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Kryzys walutowy w koñcu roku 1994 obecny na wielu rynkach wschodzÈcych
wpïynÈï niekorzystnie na sektor finansowy Brazylii1. Jego konsekwencjÈ byïo
powoïanie w 1995 r. powszechnego systemu gwarantowania depozytów w celu
ochrony deponentów bankowych przed potencjalnymi skutkami kryzysów. System
gwarancyjny w Brazylii jest wielopodmiotowym systemem mieszanym, w którym
wystÚpujÈ instytucje o charakterze zarówno publiczno-prywatnym (rzÈdzone publicznym prawem krajowym), jak i wyïÈcznie prywatnym (system dobrowolny opierajÈcy siÚ na umowach cywilnych).
Brazylijski obowiÈzkowy system gwarantowania depozytów skïada siÚ z dwóch
funduszy, ustanowionych publicznym prawem krajowym, które sÈ odrÚbnymi jednostkami organizacyjnymi. SÈ to:
Y Fundo Garantidor de Creditos (FGC) – gwarantujÈcy depozyty w bankach,
Y Fundo Garantidor de Créditos das Cooperativas de Crédito (FGCoop) – gwarantujÈcy depozyty w uniach kredytowych (odpowiednik polskich spóïdzielczych
kas oszczÚdnoĂciowo-kredytowych).
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Ponadto, w ramach systemu gwarantowania depozytów funkcjonujÈ takĝe trzy
dodatkowe systemy gwarancyjne, utworzone dobrowolnie z inicjatywy najwiÚkszych unii kredytowych2. SÈ to:
Y Fundo Garantidor do Sistema de Cooperatvicas de Credito do Brasil – Fundusz
Gwarancyjny Brazylijskiego Systemu Spóïdzielni Kredytowych (Brazilian Credit Cooperative System; FGSICOB),
Y Fundo Garantidor do Sistema de Crédito Cooperativo – Fundusz Gwarancyjny
Systemu Spóïdzielni Kredytowych (Credit Cooperative System; FGSICREDI),
Y Fundo Garantidor do Cooperativa de Crédito Solidãrio – Fundusz Gwarancyjny
Wzajemnych Spóïdzielni Kredytowych (Mutual Credit Cooperative; FGCRESOL).
Zapowiadane sÈ jednak prace ukierunkowane na konsolidacjÚ podmiotowÈ systemu gwarancyjnego i utrzymanie jedynie obowiÈzkowych systemów, które przewiduje publiczne prawo krajowe. Wskutek tego nastÈpi stopniowe wygaszanie dziaïalnoĂci systemów dobrowolnych.3
Narodowa Rada Monetarna (Conselho Monetário Nacional), w RozporzÈdzeniu
Nrb2,197 z dnia 31 sierpnia 1995 r. poleciïa „utworzenie prywatnej organizacji non profit w celu ochrony deponentów”, dajÈc tym samym podstawy funkcjonowania dzisiejszego obowiÈzkowego systemu gwarantowania depozytów w bankach (FGC). Wskutek
wdroĝenia tego rozporzÈdzenia dziaïalnoĂÊ FGC zostaïa ukonstytuowana. NastÈpiïo to
16 listopada 1995 r. przez ogïoszenie przez publicznego regulatora stosownych norm
prawnych, nadanie statutu organizacyjnego oraz szczegóïowych zasad funkcjonowania
potwierdzonych wydaniem RozporzÈdzenia Rady Monetarnej Nrb2,211. Na przestrzeni
lat stan prawny funkcjonowania systemu podlegaï reformom i zmianom, wprowadzanym gïównie w odpowiedzi na zmieniajÈce siÚ potrzeby sektora finansowego. Aktem
prawnym regulujÈcym obecnie dziaïanie FGC jest RozporzÈdzenie Rady Monetarnej
Nr 4,222 z dnia 23 maja 2013br., które skonsolidowaïo jednostkowe reformy oraz uporzÈdkowaïo zasady dziaïania oraz zadania funduszu.
FGC jest prywatnym stowarzyszeniem non profit w rozumieniu prawa brazylijskiego, majÈcym osobowoĂÊ prawnÈ. NadrzÚdnym celem organizacji jest ochrona
deponentów bÚdÈcych uczestnikami systemu finansowego do wysokoĂci gwarancji
przewidzianej prawem. Do dodatkowych zadañ funduszu wïÈczono takĝe wspieranie stabilnoĂci krajowego systemu finansowego oraz zapobieganie kryzysom bankowym o charakterze systemowym. Mandat FGC zostaï okreĂlony jako paybox plus4,
dlatego, ĝe w odpowiedzi na ostatni kryzys finansowy wyposaĝono fundusz takĝe

