі
дыпламатычнымі і ганд- рынак пачаў выходзіць з
ца, ідзе абмен карысным вельмі вялікія грошы). Але меды- нядаўна ліцэнзію на страхаванне
лё вы мі прад стаў ніц тва- крызісу, пайшлі плацяжы,
вопытам, і гэта — самае цынская ўстанова аказвае чалаве- інтэлектуальнай уласнасці за мямі і г.д. І калі патрэбна, і за па зы ча нас цяў ста ла
каштоўнае ў адносінах.
ку паслуг на значна
то ўжо з іх прафесійнай менш. Будзем спадзявац— Ці прынята прагра- большую суму. Недасведчанай дапамогай ца, што агуль ны рух да
ма развіцця «Белэксім- выпадкова ў нашым
вы хо дзім на кі раў ніц- стабілізацыі рынку захагаранта» на 2011—2015 страхавым партфелі
кія структуры замежных ваецца.
гады і што ёю прадугле- гэты від страхаван— Пры ра бо це на
дзяржаў. На дзяржаўным
джана?
ня зай мае да волі
узроўні выкарыстоўваем знеш ніх рын ках да во— Ёсць пра ект та кой вялікую ўдзельную
таксама міжурадавыя ка- дзіцца быць стратэгам.
пра гра мы, яна бу дзе вагу. І калі ў лютым
місіі па знешнегандлёвым Ці існуюць нейкія магістпры мац ца ўслед за на- мы падводзілі вынісупрацоўніцтве — бела- раль ныя шля хі ва ша га
цы я наль най пра гра май кі за пражыты год,
руска-балгарскую, бела- пра нік нен ня на за межНачальнік аддзела суправаджэння
раз віц ця экс пар ту і пра- то паставілі задарус ка-уз бекскую, бе ла- ныя рынкі? І як справы
дагавораў страхавання экспартных
грамай раз віц ця стра ха- чу зрабіць надалей
руска-расійскую і іншыя, з дзяржаўнай праграмай
рызык Яўген БРОЎКА.
вой дзейнасці ў рэспублі- акцэнт на развіцці
іх работу ўзначальвае, як па прасоўванні беларусцы да 2015 года, абодва гэтага віду страхаГалоўны бухгалтар Алена ШАЎЦОВА.
правіла, адзін з намесні- кіх та ва раў на ўмо вах
гэтыя асноватворныя да- вання. Паколькі яно,
го мы сабе дазволіць не можам. каў кіраўніка ўрада ці міністр.
міжнароднага лізінгу?
Як дзяр жаў нае прад пры ем ства,
— Мы ўдзельнічаем у гэтай пра- офісе. Пры неабходнасці на месцы кументы ў рабоце. Але ўжо сёння паў та ру ся, вель мі
Але ўсё ж пераважна працуем
«Белэксімгарант» працуе на ўсіх напрамую з беларускімі прадпры- граме. Вызначаны нацыянальны выязджаюць нашы вядучыя спецы- ма гу ска заць, што пра ду гледж- запатрабаванае.
тых рынках, куды пастаўляюцца емствамі, іх замежнымі партнёра- лізінгавы аператар — «Прамагра- яліс ты, асабліва калі рыхтуюцца ва ецца далейшае развіц цё ўсяго
Пад гэтую задачу
бло ку экс парт на га страха ван ня, мы стварылі ўпраўбеларускія тавары.
мі-контрагентамі, з камерцыйнымі лізінг», які вядзе закупку тэхнікі складаныя кантракты.
Што да перспек тыў, то стаіць і з'я вяц ца но выя ві ды страхавых лен не ме ды цынУ 2009 го дзе па стра ха ван ні банкамі — інакш кажучы, з суб'- беларускіх прадпрыемстваў з яе
экспартных рызык — а гэта прад- ектамі гаспадарання. А таксама з далейшай рэалізацыяй за мяжой. задача далейшага развіцця пунк- пра дук таў. Адзін з іх мы за пус- скага страхавання,
прымальніцкія, фінансавыя рызыкі замежнымі калегамі — страхавымі «Белэксімгарант» з'яўляецца ад- таў продажу ў буйных гарадах аб- каем сё ле та — стра ха ван не экс- у якім пра цу юць
— мы правялі 31 выплату на суму і перастраховачнымі арганізацыяпра фе сій ныя ўра22,4 мільярда рублёў (у эквівален- мі, гаспадарчымі судамі. Часцей за
чы — спецыялісты
це), і сума немалая, згадзіцеся. У ўсё гэтага бывае дастаткова, мехаў роз ных га лі нах
2010 годзе — ужо 34 выплаты на нізм нашай работы адладжаны.
аховы здароўя.
суму 11,1 мільярда рублёў. Атры— Вы нават ад— Да рэ чы, пра ме ха нізм.
мальнікамі страхавога пакрыцця Патлумачце, калі ласка, у якім
крылі свой медысталі «Атлант», «МАЗ», «Белмед- выпадку вы пакрываеце прадцын скі дыс петпрэпараты», «МТЗ», «Амкадор», прыемству панесеныя страты і
чар скі пункт, куЧУП «Святлотэхніка» і шэраг ін- ўслед за гэтым пачынаеце прады застрахаваны
шых экспарцёраў.
