KÖZLEMÉNY
Újabb források az exportfejlesztésre –
Refinanszírozási keretmegállapodást kötött az Eximbank és a Volksbank

A mai napon refinanszírozási keretmegállapodást kötött a Magyar Export-Import Bank Zrt.
(Eximbank) és a Magyarországi Volksbank Zrt. (Volksbank), melyet Nátrán Roland, az Eximbank
vezérigazgatója és Axel Hummel, a Volksbank vezérigazgatója írt alá.
A megállapodás értelmében az Eximbank által létrehozott 10 millió euró értékű hitelkeret az
exportképes magyar kis- és középvállalatok számára lesz elérhető. A kapott hitelkeretből a
Volksbank maximum 5 éves lejáratú euró kölcsönt biztosít a magyar exportáló vállalkozásoknak,
hogy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) alapelveinek megfelelően
kedvező kamatfeltételekkel támogassa exporttevékenységüket.
A Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alatt álló Eximbank küldetése szakosított
hitelintézetként és az exporthitel-ügynökségi feladatokat a Magyar Exporthitel Biztosítóval
(MEHIB) közösen ellátó szervezetként, hogy Magyarország Külgazdasági Stratégiájával és a
Wekerle Tervvel összhangban gazdaságpolitikai ösztönző eszközként funkcionáljon. Ennek
érdekében stratégiai együttműködésre törekszik a hazai kereskedelmi bankokkal, hogy a magyar
exportőrök minél szélesebb körben juthassanak az exporttevékenységet támogató forrásokhoz.
„Az Eximbank és a Volksbank a mai keretszerződés aláírásával tovább bővítette azokat a
lehetőségeket, amelyek a magyar vállalkozások külpiaci sikereihez hozzájárulhatnak. Örömünkre
szolgál, hogy immár a Volksbank is csatlakozott az egyre bővülő exportfinanszírozó
refinanszírozási hitelprogramunkhoz” – mondta Nátrán Roland, az Eximbank vezérigazgatója.
„Tudjuk, hogy sokkal több magyar vállalkozás lehetne sikeres külföldön, ha megfelelő
finanszírozáshoz jutna. Ezzel a keretmegállapodással a Volksbank az eddigieknél kedvezőbb
feltételekkel tud majd hitelt nyújtani az exportképes vállalkozásoknak” – mondta Axel Hummel, a
Volksbank vezérigazgatója.
A Volksbank a Sberbank Csoport tagja. A Sberbank a legnagyobb orosz bank, tőkeerejét tekintve
Európában az 5 legnagyobb bank közé tartozik és az egyik gazdaságilag legsikeresebb pénzügyi
szervezet a világon. A Sberbank Europe AG kilenc teljeskörű banki szolgáltatást nyújtó bankot
üzemeltet nyolc közép- és kelet-európai országban, köztük Magyarországon. A Sberbank
magyarországi és regionális stratégiai célkitűzése az, hogy a közép-kelet európai országok közötti
és a Független Államok Közösségével folytatott kereskedelmi kapcsolatokban érdekelt kis- és
középvállalatok első számú partnere legyen.
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