
 

 

 
 
 
  

  În luna februarie 2012, Consiliul pentru Stabilitate Financiară (Financial 
Stability Board - FSB)1 a dat publicității cea mai recentă analiză tematică2 a sa a 
cărei sinteză este prezentată în cele ce urmează.  

 

 I. Introducere 
  

Sistemul de garantare a depozitelor (SGD) privește atât un set de 
funcțiuni specifice de asigurare a protecției pentru deponenții la bănci, cât și 
relația cu alți participanți la rețeaua de asigurare a stabilității financiare. Un SGD 
eficient reprezintă un pilon important al rețelei de asigurare a stabilității financiare 
și joacă un rol-cheie în ceea ce privește protecția deponenților și contribuția la 
stabilitatea sistemului financiar. 

Garantarea explicită și limitată a depozitelor a devenit alegerea 
preferată printre membrii FSB. Astfel, 21 din cei 24 de membri ai FSB (excepție 
făcând China, Arabia Saudită și Africa de Sud) au înființat un SGD explicit, cu 
obiective definite prin reglementări și făcute cunoscute publicului. 

Obiectivul analizei inter pares, efectuată de FSB, este de a evalua 
sistemele de garantare a depozitelor din jurisdicțiile membrilor FSB și schimbările 
planificate, folosind ca reper Principiile fundamentale BCBS3-IADI4 pentru 

sisteme de garantare eficiente (Principii fundamentale). Analiza descrie practicile 
din jurisdicțiile membrilor FSB și rațiunile care stau la baza diverselor 
aranjamente de protecție a deponenților, incluzând și cazurile unde nu există un 
SGD explicit. De asemenea, sunt prezentate concluzii referitoare la eficiența 
reformelor implementate ca răspuns la criza financiară globală în perioada 2007-
2009. 

Rezultatele analizei se bazează, în principal, pe răspunsurile autorităților 
naționale din jurisdicțiile membrilor FSB la un chestionar referitor la 
caracteristicile principale ale SGD, reformele adoptate ca răspuns la criza 
financiară și lecțiile învățate, implementarea anumitor Principii fundamentale. 
Analiza a folosit, de asemenea, și informații relevante din surse publice. 

În analiză au fost utilizate metodologia BCBS-IADI de evaluare a 
conformităţii sistemelor de garantare a depozitelor cu Principiile fundamentale, 
precum și orientări elaborate de IADI. 
————————————— 
1   Consiliul pentru Stabilitate Financiară (FSB) a fost înființat în vederea coordonării la nivel internațional 
a activității autorităților financiare naționale și a autorităților internaționale de reglementare, precum și a 
dezvoltării și promovării implementării de politici eficiente privind reglementarea și supravegherea 
financiară, cât și alte sectoare financiare, în scopul asigurării stabilității financiare. Membrii FSB 
reprezintă autorități naționale responsabile cu stabilitatea financiară din 24 de state și jurisdicții, instituții 
financiare internaționale, grupări internaționale ale autorităților de reglementare și supraveghere aferente 
anumitor sectoare, comitete de experți din bănci centrale. Începând cu anul 2010, FSB realizează 
periodic atât analize inter pares tematice, cât și la nivel național.  
2 Analiza FSB asupra sistemelor de garantare a depozitelor poate fi consultată la http://
www.financialstabilityboard.org/press/pr_120208.pdf. 
3 BCBS - Comitetul de la Basel pentru Supraveghere 
Bancară  
4 IADI - Asociaţia Internaţională a Asigurătorilor de Depozite  
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Ca experien��, Statele Unite ale Americii au 
fost prima �ar� printre membrii FSB care a introdus 
garantarea depozitelor (1934). În perioada 1970-1990, 
jum�tate dintre membrii FSB (12 din 24) au înfiin�at 
unele forme de garantare a depozitelor, ceea ce a 
demonstrat  o recunoa�tere crescând� a importan�ei 
acestora în men�inerea stabilit��ii financiare �i 
furnizarea unei protec�ii explicite pentru deponen�i. În 
ajunul crizei, doar Australia, China, Arabia Saudit� �i 
Africa de Sud nu dispuneau de sisteme de garantare 
explicite. 

Extinderea protec�iei explicite a deponen�ilor 
de-a lungul anilor �i deosebirile dintre SGD au condus 
la numeroase dezbateri referitoare la modul de 
asigurare a eficien�ei acestor sisteme �i la rezolvarea 
posibilelor probleme pe care le-ar ridica, mai ales în 
ceea ce prive�te cre�terea hazardului moral �i 
distorsiunea evalu�rilor legate de risc. Unii 
reprezentan�i ai mediului academic �i factori de decizie 
sus�ineau c� sistemele de garantare implicite ar fi 
preferabile pentru promovarea unei discipline de pia��, 
în timp ce alte voci subliniau c� sistemele implicite ar 
conduce, de fapt, la acordarea de asisten�� financiar� 
din partea guvernelor �i la introducerea unei garant�ri 
integrale în eventualitatea unei crize. Câteva ��ri chiar 
anun�aser� c� nu vor introduce garantarea depozitelor 
din cauza îngrijor�rilor legate de posibile distorsiuni în 
ceea ce prive�te intermedierea financiar�. 

Ca rezultat al acestor dezbateri, în ajunul 
crizei, p�rerile despre cea mai potrivit� form� de 
garantare erau mai degrab� generale �i f�r� caracter 
prescriptiv. Diferitele jurisdic�ii au atribuit roluri diferite 
SGD. La nivel interna�ional s-au f�cut eforturi pentru 
dezvoltarea de linii directoare privind aranjamentele de 
garantare a depozitelor. Cu toate acestea, eforturile nu 
au avut un impact semnificativ, iar SGD au continuat 
s� prezinte caracteristici variate în ceea ce prive�te 
mandatul, plafonul de garantare, structura de 
finan�are, existen�a contribu�iilor în func�ie de risc sau 
accesul la surse de finan�are de urgen��. 

Criza financiar� a determinat membrii FSB 
s�-�i consolideze sistemele de garantare a 
depozitelor. Peste jum�tate din statele analizate au 
majorat plafonul de garantare �i au f�cut îmbun�t��iri 
structurale ale schemelor na�ionale proprii, în timp ce 
�ase state au introdus noi atribu�ii de solu�ionare a 
situa�iilor b�ncilor neviabile pentru a face fa�� 
provoc�rilor crizei. În prezent, este acceptat pe scar� 
larg� c� hazardul moral nu este numai o problem� 
legat� de felul în care un sistem de garantare a 
depozitelor este proiectat, ci mai degrab� trebuie 
privit� în contextul aranjamentelor de solu�ionare. 

Adoptarea rapid� de aranjamente 
extraordinare în vederea cre�terii încrederii 
deponen�ilor a semnalat importan�a �i necesitatea 
acestor reforme. Faptul c� multe din aceste m�suri au 
devenit permanente sugereaz� o schimbare de 
percep�ie a rolului �i eficien�ei sistemelor de garantare 
a depozitelor în promovarea stabilit��ii financiare. 
Astfel, în prezent, se observ� o reducere a 
eterogenit��ii în ceea ce prive�te caracteristicile 
esen�iale ale sistemelor de garantare a depozitelor �i o 
mai mare convergen�� în practicile din diferite 
jurisdic�ii.  
 

1. M�suri extraordinare luate în timpul crizei 
 

Cu toate c� evenimentele de la începutul 
crizei financiare, declan�at� în anul 2007, nu au avut 
un impact direct în toate jurisdic�iile membrilor FSB, în 
15 din cele 24 de jurisdic�ii au fost adoptate m�suri 
extraordinare pentru a înt�ri protec�ia deponen�ilor pe 
m�sura adâncirii crizei5. Majoritatea acestor m�suri au 
fost la dimensiunea întregului sistem �i au inclus 
schimb�ri în sfera �i plafonul de garantare, precum �i 
modific�ri ale atribu�iilor SGD. 

În majoritatea statelor, aceste m�suri au fost 
adoptate ca un r�spuns precaut pentru men�inerea 
încrederii deponen�ilor �i a stabilit��ii financiare în 
timpul crizei. Pentru unii membri FSB, aceste m�suri 
au fost parte a unui pachet mai larg de m�suri ca 
r�spuns la criz�, în vederea sus�inerii b�ncilor �i a 
men�inerii stabilit��ii financiare. M�surile relevante au 
inclus facilit��i de asigurare a lichidit��ii la nivelul 
întregului sistem, programe de recapitalizare, 
garantarea de c�tre stat a datoriilor marilor entit��i 
financiare �i, în anumite cazuri, recapitaliz�ri bancare 
specifice �i planuri de achizi�ie de active sau garan�ii 
(Fran�a, Germania, Olanda, Rusia, Elve�ia, Statele 
Unite ale Americii, Marea Britanie). 

M�surile extraordinare de protec�ie a 
deponen�ilor au fost introduse într-o manier� 
necoordonat� de la o jurisdic�ie la alta, f�r� o 
consultare prealabil� sau cu o consultare redus� între 
acestea. În nou� state (Australia, Fran�a, Hong Kong, 
Italia, Olanda, Singapore, Spania, Elve�ia, Statele 
Unite ale Americii) asemenea m�suri au fost introduse 
�i ca un r�spuns competitiv la m�surile similare luate 
de alte ��ri. 

