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Unikátna inštitúcia
Banka je svojim medziregionálnym charak-

terom unikát. Jedinečnou ju okrem iného robí
aj členstvo Kuby. MIB je  v porovnaní s inými
podobnými inštitúciami menšia a vďaka tomu
často svižnejšia, pripravená podporiť aj relatív-
ne menšie projekty. Ako na nadnárodnú inšti-
túciu sa na ňu nevzťahujú rôzne obmedzenia,
vrátane sankcií.

V najvyššom orgáne banky – Rade MIB –
má každá členská krajina, zastúpená na úrovni
vedenia zodpovedného ministerstva alebo cen-
trálnej banky, rovnaký hlas bez ohľadu na po-
diel na kapitále MIB, a teda môže v rovnakej
miere vplývať na jej strategické rozhodnutia.
V banke pracuje medzinárodný tím expertov
a Česko je zastúpené taktiež v predstavenstve
MIB, v osobe Jiřího Bobreka. 

Bezprecedentná reforma
Koncom roka 2012 sa podarilo túto unikátnu

inštitúciu opätovne „nakopnúť“. Nový manaž-
ment pod vedením predsedu predstavenstva Ni-
kolaja Kosova zmodernizoval interné procesy
a organizačnú štruktúru, obnovil úverovú poli-
tiku, urobil celkový rebranding a začal budovať
sieť partnerov. Ratingové agentúry ocenili po-
krok ratingami Baa1 (Moody’s) a BBB- (Fitch),
čo umožnilo MIB emitovať dlhopisy v členských
krajinách – dnes už za takmer 200 mil. eur. Po
Rusku a Slovensku, kde emisie prilákali aj če-
ských investorov, banka posudzuje možnosti po-
dobných emisií v Rumunsku a Maďarsku, a pers-
pektívne taktiež v Českej republike. Tento proces
obnovy by nebol možný bez podpory členských

krajín. Rada MIB na svojom 99. zasadnutí
v júni 2013 v Bratislave rozhodla o navýšení
splateného kapitálu. Približne o 100% za ne-
celé tri roky vyrástli aktíva, ktoré koncom jú-
na 2015 prevýšili 700 mil. eur, predovšetkým
vďaka nárastu úverov. Len za rok 2014 úverové
portfólio MIB stúplo o 150%. Dosiahnutý po-
krok najlepšie odráža záujem Maďarska o ná-
vrat medzi členov banky, ktorý bol plne zavŕše-
ný  v máji 2015.

Šance pre český biznis
Misiou MIB je podpora rozvoja členských

štátov a ekonomickej spolupráce medzi ni-
mi. Po „reštarte“ koncom roka 2012 kládla
banka špeciálny dôraz na podporu malého
a stredného podnikania, ktorú ako medziná-
rodná inštitúcia uskutočňuje cez finančných

sprostredkovateľov v členských krajinách. Ta-
kéto financovanie MIB poskytla aj v spoluprá-
ci s inými rozvojovými inštitúciami, ako IFC,
EBRD a FMO.

Okrem toho MIB financuje rozvoj biznisu aj
priamo a môže posúdiť projekty do 50 mil. eur,

Budova Medzinárodnej investičnej banky

Členské štáty MIB

Medzinárodná investičná banka 
– nové šance pre české firmy
Medzinárodná investičná banka (MIB) je multilaterálna rozvojová inštitúcia, založená na základe medzivládnej Dohody o zriadení MIB
z roku 1970. Aktuálne medzi deviatich akcionárov MIB patrí okrem Česka taktiež Bulharsko, Kuba, Maďarsko, Mongolsko, Rumunsko,
Rusko, Slovensko a Vietnam. V minulosti banka v ČSR poskytla úvery napríklad Tatre a Škode. Celkovo MIB do dnešného dňa
zafinancovala projekty v objeme vyše 7,6 mld. eur.

Cieľom banky je aj rozvoj infraštruktúry a podpora ener-
getických projektov - ilustračné foto  (ropné pole na Ku-
be, neďaleko Havany)
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International Investment Bank – new opportunities for Czech companies
The International Investment Bank (IIB) is a multilateral development institution, founded in 1970 based on the intergovernmental Agreement
Establishing the IIB. Currently the nine IIB shareholders include, apart from the Czech Republic, Bulgaria, Cuba, Hungary, Mongolia, Romania, Russia,
Slovakia and Vietnam. In the past, in Czechoslovakia the bank made loans to entities such as Tatra and Škoda. To date the IIB has financed projects
totalling over EUR 7.6 billion. 