2
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FSB, Thematic Review on Deposit Insurance. Peer Review, 2012, s. 38.
Portal Brazylijskiej SpóïdzielczoĂci: Portal de Coopertivisimo de Credito, FGCoop – Como
funcionará of Fundo Garantidor to Cooperativismo de Crédito?, 7 de March de 2014 (dostÚp:
18.03.2014).
FSB, Thematic…, op. cit., s. 4.
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w moĝliwoĂÊ udzielania ograniczonego wsparcia pïynnoĂciowego instytucjom finansowym. FGC nie ma kompetencji nadzorczych i kontrolnych ani teĝ uprawnieñ do
przeprowadzania uporzÈdkowanej likwidacji instytucji finansowych, a wb swoich
dziaïaniach powinien wspóïpracowaÊ z bankiem centralnym.
Depozyty zïoĝone w kasach (uniach kredytowych) poczÈtkowo nie zostaïy
wb Brazylii objÚte obowiÈzkowym systemem gwarancyjnym. W zwiÈzku z tym,
równolegle do systemu obowiÈzkowego banków, wyksztaïciïo siÚ wiele systemów
dobrowolnych – zakïadanych z inicjatywy samych kas. Utworzone zostaïy trzy systemy prywatne: FGSICOB, FGSICREDI oraz FGCRESOL. Fundusze gwarancyjne
unii kredytowych dziaïajÈ w formie dobrowolnych zrzeszeñ, kierowanych przez
poszczególne unie, a ich dziaïania rzÈdzone sÈ statutami uchwalanymi przez federacje spóïdzielcze. Rola i znaczenie funduszy prywatnych sÈ ograniczone, poniewaĝ
odpowiadajÈ one jedynie za 0,45% wartoĂci depozytów ulokowanych w systemie
finansowym Brazylii. PeïniÈ one gïównie funkcjÚ typu paybox, gdyĝ ich naczelnym
zadaniem jest wypïata depozytów. Niektóre statuty dopuszczajÈ moĝliwoĂÊ udzielania wsparcia, w szczególnoĂci w celu wsparcia procesów fuzji i przejÚÊ pomiÚdzy
kasami. Systemy prywatne róĝniÈ siÚ od siebie wysokoĂciÈ limitu gwarancyjnego,
zasadami uczestnictwa i sposobem obliczania skïadki na fundusz5.
W najbliĝszym czasie oczekiwane jest stopniowe wygaszanie dziaïalnoĂci dobrowolnych funduszy prywatnych unii kredytowych, poniewaĝ pod koniec 2013br.
ukoñczono prace nad stworzeniem odrÚbnego funduszu gwarantujÈcego depozyty
zgromadzone w kasach. Prace prowadzone byïy z inicjatywy samych kas, pod auspicjami Banku Centralnego Brazylii. Ich efektem byïo wydanie przez RadÚ MonetarnÈ RozporzÈdzenia Nr 4,150 z dnia 30 paědziernika 2012 r., polecajÈcego utworzenie jednolitego funduszu gwarancyjnego unii kredytowych (FGCoop). Jego celem
jest gwarantowanie depozytów zgromadzonych w kasach. Postanowienia te zostaïy
wdroĝone stosunkowo niedawno, w RozporzÈdzeniu Rady Monetarnej Nrb 4,284
zbdnia 5 listopada 2013 r., które ostatecznie ukonstytuowaïo fundusz FGCoop oraz
umoĝliwiïo mu dziaïanie operacyjne. Wprowadzenie jednolitego, obowiÈzkowego
funduszu ochrony deponentów kas spotkaïo siÚ z aprobatÈ i pozytywnym odbiorem brazylijskiego Ărodowiska spóïdzielczoĂci, które zabiegaïo o zrównanie ochrony
klientów banków i kas6. Czïonkostwo w brazylijskim systemie gwarantowania depozytów jest obowiÈzkowe dla wszystkich licencjonowanych instytucji finansowych
w Brazylii, które przyjmujÈ depozyty, zaĂ uczestnictwo w systemach prywatnych
opiera siÚ na zasadzie dobrowolnoĂci. W grudniu 2014 r. do systemu publicznego
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FSB, Thematic…, op. cit., s. 38.
Por. np. Portal Brazylijskiej SpóïdzielczoĂci: Portal de Coopertivisimo de Credito, Conheça os
conselheiros eleitos na primeira assembleia do FGCoop, o Fundo Garantidor de Crédito das
Cooperativas de Crédito, 11 December de 2013, (dostÚp: 6.03.2014).
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FGC naleĝaïo 183 czïonków7. W odniesieniu do FGCoop wïÈczono do systemu ok.
1b150 kas przyjmujÈcych depozyty8.

