Structura depozitelor garantate la
30 septembrie 2011 în raport cu plafonul de
garantare de 100.000 euro
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Depozitele bancare ale populaţiei

La 30 septembrie 2011, valoarea depozitelor pe
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ansamblul sistemului bancar din România se ridica la 298,5
miliarde lei, în creştere cu 1,9% faţă de 30 iunie 2011.
Cele mai mari contribuţii la dinamica pozitivă din
trimestrul III 2011 a valorii totale a depozitelor din sistemul
bancar le-au avut depozitele persoanelor fizice la instituţiile de
credit participante la Fond (+1 punct procentual) şi depozitele
persoanelor juridice la sucursalele din România ale instituţiilor
de credit cu sediul în alte state membre (+0,9 puncte
procentuale).
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La sfârşitul trimestrului III 2011, valoarea totală a
depozitelor garantate a fost de 138,3 miliarde lei, 79,4% din
aceasta reprezentând suma acoperită efectiv de Fond la toate
instituţiile de credit participante.
Fondul acoperă integral, în condiţiile legii, depozitele
garantate ale căror valori sunt sub plafonul de garantare (71,2%
din valoarea totală a depozitelor garantate la 30 septembrie
2011), pentru depozitele mai mari decât plafonul de garantare
compensaţia fiind limitată la acesta.

Pe monede de denominare, se remarcă aportul
semnificativ al sumelor în valută plasate la sucursalele băncilor
străine din România de către persoanele juridice care au
constituit depozite de valori mai mari de 100.000 euro (modificare
absolută de +2,8 echivalent miliarde lei în trimestrul III 2011),
concomitent cu o mărire a valorii totale a depozitelor în lei de sub
100.000 euro (în echivalent lei), deţinute de populaţie la instituţiile
de credit participante la Fond (+1,7 miliarde lei).
În raport cu sporul valorii totale a depozitelor din
sistemul bancar din România în cel de-al treilea trimestru al
anului 2011 (+5,6 miliarde lei), modificările trimestriale ale
valorilor totale ale celor două categorii de depozite menţionate
mai sus reprezintă 80,4%.
Faţă de acelaşi moment al anului precedent, majorarea
nominală a fost de 6,8%, consemnându-se o accelerare a
creşterii comparativ cu perioadele anterioare, când ritmul anual
nu a depăşit 3,5% sau a fost chiar negativ.
_________________________________
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1
41 de instituţii de credit, din care 33 de instituţii de credit persoane juridice române,
participante la Fond, şi 8 sucursale ale instituţiilor de credit din alte state membre,
participante la schemele de garantare a depozitelor din ţările de origine.

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR IN SISTEMUL BANCAR

Pe fondul deprecierii monedei naţionale în
2
raport cu euro pe parcursul trimestrului III al anului
2011, contribuţia depozitelor în valută la creşterea
valorii depozitelor la instituţiile de credit din România a
fost mult mai însemnată decât cea a depozitelor în lei
(1,3 puncte procentuale faţă de 0,6 puncte
procentuale).
De altfel, depozitele în valută pe ansamblul
sistemului bancar au cunoscut un avans mai rapid
decât depozitele în moneda naţională, sporul acestora
în trimestrul III 2011 fiind mai mult decât dublu faţă de
cel al depozitelor în lei (+3,9 echivalent miliarde lei faţă
de +1,7 miliarde lei). În termeni relativi, variaţia
trimestrială a fost de +2,9% pentru depozitele în valută
(+3,8% în termeni reali) şi de +1,1% pentru depozitele
în lei (+2% în termeni reali).
Ca efect al dinamicilor menţionate, ponderea
valorii totale a depozitelor în lei în valoarea totală a
depozitelor pe ansamblul sistemului bancar s-a
diminuat în trimestrul III 2011 cu 0,4 puncte
procentuale în favoarea depozitelor în valută,
menţinându-se totuşi majoritară (53,1%).
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În condiţiile unei rate a inflaţiei de +3,45% la
nivelul anului (septembrie/septembrie), valoarea totală
a depozitelor la instituţiile de credit din România a
înregistrat o creştere şi în termeni reali, cu o variaţie
anuală de +3,2%.
De asemenea, având în vedere că indicele
preţurilor de consum în perioada iulie – septembrie
2011 a fost de 99,09%, variaţia trimestrială în termeni
reali a valorii totale a depozitelor pe ansamblul
sistemului bancar a fost de 2,8%.
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Cel mai mare aport la sporul valorii
depozitelor în valută l-a avut creşterea sumelor plasate
la sucursalele băncilor străine din România cu circa 3
echivalent miliarde lei, în timp ce la instituţiile de credit
participante la Fond majorarea a fost cu 1 miliard lei.
În cazul depozitelor în lei, situaţia este
inversată, în sensul că cea mai mare parte a
depozitelor în lei au fost constituite la instituţiile de
credit participante la Fond (modificare absolută
trimestrială de +1,4 miliarde lei), sporul depozitelor în
moneda naţională la sucursalele băncilor străine din
România fiind de doar 0,3 miliarde lei.
Spre deosebire de depozitele în valută, a
căror majorare s-a produs atât pe segmentul populaţiei