Международный инвестиционный банк – новые возможности для чешских компаний
Международный инвестиционный банк (МИБ) является многосторонним институтом развития, созданным в 1970 г. на основе
межправительственного Соглашения об образовании МИБ. В настоящее время к девяти акционерам МИБ принадлежат кроме Чехии также Болгария,
Вьетнам, Венгрия, Куба, Монголия, Россия, Румыния и Словакия. В прошлом банк в Чехословакии предоставил кредиты например компаниям Tatra и
Škoda. На сегодняшний день МИБ профинансировал проекты на общую сумму более 7,6 млрд евро.

pri priemernej výške schválených úverov na
úrovni 15 mil. eur. Ako rozvojová inštitúcia
podporuje tiež projekty vo verejnom záujme
a pri stanovení podmienok nie je primárne mo-
tivovaná ziskom. Dlhodobým cieľom banky je
tak aj rozvoj infraštruktúry a podpora energe-
tických projektov. Produkty MIB zahŕňajú equi-
ty financovanie a financovanie cez špecializo-
vané fondy.

Nie všade sú priame úvery od MIB vhodným
produktom – rozvinutý český trh zriedka vyža-
duje takéto financovanie od rozvojových inšti-
túcií. Avšak predovšetkým pre českého podni-
kateľa, hľadajúceho finančnú podporu pre svoje
zahraničné aktivity, MIB predstavuje ideálneho
partnera. Banka v tomto roku začala poisťovať
riziká pri zahraničnom obchode s cieľom pod-
pory exportu svojich členských krajín. Po da-
nom produkte zaznamenala najväčší dopyt
práve v ČR a zodpovedajúce české portfólio

predstavuje už 4,4 mil. eur. Svoje zameranie
na podporu exportu MIB dodatočne podčiarkla
aj podpísaním memoranda o spolupráci s ex-
portnými agentúrami vrátane EGAP. V roku
2013 MIB taktiež podpísala dohodu o spolu-
práci s ČEB.

V záujme ďalšej podpory projektov európ-
skych firiem MIB v apríli tohto roka zriadila

v Bratislave svoju Európsku regionálnu kance-
láriu. V decembri 2015 sa vo Vietname usku-
toční v poradí už 104. zasadnutie Rady MIB, ako
aj fórum o perspektívach biznisu v tejto ázijskej
krajine. Na toto fórum MIB pozýva aj záujem-
cov spomedzi českých firiem. 
Více informací najdete na: www.iib.int

(red)

Ministerstvo financí České republiky
Ministerstvo financí je hlavním gestorem spo-
lupráce České republiky s Mezinárodní inves-
tiční bankou (MIB) a vykonavatelem akcionář-
ských práv v této instituci. V současné době je
celková výše vložených prostředků ČR v MIB
30,37 mil. EUR, což z ČR činí třetího největšího
akcionáře. Velice pozitivně vnímáme změny,
jimiž banka prošla od roku 2012. Transformace
MIB na moderní mezinárodní finanční instituci
umožnila České republice začít aktivně využí-
vat své členství. Pozitivní vliv pro vstup MIB na
český trh mělo také otevření zastoupení MIB
pro EU v Bratislavě. Mezi nejvyužívanější služ-
by ze strany českých subjektů patří exportní fi-
nancování. Banka má také potenciál k finan-
cování aktivit českých firem v dalších členských
státech, především ve Vietnamu, Rusku, Mon-
golsku či na Kubě. Širšímu využívání produktů
MIB českými podniky však mnohdy brání před-
sudky pramenící z historie této instituce. Mi-
nisterstvo financí v součinnosti s Minister-
stvem průmyslu a obchodu proto nyní usiluje
zejména o rozšíření povědomí o nabídce slu-
žeb MIB a posílení její spolupráce s českými
podnikatelskými subjekty. Na podzim t.r. je
plánována prezentace služeb MIB českým in-
vestorům, která, jak doufáme, přinese bance i
další potenciální zájemce o spolupráci.

Banka má potenciál k financovaniu aktivít českých firiem, napríklad v Mongolsku. Na snímku je železnorudná baňa
Oyu Tolgoi v Juhogobijskom ajmagu – ilustračné foto

Momentka zo zasadnutia expertov členských krajín MIB


