
Праграма крэдытавання 
фінансавых пасярэднікаў – трэці 
крэдыт Беларускаму народнаму 
банку ў нацыянальнай валюце 

 
 

 
 

Апісанне праекта 

Выдача незабяспечанага крэдыту з прыярытэтным правам патрабавання ў памеры 
да 7 млн еўра (у эквівалентнай суме, выражанай у нацыянальнай валюце) 
Беларускаму народнаму банку (ААТ «БНБ-Банк») для наступнага крэдытавання 
мікра-, малых і сярэдніх прадпрыемстваў («ММСП») у рамках Праграмы 
крэдытавання фінансавых пасярэднікаў адным траншам. 

 

Дадзены праект адпавядае краінавай стратэгіі для Беларусі, у якой у якасці 
прыярытэту вызначана забеспячэнне прыватнага сектара доступам да 
фінансавання, а таксама стымуляванне ў краіне крэдытавання ў нацыянальнай 
валюце. 

Месцазнаходжанне: 
Беларусь 
 

Нумар праекта: 
52427 
 

Галіна: 
фінансавыя ўстановы 
 

Тып паведамлення: 
Прыватнае 
 

Экалагічная катэгорыя: 
FI 
 

Дата зацвярджэння: 
18 лістапада 2020 г. 
 

Стан: 
Зацверджаны 
 

Дата публікацыі рэзюмэ праекта на англійскай мове: 
24 лістапада 2020 г. 
 
Згодна з пунктам 2.6 раздзела III Палітыкі доступу да інфармацыі, раскрыццё гэтага рэзюмэ праекта 
адкладзена ў адпаведнасці з пунктам 1.4.4 Дырэктывы аб доступе да інфармацыі. 



Задачы праекта 

Праект акажа істотную і своечасовую падтрымку пастаяннаму прыватнаму банку- 
партнёру ў Беларусі. Ён будзе садзейнічаць урэгуляванню аператыўных праблем, 
выкліканых пандэміяй Covid-19, а таксама працягу ўстойлівага крэдытавання 
ММСП у нацыянальнай валюце. 

 

Уплыў на працэс пераходу 

Ацэнка чаканага ўздзеяння на працэс пераходу ў балах: 60 
 

Праект прызначаны для падтрымкі канкурэнтаздольнасці ААТ «БНБ-Банк» шляхам 
садзейнічання пашырэнню крэдытнага партфеля ММСП, накіраванага на 
прыцягненне новых і рэгіянальных кліентаў. Патрабаванні выканання фінансавых 
абавязацельстваў і забеспячэння паказчыкаў якасці партфеля таксама будуць 
спрыяць павышэнню ўстойлівасці ўстановы. 

 

Інфармацыя пра кліента 

БЕЛАРУСКІ НАРОДНЫ БАНК 
 

Беларускі народны банк (ААТ «БНБ-Банк»), партнёр ЕБРР з 2011 года, з’яўляецца 
банкам сярэдняга памеру ў Беларусі, большай часткай акцый якога валодае Банк 
Грузіі. Яго дзейнасць галоўным чынам накіравана на крэдытаванне ММСП. 

 

Фінансавая даведка ЕБРР 

7 000 000,00 еўра 
 

У пераліку на нацыянальную валюту. 
 

Агульны кошт праекта 

7 000 000,00 еўра 
 

У пераліку на нацыянальную валюту. 
 

Дапаўняльнасць 

Крэдыт будзе мець высокую дапаўняльнасць па наступных прычынах: 
(1) Структура фінансавання: сярэднетэрміновае фінансаванне ў нацыянальнай 
валюце, якое зараз недаступна на беларускім рынку; (2) Устанаўленне 
стандартаў: строгія кваліфікацыйныя крытэрыі для субкрэдытаў, як вызначана ў 
Палажэнні аб палітыцы для ММСП у рамках Праграмы крэдытавання фінансавых 
пасярэднікаў, у фінансавых абавязацельствах і патрабаваннях да справаздачнасці. 

 

Экалагічная і сацыяльная даведка 

Праект адносіцца да катэгорыі FI (Экалагічная і сацыяльная палітыка 2019 г.). ААТ 
«БНБ-Банк» з’яўляецца дзеючым кліентам, і яго папярэднія вынікі дзейнасці і 
штогадовыя справаздачы па экалагічных і сацыяльных пытаннях (E&S) на сённяшні 