Total depozite
Depozite ale persoanelor fizice
Depozite ale persoanelor juridice

Valoarea totală a depozitelor populaţiei la
instituţiile de credit din România a avut un avans mai
rapid în trimestrul III 2011 faţă de trimestrul precedent
(+3,2% faţă de +2,3%), în timp ce depozitele
persoanelor juridice au consemnat o încetinire a
creşterii (+1,2% faţă de +3,8%). Cu toate acestea, faţă
de perioada similară a anului anterior, ambele
componente au avut o dinamică pozitivă.
Depozitele persoanelor juridice deţin în
continuare ponderea majoritară în valoarea totală a
depozitelor la instituţiile de credit din România
(62,5%), deşi cu 0,5 puncte procentuale sub nivelul de
la sfârşitul trimestrului precedent.

2
De la un curs de schimb de 4,2341 lei/euro la finele primelor 6 luni
ale anului 2011 s-a ajuns la un curs de schimb de 4,3533 lei/euro la
sfârşitul trimestrului III 2011.
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(contribuţie de 1 punct procentual la variaţia
trimestrială a depozitelor în valută), cât mai ales pe cel
al persoanelor juridice (contribuţie de 1,9 puncte
procentuale), la depozitele în lei creşterea s-a
consemnat doar pe segmentul populaţiei (contribuţie
de 1,3 puncte procentuale la variaţia trimestrială a
depozitelor în lei), depozitele persoanelor juridice
având o evoluţie descendentă (contribuţie de –0,2
puncte procentuale).
La nivelul anului, avansul depozitelor în lei a
fost mai rapid decât cel al depozitelor în valută,
respectiv +8,1% (+4,5% în termeni reali) faţă de +5,4%
(+1,9% în termeni reali).
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în timp ce depozitele persoanelor juridice au avut o
contribuţie negativă de 0,2 puncte procentuale.
Structura depozitelor la instituţiile de credit participante
la Fond, la 30 septembrie 2011,
pe categorii de deponenţi şi pe monede
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În ciuda reculului consemnat în trimestrul III
2011, valoarea depozitelor persoanelor juridice la
instituţiile de credit participante la Fond a continuat să
deţină cea mai mare pondere în valoarea totală a
depozitelor, respectiv 62,1% (-1,1 puncte procentuale
comparativ cu 30 iunie 2011).
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La finele celui de-al treilea trimestru al anului
2011, depozitele la instituţiile de credit participante la
Fond însumau 274,8 miliarde lei, reprezentând o
creştere în termeni nominali de 0,9% faţă de 30 iunie
2011 (+1,8% în termeni reali).
Această încetinire faţă de trimestrul
precedent, însoţită de o dinamică accelerată a
depozitelor la sucursalele băncilor străine din România
(variaţie trimestrială de +16,1% în termeni nominali,
respectiv +17,2% în termeni reali), a condus la o
reducere a ponderii deţinute de valoarea totală a
depozitelor la instituţiile de credit participante la Fond
în valoarea totală a depozitelor pe ansamblul
sistemului bancar, care a ajuns la 92,1% (-0,9 puncte
procentuale comparativ cu 30 iunie 2011).
În raport cu 30 septembrie 2010, variaţia
anuală a depozitelor la instituţiile de credit participante
la Fond a fost de +5,4% (+1,9% în termeni reali).
Factorul determinant al creşterii valorii
depozitelor la instituţiile de credit participante la Fond
în trimestrul III 2011 a fost reprezentat de depozitele
populaţiei, a căror evoluţie ascendentă a contracarat
regresul depozitelor persoanelor juridice.
Astfel, valoarea depozitelor persoanelor fizice
a contribuit cu 1,1 puncte procentuale la mărirea valorii
depozitelor la instituţiile de credit participante la Fond,
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Persoane
juridice