1. ORGANY DECYZYJNE
FGC charakteryzuje siÚ rozbudowanÈ strukturÈ organizacyjnÈ. Zgodnie z treĂciÈ rozporzÈdzeñ, do statutowych organów FGC naleĝÈ:
Y Walne Zgromadzenie Czïonków Funduszu (The General Meeting),
Y ZarzÈd Funduszu (The Board of Directors),
Y Rada Doradcza Funduszu (The Advisory Council),
Y Biuro Dyrektora ZarzÈdzajÈcego (The Executive Director’s Office),
Y Rada Budĝetowa Funduszu (The Fiscal Council).
FGC zarzÈdzany jest przez osoby wybrane przez instytucje bÚdÈce uczestnikami systemu gwarancyjnego. W jego organach zatem nie zasiadajÈ przedstawiciele
wïadz pañstwowych. Jedynie niektóre decyzje organów FGC wymagajÈ kontrasygnaty Banku Centralnego Brazylii (np. wybór PrzewodniczÈcego ZarzÈdu Funduszu). Przed czïonkami organów FGC statut stawia wymogi posiadania naleĝytej
wiedzy i doĂwiadczenia z zakresu bankowoĂci oraz znajomoĂci funkcjonowania
systemu finansowego.
Walne Zgromadzenie Czïonków Funduszu
Jest najwyĝszym organem wykonawczym i doradczym FGC. Skïada siÚ ono ze
wszystkich czïonków funduszu (instytucjonalnych uczestników systemu), którzy
majÈ prawo gïosu. Prawo gïosu zaĂ ma tylko taka instytucja, która nie zalega
zb pïatnoĂciÈ skïadek. Siïa gïosu na Walnym Zgromadzeniu rozkïada siÚ proporcjonalnie, zgodnie z wysokoĂciÈ opïacanej przez danÈ instytucjÚ skïadki9. Na czele
Zgromadzenia stoi PrzewodniczÈcy ZarzÈdu Funduszu. Odbywa siÚ ono raz do
roku i zwoïywane jest w terminie do 30 kwietnia. Do jego gïównych zadañ naleĝy:
Y udzielanie informacji o stanach ksiÚgowych kont funduszu, przeglÈd wyników
finansowych, udzielanie wyjaĂnieñ do sprawozdania finansowego i przeprowadzanie debaty w tym zakresie,
Y wybór czïonków organów FGC,
Y mianowanie PrzewodniczÈcego i WiceprzewodniczÈcego ZarzÈdu Funduszu,
Y ustalanie górnego limitu wynagrodzeñ czïonków organów FGC.

7
8
9

FGC, Members, Financial Institutions, www.fgc.org.br (dostÚp: 15.12.2014).
Banco Central do Brazil, Relação de instituições em funcionamento no país, www. bcb.gov.br,
(dostÚp: 15.12.2014)
Szerzej, por. ZaïÈcznik Nr 1 do RozporzÈdzenia Nr 4,222 z dnia 23 maja 2013 r. nadajÈcej statut
FGC, art. 16 §1 i §2.
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Przewidziano takĝe moĝliwoĂÊ zwoïania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sytuacji, gdy wystÈpi potrzeba podjÚcia debaty nad niecierpiÈcymi zwïoki
waĝnymi sprawami w zakresie dziaïalnoĂci FGC.
ZarzÈd Funduszu
Jest naczelnym organem odpowiedzialnym za kierowanie i administrowanie
FGC. Wybierany jest w gïosowaniu pisemnym przeprowadzanym tajnie podczas
Walnego Zgromadzenia. ZarzÈd Funduszu jest ciaïem decyzyjnym mogÈcym liczyÊ
od 5 do 9 czïonków. Kadencja czïonków ZarzÈdu trwa 3 lata, z moĝliwoĂciÈ jednokrotnego ponownego wyboru. Do gïównych zadañ ZarzÈdu Funduszu naleĝÈ:
Y ustalanie wysokoĂci skïadek staïych oraz wychodzenie z propozycjÈ ich zmiany,
Y ustalanie zasad wpïat skïadek i wysokoĂci skïadek nadzwyczajnych,
Y wyznaczanie ogólnych kierunków polityki FGC,
Y ustalanie polityki inwestycyjnej i stopnia ryzyka podejmowanego przez FGC,
Y ustalanie budĝetu rocznego,
Y ustalanie wynagrodzeñ pracowników FGC,
Y wybór audytora oraz przewodniczÈcego Rady Doradczej,
Y nadzór nad sporzÈdzaniem raportów okresowych oraz udzielanie komentarza
w tym zakresie,
Y wykonywanie innych czynnoĂci nie zastrzeĝonych dla pozostaïych organów.
PrzewodniczÈcym ZarzÈdu Funduszu jest pan Antonio Carlos Bueno de Camargo Silva wybrany na kadencjÚ 2013–2016.
Rada Doradcza Funduszu
Skïada siÚ z 5 czïonków, których kadencja trwa 3 lata, z moĝliwoĂciÈ jej jednokrotnego odnowienia. Rada nie ma uprawnieñ wykonawczych, a do jej gïównych
zadañ naleĝÈ:
Y konsultowanie pomysïów, wytycznych i strategii ukierunkowanych na realizacjÚ
celów FGC,
Y konsultowanie zaangaĝowania FGC w róĝne rodzaje dziaïalnoĂci oraz ocena jego
wpïywu na rynek finansowy,
Y inne sprawy zwiÈzane z realizacjÈ celów FGC, które mogÈ mieÊ wpïyw na stabilnoĂÊ finansowÈ krajowego systemu finansowego.
Biuro Dyrektora ZarzÈdzajÈcego
Liczy od 2 do 5 czïonków, z których jednym jest PrzewodniczÈcy ZarzÈdu Funduszu. Wybierane jest na trzyletniÈ kadencjÚ, z moĝliwoĂciÈ jej odnowienia. Do
gïównych zadañ Biura naleĝÈ m. in. reprezentowanie funduszu na zewnÈtrz, bieĝÈce administrowanie sprawami FGC oraz wspieranie niektórych dziaïañ ZarzÈdu.
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Rada Budĝetowa Funduszu
Jest organem skïadajÈcym siÚ z 3 czïonków. Jej gïównym zadaniem jest dokonywanie przeglÈdu i ocena sprawozdañ finansowych funduszu oraz innych dokumentów ksiÚgowych. Kadencja czïonków Rady Budĝetowej trwa 3 lata, z moĝliwoĂciÈ
jednokrotnej reelekcji.