дзень у адносінах да існуючых рызык з’яўляюцца здавальняючымі. У сувязі с 
цяперашняй сітуацыяй у Беларусі асаблівая ўвага надавалася прымяненню 
Патрабаванняў да рэалізацыі праектаў № 2 і ўплыву COVID-19. Дадатковыя 
звесткі і тлумачэнні, атрыманыя ад аддзела кадраў ААТ «БНБ-Банк», пацвердзілі 
выкананне Патрабаванняў да рэалізацыі праектаў № 2, у тым ліку наяўнасць 
механізму падачы і разгляду скаргаў працоўных, і тое, што ААТ «БНБ-Банк» 
укараніла працэдуры кіравання рызыкамі ў адносінах да Covid-19. Банк павінен 
будзе працягваць прытрымлівацца Патрабаванняў да рэалізацыі праектаў № 2, 4 і 
9, у тым ліку абноўленых палажэнняў Спіса выключэнняў, уведзенага ў Экалагічнай 
і сацыяльнай палітыцы 2019 г., а таксама Даведачнага спіса. Таксама ён павінен 
працягваць укараненне працэдур кіравання рызыкамі E&S па крэдытах ММСП, 
клапаціцца пра тое, каб супрацоўнікі аддзела крэдытавання праходзілі анлайн- 
навучанне ЕБРР у вобласці E&S для фінансавых пасярэднікаў, і падаваць 
штогадовыя справаздачы E&S у ЕБРР. Кліенты, якія крэдытуюцца праз ААТ «БНБ- 
Банк», будуць абавязаны прытрымлівацца нацыянальных патрабаванняў у вобласці 
аховы навакольнага асяроддзя, здароўя і працы (EHSL). 
 

Тэхнічнае супрацоўніцтва и фінансаванне грантаў 

Гэты праект быў зацверджаны ў кантэксце адказу Банка на пандэмію COVID-19. Каб 
пазбегнуць затрымак з рэалізацыяй гэтага праекта, Прэзідэнт Банка дазволіў 
адхіліцца ад звычайных тэрмінаў раскрыцця рэзюмэ праекта, як гэта прадугледжана 
Раздзелам V Дырэктывы аб доступе да инфармацыі. Падрабязнасці адказу Банка на 
COVID-19, а таксама гэтага адхілення можна знайсці на нашым сайце. 

Кантактная асоба ў кампаніі 

Антон Слесараў 
aslesarev@bnb.by 
+375 17 388 87 75 
www.bnb.by 
Беларускі народны банк, пр-т Незалежнасці, 87а, 220012, Мінск, Беларусь 

 

Апошняе абнаўленне рэзюмэ праекта 

24 лістапада 2020 года 
 

Разуменне пераходу 

Дадатковая інфармацыя адносна стаўлення ЕБРР да вымярэння вынікаў пераходу 
даступная т ут . 

 

Магчымасці для бізнесу 

Каб даведацца пра магчымасці для бізнесу або закупкі, звяжыцеся з кампаніяй- 
кліентам. 

 
Каб даведацца пра магчымасці наладзіць камерцыйную дзейнасць з ЕБРР (не 
звязаную з закупкамі), 
пазваніце па тэлефоне +44 20 7338 7168 
або напішыце на адрас электроннай пошты projectenquiries@ebrd.com. 
Наконт праектаў дзяржаўнага сектара звярніцеся ў А ддз ел за ку пак ЕБРР : 

https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395282205969&d=&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
mailto:aslesarev@bnb.by
http://www.bnb.by/
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml


Тэл.: +44 20 7338 6794 
Адрас электроннай пошты: procurement@ebrd.com 

 

Агульныя запыты 

Канкрэтныя запыты можна зрабіць з дапамогай Формы запытаў ЕБР Р . 

Экалагічная і сацыяльная палітыка (ESP) 
 

ESP і адпаведныя Патрабаванні да рэалізацыі праектаў (PR) вызначаюць шляхі, якімі 

ЕБРР выконвае свае абавязацельствы па прапагандзе «экалагічна бяспечнага і 

ўстойлівага развіцця». ESP і PR прадугледжваюць канкрэтныя палажэнні аб 

абавязковым выкананні кліентамі патрабаванняў нацыянальнага заканадаўства аб 

інфармаванні грамадскасці і правядзенні кансультацый з ёй, а таксама аб стварэнні 

механізма падачы і разгляду скаргаў, які дазволіць атрымліваць скаргі ад 

зацікаўленых бакоў і будзе садзейнічаць вырашэнню апісаных у іх праблем, у 

прыватнасці, якія тычацца экалагічнага і сацыяльнага значэння праекта і дзейнасці 

кліента. У залежнасці ад характару і маштабу экалагічных і сацыяльных рызык і 

наступстваў праекта ЕБРР таксама патрабуе ад сваіх кліентаў пры неабходнасці 

раскрываць інфармацыю пра такія рызыкі і наступствы іх праектаў альбо 

праводзіць змястоўныя кансультацыі з зацікаўленымі бакамі, разглядаць іх звароты 

і адказваць на іх. 

 
Больш падрабязна пра тое, як арганізавана работа ЕБРР у гэтым напрамку, можна 

даведацца ў ESP. 