Zece membri ai FSB au majorat plafonul de 
garantare în timpul crizei, în timp ce patru dintre 
ace�tia (Fran�a, Germania, Hong Kong, Singapore) au 
introdus garantarea integral� temporar�6. Criza a 

���������������������������������������� �������������������
5 Japonia, Coreea de Sud, Mexic �i Turcia au fost printre ��rile care nu 
au implementat m�suri extraordinare în timpul recentei crize globale, 
dar au f�cut acest lucru ca r�spuns la crizele din anii 1990 �i 2000. 
6 În cazul Fran�ei �i Germaniei, aceast� garantare a luat forma unei 
declara�ii politice care asigura deponen�ii c� nu î�i vor pierde banii 
depu�i în b�ncile autorizate. 
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determinat, de asemenea, pe unul din membrii FSB 
(Australia) s� accelereze planurile de înfiin�are a unei 
scheme de garantare explicite. În octombrie 2008, 
Australia a înfiin�at un sistem explicit de garantare a 
depozitelor cu un plafon de garantare temporar de 1 
milion dolari australieni. Adi�ional a fost înfiin�at� o 
schem� separat�, voluntar�, pentru depozite de peste 
1 milion dolari australieni. Statele Unite ale Americii au 
furnizat o garan�ie integral� pentru conturile de 
tranzac�ii nepurt�toare de dobând�, pân� la sfâr�itul 
anului 2010 (ulterior extins� pân� în 2012). Trei 
membri FSB (Brazilia, Coreea de Sud, Elve�ia) au 
extins sfera de garantare pentru a include anumite 
produse care nu erau protejate, ca de exemplu: 
anumite depozite la termen, depozitele în valut� �i 
depozitele unor scheme de pensii. 

În jurisdic�iile FSB din statele membre ale 
Uniunii Europene (UE) au fost coordonate r�spunsurile 
printr-un proces consultativ la nivelul UE �i s-au 
realizat schimb�ri permanente la nivelul sistemelor 
proprii de garantare a depozitelor prin amendarea 
Directivei UE 94/19/CE referitoare la schemele de 
garantare a depozitelor. Prin directiv�, plafonul minim 
de garantare pentru aceste ��ri s-a majorat de la 
20.000 euro la 50.000 euro în iunie 2009 �i mai târziu, 
în decembrie 2010, la valoarea armonizat� de 100.000 
euro. De asemenea, a fost introdus� cerin�a ca plata 
compensa�iilor s� se fac� într-un interval de pân� la 20 
zile lucr�toare, în loc de trei luni, termenul anterior, 
ad�ugându-se �i alte cerin�e legate de nevoia de 
furnizare de informa�ii mai cuprinz�toare �i în timp util 
c�tre deponen�i, precum �i de testare regulat� a 
sistemelor schemelor de garantare a depozitelor.  
 

2. Evolu�ia protec�iei deponen�ilor ca urmare 

a crizei 

 

Renun�area la m�surile temporare 

 
Unele ��ri membre ale FSB au renun�at sau 

sunt în proces de renun�are la m�surile extraordinare 
adoptate în timpul crizei cu privire la plafonul de 
garantare. Rapiditatea cu care se face acest lucru este 
în general mai bun� comparativ cu experien�ele avute 
în timpul unor crize anterioare, mai ales c� unele din 
aceste m�suri au avut un caracter preventiv7. 
Strategiile de comunicare folosite au cuprins, în 
general, declara�ii publice ale participan�ilor la re�eaua 

���������������������������������������� �������������������
7 Trei membri ai FSB au f�cut comentarii referitoare la experien�ele 
avute în ce prive�te renun�area la garan�iile temporare introduse în 
timpul crizelor financiare anterioare (Japonia, Mexic, Turcia). În 
Japonia, garantarea integral� temporar� introdus� în iunie 1996 a fost 
retras� treptat în deceniul urm�tor, garantarea integral� a deponen�ilor 
obi�nui�i r�mânând în vigoare pân� în 2005. Turcia a renun�at treptat 
în 2003-2004 la garantarea integral� introdus� în 2000. Mexic a utilizat 
garantarea integral� pentru a facilita tranzi�ia la un SGD limitat explicit, 
plafonul fiind redus gradual, pe tipuri �i sume, între 1999 �i 2005, 
folosind un plan de tranzi�ie în �apte etape. 

de asigurare a stabilit��ii financiare, campanii de 
publicitate �i informa�ii postate pe site-urile web ale 
institu�iilor de garantare a depozitelor. 

În unele cazuri, planurile de renun�are la 
garan�iile temporare au fost anun�ate chiar în 
momentul introducerii acestora (Hong Kong �i 
Singapore). Pentru a asigura o tranzi�ie lin�, Hong 
Kong a modificat legisla�ia �i a introdus modific�rile 
sistemului s�u de garantare a depozitelor imediat ce 
garan�ia integral� a expirat. S-a f�cut o campanie larg� 
de publicitate în mass-media pentru a anun�a aceste 
schimb�ri, iar autorit��ile au colaborat strâns cu 
industria bancar� pentru a promova tranzi�ia �i a 
asigura disponibilitatea unei lichidit��i suficiente. 
Malaiezia, Hong Kong �i Singapore au înfiin�at în iulie 
2009, un grup de lucru pe probleme de strategie de 
renun�are la garantarea integral� �i au folosit acest 
grup pentru coordonarea ac�iunilor lor. De asemenea, 
cu ajutorul acestui grup de lucru au fost coordonate �i 
planurile Indoneziei de reducere a plafonului de 
garantare curent (care fusese majorat de la 100 
milioane IDR la 2 miliarde IDR în octombrie 2008). 

În septembrie 2011, guvernul australian a 
anun�at un nou plafon de garantare de 250.000 dolari 
australieni, valabil de la 1 februarie 2012. De 
asemenea, acesta a anun�at c� va introduce o op�iune 
suplimentar� de plat� care s� permit� autorit��ilor s� 
transfere depozite c�tre o nou� institu�ie. În tranzi�ia 
c�tre aceast� schem�, Australia s-a bazat pe o serie 
de factori, cum ar fi: acoperirea, riscul financiar, 
hazardul moral, comparabilitatea �i liniile directoare pe 
plan interna�ional, impactul asupra deponen�ilor, 
institu�iilor financiare �i pie�elor, finan�area �i 
guvernan�a, precum �i informarea publicului. Ca 
mijloace de informare, în Australia au fost utilizate 
declara�iile publice, site-ul web al SGD �i liniile 
telefonice dedicate. 

În mai 2010, Marea Britanie a renun�at la 
garantarea integral� oferit� deponen�ilor lui Northern 
Rock, Bradford and Bingley, precum �i ai anumitor 
b�nci islandeze de pe teritoriul acesteia. Modificarea 
din iunie 2009 a directivei UE referitoare la schemele 
de garantare a depozitelor a înlocuit declara�ia politic� 
de garantare integral� în Fran�a, în timp ce în Brazilia 
garantarea temporar� a anumitor depozite la termen 
va fi retras� pân� la 1 ianuarie 2016. 
 

Permanentizarea m�surilor de consolidare 

 
În majoritatea jurisdic�iilor membre ale FSB 

au fost dezvoltate continuu caracteristicile principale 
ale SGD. Printre acestea se afl�: introducerea unor 
sisteme de garantare explicite (Australia), majorarea 
plafoanelor de garantare (membrii UE, Rusia, Elve�ia, 
Statele Unite ale Americii) �i extinderea sferei de 
garantare (Coreea de Sud �i Elve�ia), scurtarea 
termenului de plat� a compensa�iilor (membrii UE), 
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eliminarea co-garant�rii (Germania, Rusia, Marea 
Britanie), eliminarea compens�rii datoriilor reciproce 
(Olanda, Singapore, Marea Britanie), modificarea 
bazei de calcul �i a cotelor de contribu�ie (Statele Unite 
ale Americii) �i adoptarea finan��rii ex-ante (Olanda). 

Aceste schimb�ri au fost introduse pentru a  
limita riscul retragerilor masive de la b�nci, a asigura o 
mai bun� protec�ie a deponen�ilor sau, în cazul UE, a 
armoniza protec�ia deponen�ilor oferit� de un grup de 
��ri. Nu toate schimb�rile au fost generate numai de 
criz� – de exemplu, în Statele Unite ale Americii, 
plafonul de garantare nu mai fusese majorat din 1980, 
iar necesitatea cre�terii acestuia a survenit înainte de 
criz�. Acest obiectiv a fost atins atunci când Congresul 
a aprobat majorarea definitiv� a plafonului temporar de 
250.000 dolari americani.  

Alte schimb�ri permanente s-au referit la 
conferirea de atribu�ii �i mandate extinse sistemelor de 
garantare a depozitelor �i celorlalte institu�ii 
participante la re�eaua de asigurare a stabilit��ii 
financiare. Atribu�iile extinse au permis unor membri s� 
furnizeze op�iuni alternative de solu�ionare (în loc de 
plat� a compensa�iilor), cum ar fi asisten�a financiar� �i 
asigurarea de lichidit��i sub form� de achizi�ie de 
credite �i garantarea investi�iilor cu crean�e (Brazilia). 
Rusia a conferit atribu�ii extinse sistemului de 
garantare a depozitelor pentru a preveni falimentul 
b�ncilor de importan�� sistemic� intrate în dificultate �i 
a aranja tranzac�ii de achizi�ie de active �i asumare de 
pasive. În Canada �i Marea Britanie au fost introduse 
regimuri speciale de solu�ionare a b�ncilor cu 
probleme, iar în Statele Unite ale Americii a celor de 
importan�� sistemic�. Dup� evaluarea perioadei de 
criz�, Germania a implementat, în ianuarie 2011, 
legisla�ia care prevede un regim mai flexibil pentru 
restructurarea �i reorganizarea institu�iilor de credit. 
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Cele mai multe caracteristici ale SGD 

analizate sunt, în general, în concordan�� cu Principiile 
fundamentale. În particular, mandatele SGD analizate 
sunt clar definite, specificate formal �i f�cute 
cunoscute publicului; obligativitatea de a fi membru al 
unui SGD este adoptat�, iar plafoanele de garantare 
aplicate sunt suficient de mari pentru ca majoritatea 
deponen�ilor s� fie proteja�i integral de SGD. Unele din 
aceste caracteristici au ap�rut ca r�spuns la reformele 
induse de criza recent� �i au îmbun�t��it capacitatea 
SGD de a înt�ri încrederea deponen�ilor în situa�ia în 
care apar problemele în sectorul bancar. 

