
Но выя дзейс ныя ін стру мен ты пад трым кі ай чын ных прад пры-

ем стваў-экс пар цё раў ак тыў на рэа лі зу юц ца ў мін скім аб лас ным 

фі лі яле 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». Ка рэс пан-

дэнт «Звяз ды» гу та рыць з вы кон ва ю чым аба вяз кі ды рэк та ра 

фі лі яла Аляк санд рам ЦІ МА ШЫ ШЫ НЫМ.

— Апош нім ча сам мы, — пад крэс лі-
вае Аляк сандр Ці ма шы шын, — зра бі лі 
буй ны крок на су страч сва ім парт нё рам 
у рам ках на ша га асноў на га ра бо ча га 
да ку мен та — Ука за Прэ зі дэн та № 534 
«Аб са дзей ні чан ні раз віц цю экс пар ту 
та ва раў, ра бот і па слуг». Пра ду гле дзе лі 
шэ раг но вых пра дук таў, якія, на на шу 
дум ку, па він ны да па ма гаць ай чын ным 
экс пар цё рам пра соў ваць сваю пра дук-
цыю на но выя рын кі збы ту. У пер шую 
чар гу «за пус ці лі» та кі ін стру мент фі нан-
са ван ня, як між на род ны экс парт ны фак-
то рынг, пры якім прад пры ем ствы мо гуць 
атрым лі ваць да стат ко ва льгот нае фі нан-
са ван не, каб вы раб ляць пра дук цыю і па-
стаў ляць яе на экс парт.

— Вы мо жа це фі нан са ваць та кім 
чы нам лю бы экс парт ны кант ракт?

— Аб са лют на лю бы і ў лю бую кра і ну 
све ту. І най час цей ро бім гэ та ў до ла рах, 
еў ра ці ра сій скіх руб лях. Стаў кі — ні жэй-
шыя за дзе ю чыя рын ка выя, што для клі-
ен та важ на.

Пра дукт гэ ты аб са лют на но вы, рэ-
аль на ён па чаў дзей ні чаць у кан цы мі ну-
ла га го да. Та ды на мі бы ла пад рых та ва на 
кар па ра тыў ная ба за да ку мен таў, рас-
пра ца ва ны ла каль ныя да ку мен ты, у якіх 
мы па ста ра лі ся за бяс пе чыць най больш 
кам форт ныя ўмо вы і для бе ла рус кіх бан-
каў, што ажыц цяў ля юць фі нан са ван не, 
і для ай чын ных прад пры ем стваў лю бой 
фор мы ўлас нас ці. Праз га зе ту «Звяз да» 
за пра ша ем іх больш ак тыў на ка рыс тац-
ца гэ тым вель мі вы гад ным і зруч ным для 
іх ін стру мен там.

Пе рад тым як зра біць но вы крок у раз-
віц ці, пры пад трым цы Мі набл вы кан ка ма 
і ўдзе ле бан каў мы пра вя лі на ву чаль ны 
се мі нар-трэ нінг для дзе ла вых парт нё раў, 
у якім узя лі ўдзел больш за сто прад-
стаў ні коў прад пры ем стваў-экс пар цё раў. 
Рас ка за лі ім пра свой «ін стру мен та рый», 
пра ўсе на він кі, са бра лі пра па но вы па 
да лей шым су пра цоў ніц тве.

Та кім чы нам, у но вы гас па дар чы 
год мы ўвай шлі, ма ю чы дак лад нае ра-
зу мен не, як пра соў ваць но вы пра дукт. 
З другога боку бы ло ра зу мен не бан каў і 
іх га тоў насць да су пра цоў ніц тва, а так са-
ма га тоў насць ку ра та ра — Мі ніс тэр ства 
фі нан саў у рам ках за ка на даў ства пад-
трым лі ваць на шу дзей насць.

Экс парт ны фак то рынг — на ша 
ноу-хау, і ён бу дзе доб ра да па ма гаць 
прад пры ем ствам за ва ёў ваць но выя 
рын кі збы ту.