2. ZAKRES GWARANCJI DEPOZYTÓW
Zgodnie z obowiÈzujÈcym prawem, system gwarantowania depozytów chroni
Ărodki do wysokoĂci maksymalnie 250 tys. reali brazylijskich (ok. 77b600 euro)10
wedïug zasady „wypïaty na jednego deponenta w danym banku”11. Niemniej jednak, wyïom w tej zasadzie stanowiÈ rachunki wspólne. W ich przypadku limit
zostaï ograniczony do 250 tys. reali ïÈcznie na wszystkich posiadaczy danego rachunku (wysokoĂÊ ochrony nie jest mnoĝona przez liczbÚ posiadaczy rachunku)12.
Zatem dwaj posiadacze rachunku wspólnego o saldzie 300 tys. reali otrzymajÈ wbramach gwarancji jedynie po 125 tys. reali. Jednakĝe kaĝdemu z nich zostanie jeszcze
po 125b tys. reali „nadwyĝki” na ewentualne wypïaty z innych rachunków w tej
instytucji13.
Deponent uprawniony do wypïaty identyfikowany jest po swoim indywidualnym
numerze identyfikacji podatkowej – Individual Tax Payer Number – w przypadku osób fizycznych lub National Corporation Tax Number – w przypadku osób
prawnych. ObowiÈzuje jednolity zakres gwarancji w przypadku osób fizycznych
oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie majÈcych osobowoĂci
prawnej.
Limit gwarancyjny wyznacza maksymalnÈ wysokoĂÊ Ărodków, jaka moĝe byÊ
zwrócona w caïoĂci deponentowi w ramach gwarancji w przypadku cofniÚcia zgody na prowadzenie lub w przypadku zawieszenia dziaïalnoĂci danej instytucji pod
warunkiem, ĝe zdeponowane Ărodki speïniajÈ kryteria wypïaty. Gwarancje FGC
dotyczÈ jedynie depozytów w walucie krajowej, czyli denominowanych w realach
brazylijskich. Gwarancje obejmujÈ depozyty na ĝÈdanie lub terminowe osób fizycznych i prawnych, rezydentów i nierezydentów, deponowane:
Y na rachunkach rozliczeniowo-oszczÚdnoĂciowych,
Y na rachunkach oszczÚdnoĂciowych,
Y na rachunkach czekowych,