În acela�i timp, exist� domenii în care par a fi 
divergen�e sau neconcordan�e cu Principiile 
fundamentale, care necesit� mai mult timp �i efort 
pentru a fi rezolvate – de exemplu, în ceea ce prive�te 

garantarea, structurile de guvernan��, aranjamentele 
de finan�are de rezerv�, schimbul de informa�ii, 
perioada de efectuare a pl��ilor de compensa�ii �i 
informarea publicului. 

 
1. Structura aranjamentelor de protec�ie a 

deponen�ilor 

 

Aproape în toate jurisdic�iile membrilor FSB 
(21 din 24) exist� un sistem de garantare explicit 
limitat pentru protec�ia deponen�ilor. Australia a fost 
ultima care a introdus un sistem explicit de garantare a 
depozitelor, r�mânând doar trei jurisdic�ii f�r� un astfel 
de sistem: Africa de Sud, China �i Arabia Saudit�.  

Africa de Sud inten�ioneaz� s� adopte un 
astfel de sistem în 2012. Schema din Africa de Sud va 
garanta depozite din cadrul b�ncilor comerciale �i 
mutuale �i va func�iona sub autoritatea South African 
Reserve Bank. Pentru segmentul de b�nci 
cooperatiste, va fi stabilit un sistem separat, sub egida 
Cooperatives Bank Development Agency. Limita 
propus� pentru garantarea deponen�ilor, pentru 
ambele scheme, va fi SAR 100.000 (în jurul valorii de 
15.000 USD) �i finan�area va fi ex-ante.  

China analizeaz� în prezent posibilitatea de 
instituire a unei scheme de garantare explicite limitate 
pentru a garanta depozitele la toate institu�iile 
financiare. Aceast� ini�iativ� a fost inclus� în cel de-al 
doisprezecelea “Plan cincinal privind dezvolt�rile 
na�ionale economice �i sociale” adoptat de Congresul 
Na�ional al Poporului în luna octombrie 2010. Astfel, a 
fost înfiin�at un grup de lucru comun din reprezentan�i 
ai People’s Bank of China �i China Banking Regulatory 
Commission, în vederea proiect�rii �i dezvolt�rii unui 
sistem de garantare a depozitelor. Pe baza cercet�rilor 
preliminare, finan�area ex-ante �i contribu�iile în func�ie 
de risc vor fi printre caracteristicile preferate de 
proiectare ale sistemului. 

Arabia Saudit� a studiat posibilitatea cre�rii 
unui sistem de garantare explicit, dar a decis s� nu 
adopte deocamdat� unul, considerând c� actualul 
cadru conservator de reglement�ri pruden�iale �i de 
supraveghere proactiv� poate asigura deponen�ilor 
suficient� protec�ie. 

Majoritatea celorlal�i membri ai FSB au un 
singur sistem de garantare, iar în �ase state exist� mai 
multe sisteme8.  

În Germania �i Elve�ia se întâlnesc sisteme 
relativ diferite de garantare a depozitelor. În Germania, 
b�ncile comerciale particip� la dou� sisteme statutare 
de garantare a depozitelor (unul pentru b�ncile private 

���������������������������������������� �������������������
8 Mai multe sisteme într-o singur� jurisdic�ie garanteaz�, în general, 
deponen�ii diferitelor tipuri de institu�ii (4 pentru Brazilia; 6 pentru 
Germania; 2 pentru Italia; 2 pentru Japonia �i 2 pentru Statele Unite 
ale Americii; în Canada deponen�ii sunt asigura�i la nivel na�ional sau 
la nivel de provincie). 
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�i unul pentru b�ncile din sectorul public), dar pot, de 
asemenea, s� beneficieze de garantarea suplimentar� 
voluntar� oferit� de asocia�iile lor bancare. Cu toate 
acestea, sistemele private nu au competen�e 
administrative �i nu sunt supravegheate de c�tre 
autoritatea din domeniu (BaFin). În plus, exist� dou� 
a�a-numite sisteme institu�ionale de protec�ie (unul 
pentru cooperative �i cel�lalt pentru b�ncile de 
economii), gestionate de c�tre asocia�iile bancare 
respective, care protejeaz� viabilitatea institu�iilor 
membre, prin diverse acorduri �i garan�ii încruci�ate. 
Cu toate c� institu�iile membre nu particip� la 
sistemele statutare, acestea sunt supuse 
supravegherii de c�tre BaFin �i, în cazul în care 
condi�iile de viabilitate nu sunt îndeplinite, membrii 
trebuie s� treac� la una dintre schemele statutare. 

În cazul Elve�iei, exist� un singur sistem de 
garantare, ex-post, de�i unele b�nci cantonale au 
pasivele garantate integral de c�tre cantoanele lor (în 
schimbul pl��ii unei taxe). În cazul în care lichidit��ile 
b�ncii cu probleme nu sunt suficiente pentru a 
compensa deponen�ii, atunci se declan�eaz� sistemul 
de garantare a depozitelor. Cu toate acestea, exist� o 
limit� la nivel de sistem de 6 miliarde CHF pentru 
valoarea total� a contribu�iilor tuturor membrilor SGD; 
orice compensare a deponen�ilor peste aceast� sum� 
trebuie s� fie pl�tit� din lichidarea activelor institu�iei. 

Structurile organizatorice ale SGD variaz� de 
la o jurisdic�ie la alta. Nou�sprezece dintre membrii 
FSB au SGD de tipul entit��ilor autonome separate 
definite prin lege. În Olanda, SGD se afl� în cadrul 
b�ncii centrale (autoritatea de supraveghere), iar în 
Australia în cadrul autorit��ii de reglementare 
pruden�ial�, în timp ce Africa de Sud inten�ioneaz� s� 
înfiin�eze sistemul de garantare explicit în cadrul b�ncii 
centrale (autoritatea de supraveghere). 

Cele mai multe dintre SGD (în num�r de 13) 
au o administrare public�, dar sunt finan�ate de 
sectorul bancar. SGD din cinci jurisdic�ii au 
administrare privat� (Argentina, Brazilia, Italia, Spania 
�i Elve�ia). SGD din Japonia este de�inut în comun de 
c�tre guvern, Banca Japoniei �i institu�iile financiare 
private. SGD din Fran�a este administrat privat, dar 
instituit prin reglement�ri �i sub control public strict, pe 
când cele dou� sisteme statutare de garantare din 
Germania au o component� mixt� public-privat�, în 
care administrarea este privat�, dar stabilit� prin lege 
�i având elemente de tip public, cum ar fi func�ii de 
politic� public� �i supravegherea SGD de c�tre 
autoritatea din domeniu. 

În unele jurisdic�ii FSB, deponen�ii sunt 
proteja�i prin alte aranjamente institu�ionale (în plus 
fa�� de reglementarea �i supravegherea pruden�ial�). 
Exist� 13 membri FSB (Argentina, Australia, China, 
Hong Kong, India, Indonezia, Mexic, Rusia, Singapore, 
Africa de Sud, Elve�ia, Turcia, Statele Unite ale 
Americii), care ofer� prioritate deponen�ilor sau SGD 

fa�� de al�i creditori chirografari în procesul de lichidare 
bancar�. În plus, Australia, Canada, Italia �i Spania 
impun limite privind emisiunea de c�tre b�nci de 
obliga�iuni garantate pentru a oferi o protec�ie 
suplimentar� deponen�ilor. 

 
2. Obiective, mandate, competen�e �i 

guvernan�� 

 
Obiectivul principal de politic� public� al 

jurisdic�iilor FSB în care exist� un sistem de garantare 
explicit este de a proteja deponen�ii. Dou�sprezece 
jurisdic�ii (Canada, Fran�a, Germania, Hong Kong, 
India, Indonezia, Japonia, Coreea de Sud, Mexic, 
Rusia, Turcia, Statele Unite ale Americii) includ �i 
obiectivul specific de a contribui la stabilitatea 
sistemului financiar. Toate jurisdic�iile cu un sistem de 
garantare a depozitelor au formalizate obiectivele de 
politic� prin lege �i/ sau statut. 

Având în vedere diferen�ele existente între 
re�elele de asigurare a stabilit��ii financiare din cadrul 
membrilor FSB, sistemele de garantare au o gam� 
larg� de mandate care pot fi clasificate, în general, în 
urm�toarele patru categorii: 

1. sisteme cu mandate restrânse, care sunt 
responsabile doar pentru rambursarea depozitelor 
garantate (mandat tip „paybox”) - Australia, Germania9, 
Hong Kong, India, Olanda, Singapore, Elve�ia; 

2. mandatul de tip „paybox plus”, în care SGD 
are responsabilit��i suplimentare, cum ar fi unele 
func�ii specifice de solu�ionare a situa�iilor b�ncilor 
neviabile (Argentina, Brazilia, Marea Britanie); 

3. mandatul de tip „minimizarea pierderilor”, în 
care SGD se angajeaz�, în mod activ, în selectarea 
dintr-o suit� complet� a celei mai adecvate strategii de 
solu�ionare cu cost minim (Canada, Fran�a, Indonezia, 
Italia, Japonia, Mexic, Rusia, Spania, Turcia); 

4. mandatul de „minimizare a riscului”, prin 
care SGD are func�ii cuprinz�toare de minimizare a 
riscurilor, care includ o suit� complet� de competen�e 
de solu�ionare, precum �i responsabilit��i de 
supraveghere pruden�ial� (Coreea de Sud �i Statele 
Unite ale Americii). 