мо жа звяр тац ца
цу па вяртанні экспартнай выАле я не магу сказаць, што ўсе ручкі?
кругласу тачна.
страхавыя выпадкі здарыліся па
— Аб са лют на Начальнік упраўлення страхавання лізінгавых
— Да га вор стра ха ван ня эксвіне замежных прадпрыемстваў- парт ных ры зык — да ку мент, у
правільна. Задзейрызык Максім БАБКО.
контр аген таў. Як пра ві ла, яны якім пра ду гле джа ны ўсе пра вы
нічалі ўсе свае філіадбыліся з-за палітычных рызык. і аба вяз кі ба коў — як стра хаўялы для работы ў гэтым кірунку, жой. Ахоўваем маёмасць айчынных
Вялікая доля запазычанасцяў пры- шчыка («Белэксімгаранта»), так і
заключылі двухбаковыя дагаворы суб'ектаў гаспадарання ў замежпадае на кантракты з контраген- страхавальніка (прадпрыемства).
з лячэбнымі ўстановамі — паліклі- ных краінах, і гэтак далей.
тамі Узбекістана — там існуюць Андэрайтынгавая работа не спынікамі, бальніцамі, дыягнастычныУ заключэнне Генадзь Міцкевіч
складанасці з пераводам мясцо- ня ецца пасля яго падпі сання, а
мі цэнтрамі. Таму калі ў чалавека падкрэсліў:
вай грашовай адзінкі ў канвер- працягваецца і ў перыяд выканан— У свой час, калі невялікая груўзнікае неабходнасць у медыцынсоўную валюту. Хоць грошы ў іх ня. Мы ажыццяўляем маніторынг
скай дапамозе, то ён з полісам па энтузіяс таў пачынала страхапрадпрыемстваў ёсць. І беларускі, дагавора — вывучаем, як ажыц«Бел эксім га ран та» пры хо дзіць ванне экспартных рызык, гэта быі ўзбекскі суды прызналі гэтыя даў- цяўляюцца пастаўкі; як адбываюцу канкрэтны час да канкрэтнага ла абсалютна новая для беларускіх
гі, і яны ўжо знаходзяцца на стадыі ца прамежкавыя аплаты, калі яны
доктара, і не трэба падоўгу чакаць страхавых арганізацый, але вельмі
выканання.
талон да «вузкага спецыяліс та», неабходная для эканомікі Беларусі і
прадугледжаны; ці не парушаецца
Спадзяёмся на дапамогу ў вы- графік аплат; як складваецца сітупотым сядзець у чарзе і нервавац- надзвычай цікавая, перспектыўная
сфера дзейнасці. Зараз мы ўпэўнерашэнні пытання і ад двухбаковай ацыя праз пэўны прамежак часу ў
ца: прымуць ці не...
міжурадавай камісіі па гандлёва- контрагента — праз квартал альУрачы «Белэксімгаранта» папя- на адчуваем сябе на знешніх рынэканамічным супрацоўніцтве, бе- бо праз паўгода, напрыклад. Не
рэдне высветлілі, на што чалавек ках, аказваем істотную падтрымку
ларускі бок зрабіў адпаведны за- пускаем, што называецца, справу
скардзіцца, разабраліся ў сімпта- айчынным пастаўшчыкам тавараў і
пыт. Узбекскі рынак — буйны, там на самацёк, ажыццяўляем поўнае
матыцы і далі кваліфікаваную па- паслуг, беларускім банкам. Калекёсць вялікая патрэба ў беларускай суправаджэнне дагавора.
раду, да каго звяртацца і ў якой тыў «Белэксімгаранта» налічвае
тэхніцы, сёння мы маем нямала
лячэбнай установе кансультацыя амаль 400 чалавек, у нас працуюць
Калі паступіў трывожны сігнал
прапаноў па страхавой падтрымбудзе найбольш карыснай. Яны за- страхаўшчыкі і фінансісты, банкіры
цы экспарту ў гэтую краіну. І калі
гадзя звязаліся з гэтай профільнай і юрысты, урачы і інжынеры. Магу
«рассекчы» гэты «гордзіеў вузел»
установай, дамовіліся на дзень і сказаць, што ў асноўным гэта вынеплацяжоў, то экспарт у далёкую
час візіту, заказалі талон і паведа- сокапрафесійныя кадры, якія ўсвеНа рэспубліканскай галіновай спартакіядзе Міністэрства фінансаў РБ
краіну адчувальна ўзрасце — для
мілі пацыенту, дзе яго чакаюць... дамляюць сваю задачу і здольны яе
каманда «Белэксімгаранта» заняла першае месца ў агульнакамандным заліку.
агульнай карысці.
Пазней медустанова выстаўляе выконваць на належным узроўні.
А ўвогуле, як бачым, калекцыя ўзнагарод за спартыўныя поспехі
— Сённяшнія падзеі ў свеце
нам рахунак за абслугоўванне, і мы
Напярэдадні дзясятай гадавідаволі прадстаўнічая.