10
11
12
13

Wg kursu Ăredniego z dnia 12 grudnia 2014 r. Europejskiego Banku Centralnego.
Do 2013 r. kwota gwarantowana wynosiïa 70 tys. reali brazylijskich.
Szczegóïowe zasady wyliczenia przedstawia FGC na swojej stronie internetowej pod adresem
www.fgc.org.br/index.php?conteudo=1&ci_menu=20 (dostÚp: 4.03.2014 r.).
Przykïad zakïada istnienie równych wielkoĂci udziaïów wspóïposiadaczy rachunku.
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Y w certyfikatach depozytowych,
Y na pozostaïych rachunkach takich jak np. charakterystyczne dla lokalnego rynku listy poĂwiadczajÈce wierzytelnoĂci rolnicze (agribusiness credit letters)14.
Natomiast wyïÈczeniu spod gwarancji na mocy art. 2 § 1 ZaïÈcznika Nr II do
RozporzÈdzenia Rady Monetarnej Nr 4,222 z dnia 23 maja 2013 r. podlegajÈ m.in.
wszystkie rachunki zagraniczne, rachunki prowadzone w walutach innych niĝ real
brazylijski i depozyty sÈdowe.
Globalny kryzys finansowy w brazylijskim systemie bankowym objawiï siÚ wycofywaniem z banków depozytów o znacznej wartoĂci. Dlatego w 2009 r., zbmyĂlÈ
o inwestorach instytucjonalnych, zdecydowano siÚ dodaÊ specjalnÈ kategoriÚ depozytów chronionÈ w sposób szczególny15. SÈ to tzw. Lokaty Terminowe Specjalnej
Ochrony (Time Deposist with Special DPGE Protection)16. Do tej kategorii naleĝÈ
depozyty, zïoĝone w instytucjach finansowych, które speïniajÈ okreĂlone warunki,
tzn.:
Y zostaïy zïoĝone na co najmniej 12 miesiÚcy i nie dïuĝej niĝ 36 miesiÚcy,
Y ich oprocentowanie zostaïo ustalone w umowie, która nie moĝe byÊ zmieniona
podczas jej trwania (samo oprocentowanie moĝe byÊ zmienne, ale zasady jego
obliczania powinny byÊ ustalone w umowie),
Y likwidacja lokaty (nawet czÚĂciowa) nie jest moĝliwa17,
Y osoba deponujÈca Ărodki otrzymaïa certyfikat poĂwiadczajÈcy fakt podlegania
specjalnej ochronie, a depozyt taki zostaï zarejestrowany w FGC,
Y jest odprowadzana od nich specjalna skïadka dodatkowa do FGC.
Depozyty speïniajÈce powyĝsze kryteria sÈ chronione do wysokoĂci 20 milionów
reali brazylijskich (ok. 6,2 miliona euro) na osobÚ, na jednÈ instytucjÚ. Ochrona ta
dedykowana jest gïównie profesjonalnym uczestnikom rynku. DziÚki dodatkowym
gwarancjom FGC lokaty nawet w niesprzyjajÈcych warunkach rynkowych nie sÈ
podejmowane przed czasem. W zaïoĝeniu zatem wspierajÈ stabilnoĂÊ finansowÈ
systemu oraz pïynnoĂÊ banków. Limit wartoĂciowy przyjÚcia Lokat Terminowych
Specjalnej Ochrony na jednÈ instytucjÚ finansowÈ wynosi maksymalnie 5 miliardów reali brazylijskich18.
14
15
16
17
18

Szerzej por. art. 2 ZaïÈcznika Nr II do RozporzÈdzenia Rady Monetarnej Nr 4,222 z dnia
23bmaja 2013 r.
FGC, Time Deposit with Special Guarantee from the FGC, 25 May 2009, (dostÚp 10 marca
2014br.).
Reuters, Fitch: DPGE II Favorable for Banking System as Long as it Does Not Lead to Dependence, 16 August 2012, (dostÚp 10 marca 2014 r.).
Program i warunki DPGE na przestrzeni lat ulegaïy zmianom i obecnie funkcjonuje w Brazylii
tzw. system DPGE II. Szerzej por. np. Reuters, Fitch: DPGE II…, op. cit.
Na temat specyfiki DPGE oraz wpïywu tej ochrony na rynek finansowy Brazylii, por. M. Carneiro de Sousa, Market liquidity and Funding Liquidity in a Bank Run: The Brazilian DPGE
Experiment, Essays on Banking, Departamento de Economia, Rio de Janeiro, December 2011,
s. 82–110.
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Wedïug stanu na koniec 2013 r. limit gwarancyjny pokrywaï ok. 47,65% wartoĂci
wszystkich depozytów, przy czym 99,69% ogólnej liczby deponentów kwalifikujÈcych siÚ do systemu byïo w peïni objÚtych gwarancjami19.