În ciuda acestor diferen�e, toate sistemele de 
garantare analizate au, în general, mandate bine 
definite �i formalizate care sunt sus�inute de 
competen�e adecvate, în conformitate cu principiile 
fundamentale corespunz�toare. 
 Aproape toate SGD din cadrul jurisdic�iilor 
FSB au o structur� de guvernan��, cum ar fi un comitet 
de conducere, consiliu de administra�ie, consiliu de 

���������������������������������������� �������������������
9 În general, sistemele de garantare din Germania au un mandat de tip 

„paybox”, cu excep�ia schemelor voluntare (pentru b�ncile din sectorul 
privat �i public), care au responsabilit��i suplimentare referitoare la 
ac�iunile de prevenire, precum �i a sistemelor de protec�ie 
institu�ional� (pentru b�ncile cooperatiste �i b�ncile de economii), care 
protejeaz� viabilitatea institu�iilor membre. 
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supraveghere sau organism de administrare. Structura 
organismului de conducere reflect�, în general, o 
varietate de participan�i la re�eaua de asigurare a 
stabilit��ii financiare �i de p�r�i interesate relevante. În 
unele cazuri, acest organism este format, în principal, 
din oficiali guvernamentali (Rusia), reprezentan�i ai 
sectorului bancar (Argentina, Brazilia, Fran�a, 
Germania, Italia, Elve�ia) sau ai autorit��ii de 
supraveghere (Coreea de Sud, Statele Unite ale 
Americii). Componen�a organismului de conducere 
este o caracteristic� important� a independen�ei 
opera�ionale a unui sistem de garantare. Pe lâng� 
aceasta, în vederea unei evalu�ri corespunz�toare a 
independen�ei opera�ionale a unui sistem trebuie luate 
în considerare atât aspecte mai largi de guvernan��, 
cum ar fi statutul legal al SGD (definit prin lege sau în 
legisla�ia secundar�), cât �i adecvarea resurselor 
necesare îndeplinirii mandatului s�u. De asemenea, 
sunt luate în considerare competen�ele �i cerin�ele 
corespunz�toare  organismului de conducere, precum 
�i rela�iile cu alte p�r�i interesate �i sistemele proprii de 
supraveghere. Cu toate acestea, o structur� echilibrat� 
a organismului de conducere al SGD poate reduce 
poten�ialele conflicte de interese �i influen�a abuziv� 
din partea anumitor p�r�i interesate. 
 

3. Participarea obligatorie �i acoperirea 

 
Participarea obligatorie 
 
Aproape toate sistemele analizate par s� 

îndeplineasc� principiul fundamental potrivit c�ruia 
participarea la un SGD ar trebui s� fie obligatorie 
pentru toate institu�iile financiare care accept� 
depozite de la cei ce au nevoie de protec�ie, ceea ce 
serve�te la evitarea selec�iei adverse. O excep�ie este 
Elve�ia, în care anumite institu�ii care atrag depozite - 
PostFinance (unitatea de servicii financiare a Swiss 
Post, care se afl� în proprietatea statului) �i 
cooperativele - nu sunt acoperite de sistemul autohton 
de protec�ie a depozitelor, deoarece acestea nu au 
statut de banc�. Depozitele la PostFinance sunt 
acoperite integral printr-o garan�ie de stat, iar 
dimensiunea lor este semnificativ� în raport cu totalul 
depozitelor bancare din sistemul elve�ian. 

Având în vedere scopul principal de protejare 
a intereselor deponen�ilor locali �i a stabilit��ii 
sistemului financiar intern, în toate jurisdic�iile sunt 
acoperite depozitele de�inute la subsidiarele b�ncilor 
str�ine. Cele mai multe SGD (14 din 20) garanteaz�, 
de asemenea, depozitele de�inute la sucursalele 
b�ncilor str�ine. În câteva jurisdic�ii (Australia, Coreea 
de Sud, statele membre UE �i Statele Unite ale 
Americii) acoperirea a fost extins� �i asupra 
depozitelor atrase de sucursalele din str�in�tate ale 
b�ncilor locale. 

 

Plafonul de garantare 
 
Plafonul de garantare în rândul membrilor 

FSB cu un sistem de garantare explicit acoper� în mod 
adecvat marea majoritate a deponen�ilor, în 
conformitate cu principiul fundamental corespunz�tor. 
În perioada analizat�10, limitele de garantare per 
deponent �i per institu�ie au variat de la 2.240 dolari 
americani (India), la peste 1 milion de dolari americani 
(Australia)11, cu o medie de aproximativ 145.000 dolari 
americani. Ca urmare a crizei, aceste limite au crescut 
în mod substan�ial în mai multe ��ri membre FSB. 
Exprimate ca procent din PIB-ul pe locuitor, limitele de 
garantare variaz� de la 83% (Argentina), la aproape 
8.000% (Indonezia). Totu�i, aceast� m�sur� nu ia în 
considerare al�i factori relevan�i, cum ar fi tipurile de 
depozite acoperite (de exemplu, depozitele 
corpora�iilor sau cele interbancare). 

Asigurarea unui plafon adecvat de garantare 
este determinat� mai degrab� de propor�ia depozitelor 
�i a deponen�ilor acoperi�i, decât de nivelul absolut al 
plafonului de garantare. O propor�ie redus� a 
depozitelor �i deponen�ilor acoperi�i poate conduce la 
instabilitate financiar�, a�a cum a demonstrat criza. 
Doar aproximativ jum�tate dintre cei analiza�i ar putea 
furniza date statistice privind propor�ia deponen�ilor 
care beneficiaz� de garantare integral�. Pentru 
jurisdic�iile pentru care exist� date disponibile, o medie 
de 84% din totalul deponen�ilor eligibili a fost acoperit� 
în întregime, cea mai mare propor�ie înregistrându-se 
în Brazilia (98,9%) �i cea mai mic� în Italia (55%). În 
ceea ce prive�te valoarea depozitelor acoperite ca 
propor�ie în total depozite, 19 state au furnizat date ce 
indic� o medie de 42%, cea mai mare valoare 
înregistrându-se în Statele Unite ale Americii (79%) �i 
cea mai mic� în Singapore (19%). 

Unele ��ri membre FSB (cum ar fi Japonia, 
Germania �i Statele Unite ale Americii) prezint� un 
plafon relativ ridicat de garantare. De�i un plafon 
ridicat de garantare reduce probabilitatea  retragerilor 
masive de la b�nci, este necesar� asigurarea unui 
echilibru adecvat între stabilitatea financiar� �i 
disciplina de pia��. Un exemplu în acest sens este 
SGD din Canada, care garanteaz� în întregime o 
valoare estimat� de 97% din conturile de depozite 
eligibile, dar numai 35% din valoarea total� a 
depozitelor. 

���������������������������������������� �������������������
10 Analiza FSB s-a bazat pe r�spunsurile primite din partea ��rilor 
membre pân� la sfâr�itul lunii august 2011 �i a vizat caracteristicile 
existente ale SGD, schimb�rile planificate, precum �i eficien�a 
reformelor implementate ca r�spuns la criza financiar� global� în 
perioada 2007-2009. În ceea ce prive�te plafoanele de garantare 
aplicabile, valoarea depozitelor �i propor�ia deponen�ilor �i a 
depozitelor acoperite integral, în analiza comparativ� au fost utilizate 
datele aferente sfâr�itului anului 2010. 
11 În cazul Australiei, noul plafon de garantare, în vigoare de la 1 
februarie 2012, este de 250.000 dolari australieni. 
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Plafonul de garantare ar trebui s� se aplice în 
mod egal tuturor b�ncilor participante la SGD, pentru a 
evita distorsiunile concuren�iale care reduc eficien�a 
SGD în men�inerea stabilit��ii în sectorul bancar. În 
cazul unor jurisdic�ii cu multiple SGD (Italia, Japonia, 
Statele Unite ale Americii), niciun tip de institu�ie 
financiar� nu este acoperit în acela�i timp de mai mult 
de un SGD, în timp ce limitele de protec�ie �i tipurile de 
depozite garantate pentru diferite tipuri de institu�ii sunt 
în general similare în fiecare din aceste jurisdic�ii. Cu 
toate acestea, exist� diferen�e în protec�ia oferit� 
deponen�ilor din Canada �i Germania (precum �i în 
Elve�ia, chiar dac� nu are mai multe SGD-uri), care pot 
da na�tere la distorsiuni concuren�iale ce ar putea fi 
problematice pentru SGD. În Canada, plafonul de 
garantare pentru cooperativele de credit locale variaz� 
în func�ie de provincie. În Germania, a�a cum s-a 
men�ionat anterior, b�ncile comerciale pot opta pentru 
o protec�ie suplimentar� celei asigurate de sistemele 
statutare pentru a contrabalansa garantarea deplin� a 
deponen�ilor de c�tre schemele de protec�ie 
institu�ional� pentru b�ncile cooperatiste �i de 
economii. În Elve�ia, unele b�nci cantonale au pasivele 
garantate integral de cantoanele în care se afl�, în 
plus fa�� de participarea la sistemul autohton de 
protec�ie a deponen�ilor. 

 
Tipuri de depozite garantate 
 
Schemele membrilor FSB acoper� o gam� 

larg� de depozite. În toate jurisdic�iile analizate sunt 
garantate depozitele la vedere �i depozitele la termen, 
precum �i depozitele nereziden�ilor. Cele mai multe 
dintre SGD acoper�, de asemenea, depozitele în 
valut� (16), depozitele societ��ilor nefinanciare (19) �i 
depozitele entit��ilor din sectorul public (12). 
Depozitele interbancare nu sunt garantate, în general 
(excep�ie f�când Australia, Canada, Indonezia �i 
Statele Unite ale Americii), în timp ce în aproape 
jum�tate din jurisdic�iile analizate sunt acoperite 
depozitele institu�iilor financiare nebancare.  

 
Compensarea �i co-garantarea 
 
În jum�tate din jurisdic�iile analizate cu un 

sistem de garantare explicit se utilizeaz� compensarea 
obliga�iilor reciproce ale deponen�ilor �i institu�iilor de 
credit. Ca urmare a crizei financiare, în unele jurisdic�ii 
(Olanda, Singapore �i Marea Britanie), aranjamentele 
de compensare au fost înlocuite cu un mecanism de 
plat� brut�, schimbare ce a reflectat atât îngrijor�rile 
deponen�ilor privind expunerea par�ial� la risc, cât �i 
eforturile de accelerare a procesului de plat� a 
compensa�iilor. 

