
У па чат ку на шай су стрэ чы 

Ге надзь Ан то на віч рас ка заў пра 

на ра ду ў Мі ніс тэр стве за меж ных 

спраў з удзе лам пер ша га на мес-

ні ка прэм' ер-мі ніст ра Аляк санд-

ра Тур чы на і па слоў Бе ла ру сі 

за мя жой. Раз гля да лі пы тан ні 

аб ды вер сі фі ка цыі экс пар ту, аб 

вы ка нан ні да ве дзе ных на пра-

жы ты пе ры яд го да экс парт ных 

па каз чы каў па рэ гі ё нах. Сі ту а-

цыя ня прос тая, экс парт у па раў-

на нні з ад па вед ным пе ры я дам 

мі ну ла га го да кры ху «пра сеў», 

на што ёсць як аб' ек тыў ныя, так 

і суб' ек тыў ныя пры чы ны.

Праў да, ма юц ца і доб рыя 

пры кла ды — у не ка га экс парт 

вы рас ледзь ве не ў ра зы. Цу-

доў ныя экс парт ныя кант рак ты, 

на прык лад, у на ша га Бе лА За, 

у Бе ла рус ка га ме та лур гіч на га 

за во да (БМЗ) пас ля ма дэр ні за-

цыі і ўста ноў кі но ва га аб ста ля-

ван ня.

— У лі ку ме ха ніз маў па са-

дзей ні чан ні пра соў ван ню на-

цыя наль ных та ва раў за мя жу — 

фі нан са выя, — пад крэс лі вае 

Ге надзь Ан то на віч, — а ад ным 

з клю ча вых фі нан са вых ін сты-

ту таў з'яў ля ец ца на цы я наль нае 

экс парт на-ім парт нае агенц тва 

«Бел эк сім га рант», ство ра нае ў 

2001 го дзе па ста но вай ура да. 

Сён ня яно вы ка рыс тоў вае ўсе 

на пра ца ва ныя ў між на род най 

прак ты цы і да зво ле ныя між на-

род най су поль нас цю, у тым лі ку 

СГА (ВТО), не за ба ро не ныя суб-

сі дыі. Інакш ка жу чы — да зво ле-

ныя дзяр жа вай суб сі дыі для пра-

соў ван ня экс пар ту. Бел эк сім га-

рант даў но па зна валь ны ўжо і 

на між на род най арэ не: ра ней 

мы бы лі на зі раль ні ка мі ў Берн-

скім са ю зе, яго Пра жскім клу бе, 

а тры га ды та му ста лі паў на вар-

тас ны мі чле на мі гэ та га між на-

род на га са ю за стра хаў шчы коў 

крэ ды таў і ін вес ты цый, які аб'-

яд ноў вае больш за 80 экс парт-

ных крэ дыт ных агенц тваў све ту 

і з які мі ў нас за клю ча на ка ля 

35 двух ба ко вых па гад нен няў аб 

су пра цоў ніц тве. На па ды хо дзе 

яшчэ ад но пад пі сан не па гад нен-

ня, гэ тым ра зам з са мым ста рым 

экс парт ным крэ дыт ным агенц-

твам, яно на зы ва ец ца крыш ку 

ня звык ла для нас: Дэ парт амент 

ганд лё ва га фі нан са ван ня Вя лі-

ка бры та ніі. Так са ма дзяр жаў ны 

ін сты тут. У свой час гэ та бы ло 

са мае пер шае экс парт нае крэ-

дыт нае агенц тва ў све це, яму 

ця пер сто га доў. А нам (усмі ха-

ец ца) толь кі 18, мы ня даў на ад-

зна чы лі паў на лец це.

Але тым не менш у на ша га 

ма ла до га стра ха во га агенц тва 

ёсць свая гіс то рыя, ма ем што 

рас ка заць, і на ват на коп ле ны 

пэў ны до свед. Ка лі агляд ва еш ся 

на зад, то ра зу ме еш: прой дзе ны 

ня прос ты шлях, і ёсць чым га-

на рыц ца.

— Што за гэ тыя 18 га доў 

бы ло най больш скла да ным?

— Па коль кі я так са ма меў го-

нар ста яць ка ля вы то каў но ва га 

фі нан са ва га ін сты ту та, на ват 

сіс тэ мы дзяр жаў на га стра ха-

ван ня экс парт ных ры зык, і быў у 

лі ку ня мно гіх, то з пэў нас цю ма-

гу ўспом ніць тыя га ды. Са мым 

скла да ным бы ло пе ра ка наць не-

ка то рыя дзяр жаў ныя ўста но вы ў 

не аб ход нас ці ства рэн ня но ва га 

фі нан са ва га ін сты ту та і што для 

Бе ла ру сі гэ та над звы чай важ на.

