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Introducere 
 
 
Avem deosebita plăcere de a vă prezenta Studiul 
privind fuziunile şi achiziţiile în Europa Centrală 
şi de Est pentru anul 2005. Ca şi în ediţia trecută 
a studiului, avem şi o secţiune specială dedicată 
privatizărilor.   
 
Studiul include 1.848 tranzacţii făcute publice din 
domeniul privat, precum şi peste 300 de 
privatizări, în zece ţări din regiune: Bulgaria, 
Croaţia, Cehia, Polonia, România, Rusia, 
Slovacia, Slovenia, Ungaria şi Ucraina. 
 
În 2005, creşterea economică a României şi 
inflaţia au avut o traiectorie moderată în 
comparaţie cu anul 2004. Deşi creşterea 
economică nu a fost atât de mare ca în 2004 iar 
ţintirea inflaţiei a fost ratată, investiţiile străine 
directe şi-au menţinut tendinţa ascendentă  
atingând valoarea de 5,2 miliarde euro, conform 
datelor preliminare ale Băncii Naţionale. Acest 
nivel al investiţiilor străine poate fi parţial explicat 
de continuarea procesului de privatizare cât şi de 
schimbările care au avut loc în România în ultimii 
ani: încercarea de stabilizare a sistemului de taxe 
prin introducerea noului Cod Fiscal precum şi 
procesul de integrare în Uniunea Europeană (UE).   
 
 

 
 

În ceea ce priveşte piaţa fuziunilor şi achiziţiilor, 
anul 2005 a urmat aceeaşi tendinţă ascendentă 
ca anul precedent, atingând cifre record atât 
numeric cât şi valoric. Drumul spre stabilitate 
economică cât şi dorinţa de a deveni membru UE 
au contribuit la alimentarea interesul investitorilor 
pentru România. Sectoarele cele mai active, din 
punct de vedere al tranzacţiilor,  au fost industria 
prelucrătoare, serviciile financiare şi industria 
alimentară şi de băuturi.  
 
Deşi este aşteptată o încetinire a procesului de 
privatizare, există încă tranzacţii importante care 
sunt aşteptate să se întâmple. Unele dintre ele au 
fost deja iniţiate cum ar fi cazul Electrica Muntenia 
Sud şi CEC, iar altele sunt pe lista de aşteptare: 
Romgaz, trei societăţi de distribuţie a energiei 
electrice, trei complexe energetice, CFR Marfă, 
Poşta Română şi Societatea Naţională de 
Radiocomunicaţii.  
 
Este de aşteptat ca procesul de aderare al 
României la Uniunea Europeană precum şi 
creşterea economică prognozată să reprezinte 
motorul pentru dezvoltarea activităţii pe piaţa de 
fuziuni şi achiziţii. Mai mult, această piaţa devine 
matură de la an la an, fapt dovedit de sporirea 
valorii totale a tranzacţiilor încheiate.  
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Rezultatele studiului – Piaţa 
de fuziuni şi achiziţii1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un număr de 117 tranzacţii în sectorul privat au 
fost făcute publice în 2005, mai mult decât dublu 
celor raportate în 2004 (42 tranzacţii în 2004 şi 33 
în 2003).   
 
Din punct de vedere valoric, piaţa de fuziuni şi 
achiziţii a crescut semnificativ în 2005, fiind 
estimată la 5,8 miliarde dolari faţă de 1,4 miliarde 
dolari în 2004. Astfel, România şi-a îmbunătăţit 
poziţia între cele zece ţări cuprinse în studiu, 
ajungând să se situeze pe locul patru, în urma 
Rusiei, Cehiei şi Poloniei după ce, timp de doi ani, 
a deţinut locul şase. Această evoluţie nu numai că 
reprezintă o creştere de 313% faţă de 2004 dar şi 
plasează România între primele trei ţări ale 
regiunii2 din punct de vedere al ratei de creştere. 
 