Што да ты чыц ца на огул ства рэн ня 
кам форт ных умоў для суб' ек таў гас па-
да ран ня, то сён ня кан ку рэн цыя за клі-
ен таў не толь кі ў біз не се, але і ся род 
стра хаў шчы коў да стат ко ва вы со кая, 
і мы па він ны за бяс пе чыць для клі ен таў 
дзве асноў ныя кам форт ныя ўмо вы — 
ца ну і якасць. Якасць з на ша га бо ку — 
гэ та ў пер шую чар гу пра фе сій ны ана ліз 
контр аген та. Вы цу доў на ра зу ме е це, 
што за меж ныя парт нё ры мо гуць быць 
роз ныя. Та му пад якас цю я ра зу мею глы-
бі ню ана лі зу контр аген та і вы бу доў ван не 
та кой схе мы, та ко га лан цуж ка рэа лі за-
цыі пра дук цыі, каб і прад пры ем ства, і 
мы бы лі ўпэў не ны: ка лі пра да лі та вар, то 
гро шы за яго атры ма ем. Ка лі ж та ко га 
яск ра ва га ба чан ня ня ма, то па чы на ем 
ра зам з прад пры ем ствам і бан ка мі вы-
пра цоў ваць да дат ко выя ін стру мен ты, 
якія да па мо гуць атры маць ва лют ную 
вы руч ку.

Мы мо жам пад ка заць свай му клі ен ту 
спе цы фі ку той ці ін шай кра і ны, ню ан сы 
яе за ка на даў ства, эка на міч нае ста но ві-

шча за меж на га контр аген та. Па мно гіх 
вя дзём ба зы да дзе ных, дзе ад люст ра-
ва ны ста тус, фі нан са вае ста но ві шча, 
дзе ла вая рэ пу та цыя і ін шыя важ ныя 
ка рыс ныя звест кі. Мо жам зра біць свой 
пра гноз, ці здоль ны ён раз лі чыц ца з бе-
ла рус кім па стаў шчы ком, —  з кан крэт-
ны мі ліч ба мі і фак та мі на ру ках.

Што да ца ны, то імк нём ся, каб ме ха-
ніз мы экс парт на га фі нан са ван ня ў рам-
ках 534-га ўка за бы лі для прад пры ем-
стваў больш пры маль ныя, на ват больш 
вы гад ныя, чым тыя, што дзей ні ча юць 
ця пер на рын ках.

Не мен шае зна чэн не ў ра бо це з экс-
пар цё ра мі мае і апе ра тыў насць. Гэ та так-
са ма адзін з за ко наў дзе ла во га жыц ця. 

Я заў сё ды тлу ма чу сва ім ма ла дым ка ле-
гам, што ка лі мы не бу дзем пра ца ваць 
апе ра тыў на і якас на, то бу дзем пра ца-
ваць ад на ра зо ва. Ёсць на ват та кая пры-
кме та: ка лі ты пра даў та вар ці па слу гу 
адзін раз — гэ та доб ра. Пра даў дру гі 
раз — гэ та ўжо твой клі ент.

— А якія зараз тэн дэн цыі ў да во лі 
да лі кат най сфе ры ва шай дзей нас ці?

— На рын ках на зі ра ец ца зні жэн-
не ста вак па фі нан са ван ні. І ка лі мы з 
улі кам гэ та га не змо жам пра па на ваць 
прад пры ем ству-экс пар цё ру най больш 
вы гад ныя ўмо вы, перш за ўсё па ца не, 
то свай го клі ен та не ўтры ма ем.

— У све це ўсклад ні ла ся між на род-
ная аб ста ноў ка, уз рас лі так зва ныя 
па лі тыч ныя ры зы кі. Ці ад бі ва ец ца 
гэ та на працы Бел эк сім га ран та і яго 
фі лі ялаў?

— Мы пра цу ем на апя рэ джан не, каб 
не змен шы ла ся коль касць пла ця жоў у 
ад рас Бе ла ру сі. Ка лі за мя жой, у той ці ін-
шай кра і не, на мя ча юц ца ці па чы на юц ца 
хва ля ван ні, кан фран та цыя па лі тыч ных 
сіл ці, горш за тое, — ва ен ныя дзе ян ні, 
мы звяр та ем ува гу прад пры ем стваў-экс-
пар цё раў, ра ім спы ніць па стаў кі, па куль 
васт ры ня сі ту а цыі не бу дзе зня тая.

На огул, у кож ным рэ гі ё не свая спе цы-
фі ка. Прос ты прык лад. Ай чын ныя прад-
пры ем ствы, а ўслед за імі і мы, ак тыў на 
пра цу ем у рэ гі ё не Паўд нё ва-Ус ход няй 
Азіі — Сін га пур, В'ет нам, Ін да не зія і гэ так 
да лей, і гэ та ве лі зар ны ры нак. Парт нё ры 
з гэ та га рэ гі ё на га то вы куп ляць бе ла-
рус кую тэх ні ку, бе ла рус кую пра дук цыю 

на огул. Але асноў ным стрым лі валь ным 
фак та рам з'яў ля юц ца іх умо вы пла ця жу. 
Там біз нес не ве дае, што та кое па пя рэд-
няя апла та за та вар і ні ко му яе пла ціць 
не збі ра ец ца. На ад ва рот, яны га то вы 
пра ца ваць на ўмо вах ад тэр мі ноў кі пла-
ця жу — ад го да і вы шэй. Га то вы куп ляць 
бе ла рус кае, але — дай це ад тэр мі ноў-
ку пла ця жу ад го да і вы шэй... Па та кіх 
пра ві лах у гэ тым рэ гі ё не пра цуе 90 % 
су свет на га біз не су. Бо гэ та над звы чай 
ёміс тыя рын кі, там ёсць гро шы, іх прос та 
па трэб на пра віль на ўзяць.