Рэс пуб лі ка Бе ла русь заў сё-

ды лі чы ла ся (і бы ла) экс пар та-

а ры ен та ва най, бо з'яў ля ла ся 

збо рач ным цэ хам Са вец ка га 

Са ю за. А ін сты ту та стра ха ван-

ня экс парт ных апе ра цый кра і ны 

пост са вец кай пра сто ры на той 

час не ме лі, і толь кі ў кра і нах 

Цэнт раль най і Ус ход няй Еў ро пы 

та кія ін сты ту ты па ча лі ства рац-

ца пас ля рас па ду сац ла ге ра. Ім 

да па ма гаў Еў ра са юз, нам да па-

ма гаць не бы ло ка му. Мы гэ ты 

ме ха нізм вы ву ча лі са мі, ус ту пі лі 

ў кан такт з за меж ны мі экс парт-

ны мі крэ дыт ны мі агенц тва мі — 

най блі жэй шы мі су се дзя мі: поль-

скім KUKЕ, ЕGАР з Чэ хіі. Дзя куй 

ім, яны не ад мо ві лі ў да па мо зе. 

Мы вы ву ча лі во пыт і ін шых кам-

па ній і ра зам з Мі ніс тэр ствам фі-

нан саў вый шлі з пра па но вай ва 

ўрад. Нас пад тры ма лі.

Да ру чэн не па ства рэн ні ме ха-

ніз ма пад трым кі экс пар ту бы ло 

за кла дзе на ў пер шай на цы я-

наль най пра гра ме раз віц ця экс-

пар ту на 2000—2005 га ды, якую 

ўхва ліў кі раў нік кра і ны. Ад чу ва-

ю чы пад трым ку, па ча лі рас пра-

цоў ваць на за ка на даў чай асно ве 

і з улі кам за меж на га во пы ту кан-

крэт ныя пра па но вы па ства рэн ні 

не прос та но вай стра ха вой ар-

га ні за цыі, а но вай сіс тэ мы стра-

ха ван ня — ме на ві та экс пар ту. 

У 2006 го дзе кі раў нік дзяр жа вы 

пры няў пра па но ву ўра да і пад пі-

саў указ «Аб са дзей ні чан ні раз-

віц цю экс пар ту та ва раў (ра бот 

і па слуг)» № 354, які ўсту піў у 

дзе ян не з 1 сту дзе ня 2007 го да. 

Ука зам пра ду гле джа на, што вы-

ключ нае пра ва на пра вя дзен не 

апе ра цый па стра ха ван ні экс-

парт ных ры зык з пад трым кай 

дзяр жа вы на ле жыць Рэс пуб лі цы 

Бе ла русь і ад імя Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь гэ тая за да ча ўскла дзе на 

на Бел эксім га рант.

З та го ча су, за 11 га доў, мы 

ака за лі пад трым ку на цы я наль-

на му экс пар ту ў аб' ёме больш 

чым шэсць міль яр даў до ла раў 

ЗША.

Але па чы наць заў сё ды цяж ка. 

На той час ка лек тыў скла даў ся 

з ча ты рох спе цы я ліс таў, сён ня 

пра цуе ка ля пя ці сот. Ство ра-

ны сем буй ных фі лі ялаў, а так-

са ма пунк ты про да жу, у тым 

лі ку на дзяр жаў най гра ні цы. 

У цэнт раль ным апа ра це ў нас 

пра цуе ня мно га лю дзей, не дзе 

ка ля 80 ча ла век. Гэ та ста біль-

ная коль касць, мы не па шы ра-

ем цэнт раль ны апа рат, гэ та наш 

штаб, які рас пра цоў вае стра тэ-

гію і кан крэт ную так ты ку ра бо-

ты, кла по ціц ца пра між на род-

нае су пра цоў ніц тва, зай ма ец ца 

нар мат вор час цю ў ме жах сва ёй 

кам пе тэн цыі і гэ так да лей.

І вось што яшчэ важ на. Указ 

у пер шую чар гу па спры яў на ват 

не нам, ён даў ін стру мент на шым 

прад пры ем ствам-экс пар цё рам. 

Ка лі па стаў ля ец ца пра дук цыя 

за мя жу, то яны атры ма лі маг-

чы масць ад тэр мі ноў кі пла ця жу 

(для сва іх клі ен таў) пад стра ха-

вое па крыц цё Бел эк сім га ран та. 

