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Праграма крэдытавання фінансавых пасрэднікаў – другі
крэдыт ААТ «БНБ-Банк» у нацыянальнай валюце
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Апісанне праекта
Выдача незабяспечанага крэдыту з прыярытэтным правам патрабавання ў
нацыянальнай валюце ў памеры да 10 млн беларускіх рублёў (4 млн долараў
ЗША) Адкрытаму акцыянернаму таварыству «Беларускi народны банк» (ААТ «БНББанк») для наступнага крэдытавання мікра-, малых і сярэдніх прадпрыемстваў
(«ММСП»). Дадзены праект адпавядае краінавай стратэгіі для Рэспублікі Беларусь,
у якой у якасці прыярытэту вызначана забеспячэнне прыватнага сектара доступам
да фінансавання, а таксама стымуляванне ў краіне крэдытавання ў нацыянальнай
валюце.

Мэты праекта
Праект дапаможа ААТ «БНБ-Банк» прыцягнуць доўгатэрміновае аптовае
фінансаванне ў нацыянальнай валюце, што будзе спрыяць дыверсіфікацыі
рэсурснай базы Банка і пашырэнню крэдытавання ў нацыянальнай валюце
прыватных ММСП у Рэспубліцы Беларусь.
Праект будзе садзейнічаць прасоўванню крэдытавання ў нацыянальнай валюце ў
Рэспубліцы Беларусь, тым самым аказваючы падтрымку развіццю ўнутранага
рынку капіталу ў краіне і дэдаларызацыі эканомікі, а таксама стымулюючы больш
стабільную фінансавую сераду.

Уздзеянне на пераходны працэс
Ацэнка чаканага ўздзеяння на пераходны працэс 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
АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА «БЕЛАРУСКІ НАРОДНЫ БАНК»
Адкрытае акцыянернае таварыства «Беларускi народны банк» (ААТ «БНБ-Банк»),
партнёр ЕБРР з 2011 года, з’яўляецца банкам сярэдняга памеру ў Рэспубліцы
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Беларусь, большай часткай акцый якога валодае АТ «Банк Грузіі». Яго дзейнасць
галоўным чынам накіравана на крэдытаванне ММСП.

Звесткі пра фінансаванне ЕБРР
4 115 226,34 дол. ЗША

Агульны кошт праекта
4 115 226,34 дол. ЗША

Звесткі, звязаныя з экалагічнай і сацыяльнай сферай
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. Банк
павінен будзе прытрымлівацца Патрабаванняў да рэалізацыі праектаў № 2, 4 і 9, у
тым ліку 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 пасрэднікаў, 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
Адсутнічае.

Дапаўняльнасць
Характарыстыка: ЕБРР дзейнічае ў адпаведнасці з прынцыпам дапаўняльнасці,
забяспечваючы сярэднетэрміновым фінансаваннем у нацыянальнай валюце, каб
дапамагчы ААТ «БНБ-Банк» павялічыць выдачу крэдытаў у беларускіх рублях ММСП.
Атрыбуты: ЕБРР з’яўляецца адной з нешматлікіх устаноў, якія забяспечваюць
сярэднетэрміновае фінансаванне ў нацыянальнай валюце ў Рэспубліцы Беларусь.
Умовы, якія прад’яўляюцца: строгія кваліфікацыйныя крытэрыі для субкрэдытаў,
як вызначана ў Палажэнні аб палітыцы для ММСП у рамках Праграмы
крэдытавання фінансавых пасрэднікаў, у фінансавых абавязацельствах і
патрабаваннях да справаздачнасці.

Кантактная асоба ў кампаніі
Антон Слесараў
aslesarev@bnb.by
+375 17 388 87 75
www.bnb.by
ААТ «БНБ-Банк», пр-т Незалежнасці, 87а, 220012, Мінск, Рэспубліка Беларусь

Разуменне пераходу
Дадатковая інфармацыя адносна стаўленняЕБРР давымярэннявынікаў
пераходудаступная тут.
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Магчымасці для бізнесу
Каб даведацца пра магчымасці для бізнесу або закупкі, звяжыцеся з кампаніяйкліентам.
Каб даведацца пра магчымасці наладзіць камерцыйную дзейнасцьз ЕБРР (не
звязануюз закупкамі),
пазваніце патэлефоне+44 20 7338 7168
або напішыце на адрас электроннай поштыprojectenquiries@ebrd.com.
Наконтпраектаў дзяржаўнага сектара звярніцеся ўАддзел закупак ЕБРР:Тэл.: +44
20 7338 6794Адрас электроннай пошты: procurement@ebrd.com

Агульныя запыты
Канкрэтныя запыты можна зрабіць з дапамогайФормызапытаў ЕБРР.

Экалагічная і сацыяльная палітыка (ESP)
ESPі адпаведныя Патрабаванні да рэалізацыі праектаў(PR) вызначаюць шляхі,
якіміЕБРР выконвае свае абавязацельствы па прапагандзе«экалагічна бяспечнага і
ўстойлівага развіцця». ESPі PRпрадугледжваюць канкрэтныя палажэнніаб
абавязковымвыкананнікліентаміпатрабаванняў нацыянальнага заканадаўства аб
інфармаванніграмадскасці і правядзенні кансультацый з ёй, а таксама аб
стварэннімеханізмападачы і разгляду скаргаў, які дазволіць атрымліваць скаргі ад
зацікаўленых бакоў і будзе садзейнічацьвырашэнню апісаных у іхпраблем, у
прыватнасці, якія тычаццаэкалагічнагаі сацыяльнага значэння праектаі
дзейнасцікліента. У залежнасці ад характару і маштабу экалагічных і сацыяльных
рызык і наступстваўпраекта ЕБРР таксама патрабуе ад сваіх кліентаў пры
неабходнасці раскрываць інфармацыюпра такія рызыкі і наступствыіх праектаў
альбо праводзіць змястоўныя кансультацыі з зацікаўленымі бакамі, разглядаць іх
звароты і адказваць на іх.
Больш падрабязна пра тое, як арганізавана работаЕБРР у гэтым напрамку, можна
даведаццаўESP.