6,2%

93,8%

La 30 septembrie 2011, numărul deponenţilor
la instituţiile de credit participante la Fond a fost de
3
15.284.613 , din care persoanele fizice reprezentau
93,8%.
Din valoarea totală a depozitelor la instituţiile
de credit participante la Fond la 30 septembrie 2011,
în sfera de garantare intrau depozite totalizând 138,3
miliarde lei (50,3% din valoarea totală a depozitelor).
Faţă de perioadele anterioare, ponderea
depozitelor garantate în valoarea totală a depozitelor
la instituţiile de credit participante la Fond a devenit
majoritară în detrimentul depozitelor negarantate.
Această evoluţie este rezultatul creşterii înregistrate de
valoarea depozitelor populaţiei în paralel cu declinul

3

Numărul total al deponenţilor se determină prin însumarea datelor
consolidate raportate de fiecare instituţie de credit astfel încât o
persoană care are depozite la mai multe instituţii de credit este luată în
evidenţă de mai multe ori.
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depozitelor
persoanelor
juridice
negarantate ,
categorie de deponenţi care plasează sume
importante la instituţiile de credit5 (variaţie trimestrială
de –1,4%).
În trimestrul III 2011, variaţia valorii totale a
depozitelor garantate a fost de +3,2% (+4,1% în
termeni reali), în principal pe seama evoluţiei
depozitelor persoanelor fizice (contribuţie de +2,2
puncte procentuale), la care s-a adăugat dinamica
pozitivă a depozitelor garantate ale persoanelor
juridice (contribuţie de +1 punct procentual).
În comparaţie cu acelaşi moment de timp al
anului precedent, valoarea depozitelor garantate s-a
mărit cu 8,2% (+4,6% în termeni reali), cu precădere
pe seama creşterii depozitelor garantate denominate
în lei (+11,2% în termeni nominali, respectiv +7,5% în
termeni reali). Depozitele garantate denominate în
valută au evoluat mai lent decât depozitele în lei
(variaţie anuală de +3,3% în termeni nominali,
respectiv -0,1% în termeni reali).
Şi la nivelul celui de-al treilea trimestru al
anului, valoarea depozitelor garantate denominate în
lei a crescut mai rapid decât cea a depozitelor
garantate denominate în valută (variaţie trimestrială de
+3,9% faţă de +2,1%).
Luând în calcul valoarea plafonului de
6
garantare la 30 septembrie 2011 , suma acoperită de
Fond la acea dată, în ipoteza indisponibilizării
depozitelor la instituţiile de credit participante,
reprezenta 79,4% din valoarea totală a depozitelor
garantate, respectiv 109,8 miliarde lei (+4,2% în
comparaţie cu 30 iunie 2011).
Faţă de 30 septembrie 2010, suma acoperită
efectiv de Fond s-a majorat cu 19,6%, în principal ca
urmare a creşterii, din 30 decembrie 2010, a plafonului
de garantare de la 50.000 euro la 100.000 euro.
Cea mai mare parte a modificării absolute a
sumei efectiv acoperite de Fond în trimestrul III 2011
(+4,4 miliarde lei) corespunde sporului consemnat de
suma acoperită pentru deponenţii persoane fizice
(+2,9 miliarde lei).
Din totalul sumei acoperite de Fond, 89,6%
corespunde sumei acoperite pentru depozitele cu
valori mai mici sau egale cu plafonul de garantare,
restul de 10,4% revenind sumei acoperite pentru
depozitele ce depăşesc plafonul de garantare. De
altfel, la sfârşitul lunii septembrie 2011, din numărul
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total al deponenţilor garantaţi de 15.237.706 persoane
fizice şi juridice, 99,8% erau acoperiţi integral, doar
0,2% beneficiind de o acoperire limitată la plafonul de
garantare, ponderi neschimbate faţă de 30 iunie 2011.