Гэ та той ін стру мент, які вель мі 

бліз кі па сва ёй сут нас ці да бан-

каў ска га крэ ды та ван ня. Тыя ж 

са мыя прын цы пы ў вы ву чэн ні 

здзе лак, крэ ды таў, контр аген-

та. Каб ад ну здзел ку за стра ха-

ваць, трэ ба пра гле дзець шмат 

да ку мен таў, шмат раз на стай най 

ін фар ма цыі. Ча сам з'ез дзіць ра-

зам з экс пар цё рам па зна ё міц ца 

з па куп ні ком — што ён з ся бе 

ўяў ляе. Бо здзел кі — міль ён-

ныя, а то і на дзя сят кі міль ё-

наў до ла раў. Ка ра цей, кож най 

здзел цы па пя рэд ні чае вя лі кая 

ан дэр рай тын га вая ра бо та. Та му 

ў нас у струк ту ры цэнт раль на га 

апа ра ту і ў фі лі ялах ёсць лю дзі, 

якія пра фе сій на зай ма юц ца гэ-

тай кар пат лі вай ра бо тай, перш 

чым за клю чыць да га вор стра-

ха ван ня.

Я раней ужо га ва рыў, — пра-

цяг вае су бя сед нік, — што ўказ 

дзей ні чае 11 га доў, і за гэ ты 

час Бел эк сім га рант ака заў пад-

трым ку на цы я наль на му экс пар-

ту больш чым на шэсць міль яр-

даў до ла раў ЗША. Гэ та іс тот ная 

ліч ба. Пе ра да мной вы ні кі ра-

бо ты крэ дыт ных агенц тваў Пра-

жска га клу ба Берн ска га са ю за 

за 2018 год. Тут пай ме на ва ны 

39 ар га ні за цый (а ўся го ў све це 

іх больш за 80). За 2018 год мы 

ся род гэ тых 39 зна хо дзім ся на 

9-й па зі цыі з аб' ёмам стра ха во-

га па крыц ця 765 міль ё наў до ла-

раў ЗША. Гэ та зна чыць, увай шлі 

ў дзя сят ку най больш моц ных. 

Апя рэ дзі лі агенц твы Грэ цыі, Чэ-

хіі (у ка го ву чы лі ся пра ца ваць), 

Сер біі, Венг рыі, мно гія з якіх бы-

лі ство ра ны ра ней за нас. І та кую 

па зі цыю мы зай ма ем што год — 

у пер шай дзя сят цы най больш 

пра су ну тых кам па ній.

— Ге надзь Ан то на віч, а што 

сён ня скла да на для ге не раль-

на га ды рэк та ра, ка лек ты ву? 

Усё яшчэ скла да на ўга вор-

ваць ды рэк та рат?

— Уга вор ваць не трэ ба. Трэ-

ба пра па ноў ваць свае па слу гі і 

па каз ваць пе ра ва гі гэ тай сіс тэ-

мы. Для гэ та га мы, на прык лад, 

ле тась пры ма лі ўдзел у біз нес-

кур се «Шко ла экс пар цё ра» Бе-

ла рус кай ганд лё ва-пра мыс ло-

вай па ла ты. Па гэ тай пра гра ме 

прай шлі на ву чан не кі раў ні кі і 

спе цы я ліс ты бе ла рус кіх прад-

пры ем стваў, у тым лі ку ма ло га 

і пры ват на га біз не су, мно га бы-

ло лю дзей. Іх ву чы лі вя дзен ню 

знеш не ганд лё ва га біз не су. Як і 

ра ней, мы ўдзель ні ча ем у се мі-

на рах, су стрэ чах, на ра дах, якія 

пра вод зяць ор га ны кі ра ван ня, 

мяс цо выя ўла ды, га лі но выя мі-

ніс тэр ствы, кан цэр ны. Тлу ма-

чым там пе ра ва гі на шай сіс тэ мы 

па ста ян на.

Ка лі прад пры ем ства-экс пар-

цёр пра цуе па па пя рэд няй апла-

це, гэ ты ме ха нізм яму не па трэб-

ны. Але так рэд ка хто пра цуе, 

у асноў ным гэ та асоб ныя ві ды 

та ва раў. А ка лі раз мо ва ідзе пра 

па стаў кі іна ва цый на га аб ста ля-

ван ня ці пра дук цыі з вы со кай да-

баў ле най вар тас цю, бу даў ні чай 

тэх ні кі і аб ста ля ван ня, то там 

ад тэр мі ноў ка пла ця жу да ся гае 

ад пя ці да дзе ся ці га доў. Пры-

чы на та ко га бо ну са — су свет ная 

кан ку рэн цыя. Хто пра па нуе най-

леп шыя ўмо вы кант рак та, той і 

пе ра мо жа ў кон кур се. І ад на з 

та кіх най пер шых умоў — маг-

чы масць знач най ад тэр мі ноў кі. 

