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Adresy internetowe działających na Białorusi banków, oraz adresy przedstawicielstw
białoruskich banków w Polsce.
http://www.nbrb.by/ Narodowy Bank Białorusi
http://www.belarusbank.by/ Belarusbank
http://www.belapb.by/ Belagroprombank
http://www.bpsb.by/ BPS-Sberbank
http://www.belinvestbank.by/ Belinvestbank
http://www.priorbank.by/ Priorbank
http://www.bveb.by/ BelVEB
http://ideabank.by/ IdeaBank (Getin Noble Bank)
http://www.paritetbank.by/ Paritetbank
http://www.bnb.by/ Beloruskiy Narodnyi Bank
http://www.belgazprombank.by/ Belgazprombank
http://www.absolutbank.by/ Absolutbank
http://www.rrb.by/ Aktsionernyi Bank Rekonversii i Razvitiya „RRB-Bank"
http://www.mtb.by/ Minskiy Tranzitnyi Bank
http://www.tb.by/ Tekhnobank
http://www.trustbank.by/ Trustbank
http://www.mmbank.by/ Bank „Moskva - Minsk"
http://www.minsk.trade.gov.pl/admin/%20http:/www.deltabank.by/ Deltabank
http://www.irb.by/ Evrotorginvestbank
http://www.bsb.by/ Belswissbank
http://www.alfabank.by/%20 Alfabank
http://www.paritetbank.by/ Paritetbank
http://www.fransabank.by/ Fransabank
http://www.vtb-bank.by/ Bank VTB (Belarus)
http://ipaybank.by/ Interpaybank
http://www.btabank.by/ BTA Bank
http://www.bbsb.by/ Beloruskiy Bank Malogo Biznesa
http://www.tcbank.by/ Bank Torgovyi Kapital „TK Bank"
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http://www.zepterbank.by/ Zepter Bank
http://www.eurobank.by/ Evrobank
http://www.bit-bank.by/ Bank Investitsionnykh Tekhnologiy
http://www.hbank.by/ Nord European Bank
http://www.homecredit.by/ Home Credit Bank
Przedstawicielstwa banków w Warszawie:
AB Belarusbank, ul. Bielawska 6 m. 57, Warszawa, tel:(22) 646 0595; fax:-844 4480
Belinvestbank OAO, ul. Krasickiego 12A, lok. 1, 02-611 Warszawa, tel/fax: (22) 844
3301
BPS-SBERBANK OAO ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa, tel.: (22) 351-75-90, fax: (22)
351-75-99
System finansowy
Białoruski bank centralny (Narodowy Bank RB - Natsionalnyi Bank RB) powstał z
białoruskiego oddziału dawnego banku radzieckiego (Gosbanku ZSRR). Bank ten,
podobnie jak wszystkie banki centralne, spełnia następujące funkcje:
- zapewnia emisję pieniądza,
- reguluje system kredytowy,
- spełnia funkcję centralnego depozytu RB,
- emituje papiery wartościowe RB,
- zapewnia stabilność białoruskiego rubla na rynku krajowym i na rynkach
międzynarodowych,
- nadzoruje i kontroluje działalność banków handlowych i odpowiada za płynność,
rzetelność i niezawodność systemu bankowego,
- wspiera politykę gospodarczą państwa, przygotowuje wytyczne polityki pieniężnej,
kontroli walutowej, rynku papierów wartościowych, itp.
Kursy walut obcych
W latach 2009-2011 kurs rubla był ustalany w oparciu o koszyk walut, w skład którego
wchodziły dolar amerykański, euro i rubel rosyjski. Na dzień 1.01.2013 r. wartość
koszyka wyrażona w rublach wynosiła 3014 BYR, co stanowi średnią kursów: 8570
BYR/USD, 11340 BYR/EUR, 282 BYR/RUR.
Od 20 października 2011 r. kurs białoruskiego rubla wobec obcych walut ustalany jest na

4

podstawie popytu i podaży na jednolitej sesji Białoruskiej Giełdy Walutowo-Kapitałowej
(http://www.bcse.by/).
Białoruską Giełdę Walutowo-Kapitałową utworzyło 18 banków w dniu 4 marca 1993 roku.
Jej największym akcjonariuszem jest Narodowy Bank Białorusi. Pierwsze transakcje
związane z obrotem walutami zagranicznymi miały miejsce 24 marca 1993 roku. Obecnie
jest to jedyny w RB parkiet dokonujący operacji giełdowych. Wartość transakcji w 2012
roku wyniosła równowartość 29,14 mld USD.
Na giełdzie funkcjonuje rynek walutowy, rynek papierów wartościowych oraz rynek
terminowy.
Banki komercyjne
Największymi bankami są: Belarusbank, Belagroporombank, BelVEB, BPS-Sberbank,
Priorbank, Belinvestbank (stan na 01.01.2013 r.). Ta szóstka posiada ponad 82,5%
wszystkich aktywów bankowych na Białorusi, obsługuje około 88% kredytów dla
przedsiębiorstw i osób fizycznych oraz 82% lokat bankowych. Państwo posiada
większościowe udziały w Belarusbanku, Belagroporombanku i Belinvestbanku, natomiast
głównym akcjonariuszem banku BelVEB jest Vneshekonombank (Moskwa -97,52%), BPSSberbanku - Sberbank Rosji (93,27% akcji), Priorbanku - Raiffeisen Zentralbank AG
(Austria) posiadający 87,74% udziałów. PRIORBANK S.A.współpracuje z polskim
bankiem Pekao S.A. w zakresie obsługi transakcji handlu zagranicznego. Na początku
2008 roku polski GETIN BANK wykupił większościowy pakiet akcji małego banku
„Sombelbank" (obecnie „Ideabank"). Banki komercyjne na Białorusi znajdują się pod
silna presją ze strony władz państwowych, które często oczekują od nich udzielania
niskooprocentowanych (często nieopłacalnych z punktu widzenia banku) kredytów dla
wybranych przedsiębiorstw państwowych lub sektorów gospodarczych, a także zakupu
państwowych papierow dłużnych.
Lista wszystkich banków komercyjnych została opublikowana na stronie internetowej
Banku Centralnego http://www.nbrb.by/
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