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KÜLDETÉSÜNK

Magyar vállalkozások exportpiacokon
való közvetlen és közvetett megjelenésének és
nemzetközi versenyképességük növelésének támogatása
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ÚJ STRATÉGIAI CÉLOK, ÉRTÉKEK ÉS ESZKÖZÖK
AZ EXIM TESTRESZABOTT
PÉNZÜGYI MEGOLDÁSAIVAL MEGKERÜLHETETLEN
SZEREPLŐ A VÁLLALKOZÁSOK EXPORTTEVÉKENYSÉGÉBEN
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NÖVEKEDÉS-ORIENTÁLTSÁG
 Alapvető küldetésünk a nemzetgazdasági célok szempontjából fontos területeken tapasztalható piaci
hiányosságok (beszállítóként vagy direkt exportőrként működő KKV-k finanszírozása, nem piacképes exportra
jutás finanszírozása, tőkeági finanszírozás, projektfinanszírozás) esetében a finanszírozói/kockázatvállalói
szerep betöltése.
 A minőségi szempontok érdekében az EXIM kibővíti a befogadható ügyletekkel szemben támasztott
követelményeket és ezzel összefüggésben az eredményesség visszamérésének módszertanát. Legjobb
gyakorlatként EIB, Világbank által alkalmazott módszertanokat vesszük figyelembe.
 Az EXIMBANK és a MEHIB együttes export lefedettségi mutatója a válság előtti időszakban 1,5-2,5% között
mozgott, melyet a válság alatti csökkenést követően 2014-ben már meg is haladt (2,7%); 2016-ot követően az
addig fokozatosan növekvő export lefedettségi mutató szinten tartását valószínűsítjük (3,3-3,4%), mivel a
kitörési pontként definiált KKV-nak az exporton belüli súlya jóval kevésbé meghatározó
 Az EXIM eddigi növekedési üteme jelentősen meghaladta a vállalati hitelpiac bővülését. Jelenleg mintegy 10%
súllyal veszünk részt a vállalkozások finanszírozásában, és a megváltozott piaci helyzetben részesedésünk
további bővítésével nem számolunk.
 A KKV ügyfelek száma és a portfolión belüli részaránya is fokozatosan növekszik, és stratégiai időtávon
meghaladja a portfolió 50%-át. Ugyanakkor ügyfélkörünkben az exportot illetve a beszállító láncokat
meghatározó nagyvállalatok továbbra is kiemelt fontosságú partnereink maradnak.

Exportösztönzésben és versenyképességben betölteni kívánt szerepünket a továbbiakban a
minőségi, hatékonysági célok fokozott figyelembevételével növeljük
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FELELŐSSÉGTUDAT
 A tevékenységünk alapvető pilléreinek tekintjük az átláthatóság biztosítását, a pénzmosás és a korrupció elleni
harcot, a felelősségteljes viselkedést, a tiszteletet szervezeten belül és ügyfeleink iránt.
 Az ügyletek felmérése során fokozott figyelemmel vagyunk a környezetvédelmi szempontokra, és mi magunk is
környezettudatos magatartást valósítunk meg a működésünk során.
 Kockázatmegosztó (risk sharing) megoldásokkal törekszünk a tőkeigény és a koncentrációs kockázatok
csökkentésére.
 A tiszta, egyértelmű döntési és felelősségi körök fenntartása mellett erősítjük a szervezeti kohéziót, ösztönző
teljesítményértékelést alakítunk ki.
 A konstrukciók kidolgozásánál és a konkrét üzleti döntéseknél a nemzetgazdasági hasznok (adóbevételek, GDP
hozzájárulás, hozzáadott érték, foglalkoztatottság, innováció) és a felhasznált költségvetési források
(kamatkiegyenlítés) pozitív egyenlegének a maximalizálása minden esetben meghatározó szempont lesz.
 Magasabb kockázat vállalására elsősorban a nemzetgazdasági szempontból nagyobb magyar hozzáadott
értékű, ill. a befektetéssel/beruházással arányos, tartós hozzáadott értéknövekedést biztosító ügyletekben
kerülhet sor.

Piaci hiányosságokat lefedő megoldásokat kínálunk a vállalatok teljes életciklusára a
gazdaságpolitikai célok szolgálatában
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TUDÁSKÖZPONTÚSÁG
Ügyféledukáció
• A HIPA és az MNKH oktatási programok
rendszeres előadójaként már jelenleg is
bővítjük a mikro és KKV tulajdonosi kör
pénzügyi- és bankszakmai ismereteit – ezt
az aktivitást a jövőben kiterjeszteni szándékozunk.
• A KKM, az MNKH és a HIPA együttműködésével indított „Exportra fel!” fórumsorozatot folytatni és kiterjeszteni fogjuk
•

A KKM oktatási programok és előadások a
külgazdasági attasék, nagykövetségi munkatársak export-finanszírozási ismereteinek fejlesztését szolgálja.