Да баў лю ад ся бе: якую вар та 

за стра ха ваць.

— Ка лі ко рат ка па тлу ма-

чыць сі ту а цыю са стра ха ван-

нем знеш не эка на міч ных здзе-

лак, то...

— Ка лі па раў ноў ваць з ра бо-

тай на шых за меж ных ка лег, то 

наш аб' ём па крыц ця экс пар ту 

зна хо дзіц ца на тым жа ся рэд-

нім узроў ні, які склаў ся і ў ін-

шых кра і нах. І гэ та пры стой ны 

ўзро вень. Мы вый шлі на той 

аб'ём стра ха ван ня, які я вам 

на зваў, — шэсць міль яр даў за 

ўсе гэ тыя га ды. Ле тась ліч ба 

пе ра вы сі ла 760 міль ё наў до ла-

раў. Гэ та так са ма пры стой ны 

аб' ём. І ў нас ёсць маг чы мас ці 

для на рошч ван ня аб' ёмаў. Усё 

за ле жыць ад прад пры ем стваў-

экс пар цё раў.

— Пы тан не ў тэ му. Я чыс та 

па-ча ла ве чы раз ва жаю: гэ-

та ж прос та — ку піць у Бел-

эк сім га ран та стра ха вы по ліс 

і спа кой на ад гру зіць пра дук-

цыю на экс парт. Раз лі чац ца 

ці не раз лі чац ца — Бел эк сім-

га рант вер не стра ты!

— Пра віль на вы ка жа це. Шэ-

раг прад пры ем стваў так з на мі і 

пра цуе. Але ж... ве да е це, уво гу-

ле гэ та сур' ёз ная праб ле ма. Ка лі 

прад пры ем ства-экс пар цёр тол-

кам не ве дае свай го 

контр аген та (па куп ні-

ка пра дук цыі) і пра цуе 

з ім на ад тэр мі ноў цы 

апла ты, вы нік мо жа 

быць адзі н — за па зы-

ча насць. Не пер шы 

год у краіне знеш нюю 

дэ бі тор скую за па зы-

ча насць спра бу юць 

зні зіць. На жаль, ліч ба 

за па зы ча нас ці вель мі 

вя лі кая, яе агуч ва лі 

і ге не раль ны пра ку-

рор, і на ўзроў ні ўра-

да. Ста іць за да ча па 

яе зні жэн ні. І адзін з 

ме ха ніз маў для гэ та-

га, ён пра па ну ец ца 

і ўра да вы мі ор га на-

мі, — вы ка ры стан не 

маг чы мас цяў, якія да-

дзе ны Ука зам № 534.

З на шым удзе-

лам ме на ві та гэ тая 

схе ма і пра цуе. Мы 

ўсе ба ко ва вы ву ча ем 

контр аген та, ана лі-

зу ем сам кант ракт, 

на коль кі ён рэ аль ны, 

ці не пад ман гэ та. 

Я вам ра ней рас каз ваў — бы лі 

вы пад кі, ка лі фір мы-ад на дзён кі 

жуль ніц кім шля хам спра ба ва лі 

за ва ло даць экс парт ным та ва-

рам, і ні я кай апла ты не бы ло б. 

Вось ча му з на ша га бо ку пра-

во дзіц ца дас ка на лы ан дэр рай-

тынг усёй схе мы кож най здзел-

кі, якую нам трэ ба стра ха ваць. 

У тым лі ку вы ву ча ец ца на ват 

рэ пу та цыя атры маль ні ка та ва-

ру. Мы за прош ва ем ба лан сы, 

ін шую бух гал тар скую спра ва-

здач насць, на огул ка рыс ную ін-

фар ма цыю пра яго. І наш больш 

чым дзе ся ці га до вы во пыт свед-

чыць, што прад пры ем ствы, якія 

з на мі пра цу юць, зы хо дзяць з 

прос тай ло гі кі і хо чуць за сце раг-

чы ад рэ аль най не бяс пе кі ся бе 

і свой біз нес. Бо ка лі за меж ны 

парт нёр пад вя дзе, прад пры ем-

ства-экс пар цёр усё роў на свае 

гро шы атры мае. Пры тым срод кі 

на стра ха ван не мож на ад нес-

ці на са бе кошт, гэ та звы чай ная 

нар маль ная прак ты ка.

—У апош ні час сі ту а цыя 

на знеш ніх рын ках не ста-

ла больш скла да най? Бо ня-

ўзбро е ным во кам бач на, што 

ўзрас лі па лі тыч ныя ры зы кі.