3. ZASADY WYPAT ¥RODKÓW GWARANTOWANYCH
Gwarancje depozytów objÚtych systemem gwarantowania w Brazylii stajÈ siÚ
wymagalne w przypadku podjÚcia przez nadzorcÚ (tu Bank Centralny) decyzji o zawieszeniu dziaïalnoĂci banku, najczÚĂciej na skutek jej zïej kondycji finansowej lub
cofniÚciu zgody na prowadzenie dziaïalnoĂci. Co nieczÚsto zdarza siÚ w obecnych na
Ăwiecie rozwiÈzaniach, w Brazylii nie ustanowiono prawnego terminu na rozpoczÚcie wypïat Ărodków gwarantowanych. PrzeciÚtnie wynosi on 50bdni20. Jedynie przy
rachunkach objÚtych ochronÈ szczególnÈ (Lokaty Terminowe Specjalnej Ochrony)
przewidziano koniecznoĂÊ rozpoczÚcia wypïat w ciÈgu trzech dni. Z tym, ĝe jeĝeli
wystÈpiÈ opóěnienia w przekazywaniu niezbÚdnych informacji, bÈdě dokumentów,
termin ten moĝe byÊ wydïuĝony o dodatkowe trzy dni.
Brazylijski system gwarancyjny nie przewiduje jasno wskazanych wyïÈczeñ podmiotowych spod zakresu gwarancji. Jedynie w przypadku podejrzeñ o pranie pieniÚdzy
na rachunkach bankowych objÚtych gwarancjami FGC moĝe wstrzymaÊ wypïaty konkretnym podmiotom do czasu peïnego wyjaĂnienia sprawy. W gestii Banku Centralnego
Brazylii pozostaje podjÚcie decyzji o braku przeprowadzenia wypïat Ărodków gwarantowanych takim osobom jak akcjonariusze czy zarzÈd banku. Normy prawne dotyczÈce
zasad wypïaty Ărodków gwarantowanych nie sÈ wbBrazylii rozbudowane, a wiÚkszoĂÊ
decyzji podejmowana jest ad hoc, w zaleĝnoĂci od potrzeb konkretnego przypadku.
Zadaniem likwidowanej instytucji, wobec której zostaï speïniony warunek wypïaty gwarancji, jest przygotowanie list deponentów uprawnionych do wypïaty oraz
przekazanie ich do FGC. Wypïata Ărodków gwarantowanych odbywa siÚ poprzez
instytucjÚ – Bank Pïatnika, który wybierany jest przez fundusz spoĂród innych
banków, a którego oddziaïy, w miarÚ moĝliwoĂci, znajdujÈ siÚ w podobnych lokalizacjach, co oddziaïy likwidowanego banku. ¥rodki powinny byÊ podjÚte osobiĂcie
bÈdě przez peïnomocnika. Usïuga wypïaty Ărodków gwarantowanych odbywa siÚ
dla deponentów nieodpïatnie.
Liczba deponentów, którym wypïacono Ărodki gwarantowane, od poczÈtku dziaïania FGC do 3 grudnia 2014 r. wynosiïa 4b167b667 osób. Ostatnie speïnienie warunku gwarancji miaïo miejsce w sierpniu 2013 r. w odniesieniu do Banco Rural
S.A. (1 978 deponentów), zaĂ w 2012 r. Banco BVA S.A. (7b526 deponentów), Banco
Prosper S.A. (239 deponentów) oraz Banco Cruzeiro do Sul S.A. (2b387 deponen19
20

FGC, Annual Report 2013.
FSB, Thematic…, op. cit., s. 56.

171

Bezpieczny Bank
3(56)/2014

tów). Od poczÈtku funkcjonowania systemu gwarantowania depozytów wypïacono
gwarancje w przypadku 31 instytucji finansowych21. W kaĝdym z tych wypadków
wypïata byïa dokonana z powodu likwidacji instytucji finansowej. DotÈd nie stosowano narzÚdzi uporzÈdkowanej likwidacji bÈdě restrukturyzacji, gdyĝ nie sÈ one
obecne w porzÈdku prawnym Brazylii.

