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� Prezentarea celui de-al doilea număr al Buletinului 
semestrial al Fondului de garantare a depozitelor în 
sistemul bancar

1. Instituţiile de credit participante la schema de garantare a 
depozitelor

2. Situaţia financiară şi gradul de acoperire a expunerii 
Fondului

3. Cadrul macroeconomic ca stimulent al economisirii

4. Structura şi evoluţia depozitelor în sistemul bancar

5. Corelaţii statistice între dinamica depozitelor bancare şi 
posibilii factori cauzali/condiţionali

6. Concluzii
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Scopul Fondului

� Scopul fundamental al Fondului – garantarea, în 
condiţiile şi limitele stabilite prin lege, a depozitelor deţinute 
de persoanele fizice şi persoanele juridice la instituţiile de 
credit                plata de compensaţii deponenţilor garantaţi 
ai unei instituţii de credit participante la Fond în cazul 
intrării în faliment a acesteia.

� În vederea îndeplinirii scopului fundamental al Fondului, 
resursele sale financiare trebuie dimensionate 
corespunzător.
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Instituţii de credit participante

� La sfârşitul lunii decembrie 2006, în schema de garantare a 
depozitelor din România erau incluse 38 de instituţii de credit, faţă de 40 
la sfârşitul semestrului I 2006, din care: 

- 31 de bănci persoane juridice române;
- 1 reţea cooperatistă de credit - CREDITCOOP (casa centrală şi 
cooperativele de credit afiliate);
- 6 sucursale ale băncilor străine.

� La 1 ianuarie 2007 – 33 de instituţii de credit participante la Fond

� La 1 iulie 2007 – 32 de instituţii de credit participante la Fond
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Resursele Fondului

A)  Contribuţii ale 
instituţiilor de credit    

B) Încasări din recuperarea creanţelor Fondului

C)  Împrumuturi

D)  Alte resurse – donaţii, sponsorizări, asistenţă financiară

E)  Venituri din investirea resurselor financiare disponibile

F)  Alte venituri, stabilite conform legii

� Finanţare mixtă a Fondului: contribuţii ale instituţiilor de credit + linii 
de credit stand-by

� Plasarea resurselor financiare ale Fondului: conform strategiei de 
expunere aprobate de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a 
României 

- iniţiale
- anuale
- anuale majorate
- speciale

- de la instituţii de credit, societăţi 
financiare, alte societăţi
- obligatare
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� În ultimele 6 luni ale anului 2006, capitalurile proprii ale Fondului 
s-au majorat cu 3,7% faţă de 30 iunie 2006, în timp ce creşterea din 
primul trimestru al anului 2007 a fost de 9,8%.

Situaţia financiară a Fondului
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� Resursele financiare ale Fondului au fost investite în 
semestrul II 2006 în titluri de stat achiziţionate de pe piaţa 
secundară şi depozite la termen, cu o maturitate a plasamentelor 
de până la 2 ani.

� Veniturile realizate în cel de-al doilea semestru al anului 
2006 au fost mai mici decât cele obţinute în perioada 
corespunzătoare a anului trecut, ca urmare a influenţei reducerii 
ratei medii anuale a dobânzii la plasamentele Fondului, în condiţiile 
în care volumul capitalului mediu investit în anul 2006 a fost mai 
mare decât cel din anul 2005.

� Rata medie anuală a dobânzii la plasamentele efectuate în 
anul 2006 a fost de 8,12%, respectiv 7,74% în semestrul II şi 
8,31% în semestrul I.

Situaţia financiară a Fondului
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� La 31 decembrie 2006, gradul de acoperire a expunerii Fondului era de 0,98% 
(fără a lua în calcul sucursalele din România ale instituţiilor de credit cu sediul în state 
membre ale Uniunii Europene), tendinţă descendentă faţă de 30 iunie 2006 (1,24%), 
ca urmare a dinamicii mult mai accentuate a volumului depozitelor garantate 
comparativ cu creşterea resurselor Fondului.
�  Adăugând suma totală a liniilor de credit stand-by contractate pentru anul 2006 -
gradul de acoperire a expunerii Fondului era la sfârşitul anului 2006 de 1,73%, în 
scădere faţă de 30 iunie 2006 (2,28%) şi faţă de gradul-ţintă stabilit pentru 2006 
(2,3%).