În niciuna din jurisdic�iile analizate nu se 
folose�te în prezent co-garantarea, anumite state, cum 

ar fi Germania, Rusia �i Marea Britanie eliminând-o ca 
r�spuns la lec�iile oferite de criza financiar�. 

 
4. Finan�area  

 
Criza financiar� a demonstrat c� încrederea 

deponen�ilor depinde �i de cunoa�terea faptului c� 
întotdeauna vor fi disponibile fonduri adecvate pentru a 
asigura rambursarea rapid� a crean�elor acestora. În 
timp ce  responsabilitatea principal� pentru suportarea 
costului garant�rii depozitelor ar trebui sa revin� 
b�ncilor, este important� �i existen�a aranjamentelor 
de finan�are în regim de urgen��.  
  

Structura finan��rii 
 

Factorii de decizie pot opta între o varietate 
de mecanisme de finan�are ex-ante �i ex-post. Printre 
membrii FSB, un num�r considerabil (16) �i-au 
constituit un fond ex-ante ca r�spuns la tendin�a din ce 
în ce mai accentuat� în ceea ce prive�te modelele de 
finan�are din întreaga lume. În cinci jurisdic�ii 
(Australia, Italia, Olanda, Elve�ia, Marea Britanie) 
exist� mecanisme de finan�are ex-post, de�i Olanda 
urmeaz� s� adopte finan�area ex-ante în 2012, iar 
Italia �i Marea Britanie iau în considerare aceast� 
op�iune pentru viitorul apropiat. 

Majoritatea SGD au prev�zute sisteme de 
finan�are de rezerv� în regim de urgen�� – unele au 
capacitatea de a impune contribu�ii suplimentare �i de 
a încasa sume din recuper�rile de crean�e aferente 
proceselor de lichidare, iar altele au acces la fonduri 
puse la dispozi�ie de b�ncile centrale sau ministerele 
de finan�e,  în timp ce alte SGD pot împrumuta direct 
de pe pia��. Este considerat� o bun� practic� 
asigurarea accesului imediat al SGD la fonduri de 
urgen�� pentru a pl�ti prompt compensa�iile �i a înt�ri 
astfel încrederea deponen�ilor în acest tip de institu�ie. 
Printre statele cu asemenea aranjamente se num�r� 
Canada, Hong Kong, Japonia, Coreea de Sud �i 
Statele Unite ale Americii. 
  

Fondul de garantare a depozitelor 
 

Structurile de finan�are ex-ante sunt sus�inute 
de un fond de garantare a depozitelor, finan�at din 
contribu�ii ale institu�iilor participante. În unele 
jurisdic�ii, sunt mai multe fonduri de garantare a 
depozitelor, corespunz�toare diferitelor SGD-uri 
existente (de exemplu, Brazilia, Canada, Germania, 
Italia, Statele Unite ale Americii). În alte jurisdic�ii 
(Coreea de Sud, Marea Britanie), un singur fond de 
garantare consolidat acoper� diferite institu�ii (cum ar fi 
b�ncile �i societ��ile de asigur�ri) sau mai multe 
instrumente (de exemplu, depozite, pensii �i investi�ii).    

Dimensiunea fondurilor de garantare a 
depozitelor variaz� de la un membru FSB la altul, fiind 
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influen�at� de problemele cu care s-au confruntat 
sistemele financiare din ��rile respective �i de costurile 
suportate ca urmare a falimentelor bancare. La 
sfâr�itul anului 2010, gradul de acoperire a expunerii în 
��rile membre FSB varia între -0,12% în Statele Unite 
ale Americii �i 6,2% în Brazilia.  

Cei mai mul�i membri din FSB au un fond �int� 
stabilit prin legi sau regulamente ca o sum�/raport  
sau, dup� cum este cazul Canadei �i al Coreei de Sud, 
stabilit ca o plaj� de valori. Resursele fondurilor sunt 
folosite, în principal, pentru plata desp�gubirilor în caz 
de faliment bancar, dar pot fi utilizate �i pentru 
finan�area m�surilor de solu�ionare a situa�iilor b�ncilor 
neviabile sau în alte scopuri (de exemplu, utilizarea 
acestor fonduri de c�tre al�i participan�i la re�eaua de 
asigurare a stabilit��ii financiare - India). 

Politica de investi�ii a fondurilor este în mod 
uzual centrat� pe conservarea capitalului �i asigurarea 
lichidit��ii. De obicei, investi�iile sunt restrânse la 
instrumente guvernamentale sau ale b�ncilor centrale, 
dar exist� �i cazuri ca Fran�a sau Rusia care pot 
investi într-o gam� larg� de instrumente pe pie�ele 
financiare.    

 
Contribu�ii 

 
SGD pot opta pentru o cot� uniform� a 

contribu�iilor institu�iilor participante sau pentru un 
sistem de contribu�ii diferen�iate în func�ie de profilul 
de risc al fiec�rei b�nci. Un sistem cu o contribu�ie 
uniform� este mai u�or de în�eles �i de administrat, dar 
nu introduce o diferen�iere între b�nci cu diverse 
profiluri de risc. De cealalt� parte, un sistem de 
contribu�ii diferen�iate în func�ie de risc poate diminua 
hazardul moral prin obligarea b�ncilor care au adoptat 
un profil de risc mai ridicat la plata unui cost pentru 
acesta, îns� sistemul este unul prociclic. 

Membrii FSB sunt împ�r�i�i în mod egal între 
cei care folosesc sistemul contribu�iei uniforme �i cei 
care utilizeaz� sistemul contribu�iilor în func�ie de risc. 
În nou� jurisdic�ii (Argentina, Canada, Fran�a, 
Germania, Hong Kong, Singapore, Spania, Turcia, 
Statele Unite ale Americii) se utilizeaz� contribu�ii pe 
baz� de risc, în timp ce opt ��ri (Brazilia, India, 
Indonezia, Japonia, Coreea de Sud, Mexic, Olanda, 
Rusia) se bazeaz� pe un sistem de contribu�ii 
uniformizat. Coreea de Sud �i Olanda inten�ioneaz� s� 
adopte în viitor un sistem de contribu�ii diferen�iate în 
func�ie de risc. 

Practicile de evaluare a riscului variaz� în 
func�ie de factorii care se iau în considerare �i de 
metodologia de calcul. Cel mai des  se utilizeaz� suma 
total� a depozitelor acoperite �i profilul de risc al 
b�ncii. Alte elemente sunt m�rimea depozitelor 
eligibile, depozitele totale �i pasivele totale. O bun� 
practic� a utiliz�rii atât a factorilor cantitativi, cât �i a 
celor calitativi în evaluarea riscului poate fi întâlnit� la 

sistemele din Argentina, Canada, Turcia �i Statele 
Unite ale Americii. Când se folose�te un sistem de 
contribu�ii în func�ie de risc, criteriile diferen�ierii între 
b�nci ar trebui s� fie transparente pentru to�i 
participan�ii la SGD. 

 
5. Solu�ionarea situa�iilor b�ncilor neviabile, 

plata compensa�iilor �i recuperarea 

crean�elor 

 
În general, în toate jurisdic�iile exist� re�ele de 

asigurare a stabilit��ii financiare care ofer� un cadru 
pentru detectarea timpurie, intervenirea în timp util �i 
solu�ionarea situa�iilor b�ncilor cu probleme. Rolul 
SGD variaz� în func�ie de acest cadru, ��rile cu 
atribu�ii extinse ale SGD fiind Canada, Fran�a, 
Indonezia, Japonia, Coreea de Sud, Mexic, Rusia, 
Spania, Turcia �i Statele Unite ale Americii. 

Din cele 21 de ��ri membre ale FSB, în ultimii 
10 ani, 16 s-au confruntat cu falimente de b�nci pentru 
care a fost activat SGD. Germania, India, Japonia, 
Rusia, Marea Britanie �i Statele Unite ale Americii au 
cunoscut cele mai multe evenimente declan�atoare ale 
interven�iei SGD, multe dintre acestea producându-se 
ca urmare a crizei financiare. Pl��ile de compensa�ii au 
avut un caracter predominant în India, Rusia �i Marea 
Britanie, în timp ce în alte jurisdic�ii s-au întâlnit mai 
degrab� restructur�ri care nu au implicat pl��i de 
compensa�ii. Pe de alt� parte, Australia, Canada, 
Fran�a, Hong Kong �i Singapore nu �i-au activat 
sistemele de garantare a depozitelor de mai bine de 
10 ani (sau de la crearea SGD, dac� au fost constituite 
recent). 

 
Plata compensa�iilor 
 
Sistemele de plat� a compensa�iilor variaz� 

semnificativ între membrii FSB. În cazul Germaniei, 
schemele institu�ionale de protec�ie nu au niciun 
aranjament de plat� a compensa�iilor pentru deponen�i 
întrucât acestea protejeaz� institu�iile de credit 
membre împotriva insolven�ei �i a lichid�rii. 

În ceea ce prive�te institu�ia care stabile�te 
interven�ia SGD, în practic� aceasta poate fi instan�a 
care declar� falimentul (Olanda), autoritatea de 
supraveghere (Argentina, Brazilia, Fran�a, Germania, 
Indonezia, Italia, Rusia, Elve�ia, Turcia), SGD (Coreea 
de Sud) sau o combina�ie de institu�ii (Australia, 
Canada, Hong Kong, Japonia, Mexic, Marea Britanie, 
Statele Unite ale Americii). 

