KÖZLEMÉNY
Idén is tovább bővül az EXIM Exportélénkítési Hitelprogramja (EHP)
Dr. Szabó László külgazdasági és külügyminiszter-helyettes és Urbán Zoltán, az állami tulajdonban
lévő Eximbank (EXIM) vezérigazgatója együttműködési megállapodást írt alá 15 hazai kereskedelmi
bankkal, melynek értelmében a programban részt vevő hitelintézetek megújítják az EXIM-mel
kötött két éven túli futamidejű, kedvezményes kamatozású refinanszírozási szerződéseiket.
A mai napon 15 kereskedelmi bank írta alá az együttműködési megállapodást a Külgazdasági és
Külügyminisztériumban Budapesten. A két éven túli export előfinanszírozási programhoz csatlakozott
a Budapest Bank Zrt., a CIB Bank Zrt., a Commerzbank Zrt., az Erste Bank Zrt., az FHB Bank Zrt., a
Gránit Bank Zrt., a KDB Bank Európa Zrt., a K&H Bank Zrt., az MKB Bank Zrt., az NHB Bank Zrt., az
Oberbank AG magyarországi fióktelepe, az OTP Bank Nyrt., a Raiffeisen Bank Zrt., a Takarékbank Zrt.
és az UniCredit Bank Hungary Zrt. Az aláírt keret-megállapodásoknak köszönhetően a következő egy
évben összesen mintegy 142 Mrd forint értékben áll devizaforrás a hazai kis-, közepes- és
nagyvállalatok számára exportkapacitásaik bővítésére 2-5 éves futamidővel, mely a hitelintézeti
igények alapján tovább bővíthető.
Dr. Szabó László miniszterhelyettes az aláírás előtt kiemelte: „A megállapodás hatékonyan szolgálja a
Kormány külgazdaság-politikájának stratégiai céljait, kiemelten, hogy Európában nálunk legyen a
legmagasabb az export aránya a GDP-hez mérten. Fontos, hogy a hazai hozzáadott érték tovább
növekedjen az exportban a kis- és közepes vállalkozások számával együtt, ezért ösztönöznünk kell
külpiaci megjelenésüket. Bízom benne, hogy az EXIM és hitelintézeti partnerei segítségével egyre
több magyar vállalkozás tud élni az átalakult, vállalat-centrikus gazdaságfejlesztési
intézményrendszer által kínált lehetőségekkel.”
Urbán Zoltán, az EXIM vezérigazgatója hozzátette: „A hitelintézeti együttműködések kiemelt
jelentőségűek az EXIM számára, jelenleg a kedvezményes EXIM források 74%-a így jut el a hazai
vállalkozásokhoz. A refinanszírozási állomány a terveink szerint idén átlépi az 500 Mrd forintot. Ebből
400 Mrd forintot tesz majd ki év végéig a két éven túli export előfinanszírozó refinanszírozási termék,
mely az EHP legrégebbi és legszélesebb körben igénybe vett terméke, és mely a hazai KKV szektor
számára jelent kedvező és hatékony finanszírozási formát.”
A kereskedelmi banki partnereken keresztül, euróban és dollárban igénybe vehető exportcélú
előfinanszírozási program előnye többek között, hogy áru- és szolgáltatásexport, feldolgozott
mezőgazdasági termékek, valamint az exportőrök mellett azok beszállítói is finanszírozhatóak. Az
egyszerűsített dokumentációs igényű és gyorsított eljárásrendű, két éven túli, fix kamatozású, CIRR
(Commercial Interest Reference Rate) alapú konstrukcióban a finanszírozás a jelenlegi kondíciók
mellett euróban 0,84% és 4,1% közötti éves kamattal vehető igénybe.
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