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#InvestEU: Az Európai Beruházási Alap (EIF) és az UniCredit 1 milliárd euróra emelte
a közép- és kelet-európai innovatív kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelkeret
összegét
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500 millió euró többletfinanszírozás kilenc közép- és kelet-európai ország innovatív
vállalkozásainak támogatására
A hitelkeret kilenc helyi bankon és hat lízingcégen keresztül érhetőek el
Várhatóan mintegy 1300 kkv részesül támogatásban

Az EIF és az UniCredit kilenc ország innovatív kis- és középvállalkozásainak, valamint kisméretű, közepes tőkeerejű
(small mid-cap) vállalkozásainak finanszírozását elősegítő InnovFin kkv garanciakeret kibővítéséről állapodott
meg. Az új megállapodás lehetővé teszi, hogy az UniCredit Közép- és Kelet-Európában működő kilenc bankján és
hat lízingcégén keresztül Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában, Horvátországban, a Cseh Köztársaságban,
Szlovákiában, Magyarországon, Romániában, Szerbiában, és Szlovéniában további 500 millió euró finanszírozást
nyújtson innovatív vállalkozások részére. A felsorolt országok kis- és középvállalkozásai, valamint közepes
tőkeerejű vállalkozásai az UniCredit széleskörű közép- és kelet-európai hálózatán keresztül így összesen 1 milliárd
eurós hitelkerethez juthatnak hozzá.
A tranzakció a Horizon 2020, az EU kutatás-fejlesztési és innovációs politikáját meghatározó keretprogram és az
Európai Stratégiai Beruházási Alap (European Fund for Strategic Investments, EFSI) támogatását élvezi, amely az
Európai Beruházási Terv alappillére.
A Bosznia-Hercegovinában és Szerbiában működő bankok és a szerbiai lízingcég az EIF által és a Horizon 2020
alapján nyújtott garancia támogatását élvezik, míg a Bulgáriában, Horvátországban, a Cseh Köztársaságban,
Szlovákiában, Magyarországon, Romániában és Szlovéniában működő bankokkal és lízingcégekkel megkötött
garanciaszerződések támogatását az EFSI pénzügyi pillére biztosítja.
Lilyana Pavlova, az EIB alelnöke a következőket nyilatkozta: „Az UniCredittel kötött keretmegállapodásunk
mostani, második bővítése a két fél közti együttműködés sikerességének további bizonyítéka. Meglévő
kapcsolatunkra építve együttes erővel továbbra is olyan, hatékony megoldások kidolgozásán fáradozunk, amelyek
támogatást nyújtanak azoknak, akiknek arra szükségük van. Ezáltal meg tudjuk valósítani szakpolitikai
célkitűzéseinket. A KKE régió piaci hiányosságainak felszámolása során ez különösen fontos”. Alessandro Tappi,
az EIF befektetési vezetője hozzátette: „A ma aláírt megállapodás 500 millióról 1 milliárd euróra növeli a mintegy
1300 kkv és mid-cap vállalat rendelkezésére álló teljes hitelkeret összegét. Ez is bizonyítja az EIF és az UniCredit
elkötelezettségét, hogy növeljék a Közép- és Kelet-Európában működő kkv-k számára elérhető hitelek volumenét”.
Gianfranco Bisagni és Niccolò Ubertalli, az UniCredit közép- és kelet európai régió kereskedelmi banki társvezérigazgatói szerint: „Az UniCredit az utóbbi nyolc év során több mint tíz kezdeményezést indított az EIF-fel
együttműködésben a KKE régióban, együttesen 1,7 milliárd eurót meghaladó összegben. Ide tartozik a JEREMIE,
az EIF RSI, az SME Initiative, a COSME, a Microfinance Facility, az WB EDIF, az EAFRD, az EaSI és az InnovFin kkv
garancia. Az említett uniós pénzügyi eszközöknél kimutatott eddigi keretfelhasználás meghaladta az 50%-ot,
ezáltal a régióban több mint 5 ezer ügyfél részesült finanszírozásban.