Прафесійная этыка і кантроль за адпаведнасцю 

нарматыўна-прававым патрабаванням 

Упраўленне начальніка кантролю за адпаведнасцю нарматыўна-прававым 

патрабаванням (OCCO) ЕБРР прасоўвае прынцыпы належнага кіравання і 

забяспечвае прымяненне самых высокіх стандартаў прафесійнай этыкі ва ўсіх відах 

дзейнасці Банка ў адпаведнасці з найлепшымі міжнароднымі практыкамі. 

Комплексная экспертыза добранадзейнасці праводзіцца ў дачыненні да ўсіх 

кліентаў Банка, каб гарантаваць, што праекты не нясуць недапушчальна вялікай 

рызыкі для рэпутацыі Банка. Банк лічыць, што выяўленне і вырашэнне праблем 

яшчэ на стадыі зацверджання праекта з'яўляецца найбольш эфектыўным сродкам 

забеспячэння законнасці банкаўскіх аперацый. OCCO іграе ключавую ролю ў гэтых 

прафілактычных мерапрыемствах, а таксама дапамагае адсочваць рэпутацыйную 

рызыку, якую нясуць у сабе праекты, пасля размяшчэння капіталу. 
 

OCCO таксама нясе адказнасць за расследаванне абвінавачванняў у махлярстве, 

карупцыі і неправамерных дзеяннях падчас рэалізацыі праектаў, якія фінансуе 

ЕБРР. Любая асоба, як супрацоўнік Банка, так і трэці бок, якая мае падазрэнні ў 

махлярстве ці карупцыі, павінна даслаць начальніку кантролю за адпаведнасцю 

нарматыўна-прававым патрабаванням пісьмовую справаздачу на адрас 

электроннай пошты compliance@ebrd.com. OCCO разглядзіць усе атрыманыя 

паведамленні, у тым ліку ананімныя, і прыме адпаведныя захады. Справаздачы 

mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com


могуць быць складзеныя на любой мове Банка альбо краін, дзе дзейнічае Банк. 

Прадстаўленая інфармацыя павінна быць абгрунтаванай. 

Палітыка доступу да інфармацыі (AIP) 

У AIP, якая ўступіць у сілу 1 студзеня 2020 года, выкладзена, якім чынам ЕБРР 

раскрывае інфармацыю сваім зацікаўленым бакам і праводзіць з імі кансультацыі з 

мэтай павышэння дасведчанасці аб сваіх стратэгіях, палітыках і аперацыях і 

пашырэння іх правільнага разумення. Наведайце раздзел «Палітыка доступу да  

 інфармацыі», каб азнаёміцца з інфармацыяй па гэтым пытанні, якая даступная на 

сайце ЕБРР на сённяшні дзень. 
 

Банку можна адправіць запыт аб атрыманні інфармацыі праз Форму запыту ЕБРР . 
 

Незалежны орган падсправаздачнасці па праектах 

(IPAM) 

Калі намаганні Кліента або Банка па рашэнні экалагічных, сацыяльных праблем або 

праблем, звязаных з публічным раскрыццём інфармацыі, не мелі плёну 

(напрыклад, праз механізм разгляду скаргаў Кліента на ўзроўні праекта або праз 

прамое ўзаемадзеянне з кіраўніцтвам Банка), некаторыя асобы і арганізацыі могуць 

паспрабаваць вырашыць свае праблемы з дапамогай Незалежнага органа 

падсправаздачнасці па праектах (IPAM) ЕБРР. 
 

IPAM незалежна разглядае праблемы Праекта, якія, як мяркуецца, нанеслі (або 

могуць нанесці) шкоду. Мэтамі Органа з’яўляюцца: падтрымка дыялогу паміж 

зацікаўленымі бакамі для вырашэння экалагічных, сацыяльных праблем і праблем, 

звязаных з публічным раскрыццём інфармацыі; вызначэнне выканання Банкам 

 Э ка лагіч най і сацыял ьнай пал іт ыкі ці палажэнняў П ал іт ыкі дост упу да інф армацыі , 

якія тычацца канкрэтных праектаў; дзе гэта дастасавальна, ліквідацыя любога 

існуючага невыканання гэтых палітык з адначасовым прадухіленнем невыканання 

палітык Банкам у будучыні. 
 

Наведайце вэб-старонку Незалежнага органа падсправаздачнасці па праектах, каб 

даведацца, як падаць запыт на разгляд праз нашу канф ідэнцыял ьную а нл ай н - 

 ф о рму , па эл ект ро ннай по шце , зв ыч ай най по шце ці па т эл еф о не . IPAM гатовы 

абмеркаваць вашы праблемы і адказаць на любыя пытанні, якія могуць у вас 

узнікнуць адносна падачы або апрацоўкі Запытаў, якія адпавядаюць П ал іт ыцы і 

 Д апам ожнік у па пад справ аз дач нас ці па прае кт ах . Па запыце асоба заяўніка можа 

заставацца канфідэнцыяльнай. 
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