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• Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB. 

• Projekt je zamýšlen jako rozvojová banka pro asijskopacifický region 

a je v tomto směru konkurencí Světové banky, Meziná-rodního 

měnového fondu a Asijské rozvojové banky 

• Ústředí: Peking. 

• Prezident: Jin Liqun. 

• Banka byla založena v roce 2014. 

 

 





• Banka si klade za cíl má sloužit k financování výstavby silnic, 
železnic, elektráren či telekomunikačních sítí v Asii.  

• Čínská lidová republika je hlasitým kritikem současného 
převažujícího světového finančního systému, kterému podle ní 
dominují Spojené státy americké a který dostatečně nereprezentuje 
rozvíjející se země. 

• Cíl projektu: Pro vylepšení sociálních a ekonomických podmínek  
v Asii i mimo ni, za využití investic do infrastruktury a dalších 
nadějných sektorů. 

• Instituce nakonec přilákala do svých řad jako zakládající členy  
i Spojené království, Německo, Austrálii nebo Korejskou republiku 
(Jižní Koreu). Z předních světových ekonomik není členem kromě 
Spojených států amerických pouze Japonsko.  

• Japonsko i Spojené státy americké se staví proti celému projektu. 

 



• Stále noví členové se chtějí k projektu připojit a to i přes to, že 

Spojené státy americké a Japonsko se snaží státu od vstupu odradit, 

• Banka v současnosti deklaruje více než 100  členských států  

z celého světa. 

• Roku 2017 se k projektu připojila Kanada. 

 

 

 



• Průběhem roku 2018 Banka rozpůjčovala více než 5 miliard dolarů 

na 28 projektů ve 13  různých zemích. 

 



• Podle odborníků z česko-čínského centra Univerzity Karlovy 

(například během konference Iniciativa Pás a stezka) by bylo 

vhodné, aby Česká republika usilovala o připojení k projektu. 

• V případě Vlády České republiky nepadl ohledně tématu jednotný 

názor a země tak zůstává zatím stranou projektu. 

• Významní mluvčí z prostředí Ministerstva zahraničních věcí České 

republiky konstatují, že neangažování se v projektu je zásadní 

chybou a Banka je významné společenství, zaměřující se na sektory 

kde tuzemské firmy dosahují výborných výsledků. 

• Ministerstvo financí České republiky je opačného názoru, a k pro-

jektu zaujímá negativní prostor. 

 

 



• Vytvoření dopravních koridorů, jimiž se infrastrukturně propojí Asie 

s Evropou. 

• Stejně důležitými „cestami“ jsou potom ropovody a plynovody, jež 

mohou vést ze Si-anu v Západní Číně přes střední Asii do Evropy. 

• Vše je stále za účelem snižování bariér pro investování a obchod.  

• Čínská lidová republika si klade za cíl vystupovat jako prostředník 

celého propojování. 
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