— У гэ тай сі ту а цыі мы пра-

цу ем па схе ме, пра ду гле джа най 

спе цы яль ны мі ра шэн ня мі па ды-

вер сі фі ка цыі экс пар ту. Ёсць та-

кая фор му ла: ад на тра ці на экс-

пар ту па він на ад праў ляц ца на 

кра і ны Еў ра зій ска га эка на міч на-

га са ю за (ЕА ЭС), яшчэ ад на — 

на кра і ны Еў ра саю за, і ад на на 

кра і ны ас тат ня га све ту, так зва-

най «даль няй ду гі». Пры чым бу-

дзем мець на ўва зе, што кар та 

экс парт ных па ста вак пра цяг вае 

па шы рац ца. Мы пра цу ем у гэ-

тым кі рун ку з на шы мі га лі но вы-

мі мі ніс тэр ства мі і кан цэр на мі. 

З'яў ля юц ца но выя кра і ны, ку ды 

ідзём да стат ко ва сме ла ра зам з 

на шы мі прад пры ем ства мі. Той 

жа Егі пет, і Банг ла дэш, ку ды па-

стаў ля ец ца бе ла рус кая тэх ні ка, 

і ін шыя на прам кі. Сён ня ў нас 

геа гра фія кра ін, дзе мы пры сут-

ні ча ем ра зам з ай чын ны мі па-

стаў шчы ка мі, пе ра вы сі ла ліч бу 

60. Без умоў на, лі дзі ру ючае ста-

но ві шча зай ма юць кра і ны ЕА-

ЭС — Ра сія, Ка зах стан, ас тат нія 

кра і ны СНД. Укра і на. Уз рас тае 

до ля кра ін Еў ра са ю за і «даль-

няй ду гі». Тут так са ма аб'ёмы 

рас туць.

Ры зы кі са праў ды па вя ліч-

ва юц ца, і мы ўвесь час шу ка ем 

тыя эфек тыў ныя ме ха ніз мы, якія 

маг чы ма вы ка рыс таць у вы пад-

ку на ды хо ду стра ха вых па дзей 

з мэ тай вяр тан ня ва лют най вы-

руч кі. А ў кож ным кан крэт ным 

вы пад ку яны мо гуць быць роз-

ныя. На прык лад, гэ та атры ман-

не га ран тый за меж ных бан каў ці 

на ват га ран тый ура даў і ор га наў 

мяс цо вай ула ды. Аль бо буй ных 

пла це жаз доль ных суб' ек таў гас-

па да ран ня. Без гэ та га мы ў кра і-

ны з вы со кі мі ры зы ка мі не ідзём, 

без та ко га за бес пя чэн ня. За бес-

пя чэн не па він на быць, так дык туе 

су свет ная прак ты ка ра бо ты экс-

парт ных крэ дыт ных агенц тваў.

На знеш ніх рын ках, асаб лі-

ва но вых, заў сё ды пра ца ваць 

скла да на, але ў нас ёсць маг чы-

масць ак тыў на га су пра цоў ніц-

тва з ка ле га мі — экс парт на-крэ-

дыт ны мі агенц тва мі — чле на мі 

Берн ска га са ю за. Мы мно гае 

ўдак лад ня ем у іх, у тым лі ку іх 

аса біс ты до свед ра бо ты з ты мі 

ці ін шы мі кра і на мі, і гэ та цу доў-

ная пля цоў ка для ўза е ма дзей-

ні чан ня і пра соў ван ня на но выя 

рын кі. Ця пер мы ства ры лі та кую 

но вую пля цоў ку ў рам ках ЕА ЭС, 

яко му сё ле та спаў ня ец ца пяць 

га доў. Ства ры лі ра бо чую гру-

пу крэ дыт ных агенц тваў, ку ды 

ўвай шлі ра сій скае экс парт нае 

агенц тва ЭК САР, экс парт ныя 

агенц твы з Ка зах ста на і Ар ме ніі 

і мы. У Кыр гыз ста не па куль ня-

ма свай го экс парт на га агенцт-

ва. Пры ня лі ме ма ран дум аб су-

пра цоў ніц тве, вы зна чы лі кро кі 

па ўні фі ка цыі на шых умоў пад-

трым кі экс пар ту — умоў стра-

ха ван ня, за клю чы лі двух ба ко-

выя па гад нен ні па між на шы мі 

кам па ні я мі па су пра цоў ніц тве і 

па пы тан нях пе ра стра ха ван ня, 

ёсць ужо кан крэт ныя здзел кі, 

якія мы пра во дзім су мес на.