Gradul de acoperire a expunerii Fondului
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� Fondul putea acoperi din resursele sale financiare la începutul anului 2007 
plăţile de compensaţii în cadrul plafonului de 20.000 euro/deponent pentru depozitele 
garantate ale persoanelor fizice şi juridice, astfel:

- individual, la oricare instituţie de credit dintr-un număr de 26 de instituţii 
de credit (25 instituţii de credit, persoane juridice române, şi 1 sucursală a unei bănci 
străine), faţă de 33 de instituţii de credit la 30 iunie 2006;

           - simultan, la un număr de 12 instituţii de credit (11 instituţii de credit, 
persoane juridice române, şi 1 sucursală a unei bănci străine);

           - simultan, la un număr de 11 instituţii de credit, persoane juridice 
române.

� Luând în calcul şi suma totală a liniilor de credit stand-by, Fondul putea acoperi 
la începutul anului 2007 plăţile de compensaţii în cadrul plafonului de 20.000 
euro/deponent pentru depozitele garantate ale persoanelor fizice şi juridice, astfel:

- individual, la oricare instituţie de credit dintr-un număr de 26 de instituţii 
de credit (25 instituţii de credit, persoane juridice române, şi 1 sucursală a unei bănci 
străine), faţă de 35 de instituţii de credit la 30 iunie 2006;

             - simultan, la un număr de 15 instituţii de credit (14 instituţii de credit, 
persoane juridice române, şi 1 sucursală a unei bănci străine);

             - simultan, la un număr de 14 instituţii de credit, persoane juridice 
române.

Gradul de acoperire a expunerii Fondului
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� Fondul putea acoperi din resursele sale financiare la data de 31 martie 2007 
plăţile de compensaţii în cadrul plafonului de 20.000 euro/deponent pentru 
depozitele garantate ale persoanelor fizice şi juridice, astfel:

- individual, la oricare instituţie de credit dintr-un număr de 26 de 
instituţii de credit (25 instituţii de credit, persoane juridice române, şi 1 sucursală a 
unei bănci străine);

           - simultan, la un număr de 12 instituţii de credit (11 instituţii de credit, 
persoane juridice române, şi 1 sucursală a unei bănci străine).

� Luând în calcul şi suma totală a liniilor de credit stand-by, Fondul putea 
acoperi la data de 31 martie 2007 plăţile de compensaţii în cadrul plafonului de 
20.000 euro/deponent pentru depozitele garantate ale persoanelor fizice şi juridice, 
astfel:

- individual, la oricare instituţie de credit dintr-un număr de 27 de 
instituţii de credit (26 de instituţii de credit, persoane juridice române, şi 1 
sucursală a unei bănci străine);

             - simultan, la un număr de 15 instituţii de credit (14 instituţii de credit, 
persoane juridice române, şi 1 sucursală a unei bănci străine).

Gradul de acoperire a expunerii Fondului
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Evoluţia volumului total al depozitelor*
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*Depozit = orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată, aflate într-un cont bancar de 

orice tip, inclusiv cont comun, ori din situaţii tranzitorii provenind din operaţiuni bancare 

şi pe care o instituţie de credit îl datorează titularului de cont, în conformitate cu 

condiţiile legale şi contractuale aplicabile, precum şi orice datorie a instituţiei de credit 

evidenţiată printr-un certificat emis de aceasta, cu excepţia obligaţiunilor cumpărate de 

organismele de plasament colectiv
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� La 31 decembrie 2006: 
- circa 121,8 miliarde lei (36 miliarde euro)
- ritm de creştere de 40,65% faţă de 31 decembrie 2005, când

totalul depozitelor a fost de circa 86,6 miliarde lei
- creşterea în semestrul II 2006: 23,6% (suma  totală a

depozitelor la 30 iunie 2006 a fost de circa 98,6 miliarde lei), cu
aproape 9 p.p. mai mare decât creşterea din primele şase luni
ale anului 2006

� Creşterea anuală a depozitelor a fost influenţată preponderent de variaţia 
depozitelor în valută (+52,5%) faţă de cea a depozitelor în lei (+31,3%).