Un alt aspect important de subliniat este creşterea 
valorii medii a unei tranzacţii (pentru tranzacţiile 
ale căror valori au fost făcute publice) care a atins 
valoarea de 65 milioane dolari în 2005 faţă de 41 
milioane dolari (2004), şi respectiv de 18 milioane 
dolari în 2003. Acest lucru este un indicator al 
majorărilor de capital care au avut loc în 
companiile româneşti.  
 
Anul 2005 nu a fost diferit faţă de 2004 în privinţa 
contribuţiei străine la activitatea de fuziuni şi 
achiziţii. Nivelul investiţiilor străine a reprezentat 
72% din numărul total al tranzacţiilor, mult peste 
media europeană de 40%, fapt ce indică 
preferinţa companiilor româneşti pentru parteneri 
strategici de peste graniţe.  
 
 

                                                 
1 Privatizările nu sunt incluse în această secţiune. Pentru 
referinţă, consultaţi următoarea secţiune a acestui raport. 
2 Regiunea Europei Centrale şi de Est se referă la cele zece 
ţări incluse în acest studiu.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În topul valoric al investiţiilor, Marea Britanie 
deţine primul loc cu investiţii totalizând 2.582,5 
milioane dolari, principalul jucător fiind Vodafone 
International Holdings ( 2.528 milioane dolari). 
Franţa se află pe locul doi cu 625,6 milioane dolari 
(cel mai semnificativ investitor fiind France 
Telecom –  523 milioane dolari) iar Statele Unite 
deţin poziţia trei cu  457,8 milioane dolari, Liberty 
Global investind 407 milioane dolari. Cei mai activi 
investitori au fost cei austrieci cu un număr de 11 
tranzacţii efectuate, urmaţi de greci (zece 
achiziţii), Statele Unite (nouă) şi Franţa (opt).    
 
Din punct de vedere al numărului de tranzacţiilor 
încheiate, cele mai active sectoare s-au dovedit a 
fi industria prelucrătoare (17), serviciile financiare 
şi serviciile cu câte 16 tranzacţii. Astfel, industria 
prelucrătoare îşi menţine poziţia de lider pentru 
trei ani consecutivi în timp ce serviciile financiare 
ocupă locul doi înlocuind astfel sectorul 
telecomunicaţiilor. Fuziunile şi achiziţiile din 
sectorul asigurări au fost principalul motor al 
tranzacţiilor financiare din 2005, fapt explicat de 
dezvoltarea rapidă a acestui sectorul ce a urmat 
schimbărilor legislative din 2000. Dintre 
tranzacţiile notabile al serviciilor financiare au fost 
achiziţia Băncii Ţiriac de către HVB şi preluarea a  
70,7% din Omniasig de către Wiener Staedtische 
Allgemeine Versicherung AG. Sectorul 
telecomunicaţiilor conduce în topul valoric al 
tranzacţiilor  deţinând 62% din valoarea totală 
estimată a pieţei româneşti de fuziuni şi achiziţii 
(Vodafone-Marea Britanie a achiziţionat MobiFon-
Connex pentru un preţ estimat la 2,5 miliarde 
dolari în cea de a doua mare tranzacţie din 
regiune).   
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Grafic 1: Numărul de tranzacţii3 pe sectoare de activitate4
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 3 Numărul total al tranzacţiilor = 117 
4 În sectorul utilităţilor şi cel al construcţiilor nu au fost raportate tranzacţii. 

 

Grafic 2: Procent capital investit5 după ţara de origine
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 5 Suma totală estimată a capitalului investit = 5,8 miliarde dolari 

Altele=Bulgaria, Cipru, Danemarca, Israel, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia şi Spania 
 
 
 



 

Rezultatele studiului - Privatizări 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2005 a reprezentat anul în care România a atins 
sume record pentru privatizările făcute publice, 
valoarea totală estimată a acestor privatizării fiind 
de 4,9 miliarde dolari. 
 
Principala contribuţie la această sumă record şi-a 
adus-o privatizarea Băncii Comerciale Române 
(BCR). Alte privatizări importante au fost 
investiţiile de 326 milioane dolari în achiziţia de 
pachete majoritare la doi dintre principalii 
distribuitori de energie. Electrica Oltenia şi 
Electrica Moldova au fost vândute lui Ceske 
Energeticke Zavody (CEZ) şi respectiv lui E.ON 
AG. Pentru anul 2006 sunt aşteptate privatizările 
celorlalţi trei distribuitori de energie şi a 
complexelor energetice, precum şi eventuala 
listare a companiilor din sectorul de generare şi 
transmisie gaze.  
 