Аб са лют на но вы кі ру нак ра-

бо ты — стра ха вая пад трым ка ін-

вес ты цый ных пра ек таў, што рэа-

лі зу юц ца ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь, 

але экс пар та а ры ен та ва ныя.

Свае стра ха выя пра дук ты мы 

пра па ну ем трэ цім кра і нам, якія 

ці ка віць Рэс пуб лі ка Бе ла русь з 

пунк ту по гля ду ўкла дан ня ін вес-

ты цый, іх ці ка віць сту пень аба-

ро не нас ці здзе лак, іх стра ха вое 

за бес пя чэн не. Але з бо ку ўра да 

та кое за бес пя чэн не атры маць 

ня прос та, та му Бел эк сім га рант 

як агент ура да пра па нуе ўлас ныя 

ме ха ніз мы за бес пя чэн ня праз 

стра ха ван не. Для пры кла ду: бу-

даў ніц тва Мёр ска га ме та лур гіч-

на га за во да па вы твор час ці бля-

хі. Укла дан ні ў яго ўзвя дзен не 

вель мі вя лі кія — гэ та і крэ ды ты 

еў ра пей скія, у пры ват нас ці ня-

мец кія, ра сій скія, бе ла рус кія. Тут 

за дзей ні ча ны бан кі і экс парт на-

крэ дыт ныя агенц твы гэ тых краін, 

у тым лі ку і мы. Калі б не бы ло 

та кой пад трым кі фі нан са вых ін-

сты ту таў, пра ект на ўрад ці змог 

бы рэа лі за вац ца.

— Вы па-ра ней ша му ся род 

лі да раў бе ла рус ка га стра ха-

во га рын ка?

— Гэ тая па зі цыя за ста ец-

ца, у пя цёр ку най буй ней шых 

стра ха вых кам па ній мы ўвай-

шлі ўжо даў но, па мі ну лым го-

дзе па цвер дзі лі яе яшчэ раз. 

Ска жам, па аб' ёме са бра най 

стра ха вой прэ міі мы ў пер шай 

пя цёр цы. Па ста тут ным ка пі та-

ле — на пер шым мес цы ся род 

стра ха вых кам па ній. Трэ ба ад-

зна чыць, што Бел эк сім га рант 

заў сё ды пра цуе з пры быт кам і 

доб рай рэн та бель нас цю. Гэ та 

да пы тан ня аб эфек тыў нас ці фі-

нан са ва-гас па дар чай дзей нас ці 

Бел эк сім га ран та.

Сваю ні шу мы за ня лі на дзей-

на. Што год пры свой ва ец ца рэй-

тынг фі нан са вай устой лі вас ці 

ад Fіtсh Rаtіngs, гэ та ад но з трох 

асноў ных рэй тын га вых агенц-

тваў, якое ўста наў лі вае су ве рэн-

ныя рэй тын гі бан кам, стра ха вым 

кам па ні ям. І ні жэй за рэй тынг 

кра і ны (кра і на вы су ве рэн ны рэй-

тынг) мы ні ко лі не апус ка лі ся.

— Ці з'я ві лі ся но выя ві ды 

стра ха вых па слуг за апош ні 

час?

— У су вя зі з бу даў ніц твам Бе-

ла рус кай АЭС, якое зна хо дзіц ца 

на за вяр шаль най ста дыі, ус ту-

пае ў дзе ян не між на род ная кан-

вен цыя аб так зва най ядзер най 

шко дзе. Кан вен цыя аба вяз вае 

кра і ны, на тэ ры то рыі якіх ёсць 

атам ныя стан цыі, пры трым лі-

вац ца між на род ных пра віл іх 

экс плуа та цыі, каб мі ні мі за ваць 

стра ты ў вы ні ку ней кіх не прад ба-

ча ных па дзей. Сё ле та, у сту дзе-

ні 2019 го да, быў пры ня ты Указ 

Прэ зі дэн та № 15 «Аб ад каз нас ці 

за ядзер ны ўрон». Грун ту ю чы ся 

на гэ тым ука зе, у Бе ла ру сі быў 

сфар мі ра ва ны Бе ла рус кі ядзер-

ны стра ха вы пул, у які ўвай шлі 

тры буй ныя стра ха выя кам па-

ніі — Бел дзярж страх, Бел эк сім га-

рант і Бе ла рус кае на цы я наль нае 

пе ра стра хо вач нае та ва рыст ва. 