І ў на шай кра і не дзяр жа ва зра бі ла 
ўсё для та го, каб вы хо дзіць на гэ тыя 
рын кі. Ёсць аб са лют на ўсё, у тым лі-
ку і дзяр жаў ны стра хаў шчык у асо бе 
Бел эк сім га ран та, які ўпаў на ва жа ны 
да па ма гаць за ва ёў ваць гэ тыя рын кі. 
Так, яны над звы чай скла да ныя: іс нуе 
моў ны бар' ер, ін шы мен та лі тэт, свае 
тра ды цыі, свая рэ лі гія... І мы, з пры-
чы ны ад да ле нас ці, не заў сё ды ўсё 
ве да ем. І ў той жа час на шу пра дук-
цыю га то вы куп ляць у роз ных кра і нах 
све ту. Без умоў на, з кож ным рэ гі ё нам 
і з кож най кра і най пы тан ні су пра цоў-
ніц тва вы ра ша юц ца не так хут ка, як 
ха це ла ся б, але мы аба вя за ны на-
брац ца цяр пен ня і крок за кро кам 
пра ца ваць з за меж ны мі парт нё ра мі. 
Бо па тэн цы ял, на за па ша ны ў на шым 
рэ аль ным сек та ры, па ві нен рэа лі зоў-
вац ца за мя жой і пры но сіць ка рысць 
бе ла рус кай дзяр жа ве.

Да рэ чы, бе ла рус кім прад пры ем-
ствам пра ца ваць на ўмо вах пра цяг лай 
ад тэр мі ноў кі пла ця жу і пры гэ тым быць 
аба ро не ны мі да па мо жа наш но вы пра-
дукт — экс парт ны фак то рынг.

На шы прад пры ем ствы апош нім ча-
сам больш пра фе сій на пра цу юць на 
за меж ных рын ках. На мно гіх з іх ства-
ра юц ца струк ту ры па вы ву чэн ні контр-
аген таў, у ад рас якіх пла ну юц ца ці ўжо 
ажыц цяў ля юц ца па стаў кі пра дук цыі. Гэ та 
свед чыць аб ста лым па ды хо дзе, уз рос-
лым пра фе сі я на ліз ме. І гэ та тры мае ў 
«то ну се» за меж ных спа жыў цоў, якія ба-
чаць у на шай кра і не сур' ёз на га парт нё ра 
з ад ла джа най экс парт най па лі ты кай.

Вы ра ша ю чы дзе ла выя пы тан ні, мы 
ста ра ем ся пра ца ваць з на шы мі клі ен-
та мі не раз роз не на, а тры ма ем ся ра зам, 
ад ным «ку ла ком», і су мес на ад стой ва ем 
свае па зі цыі — прад пры ем ства-экс пар-
цёр, бан кі, стра хаў шчык.

— Ня даў ні ві зіт кі раў ні ка дзяр жа вы 
ў Та джы кі стан да дасць вам пра цы, 
як вы ад чу ва е це?

— Та кія ві зі ты Прэ зі дэн та заў сё ды 
да да юць пра цы, бо ад кры ва юц ца но-
выя рын кі ці па чы на юць больш ак тыў на 
пра ца ваць тра ды цый ныя. Гэ та ім пульс 
для но вых ідэй, рас пра цоў кі но вых стра-
ха вых пра дук таў, і гэ ты мо мант важ на 
не ўпус ціць, па куль ура жан ні ад су стрэч 
на вы шэй шым уз роў ні з абод вух ба коў 
зу сім све жыя, усе га то выя пра ца ваць. 
Ра зу ме еш, што ў ця бе ёсць пля чо дзяр-
жа вы з двух ба коў, гэ та важ на і вель мі 
да па ма гае ў ра бо це.

