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VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

NÁVRH
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č.
z

k návrhu na schválenie účasti Slovenskej republiky na zvýšení splatenej časti
základného imania Medzinárodnej investičnej banky
Číslo materiálu:
Predkladateľ:

podpredseda vlády a minister financií

Vláda SR
A. schvaľuje
A.1. účasť Slovenskej republiky na zvýšení splatenej časti základného imania Medzinárodnej
investičnej banky vo výške 6 293 634,56 EUR;

B. ukladá
podpredsedovi vlády a ministrovi financií
B.1. informovať predstavenstvo Medzinárodnej investičnej banky o schválení účasti
Slovenskej republiky na zvýšení splatenej časti základného imania Medzinárodnej
investičnej banky;
do 15. januára 2014;
B.2. uhradiť v prvom štvrťroku 2014 zo štátnych finančných aktív vklad Slovenskej
republiky do základného imania Medzinárodnej investičnej banky v rámci zvýšenia
splatenej časti základného imania Medzinárodnej investičnej banky.
kontrolný termín: 31. marec 2014.
Vykoná:

podpredseda vlády a minister financií

Na vedomie: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí

Predkladacia správa
Materiál „Návrh na schválenie účasti Slovenskej republiky na zvýšení splatenej časti základného imania
Medzinárodnej investičnej banky“ sa predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky na základe záverov
rokovania Rady Medzinárodnej investičnej banky na jej 99. zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 6. júna 2013
v Bratislave. Cieľom materiálu je odsúhlasiť účasť Slovenskej republiky na zvýšení splatenej časti základného
imania Medzinárodnej investičnej banky (ďalej len „MIB“ alebo „Banka“) a podporiť tak ďalšie navýšenie jej aktivít
okrem iného aj v Slovenskej republike.
Na 99. zasadnutí Rady Medzinárodnej investičnej banky, ktoré sa uskutočnilo 6. júna 2013 v Bratislave, členské
krajiny na základe dynamického rozvoja úverových a investičných operácií Banky pod jej novým vedením od
septembra 2012 súhlasili s návrhom predstavenstva MIB o potrebe zvýšenia splatenej časti základného imania
Banky. V súlade s vyššie uvedeným bodom 3 protokolu zo zasadnutia sa splatené základné imanie
Medzinárodnej investičnej banky zvýšilo o 76 067 194,60 EUR z nerozdeleného zisku, rozdelených medzi podiely
jednotlivých krajín v závislosti od aktuálnych percentuálnych podielov. Zároveň členské krajiny súhlasili
s preskúmaním možnosti zvýšenia splatenej časti základného imania MIB prostredníctvom dodatočných vkladov
členských krajín v celkovej sume minimálne 100 mil. EUR a Rada uložila členským krajinám začať príslušné
vnútroštátne procedúry na uskutočnenie týchto vkladov.
Podiel Slovenskej republiky na splatenom základnom imaní MIB po rozhodnutí Rady MIB dňa 6. júna 2013 bol
navýšený o 4 787 391,25 EUR na súčasných 15 187 478,5 EUR. Navrhovaný dodatočný vklad vo výške 6 293
634,56 EUR zodpovedá percentuálnemu podielu SR na celkovej sume 100 mil. EUR, na základe aktuálneho
podielu SR na splatenej časti základného imania MIB – približne 6,294%. Po uhradení daného dodatočného
vkladu sa tak podiel SR na splatenej časti základného imania MIB zvýši na 21 481 113,06 EUR. Dodatočné
vklady členských krajín s cieľom navýšenia splatenej časti základného imania MIB budú závisieť od možností ich
štátnych rozpočtov. Z piatich významných akcionárov, podiely ktorých ku dňu 6. júna 2013 spoločne
predstavovali približne 97% celkového splateného základného imania, všetky krajiny s výnimkou Rumunska,
ktoré potrebuje uskutočniť ďalšie konzultácie, predbežne plánujú uskutočniť dodatočné vklady. Spomedzi daných
akcionárov vláda Bulharskej republiky už rozhodla o zvýšení podielu Bulharskej republiky na splatenej časti
základného imania MIB o približne 12,36 mil. EUR.
Vzhľadom na relatívne silnú pozíciu SR v Rade MIB v porovnaní s inými medzinárodnými finančnými inštitúciami
a jedinečné zloženie jej členských krajín, spomedzi ktorých viaceré predstavujú vysoko zaujímavé trhy pre
slovenské hospodárske subjekty, je v záujme SR podporiť zvýšenie splateného imania Banky. Toto zvýšenie
umožní Banke z jednej strany zvýšiť objemy svojich úverových a investičných operácií, ale taktiež získať
investičný rating, ktorý Banke umožní získavať ďalšie prostriedky na kapitálových trhoch. Takýto rating taktiež
urobí Banku konkurencieschopnejšou v prostredí SR, čo by malo viesť k zvýšenie jej operácií na území SR.
Dodatočný vklad pravdepodobne taktiež posilní pozíciu SR v Rade MIB a rozšíri jej vplyv na jej riadenie
a operácie. Aktuálne, bez ohľadu na možný dodatočný vklad, podľa stratégie MIB pre SR na roky 2013-2015
predstavuje plánovaný objem úverov v uvedenom období 30 mil. EUR.
Dodatočný vklad vo výške 6 293 634,56 EUR bude financovaný zo štátnych finančných aktív, t. j. bez vplyvu na
deficit rozpočtu verejnej správy vyčísľovaného v metodike ESA 95. Z hľadiska spôsobu splatenia podielu SR na
zvýšení splatenej časti základného imania MIB Slovenská republika splatí svoj podiel v jednej splátke v prvom
štvrťroku 2014. Finančná účasť Slovenskej republiky na zvýšení splatenej časti základného imania MIB bude
zahrnutá do rozpočtu verejnej správy na rok 2014 v rámci štátnych finančných aktív v súlade so zákonom č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 8
ods. 9 a § 13 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov rozhodnutie vlády Slovenskej republiky o využití štátnych finančných aktív na majetkové
účasti štátu je fakultatívne a všetky s tým súvisiace úkony môžu byť vykonané bez súhlasu Národnej rady
Slovenskej republiky.
Dopad finančných, ekonomických, environmentálnych, sociálnych vplyvov, vplyvov na podnikateľské prostredie a
na informatizáciu spoločnosti je popísaný v Doložke vybraných vplyvov, ktorá je súčasťou predkladaného
materiálu.