Perioada  legal� de timp pentru rambursarea 
deponen�ilor variaz� de la „cât mai curând posibil” 
pentru Canada �i Statele Unite ale Americii la un 
maximum de cel mult 1 an pentru Turcia. Statele 
membre ale UE sunt obligate s� efectueze plata 
compensa�iilor în 20 de zile lucr�toare (cu posibilitatea 
prelungirii perioadei la 30 de zile în baza deciziei 
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autorit��ii de reglementare sau a SGD). În unele ��ri 
unde SGD nu sunt obligate legal s� fac� pl��i de 
compensa�ii c�tre deponen�i într-o perioad� de timp 
prestabilit� (Australia, Brazilia, Canada, Hong Kong, 
Coreea de Sud �i Singapore), autorit��ile s-au angajat 
public s� respecte o �int� de timp. În cazul Elve�iei, 
SGD trebuie s� pl�teasc� sumele necesare 
lichidatorului (sau agentului îns�rcinat cu  redresarea 
b�ncii), acesta fiind obligat s� ramburseze deponen�ii 
în cel mult 20 de zile lucr�toare dup� emiterea unui 
decret de c�tre autoritatea de 
supraveghere/solu�ionare FINMA. 

Perioadele de timp medii de plat� a 
compensa�iilor  difer� de la o �ar� la alta, în special în 
func�ie de momentul începerii pl��ii compensa�iei. În 
Statele Unite ale Americii, spre exemplu, media este 
de obicei ziua de lucru urm�toare închiderii b�ncii cu 
probleme, pe când în Germania, India sau Indonezia, 
aceea�i perioad� se poate extinde peste un an. 
Perioade relativ scurte de plat� a compensa�iilor au 
fost raportate de Canada (1-8 s�pt�mâni pentru plata 
complet�, îns� recentele simul�ri ale procesului de 
plat� au fost definitivate în 7 zile lucr�toare), Hong 
Kong (14 zile pentru plat� intermediar�), Mexic (7 zile 
lucr�toare), Rusia (13 zile) �i Marea Britanie (7 zile 
lucr�toare). 

 
Acces corespunz�tor �i în timp util la 
informa�ii  

 
Majoritatea SGD-urilor primesc informa�iile de 

la autorit��ile de supraveghere atunci când acestea 
consider� c� este necesar s� se recurg� la 
rambursarea deponen�ilor garanta�i. Evenimentul 
declan�ator poate surveni dup� constatarea 
neviabilit��ii financiare (Canada) sau dup� declararea 
st�rii de faliment de c�tre o instan�� judec�toreasc� 
(India). Imediat ce se stabile�te interven�ia SGD, 
acesta trebuie s� primeasc� sau s� cear� informa�iile 
necesare de la banca în cauz� pentru a preg�ti 
procesul de rambursare. În Argentina, Fran�a sau 
Elve�ia, informa�iile sunt furnizate pe baza deciziei 
autorit��ii de supraveghere de a se  interveni. În 
Statele Unite ale Americii �i în Australia, informa�iile  
sunt  primite în mod regulat direct de la b�ncile 
membre �i sunt folosite la construirea unei situa�ii 
centralizate pentru fiecare client. 

SGD din Canada, Mexic �i Statele Unite ale 
Americii primesc informa�ii despre situa�ia b�ncilor în 
mod regulat de la autorit��ile de supraveghere �i/ sau 
direct de la b�nci. Aceast� bun� practic� interna�ional� 
asigur� accesul SGD la informa�ii detaliate despre 
depozite cu mult înainte de apari�ia unui risc ridicat de 
faliment la o banc� din sistem. În alte cazuri, informa�ii 
specifice sunt ob�inute de la b�nci, autorit��i de 
reglementare sau lichidatori, numai la solicitarea 

acestora de c�tre SGD (Brazilia, Germania, India �i 
Italia).   

Unele SGD se bazeaz� pe examin�ri 
preg�titoare  ale datelor de la b�nci atunci când se 
confrunt� cu un risc de insolven��/ faliment probabil 
sau iminent. Examin�rile pot fi f�cute direct de c�tre 
SGD sau de c�tre autoritatea de reglementare 
(Indonezia, Japonia, Coreea de Sud, Mexic, Marea 
Britanie, Statele Unite ale Americii). O bun� practic� în 
unele ��ri este ca autorit��ile de reglementare �i/sau 
SGD s� stabileasc� un set de reguli sau de principii 
directoare care s� fie respectate de b�nci cu privire la 
sistemul de informa�ii/bazele de date referitoare la 
situa�ia deponen�ilor (Canada, Hong Kong, Olanda, 
Rusia, Singapore, Marea Britanie, Statele Unite ale 
Americii). În unele ��ri se fac audituri regulate ale 
sistemelor �i bazelor de date ale b�ncilor pentru a se 
asigura un proces de plat� prompt (Hong Kong, Mexic, 
Olanda, Rusia, Singapore �i Turcia). Toate aceste 
practici pot  asigura accesul prompt al deponen�ilor la 
sumele garantate în cazul indisponibiliz�rii depozitelor. 

 
Implicarea SGD în procesul de recuperare a 
crean�elor 
 
Majoritatea SGD analizate nu sunt implicate 

direct în procesul de recuperare a crean�elor 
(Australia, Brazilia, Canada, Germania, Hong Kong, 
India, Italia, Olanda, Singapore, Africa de Sud, Spania, 
Elve�ia). În unele ��ri precum Canada �i Fran�a, SGD 
poate fi, potrivit legii,  lichidator al b�ncii sau practician 
în insolven��, dar, având în vedere pozi�ia de creditor 
important, nu se recurge des la aceast� variant�. În 
alte jurisdic�ii, SGD colaboreaz� îndeaproape cu 
lichidatorul pentru a-�i proteja interesele (Brazilia, 
Canada, Hong Kong). 

Totu�i, unele SGD sunt implicate în procesul 
de recuperare a crean�elor printr-o varietate de 
mecanisme, cum ar fi desf��urarea activit��ii de 
lichidator/practician în insolven�� (Japonia, Mexic, 
Rusia, Turcia, Statele Unite ale Americii), participarea 
ca membru al unui comitet de lichidare sau al unui 
comitet al creditorilor  (Marea Britanie) sau  ca 
administrator special (Indonezia). 

  
6. Leg�turi cu re�eaua de asigurare a 

stabilit��ii financiare �i probleme 

transfrontaliere 

 
Coordonarea între participan�ii la re�eaua de 
asigurare a stabilit��ii financiare    

 
Majoritatea SGD din ��rile membre FSB au 

aranjamente formale privind coordonarea �i schimbul 
de informa�ii cu ceilal�i participan�i la re�eaua de 
asigurare a stabilit��ii financiare. Jurisdic�iile în care 
exist� aranjamente formale se bazeaz�, în general, pe 
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prevederi legale (Germania, Japonia, Spania, Statele 
Unite ale Americii) �i memorandumuri de în�elegere 
(Australia, Canada, Hong Kong, Indonezia, Coreea de 
Sud, Mexic, Rusia, Marea Britanie).   

În Canada, Mexic �i Statele Unite ale 
Americii, exist� mecanisme suplimentare de 
coordonare ce implic� participarea la comitete inter-
institu�ionale pe probleme macro-pruden�iale �i de risc 
sistemic (Financial Stability Oversight Council în 
Statele Unite ale Americii, Council for Financial System 
Stability în Mexic �i Financial Institutions Supervisory 
Committee and Senior Advisory Committee în 
Canada). În cazul Olandei, unde SGD face parte din 
banca central�, aranjamentele privind schimbul de 
informa�ii �i coordonarea sunt formalizate între 
departamente. 

�i în cazul SGD private este foarte important 
s� se stabileasc� aranjamente formale între SGD �i al�i 
participan�i la re�eaua de asigurare a stabilit��ii 
financiare pentru a se asigura schimbul eficient de 
informa�ii confiden�iale în vederea îndeplinirii 
obiectivului de plat� prompt� a compensa�iilor. Câteva 
jurisdic�ii cu SGD-uri private se bazeaz� pe 
aranjamente informale pentru schimb de informa�ii cu 
ceilal�i participan�i implica�i în solu�ionarea situa�iilor 
b�ncilor neviabile (Argentina, Brazilia, Elve�ia). 
 

Coordonarea în cazuri transfrontaliere 
 
Strânsa coordonare �i schimbul de informa�ii 

între participan�ii la re�eaua de asigurare a stabilit��ii 
financiare sunt relevante din perspectiv� 
transfrontalier�, mai ales atunci când un SGD asigur� 
protec�ia depozitelor sucursalelor sau subsidiarelor 
unei b�nci locale într-o �ar� str�in�. Schimbul  de 
informa�ii este, de asemenea, benefic atunci când 
SGD din �ara-gazd� asigur� protec�ia depozitelor 
pentru sucursalele sau subsidiarele unei b�nci str�ine.  

Un exemplu de bun� practic� în acest sens 
este stabilirea de acorduri bilaterale între Olanda �i 
Marea Britanie pentru schimbul de informa�ii privind 
rambursarea depozitelor. Alte ��ri din Spa�iul 
Economic European sunt în curs de stabilire a unor 
astfel de acorduri, un exemplu fiind memorandumul 
multilateral de în�elegere din cadrul EFDI.  

În acele jurisdic�ii în care SGD acoper� �i 
depozitele din str�in�tate, exist� prevederi diferite în 
ceea ce prive�te adecvarea garant�rii asigurate de 
SGD din �ara de origine. În prezent, în Spa�iul 
Economic European este la latitudinea SGD str�in (din 
�ara de origine) s� informeze deponen�ii din �ara gazd� 
despre limitele �i condi�iile garant�rii pe care o asigur� 
(de exemplu, despre plafonul de garantare, surse de 
finan�are �i procesul de plat� a compensa�iilor). 

