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Az UniCredit az EIF InnovFin garanciaeszközön keresztül a COVID-19válsághelyzet leküzdése érdekében hozott intézkedésekre építve támogatja
kilenc közép- és kelet-európai ország kkv-it és közepes tőkeerejű vállalkozásait



Az InnovFin garanciakeret kilenc helyi banknál és hat lízingcégnél vehető igénybe forgóeszközhitelre és
beruházások finanszírozásához
Az InnovFin keret 1 milliárd eurós kezdeti összegéből mintegy 600 millió euró már elérhető a COVID-19
következményeinek enyhítése érdekében alkalmazott speciális feltételek mellett

Az UniCredit csatlakozott az Európai Beruházási Alap (EIF) COVID-19 támogatási csomagjához, amely lehetővé teszi a
bank számára, hogy a kke-régió kis-és középvállalkozásai (kkv) és közepes tőkeerejű vállalkozásai részére a korábbi 50
helyett 80 százalékos EIF-garanciával, egyszerűsített jogosultsági feltételek mellett nyújtson forgóeszközhitelt. Az új
intézkedések az InnovFin garancia alkalmazását az eddig már támogatott kis- és középvállalkozások, valamint a
kisméretű közepes tőkeerejű vállalkozások mellett a nagyméretű közepes tőkeerejű vállalkozásokra is kiterjesztik.
Ezenkívül a digitális technológiák elterjedésének és a vállalkozások digitális átállásának további támogatása érdekében
az InnovFin garancia már a digitális átállás finanszírozására is felhasználható. Az ügylet a Horizont 2020, az EU kutatásfejlesztési és innovációs politikáját meghatározó keretprogram, és az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA)
támogatását élvezi, amely az Európai Beruházási Terv központi eleme.
Az új intézkedések lehetővé teszik az UniCredit számára, hogy jelentős támogatást nyújtson a Bosznia-Hercegovinában,
Bulgáriában, a Cseh Köztársaságban, Horvátországban, Magyarországon, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában és
Szlovéniában működő vállalatoknak.
„E kezdeményezéssel folyamatos támogatást kínálunk a vállalkozásoknak a COVID-19-veszélyhelyzetből fakadó
likviditási problémák kezeléséhez – mondta Gianfranco Bisagni és Niccolò Ubertalli, az UniCredit Commercial
Banking CEE két társ-vezérigazgatója. – E konkrét lépés célja a cash flow folyamatosságának biztosítása a vállalatok
számára a jelenlegi kivételes és nehéz időkben forgóeszköz-finanszírozás nyújtása révén. Az UniCreditnél meghatározó
és konkrét intézkedéseket hozunk a vállalatok támogatása érdekében, és teljes mértékben elkötelezettek vagyunk a
reálgazdaság támogatása iránt.”
„Készen állunk arra, hogy részt vállaljunk az európai intézmények és országok által tervezett széles körű
intézkedésekben, és az Európai Beruházási Alappal kötött megállapodás lehetővé teszi, hogy a közép- és kelet-európai
vállalkozók számára megadhassuk azt a támogatást, amelyre a veszélyhelyzet következményeinek kezeléséhez
szükségük van, ezzel biztosítva a termelési lánc folytonosságát és megalapozva országaik gazdaságának talpra
állítását” – tették hozzá.
2020 júniusától az UniCredit a közép- és kelet-európai országokban 30 garanciaprogramban vesz részt, amelyeket
nemzetközi pénzügyi intézmények és helyi fejlesztési bankok működtetnek, ezáltal összesen 3,8 milliárd euró
potenciális finanszírozással tudja támogatni a kkv-kat és a közepes méretű vállalkozásokat, amelyből 1,2 milliárd eurót
már igénybe is vettek.

A fennmaradó 2,6 milliárd euró magában foglalja a koronavírus-járvány következményeinek leküzdésére elkülönített új
helyi garanciaprogramokat 1,2 milliárd euró összegben, valamint a fent említett, COVID-elemmel bővített 0,6 milliárd
eurónyi garanciakeretet, amelyek célja, hogy elősegítse a régión belüli hitelezést a következő 2–3 évben.

Az Európai Beruházási Alap (EIF)
Az Európai Beruházási Alap az Európai Beruházási Bank csoport tagja. Fő küldetése, hogy támogassa az európai
mikro-, kis- és középvállalkozásokat azáltal, hogy elősegíti forráshoz jutásukat. Az EIF olyan kockázati- és
növekedésitőke-, garancia- és mikrofinanszírozási eszközöket tervez és fejleszt ki, amelyek kifejezetten ezt a piaci
szegmenst célozzák meg. E szerepében az EIF előmozdítja az EU célkitűzéseit, támogatva az innovációt, kutatást és
fejlesztést, a vállalkozói szellemet, a növekedést és a munkahelyteremtést. Az EIF-nek az Európai Stratégiai Beruházási
Alap (ESBA) keretében végzett tevékenységéről további információk itt érhetők el.
Az UniCredit
Az UniCredit sikeres páneurópai kereskedelmi bank, amely teljesen integrált vállalati és befektetési banki
szolgáltatásaival, valamint egyedülálló nyugat-, közép- és kelet-európai hálózatával áll széles ügyfélköre
rendelkezésére. Az UniCredit kínálatában a helyi és nemzetközi szakértelem egyaránt elérhető ügyfelei számára, akiknek
európai bankhálózatán keresztül páratlan hozzáférést nyújt 13 országra kiterjedő fő piacainak vezető bankjaihoz:
Olaszországban, Németországban, Ausztriában, Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában, a Cseh Köztársaságban,
Horvátországban, Magyarországon, Oroszországban, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában és Szlovéniában.
Képviseleti irodáinak és fiókjainak nemzetközi hálózatán keresztül az UniCredit világszerte további 18 országban
szolgálja ki ügyfeleit.
Az Európai Beruházási Terv
Az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) a Juncker-terv egyik alappillére. Veszteségátvállalási („first loss”)
garanciát nyújt, amelynek segítségével az Európai Beruházási Bank több – és sok esetben kockázatosabb –
projektet is támogathat. Az ESBA konkrét eredményei már most is láthatók. Az ESBA keretében finanszírozásra
jóváhagyott projektek és megállapodások várhatóan több mint 458,8 milliárd eurónyi hitelt és támogatást
tesznek majd elérhetővé az EU-tagállamok több mint egymillió kis- és középvállalkozása számára.
Az Európai Beruházási Tervről további információk itt érhetők el.
Az InnovFin
Az InnovFin kkv-garanciaeszköz a Horizont 2020 program által támogatott „Uniós InnovFin finanszírozás
innovátoroknak” kezdeményezés keretében jött létre. 25 000 és 7,5 millió euró közötti hitelekre nyújtott garanciák és
viszontgaranciák révén segíti elő az innovatív kis- és középvállalkozások, valamint a közepes tőkeerejű vállalkozások
hitelhez jutását. A keretet az EIF kezeli, és pénzügyi közvetítőkön – bankokon és más pénzügyi intézményeken –
keresztül teszi elérhetővé az EU-tagállamokban és a társult országokban. A garanciaeszköz révén a pénzügyi
közvetítőknek az EIF nyújt garanciát a bevont hitelekből keletkező veszteségeik arányos részére.
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