Depozitele bancare ale populaţiei

Valoarea depozitelor populaţiei la instituţiile
de credit din România a urmat şi în trimestrul III 2011
traiectoria crescătoare din ultimul an, ajungând la 112
miliarde lei la 30 septembrie 2011, cu o variaţie
trimestrială mai rapidă decât în primele două trimestre,
respectiv +3,2% în termeni nominali (+4,1% în termeni
reali).
Sporul trimestrial înregistrat de depozitele
populaţiei pe ansamblul sistemului bancar (+3,5
miliarde lei) se localizează, în principal, la nivelul
depozitelor garantate la instituţiile de credit
participante la Fond, o proporție de peste 77% din
acesta corespunzând depozitelor de valori cel mult
egale cu plafonul de garantare.
În raport cu finele celui de-al treilea trimestru
al anului precedent, variaţia anuală a depozitelor
populaţiei la instituţiile de credit din România a fost de
+8,8% (+5,2% în termeni reali).
Evoluţia valorii totale a
depozitelor persoanelor fizice
miliarde lei; sfârşitul perioadei
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Pe ansamblul sistemului bancar, depozitele în
lei ale populaţiei au ajuns la 67,7 miliarde lei la 30
septembrie 2011 (variaţie trimestrială de +3,2% în
termeni nominali, respectiv +4,1% în termeni reali),
aducând o contribuţie de 1,9 puncte procentuale la
majorarea valorii totale a depozitelor populaţiei.
Creşterea depozitelor în lei ale populaţiei a
avut loc îndeosebi la instituţiile de credit participante la
Fond (+1,8 miliarde lei în trimestrul III 2011), fiind
determinată predominant de depozitele garantate

4

Lista depozitelor negarantate – anexă la Ordonanţa Guvernului nr.
39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a
depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
5
La 30 septembrie 2011, valoarea medie a depozitului unei persoane
juridice negarantate la instituţiile de credit participante la Fond era de
circa 3,052 milioane lei.
6
435.330 lei, echivalentul în moneda naţională la 30 septembrie 2011
al sumei de 100.000 euro reprezentând plafonul de garantare aplicabil
în toate statele membre ale Uniunii Europene.
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garantare (contribuţie de 2,7 puncte procentuale la
majorarea depozitelor garantate ale populaţiei).
În raport cu sfârşitul lunii septembrie 2010,
valoarea depozitelor garantate ale populaţiei s-a
majorat cu 8,5% în termeni nominali (+4,9% în termeni
reali.

denominate în moneda naţională de valori sub
100.000 euro, în echivalent lei.
Valoarea depozitelor în lei plasate de
populaţie la sucursalele băncilor străine din România
s-a mărit cu 7,1% în cel de-al treilea trimestru al anului
(+0,3 miliarde lei). Evoluţia se datorează creşterii
semnificative, cu 66,7%, a depozitelor de valori mari,
de peste 100.000 euro, în echivalent lei, în timp ce
depozitele mai mici de acest prag au consemnat o
reducere cu 9,1%.
Şi valoarea depozitelor în valută ale
populaţiei s-a majorat în trimestrul III 2011 pe
ansamblul sistemului bancar (variaţie trimestrială de
+3,3% în termeni nominali, respectiv +4,2% în termeni
reali).
La fel ca în cazul depozitelor în lei, la
instituţiile de credit participante la Fond a crescut
preponderent valoarea depozitelor în valută de până în
100.000 euro (variaţie trimestrială de +3,7%, respectiv
+1,1 echivalent miliarde lei), în timp ce la sucursalele
băncilor străine din România s-a mărit valoarea
depozitelor de peste 100.000 euro (variaţie trimestrială
de +33,3%, respectiv +0,5 miliarde lei) şi s-a redus
valoarea depozitelor de sub 100.000 euro (variaţie
trimestrială de -18,8%, respectiv -0,3 miliarde lei).
În structura depozitelor populaţiei la instituţiile
de credit din România au continuat să predomine
depozitele denominate în lei, cu o pondere
neschimbată faţă de sfârşitul trimestrului II 2011, de
60,5%.
Comparativ cu perioada similară a anului
trecut, se remarcă un avans mai rapid al depozitelor în
lei faţă de cele în valută, cu o variaţie anuală de
+11,7% (circa 8% în termeni reali) faţă de +4,7%
(+1,2% în termeni reali), ceea ce a condus la creşterea
ponderii depozitelor în lei în valoarea totală a
depozitelor populaţiei cu 1,6 puncte procentuale.
La 30 septembrie 2011, valoarea totală a
depozitelor persoanelor fizice la instituţiile de credit
participante la Fond reprezenta 92,9% din valoarea
totală a depozitelor persoanelor fizice din sistemul
bancar, în scădere cu 0,4 puncte procentuale în
comparație cu 30 iunie 2011.
Faţă de 30 iunie 2011, valoarea depozitelor
populaţiei la instituţiile de credit participante la Fond a
crescut cu 2,9%, ajungând la 104,1 miliarde lei, din
care 99,8% reprezintă valoarea depozitelor garantate,
respectiv 103,9 miliarde lei.
La fel ca în trimestrele anterioare, se menţine
diferenţa de 0,2 miliarde lei aferentă valorii depozitelor
negarantate ale populaţiei.
Creşterea depozitelor garantate ale populaţiei
a fost mai rapidă în trimestrul III 2011 faţă de primele
două trimestre ale anului (+2,9% în termeni nominali,
respectiv +3,8% în termeni reali), în principal datorită
depozitelor în lei şi valută încadrate în plafonul de