— Ня даў на ў Ста рых Да ро гах з за-
да валь нен нем да ве даліся, што на мяс-
цо вы пло да а га род нін ны за вод, фі лі ял 
Слуц ка га цукроварафінаднага кам бі на-
та, пры яз джа лі спе цы я ліс ты з Із ра і ля, 
пра ве ры лі пра дук цыю пад брэн дам 
«Ста Дар» і прый шлі да вы сно вы, што 
яна цал кам ка шэр ная, і вя дуц ца пе ра-
мо вы аб па стаў ках. Якія ў вас ад но сі-
ны з дзелавымі коламі Із ра і ля, які ўсё 
больш пра ні кае ў на шу эка но мі ку?

— Біз нес толь кі па чы нае зна хо дзіць 
агуль ныя кроп кі для су пра цоў ніц тва, з 
улі кам на цы я наль ных асаб лі вас цяў, той 
жа ка шэр нас ці. Як ма са вую з'я ву ў воб-
лас ці ацэнь ваць па куль ра на, ро бяц ца 
пер шыя кро кі. Больш вы со кі ўзро вень 
ганд лё вых ад но сі наў хут чэй за ўсё ча кае 
нас на пе ра дзе. Но вы ры нак — но вая спе-
цы фі ка, но выя ры зы кі, усё па тра буе вы-
ву чэн ня. Я згод ны, што больш ак тыў на 

пра ца ваць на перс пек тыў ным рын ку 
гэ тай ня бліз кай кра і ны вар та ме на ві та 
зараз, па куль там ёсць знач ная пра слой-
ка лю дзей, што вы еха лі з Са ю за, і ў тым 
лі ку з Бе ла ру сі. З ця гам ча су но выя па-
ка лен ні бу дуць ус пры маць бе ла рус кі 
век тар без на сталь гіч най цеп лы ні, якая 
іс нуе ця пер.

Без умоў на, перс пек тыў ны кі тай скі 
ры нак. Та му пад пі са лі да ку мент аб су-
пра цоў ніц тве з род нас ным экс парт на-ім-
парт ным агенц твам стра ха ван ня Кі тая і 
да па ма га ем адно ад на му ў вы ву чэн ні 
прад пры ем стваў-контр аген таў. Ры нак 
па куль так са ма но вы для нас, і аб' ём 
стра ха во га па крыц ця па куль не вя лі кі, 
але ўсё ёсць для та го, каб па спя хо ва 
пра ца ваць у рэ гі ё не, — і бе ла рус кім 
прад пры ем ствам-экс пар цё рам, і нам.

Ка лі аб агуль няць, то за ўвесь час экс-
парт нае па крыц цё пра да стаў ле на больш 
чым у 60 кра ін све ту. Ся род іх бы лі і не 
зу сім для нас звык лыя на прам кі, та кія як 
Аў стра лія, Ку ба, кра і ны Поўд ня Аф ры кі, 
Аф га ні стан. Гэ тыя рын кі скла да ныя і для 
пра мыс ло вых прад пры ем стваў, але мы 
да ём ім ін стру мент, за па сны па ра шут, і 
пра па ну ем вы хо дзіць на но вую эка на міч-
ную, ганд лё вую пра сто ру смя лей. З на мі 
са праў ды і смя лей, і на дзей ней, прак-
ты ка па цвяр джае. Толь кі адзін факт. За 
пе ры яд дзе ян ня Ука за № 534 Бел эк сім-
га ран там бы ло вер ну та кра і не больш 
чым 12 млн долараў.

— Ці ёсць ся род ва шых клі ен таў 
прад пры ем ствы ма ло га і ся рэд ня га 
біз не су?

— Ро бім на ват упор на та кі кі ру нак, 
за ім бу ду чы ня, пра што свед чыць за-
меж ная прак ты ка. У воб лас ці шмат 
вель мі ці ка вых прад пры ем стваў ма ло-
га і ся рэд ня га біз не су, якія вы пус ка юць 
най у ні каль ней шую пра дук цыю. Ве даю 
прад пры ем ства ў сва бод най эка на міч-
най зо не «Мінск», ад на тып ных яко му 
ўся го шэсць у све це.

Ра зам з усім ка лек ты вам Бел-
 эк сім га ран та пра цу ем над ства рэн-
нем спе цы яль ных на кі рун каў, спе цы-
яль ных стра ха вых пра дук таў ме на ві-
та для суб' ек таў ма ло га і ся рэд ня га 
біз не су. Так, гэ та не вя лі кія прад пры-
ем ствы, але яны вы пус ка юць пра дук-
цыю з вы со кай да баў ле най вар тас цю, 
па стаў ля юць яе на не тра ды цый ныя 
рын кі збы ту, ча го і па тра буе ўрад. І з 
15 но вых клі ен таў, што мы пры цяг ну лі 
да экс парт на га стра ха ван ня за апош ні 
час, па ло ва — суб' ек ты ма ло га і ся рэд-
ня га біз не су, на якіх пра цуе да 100–250 
ча ла век. Але экс парт ная па зі цыя ў іх 
да стат ко ва сур' ёз ная.