Návrh na schválenie účasti Slovenskej republiky na zvýšení splatenej časti základného imania
Medzinárodnej investičnej banky

1. Základná informácia o Medzinárodnej investičnej banke
Predseda predstavenstva: Nikolaj Nikolajevič Kosov (od septembra 2012)
Členské štáty (zostupne podľa podielu na kapitále): Ruská federácia, Česká republika, Bulharská republika,
Rumunsko, Slovenská republika, Kuba, Mongolsko a Vietnam
Medzinárodná investičná banka (ďalej len „MIB“ alebo „Banka“) bola založená v roku 1970 a svoju činnosť začala
1. januára 1971. MIB je medzivládna finančná inštitúcia so sídlom v Moskve a svoju činnosť vykonáva na základe
medzivládnej dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky a Štatútu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou
tejto Dohody. V roku 1970 bolo bývalé Československo zakladajúcim členom MIB. Členstvo Slovenskej republiky
vzniklo v roku 1993 v dôsledku sukcesie do medzinárodných dohôd uzavretých bývalým Československom
a rozdelením jeho podielu medzi Českú republiku a Slovenskú republiku v pomere 2:1.
Hlavnou činnosťou banky podľa zakladateľských dokumentov je poskytovať komerčne orientované
strednodobé a dlhodobé úvery na realizáciu spoločných investičných projektov a programov na
financovanie výstavby objektov v členských krajinách. Banka sa po rozpade RVHP na začiatku 90. rokov
dostala do situácie, keď nebola schopná plniť svoje splatné záväzky, napriek tomu, že, na druhej strane,
evidovala značné pohľadávky, najmä voči Ruskej federácii a Kube. Zásadný posun v otázke zadlženosti nastal
v roku 2004, kedy Ruská federácia vysporiadala postupne svoje záväzky voči Banke, čo dovolilo MIB oddlžiť.
Banka momentálne pod novým vedením od septembra 2012 prechádza procesom transformácie na
modernú medzinárodnú rozvojovú banku a aktuálnymi cieľmi jej úverovej politiky je predovšetkým
podpora malých a stredných podnikov prostredníctvom úverových liniek partnerským inštitúciám ako
aj účasť na veľkých projektoch.

Štát

Podiel členských štátov MIB
na základnom kapitále
Základný kapitál celkom
z toho splatené
v mil. EUR

Ruská federácia
Česká republika
Bulharsko
Rumunsko
Slovenská republika
Kuba
Mongolsko
Vietnam
Neprerozdelené kvóty2
Celkom základný kapitál