4. ½RÓDA FINANSOWANIA I ZASOBY FINANSOWE
System gwarantowania depozytów w Brazylii jest finansowany przez instytucje
czïonkowskie na zasadzie ex ante. Instytucje czïonkowskie sÈ zobowiÈzane do wnoszenia regularnej miesiÚcznej opïaty podstawowej, która zostaïa ustalona wbRozporzÈdzeniu Rady Monetarnej i wynosi obecnie 0,0125% wartoĂci sumy wierzytelnoĂci gwarantowanych przez FGC (total eligible deposits balance) wedïug stanu na
koniec ostatniego dnia okresu rozliczeniowego (miesiÈca)22. Instytucje przyjmujÈce
depozyty, które zdecydowaïy siÚ takĝe przyjmowaÊ Lokaty Terminowe Specjalnej
Ochrony, zobowiÈzane sÈ do wpïaty na ich poczet miesiÚcznych skïadek dodatkowych wynoszÈcych 0,0833% wartoĂci lokat. Skïadki instytucji czïonkowskich powiÚkszajÈ fundusz gwarantowania depozytów, a wnoszone sÈ na rachunki Banku
Centralnego Brazylii. W przypadku opóěnieñ we wpïatach moĝliwe jest naliczenie
opïaty karnej wynoszÈcej do 2% wartoĂci naleĝnej wpïaty.
Na wypadek trudnoĂci finansowych FGC przewidziano moĝliwoĂci uzyskania
dodatkowego finansowania, w tym:
Y wpïaty skïadek nadzwyczajnych (extraordinary contributions),
Y wpïaty skïadek podstawowych z góry za okres do 12 miesiÚcy (advance payments),
Y moĝliwoĂÊ uzyskania poĝyczki od instytucji pañstwowych, bÈdě prywatnych,
Y inne moĝliwoĂci pozyskania finansowania proponowane przez wïadze FGC za
zgodÈ Banku Centralnego Brazylii.
System brazylijski nie przewiduje opïat poczÈtkowych dla instytucji wchodzÈcych do systemu. WielkoĂÊ docelowa funduszu zostaïa ustalona w rozporzÈdzeniu
i wynosi 2% wartoĂci wierzytelnoĂci klientów banków wynikajÈcych z depozytów
kwalifikowanych do gwarancji (eligible deposits).
Wedïug stanu na koniec 2012 r. dostÚpne saldo funduszu FGC wynosiïo 13,807bmiliarda reali brazylijskich (ok. 5,107bmiliarda euro). Natomiast na koniec 2013br. saldo
byïo wyĝsze i wynosiïo 15,335 miliarda reali brazylijskich (ok.b 4,707b miliarda euro)23. Na koniec 2013 r., wspóïczynnik zabezpieczenia wzglÚdem depozytów kwalifi21
22
23

FGC, Reimbursement to Clients, www.fgc.org.br (dostÚp: 15.12.2014).
Z ewentualnÈ propozycjÈ zmiany tych stawek moĝe wystÈpiÊ do Rady Monetarnej zarzÈd FGC.
FGC, Annual Report 2013. WartoĂci zostaïy przeliczone po kursie Ărednim Europejskiego Banku
Centralnego na koniec grudnia kaĝdego roku. Pomimo tego, ĝe saldo funduszu FGC wyraĝone
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kowanych do gwarancji (eligible deposits) wyniósï 0,95% (wb2012 r. wynosiï 1,06%),
abwbstosunku do sumy depozytów gwarantowanych (covered deposits) wyniósï 1,63%
(w 2013 r. wynosiï 2,38%)24. ¥rodki funduszu lokowane sÈ w bezpieczne papiery dïuĝne skarbu pañstwa z zapadalnoĂciami, co do zasady nie dïuĝszymi niĝ dwa lata. Zgodnie z wytycznymi, ZarzÈd FGC przy obieraniu polityki inwestycyjnej powinien braÊ
pod uwagÚ aktualne warunki rynkowe oraz dywersyfikowaÊ portfel inwestycyjny.

5. INNA DZIAALNO¥m SYSTEMU GWARANCYJNEGO
Chociaĝ profil dziaïalnoĂci FGC zostaï okreĂlony jako tradycyjny model paybox
plus, to fundusz realizuje takĝe zadania dodatkowe. Przykïadowo, instytucja finansowa uczestniczÈca w systemie gwarancyjnym moĝe ubiegaÊ siÚ o pomoc finansowÈ
od FGC, choÊ droga ta nie jest sformalizowana i zaleĝy przede wszystkim od decyzji publicznego regulatora i banku centralnego. TakÈ aktywnoĂciÈ byïo udzielenie
wb2011br. poĝyczki Grupie Finansowej BTG Pactual S. A. w wysokoĂci 3,4 miliarda reali brazylijskich (ok. 1,4 miliarda euro) na przejÚcie Banku Panamericano S.A., który
byï w zïej kondycji finansowej i wymagaï dokapitalizowania25. Ponadto FGC prowadzi takĝe program budowania ĂwiadomoĂci spoïecznej istnienia gwarancji depozytów
w Brazylii. Odbywa siÚ to poprzez kampanie promocyjne w mediach krajowych. FGC
jest obecne na forum miÚdzynarodowym, bÚdÈc jednym z 25 zaïoĝycieli oraz aktywnym czïonkiem MiÚdzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów (IADI).

