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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

5



Kedvezményes kamatozás
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174 bp –
átlagos 

felár (2014)

400 bp –
maximális 

felár

• EUR CIRR 0,83% 

• EU Referencia kamat: 0,34% 

• 4,1% maximális, 1,84% átlagos ügyfélkamat



Jelenlegi partnereink
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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

Versenyképességet javító 
beruházási hitel

Versenyképességet javító 
forgóeszköz hitel

belföldi finanszírozás
befektetés, beruházás 

finanszírozás



Rövid lejáratú biztosítások

C módozat

• könnyebb piacra lépés 
kockázatosabb relációkba

• meglévő vevőinél bővítheti 
forgalmát a halasztott fizetés 
kockázatának lefedése mellett

• kedvezőbb tárgyalási pozíció a 
pénzügyi információk birtokában

• kedvező mértékű minimális 
biztosítási díj (200 000 – 500 000 
Ft)

• a díj független a biztosításra 
felajánlott portfólió nagyságától

CF módozat

• likviditási problémák esetén az 
exportőr hamarabb hozzájut a 
pénzéhez, mint a halasztott 
fizetés futamideje

• az exportőr mentesül a vevő 
nemfizetésének kockázatától

• magas finanszírozási mérték

• jellemzően visszkereset nélküli 
követelésvásárlás (kivéve az 
exportőr hibás teljesítése esetén)

• nincs szükség kiegészítő 
biztosítékokra (bankgarancia, 
akkreditív)
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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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Újdonságok 2015

• Versenyképességet javító hitelek 

• Beszállítói termékcsomag

• 2 éven belüli rulírozó refinanszírozás

• Agrárstratégia
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Versenyképességet Javító Hitelek

• EU-s állami támogatási szabályok alapján

• kkv-k számára

• beruházás és forgóeszköz-finanszírozás

• közvetlenül és EHP keretében is

• program indulása: 2015. I. negyedév
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új mandátum: belföldi finanszírozás



belföldre értékesítő vállalkozások számára is

Belföldi Beruházási Hitel

• hazai KKV-k belföldön 

megvalósuló új 

beruházásaihoz 

kamattámogatott finanszírozás 

• tárgyi eszköz, immateriális 

javak és bérköltségek 

finanszírozása 

• új szolgálgatási, tevékenység-

vagy kapacitásbővítési, illetve 

hatékonyságnövelési céllal

Belföldi Forgóeszköz Hitel

• hazai KKV-k pótlólagos 

forgóeszköz finanszírozásához 

kamattámogatott finanszírozás

• a Belföldi Beruházási Hitelhez 

kapcsolódóan, vagy önállóan is 

igénybe vehető
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Versenyképességet Javító Hitelek
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