Evoluţia depozitelor populaţiei la
instituţiile de credit participante la Fond
miliarde lei; sfârşitul perioadei
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Din valoarea totală a depozitelor garantate ale
populaţiei, Fondul acoperea, la sfârşitul lunii
septembrie 2011, 89,6%, corespunzând sumei de 93,1
miliarde lei. În comparaţie cu 30 iunie 2011, suma
acoperită de Fond s-a mărit cu 3,2%, respectiv 2,9
miliarde lei.
Curba de concentrare a valorii totale a depozitelor
garantate ale persoanelor fizice la instituţiile de credit
participante la Fond
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În cazul valorii depozitelor garantate ale
persoanelor fizice, coeficientul Gini-Struck este
GS=0,3125, iar indicele Herfindahl-Hirschman are
valoarea HH=0,1250. Ambele niveluri indică un grad
de concentrare medie pe piaţă. 71,66% din totalul
valorii depozitelor garantate este concentrat la cinci
instituţii de credit participante la Fond. Pe de altă
parte, 13,89% din totalul valorii depozitelor garantate
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este distribuit în 72,73% din numărul total de instituţii
de credit participante la Fond.

Din numărul total al deponenţilor persoane
fizice, 99,98% erau garantaţi, pondere neschimbată de
la sfârşitul lunii septembrie 2010. Astfel, la 30
septembrie 2011, în sfera de garantare a Fondului
intrau 14.335.177 persoane fizice, potenţiali beneficiari
de compensaţii în cazul producerii evenimentului
indisponibilizării depozitelor la instituţiile de credit
participante la Fond. Deponenţii excluşi de la
garantare totalizau doar 2.285 persoane fizice,
reprezentând, în principal, persoane aflate în relaţii
7
speciale cu banca la care aveau plasate depozite .
În raport cu nivelul plafonului de garantare,
99,9% dintre deponenţii garantaţi persoane fizice
deţineau, la sfârşitul trimestrului III 2011, depozite cu
valori mai mici sau egale cu plafonul de garantare,
beneficiind astfel de o acoperire integrală din partea
Fondului. Valoarea cumulată a depozitelor acestor
deponenţi reprezenta circa 84% din valoarea totală a
depozitelor garantate.
Depozitele ale căror valori nu depăşesc
plafonul de garantare au consemnat o variaţie
trimestrială de +3,2%, contribuind în cea mai mare
măsură la sporul depozitelor populaţiei la instituţiile de
credit participante la Fond.

Dinamica depozitelor garantate ale persoanelor fizice,
pe monede
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Cea mai mare contribuţie la majorarea
depozitelor garantate ale populaţiei în trimestrul III
2011 revine depozitelor în moneda naţională (+1,8
puncte procentuale), care au înregistrat o variaţie
trimestrială de +2,9% (+3,8% în termeni reali). În
aceeaşi perioadă, depozitele în valută au crescut cu
2,8% (+3,7% în termeni reali), având o contribuţie de
1,1 puncte procentuale la variaţia depozitelor
garantate ale populaţiei.
În structură, depozitele în lei, în sumă de 63,1
miliarde lei la 30 septembrie 2011, continuă să deţină
ponderea majoritară în valoarea totală a depozitelor
garantate ale populaţiei (60,7%), valoare neschimbată
faţă de sfârşitul trimestrului anterior.
Comparativ cu sfârşitul trimestrului III 2010,
valoarea depozitelor garantate denominate în moneda
naţională ale populaţiei s-a mărit cu 10,7% (+7% în
termeni reali), în timp ce creşterea anuală a valorii
depozitelor în valută a fost de 5,2% (+1,7% în termeni
reali).

