
 

 

Ultimele trei luni ale anului 2011 constituie cel de-al treilea trimestru 
consecutiv de creştere a valorii totale a depozitelor la instituţiile de credit din 
România, aceasta atingând vârful ultimilor ani, respectiv 309,4 miliarde lei 
(+3,7%). 

Dinamica pozitivă a valorii totale a depozitelor pe ansamblul 
sistemului bancar a fost determinată de evoluţia ascendentă înregistrată la 
nivelul instituţiilor de credit participante la Fond, cu o variaţie trimestrială de 
+4,1%.  

În schimb, valoarea depozitelor la sucursalele băncilor străine din 
România a cunoscut un declin cu 2,1%. 

Diminuarea valorii totale a depozitelor la sucursalele din România 
ale băncilor  străine are ca principal factor scăderea cu 1,7 echivalent 
miliarde lei a depozitelor în valută mai mari de 100.000 euro ale persoanelor 
juridice. Reduceri ale valorii depozitelor mai mari de 100.000 euro au avut 
loc și în cazul persoanelor fizice, însă cu o amplitudine mult mai redusă.   

 

Dinamica valorii totale a depozitelor din sistemul bancar 

  Pe categorii de deponenți, ultimul trimestru al anului 2011 a fost 
caracterizat de creșterea mai accentuată a valorii depozitelor persoanelor 
juridice față de cea a persoanelor fizice (sporul absolut din trimestrul IV 2011 
al valorii depozitelor persoanelor juridice a fost de peste 3 ori mai mare 
decât în cazul persoanelor fizice, respectiv +8,1 miliarde lei față de +2,6 
miliarde lei).  
 În termeni reali1, valoarea totală a depozitelor la instituţiile de credit 
din România a înregistrat o creştere anuală cu 1%. 

De asemenea, având în vedere că indicele preţurilor de consum în 
perioada octombrie – decembrie 2011 a fost de 101,3%, variaţia trimestrială 
în termeni reali a valorii totale a depozitelor pe ansamblul sistemului bancar 
a fost de + 2,4%. 

 

——————————————- 
1 La nivelul anului 2011 rata inflației a fost de +3,14%. 

 

info 
II(8) nr. 1 / 2012 

 

 

Depozitele 

bancare 

 

 

 

 

• Depozitele din 

sistemul bancar 

din România 

 

• Depozitele 

bancare ale  

  populaţiei 

 

• Depozitele 

bancare ale  

  persoanelor juridice 

Realizat de Serviciul  

Analiză și Relații Internaționale  

studii@fgdb.ro; 0314.232.810 

Depozitele din sistemul 

bancar din România 

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

160%

0

40

80

120

160

200

240

280

320
miliarde lei;

Valoarea totală a depozitelor din sistemul bancar (scala din stânga)

Indice faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior - termeni nominali (scala din
dreapta)
Indice faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior - termeni reali (scala din
dreapta)

sfârșitul perioadei 



 

 

  

info nr. 1 / 2012 

-20
-16
-12
-8
-4
0
4
8

12
16
20

miliarde lei

Total depozite

Depozite ale persoanelor fizice

Depozite ale persoanelor juridice

0

50

100

150

200

250

300

350
miliarde lei; sfârşitul perioadei

Total depozite Depozite garantate Compensaţii potenţiale maxime

Variaţiile trimestriale ale valorii totale a depozitelor,  

pe categorii de deponenţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
La 31 decembrie 2011, valoarea depozitelor 

persoanelor juridice totaliza 194,7 miliarde lei, iar cea 
a depozitelor persoanelor fizice, 114,6 miliarde lei 
(variație trimestrială de +4,3% față de +2,3%).  

Depozitele persoanelor juridice deţin în 
continuare ponderea majoritară în valoarea totală a 
depozitelor la instituţiile de credit din România 
(62,9%), cu 0,4 puncte procentuale peste nivelul de la 
sfârşitul trimestrului precedent.  

 

Valoarea totală a depozitelor din sistemul bancar, 

pe monede 

 

Depozitele în lei pe ansamblul sistemului 
bancar au cunoscut un avans mai rapid decât 
depozitele în valută, sporul acestora în trimestrul IV 
2011 fiind mai mult decât dublu faţă de cel al 
depozitelor în valută (+7,9 miliarde lei faţă de +3 
echivalent miliarde lei), cumulând 72,5% din sporul 
trimestrial al depozitelor la instituțiile de credit din 
România.    

În termeni relativi, variaţia trimestrială a 
depozitelor în moneda națională a fost de +5% (+3,6% 
în termeni reali) şi de +2,1% pentru depozitele în 
valută (+0,8% în termeni reali).  