1
2

v mil. EUR
580,7
125,6
123,0
76,7
62,8
23,4
6,2
4,7
296,9
1 300,0

140
30,4
29,81
18,5
15,2
5,4
1,0
1,0
241,3

v%
58,0262
12,5873
12,3649
7,6473
6,2936
2,2215
0,4348
0,4245
100,00

Stav pred rozhodnutím vlády Bulharskej republiky o zvýšení podielu na splatenom základnom imaní; vklad ešte nebol zrealizovaný
Bývalé kvóty Poľskej republiky a Maďarska, ktoré vystúpili z MIB v rokoch 1999 a 2000.
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V priebehu roka 2012 Banka vypracovala dlhodobú stratégiu rozvoja MIB na roky 2013 - 2017 a spoločne so
spoločnosťou Ernst&Young vypracovala business plán na jej realizáciu. V súvislosti so závermi 98. zasadnutia Rady
v novembri 2012 a v súlade s odsúhlasenou koncepciou ďalšieho rozvoja MIB Banka začala prijímať kroky
v štyroch oblastiach:
 zmena priorít v úverovej politike MIB;
 zvýšenie ziskovosti bankových operácií;
 organizačná zmena a zmena motivácie zamestnancov;
 a sanácia úverového portfólia.
Banka vedie množstvo seminárov a aktívne sa zúčastňuje na rôznych podujatiach, nadviazala množstvo nových
kontaktov s potenciálnymi partnermi, vrátane medzinárodných a národných finančných inštitúcií a aktívne vedie
komunikáciu a nadviazala spoluprácu s množstvom iných štátnych aj súkromných inštitúcií - okrem iného podpísala
dohodu o spolupráci so SZRB, predstavitelia banky sa stretli s veľvyslancom SR v RF, s predstaviteľmi
Eximbanky SR a NBS. V Banke boli zavedené moderné procesy riadenia rizika a aktivizovala sa práca na získanie
investičného ratingu, v rámci ktorej Banku v októbri 2013 po dlhom období prípravy navštívia predstavitelia
ratingových agentúr. Banka kontinuálne modernizuje vnútorné procesy, príslušné usmernenia a ďalšie dokumenty.
Banka aktívne monitoruje implementáciu jednotlivých projektov, na ktoré poskytla úvery, s cieľom včasného zistenia
náznakov akýchkoľvek problémov. Pokračuje práca nad návrhmi nových zakladateľských dokumentov. Rovnako
pokračuje práca nad riešením problémových úverov z minulosti. Po schválení novej organizačnej štruktúry Radou
MIB na 99. zasadnutí dňa 6.6.2013 v Bratislave Banka začala prijímať príslušné kroky na modernizáciu svojej
personálnej politiky a štruktúry. Nové vedenie Banky v krátkom čase dosiahlo pokrok v niekoľkých dlhobo
nevyriešených otázkach. Príklady predstavuje zmena neefektívnej organizačnej štruktúry, pokroky v sanácií
úverového portfólia, v rámci ktorej sa úspešne vyriešil úver, ktorý sa považoval za zlyhaný a taktiež bol
dosiahnutý pokrok v riešení ďalších zlyhaných úverov, alebo pokrok dosiahnutý v otázke vysporiadana
záväzkov Kuby voči MIB, v rámci ktorého Kuba po rokovaniach s novým vedením Banky prejavila záujem
o kompromisné riešenie a ďalej neuvažuje o odchode z MIB. Pokrok, dosiahnutý novým vedením MIB,
zaregistrovalo aj Maďarsko, ktoré sa po odchode z Banky v roku 2000 začalo znova aktívne zaujímať o dianie
v nej a neformálne sa na zasadnutiach orgánov Banky spomínal možný záujem o obnovenie jeho členstva.
Všeobecný stav
Celkový objem aktív banky narástol v roku 2012 o 15,8 mil. EUR na 367,1 mil. EUR a celkový kapitál o 12 mil.
EUR na 355,1 mil EUR. Banka mala dostatok kapitálu na úrovni 118% (povinné minimum predstavuje 25%)
a existoval tak ďalší priestor na efektívnejšie a ziskovejšie investovanie prostriedkov a zvýšenie objemu operácií. Boli
vytvorené značné dodatočné rezervy vo vzťahu k problémovým úverom vo výške 4,8 mil. EUR. Hrubý zisk z
operácií banky predstavoval 18 mil. EUR, spolu s prostriedkami vyčlenenými na rezervy teda 23,8 mil. EUR, z
toho 7,3 mil. EUR zisk z prenájmu priestorov budovy MIB. Náklady predstavovali 15 mil. EUR, Banka tak
dosiahla čistý zisk vo výške 2,989 mil. EUR. V roku 2011 Banka dosiahla zisk vo výške 1,653 mil. EUR, rast
v tomto ohľade zaznamenala predovšetkým vďaka operáciám s cennými papiermi. Dochádza k aktívnej obnove
personálu - z 30.6.2012 po 31.3.2012 bol personál banky obmenený na 27%.
V súvislosti s odchodom Poľska a Maďarska z MIB bolo splatené základné imanie Banky znížené o 49,2 mil.
EUR (prenesených v nerozdelený zisk) a proces riešenia danej otázky bol zavŕšený. Splatené základné
imanie tak koncom roka 2012 predstavovalo 165,3 mil. EUR (splatený vklad SR – 10,4 mil. EUR).3
Konsolidované účtovníctvo
V júli 2012 bolo prijaté rozhodnutie o založení dcérskej spoločnosti MIB Kapitál, spoločnosť prakticky nerealizovala
žiadne aktivity v roku 2012. Začiatkom roka 2013, keď bolo základné imanie spoločnosti navýšené na 11 mil. EUR,
MIB Kapitál začala aktívne a úspešne riešiť problémový úver spoločnosti StrojProjektInvest. Cieľom spoločnosti MIB
Kapitál je riešenie problémových úverov a riadenie nehnuteľností MIB. V konsolidovanom účtovníctve skupina
MIB dosiahla v roku 2012 čistý zisk 2,26 mil. EUR. Rozdiel 640 tis. EUR v porovnaní s výsledkami hospodárenia