Evoluţia valorii medii a depozitelor garantate
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Valoarea medie a unui depozit garantat al
unei persoane fizice la sfârşitul celui de-al treilea
trimestru al anului 2011 s-a ridicat la 7,2 mii lei, în
creştere cu 2,9% faţă de nivelul înregistrat la 30 iunie
2011, în timp ce valoarea medie a unei compensaţii
potenţiale a fost de circa 6,5 mii lei.
Mărirea valorii medii a unui depozit garantat al
unei persoane fizice s-a produs pe fondul creşterii
valorii depozitelor garantate ale persoanelor fizice şi al
diminuării numărului deponenţilor garantaţi persoane
fizice.
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În principal, administratori, directori, membri ai consiliului de
supraveghere, auditori, acţionari semnificativi ai instituţiei de credit,
deponenţi cu statut similar în cadrul altor societăţi din grupul instituţiei
de credit, precum şi membrii familiilor (soţ/soţie, rude şi afini de gradul
întâi) şi terţele persoane care acţionează în numele deponenţilor
menţionaţi anterior.

Depozite garantate ale căror valori sunt sub plafonul de garantare
Depozite garantate ale căror valori sunt peste plafonul de garantare
Variaţia trimestrială a valorii depozitelor sub plafon
Variaţia trimestrială a valorii depozitelor peste plafon
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În raport cu aceeaşi perioadă a anului trecut,
valoarea medie a compensaţiei potenţiale maxime a
persoanelor fizice a crescut mai rapid faţă de valoarea
medie a depozitului garantat datorită majorării
plafonului de garantare care a survenit în acest interval
de timp.

mari (peste 100.000 euro) ale persoanelor juridice la
sucursalele băncilor străine din România (variaţie
trimestrială de +49,1%). Depozitele de valori mai mici
de 100.000 euro au scăzut cu 0,1 echivalent miliarde
lei la sucursalele băncilor străine din România şi au
stagnat la instituţiile de credit participante la Fond.
În cazul depozitelor în lei ale persoanelor
juridice, la sucursalele băncilor străine din România se
înregistrează o stagnare ca urmare a evoluţiilor de
sens opus cu aceeaşi amplitudine a depozitelor sub şi
peste 100.000 euro, în echivalent lei. În acelaşi timp,
la instituţiile de credit participante la Fond regresul
depozitelor în lei ce depăşesc 100.000 euro este mai
mare decât creşterea depozitelor de valori mai mici.
Pe ansamblu, depozitele în valută au
contribuit cu 1,4 puncte procentuale la creşterea
depozitelor persoanelor juridice, iar depozitele în lei au
avut o contribuţie de -0,2 puncte procentuale.
În perioada septembrie 2010-septembrie
2011, valoarea depozitelor persoanelor juridice la
instituţiile de credit din România s-a mărit cu 5,8%
(+2,3% în termeni reali) atât datorită avansului
depozitelor în lei (+5,6% în termeni nominali, respectiv
+2,1% în termeni reali), cât şi al celor în valută (+6,0%
în termeni nominali, respectiv +2,5% în termeni reali).
Ca urmare a evoluţiilor menţionate, la 30
septembrie 2011 depozitele în lei ale persoanelor
juridice au ajuns la 90,7 miliarde lei, cu o pondere în
scădere în valoarea totală a depozitelor persoanelor
juridice, de 48,6% (-0,8 puncte procentuale faţă de 30
iunie 2011), în favoarea depozitelor în valută, care au
urcat la 95,9 echivalent miliarde lei.
La sfârşitul lunii septembrie 2011, valoarea
totală a depozitelor persoanelor juridice la instituţiile de
credit participante la Fond reprezenta 91,4% din
valoarea totală a depozitelor persoanelor juridice pe
ansamblul sistemului bancar, în scădere cu 1,4 puncte
procentuale faţă de 30 iunie 2011.
Restrângerea valorii depozitelor persoanelor
juridice la instituţiile de credit participante la Fond a
fost determinată de comprimarea, în trimestrul III 2011,
8
a valorii depozitelor persoanelor juridice negarantate
cu 2 miliarde lei, aceasta din urmă fiind contracarată în
cea mai mare parte de dinamica pozitivă a depozitelor
garantate ale persoanelor juridice (+1,4 miliarde lei).
La 30 septembrie 2011, numărul deponenţilor
9
garantaţi persoane juridice la instituţiile de credit
participante la Fond era de 902.529, cu 6.628

