Összefoglaló
a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 2009. évi üzletpolitikájának teljesítésérıl

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 2009-ben a KKV-hitelezés fenntartását segítı, a gazdasági
és pénzügyi válság hatásait tompító, anticiklikus üzletpolitikát valósított meg, jelentısen
növelve éves új kezességvállalását és garanciaportfolióját.
A társaság a 2009. évben több mint 31.000 készfizetı kezességvállalási szerzıdést kötött.
E szerzıdésekben 446 MD Ft garanciát vállalt a KKV-k és önkormányzatok – együttesen
550 MD Ft összegő – hiteleihez, bankgaranciáihoz, lízing- és faktoringügyleteihez, valamint
kötvénykibocsátásaihoz.
A garanciavállalások összege 23%-kal nıtt ez elızı évihez képest, ill. a garanciavállalási
terv 11,5%-kal túlteljesült.
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A garancia a gazdasági szereplık széles körénél segítette a forráshoz jutást, a KKV-k
mőködıképességének fenntartását, az állami KKV-támogatási programok megvalósítását.
A 2009. évi garanciakereslet alakulását meghatározta, hogy bár - a gazdasági és pénzügyi
válság miatt - a bankszektor összességében visszafogta hitelezési aktivitását, a KKVhitelezést fenntartó bankok számára felértékelıdött a készfizetı kezességvállalás. A banki
kitettségek mérséklésére irányuló lépések mögött a tıkemegfelelés és jövedelmezıség
egyidejő fenntartása állt.
A kezességek összege 83 MD Ft-tal bıvült az elızı évihez képest, döntıen az egyedi
bírálatú ügyletkör (KKV és nem-KKV együtt) 65 MD Ft-os vállalásnövekedése miatt.
Növekedtek a prolongációs igények is.
A Garantiqa Zrt. szolgáltatásának kereslete jelentıs koncentrációt mutat. Továbbra is a
kártyahitel-típusú garanciák vezérlik a megállapodásos termékkör keresletét. A Széchenyi
Kártya és a vele rokon kártyahitel-típusú termékeknél a garanciavállalások együttes
volumene 168 MD Ft-ot tesz ki, azaz a kezességek összegének közel 40%-a e
szegmensbıl ered.
Széchenyi Kártyához 111 MD Ft új garanciát vállalt Zrt., ami kevéssel meghaladja a
korábbi évit. A folyamatosan nehezedı piaci feltételek miatt egyre jobban nı az éven belüli

finanszírozási igény a KKV-k körében, amit a Széchenyi Kártya és a versengı termékek
együttes keresletének jelentıs bıvülése is igazol.
Új költségvetési viszontgaranciás termék bevezetésére is sor került, amely lehetıvé teszi a
már meglévı KKV-hitelek ütemezett kivezetését, a hitelek átstrukturálásának
megkönnyítését. Eddig négy bankkal kötött a Garantiqa Zrt. ilyen megállapodást. Új
üzletágként 2009-tıl kezességet vállal nagyvállalatok, ill. társasházak és
lakásszövetkezetek által felvett hitelek visszafizetéséhez is.
A költségvetési viszontgaranciás ügyleteknél változatlanul a mikrovállalkozói kör a
meghatározó portfolióalakító szegmens. A jelentıs részarány (36% a garanciák
összegébıl) azzal magyarázható, hogy pl. a Széchenyi Kártya és a kártyatípusú garanciák
alapvetıen e vállalkozói szegmensben a legkelendıbbek.
A banki együttmőködési megállapodások alapján, egyszerősített eljárással vállalt
kezességek összege növekedett. E termékekhez 84 MD Ft kezességet vállalt a Garantiqa
Zrt., és ez 6%-kal haladja meg a korábbi év adatát. A Széchenyi Kártyához a korábbi évit
meghaladó összegő, mintegy 111 MD Ft volt a garanciavállalás.
A központi költségvetés viszontgaranciája nélküli kezességvállalások együttes összege 77
MD Ft volt. Ebbıl 12 MD Ft az önkormányzati garanciák volumene.
Egyre jelentısebb súlyú a támogatás-visszafizetési garanciavállalás, ami az EU és hazai
támogatási források igénybevételét segíti a KKV-k körében. Az eddigi keresletalakulás
alapján egyre inkább ismertté válik a Garantiqa Zrt. szolgáltatása. 2009-ben közel 8 MD Ft
garanciát vállaltunk.
A Garantiqa Zrt. 2009. december 31-i portfoliójában lévı szerzıdések száma közel 34.300,
amelyekben együttesen több mint 640 MD Ft finanszírozási forráshoz (hitel, bankgarancia,
lízing, faktoring, kötvény) 504 MD Ft a kezességvállalás állománya.
2009-ben a beváltások száma és összege a válság következtében számottevıen
növekedett a korábbi évi adatokhoz képest: közel kétszeresére nıtt a bukott ügyletek
száma (2354 db-ra), a kifizetés több mint 70%-kal emelkedett és meghaladta a 27 MD Ftot, ebbıl 6,8 MD Ft Széchenyi Kártyához tartozott.