Ca efect al dinamicilor menţionate, ponderea 
valorii totale a depozitelor în lei în valoarea totală a 
depozitelor pe ansamblul sistemului bancar a crescut 
în trimestrul IV 2011 cu 0,7 puncte procentuale în 
defavoarea depozitelor în valută, ajungând la 53,8%.   

În termeni nominali, la nivelul anului, avansul 
depozitelor în lei a fost mai rapid decât cel al 
depozitelor în valută, respectiv +6,1% (+2,9% în 
termeni reali) faţă de +2,1% (scădere în termeni reali 
cu 1%). 

Cel mai mare aport la sporul valorii 
depozitelor în lei în trimestrul IV 2011 l-a avut 
creşterea sumelor plasate la instituțiile de credit 
participante la Fond (+6,8 miliarde lei). În schimb, la 
sucursalele băncilor străine din România sporul valorii 
totale a depozitelor în lei a fost de 1,1 miliarde lei, 
acesta fiind contracarat de scăderea depozitelor în 
valută cu 1,6 echivalent miliarde lei.    
 

Depozitele la  instituțiile de credit participante la Fond 

  

 
 

 

 

Cele 33 de instituţii de credit participante la 
Fond concentrau, la 31 decembrie 2011, 92,5% din 
valoarea totală a depozitelor pe ansamblul sistemului 
bancar din România, respectiv 286,2 miliarde lei, 
înregistrând o creştere în termeni nominali cu 4,1% 
faţă de 30 septembrie 2011 (+2,8% în termeni reali).  

Această creștere faţă de trimestrul precedent, 
însoţită de o dinamică negativă a depozitelor la 
sucursalele băncilor străine din România, a condus la 
o majorare 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 92,5% (+0,4 puncte 
procentuale comparativ cu 30 septembrie 2011). 

În raport cu 31 decembrie 2010, variaţia 
anuală a depozitelor la instituţiile de credit participante 
la Fond a fost de +3,1% (stagnare în termeni reali). 

Cea mai mare influenţă la majorarea valorii 
totale a depozitelor la instituţiile de credit participante 
la Fond revine depozitelor negarantate ale persoanelor 
juridice (+2,4 puncte procentuale). 

Pe ansamblu, creșterea valorii depozitelor 
persoanelor juridice, până la nivelul de 179,5 miliarde 
lei, a contribuit cu 3,2 puncte procentuale la creșterea 
trimestrială cu 4,1% a valorii depozitelor la instituțiile 
de credit participante la Fond. Ponderea acestora în 
valoarea totală a depozitelor la instituțiile de credit din 
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schema de garantare s-a majorat cu 0,6 puncte 
procentuale pân� la 62,7%.  

Depozitele persoanelor fizice au înregistrat o 
cre�tere trimestrial� cu 2,5%, totalizând la sfâr�itul 
anului 2011 106,7 miliarde lei. 

Fa�� de perioada similar� a anului trecut, 
valoarea depozitelor persoanelor fizice la institu�iile de 
credit participante la Fond s-a majorat cu 7,9% (+4,6% 
în termeni reali), în timp ce valoarea depozitelor 
persoanelor juridice s-a majorat u�or (+0,5% în 
termeni nominali). În schimb, în termeni reali s-a 
înregistrat o sc�dere cu 2,6%, dinamica fiind puternic 
influen�at� de reducerea valorii depozitelor 
persoanelor juridice cu 8% din trimestrul I 2011, 
recuperat� pe parcursul întregului an 2011.  

Din punct de vedere al monedei de 
denominare, la institu�iile de credit participante la 
Fond, depozitele bancare� �n moneda na�ional� au 
�nregistrat o majorare trimestrial� cu 4,6%, iar cele 
denominate �n valut� au avut o cre�tere mai lent�, cu 
3,6%. La nivelul anului 2011, �ns�, viteza de cre�tere a 
depozitelor �n lei la institu�iile de credit participante la 
Fond a fost de peste 7 ori mai mare dec�t cea a 
depozitelor �n valut� (o cre�tere cu 5,3% pentru 
depozitele �n lei fa�� de doar 0,7% �n cazul depozitelor 
�n valut�). �n termeni reali, cele dou� componente au 
avut dinamici opuse, valoarea depozitelor �n moneda 
na�ional� �nregistr�nd o cre�tere cu 2,1% �n timp ce 
valoarea depozitelor constituite �n valut�  s-a diminuat 
cu 2,4%.  