Depozitele bancare ale persoanelor juridice

În cel de-al treilea trimestru al anului 2011,
valoarea depozitelor persoanelor juridice la instituţiile
de credit din România a crescut la 186,6 miliarde lei,
cu un spor trimestrial de 2,2 miliarde lei (variaţie
trimestrială de +1,2% în termeni nominali, respectiv
+2,1% în termeni reali).
Acesta este cel de-al doilea trimestru de
creştere a valorii depozitelor persoanelor juridice pe
ansamblul sistemului bancar, contribuţia determinantă
având-o valoarea depozitelor persoanelor juridice la
sucursalele băncilor străine din România (1,5 puncte
procentuale), care a consemnat o variaţie trimestrială
de +20,5%. În schimb, depozitele persoanelor juridice
la instituţiile de credit participante la Fond au avut o
evoluţie opusă, înregistrând un declin de 0,4% în
trimestrul III 2011 (contribuţie de -0,3 puncte
procentuale la dinamica valorii depozitelor persoanelor
juridice pe ansamblul sistemului bancar).
Evoluţia valorii totale a depozitelor
persoanelor juridice
miliarde lei; sfârşitul perioadei
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Spre deosebire de evoluţia depozitelor
persoanelor fizice, în trimestrul III 2011 depozitele
persoanelor juridice consemnează creştere doar pe
componenta depozitelor în valută.
Astfel, variaţia trimestrială a depozitelor în
moneda naţională ale persoanelor juridice a fost de
-0,4% (+0,5% în termeni reali), în timp ce depozitele în
valută s-au majorat cu 2,8% (+3,7% în termeni reali).
Contribuţia
determinantă
la
creșterea
depozitelor în valută a aparţinut depozitelor de valori
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În principal, instituţii de credit, instituţii financiare, societăţi de
asigurări, organisme de plasament colectiv, fonduri de pensii, autorităţi
publice centrale şi locale, companii mari, etc.
9
Prin intermediul situaţiei depozitelor garantate ale persoanelor
juridice este prezentată o imagine apropiată de cea a depozitelor
întreprinderilor mici şi mijlocii şi a altor categorii asimilate acestora, dat
fiind faptul că acestea formează aproape în totalitate sfera
deponenţilor garantaţi persoane juridice.
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persoane juridice peste numărul deponenţilor garantaţi
de la 30 iunie 2011.
Deşi numărul deponenţilor garantaţi persoane
juridice reprezenta, la 30 septembrie 2011, 95,3% din
numărul total al deponenţilor persoane juridice la
instituţiile de credit participante la Fond, valoarea
cumulată a depozitelor acestora ocupa doar 20,2% în
valoarea totală a depozitelor persoanelor juridice.
La finele celui de-al treilea trimestru al anului
2011, valoarea depozitelor garantate ale persoanelor
juridice se ridica la 34,4 miliarde lei, cu 4,2% mai mare
decât la 30 iunie 2011 (+5,2% în termeni reali). În
comparaţie cu 30 septembrie 2010, majorarea a fost
de 7,5% (+3,9% în termeni reali).

Cele două componente ale depozitelor
garantate ale persoanelor juridice pe monede de
denominare au avut evoluţii opuse în trimestrul III
2011.
Astfel, valoarea depozitelor în lei a crescut cu
1,6 miliarde lei (variaţie trimestrială de +6,7% în
termeni nominali, respectiv +7,7% în termeni reali),
contracarând scăderea cu 0,2 echivalent miliarde lei a
depozitelor în valută (variaţie trimestrială de -2,2% în
termeni nominali, respectiv -1,3% în termeni reali).

