Корпорація Приватних Закордонних Інвестицій
OPIC готова вести бізнес в Україні
Корпорація приватних закордонних інвестицій (OPIC), яка є
фінансовим інститутом розвитку уряду США, підтримує
американські компанії, що інвестують в нові ринки,
наприклад, в Україну.
OPIC працює з підприємствами приватного сектору з метою
залучити інвестиції, забезпечуючи рішення загальних
проблем, таких як, наприклад, відсутність фінансування, а
також політичні і законодавчі ризики. OPIC розробляє свою
продукцію та послуги таким чином, щоб вони
максимально задовольняли потреби індивідуальних
клієнтів та вимоги проектів.

Профіль агентства
 Поточний міжнародний
портфель:
18 млрд доларів
◇ 12,7 млрд доларів у
фінансуванні інвестицій
◇ 3,1 млрд доларів у
страхуванні від політичних
ризиків
◇ 2,2 млрд доларів у
інвестиційних фондах

 Діючі проекти у понад 100
Починаючи з 1993 року, OPIC підтримав інвестиції в Україну
країнах
на суму більш ніж 587 мільйонів доларів у таких секторах
Даними 2014 фінансового року
як фінансові послуги, сільське господарство та енергетика.
OPIC веде активну діяльність, намагаючись знайти у США нові інвестиції для України завдяки
проектам, які задовольняють критеріям придатності та вимогам політики OPIC відповідно
положенням її статуту.

Що пропонує OPIC
Фінансування інвестицій
Прямі позики і гарантії на суму до 250 млн доларів для підприємств приватного сектора,
комерційних проектів із терміном у 20 років; спеціальних програм для підприємств малого і
середнього бізнесу.

Страхування від політичних ризиків
Страхування на суму до 250 млн доларів на кожен проект для захисту проти країнового та
суверенного ризику, наприклад, е к с п р о п р і а ц і ї ; необоротності валют, а також політичного
насильства, у т о м у ч и с л і у в и п а д к а х в і й н и й тероризму.

Інвестиційні фонди
Фінансування першочергової заборгованості для фондів прямих інвестицій, які існують на нових
ринках, обраних відкритим методом на конкурентній основі.

Критерії відбору проекту для фінансування та страхування корпорацією OPIC
Відвідайте веб-сайт корпорації OPIC www.opic.gov щоб отримати додаткову інформацію відносно
критеріїв придатності інвесторів і політичних критеріїв, які існують у США, стосовно проектів.
 Чи відповідає ваш проект критеріям відбору для підтримки з боку OPIC?
Мета OPIC — мобілізувати приватний капітал США для довгострокових інвестицій у прийнятних країнах.
OPIC забезпечує фінансування та страхування нових проектів і розширення існуючого бізнесу, що
призводять до додаткових інвестицій. OPIC не забезпечує короткострокових кредитів, експортних гарантій
або фінансування поглинання.
 Чи знаходиться ваш проект у країні, у якій OPIC веде свою діяльність?
Програми OPIC доступні в більш ніж 160 країнах, що розвиваються, у тому числі в Україні.
 Чи приймає прийнятний інвестор із США (громадянин чи компанія) значну участь у проекті?
Фінансування з боку OPIC вимагає залучення прийнятного інвестора із США у проектній компанії на суму, яка
еквівалентна 25% від капіталу проектної компанії. Страхування з боку OPIC може безпосередньо покривати
об’єми інвестицій прийнятних інвесторів США.
 Чи роблять спонсори проекту внесок у належний рівень капіталу для реалізації проекту?
Інвестори повинні продемонструвати свою здатність робити внесок у належний капітал для реалізації
проекту таким чином, щоб надмірні фінансові важелі не викликали загрозу економічній доцільності проекту.
 Чи мають спонсори проекту конкурентноздатний бізнес-план та успішні результати попередньої
діяльності у галузі?
Для всіх проектів повинно бути продемонстровано компетентність групи управління проектом, яка має бути
підтвердженою недавнім, перевіреним записом успішних результатів у тій же самій або близькій сфері
діяльності.
 Чи включає ваш проект діяльність, яку OPIC відмовляється підтримувати?
OPIC категорично відмовляється підтримувати діяльність, яка, можливо, має непоправний вплив на
навколишнє середовище, несприятливий вплив на економіку чи ринок праці США або на охорону здоров'я й
безпеку. OPIC також вимагає, щоб проекти, які підтримує корпорація, управлялися відповідно до стандартів
Міжнародної організації праці щодо прав працівників.
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