� În semestrul II 2006,  fluxul depozitelor denominate în valută a fost de 2,6 ori mai 
mare decât cel al depozitelor în lei, ceea ce a condus la diminuarea ponderii depozitelor 
în lei în total depozite cu 6 p.p., ajungând astfel la 52,3% la finele lui 2006. Se menţine 
astfel tendinţa scăderii ponderii depozitelor denominate în lei în favoarea 
depozitelor denominate în valută.
� La 31 martie 2007: 

- circa 123,7 miliarde lei (36,9 miliarde euro), reprezentând
94,7% din volumul total al depozitelor la instituţiile de credit 
din România

- creşterea în trimestrul I 2007 pentru instituţiile de credit care
participau la Fond la finele lunii martie 2007: 6,5%

Volumul total al depozitelor la 
instituţiile de credit participante la Fond
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Structura depozitelor din punct de vedere al garantării acestora
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� La 31 decembrie 2006, 57,2% din totalul depozitelor erau depozite 
garantate, respectiv 69,7 miliarde lei, restul reprezentând depozite 
negarantate (52,1 miliarde lei).

� La 31 martie 2007, 58,1% erau depozite garantate, respectiv 71,8 
miliarde lei, în timp ce depozitele negarantate reprezentau 51,9 miliarde 
lei.
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Evoluţia depozitelor garantate
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� Ritm anual de creştere: +57,3% (decembrie/decembrie)

� Variaţia în semestrul II 2006: +37,2% 
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Evoluţia depozitelor garantate

� În ultimele 6 luni ale anului 2006, s-a înregistrat o creştere 
nominală mai accentuată a depozitelor garantate denominate 
în valută (+57,2%) comparativ cu creşterea depozitelor garantate 
denominate în lei (+24,5%). 

� Variaţia în trimestrul I 2007 pentru instituţiile de credit 
participante la Fond la 31 martie 2007: +8,2% 

� Şi în primul trimestru al anului 2007 s-a manifestat tendinţa 
de creştere mai rapidă a valorii totale a depozitelor garantate 
denominate în valută faţă de depozitele garantate denominate în 
lei (+11,5% faţă de +5,5%).

� La 31 martie 2007, ponderea depozitelor garantate denominate 
în lei în totalul depozitelor garantate reprezenta 54,2%, iar a celor 
denominate în valută 45,8%.  
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Evoluţia depozitelor garantate ale persoanelor fizice şi juridice

0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000

dec.05 iun.06 dec.06

Depozite garantate ale persoanelor juridice

Depozite garantate ale persoanelor fizice

milioane RON; sfârşitul perioadei



17

Evoluţia depozitelor garantate ale persoanelor fizice şi juridice

� În structura depozitelor garantate, cele aparţinând 
persoanelor fizice reprezentau 65,8% la finele lunii decembrie 
2006.

� Depozitele garantate ale persoanelor juridice reprezintă 
cea mai dinamică componentă a depozitelor garantate, variaţia 
acesteia în semestrul II 2006 fiind cu 6,2 p.p. mai mare decât cea 
a depozitelor garantate ale persoanelor fizice (+41,3% faţă de 
+35,1%).

� Pentru instituţiile participante la Fond la 31 martie 2007, 
variaţia pe primul trimestru al acestui an a fost de +9,7% în cazul 
depozitelor garantate ale persoanelor fizice şi de +5,4% pentru 
depozitele garantate ale persoanelor juridice.
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Evoluţia depozitelor garantate ale persoanelor fizice şi juridice
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� Relaţie directă în ceea ce 
priveşte evoluţia depozitelor 
garantate ale persoanelor fizice şi 
juridice pe monede

� Variaţii în semestrul II 2006:

• depozite garantate ale persoanelor 
fizice (lei): +28,4%

• depozite garantate ale persoanelor 
fizice (valută): +44%

• depozite garantate ale persoanelor 
juridice (lei): +18,3%

• depozite garantate ale persoanelor 
juridice (valută): +95,9%

� Gap-ul dintre cele două categorii 
în scădere datorită faptului că 
depozitele garantate denominate 
în valută cresc mai repede decât 
cele în lei
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Evoluţia depozitelor garantate ale persoanelor fizice şi juridice

� Pentru instituţiile de credit participante la Fond la 31 martie 2007, 
s-au înregistrat următoarele variaţii în trimestrul I 2007:

• depozite garantate denominate în lei ale persoanelor fizice : +9,5%

• depozite garantate denominate în valută ale persoanelor fizice: +9,8%

• depozite garantate denominate în lei ale persoanelor juridice: -1,3%

• depozite garantate denominate în valută ale persoanelor juridice: +15,0%

� Depozitele garantate denominate în lei îşi menţin ponderea 
majoritară în totalul depozitelor garantate pentru ambele categorii de 
persoane (53,8% în cazul persoanelor fizice şi 54,2% în cazul 
persoanelor juridice).
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Evoluţia depozitelor garantate aflate în limita plafonului de garantare