•

Együttműködéseket alakítunk ki felsőoktatási intézményekkel a jövő exportszakértőinek gyakorlati képzése céljából.

Célunk a legjobb ECA (Export Credit Agency/Exportügynökség) gyakorlatok
elsajátítása és alkalmazása
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EGYÜTTMŰKÖDÉS


A támogatások és az EXIM banki/biztosítói szolgáltatásainak igénybevételében „egyablakos” ügyintézésre
törekszünk, a fejlesztési elképzeléseket a támogatást nyújtó intézményekkel közösen, összefüggéseiben
bíráljuk el.



A pénzintézeti kapcsolati hálózatot a Külgazdasági és Külügyminisztérium által meghirdetett Keleti és Déli
Nyitás politikájával összhangban, valamint az exportőri mozgásokat követve tartjuk fenn és folyamatosan
bővítjük.



A külső partneri kör bővítésében az alábbi csoportokra fókuszálunk:
• Exportfinanszírozásban kevésbé aktív kereskedelmi bankok
• A kiemelt régiók fejlesztési bankjai, illetve megfelelő kockázatú kereskedelmi bankok
• Új hazai közvetítő partnerek
• Kormányzati stratégiai megállapodást aláíró exportőr vállalatok
• Multilaterális finanszírozási intézmények, kereskedelmi hitelbiztosítók



A külgazdasági intézményrendszert aktívan használjuk az ügyfelek/ügyletek becsatornázásában és az
üzletkötések véghezvitelében



A kiemelt kormányzati stratégiai programokat (Irinyi terv, Digitális gazdaság, Kárpát-medencei gazdasági
integráció) saját aktivitásunkkal is támogatjuk.

A partnerségben rejlő szinergiahatások maximalizálására törekszünk
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JÖVŐORIENTÁLTSÁG
 Stratégiánk alapvető eleme az innovatív, piacra belépő, valamint a hatékonyságnövelést célul kitűző
vállalkozások támogatása tőkeági finanszírozási és banki/biztosítói megoldásokkal.
 Az exporthitelek penetrációjának javítását marketing eszközökkel és stratégiai együttműködésekkel is javítani
kívánjuk.
 Kockázatkezelési módszertanunkat bővíteni fogjuk annak érdekében, hogy alacsony összegű
vevőkockázatokat standardizált minősítési és kötelezettségvállalási eljárási rend mellett vállalhassunk KKV
ügyfeleink rugalmasabb kiszolgálása érdekében.
 Az ügyfélelégedettség javítása érdekében értékesítési tevékenységet támogató és követő rendszert vezetünk
be egy CRM program első elemeként.
 Elektronikus ügyfélportál segítségével fogjuk javítani a hatékonyságot, ill. az ügyfélkiszolgálás minőségét
(ügyféldokumentumok feltöltése, adatszolgáltatás, refinanszírozási partnerkommunikáció).

Ügyfeleink támogatása és saját munkánk esetében egyaránt
a hatékonyság növelését és az innovációt állítjuk a fókuszba
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MIBEN FOGJUK MÉRNI SIKERESSÉGÜNKET

Pozitív nemzetgazdasági hatás, azaz GDP növekedés és
költségvetési bevételek generálása

Export-lefedettségi mutató, azaz EXIM részvétel a magyar
export finanszírozásában és biztosításában

KKV ügyfelek számának, és a részükre nyújtott szolgáltatások
arányának bővülése
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VÍZIÓ - HOL LESZÜNK 5 ÉV MÚLVA?

Testreszabott pénzügyi megoldásainkkal megkerülhetetlen
szereplőkké válunk a vállalkozások exporttevékenységében

 Az exportáló vagy exportban beszállítóként közreműködő KKV-k
finanszírozásában és biztosításában elsőszámú partnerek vagyunk.

 Döntően hozzájárulunk a kormányzati programokban
ágazatok, szegmensek és célok fejlődéséhez.

kiemelt

 Ügyfeleink
exportpiaci
térnyeréséhez
programokban kiemelt szerepet vállalunk.

képzési

szükséges

 Kölcsönös előnyökön alapuló együttműködésben dolgozunk
stratégiai partnereinkkel üzleti terveink és a külgazdasági stratégia
megvalósításáért.
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