 
Structura depozitelor la institu�iile de credit participante 

la Fond, la 31 decembrie 2011,  

pe categorii de deponen�i �i pe monede  

 

  

 
 
Valoarea depozitelor �n lei a contribuit cu 2,4 

puncte procentuale la m�rirea trimestrial� a valorii 
depozitelor la institu�iile participante la Fond, �n timp ce 
depozitele denominate �n valut� au avut o contribu�ie 
de 1,7  puncte procentuale.  

 

Structura deponen�ilor la institu�iile de credit participante 

la Fond,  la 31 decembrie 2011 

 
La 31 decembrie 2011, num�rul deponen�ilor 

la institu�iile de credit participante la Fond a fost de 
15.648.2262, din care persoanele fizice reprezentau 
93,9%. 
 Pe parcursul trimestrului IV 2011, valoarea 
depozitelor garantate, care reprezenta, la 31 
decembrie 2011, 50% din valoarea total� a depozitelor 
la institu�iile de credit participante la Fond, s-a m�rit cu 
3,5% (+2,2% �n termeni reali), ajung�nd la valoarea de 
143,1 miliarde lei. 

�n compara�ie cu acela�i moment de timp al 
anului precedent, valoarea depozitelor garantate s-a 
m�rit cu 8,1% (4,8% �n termeni reali), cu prec�dere pe 
seama cre�terii valorii depozitelor garantate 
denominate �n lei, care a avut o varia�ie de +10,8% �n 
termeni nominali, respectiv +7,4% �n termeni reali. 
Depozitele garantate denominate �n valut� au evoluat 
mai lent dec�t depozitele �n lei (varia�ie anual� de 
+3,1% �n termeni nominali, stagnare �n termeni reali).  

Similar evolu�iei anuale a valorii depozitelor 
garantate, �i la nivelul ultimului trimestru al anului 
2011, depozitele garantate denominate �n lei au 
avansat mai rapid dec�t depozitele �n valut� (+5,1% 
fa�� de +0,6%), acestea din urm� cresc�nd doar �n 
cazul categoriei persoanelor juridice.    
 Comparativ cu trimestrul precedent, ponderea 
depozitelor garantate �n totalul depozitelor la institu�iile 
de credit participante la Fond a �nregistrat o sc�dere 
cu 0,3 puncte procentuale pe fondul major�rii mai 
accentuate a valorii depozitelor persoanelor juridice 
negarantate3, categorie de deponen�i care plaseaz� 
sume importante la institu�iile de credit4 (varia�ie 
trimestrial� de +4,9%).  

�����������������������������������������������������������
2 Num�rul total al deponen�ilor se determin� prin însumarea datelor 
consolidate raportate de fiecare institu�ie de credit astfel încât o 
persoan� care are depozite la mai multe institu�ii de credit este luat� în 
eviden�� de mai multe ori.  
3 Lista depozitelor negarantate – anex� la Ordonan�a Guvernului nr. 
39/1996 privind înfiin�area �i func�ionarea Fondului de garantare a 
depozitelor în sistemul bancar, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 
4 La 31 decembrie 2011, valoarea medie a depozitului unei persoane 
juridice negarantate la institu�iile de credit participante la Fond era de 
circa 3,769 milioane lei, �n cre�tere cu aproximativ 0,7 milioane lei fa�� 
de valoarea �nregistrat� la 30 septembrie 2011, �n condi�iile �n care 
num�rul deponen�ilor persoane juridice negarantate a sc�zut cu 6.703 
persoane, p�n� la 37.919 persoane.  
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 Pe categorii de deponen�i, persoanele fizice �i 
cele juridice au contribuit cu 54,2%, respectiv 45,8% la 
sporul depozitelor garantate �n ultimul trimestru al 
anului.  
 

 
Lu�nd �n calcul valoarea plafonului de 

garantare la 31 decembrie 20115, suma acoperit� 
efectiv de Fond la toate institu�iile de credit participante 
�n raport cu valoarea depozitelor garantate reprezenta 
79,1%, respectiv 113,2 miliarde lei (cre�tere cu 3,1% 
în compara�ie cu 30 septembrie 2011).   

La 31 decembrie 2011, 70,6% din valoarea 
total� a depozitelor garantate corespundea depozitelor 
de valori sub plafonul de garantare, acestea fiind 
acoperite integral, 8,4% revenind sumei acoperite 
pentru depozitele ce dep��esc plafonul de garantare. 

Fa�� de 31 decembrie 2010, suma acoperit� 
efectiv de Fond s-a majorat cu 9%.  

Cea mai mare parte a modific�rii absolute a 
sumei efectiv acoperite de Fond în trimestrul IV 2011 
(+3,4 miliarde lei) corespunde sporului consemnat de 
suma acoperit� pentru deponen�ii persoane fizice 
(+2,9 miliarde lei). 