� Variaţia pe ultimele 6 luni ale anului 2006: +44%

� Creşterea depozitelor garantate denominate în valută cu valori 
mai mici decât plafonul de garantare: +84,5%, de peste 3 ori mai
mare decât în cazul depozitelor denominate în lei (+26,8%)

� Preferinţa pentru depozitele garantate denominate în valută cu 
valori mai mici decât plafonul de garantare se manifestă atât în cazul 
persoanelor fizice, cât şi al persoanelor juridice

� Creşterea depozitelor garantate aflate în limita plafonului de 
garantare aproximativ egală pentru cele două categorii de deponenţi 
(+43,8% în cazul persoanelor fizice şi +44,7% în cazul persoanelor 
juridice)
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Evoluţia numărului titularilor de depozite garantate
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� La 31 decembrie 2006, 15.846.302 deponenţi garantaţi, cu aproape 2,9 
milioane deponenţi (+22,4%) mai mult faţă de 30 iunie 2006 şi cu circa 3,8 
milioane faţă de 31 decembrie 2005 (+31,7%).

� În semestrul II 2006, creştere accentuată a numărului titularilor 
persoane fizice (+24,2%), în timp ce numărul titularilor persoane juridice a 
înregistrat o scădere cu 3,8%.

Numărul titularilor de depozite garantate

Deponenţi garantaţi 
persoane fizice

94,80%

Deponenţi garantaţi 
persoane juridice

5,20%

Structura deponenţilor garantaţi la 31 decembrie 2006
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� Pentru instituţiile de credit participante la Fond la 31 martie 2007, 
numărul titularilor de depozite garantate a crescut cu 4,8% în primul 
trimestru al anului 2007, ajungând la 16.329.853 persoane (15.522.670 
deponenţi garantaţi persoane fizice şi 807.183 deponenţi garantaţi 
persoane juridice). Această evoluţie a fost determinată de creşterea 
numărului titularilor persoane fizice cu 5%, în timp ce numărul deponenţilor 
persoane juridice a stagnat (+0,04%).

� Ponderea deponenţilor garantaţi persoane fizice în totalul deponenţilor 
garantaţi la finele trimestrului I 2007 era de 95,3%, iar cea a deponenţilor 
garantaţi persoane juridice de 4,7%.

� La 31 martie 2007, 99,2% dintre deponenţii garantaţi aveau depozite cu 
valori mai mici decât plafonul de garantare (99,4% în cazul persoanelor 
fizice şi 95,2% în cazul persoanelor juridice).

Numărul titularilor de depozite garantate
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� La 31 decembrie 2006, depozitul nominal mediu era de 6,6 mii lei, în 
cazul persoanelor fizice fiind de circa 2,5 ori mai mic (2,7 mii lei), în timp ce 
în cazul persoanelor juridice s-a ridicat la 82,9 mii lei.

� În semestrul II 2006 se constată o creştere nominală a depozitului 
garantat mediu cu circa 12% (4,4 mii lei la 31 decembrie 2006 faţă de 3,9 
mii lei la 30 iunie 2006).

� Contribuţia majoră a avut-o depozitul garantat mediu al titularilor 
persoane juridice, care a crescut de la 19,8 mii lei în semestrul I 2006 la 
29,1 mii lei în semestrul II 2006 (+47%).

� Depozitul garantat mediu al titularilor de depozite persoane fizice a 
crescut de la 2,8 mii lei la 3,1 mii lei (+9%).

Depozitul mediu
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� La 31 martie 2007, luând în calcul instituţiile de credit participante 
la Fond, depozitul nominal mediu era de 7,5 mii lei, în cazul 
persoanelor fizice fiind de 3,1 mii lei, în timp ce în cazul persoanelor 
juridice s-a ridicat la 88,6 mii lei.

� Depozitul garantat mediu la finele primului trimestru al anului 
era de 4,4 mii lei, respectiv 3,1 mii lei în cazul persoanelor fizice şi 
30 mii lei în cazul persoanelor juridice.