Banky predstavoval stratu pri predaji spoločnosti StrojProjektInvest v priebehu roka 2012, nad ktorou MIB pôvodne
získala kontrolu s cieľom vysporiadania jej podlžností. MIB taktiež v roku 2012 poskytla úver vo výške 25 tis. EUR
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Splatené základné imanie Banky bolo rozhodnutím Rady dňa 6.6.2013 navýšené o 76 mil. EUR z nerozdeleného zisku na 241,3 mil.
EUR.
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svojej dcérskej spoločnosti MIB Kapitál na pokrytie jej prevádzkových nákladov (úver bol plne splatený v marci 2013),
ktoré v roku 2012 predstavovali takmer 11 tis. EUR.
Úverové portfólio
K 31.12.2012 úverové portfólio Banky zahŕňalo 18 úverov (dva úvery sa zatiaľ nečerpali), vrátane jedného úveru v SR
vo výške 9 mil. EUR pre spoločnosť Dixia Sollaris na výstavbu multifunkčného domu Urbanic v Bratislave. Po
odpočítaní vytvorených rezerv vo výške 79,1 mil. EUR predstavovala celková čerpaná výška týchto úverov 49,1 mil.
EUR. Výška využitého limitu pre úverového portfólio predstavovala 124,3 mil. EUR, teda 33,9% aktív Banky, pri
maximálnej možnej výške 75% aktív Banky. Existoval teda priestor na rast úverového portfólia, avšak pri zníženi
podielu ziskovejších aktív. V roku 2013 Banka plánuje značne navýšiť úverového portfólio, jednak použitím
prostriedkov, ktoré zatiaľ neboli vybrané v rámci už existujúcich úverových kontraktov (viac než 20 mil. EUR) a taktiež
prostredníctvom nových úverov partnerským inštitúciám v členských krajinách a prostredníctvom účasti
v syndikátnom úverovaní – v rámci týchto plánov považuje za prioritu navýšiť vlastné zdroje. K 31.3.2013 Banka
posudzovala 13 úverových žiadostí (z toho jednu z SR, posudok pokračuje, posudzuje sa možný syndikátny úver vo
výške zhruba 70 mil. EUR). Od začiatku roka 2013 bolo schválených šesť nových projektov v Rusku, Bulharsku
a Vietname v celkovej výške 90 mil. EUR., v súlade s novou orientáciou banky na syndikátne úverovanie a podporu
malých a stredných podnikov cez partnerské inštitúcie. Zároveň boli k 31.12.2012 v rámci už existujúcich úverov
vydané prostriedky v celkovej sume 16,4 mil. EUR (z toho 4 mil. EUR pre Dixia Sollaris v SR) a splatené prostriedky
vo výške 14,8 mil. EUR (z toho 0,5 mil. EUR Dixia Sollaris v SR) – zisk banky pri týchto úveroch predstavoval 3,6 mil.
EUR (v roku 2011 4,2 mil. EUR). K 31.12.2012 bolo 12 z 18 úverov považovaných za problémové alebo zlyhané,
v objeme 104,6 mil. EUR. V prvom štvrťroku 2013 sa jednalo o 11 zlyhané úverov. Pri 9 z 11 úverov boli vytvorené
100% rezervy. Nedoriešenými zostávajú taktiež nesplatené úvery Národnej banke Kuby (vo výške 44,1 mil.EUR,
vytvorené 100% rezervy), v danej otázke však už bol dosiahnutý pokrok a Kuba prejavila predbežnú pripravenosť
splatiť časť svojich záväzkov a pokračovať vo svojom členstve v Banke, vzhľadom na jej dynamický rozvoj.
Finančné operácie
Čistý zisk z finančných operácii predstavoval v roku 2012 9,7 mil. EUR v porovnaní s 7,7 mil. EUR v roku
2011. Celková suma rozmiestnených depozitov k 31.12.2012 predstavovala 97,7 mil. EUR (z toho 10 mil. EUR
v SLSP v SR s úrokom 0,48%), väčšina uložená v EUR (primerný ročný úrok 2%). K 11.4.2013 predstavoval objem
depozitov 87 mil. EUR a depozity boli umiestnené len v Ruskej federácii a v Mongolsku. Na súvahe banky sú
taktiež nevyplatené depozity v Národnej banke Kuby na celkovú sumu 35,1 mil. EUR (vytvorené boli 100% rezervy).
Ku koncu roka 2012 MIB obdržal krátkodobý depozit vo výške 5 mil. USD od Centrálnej kooperatívnej banky
v Bulharsku s úrokom 0,7%. Zároveň so znížením objemu depozitov MIB o 27 mil. EUR narástol objem prostriedkov
investovaných v cenných papieroch o 30 mil. EUR, v súlade so závermi novembrového 98. zasadnutia Rady MIB
a zvýšením limitu na cenné papiere z 25% na 35% aktív banky s cieľom zvýšenia ziskovosti. Portfólio cenných
papierov v EUR a USD tvorili štátne dlhopisy Bulharska, Rumunska, SR (v objeme 5,4 mil. EUR) a ČR,
dlhopisy mesta Moskva a dlhopisy rôznych finančných inštitúcií a iných spoločností (Gazprom,
Gazprombank, Sberbank, Erste Group, a pod.). Celkový objem portfólia cenných papierov predstavoval
k 31.12.2012 100,1 mil. EUR a zisk z neho 7,3 mil. EUR.
Audítorská spoločnosť Ernst&Young vydala dňa 22.3.2013 súhlasné stanovisko k zúčtovaniu všetkých operácií
MIB k 31.12.2012, ktoré boli uskutočnené v súlade s Medzinárodnými účtovnými štandardami (IFRS).
Je potrebné uviesť, že táto situácia, osobitne vo vzťahu k úverovému portfóliu, je dedičstvom minulosti
a nové vedenie Banky ako aj jej orientácie na iné finančné nástroje, ako je podpora malých a stredných
podnikov, sú prísľubom transformácie Banky na plne modernú medzinárodnú rozvojovú inštitúciu na
trhoch s obrovským potenciálom. Svojimi aktivitami Banka pod novým vedením jasne preukazuje posun
daným smerom, vďaka čomu ju členské štáty aktívne podporujú.