Num�rul deponen�ilor garanta�i din eviden�ele 
institu�iilor de credit participante la Fond cunoa�te 
prima cre�tere dup� o perioad� de doi ani de 
contrac�ie. Fa�� de 30 septembrie 2011, num�rul total 
al deponen�ilor garanta�i s-a m�rit cu 2,4%, ajung�nd 
la 15.608.720 persoane, din care 99,8% sunt acoperi�i 
integral, pondere neschimbat� fa�� de finele ultimelor 
dou� trimestre.  

�����������������������������������������������������������
5 431.970 lei, echivalentul în moneda na�ional� la 31 decembrie 2011 
al sumei de 100.000 euro reprezentând plafonul de garantare aplicabil 
în toate statele membre ale Uniunii Europene. 

Depozitele bancare ale 

popula�iei 

  
Valoarea depozitelor popula�iei pe ansamblul 

sistemului bancar a continuat s� creasc�, ajung�nd la 
114,6 miliarde lei (+2,3% fa�� de 30 septembrie 2011 
�i +8,2% comparativ cu acela�i moment al anului 
precedent). �n termeni reali, majorarea trimestrial� a 
fost de 1%, iar cea anual� de 4,9%.  

Sporul trimestrial înregistrat de depozitele 
popula�iei pe ansamblul sistemului bancar (+2,6 
miliarde lei) se localizeaz� aproape �n totalitate la 
nivelul depozitelor garantate la institu�iile de credit 
participante la Fond, cel mai mare aport la aceast� 
majorare av�ndu-l depozitele garantate denominate �n 
lei de valori sub 100.000 euro (�n echivalent lei) 
de�inute de popula�ie la institu�iile de credit participante 
la Fond (+2,8 miliarde lei), a c�ror majorare a 
contracarat diminuarea valorii depozitelor �n valut� ale 
persoanelor fizice.    

 
Evolu�ia valorii totale a 

depozitelor persoanelor fizice 

 

 
Pe ansamblul sistemului bancar, depozitele în 

lei ale popula�iei au ajuns la 71 miliarde lei la 31 
decembrie 2011 (varia�ie trimestrial� de +4,9% în 
termeni nominali, respectiv +3,6% în termeni reali), 
evolu�ia acestora fiind determinant� pentru cre�terea 
valorii totale a depozitelor popula�iei. În ceea ce 
prive�te depozitele �n valut�, valoarea acestora a 
cobor�t cu 0,7 miliarde lei, totaliz�nd la 31 decembrie 
2011, 43,6 miliarde lei (�n sc�dere cu 1,6% fa�� de 
valoarea la 30 septembrie 2011, respectiv cu 2,9% în 
termeni reali).  
  Valoarea depozitelor plasate de popula�ie la 
sucursalele b�ncilor str�ine din România s-a men�inut 
aproximativ la acela�i nivel fa�� de trimestrul III 2011. 
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Pe parcursul anului 2011, s-a men�inut un 

raport subunitar între totalul creditelor �i al depozitelor 
persoanelor fizice, valoarea acestuia diminuându-se 
cu 6 puncte de baz� fa�� de valoarea înregistrat� la 31 
decembrie 2010, pân� la 0,91.  

 

Structura pe scaden�e a depozitelor popula�iei (%)
6
 

 

 
 
Atât la depozitele în lei, cât �i la cele în valut�, 

ponderea cea mai mare este de�inut� de depozitele cu 
scaden�a sub 1 an, men�inându-se preferin�a 
popula�iei pentru plasamentele pe termen scurt. În 
structur�, pe parcursul anului 2011 ponderea valorii 
totale a depozitelor în lei în valoarea total� a 
depozitelor popula�iei s-a majorat cu 2,2 puncte 

���������������������������������������� �������������������
6 Datele au fost preluate din baza de date interactiv� a B�ncii 
Na�ionale a României. 

procentuale fa�� de sfâr�itul anului 2010 în detrimentul 
depozitelor în euro. 

La 31 decembrie 2011, valoarea total� a 
depozitelor persoanelor fizice la institu�iile de credit 
participante la Fond reprezenta 93,1% din valoarea 
total� a depozitelor persoanelor fizice din sistemul 
bancar, în cre�tere cu 0,2 puncte procentuale în 
compara�ie cu 30 septembrie 2011. 

Depozitele popula�iei la institu�iile de credit 
participante la Fond s-au majorat cu 2,5% �n ultimul 
trimestru al anului 2011, respectiv cu 7,9% fa�� de 31 
decembrie 2010, ajung�nd la 106,7 miliarde lei. 
Factorul determinant al acestei dinamici este 
reprezentat de componenta depozitelor garantate, 
pentru care au fost consemnate varia�ii relativ similare 
at�t la nivelul ultimului trimestru, c�t �i la nivelul anului 
2011.   