дабавяць вам клопатаў? Паліяго аплачваем. Для іх гэта — па- ны нашай дзейнасці дазвольце
тыч ныя ры зы кі ўзрас та юць, і
забюджэтная крыніца даходаў, паным з ак цы я не- ласнога падпарадкавання — для парт ных крэ ды таў, якія будуць ступленні з якой можна накіроўваць выказаць шчырую ўдзячнасць
вам давядзецца ўзмацняць стураў гэ тай лі зін- большай аператыўнасці ў працы. вы да вац ца на шым прад пры ем- на свае патрэбы, у тым ліку на раз- нашым партнёрам і кліентам за
пень страхавой абароны?
Паспяховай рабоце ўсіх нашых ствам для ажыц цяўлен ня ін вес- віццё матэрыяльна-тэхнічнай базы і давер і супрацоўніцтва, пажага вай кам па ніі,
— Паколькі нам давераны паўудзель
ні
чае
ў
нафі
лі
ялаў і прадстаўніцтваў спрыяе ты цый най дзей нас ці за мя жой. аплату ўрачам і медперсаналу.
даць усім моцнага здароўя, мінамоцтвы па правядзенні дзяржаўзіральнай радзе, тое, што склаліся вельмі добра- Каб яны маглі, на прык лад, панай палітыкі ў галіне страхавання
Га во рачы пра ме ды цын скае ру, стабільнага бізнэсу і нязменстаршынёй якой зычлівыя і канструктыўныя адно- будаваць зборач ны цэх у той жа страхаванне, магу дабавіць, што ных поспехаў у садзейнічанні
экспартных рызык, «Белэксімгаз'яўляецца першы сіны з мясцовымі органамі ўлады Ве не су эле.
рант» будзе і надалей сваю задачу
па выніках мінулага года «Белэк- росквіту роднай Беларусі.
віцэ-прэм'ер Ула- — аблвыканкамамі, райвыканкаПад та кі пра ект бе ла рус кае сімгарант» змог захаваць першую
выконваць настойліва і паслядоўдзімір Сямашка. мамі. Па-сапраўднаму нас з'яднаў прадпрыемства можа ўзяць крэ- пазіцыю па аб'ёме сабраных страна. Тым больш што падрыхтаваПублікацыю падрыхтавалі
Схема страхаван- да волі скла да ны для эка но мі кі дыт на льготных умовах. Новы від хавых узносаў на нацыянальным
на дзяржаўная праграма развіцця
Уладзімір ХІЛЬКЕВІЧ,
ня міжнароднага краіны 2009 год, калі трэба было страхавання пачне дзейнічаць ужо рынку добраахвотнага страхаванэкспарту Рэспублікі Беларусь на
Вераніка АРЛОЎСКАЯ,
лізінгу прадугле- разам змагацца з наступствамі су- ў красавіку, як і прадугледжана ня медыцынскіх расходаў.
2011—2015 га ды. Ёю на ме ча на
Яўген ПЯСЕЦКІ (фота).

публікі Беларусь. Усё гэта гарантуе выплаты па дагаварах, якія мы
застрахавалі.
— Дзіўна, што зусім нядаўна
ў СНД не было арганізацыі, аналагічнай вашай.
— Такія кампаніі ўжо з'явіліся,
і гэта толькі на карысць справе.
Напрыклад, мы актыўна супрацоўнічаем з «Узбекінвестам». У Расіі,
па апошняй інфармацыі, падрыхтаваны праект закона аб стварэнні
экспартнага страхавога гарантыйнага агенцтва на базе «Знешэканомбанка». Увогуле, гэтую работу
яны пачалі праводзіць з 1997 года,
і зараз, праз трынаццаць гадоў,
прыйшлі да высновы аб неабходнасці такога агенцтва.
— Магчыма, яшчэ і таму, што
падчас любога фінансавага крызісу ўзрастаюць фінансавыя рызыкі па экспартных кантрактах?
Можна меркаваць, што так было
і на гэты раз.
— Сапраўды, адбылося павелічэнне колькасці страхавых выпадкаў. Дзеля аб'ектыўнасці трэба
сказаць, што гэтая з'ява мае месца
ва ўсіх сусветных экспартных страхавых агенцтвах. Аналітыкі якраз і
тлумачаць яе фінансава-эканамічным крызісам.
Калі разглядаць нашу практыку,
то ёсць некаторая асаблівасць. Не
сакрэт, што прыкладна каля паловы беларускага экспарту тавараў
прыпадае на краіны з высокім узроўнем палітычнай рызыкі (Таджыкістан, Узбекістан, Туркменістан,
Кыргызстан, Арменія, Афганістан,
Па кі стан, Ве не су эла і ін шыя).
Боль шасць за ход ніх стра ха вых
агенцтваў — членаў Міжнароднага саюза страхаўшчыкоў крэдытаў
і інвес тыцый — на такіх рынках,
як правіла, не працуе наогул. Ча-