3

2. Informácia k zvýšeniu splatenej časti základného imania MIB
Podľa Inštrukcií o pravidlách vkladov do základného imania MIB, ktoré boli schválené ešte na prvom zasadnutí
Rady v roku 1970, sa nesplatená časť kapitálu Banky má splácať v závislosti od tempa jej rozvoja. Podľa
predstavenstva Banky, v aktuálnej ekonomickej situácii, kedy klesá apetít komerčných bánk, existuje o to väčší
priestor pre aktivizáciu rozvojových bánk ako je MIB. Banka sa rozvíja dynamicky a rýchlejšie, ako plánovala – za
prvý kvartál 2013 Banka z hľadiska objemu nových úverov splnila plán na celý rok 2013 (v rámci pozitívneho
scenára). Banka po ukončení stagnácie a náraste aktivít začína pociťovať potrebu navýšenia vlastných zdrojov.
V porovnaní s niektorými porovnateľnými rozvojovými bankami (Čiernomorská obchodná a rozvojová banka
ČORB, Eurázijská rozvojová banka - ERB) má MIB veľmi obmedzené zdroje (splatené imanie MIB – 165,3 mil
EUR, ČORB – 476 mil. EUR, ERB – 1 515 mil. USD). Zároveň neexistuje jasný mechanizmus zaväzujúci členské
krajiny splatiť aj zvyšok základného imania (kapitál splatný na vyzvanie). Splatená časť sa do 99. zasadnutia
Rady nenavyšovala niekoľko desaťročí. Podľa predbežných výpočtov MIB by pri dokapitalizácii v objeme 170 mil.
EUR4 Banka dokázala získať ďalšie zdroje za 2x lepších podmienok (zníženie priemerného úroku z 584 na 269
bázických bodov). Podľa ďalších výpočtov MIB by navrhované navýšenie splateného kapitálu viedlo v roku 2016
k až 4x väčšiemu objemu investícií MIB v členských krajinách, v porovnaní s rokom 2013.
Podľa prvotného návrhu uznesenia Rady (bod 3), predloženého na jej 99. zasadnutie, splatená časť základného
imania Banky mala byť navýšená o 70 mil. eur z nerozdeleného zisku a o 100 mil. eur z dodatočných vkladov
členských krajín proporcionálne k ich aktuálnym podielom, do 30.6.2014. Zároveň uznesenie rady ukladalo
predstavenstvu Banky predstaviť k 100. zasadnutiu nový mechanizmus pre kapitál splatný na vyzvanie. Počas
99. zasadnutia Rady bol návrh uznesenia upravený. Podľa schváleného uznesenia Rady tak bola k dátumu
prijatia daného uznesenia (6.30.2013) navýšená splatená časť základného imania banky o 50% z nerozdeleného
zisku k danému dátumu (76 067 194,6 eur, proporcionálne rozdelených medzi podiely jednotlivých krajín; na
návrh delegácie Ruskej federácie). Zároveň uznesenie hovorí o dodatočných vkladoch členských krajín
v celkovej výške aspoň 100 mil. eur (na návrh ČR a SR), individuálne podľa možností štátnych rozpočtov,
umožňujúc tak neproporcionálne navýšenie a teda zmenu percentuálnych podielov na splatenom imaní Banky.
V rámci navýšenia z nerozdeleného zisku vo výške 76 mil. EUR sa splatená časť podielu SR zvýšila
o 4 787 391,25 EUR a celková splatená časť podielu SR tak aktuálne predstavuje 15 187 487,50 EUR5.
Krajiny majú oznámiť Rade svoje konkrétne rozhodnutie. Všetky členské krajiny podporili dané uznesenie
(niektoré však napriek tomu nebudú zvyšovať svoje podiely, napr. Kuba), s výnimkou delegácie Rumunska, ktoré
sa zdržalo hlasovania, odvolávajúc sa na potrebu konzultácie tejto otázky s rumunskou vládou. Podľa
predbežných stanovísk navýšenie svojich podielov pripravovala Česká republika a Ruská federácia (konkrétne
sumy zatiaľ nie sú známe), vláda Bulharskej republiky dňa 25.9.2013 rozhodla o zvýšení podielu Bulharska na
splatenom základnom imaní o približne 12,36 mil. EUR. Podľa vyjadrení ich predstaviteľov počas rokovaní sa
dalo predbežne predpokladať, že ČR bude chcieť navýšiť svoj podiel nad úroveň proporcionálnej časti
z požadovaných 100 mil. EUR a teda zvýšiť percentuálny podiel na splatenom základnom imaní banky. Podiel
SR na celkovom zvýšení o 100 mil. EUR predstavuje na základe aktuálneho percentuálneho podielu na
splatenom základnom imaní MIB sumu 6 293 634,56 EUR. Keďže sa dodatočný vklad momentálne neočakáva
od Rumunska, vklad SR by posilnil jej pozíciu medzi akcionármi a posunul by ju z miesta 5. najväčšieho
akcionára banky na 4. miesto.
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Predstavuje približne zdvojnásobenie splatenej časti základného kapitálu z obdobia pred 99. zasadnutím Rady, 100 mil. EUR od
členských krajín a 70 mil. EUR z nerozdeleného zisku.
5 Po zúčtovaní Ministerstvom financií SR dňa 28.8.2013.
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3. Dôvody potreby navýšenia splatenej časti základného imania MIB
1) Banka sa rozvíja dynamicky a rýchlejšie, ako plánovala – za prvý kvartál 2013 bol z hľadiska objemu
nových úverov naplnený plán na celý rok 2013. Banke momentálne dochádzajú voľné zdroje a navýšenie jej
prinesie ďalšie zdroje, ktoré bude môcť zainvestovať na území SR (aktuálne 1 úver z roku 2010 vo výške 9
mil. EUR). Nový manažment Banky (od septembra 2012) už v rannom štádiu dokázal, že je Banku možné viesť
efektívnejšie a razantne navýšiť objem jej aktivít v krátkom čase. Vzhľadom na relatívne nízky počet krajín,
v ktorých Banka operuje, existuje značný potenciál pre významnejší objem aktivít banky na území SR.
Cieľom navýšenia splatenej časti základného imania je práve umožnenie Banke ďalej navýšiť objem jej
operácií, predovšetkým na území SR.
2) Navýšenie a s ním spojená preukázaná podpora členských krajín bude mať pozitívny dopad na rating MIB
(podpora SR a ČR, ktoré majú najlepší rating spomedzi členských krajín, hrá v tomto ohľade osobitnú
úlohu), čím bude môcť získať ďalšie dodatočné prostriedky za lepších podmienok, ktoré bude môcť
zainvestovať na území SR. Vzhľadom na aktuálne relatívne nižšiu konkurencieschopnosť Banky na území SR,
kvôli všeobecne nižším úrokovým sadzbám, je vyšší rating banky a prístup k lacnejším prostriedkom
kľúčovým pre väčší objem aktivít MIB v SR. Banka začala proces získania ratingu a predstavitelia ratingových
agentúr Banku navštívia v októbri 2013.
3) Keďže nový manažment k danému dňu preukázal, že je schopný viesť Banku efektívnejšie, je pravdepodobné,
že Banka bude v budúcnosti svojim členom prinášať ďalšie dividendy, prípadne navýšenie základného
imania a teda podielov v ňom členských krajín, čo povedie k navýšeniu ich štátnych finančných aktív. V rámci
navýšenia z nerozdeleného zisku vo výške 76 mil. EUR, o ktorom bolo rozhodnuté na 99. zasadnutí Rady MIB
v Bratislave dňa 6. júna 2013, sa splatená časť podielu SR (a teda štátne finančné aktíva) navýšila
o 4 787 391,25 EUR. Navýšenie podielu SR o 6 293 634,56 EUR zodpovedajúcich aktuálnemu percentuálnemu
podielu SR by dodatočne zabezpečilo pre SR v budúcnosti taktiež vyšší podiel na dividendách / navýšení
podielov v splatenej časti základného imania, keďže sa neočakávajú vklady o niektorých menších akcionárov