Dinamica trimestrial� pozitiv� a valorii 
depozitelor popula�iei a fost determinat� de cre�terea 
cu 4,9% a valorii depozitelor denominate în moneda 
na�ional� (+3,6% în termeni reali) care a contracarat 
diminuarea cu 1,2% a valorii depozitelor denominate în 
valut� (-2,5% în termeni reali).   

În structur�, au continuat s� predomine 
depozitele denominate în lei (62,2%, cu 2,2 puncte 
procentuale peste ponderea înregistrat� la sfâr�itul 
lunii decembrie 2010). 

 

Evolu�ia depozitelor popula�iei la  

institu�iile de credit participante la Fond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
La 31 decembrie 2011, depozitele garantate 

ale popula�iei �nsumau 106,5 miliarde lei, reprezent�nd 
99,8% din valoarea total� a depozitelor popula�iei la 
institu�iile de credit participante la Fond, pondere 
nemodificat� fa�� de trimestrul III al anului 2011. 

Cre�terea depozitelor garantate ale popula�iei 
în ultimul trimestru al anului, de 2,6 miliarde lei, a fost 
u�or mai redus� decât cea din trimestrul anterior, când 
s-au înregistrat sporuri atât ale depozitelor în lei, cât �i 
în valut�.  

În raport cu sfâr�itul anului 2010, valoarea 
depozitelor garantate ale popula�iei s-a majorat cu 
7,9% în termeni nominali (+4,6% în termeni reali). 
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Depozite la termen în alte valute  cu scaden�a pân� la 1 an inclusiv
Depozite la termen în alte valute  cu scaden�a mai mare de 1 an
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În cazul valorii depozitelor garantate ale 
persoanelor fizice, coeficientul Gini-Struck este 
GS=0,3123, iar indicele Herfindahl-Hirschman are 
valoarea HH=0,1248. Ambele niveluri indic� un grad 
de concentrare medie pe pia��. 72,18% din totalul 
valorii depozitelor garantate este concentrat la cinci 
institu�ii de credit participante la Fond. Pe de alt� 
parte, 14,02% din totalul valorii depozitelor garantate 
este distribuit în 72,73% din num�rul total de institu�ii 
de credit participante la Fond. 

 
Dinamica depozitelor garantate ale persoanelor fizice,  

pe monede 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
Contribu�ia determinant� la majorarea 

depozitelor garantate ale popula�iei în trimestrul IV 
2011 revine depozitelor în moneda na�ional�, care au 
înregistrat o varia�ie trimestrial� de +5,1% (+3,8% în 
termeni reali), respectiv un spor de 3,2 miliarde lei. În 
aceea�i perioad�, depozitele în valut� s-au diminuat 
cu 1,2% (-2,5% în termeni reali), respectiv cu 0,5 
miliarde lei.  

Depozitele în lei, în sum� de 66,3 miliarde lei 
la 31 decembrie 2011, de�in în continuare ponderea 
cea mai mare în valoarea total� a depozitelor 
garantate ale popula�iei (62,2%), în cre�tere cu 1,5 

puncte procentuale fa�� de sfâr�itul trimestrului 
anterior. 

Comparativ cu sfâr�itul trimestrului IV 2010, 
valoarea depozitelor garantate denominate în moneda 
na�ional� ale popula�iei s-a m�rit cu 11,8% (+8,4% în 
termeni reali), în timp ce cre�terea anual� a valorii 
depozitelor în valut� a fost mult mai modest�, de 2,3% 
(sc�dere cu 0,8% în termeni reali). 

 
Dinamica depozitelor garantate ale persoanelor fizice în 

raport cu plafonul de garantare 

 

 

 

 

 
 
 
 
Din valoarea total� a depozitelor garantate 

ale popula�iei, Fondul acoperea, la sfâr�itul anului 
2011, 90,1%, corespunzând sumei de 96 miliarde lei. 
Similar dinamicii din trimestrul anterior, suma acoperit� 
de Fond s-a m�rit pe parcursul ultimului trimestru al 
anului 2011 tot cu 2,9 miliarde lei (+3,1%).  

La 31 decembrie 2011, în sfera de garantare 
a Fondului intrau 14.694.393 persoane fizice, poten�iali 
beneficiari de compensa�ii în cazul producerii 
evenimentului indisponibiliz�rii depozitelor la institu�iile 
de credit participante la Fond. Ace�tia reprezentau 
99,99% din num�rul total al deponen�ilor persoane 
fizice, doar 1.587 persoane fiind excluse de la 
garantare (în principal, persoane aflate în rela�ii 
speciale cu banca la care au depozite7). Valoarea 
cumulat� a depozitelor cel mult egale cu plafonul de 
garantare reprezenta 83,8% din valoarea total� a 
depozitelor garantate. 