 
 
 

7. Informarea publicului 

 
Potrivit principiului fundamental privind 

informarea publicului, pentru ca un SGD s� fie eficient, 
este esen�ial ca publicul s� fie informat permanent 
asupra beneficiilor �i limit�rilor acestuia. Câ�iva membri 
FSB  (Canada, Hong Kong, Indonezia, Japonia, 
Coreea de Sud, Mexic, Rusia, Singapore, Marea 
Britanie, Statele Unite ale Americii) au programe 
cuprinz�toare de informare a publicului, care utilizeaz� 
o gam� larg� de instrumente. Acestea includ 
distribuirea informa�iilor prin intermediul bro�urilor, 
personalului bancar, internetului, telefonului �i al 
reclamelor. În urma crizei financiare, Germania, Italia 
�i Marea Britanie au adoptat m�suri ample de 
îmbun�t��ire a inform�rii publicului despre garantarea 
depozitelor. Mesajele-cheie din programele de 
informare a publicului se focalizeaz� pe existen�a 
protec�iei deponen�ilor, termenii �i condi�iile garant�rii 
�i procesul de plat� a compensa�iilor. În ��rile membre 
FSB în care a avut loc tranzi�ia de la garantarea 
integral� a depozitelor la un nivel mai redus de 
garantare (de exemplu, Indonezia), mesajele 
transmise s-au axat pe explicarea procesului de 
tranzi�ie. Doar nou� ��ri evalueaz� regulat eficien�a 
programelor de informare a publicului (Canada, Hong 
Kong, Indonezia, Japonia, Coreea de Sud, Rusia, 
Singapore, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii).  

Ca un exemplu de bun� practic�, Hong Kong 
întreprinde studii de pia�� independente de dou� ori pe 
an pentru a m�sura eficien�a activit��ii sale de 
informare a publicului.  
 

����� ����
������������	�������
 

1. Concluzii 

 
Criza financiar� global� a oferit multe lec�ii 

pentru ��rile membre FSB. Eficien�a SGD din 
jurisdic�iile membrilor FSB în a proteja deponen�ii �i a 
p�stra stabilitatea financiar� a fost testat� �i mai multe 
reforme au fost întreprinse ulterior pentru a consolida 
SGD.  

Unele dintre reforme reflect� o schimbare a 
punctelor de vedere predominante privind rolul 
garant�rii depozitelor în ansamblul re�elei de asigurare 
a stabilit��ii financiare. Înainte de criz�, caracteristicile 
SGD erau foarte diferite de la o �ar� la alta. Criza a 
avut ca rezultat o convergen�� mai mare în practicile 
din mai multe jurisdic�ii �i un consens în cre�tere 
privind tr�s�turile adecvate pentru un model al 
garant�rii depozitelor. Acestea includ plafoane de 
garantare mai mari (�i, în cazul UE, mai bine 
armonizate), eliminarea co-garant�rii, îmbun�t��iri în 
procesul de plat� a compensa�iilor, o mai mare 
con�tientizare a deponen�ilor asupra SGD, adoptarea 
finan��rii ex-ante în mai multe jurisdic�ii, schimbul mai 
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bun de informa�ii �i o mai strâns� coordonare între 
participan�ii la re�eaua de asigurare a stabilit��ii 
financiare. Mandatele SGD s-au extins, mai multe 
dintre acestea asumându-�i responsabilit��i ce 
dep��esc func�ia de plat� a compensa�iilor, 
presupunând implicarea în procesul de solu�ionare a 
situa�iilor b�ncilor neviabile. 

Criza a demonstrat c� un SGD eficient este 
un pilon important al re�elei de asigurare a stabilit��ii 
financiare, care poate contribui la p�strarea încrederii 
deponen�ilor �i evitarea contamin�rii. Astfel, 21 din 
cele 24 de ��ri membre FSB (ultima �ar� fiind Australia, 
care a înfiin�at un SGD în timpul crizei) au creat un 
SGD explicit cu obiective prev�zute în reglement�ri 
f�cute publice. Din ��rile r�mase, China �i Africa de 
Sud au confirmat planurile lor de a introduce cât mai 
curând un SGD. 

R�spunsurile membrilor FSB care au SGD 
explicite sugereaz� c� sistemele lor sunt în mare 
m�sur� conforme cu principiile fundamentale, în 
special în ceea ce prive�te mandatele, participarea la 
SGD �i adecvarea garant�rii. 

Cu toate acestea, concluziile analizei FSB 
relev� faptul c� este necesar� o mai bun� aliniere a 
legisla�iei SGD la unele dintre prevederile Principiilor 
fundamentale, precum �i faptul c�, în cazul unora 
dintre acestea, se impune �i elaborarea de îndrum�ri 
mai detaliate în vederea implement�rii eficace �i a 
reflect�rii bunelor practici în domeniu. 

 
Participarea obligatorie la SGD 

 
Faptul c�, în unele state, la SGD nu particip� 

toate institu�iile care accept� depozite de la public 
(cum este cazul Elve�iei, unde anumite institu�ii 
nebancare ce atrag depozite de la public �i particip� la 
sistemul na�ional de pl��i nu intr� în sfera de acoperire 
a sistemului local de garantare a depozitelor) poate 
avea implica�ii negative asupra eficien�ei interven�iei 
SGD atunci când se impune. Astfel, este important ca 
aceste institu�ii fie s� nu poat� atrage depozite de la 
acele persoane care au cea mai mare nevoie de 
protec�ie, fie s� devin� membre ale unui SGD.  
 

Acoperirea 

 
Stabilirea unui nivel ridicat de acoperire în 

vederea asigur�rii stabilit��ii financiare (cum este cazul 
Germaniei, Japoniei, Statelor Unite ale Americii) 
contribuie la cre�terea hazardului moral dac� nu sunt 
adoptate m�suri care s� îl limiteze (de exemplu, 
intensificarea activit��ii de supraveghere, introducerea 
contribu�iilor în func�ie de risc, practicarea anumitor 
excluderi de la garantare �i interven�ia timpurie a SGD 
sau a altor participan�i la re�eaua de asigurare a 
stabilit��ii financiare, etc.).  

Totodat�, garantarea integral� a depozitelor 
asigurat� în unele state12 ar trebui evitat� deoarece 
poate conduce la asumarea unor riscuri mai mari �i 
afectarea eficien�ei SGD.  

Adecvarea nivelului plafonului de garantare ar 
trebui constant monitorizat�.   

 
Capacitatea de efectuare a pl��ilor de 

compensa�ii �i asigurarea finan��rii de rezerv� 

 
Cu toate c� plata compensa�iilor nu este 

singura variant� la care se recurge în cazul solu�ion�rii 
situa�iilor b�ncilor cu probleme, este important ca un 
SGD s� aib� un r�spuns prompt într-o astfel de 
situa�ie. De�i la nivel interna�ional nu este 
reglementat� o perioad� maxim� pentru plata 
compensa�iilor, sunt necesare îmbun�t��iri în aceast� 
privin�� atât din punct de vedere legislativ, cât �i 
practic.  

Un SGD trebuie s� aib� un acces prompt �i 
cuprinz�tor la informa�iile bancare, s� dispun� de 
infrastructur� adecvat� de tehnologia informa�iei �i de 
suficient personal.   

Modificarea anumitor caracteristici ale SGD-
urilor este considerat� drept folositoare în vederea 
îmbun�t��irii capacit��ii de efectuare a pl��ilor de 
compensa�ii �i a acceler�rii acestora (spre exemplu, în 
Olanda, Singapore �i Marea Britanie s-a renun�at la 
compensarea între depozitele garantate �i crean�ele 
exigibile ale institu�iei de credit asupra deponentului).  

În unele jurisdic�ii ale membrilor FSB (cum 
este cazul Hong Kong-ului) s-a apelat la asigurarea de 
resurse financiare suplimentare prin intermediul 
finan��rilor de tip stand-by din partea guvernului sau a 
b�ncii centrale. În aceste cazuri, se atrage aten�ia 
asupra faptului c� aranjamentele de finan�are neclare 
sau care necesit� aprob�ri suplimentare pot împiedica 
în loc s� îmbun�t��easc� derularea rapid� a pl��ilor de 
compensa�ii sau a procedurilor de solu�ionare a 
b�ncilor în dificultate. 

 
Mandatul �i integrarea în re�eaua de 

asigurare a stabilit��ii financiare  

 
Criza financiar� a relevat importan�a pe care 

o are garantarea depozitelor în promovarea stabilit��ii 
financiare în plus fa�� de rambursarea deponen�ilor 
b�ncilor în faliment. Sistemele de garantare a 
depozitelor au în prezent  un rol mai proeminent printre 
participan�ii la re�eaua de asigurare a stabilit��ii 
financiare.  

���������������������������������������� �������������������
12 Prin existen�a unor aranjamente de garantare ce ofer� protec�ie 
institu�iei care prime�te depozite de la public (cum este cazul 
cooperativelor �i b�ncilor de economii din Germania �i a b�ncilor 
cantonale din Elve�ia) sau chiar prin asigurarea protec�iei integrale a 
depozitelor garantate (în cazul unor uniuni provinciale de credit 
canadiene).  
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Mandatele unor SGD-uri au fost l�rgite sau 
clarificate, spre exemplu, prin explicitarea noului rol al 
SGD-urilor prev�zut în statute, constituirea de comitete 
dedicate cre�terii eficien�ei opera�ionale, stabilirea cu 
claritate a modului de utilizare a fondurilor sistemelor 
de garantare, etc.  În consecin��, în prezent mai multe 
SGD-uri au atribu�ii ce privesc obiectivul de minimizare 
a pierderilor.  

Este probabil ca tendin�a l�rgirii mandatelor 
SGD-urilor s� se men�in� �i pe viitor datorit� aten�iei 
sporite acordate la nivel interna�ional solu�ion�rii 
situa�iilor b�ncilor neviabile. Este necesar ca 
autorit��ile na�ionale s� asigure o mai bun� 
coordonare între sistemele de garantare a depozitelor 
�i al�i participan�i la re�eaua de asigurare a stabilit��ii 
financiare în vederea asigur�rii atât a unui cadru 
eficient de solu�ionare a situa�iilor b�ncilor neviabile, 
cât �i a pl��ilor rapide de compensa�ii.    