Tendinţa generală a privatizărilor anului 2005 a 
fost similară cu cea din 2004. Astfel, în perioada 
2004-2005, s-au derulat privatizări importante 
cum ar fi privatizarea societăţilor de distribuţie a 
gazelor şi vânzarea a patru distribuitori de 
energie.  
 
Privatizările din sectorul financiar s-au făcut 
vizibile în 2005, prin lansarea proceselor de 
privatizare a  Băncii Comerciale Române şi a 
CEC, prima dintre ele fiind aproape de finalizare. 
BCR este cea mai mare bancă românească, 
având o cotă de piaţă de aproximativ 25%. 

Privatizarea ei este văzută ca fiind cea mai 
importantă privatizare din România alături de 
privatizarea SNP Petrom. Noul proprietar al BCR 
este Erste Bank care a achiziţionat 61.88% pentru 
suma de 4,5 miliarde dolari. Printre ceilalţi 
participanţi la licitaţie s-au numărat bănci de 
renume ca Millenium PCB, Deutsche Bank, Dexia, 
BNP Paribas şi Banca Naţională a Greciei.  
 
Derularea acestor privatizări a dus la situarea 
României pe primul loc din regiune împreună cu 
Ucraina, valoarea investită în privatizări fiind de 
4,9 miliarde dolari în 2005. Următoarele ţări în top 
trei regional sunt Cehia cu 4,3 miliarde dolari 
urmată de Ungaria cu 2,7 miliarde dolari. 
 
Un alt aspect care nu poate fi ignorat este 
creşterea valorii medii a unei tranzacţii în sectorul 
public, aceasta ajungând la 442 milioane dolari în 
2005 comparativ cu 62 milioane dolari în 2004.  
Acest lucru este un indicator al tendinţei de 
descreştere a numărului privatizărilor  dar de 
preponderenţă a privatizărilor semnificative 
valoric, investiţiile străine reprezentând 99% din 
total.   
 
Ca număr al tranzacţiilor derulate, sectorul 
utilităţilor a preluat locul întâi, loc deţinut până 
acum un an de industria prelucrătoare. În schimb, 
sectorul financiar este lider valoric al privatizărilor 
fiind urmat de investiţiile în utilităţi.   



 
 
 
 
 
 

Grafic 3: Număr de tranzacţii6 (în procente) pe sectoare de 
activitate
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6 Numărul total al privatizărilor făcute publice = 11 

 
 

Grafic 4: Procent capital investit7 după ţara de origine
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7 Valoarea totală estimată a privatizărilor = 4,9 miliarde dolari 
 



 

Notă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Această publicaţie conţine informaţii obţinute sau derivate dintr-o mulţime de surse publice. 
PricewaterhouseCoopers nu a căutat să stabilească dacă aceste surse sunt de încredere şi nu a verificat 
informaţiile. PricewaterhouseCoopers nu oferă nici o garanţie (într-o manieră expresă sau implicită) referitor 
la acurateţea sau integralitatea acestei publicaţii. 
 
PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com/ro) oferă servicii de certificare specializată, consultanţă fiscală şi 
consultanţă pentru afaceri pentru diverse ramuri industriale atât clienţilor din sectorul public, cât şi privat. Cei 
peste 130.000 de angajaţi ai firmei din 148 de ţări îşi valorifică gândirea şi experienţa pentru a propune 
soluţii ce creează un climat de încredere şi generează valoare pentru clienţi.  
 
© 2006 PricewaterhouseCoopers. Toate drepturile sunt rezervate. "PricewaterhouseCoopers" semnifică 
firmele membre ale organizaţiei internaţionale PricewaterhouseCoopers International Limited, fiecare dintre 
acestea fiind persoană juridică cu statut independent. 
 
*connectedthinking este marcă înregistrată a PricewaterhouseCoopers. 