Az InnoFin kkv-garanciakeretnek köszönhetően eddig több mint 350 UniCredit-ügyfél innovatív projektjének
megvalósításához nyújtottunk hitelt. A garanciakeret összegének 1 milliárd euróra történő megduplázásával
támogatjuk a közép- és kelet-európai országok innovatív kis- és középvállalkozásainak fejlődését, könnyebb
hozzáférést biztosítunk számukra a finanszírozáshoz és elősegítjük a helyi gazdaságok fellendülését. Mindez
bizonyítja elkötelezettségünket az ügyfeleink kiszolgálása iránt a közép- és kelet-európai régióban”.
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A megállapodás tükrözi az EU elkötelezettségén azon konkrét kezdeményezések mielőbbi elindítása iránti,
amelyek célja a hitelezési aktivitás növelése és garancia biztosítása olyan ügyletekhez, amelyek ösztönzik a
munkahelyteremtést és a növekedést az EU-ban.
Az EIF
Az Európai Beruházási Alap (European Investment Fund – EIF) az Európai Beruházási Bank csoport tagja. Fő küldetése, hogy támogassa az
európai mikro-, kis- és középvállalkozásokat (kkv-k) azáltal, hogy segíti forráshoz jutásukat. Az EIF kifejezetten ezt a piaci szegmenst
megcélzó kockázati és növekedési tőke, garancia- és mikrofinanszírozási instrumentumokat alakít ki és fejleszt. E szerepében az EIF
előmozdítja az EU célkitűzéseit, támogatva az innovációt, kutatást és fejlesztést, vállalkozói szellemet, növekedést és munkahelyteremtést.
Az EIF-nek az Európai Stratégiai Beruházási Alap (EFSI) 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, 26 milliós ügyfélköre rendelkezésére.
Az UniCredit kínálatában a helyi és nemzetközi szakértelem egyaránt elérhető ügyfelei számára, akiknek európai bankhálózatán keresztül
páratlan hozzáférést nyújt 14 országra kiterjedő fő piacainak vezető bankjaihoz: Olaszországban, Németországban, Ausztriában, BoszniaHercegovinában, Bulgáriában, a Cseh Köztársaságban, Horvátországban, Magyarországon, Oroszországban, Romániában, Szerbiában,
Szlovákiában, Szlovéniában és Törökországban. 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 alappilléreként „first loss” garanciák nyújtásával fedezi a hitelezési
veszteségeket. Az ESBA ezáltal elősegíti azt, hogy az Európai Beruházási Bank több – és sok esetben kockázatosabb – projektet is
támogasson. Az ESBA konkrét eredményei már most is láthatóak. Az ESBA keretében finanszírozásra jóváhagyott projektek és
megállapodások várhatóan a 28 tagállam több mint egymillió kkv-ját érintő, több mint 458,8 milliárd eurónyi összegű beruházást
mobilizálnak .
Az Európai Beruházási Tervre vonatkozó további részletek itt találhatók.
Az InnovFin
Az InnovFin kkv-garanciakeret a Horizon 2020 program által támogatott „Uniós InnovFin finanszírozás innovátoroknak" kezdeményezés
keretében jött létre. 25 000 euró és 7,5 millió euró közötti hitelekre nyújt garanciát és viszontgaranciát, hogy ezáltal segítse elő az innovatív
kis- és közepes vállalatok, valamint a kisméretű, közepes tőkeerejű (maximum 499 főt foglalkozató) vállalkozások hitelhez jutását. A
garanciakeretet az EIF kezeli, és pénzügyi közvetítőkön – bankokon és más pénzügyi intézményeken – keresztül teszi elérhetővé az EUtagállamokban és a társult országokban. A garanciakeret révén a pénzügyi közvetítőknek az EIF nyújt garanciát a bevont hitelekből keletkező
veszteségeik arányos részére.
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