a teda by sa tak zvýšil percentuálny podiel SR. Pri neuskutočnení vkladu SR sa naopak jej percentuálny podiel
na splatenej časti základného imania zníži.
4) Dodatočný vklad a zvýšenie percentuálneho podielu SR na kapitále Banky (potenciálne navýšenie podielu nad
úroveň Rumunska; momentálne sa neočakáva navýšenie podielu Rumunska) by zvýšilo jej vplyv na výber
členov predstavenstva a teda na priame a každodenné riadenie MIB. Zároveň by si tak SR posilnila svoju
pozíciu v prípade očakávaných zmien v systéme hlasovania, v rámci ktorých by sa prisudzovala väčšia váha
splateným podielom jednotlivých krajín v základnom imaní Banky.
5) MIB predstavuje medzi inými medzinárodnými finančnými inštitúciami, ktorých je SR členom,
organizáciu, v ktorej má SR najsilnejšiu pozíciu a teda najväčší vplyv na jej vývoj a aktivity. Existuje tak
jasný dôvod, pri podmienke, že je riadená efektívne, danú inštitúciu podporiť. Zároveň, MF SR pripravuje zmluvu
o otvorení regionálneho zastupiteľstva MIB v Bratislave, pre jej členské krajiny v rámci EÚ. Nie je možné
očakávať podporu daného návrhu zo strany Banky bez podpory navýšenia splatenej časti jej základného imania.
6) Jedinečné zloženie členských krajín MIB predstavuje pre slovenské hospodárske subjekty zaujímavé
trhy, ktoré sa slovenským subjektom môžu otvoriť do väčšej miery taktiež vďaka členstvu SR v MIB.
Banka tak môže podporiť diverzifikáciu slovenského exportu a rozvoj cezhraničnej spolupráce so slovenskými
subjektmi. V tomto zmysle sa vyjadril napríklad taktiež zástupca Eximbanky SR na rokovaní s predstaviteľmi MIB
na MF SR začiatkom roka 2013.
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I. Základné informácie
Materiál „Návrh na schválenie účasti Slovenskej republiky na zvýšení splatenej časti
základného imania Medzinárodnej investičnej banky“ predkladá na rokovanie vlády
Slovenskej republiky podpredseda vlády minister financií SR na základe záverov rokovania
Rady Medzinárodnej investičnej banky z jej 99. zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 6. júna
2013 v Bratislave. Materiál obsahuje všetky náležitosti v predpísanej forme na zasadnutie
Rady vlády SR na podporu exportu a investícií SR.
II. Zhrnutie prínosu materiálu
Cieľom predkladaného materiálu je odsúhlasiť účasť Slovenskej republiky na zvýšení
splatenej časti základného imania Medzinárodnej investičnej banky (ďalej len „MIB“ alebo
„Banka“) a podporiť tak ďalšie navýšenie jej aktivít okrem iného aj v Slovenskej republike.
Na 99. zasadnutí Rady Medzinárodnej investičnej banky, ktoré sa uskutočnilo 6. júna
2013 v Bratislave, členské krajiny na základe dynamického rozvoja úverových a
investičných operácií Banky pod jej novým vedením od septembra 2012 súhlasili s návrhom
predstavenstva MIB o potrebe zvýšenia splatenej časti základného imania Banky. Podiel
Slovenskej republiky na splatenom základnom imaní MIB po rozhodnutí Rady MIB dňa 6.
júna 2013 bol navýšený o 4 787 391,25 EUR na súčasných 15 187 478,5 EUR. Navrhovaný
dodatočný vklad vo výške 6 293 634,56 EUR zodpovedá percentuálnemu podielu SR na
celkovej sume 100 mil. EUR, na základe aktuálneho podielu SR na splatenej časti
základného imania MIB – približne 6,294%. Po uhradení daného dodatočného vkladu sa tak
podiel SR na splatenej časti základného imania MIB zvýši na 21 481 113,06 EUR.
Toto zvýšenie umožní Banke z jednej strany zvýšiť objemy svojich úverových a
investičných operácií, ale taktiež získať investičný rating, ktorý Banke umožní získavať
ďalšie prostriedky na kapitálových trhoch. Dodatočný vklad posilní pozíciu SR v Rade MIB a
rozšíri jej vplyv na jej riadenie a operácie. Aktuálne, bez ohľadu na možný dodatočný vklad,
podľa stratégie MIB pre SR na roky 2013-2015 predstavuje plánovaný objem úverov v
uvedenom období 30 mil. EUR.
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Dodatočný vklad vo výške 6 293 634,56 EUR bude financovaný zo štátnych
finančných aktív, t. j. bez vplyvu na deficit rozpočtu verejnej správy.
Dopad finančných, ekonomických, environmentálnych, sociálnych vplyvov, vplyvov
na podnikateľské prostredie a na informatizáciu spoločnosti je popísaný v Doložke
vybraných vplyvov, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu.
III. Hodnotenie materiálu z pohľadu MZV SR
MZVaEZ SR nemá pripomienky k predloženému materiálu. Z tohto dôvodu
odporúčame schváliť uznesenie Rady vlády SR k tomuto materiálu v navrhnutom znení.
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Príloha č.1
Slovenský preklad
Protokol 99. zasadnutia Rady MIB (6. júna 2013, Bratislava, Slovenská republika)
III. O potrebe kapitalizácie MIB a formách podpory MIB členskými krajinami
Berúc na vedomie aktuálnu dynamiku rozvoja úverovo-investičných operácií Banky a Stratégiu rozvoja
MIB na roky 2013-2017, schválenú Radou na 97. zasadnutí (06.06.2012, Hanoj),
Rada sa uzniesla:
1. Súhlasiť s návrhom predstavenstva o potrebe dokapitalizácie Medzinárodnej investičnej banky.
2. 50% naakumulovaného nerozdeleného zisku MIB z minulých rokov v sume 76 067 194,60 EUR
preniesť do splatenej časti základného imania Banky proporcionálne podielom členských krajín v splatenej časti
základného imania ku dňu prijatia rozhodnutia.
3. Požiadať vedúcich delegácií členských krajín preskúmať možnosti uskutočnenia dodatočných vkladov
v sume minimálne 100 mil. EUR v základné imanie MIB na základe možností národných rozpočtov členských
krajín v medziach svojich kvót členských krajín, určených článkom 3 Dohody o založení MIB, a informovať Radu
o prijatom rozhodnutí v písomnej forme.
4. V prípade pripravenosti členských krajín uskutočniť dodatočné vklady, spomenuté v bode 3 daného
uznesenia, vedúcim delegácií členských krajín iniciovať potrebné vnútroštátne procedúry pre svoju účasť
v dokapitalizácii Banky.
5. Uložiť predstavenstvu Banky prezentovať na ďalšom zasadnutí Rady návrhy na zapracovanie
mechanizmu pre kapitál splatený na vyzvanie (callable capital).
Osobitný názor delegácii Rumunska
Rumunská delegácia rozumie a cení si prezentované predstavenstvom Banky argumenty.
Okrem toho, zaradenie daného bodu do agendy zasadnutia Rady sa uskutočnilo v krátkej dobe do
zasadnutia Rady.
Rumunská delegácia necháva za sebou právo informovať Banku o rozhodnutí vlády Rumunska po tom,
ako bude podrobne analyzovaná prosba Banky o účasti v zvýšení splateného kapitálu.
Rumunská delegácia sa momentálne nezúčastňuje hlasovania o danom bode agendy 99. zasadnutia
Rady MIB, s výnimkou rozhodnutia o prenesení 50% naakumulovaného nerozdeleného zisku z minulých rokov
do splatenej časti základného imania Banky proporcionálne podielom členských krajín. S vyššie zmieneným
rozhodnutím rumunská delegácia súhlasí.