Dinamica depozitelor garantate ale persoanelor juridice,
pe monede

Evoluţia depozitelor persoanelor juridice la instituţiile de
credit participante la Fond
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În cazul valorii depozitelor garantate ale
persoanelor juridice, coeficientul Gini-Struck este
GS=0,2982, iar indicele Herfindahl-Hirschman are
valoarea HH=0,1165. Ambele niveluri indică un grad
de concentrare medie pe piaţă. 71,96% din totalul
valorii depozitelor garantate este concentrat la cinci
instituţii de credit participante la Fond. Pe de altă
parte, 16,48% din totalul valorii depozitelor garantate
este distribuit în 72,73% din numărul total de instituţii
de credit participante la Fond.

Depozite garantate denominate în lei
Variaţia trimestrială a valorii depozitelor în lei
Variaţia trimestrială a valorii depozitelor în valută

Faţă de momentul de timp similar din anul
precedent, valoarea depozitelor garantate denominate
în lei a cunoscut o creştere semnificativă, cu 12,3%
(+8,6% în termeni reali), în timp ce depozitele în valută
s-au comprimat cu 4,3% (-7,5% în termeni reali).
Rezultatul dinamicilor celor două componente
ale depozitelor garantate ale persoanelor juridice este
reflectat de creşterea ponderii depozitelor denominate
în moneda naţională cu 3,3 puncte procentuale faţă de
acelaşi moment de timp al anului precedent, până la
74,2%.
În lunile iulie-septembrie 2011, s-a înregistrat
o majorare mult mai rapidă a depozitelor garantate ale
persoanelor juridice de valori mai mici sau egale cu
plafonul de garantare (variaţie trimestrială de +8,6%)
comparativ cu cele peste plafon (variaţie trimestrială
de +2,2%).

Curba de concentrare a valorii totale a depozitelor
garantate ale persoanelor juridice la instituţiile de credit
participante la Fond
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Dinamica depozitelor garantate ale persoanelor juridice
în raport cu plafonul de garantare
miliarde lei; sfârşitul perioadei
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Depozite garantate ale căror valori sunt peste plafonul de garantare
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Variaţia trimestrială a valorii depozitelor peste plafon

Raportat la valoarea totală a depozitelor
garantate ale persoanelor juridice, depozitele ce
depăşesc plafonul de garantare totalizau, la 30
septembrie 2011, 66,7%, cu 1,5 puncte procentuale
sub valoarea de la finele trimestrului precedent.
Pentru depozitele de valori cel mult egale cu
plafonul de garantare, valoarea medie a unui depozit a
fost, la 30 septembrie 2011, de 12,8 mii lei (+8,5% faţă
de sfârşitul lunii iunie 2011), în timp ce pentru
depozitele superioare plafonului de garantare,
valoarea medie a fost de 1.908,6 mii lei (-5,8%
comparativ cu 30 iunie 2011).
Această dinamică a fost determinată atât de
evoluţia pe intervale de valori a depozitelor garantate
ale persoanelor juridice, cât şi de dinamica numărului
deponenţilor garantaţi persoane juridice. Pe segmentul
persoanelor juridice garantate cu depozite sub plafonul
de garantare s-a consemnat o majorare cu 5.728
deponenţi, în timp ce numărul celor cu depozite de
peste 100.000 euro s-a mărit cu 900 deponenţi.

Valoarea totală maximă a compensaţiilor
potenţiale aferente deponenţilor garantaţi persoane
juridice la data de 30 septembrie 2011 a fost de 16,7
miliarde lei, reprezentând 48,5% din valoarea
depozitelor garantate ale persoanelor juridice.
În raport cu sfârşitul trimestrului II al anului
2011, valoarea totală maximă a compensaţiilor
potenţiale aferente persoanelor juridice s-a majorat cu
9,9%.
La sfârşitul trimestrului III 2011, valoarea
medie a compensaţiei potenţiale maxime aferente unei
persoane juridice era de 18,5 mii lei, cu o creştere
trimestrială de 9,5%.
98,7% din numărul total al deponenţilor
garantaţi persoane juridice erau acoperiţi integral la 30
septembrie 2011, întrucât aveau depozite sub plafonul
de garantare, pondere aproximativ egală cu cea
înregistrată la finele trimestrului precedent.

Datele statistice provin, în principal, de la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, Banca Naţională a României şi Institutul
Naţional de Statistică.
Reproducerea integrală sau parţială a publicaţiei este interzisă, iar utilizarea datelor în diferite lucrări este permisă numai cu indicarea sursei.
FGDB nu îşi asumă responsabilitatea pentru nicio părere, analiză sau interpretare exprimată de terţi pe baza datelor prezentate în această
publicaţie.
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