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Állami exportösztönzés

Külgazdasági és Külügyminisztérium tulajdonosi 
felügyelete alatt
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Stratégiai célok

• A magyarországi exportáló vállalkozások és beszállítóik 

támogatása

• Az exportkapacitások bővítésének finanszírozása és 

biztosítása

• EXIM exportösztönző stratégiája által meghatározott 

dinamikus növekedés és aktív hitelkihelyezés



A bank és a biztosító integrációja
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INTEGRÁLT MŰKÖDÉS

KÖZÖS VEZETÉS

KÖZÖS SZERVEZET



A versenyképesség fokozása 
érdekében
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Az EHP célja

• A magyar export-szektor, kiemelten a kkv szektor 

versenyképességének erősítése

• Az exportcélú beruházások, ezen keresztül a 

munkahelyteremtés ösztönzése 

• A magyar kkv-k exportpiaci pozíciójának javítása, hazai 

beszállítói tevékenységük finanszírozási hátterének 

megerősítése

• A magyar pénzügyi közvetítőrendszer, azaz a 

bankrendszer hitelezési képességének és készségének 

erősítése
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Bővülés
2012

7 kereskedelmi banki partner, € 150 M keret
• 2 éven túli export előfinanszírozás

2013 március

13 kereskedelmi banki partner, € 400 M keret

• 2 éven túli export előfinanszírozás

• exportcélú beruházási hitel

2014

21 hitelintézeti partner, € 1 Mrd keret

• 2 éven túli export előfinanszírozás

• exportcélú beruházási hitel

• 2 éven belüli export előfinanszírozás

• lízing finanszírozás

• hitelfedezeti garanciaprogram

• faktoring refinanszírozás
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Feltételek
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164 bp –
átlagos 

felár (2014)

400 bp –
maximális 

felár

• 1 MRD EUR keret /folyamatosan bővülő/

• Kedvezményes kamatozás

• CIRR 0,96% és EU Referencia kamat: 0,34% 

• 4% maximális, 1,74% átlagos marzs



Jelenlegi partnereink
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Előnyök

• Forgóeszköz-finanszírozás közvetlen áru- és 

szolgáltatásexporthoz, illetve exporthoz kapcsolódó áru és 

szolgáltatás beszállítói tevékenységhez

• Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak

• egyedi konstrukciókban nagyvállalatoknak is /beszállítók 

erősítése/

• Fix kamat 

• Rugalmas futamidő: 0,5-10 év

• Hitelkiváltás, átvállalás 

• Hitel rendelkezésre tartása folyamatos

• Devizanem EUR/USD/HUF

• Feldolgozott mezőgazdasági termékek finanszírozhatósága
9



EHP termékpaletta

beszerzés termelés kiszállításberuházás, befektetés árbevétel realizálás

2 éven belüli export 
előfinanszírozó 
refinanszírozás

Hitelfedezeti Garancia Program

Export utófinanszírozó 
refinanszírozás

export előfinanszírozás export utófinanszírozás

Exportcélú beruházási 
hitel refinanszírozása

Exportcélú lízing 
refinanszírozási hitelkeret

2 éven túli export 
előfinanszírozó 
refinanszírozás

Exportcélú faktoring 
refinanszírozás

Faktoring biztosítás 
(CF módozat)

Vevőhitel-biztosítás
(V módozat)

Export akkreditív igazolás 
biztosítása 

(AI módozat)

Szállítóihitel leszámítolás 
biztosítása

(KV módozat)

Befektetésihitel-biztosítás
(BH)

befektetés, beruházás 
finanszírozás

Mikrohitel Program



EXIM Képviseletek

• kiemelt célcsoport: kkv szektor (exportőrök és 

beszállítóik)

• cél: hatékony elérés a vállalkozások székhelyéhez közel
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Képviseleti irodák helyszínei
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Képviseleti irodák

• További nyitások várható időpontja: 2015. január-február

• nem bankfiókok, hanem kirendeltségek

• szervezet: 3-4 fő irodánként

• területi lefedettség: vállalkozások, regionális gazdasági 

központok, valamint hitelintézeti régiós központokhoz 

közel
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A képviseleti hálózat célkitűzései
1. Kapcsolattartás a helyi vállalkozásokkal

• ügyféltájékoztatás, edukáció

• ügyféltalálkozók, ügyféltárgyalások

• igények (kérelmek) előszűrése

• közvetítés az ügyfél és az EXIM központi munkatársai 

között

• több ügyfelet érintő találkozók, work-shop-ok szervezése 

és lebonyolítása
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az EXIM termékei által nyújtott előnyök 
ismertségének növelése



A képviseleti hálózat célkitűzései
2. A hitelintézeti partnerség erősítése

• kapcsolatépítés a partner bankok helyi képviselőivel

• bankok értékesítési szakembereinek termékszintű 

képzése

• közös ügyféltárgyalások

• részvétel előadóként a banki partnerek által szervezett 

work-shop-okon

• Helpdesk: kérdések, problémák 

megválaszolása/megoldása
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A képviseleti hálózat célkitűzései
3. Kapcsolattartás egyéb helyi partnerekkel

• önkormányzatok: helyi településvezetők, képviselők

• Egyéb kormányzati szervek

• állami és civil gazdaságösztönző, exportösztönző 

szervezetek (HITA, MNKH, helyi illetőségű kamarák, 

érdekképviseleti szervek)
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hatékony információáramlás kialakítása
partnerekkel közös fórumok, 

szakmai rendezvények szervezése
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