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A NÖVEKEDÉSI PÁLYA TÁMOGATÁSA
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FOLYÓSÍTÁSI ADATOK MEGOSZLÁSA VÁLLALATI MÉRET SZERINT 

KKV FÓKUSZ

Érték szerint I. negyedév II. negyedév Összevont 

KKV-k összesen 66.88% 50.95% 56.15%

Nagy vállalkozás 33.12% 49.05% 43.85%

Darabszám szerint I. negyedév II. negyedév Összevont 

KKV-k összesen 84.73% 86.06% 85.49%

Nagy vállalkozás 15.27% 13.94% 14.51%



LÍZING ÁLLOMÁNY AZ EXIMBEN
2018.06.30.

Teljes lízing állomány: 37,9 milliárd HUF

Ebből a KKV lízing állomány: 20,9 milliárd HUF

Összes lízing ügylet: 1238 db

Ebből KKV lízing ügylet: 1013 db



JÖVŐ EXPORTŐREI HITELPROGRAM

MI A JÖVŐ EXPORTŐREI HITELPROGRAM?

A hazai pénzügyi intézmények részére kínált hitel- és lízingkonstrukció, amelyet az Eximbank az európai

uniós és magyar támogatási jogszabályok alapján nyújt. A program célja a magyar cégek (elsősorban a KKV-k)

nemzetközi versenyképességre való felkészülésének, illetve exportpiacra kijutásának elősegítése, az

ezekhez szükséges tárgyi eszközök és forgóeszközök finanszírozás, a foglalkoztatás növelése. A forrást a végső

kedvezményezett ügyfél - a hitel jellegétől függően - általános likviditásfinanszírozásra, belföldön

megvalósuló tárgyi eszközök finanszírozására, termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó,

beruházások finanszírozására használhatja fel .

Belföldi forgóeszköz 
refinanszírozás

Belföldi lízing 
refinanszírozás

Belföldi beruházási 
hitel refinanszírozás



EXPORTÉLÉNKÍTŐ HITELPROGRAM

MI AZ EXPORTÉLÉNKÍTŐ PROGRAM?

A hazai pénzügyi intézmények részére kínált hitel- és lízingkonstrukció, melynek célja, hogy

kedvező feltételű pénzügyi forrással segítse az exportra termelő vagy beszállító magyar

cégeket (elsősorban a KKV-kat), hogy a megrendeléseiket teljesítsék, a szükséges

fejlesztéseket valamint beruházásokat megvalósítsák. A forrást a végső kedvezményezett

ügyfél exportszállításainak előfinanszírozására, exportképességének fejlesztéséhez

szükséges beruházásokra, eszközök beszerzésére fordíthatja.

Exportélénkítő 
forgóeszközhitel

Exportélénkítő lízing
Exportélénkítő 
beruházási hitel



EXPORTÉLÉNKÍTŐ LÍZING

Célcsoport

Futamidő

2-8 év

Finanszírozás célja

Termékjellemzők

 Exportőröknek és beszállítóik számára is nyújtható

 Kiszámítható, fix kamat akár 8 évre

 Nem terheli a vállalkozás állami támogatási keretétÁrbevétel Mérlegfőösszeg Létszám

100 millió EUR 86 millió EUR 499 fő

• Magyarországon működő vállalkozások

• Exportáló vagy exportőrnek beszállító cégek

• KKV és kisebb közepes piaci tőkeerejű 
vállalkozások

• Mezőgazdasági vállalkozások is befogadhatók

Belföldi eszköz beruházás, amely exportárbevétel 
vagy exporthoz kapcsolódó beszállítói árbevétel 
növekedést eredményez



ALÁÍRÓ PARTNEREINK
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