Depozitele ale c�ror valori nu dep��esc 
plafonul de garantare au consemnat o varia�ie 
trimestrial� de +2,7%, contribuind în cea mai mare 
m�sur� la sporul depozitelor popula�iei la institu�iile de 
credit participante la Fond. 

 
 
 

�����������������������������������������������������������
7 În principal, administratori, directori, membri ai consiliului de 
supraveghere, auditori, ac�ionari semnificativi ai institu�iei de credit, 
deponen�i cu statut similar în cadrul altor societ��i din grupul institu�iei 
de credit, precum �i membrii familiilor (so�/so�ie, rude �i afini de gradul 
întâi) �i ter�ele persoane care ac�ioneaz� în numele deponen�ilor 
men�iona�i anterior. 
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Valoarea medie a unui depozit garantat al 

unei persoane fizice la sfâr�itul celui de-al treilea 
trimestru al anului 2011 s-a ridicat la 7,2 mii lei, în 
stagnare fa�� de nivelul înregistrat la 30 septembrie 
2011. O evolu�ie similar� a avut �i valoarea medie a 
unei compensa�ii poten�iale, aceasta men�inându-se la 
un nivel de circa 6,5 mii lei.  

Men�inerea valorii medii a unui depozit 
garantat al unei persoane fizice s-a produs pe fondul 
cre�terii trimestriale atât a valorii depozitelor garantate 
ale persoanelor fizice, c�t �i a num�rului deponen�ilor 
garanta�i persoane fizice cu 2,5%.  

 
 

Depozitele bancare ale 

persoanelor juridice 

 
 

 
În ultimul trimestru al anului 2011, valoarea 

depozitelor persoanelor juridice la institu�iile de credit 
din România a crescut cu 4,3%, ajungând la 194,7 
miliarde lei (+3% în termeni reali). Fa�� de sfâr�itul 
anului 2010 cre�terea este îns� mai redus�, de 1,9%, 
în termeni reali valoarea depozitelor persoanelor 
juridice diminuându-se cu 1,2%.  

Majorarea înregistrat� în trimestrul IV 2011 s-
a localizat la nivelul institu�iilor de credit participante la 
Fond, varia�ia trimestrial� a depozitelor persoanelor 
juridice din eviden�ele acestora fiind de +5,2%. 

În cazul sucursalelor b�ncilor str�ine din 
România, au avut loc retrageri ale depozitelor 
persoanelor juridice pentru categoria celor în valut�, 
de valori peste 100.000 euro, care în valoare absolut�, 
au dep��it cre�terile înregistrate de celelalte categorii 
de depozite fapt care a condus la o diminuare a întregii 
valori a depozitelor persoanelor juridice la sucursalele 
b�ncilor str�ine din România.  

La 31 decembrie 2011, valoarea depozitelor 
în lei ale persoanelor juridice se situa la nivelul de 95,3 

miliarde lei, iar cea a depozitelor în valut� la 99,4 
echivalent miliarde lei.  

 

Evolu�ia valorii totale a depozitelor  

persoanelor juridice  

 

 
 

 
 
Spre deosebire de evolu�ia depozitelor 

persoanelor fizice, în trimestrul IV 2011 depozitele 
persoanelor juridice consemneaz� cre�tere atât pentru 
depozitele în moneda na�ional�, cât �i pentru 
depozitele în valut�.  

Astfel, varia�ia trimestrial� a depozitelor în 
moneda na�ional� ale persoanelor juridice din sistemul 
bancar a fost de +5,1% (+3,8% în termeni reali), în 
timp ce depozitele în valut� s-au majorat cu 3,6% 
(+2,3% în termeni reali).  

Pe ansamblu, depozitele în lei au contribuit 
cu 2,5 puncte procentuale la cre�terea trimestrial� a 
depozitelor persoanelor juridice, iar depozitele în 
valut� au avut o contribu�ie de +1,8 puncte 
procentuale.  

Contribu�ia determinant� la cre�terea 
depozitelor în valut� ale persoanelor juridice pe total 
sistem bancar a revenit depozitelor acestora de la 
institu�iile de credit participante la Fond de valori peste 
100.000 euro, care s-au majorat cu 5,2 echivalent 
miliarde lei. 

