Produtos financeiros da CF
Subvenção e empréstimo padrão

O KfW Banco de Desenvolvimento utiliza
subvenções e empréstimos padrões de fundos
do orçamento federal como instrumentos
financeiros de Cooperação Financeira (CF)
com países emergentes e em
desenvolvimento.
O mandatário é o Governo Federal Alemão.
Na CF, o KfW Banco de Desenvolvimento utiliza o dinheiro proveniente do orçamento federal
em forma de subvenções e empréstimos altamente subvencionados (empréstimos padrões) a
países subdesenvolvidos.

Características principais
–
–

–

A utilização destes fundos de fomento serve para financiar projetos em países em
desenvolvimento e países emergentes.
O objetivo dos projetos é combater a pobreza e/ou proteger o meio ambiente e o clima para, com isso, garantir a melhoria sustentável das condições de vida das pessoas nos países parceiros.
Os receptores das subvenções /empréstimos provenientes de fundos do orçamento
federal são estados, que geralmente encaminham os fundos emprestados a entidades
estatais encarregadas do projeto.

Na CF alemã, subvenções provenientes do orçamento federal são concedidas principalmente
a países pobres e subdesenvolvidos, os chamados LIC (Low Income Countries). O dinheiro
destas subvenções não é reembolsado. No entanto, determinados critérios da política de
desenvolvimento devem ser considerados, estes incluem o comprometimento e a responsabilidade própria do país parceiro. Para os projetos que fazem contribuições diretas para a redução da pobreza ou para a proteção de patrimônios públicos globais – tais como as florestas
tropicais – os países mais desenvolvidos, os chamados Lower Middle Income Countries
(LMIC) e Upper Middle Income Countries (UMIC), também recebem subvenções.
Os empréstimos padrões provém inteiramente do orçamento federal. Servem para financiar projetos de desenvolvimento em LMIC e UMIC. Estes são emitidos pelo KfW Banco de
Desenvolvimento a condições especiais e juros baixos acordados internacionalmente pela
International Development Association (IDA). As condições da IDA estipulam que países com
uma renda per capita anual de, atualmente, até 1.985 US$ obtêm empréstimos a uma taxa de
juros de 0,75 % ao ano e um prazo de 38 anos, com 6 anos livres (edição: 2016). Países em
desenvolvimento, que excedem o limite de renda per capita anual acima citado, pagam juros
com uma taxa de 2,0 % ao ano por um período de 30 anos, incluindo 10 anos livres. Ao contrário das subvenções, os empréstimos a juros baixos devem ser reembolsados pelo país
parceiro.

Pedidos de financiamento
Pedidos de financiamento devem ser justificados com informações significativas sobre o projeto planejado a ser financiado. Os contatos para subvenções e empréstimos padrões são os
respectivos departamentos regionais do KfW Banco de Desenvolvimento, e-mail: info@kfwentwicklungsbank.de
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