Depozitul mediu
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� Gradul de concentrare a depozitelor la instituţiile de credit:
• semestrul I 2006:  81% din volumul total al depozitelor era concentrat în 9 bănci, adică 
în 22,5% din numărul total al instituţiilor de credit existente la 30 iunie 2006
• semestrul II 2006: 80% din volumul total al depozitelor era concentrat în 9 bănci, adică 
în 23,7% din numărul total al instituţiilor de credit existente la 31 decembrie 2006

� Gradul de concentrare a depozitelor garantate la instituţiile de credit:
• semestrul I 2006:  82% din volumul total al depozitelor garantate era concentrat în 8 
bănci, adică în 20% din numărul total al instituţiilor de credit existente la 30 iunie 2006
• semestrul II 2006: 81% din volumul total al depozitelor garantate era concentrat în 8 
bănci, adică în 21% din numărul total al instituţiilor de credit existente la 31 decembrie 
2006

Gradul de concentrare
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Gradul de omogenizare

� Gradul de omogenizare a distribuţiei depozitelor  între instituţiile de credit:
• semestrul I 2006:  78%
• semestrul II 2006: 78,7%

� Gradul de omogenizare a distribuţiei depozitelor garantate între instituţiile de 
credit:

• semestrul I 2006:  70,8%
•  semestrul II 2006: 76%, ceea ce indică, la fel ca în cazul depozitelor, o 
deconcentrare ce poate semnala o orientare a pieţei bancare spre o structură 
mai apropiată de concurenţa monopolistică
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Gradul de concentrare a titularilor de depozite garantate

� Gradul de concentrare a titularilor de depozite garantate:
• semestrul I 2006:  81% din titulari deţineau depozite garantate la 5 bănci, 
adică la 12,5% din numărul total al instituţiilor de credit existente la 30 
iunie 2006
• semestrul II 2006: 83% din titulari deţineau depozite garantate la 6 bănci, 
adică la 15,8% din numărul total al instituţiilor de credit existente la 31 
decembrie 2006

� Gradul de omogenizare a distribuţiei titularilor de depozite garantate 
între instituţiile de credit:
• semestrul I 2006:  70,9%
• semestrul II 2006: 82,5%

� Devansarea procesului de omogenizare a depozitelor garantate de 
către procesul de omogenizare a titularilor de depozite garantate susţine 
aceeaşi tendinţă de orientare a structurii pieţei bancare (cel puţin din 
perspectiva cererii de depozite) către un model monopolistic.
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Depozitul marginal

� Depozitul marginal în raport cu PIB în semestrul II 2006: depunerea în 
sistemul bancar, sub forma depozitelor (garantate şi negarantate), a 11 
bani pentru fiecare leu realizat suplimentar în economia naţională

• cea mai mare  înclinaţie marginală se manifestă la depozitele în 
valută (circa 8 bani pentru fiecare leu realizat suplimentar în economia 
naţională), în timp ce în cazul depozitelor în lei aceasta este de 3 bani 
pentru fiecare leu realizat suplimentar în economia naţională

� În raport cu economisirea totală, înclinaţia marginală spre depunere 
este de peste 3 ori mai mare decât cea în raport cu PIB (0,35), deci mai 
mult de o treime din fiecare leu economisit suplimentar se economiseşte 
sub forma depozitelor

• din cei 35 de bani, 10 bani iau forma depozitelor denominate în lei, 
iar 25 de bani pe cea a depozitelor în valută
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Depozitul garantat marginal

� Depozitul garantat marginal în raport cu PIB în semestrul II 2006: 
depunerea în sistemul bancar, sub forma depozitelor garantate, a 9 bani 
pentru fiecare leu realizat suplimentar în economia naţională

• cea mai mare  înclinaţie marginală se manifestă la depozitele în 
valută (circa 5 bani pentru fiecare leu realizat suplimentar în economia 
naţională), în timp ce în cazul depozitelor în lei aceasta este de 4 bani 
pentru fiecare leu realizat suplimentar în economia naţională

� În raport cu economisirea totală, depozitul garantat marginal este de 
peste 28 bani pentru fiecare leu economisit suplimentar

• din cei peste 28 de bani, aproape 18 bani constituie depozite 
garantate aparţinând titularilor persoane fizice, restul de 10 bani 
reprezentând depozite garantate ale titularilor persoane juridice
• sub aspectul monedei de denominare, circa 11 bani se regăsesc sub 
forma depozitelor garantate denominate în lei, iar restul de 17 bani 
reprezintă depozite garantate denominate în valută
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Corelaţii statistice între dinamica depozitelor bancare şi posibilii 
factori cauzali/ condiţionali în cursul semestrului II 2006

1) Inflaţia: stabilitate remarcabilă – fără impact cauzal în modificarea 
comportamentului de economisire

