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Rada slovenských exportérov je profesionálna platforma firiem a odborníkov, ktorá vznikla v roku 2020 s ambíciou 
podporovať slovenský zahraničný obchod a presadzovať ich záujmy v celospoločenskej diskusii. Vsúčasnosti má Rada vyše 
100 partnerov a členov zo všetkých segmentov, ktorí exportujú produkty a služby do celého sveta. 

 

Bratislava 26. októbra 2021 
 

Slovenskí podnikatelia získavajú nové možnosti financovania exportu 
 

V utorok 26.10.2021 podpísal predseda Rady slovenských exportérov, Lukáš Parízek,  memorandum 
o spolupráci s delegáciou Medzinárodnej  banky hospodárskej spolupráce (International Bank for 
Economic Co-operation, ďalej len IBEC) vedenú predsedom predstavenstva Denisom Ivanovom.  
 
Obe strany sa dohodli na vzájomnej podpore malých a stredných podnikov a uzatváranie dohôd so 
subjektmi členských štátov IBEC za účelom nadväzovania strategických partnerstiev a rozvoja 
dlhodobej a efektívnej spolupráce v investičných aktivitách pre rozvoj obchodných a priemyselných 
vzťahov medzi členskými štátmi IBEC a Radou slovenských exportérov.  
 
Ako povedal predseda predstavenstva IBEC Denis Ivanov: „Banka disponuje širokou škálou bankových 
inštrumentov vrátane faktoringu a akreditívov. Preto IBEC môže garantovať mitigáciu riskov pri exporte 
v rámci krajín partnerstva  aj v krajinách Spoločenstva nezávislých štátov.“ 
 
„Pre slovenské spoločnosti je mimoriadne dôležité, aby mali prístup čo k najširšej škále bankových 
produktov pri financovaní ich exportu. Preto sme radi, že sa nám darí nadväzovať partnerstvá 
s inštitúciami ako je IBEC“ povedal Lukáš Parízek. 
 
Medzinárodná banka hospodárskej spolupráce (The International Bank for Economic Co-operation - 
IBEC, www.en.ibec.int) bola založená 22. októbra 1963 v súlade s medzinárodnou dohodou 
registrovanou na sekretariáte Organizácie Spojených národov. Medzi jej členské krajiny patrí Bulharská 
republika, Česká republika, Mongolsko, Poľská republika, Ruská federácia, Rumunsko, Slovenská 
republika a Vietnamská socialistická republika. 
 
Rada slovenských exportérov je profesionálna platforma firiem a odborníkov, ktorá vznikla v roku 2020 
s ambíciou podporovať slovenský zahraničný obchod a presadzovať ich záujmy v celospoločenskej 
diskusii. V súčasnosti má Rada vyše 100 partnerov a členov zo všetkých segmentov, ktorí exportujú 
produkty a služby do celého sveta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.exporteri.sk/
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