На мі рас пра ца ва ны ад па вед ныя 

ўмо вы, пра ві лы, і вось гэ тая сіс тэ-

ма стра ха ван ня аб са лют на но вая 

для Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

— Каб па спя хо ва вы кон-

ваць та кі ве лі зар ны аб' ём 

скла да най, ад каз най ра бо ты, 

па трэб на ка ман да...

— Ка ман да ёсць, у ка лек ты ве 

сплаў во пы ту і ма ла дой энер гіі. 

Вя дуц ца па ста ян ны пад бор кад-

раў, іх на ву чан не і па вы шэн не 

ква лі фі ка цыі, ста жы роў кі за мя-

жой. Цес на ўза е ма дзей ні ча ем 

з на шай вя ду чай эка на міч най 

ВНУ — Бе ла рус кім эка на міч ным 

уні вер сі тэ там. У нас пра хо дзяць 

прак ты ку яго сту дэн ты, па вы ні-

ках ад бі ра ем най леп шых.

Прак ты ку ем і но выя фор мы 

ра бо ты са сва ёй мо лад дзю. 

У чэр ве ні ў нас ад бы ла ся су-

стрэ ча, у якой удзель ні ча лі ма-

ла дыя спе цы я ліс ты на шай сіс тэ-

мы з Ра сіі, Ар ме ніі, Ка зах ста на, 

Бе ла ру сі. Я ад кры ваў су стрэ чу, 

па гля дзеў, якая пра фе сій на моц-

ная мо ладзь прый шла ў сіс тэ му. 

Яны тон ка ад чу ва юць усе эка-

на міч ныя пра цэ сы, юры дыч ныя 

ню ан сы, ус пры ма юць ка рыс ны 

для ся бе до свед як тая губ ка. 

І на шым бы ло ча му ў іх па ву чыц-

ца і па дзя ліц ца сва ім во пы там.

І не за бы ва ем пра сва іх ве тэ-

ра наў. Ка лі чар го вы раз пе ра за-

клю чы лі ка лек тыў ны да га вор па-

між най маль ні кам і ка лек ты вам, 

ін та рэ сы яко га аба ра няе на ша 

праф са юз ная ар га ні за цыя, то ад-

ным з яго раз дзе лаў, як заў сё ды, 

за пі са лі ўсе ба ко вую пад трым ку 

на шым ве тэ ра нам. Яны ў нас за-

ста юц ца ў цэнт ры ўва гі. Заў сё ды 

за пра ша ем іх на свае ме ра пры ем-

ствы. Зы хо дзім з та го, што па куль 

у ка лек ты ве ёсць па мяць пра той 

шлях, які ён прай шоў, ар га ні за-

цыя бу дзе ста біль на пра ца ваць. 

І свай го бы ло га ге не раль на га ды-

рэк та ра, ад на го са ства раль ні каў 

сіс тэ мы Вя ча сла ва Дзміт ры е ві ча 

Ба лі бо ка, ка неш не ж, клі чам, ён 

у нас вель мі ак тыў ны. Пры чым 

не толь кі ў нас, але і на огул на 

стра ха вым рын ку. І ўдзель ні чае 

ў ра бо це на ша га гра мад ска га ча-

со пі са «Стра ха ван не Бе ла ру сі», 

вы сту пае ў ім з ар ты ку ла мі, з ка-

рыс ны мі па ра да мі. Ня даў на ён 

ад зна чыў 70-год дзе, і мы цёп ла 

яго па він ша ва лі.

— Ге надзь Ан то на віч, як раз 

заўт ра ў вас так са ма зна мя-

наль ная па дзея — дзень на ра-

джэн ня. Доб рая на го да рас ка-

заць пра ся бе.

— Мін ча нін. Пас ля закан чэн-

ня шко лы пра цоў ную бія гра фію 

па чы наў вуч нем сле са ра-ін стру-

мен таль шчы ка на «Ін тэ гра ле». 

Да лей — два га ды служ бы 

ў павет ра ных сі лах. Па сту піў у 

на ргас імя Куй бы ша ва, пас ля 

за кан чэн ня тра піў па раз мер-

ка ван ні ў фі нан са выя ор га ны 

Ві цеб скай воб лас ці. Пра ца ваў 

стар шым кант ра лё рам-рэ ві зо-

рам КРУ Мі ніс тэр ства фі нан саў 

Бе ла ру сі па Дуб ро вен скім ра-

ё не. Спа чат ку да во дзі ла ся ня-

прос та, бо та кая па са да бы ла 

адзі ная ў рай фо, за тое на браў ся 

во пы ту.