Прафесійная этыка і кантроль за
адпаведнасцюнарматыўна-прававым
патрабаванням
Упраўленне начальніка кантролюза адпаведнасцю нарматыўнаправавымпатрабаванням (OCCO) ЕБРР прасоўвае прынцыпыналежнагакіраванняі
забяспечвае прымяненне самых высокіх стандартаў прафесійнай этыківа ўсіх відах
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дзейнасці Банка ў адпаведнасці з найлепшымі міжнароднымі практыкамі.
Комплексная экспертыза добранадзейнасці праводзіцца ў дачыненні
даўсіхкліентаўБанка, каб гарантаваць, што праекты не нясуць недапушчальна
вялікай рызыкі длярэпутацыіБанка. Банк лічыць, што выяўленне і вырашэнне
праблем яшчэна стадыізацверджанняпраекта з'яўляецца найбольш эфектыўным
сродкам забеспячэння законнасцібанкаўскіх аперацый. OCCOіграеключавую ролю ў
гэтых прафілактычных мерапрыемствах, а таксама дапамагае адсочваць
рэпутацыйную рызыку, якую нясуць у сабе праекты, пасляразмяшчэннякапіталу.
OCCOтаксама нясе адказнасць за расследаванне абвінавачванняў у махлярстве,
карупцыіі неправамерныхдзеяннях падчас рэалізацыіпраектаў, якія фінансуе ЕБРР.
Любая асоба, як супрацоўнік Банка, так і трэці бок, якая мае падазрэнніў махлярстве
ці карупцыі, павіннадаслацьначальнікукантролюза адпаведнасцю нарматыўнаправавымпатрабаванням пісьмовуюсправаздачу на адрас электроннай пошты
compliance@ebrd.com. OCCOразглядзіць усе атрыманыя паведамленні,у тым ліку
ананімныя, і прымеадпаведныя захады. Справаздачы могуць быць складзеныяна
любой мове Банка альбо краін, дзе дзейнічае Банк. Прадстаўленая інфармацыя
павінна быць абгрунтаванай.

Палітыкадоступуда інфармацыі(AIP)
У AIP, якая ўступіць у сілу 1студзеня 202зацікаўленымбакам і праводзіцьз імі
кансультацыіз мэтай павышэння дасведчанасці аб сваіх стратэгіях,палітыкахі
аперацыяхіпашырэння іх правільнагаразумення. Наведайце раздзел«Палітыка
доступу да інфармацыі», каб азнаёміцца з інфармацыяй па гэтым пытанні, якая
даступная на сайце ЕБРР на сённяшні дзень.
Банку можна адправіцьзапытаб атрыманні інфармацыі 0года, выкладзена, якім
чынамЕБРР раскрывае інфармацыю сваім празФорму запыту ЕБРР.

Механізм падачы і разгляду скаргаў па
праекце(PCM)
Калі намаганні па вырашэнні экалагічных абосацыяльныхпраблем ці праблем з
раскрыццёмінфармацыі Кліентам або Банкам не ўвянчаюцца поспехам (напрыклад,
праз механізм падачы і разгляду скаргаўна ўзроўні праекта, распрацаваны
Кліентам,альбо праз непасрэднае ўзаемадзеянне з кіраўніцтвам Банка), фізічная або
юрыдычная асоба можапаспрабаваць вырашыць такіяпраблемы праз Механізм
падачы і разгляду скаргаўЕБРР.
Гэты механізм прыцягненняда адказнасціразглядае праблемы, звязаныя зПраектам,
якіямаглі (альбо могуць)прычыніцьшкоду. Мэта гэтага механізму заключаецца
ўтым, каб падтрымацьдыялог паміж зацікаўленымі бакаміПраекта для вырашэння
экалагічных абосацыяльныхпраблем ці праблем з
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раскрыццёмінфармацыі; каб вызначыць, ці выканаў БанксваюЭкалагічную і
сацыяльную палітыкуціПалажэннісваёйПалітыкі доступу да інфармацыі,якія маюць
дачыненне да Праекта, і каб выправіць любыяпарушэннігэтыхпалітык, калі яны
маюць месца, і пазбегнуцьдалейшых парушэнняў з бокуБанка.
Наведайце нашу вэб-старонку, каб даведацца, як падаць скаргу празананімную
анлайн-форму, паэлектроннай пошце, звычайнай пошцеабопатэлефоне. Мы
заўсёды гатовыяабмеркавацьвашыяпраблемыі адказацьна любыя пытанні, якія ў
вас узнікнуць наконт падачы ці разгляду вашай скаргі. Па запыце можна захаваць
асобу скаржнікаў таямніцы.
Звярніце ўвагу, што пасля прызначэння новага кіраўніка механізму ў 2020годзе
ўступяцьусілу перагледжаныяПалітыка справаздачнасці па праектахіКіраўніцтва,
якія будуць рэгуляваць разгляд усіх спраў.
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