6. DANE KONTAKTOWE
Fundo Garantidor de Creditos
Siedziba gïówna funduszu:
Avenida Brigadeiro Faria Lima
201 – 12. andar, Pinheiros
CEP 05426-100
São Paulo, Brazil
Tel.: +55 11 35 43 70 00

Siedziba regionalna funduszu:
SCN, Q. 5, Bl. A, Sala 1420, – Asa Norte
Edifício Brasília Shopping and Towers
CEP 70715-900
Brasília, Brazil

Strona internetowa: www.fgc.br
e-mail: fgc@fgc.org.br

24
25

w realach brazylijskich byïo nominalnie wyĝsze w 2013 r. w porównaiu z rokiem 2012 to jego
wartoĂÊ wyraĝona w euro byïa niĝsza na skutek osïabienia siÚ reala wobec europejskiej waluty
w tym czasie.
IADI, Annual Deposit Insurance Survey, 2008–2014.
G. Parra-Bernal, N. Gómez, Brazil’s bank guarantee fund eyes stricter rules as role expands,
Reuters, 23 September 2013.
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7. SYNTETYCZNE PORÓWNANIE CECH POLSKIEGO
I BRAZYLIJSKIEGO SYSTEMU GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW
BANKÓW KOMERCYJNYCH (FGC)
Polski system
Brazylijski system
gwarantowania depozytów gwarantowania depozytów
Realizowane funkcje

Gwarantowanie
depozytów oraz
dziaïalnoĂÊ pomocowa

Gwarantowanie depozytów

Limity gwarancyjne

100 000 EUR

250 000 R$
(ok. 77 500 EUR)

Maksymalna wypïata

100 000 EUR

250 000 R$

NIE

TAK

Kompensacja z zobowiÈzaniami

WyïÈczenia spod gwarancji
Instytucje finansowe wskazane
w art. 4 (5) Dyrektywy
2006/48/WE

TAK

NIE

Firmy ubezpieczeniowe

TAK

NIE

RzÈd i administracja centralna

TAK

NIE

Wïadze samorzÈdowe

NIE

NIE

Banki

TAK

TAK

Fundusze inwestycyjne

TAK

NIE

Fundusze emerytalne

TAK

NIE

Kadra zarzÈdzajÈca

TAK

TAK

Akcjonariusze banku

TAK

TAK

Bliscy osób odpowiedzialnych

NIE

NIE

Inne przedsiÚbiorstwa
w tej samej grupie

NIE

NIE

Podmioty nieuprawnione
do sporzÈdzania uproszczonych
sprawozdañ finansowych

NIE

NIE

Depozyty nieimienne

TAK

–

Depozyty przyjmowane
na indywidualnych warunkach,
które przyczyniïy siÚ
do upadïoĂci banku

NIE

NIE

Dïuĝne papiery wartoĂciowe
emitowane przez bank

TAK*

NIE

Depozyty w walutach obcych

NIE

TAK

Depozyty zwiÈzane z praniem
pieniÚdzy

TAK

TAK

*

Gwarancjami objÚte sÈ bankowe papiery wartoĂciowe emitowane na podstawie prawa bankowego.
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Podstawowe róĝnice miÚdzy dziaïajÈcym w Polsce Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, ab brazylijskim Fundo Garantidor de Creditos
sÈbnastÚpujÈce:
1. W Brazylii funkcjonuje wielopodmiotowy system gwarantowania depozytów zïoĝony z piÚciu instytucji gwarantujÈcych depozyty (dwóch obowiÈzkowych oraz
trzech dobrowolnych, wyïÈcznie prywatnych);
2. FGC jest funduszem zarzÈdzanym na zasadach spóïki prawa handlowego,
wbktórego wïadzach zasiadajÈ wyïÈcznie osoby bÚdÈce przedstawicielami instytucji finansowych objÚtych systemem gwarantowania depozytów;
3. Limit gwarancyjny w Brazylii jest o ok. 25% niĝszy od limitu gwarancyjnego
obowiÈzujÈcego w Polsce i pozostaïych krajach Unii Europejskiej;
4. W Brazylii, w przypadku rachunków wspólnych, wypïata sumy gwarantowanej
ogranicza siÚ maksymalnie do 250 tys. reali brazylijskich ïÈcznie dla wszystkich
wspóïposiadaczy (w Polsce dla rachunku wspólnego kwota gwarantowana wyliczana jest odrÚbnie dla kaĝdego ze wspóïposiadaczy rachunku);
5. W systemie brazylijskim nie ma ustanowionego prawnie okresu wypïaty Ărodków gwarantowanych (w Polsce jest to 20 dni roboczych);
6. W Brazylii wyïÈczone spod gwarancji sÈ depozyty w walutach obcych;
7. Skïadki do funduszu gwarancyjnego w Brazylii odprowadzane sÈ na bazie miesiÚcznej (wbPolsce istnieje staïa opïata roczna).
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