Пас ля Дуб роў на мя не пе ра-

вя лі ў цэнт раль ны апа рат Мі-

ніс тэр ства фі нан саў. Ад туль 

праз не ка то ры час пе рай шоў у 

Дзярж страх Бе ла ру сі. І там рос 

ад рэ ві зо ра кант роль на-рэ ві-

зій на га ўпраў лен ня, на мес ні ка 

на чаль ні ка ўпраў лен ня бух гал-

тар ска га ўлі ку і кант ро лю да 

ды рэк та ра дэ парт амен та стра-

ха ван ня Бел дзярж стра ха. А ў 

1998 го дзе жыц цё зра бі ла чар-

го вы па ва рот: за пра сі лі пра ца-

ваць у но вую для кра і ны струк-

ту ру — Бе ла рус кую дзяр жаў-

ную стра ха вую ар га ні за цыю па 

стра ха ван ні ры зык, звя за ных са 

знеш не эка на міч най дзей нас цю 

(Бел дзярж знеш страх) пер шым 

на мес ні кам ды рэк та ра. Паз ней, 

у 2001 го дзе, ар га ні за цыя бы ла 

пе рай ме на ва на ў Бе ла рус кае 

рэс пуб лі кан скае ўні тар нае прад-

пры ем ства экс парт на-ім парт на га 

стра ха ван ня «Бел эк сім га рант» 

(за сна валь нік — урад Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь), пра цяг ваў пра ца ваць 

пер шым на мес ні кам ге не раль на-

га ды рэк та ра. А ка лі ў 2009 го дзе 

В. Д. Ба лі бок вый шаў на за слу-

жа ны ад па чы нак, пры зна ча ны 

ге не раль ным ды рэк та рам.

Па са да не прос тая, ра бо та не 

лёг кая, але ў стра ха вых ор га нах 

я больш за 30 га доў, і на стаў ні кі 

бы лі моц ныя. Ву чы лі пра ца ваць 

сіс тэм на — як у ка ман дзе, так і 

са ма стой на. А так са ма за свой-

ваць но выя кі рун кі ў сфе ры сва-

ёй кам пе тэн цыі, вы ра шаць пы-

тан ні кан крэт на і па сут нас ці.

— У ха рак та рыс ты цы, 

пад пі са най яшчэ ў 2014 го-

дзе У. В. Ама ры ным, та ды 

яшчэ пер шым на мес ні кам 

мі ніст ра фі нан саў, паз ней мі-

ніст рам фі нан саў Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь, так і ска за на: «Не 

ба іц ца браць на ся бе ад каз-

насць, у скла да ных сі ту а цы-

ях не тра ціць са ма ва ло дан ня, 

зна хо дзіць, як пра ві ла, ап ты-

маль нае вы ра шэн не пы тан-

няў».

— Дзя куй Ула дзі мі ру Вік та-

ра ві чу і за доб рыя сло вы, і за 

пра фе сій ную шко лу, а так са ма 

пад трым ку ад яго і ін шых кі раў-

ні коў Мін фі на.

Вы пы та е це ся, ці ад чу ваю я 

за да во ле насць ад пра жы тых га-

доў. Ча му б і не? Ра бо та вы ка на-

на знач ная, я так са ма ста яў ка ля 

вы то каў ства рэн ня но вай сіс тэ мы 

стра ха ван ня ў кра і не, якая дае 

шанц экс пар цё ру ад чу ваць ся бе 

ўпэў не на. У вы пад ку ча го на да-

па мо гу прый дзе Бел эк сім га рант. 

І да па мо га гэ тая бу дзе хут кая, 

на дзей ная і эфек тыў ная.

Гу та рыў 

Ула дзі мір ХІЛЬ КЕ ВІЧ.

Здым кі Бел эк сім га ран та.
УНП 101421509

Спе цы яль ны да звол (лі цэн зія) 
№ 2200/13-00049 на пра ва 

ажыц цяў лен ня стра ха вой дзей нас ці. 
Вы да дзе ны Мі ніс тэр ствам фі нан саў РБ 

23 кра са ві ка 2008 го да.
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Якія сны сняц ца 
ай чын на му экс пар цё ру?

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» гу та рыць з ге не раль ным ды рэк та рам 
Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан ска га ўні тар на га прад пры ем ства экс парт на-ім парт на га стра ха ван ня «Бел эк сім га рант» Ге на дзем МІЦ КЕ ВІ ЧАМ

Сплаў маладосці, вопыту і... спартыўнасці.

24 жніўня 2017 года ў Астане (Рэспубліка Казахстан) нацыянальныя экспартна-крэдытныя агенцтвы краін 
ЕАЭС падпісалі Мемарандум аб супрацоўніцтве ў прысутнасці віцэ-прэм'ераў краін 

Еўразійскага эканамічнага саюза.