În trimestrul IV 2011, valoarea depozitelor 
persoanelor juridice la institu�iile de credit participante 
la Fond s-a m�rit cu 5,2% (+3,8% în termeni reali), 
ajungând la 179,5 miliarde lei.� 

Dinamica pozitiv� a fost determinat� atât de 
avansul depozitelor în lei (+4,4% în termeni nominali, 
respectiv +3,1% în termeni reali), cât mai ales de cel al 
depozitelor în valut� (+6% în termeni nominali, 
respectiv +4,6% în termeni reali). 

Ca urmare a evolu�iilor men�ionate, la 31 
decembrie 2011 depozitele în lei ale persoanelor 
juridice au ajuns la 87,2 miliarde lei, iar cele în valut� 
au urcat la 92,3 echivalent miliarde lei.  

Ponderea depozitelor în valut� în valoarea 
total� a depozitelor persoanelor juridice s-a diminuat 
cu 0,2 puncte procentuale fa�� de 31 decembrie 2010, 
men�inându-se îns� majoritar�, de 51,4%.  

�
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La sfâr�itul anului 2011, valoarea total� a 
depozitelor persoanelor juridice la institu�iile de credit 
participante la Fond reprezenta 92,2% din valoarea 
total� a depozitelor persoanelor juridice pe ansamblul 
sistemului bancar, în cre�tere cu 0,8 puncte 
procentuale fa�� de 30 septembrie 2011.  

Majorarea valorii depozitelor persoanelor 
juridice la institu�iile de credit participante la Fond a 
fost determinat� de sporul de 7,3 miliarde lei al 
depozitelor cu valori mai mari de 100.000 euro, cea 
mai mare contribu�ie având-o depozitele în valut�.  

Din sporul trimestrial de 8,9 miliarde lei al 
depozitelor persoanelor juridice la institu�iile de credit, 
75,3% revine cre�terii valorii depozitelor persoanelor 
juridice negarantate8 (+6,7 miliarde lei), depozitele 
garantate ale persoanelor juridice avansând în ultimul 
trimestru al anului 2011 cu 2,2 miliarde lei.  

Valoarea depozitelor garantate ale 
persoanelor juridice la 31 decembrie 2011, în sum� de 
36,6 miliarde lei, reprezenta 20,4% din valoarea total� 
a depozitelor persoanelor juridice la institu�iile de credit 
participante la Fond.  

Fa�� de 30 septembrie 2011, valoarea 
depozitelor garantate ale persoanelor juridice s-a 
majorat cu 6,4% (+5% în termeni reali), varia�ia anual� 
fiind de 8,6% (+5,3% în termeni reali). 

În cazul valorii depozitelor garantate ale 
persoanelor juridice, coeficientul Gini-Struck este 
GS=0,3038, iar indicele Herfindahl-Hirschman are 
valoarea HH=0,1198.  

Ambele niveluri indic� un grad de concentrare 
medie pe pia��. 72,41% din totalul valorii depozitelor 
garantate este concentrat la cinci institu�ii de credit 
participante la Fond. Pe de alt� parte, 16,70% din 
totalul valorii depozitelor garantate este distribuit în 
72,73% din num�rul total de institu�ii de credit 
participante la Fond. 

 

���������������������������������������� �������������������
8 În principal, institu�ii de credit, institu�ii financiare, societ��i de 
asigur�ri, organisme de plasament colectiv, fonduri de pensii, autorit��i 
publice centrale �i locale, companii mari, etc. 

Curba de concentrare a valorii totale a depozitelor 

garantate ale persoanelor juridice la institu�iile de credit 

participante la Fond 

Din punct de vedere al monedei de 
denominare, depozitele garantate denominate în 
valut� ale persoanelor juridice au avut un avans mai 
rapid decât depozitele în lei (varia�ie trimestrial� de 
+9% fa�� de +5,1%), ajungând la valoarea de 9,7 
echivalent miliarde lei. La sfâr�itul anului 2011, 
valoarea depozitelor garantate ale persoanelor juridice 
denominate în moneda na�ional� a fost de 26,8 
miliarde lei. 

 
Dinamica depozitelor garantate ale persoanelor juridice, 

pe monede 

 
 
 

Fa�� de momentul de timp similar din anul 
precedent, valoarea depozitelor garantate denominate 
în lei a cunoscut o cre�tere cu 8,9% (+5,6% în termeni 
reali), în timp ce depozitele în valut� s-au majorat cu 
7,8% (+4,5% în termeni reali). 

Rezultatul dinamicilor celor dou� componente 
ale depozitelor garantate ale persoanelor juridice este 
reflectat de cre�terea ponderii depozitelor denominate 
în moneda na�ional� cu 0,3 puncte procentuale fa�� de 
acela�i moment de timp al anului precedent, pân� la 
73,4%.  