Ка лі мець на ўва зе, што ўрад прад-
пры мае но выя кро кі па спра шчэн ні ра бо-
ты гэ тых суб' ек таў гас па да ран ня, то мы 
не мо жам за ста вац ца ўба ку. Пры ем на, 
што на шай на він кай — экс парт ным фак-
то рын гам — прад пры ем ствы ма ло га і 
ся рэд ня га біз не су па ча лі ка рыс тац ца 
да стат ко ва ак тыў на і эфек тыў на.

— Та кім чы нам, больш за трэць да-
га во раў у ва шым парт фе лі...

— ...звя за ны з экс парт ным стра ха-
ван нем у рам ках 534-га Ука за Прэ зі дэн-
та. Але ёсць і тра ды цый ныя для ўся го 
стра ха во га рын ку па слу гі, у тым лі ку па 
аба вяз ко вым, а так са ма доб ра ах вот ным 
і ме ды цын скім стра ха ван ні. Ска жам, ме-
ды цын скае стра ха ван не — да стат ко ва 
эфек тыў ны кі ру нак дзей нас ці, бо прад-
пры ем ствы ўсё час цей пе ра хо дзяць на 
цы ві лі за ва ныя спо са бы ма ты ва цыі лю-
дзей, і мы да па ма га ем най маль ні кам 
пад трым лі ваць свае ка лек ты вы. Гэ та 
ці ка вы і перс пек тыў ны стра ха вы пра-
дукт, ён вель мі па пу ляр ны ў Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь, і тут мы так са ма імк нём ся пра-
ца ваць якас на, бо ма ем спра ву з людзь-
мі, іх зда роў ем.

Ула дзі мір ХІЛЬ КЕ ВІЧ,

Ве ра ні ка ХІЛЬ КЕ ВІЧ.

Здым кі прад стаў ле ны Бел эк сім-
га ран там.

Ад рэ дак цыі. Шчы ра дзя ку ем за са-
дзей ні чан не ў пад рых тоў цы пуб лі ка цыі 
на чаль ні ку служ бы па су вя зях з гра-
мад скас цю і рэ кла ме «Бел эк сім га-
рант» Да р'і ІБ РА ГІ МА ВАЙ.

ЗА ПА СНЫ ПА РА ШУТ 
ДЛЯ ЭКС ПАР ЦЁ РА

30 мая 2018 г. 9У ЦЭНТРЫ ДЗЯРЖАЎНАЙ ПАЛІТЫКІ

ПРАД СТАЎ ЛЯ ЕМ СУ РАЗ МОЎ ЦУ
Аляк сандр Ці ма шы шын у сіс тэ ме Бел эк сім га ран та два нац цаць га доў. Прый-

шоў сю ды пас ля за кан чэн ня Ака дэ міі кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь. Хо ць пер шы свой до свед стра ха во га аген та атрым лі ваў яшчэ сту дэн там.

Пас ля аба ро ны дып ло ма пра ца ваў спе цы я ліс там у га лі не аба вяз ко ва га стра-

ха ван ня, паз ней — экс парт на га стра ха ван ня. «Збі ра ла ся ма ла дая ка ман да, якім 

гэ та бы ло ці ка ва, усе з ве дан нем за меж най мо вы, яны бы лі фа на та мі но вай 

спра вы», — паз ней ска жа ён.

За воч на за кон чыў юры дыч ны фа куль тэт Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер-

сі тэ та.

У цэнт раль ным апа ра це быў на мес ні кам на чаль ні ка ўпраў лен ня экс парт на га 

стра ха ван ня, ця пер вы кон вае аба вяз кі кі раў ні ка фі лі яла «Бел эк сім га рант — Мін-

ская воб ласць». Пад час гу тар кі з ка рэс пан дэн там «Звяз ды» шмат цёп лых слоў 

вы ка заў у ад рас ма ла до га і над звы чай пра фе сій на га, як ён за зна чыў, ка лек ты ву 

фі лі яла, ра бо тай яко га ён аб са лют на за да во ле ны. Са праўд ная ка ман да, лі чыць 

Аляк сандр Мі ка ла е віч.

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». 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 23 кра са ві ка 2008 го да Мі ніс тэр ствам фі нан саў РБ.

Каманда філіяла «Белэксімгарант – Мінская вобласць» 
стала бронзавым прызерам V спартакіяды «Белэксімгарант».
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