Prepis ruského originálu
Протокол 99-го заседания Совета МИБ (4 июня 2013 г., г.Братислава, Словацкая
Республика)
III. О необходимости капитализации МИБ и формах поддержки Банка странами-членами
Принимая во внимание текущую динамику развития кредитно-инвестиционных операций Банка и
Стратегию развития МИБ на 2013-2017 годы, одобренную Советом на 97-ом заседании (06.06.2012 г.,
г.Ханой),
Совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласиться с предожением Правления о необходимости докапитализации Международного
инвестиционного банка.
2. 50% накопленной нераспределенной прибыли МИБ прошлых лет в размере 76 067 194,60 евро
направить в оплаченную часть уставного капитала Банка пропорционально долям стран-членов в
оплаченном уставном капитале на дату принятия решения.
3. Просить глав делегаций стран-членов МИБ изучить возможность направления дополнительных
взносов в сумме не менее 100 млн. евро в уставный капитал МИБ исходя из возможностей национальных
бюджетов стран-членов в пределах долевых взносов (квот) стран-членов, установленных статей III
Соглашения об образовании МИБ, и проинформировать Совет о принятом решении в письменном виде.
4. В случае готовности стран-членов к осуществлению дополнительных взносов, указанных в
пункте 3 настоящего постановления, главам делегаций этих стран-членов инициировать необходимые
внутригосударственные процедуры по своему участию в докапитализации Банка.
5. Поручить Правлению Банка представить на очередное заседание Совета предложения по
внедрению механизма «капитал по требованию» (callable capital).
Особое мнение делегации Румынии
Румынская делегация понимает и ценит представленные Правлением МИБ аргументы.
Кроме того, включение данного пункта в повестку дня заседания Совета осуществлялось в
короткий срок перед заседанием Совета.
Румынская делегация оставляет за собой право сообщить Банку решение Правительства
Румынии после того, как будет тщательно проанализирована просьба Банка об участии в увеличении
оплаченного капитала.
Румынская делегация на данный момент не участвует в голосовании по данному пункту
повестки дня 99-го заседания Совета МИБ, за исключением направления 50% накопленной
нераспределенной прибыли прошлых лет в оплаченную часть уставного капитала Банка
пропорционально долям стран-членов. С вышеуказанным решением румынская делегация согласна.

Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:

Návrh na schválenie účasti Slovenskej republiky na zvýšení splatenej časti
základného imania Medzinárodnej investičnej banky

Termín začatia a ukončenia PPK:
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*

Žiadne*

1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

Negatívne*
X

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie –
dochádza k zvýšeniu regulačného
zaťaženia?

X

3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť
a vplyvy na zamestnanosť

X

4. Vplyvy na životné prostredie

X

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej
oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade
predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté
vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ
uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky

Vplyvy na rozpočet verejnej správy:
Navrhovaný podiel Slovenskej republiky na zvýšení splatenej časti základného imania Medzinárodnej
investičnej banky (ďalej len „MIB“) predstavuje 6 293 634,56 EUR. Zvýšenie základného imania MIB je
realizované v zmysle bodu 3 protokolu z 99. zasadnutia Rady Medzinárodnej investičnej banky, ktoré sa
uskutočnilo 6. júna 2013 v Bratislave.
Podiel Slovenskej republiky na splatenej časti základného imania MIB sa zvýši z 15 187 478,5 EUR na
21 481 113,06 EUR, zatiaľ čo podiel na upísanom základnom imaní zostáva nezmenený. Navýšenie
splatenej časti základného imania vo výške 6 293 634,56 EUR bude financované zo štátnych finančných
aktív, t. j. bez vplyvu na deficit rozpočtu verejnej správy vyčísľovaného v metodike ESA 95.
Finančná účasť Slovenskej republiky na zvýšení splatenej časti základného imania MIB bude zahrnutá
do rozpočtu verejnej správy na rok 2014 v rámci štátnych finančných aktív v súlade so zákonom č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Z hľadiska spôsobu splatenia podielu SR na zvýšení splatenej časti základného imania MIB Slovenská
republika splatí svoj podiel v jednej splátke do 31. marca 2014.
Finančná účasť SR na zvýšenom základnom imaní EIB:
v roku 2014: 6 293 634,56 EUR

Vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a vplyvy na
informatizáciu spoločnosti
Vo všeobecnosti očakávame potenciálny pozitívny dopad na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy,
životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti, kvantifikácia ktorého bude závisieť od dodatočných
aktivít MIB v SR, ktoré predstavujú očakávaný dôsledok navýšenia splatenej časti jej základného imania.
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov

Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Príjmy verejnej správy celkom
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
z toho:
- vplyv na ŠR
- vplyv na územnú samosprávu
Výdavky verejnej správy celkom
v tom: výdavkové operácie štátnych finančných aktív MIB - Medzinárodná investičná banka - zvýšenie
základného imania
z toho:
- vplyv na ŠR
- vplyv na územnú samosprávu
Celková zamestnanosť
- z toho vplyv na ŠR
Financovanie zabezpečené v rozpočte
v tom: štátne finančné aktíva / výdavkové operácie / MIB
- Medzinárodná investičná banka – zvýšenie
základného imania

Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
2014
2015
2016
0
0
0
0

0
0

0
0
6 293 634,56

0
0
0

0
0
0

6 293 634,56

0

0

0
0
0
0
6 293 634,56

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

6 293 634,56

0

0

1

2.2. Financovanie návrhu
Financovanie
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( príjmy, + výdavky)
z toho vplyv na ŠR
financovanie zabezpečené v rozpočte
ostatné zdroje financovania
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora

Tabuľka č. 2
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
2014
2015
2016
0

0

0

0
6 293 634,56
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Netýka sa.

2.3. Popis a charakteristika návrhu
2.3.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrhu rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?
Medzinárodná investičná banka (MIB) – zvýšenie splatenej časti základného imania MIB sa realizuje v zmysle bodu 3 protokolu z 99. zasadnutia Rady
Medzinárodnej investičnej banky, ktoré sa uskutočnilo 6. júna 2013 v Bratislave.
.......................................................................................................................................................
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2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky :
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
x iné
2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.

Objem aktivít

r

Tabuľka č. 3
Odhadované objemy
r+1
r+2
r+3

Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ
by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
Tabuľka č. 4
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
poznámka
r
r+1
r+2
r+3
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými
pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
(500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
3

Výdavky (v eurách)
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
- výdavkové operácie štátnych finančných aktív, funkčná klasifikácia 01.1.3, položka
814 002
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
z toho výdavky na ŠR
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Kapitálové výdavky (700)
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
- výdavkové operácie štátnych finančných aktív, funkčná klasifikácia 01.1.3, položka
814 002

2014

Tabuľka č. 5
poznámka

Vplyv na rozpočet verejnej správy
2015
2016

6 293 634,56

0

0

6 293 634,56

0

0

2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Tabuľka č. 6
4

Zamestnanosť

r

Vplyv na rozpočet verejnej správy
r+1
r+2

r+3

poznámka

Počet zamestnancov celkom*
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)*
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)*
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka
Poistné tvorí podiel mzdových výdavkov, pričom za organizácie v pôsobnosti kapitol štátneho rozpočtu, s výnimkou prenesených kompetencií výkonu štátnej správy, pre zamestnancov
štátnej služby a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme predstavuje 34,95 %, pre policajtov, profesionálnych vojakov, colníkov, hasičov vrátane horskej záchrannej služby
predstavuje 33,2 %. Pre ostatné subjekty verejnej správy vrátane prenesených kompetencií výkonu štátnej správy poistné tvorí podiel zodpovedajúci 35,2 %.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“
* počet zamestnancov, mzdy a poistné rozpísať podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...)
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Návrh
Komuniké
Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa ................................ 2013 prerokovala a
schválila materiál „Návrh na schválenie účasti Slovenskej republiky na zvýšení splatenej časti
základného imania Medzinárodnej investičnej banky“.