2)   Rata medie a dobânzii bancare pasive: 
     - valoarea medie nominală a crescut atât la depozitele în lei, cât şi la cele 
denominate în valută, pentru ambele categorii de deponenţi (persoane fizice şi 
juridice)
     - cea mai accentuată reacţie procentuală  la variaţia procentuală a ratei medii a 
dobânzii pasive se înregistrează în cazul depozitelor garantate denominate în 
valută ale persoanelor juridice (o creştere de 8 procente la creşterea cu 1 procent 
a ratei dobânzii)
   - cea mai mică valoare se înregistrează în cazul depozitelor garantate 
denominate în lei ale persoanelor juridice

- atât persoanele fizice, cât şi cele juridice sunt mai sensibile la depozitele în 
valută
- depozitele garantate sunt relativ puternic elastice în raport cu rata medie 
nominală a dobânzii bancare pasive            garantarea depozitelor reprezintă un 
puternic stimulent în constituirea de depozite
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Corelaţii statistice între dinamica depozitelor bancare şi posibilii 
factori cauzali/ condiţionali în cursul semestrului II 2006

3) Marja medie de rată a dobânzii: 
     - elasticitate negativă în cazul persoanelor fizice (indiferent de moneda 
depozitului)
     - elasticitate negativă în cazul persoanelor juridice pentru depozitele în lei
     - elasticitate pozitivă în cazul persoanelor juridice pentru depozitele în valută
     - elasticitate puternică în toate situaţiile în cazul depozitelor garantate

- concluzie: în cazul persoanelor fizice şi al celor juridice (în această ultimă 
situaţie, pentru depozitele denominate în lei), creditul bancar neguvernamental nu 
constituie o sursă de economisire; totuşi, în cazul persoanelor juridice, pentru 
depozitele denominate în valută, a rezultat o valoare pozitivă destul de mare (7,9), 
deci acestea ar putea utiliza creditul bancar neguvernamental pentru a constitui 
depozite în valută 

4) PIB:
- inelasticitate a depozitelor garantate în raport cu PIB (0,74)
- inelasticitate mai mare a depozitelor în raport cu PIB (0,47)

   - concluzie: devansarea elasticităţii depozitelor de către cea a depozitelor 
garantate semnifică faptul că garantarea depozitelor a încurajat economisirea sub 
această formă
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Corelaţii statistice între dinamica depozitelor bancare şi posibilii 
factori cauzali/ condiţionali în cursul semestrului II 2006

5) Economisirea totală: 
     - elasticitatea extrem de mică în raport cu economisirea totală atât în 
cazul depozitelor (0,04), cât şi în cel al depozitelor garantate (0,07), 
indică faptul că cea mai mare parte a creşterii procentuale a 
economisirii se concretizează în creşteri procentuale ale formelor 
alternative la depozite

6) Creditul bancar neguvernamental: 
     - elasticitate pozitivă şi relativ semnificativă (circa 1,7 procente de 
modificare a depozitelor garantate pentru fiecare modificare, în acelaşi 
sens, a creditului bancar neguvernamental cu 1 procent), ceea ce 
conduce la concluzia că creditul bancar neguvernamental ar putea 
constitui o sursă de economisire, însă mai degrabă  într-o formă 
indirectă, adică prin efectul asupra veniturilor, dar analizele ar trebui 
efectuate pe un termen mai lung
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Corelaţii statistice între dinamica depozitelor bancare şi posibilii 
factori cauzali/ condiţionali în cursul semestrului II 2006

7) Veniturile: 
- depozitele garantate sunt puternic elastice şi pozitiv corelate în raport 

cu veniturile
- la fiecare creştere cu 1 procent a câştigului salarial mediu nominal 

net, depozitele garantate cresc cu 3,7 procente 
- fiecare creştere cu 1 procent a pensiei nominale medii brute, 

depozitele garantate cresc cu 6,4 procente, ceea ce reflectă, comparativ 
cu elasticitatea depozitelor în raport cu câştigul salarial mediu nominal net, 
o înclinaţie mai mare spre economisire a pensionarilor decât a salariaţilor. 
Aceasta indică o prudenţialitate mai mare la nivelul pensionarilor cu privire 
la standardul lor de viaţă viitor.
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Vă mulţumim pentru participare!

Fondul de garantare a depozitelor în

sistemul bancar
Aleea Negru Vodă nr. 4-6, Bl. C3,
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