#InvestEU: Az EIF és az UniCredit által a közép- és keleteurópai innovatív kkv-knak nyújtott finanszírozási keret
félmilliárd euróra bővült
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Az Európai Beruházási Alap (EIF) és az UniCredit megállapodást írt alá az InnovFin kkv-garanciakeret
bővítéséről, amely finanszírozási hozzáférést biztosít innovatív kis- és közepes vállalkozásoknak (kkv-k),
valamint kisméretű, közepes tőkeerejű (small mid-cap) vállalkozásoknak nyolc országban. Az új
megállapodás lehetővé teszi az UniCredit számára, hogy bankjai és lízingcégei révén további 340 millió
eurós finanszírozást kínáljon innovatív vállalatoknak Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában,
Horvátországban, a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában, Magyarországon, Romániában és Szerbiában. Az
eredeti 160 millió eurós hitelkeretösszeget beleértve a kkv-k és a közepes tőkeerejű vállalkozások a fent
említett országokban már összesen félmilliárd eurónyi hitelkerethez juthatnak hozzá.
A tranzakció a Horizon 2020, az EU kutatás-fejlesztési és innovációs politikáját meghatározó
keretprogram és az európai beruházási terv alappillérét képező Európai Stratégiai Beruházási Alap (EFSI)
támogatását élvezi.
A Bosznia-Hercegovinában és Szerbiában működő bankok az EIF által a Horizon 2020, az EU kutatásfejlesztési és innovációs politikáját meghatározó keretprogramja alapján nyújtott garancia támogatását
élvezik, míg Bulgáriában, Horvátországban, a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában, Magyarországon és
Romániában az Európai Stratégiai Beruházási Alap (EFSI) keretében nyújtják a garanciát.
Jyrki Katainen, az Európai Bizottság munkahelyteremtésért, növekedésért, beruházásokért és
versenyképességért felelős alelnöke így nyilatkozott: „Az Európai Stratégiai Beruházási Alap földrajzi
kiterjedtsége kiemelkedő fontosságú, és az UniCredittel kötött mai megállapodásunk alapján hat középés kelet-európai ország részesül majd a támogatásból. E tagállamok – valamint két szomszédos ország
– kkv-i most az UniCredithez folyamodhatnak olyan hitelekért, amelyekre az EU vállal garanciát, és
amelyek segítségével beindíthatják vagy továbbfejleszthetik vállalkozásaikat.”
Az EIF vezérigazgatója, Pier Luigi Gilibert hozzátette: „A keretmegállapodásunkban eszközölt emeléssel
mától több mint 500 innovatív kkv részesülhet az UniCredit 13 leányvállalata által biztosított új
finanszírozási lehetőségekből, nyolc különböző országban. Az UniCredit a korábbi InnovFin-nel
kapcsolatos tapasztalataira támaszkodik, erős fókusszal a kkv-kra és közepes tőkeerejű vállalkozásokra,
valamint kiterjedt közép- és kelet-európai fiókhálózatára, ahol magas növekedési potenciállal rendelkező
vállalkozásokat céloz meg, miközben erősíti az innovációt és a vállalkozási kedvet.”
Carlo Vivaldi, az UniCredit közép-és kelet-európai divíziójának vezetője elmondta: „Az emelt összegű
keretmegállapodás révén tovább segíthetjük az innovatív kkv-k fejlődését, könnyebb hozzáférést
biztosítunk számukra a finanszírozáshoz és elősegítjük a helyi gazdaságok fellendülését. Ez tovább
erősíti elkötelezettségünket az ügyfeleink kiszolgálása iránt a közép-és kelet-európai régióban.”
A megállapodás tükrözi az EU azon elkötelezettségét, hogy minél hamarabb olyan konkrét
kezdeményezéseket indítson el, amelyek célja, hogy felgyorsítsák a hitelezést és olyan ügyletekhez
nyújtson garanciát, amelyek képesek ösztönözni 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 EIFnek az Európai Stratégiai Beruházási Alap (EFSI) keretében végzett tevékenységéről további információk itt érhetők
el.
Az UniCredit
Az UniCredit egy erős páneurópai csoport, amely egyszerű kereskedelmi banki modell szerint és teljesen integrált
vállalati és befektetési banki szolgáltatásokkal áll egyedülálló nyugat-, közép- és kelet-európai hálózatán keresztül
kiterjedt, 25 milliós ügyfélköre rendelkezésére.
Az UniCredit egyszerre kínál helyi tapasztalatot és nemzetközi elérést, világszerte ügyfelei rendelkezésére állva és
támogatva őket, példanélküli hozzáférést biztosítva számukra vezető bankokhoz 14 fő piacán és világszerte
további 19 országban. Az UniCredit európai bankhálózatába Olaszország, Németország, Ausztria, BoszniaHercegovina, Bulgária, Horvátország, a Cseh Köztársaság, Magyarország, Románia, Oroszország, Szlovákia,
Szlovénia, Szerbia és Törökország tartozik.
Az európai beruházási terv
Az Európai Stratégiai Beruházási Alap (EFSI) a Juncker-terv alappilléreként fedezi a hitelezési veszteségeket és
ezáltal hozzájárul ahhoz, hogy az EIB részt vállaljon több, gyakran magasabb kockázatú projektben. Az EFSI máris
mérhető eredményeket tud felmutatni. Az Alap keretében történő finanszírozásra ez idáig jóváhagyott projektek
és megállapodások várhatóan több mint 284 milliárd euró értékű beruházást indítanak el a 28 tagállamban és
több mint 611 000 kkv-t támogatnak.
Az európai beruházási tervről további információ itt érhető el.
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
EU-tagállamokban 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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