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Що таке проектне фінансування?
Проектне фінансування – це процес фінансування особливої економічної одиниці, яку створюють спонсори, а
кредитори беруть на себе ризики бізнес капіталу, а фінансування отримується прямо від самого проекту.
Проектне фінансування створює цінність, зменшуючи витрати на фінансування, встановлюючи фінансову
гнучкість спонсорів, підвищуючи коефіцієнти левериджу, уникаючи екологічного ризику, знижуючи
корпоративні податки, покращуючи ризик-менеджмент та зменшуючи витрати, пов’язані з ринковими
відхиленнями. Однак трансакції проектного фінансування є комплексними мірами, вони мають вищі витрати на
вартість займу в порівнянні з традиційним фінансуванням, а угоди є затратними по часу. Поряд з описом
економічної мотивації для використання проектного фінансування ця стаття надає деталі по характеристикам та
гравцям ринку проектного фінансування, представляє нові тренди ринку проектного фінансування та надає
деяку статистику щодо діяльності позик проектного фінансування між 2000 та 2014 роками. Статистичний
аналіз показує, що кредити проектного фінансування для американських кредиторів мають вищу кредитну
маржу та разовий комісійний збір, та мають вищий розмір займу по відношенню до розміру угоди в порівнянні
з позиками для кредиторів, розташованих в Західній Європі. Навпаки, кредити, погашені в США, мають
набагато коротший середній строк погашення та, ймовірно, набагато менше є суб’єктом валютного ризику та
закривається як термінова позика.
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Что такое проектное финансирование?
Проектное финансирование – это процесс финансирования особенной экономической единицы, которую
создают спонсоры, а кредиторы распределяют риски бизнес капитала, а финансирование распределяется прямо
из самого проекта. В процессе проектного финансирования создается ценность, уменьшая расходы на
финансирование, устанавливая финансовую гибкость спонсоров, увеличивая коэффициенты левериджа, избегая
экологических рисков, снижая корпоративные налоги, улучшая риск-менеджмент и уменьшая затраты,
связанные с рыночными отклонениями. Однако трансакции проектного финансирования являются
комплексными мерами, они имеют более высокие затраты на стоимость займа по сравнению с традиционным
финансированием, а соглашения затратны по времени. Наряду с описанием экономической мотивации для
использования проектного финансирования эта статья предоставляет детали по характеристикам и игрокам
рынка проектного финансирования, представляет новые тренды рынка проектного финансирования и
предоставляет некоторую статистику относительно деятельности займов проектного финансирования между
2000 и 2014 годами. Статистический анализ показывает, что кредиты проектного финансирования для
американских кредиторов имеют более высокую кредитную маржу и разовый комиссионный сбор, и имеют
более высокий размер займа по отношению к размеру соглашения по сравнению с размером соглашения в
сравнении с займами для кредиторов, расположенных в Западной Европе. Наоборот, кредиты, погашенные в
США, имеют более короткий средний срок погашения и, вероятно, намного меньше являются субъектом
валютного риска и погашаются как срочный заем.
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