Wspieranie bezpośrednich inwestycji zagranicznych

w Polsce
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest bankiem Unii Europejskiej.
Oferuje swoim klientom wiele korzyści, może również zapewnić
wsparcie dla waszych projektów inwestycyjnych w Polsce.

W jaki sposób EBI może weprzeć wasze projekty
inwestycyjne w Polsce?
Poprzez udostępnianie:
 A
 trakcyjnych stóp procentowych o elastycznych strukturach. EBI, jako bank o doskonałym ratingu kredytowym, jest
w stanie pozyskać środki finansowe według najlepszych
stawek procentowych na rynkach kapitałowych. Z kolei jako
bank niekomercyjny udostępnia te środki kredytobiorcom
po kosztach netto i według wyceny ryzyka.
 D
 ługich okresów spłaty kredytu. Finansowanie projektów
przemysłowych i innych projektów na dużą skalę wymaga długoterminowego, trwałego zaangażowania ze strony
kredytodawcy. Kredyty na rzecz projektów przemysłowych
mają okresy spłaty nawet do 10 lat. Jednakże finansowanie
dostosowywane jest do indywidualnych potrzeb każdego
projektu.
 K
 redytów do wysokości 50 proc. całkowitych kosztów inwestycji. Koszty projektu mogą obejmować również rezerwy
techniczno-ubezpieczeniowe, potrzeby w zakresie stałego
kapitału obrotowego i odsetki zapłacone w trakcie budowy.
 3
 0 mln EUR - to minimalna kwota kredytu EBI. Wspierane
przez nas projekty muszą być wykonalne i opłacalne pod
względem technicznym i finansowym.
 S
 zerokiego zakresu i rodzaju inwestycji. EBI udostępnia finansowanie firmom inwestującym w aktywa trwałe i BRI
(badania, rozwój i innowacje). Na tak zwanych obszarach
konwergencji, takich jak Polska, obejmuje to bardzo szeroki
zakres i rodzaj inwestycji.

 S
 zerokiego zakresu walut międzynarodowych i lokalnych.
EBI oferuje kredyty w większości powszechnie używanych
walut wymienialnych i, oczywiście, w polskich złotych.
 E
 lastycznych pakietów zabezpieczeń. Kredyty EBI mogą być
wspierane przy pomocy różnorodnych struktur zabezpieczeń lub nawet być całkowicie niezabezpieczone - w zależności od charakteru projektu i siły finansowej kredytobiorcy.

Ogólne informacje na temat EBI
EBI jest bankiem Unii Europejskiej. Jest własnością 28
państw członkowskich, wspiera wzrost gospodarczy i spójność społeczną w UE. Ma ponad 50-letnie doświadczenie w
tej działalności.
Ponad 90 proc. naszych kredytów jest przeznaczanych na
projekty w Unii Europejskiej, ale wspieramy również unijną
politykę zewnętrzną i rozwoju.
Wszystkie finansowane przez nas projekty muszą nie tylko
być akceptowane przez banki, ale również spełniać rygorystyczne normy ekonomiczne, techniczne, środowiskowe i
społeczne.
Głównymi dziedzinami zainteresowania banku są: innowacje i umiejętności, dostęp MŚP do finansowania, efektywność wykorzystania zasobów i infrastruktura strategiczna.

 W
 pływowa instytucja. EBI jest bankiem Unii Europejskiej i
największym na świecie wielostronnym kredytobiorcą i
kredytodawcą. Jest własnością państw członkowskich UE,
może pochwalić się doskonałym ratingiem kredytowym.
 P
 odział ryzyka. Nasze rygorystyczne procedury oceny projektu gwarantują solidność finansową i techniczną inwestycji. Może to być odebrane jako pozytywny sygnał przez
innych potencjalnych kredytodawców i pomóc w przyciągnięciu dodatkowych źródeł finansowania.

Inwestowanie wraz z EBI w Polsce przyniesie wam
następujące dodatkowe korzyści:
 D
 ołączycie do promotorów, którzy otrzymali od EBI wsparcie finansowe w wysokości 22,8 mld EUR w latach 20082012 w Polsce, z przeznaczeniem na realizację projektów w
takich dziedzinach, jak: infrastruktura transportowa, energia
czy odnawialne źródła energii.
 B
 ędzie gwarancją tego, że wasze projekty są zgodne z aktualnie obowiązującymi wytycznymi polityki europejskiej.

Przykłady projektów BIZ w Polsce, którym EBI udzielił wsparcia:

Rozwój zdolności istniejącego zakładu
odlewni w zakładzie produkcyjnym
Brembo w Dąbrowie Górniczej.

Budowa i eksploatacja maszyny do
produkcji papierów opakowaniowych
w fabryce Stora Enso w Ostrołęce.

Modernizacja i rozbudowa sieci elektroenergetycznych spółki ENEA Operator.

Budowa fabryki opon do samochodów
ciężarowych i autobusów Bridgestone
w Stargardzie Szczecińskim.

Modernizacja i aktualizacja sieci
dystrybucji energii elektrycznej ENERGA
SA w północnej i środkowej Polsce.

Więcej informacji na temat EBI i bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce można znaleźć w Internecie pod adresem:
www.eib.org/poland
Punkt informacyjny
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