Fa�� de plafonul de garantare, valoarea 
cumulat� a depozitelor care dep��esc acest nivel 
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reprezint�, la 31 decembrie 2011, 67,9% din valoarea 
total� a depozitelor garantate ale persoanelor juridice.  

Cea mai mare parte a sporului depozitelor 
garantate ale persoanelor juridice provine, de altfel, din 
cre�terea valorii depozitelor de valori peste plafonul de 
garantare.  

Raportat la valoarea total� a depozitelor 
garantate ale persoanelor juridice, depozitele ce 
dep��esc plafonul de garantare totalizau, la 31 
decembrie 2011, 68%, cu 1,3 puncte procentuale 
peste valoarea de la finele trimestrului precedent.  

Spre deosebire de trimestrul anterior, în 
trimestrul IV 2011, s-a înregistrat o majorare mult mai 
rapid� a depozitelor garantate ale persoanelor juridice 
cu valori peste plafonul de garantare (varia�ie 
trimestrial� de +8,3%) comparativ cu cele de valori mai 
mici sau egale cu plafonul de garantare (varia�ie 
trimestrial� de +2,5%).  
  
Dinamica depozitelor garantate ale persoanelor juridice 

în raport cu plafonul de garantare 
 

 
 

La sfâr�itul anului 2011, num�rul deponen�ilor 
garanta�i persoane juridice9 la institu�iile de credit 
participante la Fond era de 914.327 persoane, 
reprezentând 96% din num�rul total al deponen�ilor 
persoane juridice la institu�iile de credit participante la 
Fond, cu 11.798 persoane juridice peste num�rul 
deponen�ilor garanta�i de la 30 septembrie 2011.  

Din num�rul total al deponen�ilor garanta�i 
persoane juridice la sfâr�itul anului 2011, 98,6% aveau 
depozite sub plafonul de garantare, fiind astfel 
acoperi�i integral. 

Pentru depozitele de valori cel mult egale cu 
plafonul de garantare, valoarea medie a unui depozit a 
fost, la 31 decembrie 2011, de 13 mii lei (+1,6% fa�� 
de sfâr�itul lunii septembrie 2011), în timp ce pentru 

���������������������������������������� �������������������
9 Prin intermediul situa�iei depozitelor garantate ale persoanelor 
juridice este prezentat� o imagine apropiat� de cea a depozitelor 
întreprinderilor mici �i mijlocii �i a altor categorii asimilate acestora, dat 
fiind faptul c� acestea formeaz� aproape în totalitate sfera 
deponen�ilor garanta�i persoane juridice.  

depozitele superioare plafonului de garantare, 
valoarea medie a fost de 1.932 mii lei (+1,2% 
comparativ cu 30 septembrie 2011). 

Cu toate c� sporul trimestrial al depozitelor 
garantate ale persoanelor juridice se datoreaz� în 
principal depozitelor cu valori peste plafonul de 
garantare, din punct de vedere al num�rului 
deponen�ilor, cel mai mare spor s-a consemnat pe 
segmentul persoanelor juridice garantate cu depozite 
sub plafonul de garantare (o majorare cu 10.962 
deponen�i), în timp ce num�rul celor cu depozite de 
peste 100.000 euro s-a m�rit cu numai 836 deponen�i.  

 

Evolu�ia valorii medii a depozitelor garantate 

�i a compensa�iilor poten�iale maxime  

ale persoanelor juridice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Valoarea total� maxim� a compensa�iilor 
poten�iale aferente deponen�ilor garanta�i persoane 
juridice la data de 31 decembrie 2011 a fost de 17,2 
miliarde lei, reprezentând 47% din valoarea 
depozitelor garantate ale persoanelor juridice.  

În raport cu sfâr�itul trimestrului III al anului 
2011, valoarea total� maxim� a compensa�iilor 
poten�iale aferente persoanelor juridice s-a majorat cu 
3,1%.  

La sfâr�itul ultimului trimestru al anului 2011, 
valoarea medie a compensa�iei poten�iale maxime 
aferente unei persoane juridice era de 18,8 mii lei, cu o 
cre�tere trimestrial� de 1,6%. 

Din num�rul total al deponen�ilor garanta�i 
persoane juridice, la 31 decembrie 2011, 98,6% erau 
acoperi�i integral, ace�tia de�inând depozite de valori 
mai mici sau egale cu plafonul de garantare. 

Datele statistice provin, în principal, de la Fondul de 
garantare a depozitelor în sistemul bancar, Banca 
Na�ional� a României, Institutul Na�ional de Statistic�.  
 

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. 
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