 

Guvernan�a 

 

Tipul de guvernan�� al sistemelor de 
garantare a depozitelor difer� de la un stat la altul, 
reflectând, în general, varietatea participan�ilor la 
re�eaua de asigurare a stabilit��ii financiare �i a 
participan�ilor semnificativi direct interesa�i. În unele 
state, în conducerea SGD predomin� reprezentan�i ai 
guvernului (Rusia), ai industriei bancare (Argentina, 
Brazilia, Germania, Italia, Elve�ia) sau ai autorit��ii de 
supraveghere.  

În lipsa unui echilibru între p�r�i, unele tipuri 
de guvernan�� nu pot conduce la îndeplinirea 
obiectivelor de politic� public� asumate de SGD-uri. 
De exemplu, în cazul SGD-urilor administrate privat �i 
cu un mandat extins, pot ap�rea dificult��i în partajarea 
informa�iilor confiden�iale sau în cooperarea eficient� 
cu autorit��ile responsabile de supravegherea bancar� 
sau solu�ionarea situa�iilor b�ncilor neviabile. 

Totodat�, în jurisdic�iile statelor unde 
aproximativ acelea�i institu�ii intr� în sfera de 
garantare a mai multor SGD-uri care îns� nu 
beneficiaz� în aceea�i m�sur� de monitorizare (cum 
este cazul sistemelor statutare �i voluntare 
administrate privat din Germania), se impune 
administrarea separat� sau implementarea de sisteme 
de protec�ie adecvate în ceea ce prive�te partajarea 
de informa�ii bancare confiden�iale.  

 

Cooperarea transfrontalier� �i schimbul de 

informa�ii 

 

Experien�a crizei financiare a scos la iveal� 
dificult��ile întâlnite în efectuarea pl��ilor de 
compensa�ii c�tre deponen�ii b�ncilor interna�ionale 
din cauza slabei coordon�ri �i a schimbului precar de 
informa�ii dintre SGD-uri.  

Cooperarea interna�ional� �i schimbul de 
informa�ii relevante (cum este cazul înfiin��rii grupului 
de lucru tripartit între Malaiezia, Hong Kong �i 
Singapore pentru eliminarea simultan� a garant�rii 
guvernamentale a depozitelor sau armonizarea 
realizat� de statele membre ale Uniunii Europene) 
sunt l�udabile, considerându-se necesar a fi adoptate 
pe o scar� mai larg�.  

 
Sisteme multiple de garantare a depozitelor 

 

Dintre membrii FSB, în Brazilia, Canada, 
Germania, Italia, Japonia �i Statele Unite ale Americii 
exist� mai multe sisteme de garantare a depozitelor. 
Mai mult, în unele state (Canada �i Germania) exist� 
diferen�e în acoperirea asigurat� deponen�ilor, fapt 
care poate conduce la distorsiuni concuren�iale �i 
poate împiedica eficien�a SGD în men�inerea stabilit��ii 
financiare în cazul apari�iei problemelor în sectorul 
bancar. IADI ar trebui s� elaboreze orient�ri pentru a 
se evita ca diferen�ele dintre acoperirile de care 
beneficiaz� deponen�ii diverselor institu�ii care î�i 
desf��oar� activitatea în aceea�i jurisdic�ie �i care 
particip� la diferite SGD-uri s� nu afecteze eficien�a 
acestor sisteme. Se consider� astfel c� IADI ar trebui 
s� ofere îndrumare �i în vederea asigur�rii unei 
coordon�ri eficiente între SGD-urile din aceea�i 
jurisdic�ie.  

 
Plata compensa�iilor 

 

Din punct de vedere al continuit��ii activit��ii �i 
al asigur�rii tuturor condi�iilor pentru plata rapid� a 
compensa�iilor, sistemele de garantare a depozitelor ar 
trebui s� realizeze simul�ri ale pl��ilor de compensa�ii, 
cu prec�dere acele SGD-uri care nu s-au confruntat cu 
situa�ia unui faliment bancar sau de la care a trecut o 
perioad� îndelungat�.  

 

Finan�area ex-ante 

 

În majoritatea jurisdic�iilor ��rilor membre ale 
FSB, SGD-urile dispun deja de finan�are ex-ante. Doar 
sistemele de garantare a depozitelor din Australia, 
Italia, Olanda, Elve�ia �i Marea Britanie sunt finan�ate 
ex-post, îns� tendin�a general� este de a se orienta 
c�tre sistemul ex-ante.  

De�i finan�area ex-ante implic� eforturi 
administrative mai mari, aceasta ajut� la evitarea 
prociclicit��ii în colectarea contribu�iilor de la b�ncile 
r�mase în func�iune în urma falimentului uneia dintre 
acestea, poate asigura plata mai rapid� a 
compensa�iilor �i un nivel crescut de asigurare a 
deponen�ilor c� SGD este în m�sur� s� î�i onoreze 
obliga�iile.  
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În actualizarea îndrum�rilor sale, IADI ar 
trebui s� ia în considerare posibilitatea detalierii 
problematicii SGD-urilor finan�ate ex-ante.   

 
Informarea publicului 

 

Unii membri ai FSB deruleaz� programe 
extinse de cre�tere a gradului de informare a publicului 
cu privire la garantarea depozitelor. Cu toate acestea, 
monitorizarea curent� a acestuia nu este o practic� 
obi�nuit� printre SGD-uri, iar în lipsa acesteia, este 
dificil de apreciat eficien�a unui sistem de garantare a 
depozitelor în p�strarea încrederii deponen�ilor.  

Cu atât mai important� este informarea 
publicului acolo unde func�ioneaz� simultan mai multe 
SGD-uri sau unde acela�i grup bancar opereaz� sub 
francize diferite, iar deponen�ii sunt garanta�i în limita 
unui singur plafon agregat.  

Totodat�, SGD-urile î�i pot înt�ri credibilitatea 
�i prin promovarea unei transparen�e mai ridicate în 
ceea ce prive�te structura finan��rii �i asigurarea de 
fonduri suplimentare, inclusiv nivelul finan��rii ex-ante.  
 

2. Recomand�ri 

 

Consiliul pentru Stabilitate Financiar� a 
formulat mai multe recomand�ri în urma finaliz�rii 
analizei inter pares asupra sistemelor de garantare a 
depozitelor. De�i vizeaz� statele membre G20, 
recomand�rile respective sunt de interes pentru toate 
SGD-urile, acestea având în vedere:  
1. adoptarea de sisteme explicite de garantare a 

depozitelor în acele state în care nu exist� deja, în 
vederea asigur�rii stabilit��ii financiare, 

2. implementarea în integralitate a principiilor 
fundamentale pentru sisteme eficiente de 
garantare a depozitelor; în aceast� privin�� SGD-
urile ar trebui: 
• s� includ� în sfera de garantare toate 

institu�iile financiare care accept� depozite de 
la public,  

• s� se asigure c� prin nivelul plafonului de 
garantare se realizeaz� un echilibru între 
disciplina de pia�� �i protec�ia deponen�ilor �i 
se asigur� stabilitatea financiar�, 

• s� se asigure c� resursele curente (inclusiv 
cele de rezerv�) se situeaz� la un nivel 
adecvat �i sunt disponibile imediat în vederea 
îndeplinirii cerin�elor de finan�are ce decurg 
din exercitarea mandatelor lor, 

• s� elimine orice limit� pe întregul sistem 
bancar care ar putea induce percep�ia c�, în 
cazul falimentului unei b�nci mari, unele 
depozite garantate nu ar fi rambursate sau s� 
suplimenteze o astfel de limit� cu 
aranjamente explicite pentru cazurile în care 
pl��ile ar dep��i acest prag, 

• s� stabileasc� �i s� comunice public o 
perioad� de timp �int� pentru rambursarea 
deponen�ilor �i s� ia toate m�surile necesare 
respect�rii acesteia, 

• s� asigure transparen�a guvernan�ei, 
diminuând posibilitatea apari�iei conflictelor 
de interese, 

• s� formalizeze schimbul de informa�ii �i 
cooperarea atât între SGD-uri, cât �i între 
SGD �i ceilal�i participan�i la re�eaua de 
asigurare a stabilit��ii financiare. 

3. actualizarea orient�rilor existente în domeniul 
garant�rii depozitelor, precum �i elaborarea de 
îndrum�ri suplimentare care s� acopere aspecte 
ale Principiilor fundamentale ce necesit� o mai 
mare detaliere, cum ar fi:  
• stabilirea de repere pentru monitorizarea 

adecv�rii nivelurilor plafoanelor de garantare, 
• identificarea metodelor �i a celor mai bune 

practici de diminuare a hazardului moral, 
• asigurarea coordon�rii eficiente între SGD-

urile care func�ioneaz� în aceea�i jurisdic�ie, 
• realizarea de analize ale scenariilor �i simul�ri 

regulate pentru evaluarea capacit��ii 
efectu�rii prompte a pl��ilor de compensa�ii, 

• analiza fezabilit��ii �i oportunit��ii extinderii 
utiliz�rii finan��rii ex-ante, 

• dezvoltarea de mecanisme de monitorizare 
periodic� a gradului de informare a publicului 
în ceea ce prive�te SGD. 

4. evaluarea de c�tre FSB a m�surilor adoptate de 
membrii s�i în baza recomand�rilor exprimate în 
urma analizei.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reproducerea integral� sau par�ial� a publica�iei este 
interzis�, iar utilizarea datelor în diferite lucr�ri este 
permis� numai cu indicarea sursei.  
 

FGDB nu î�i asum� responsabilitatea pentru nicio 
p�rere, analiz� sau interpretare exprimat� de ter�i pe 
baza datelor prezentate în aceast� publica�ie. 


	pagina 1.pdf
	pagina 2-13

