
Topul celor mai valoroase companii:
100 de jucători de 55,7 miliarde de euro

Ziarul Financiar publică astăzi a patra ediţie a topului celor 
m ai valoroase companii din România. Petrom, Orange 
şi Fondul Proprietatea sunt pe podium.

Ciprian Boţea

p
ctrom, cea mai mare com
panie din România, şi Oran
ge. cel mai mare operator de 
telecomunicaţii, se menţin 
pe primele două poziţii în 

topul celor mai valoroase companii din 
România în 2009. dar fiecare valorează 
substanţial mai puţin decât anul trecut, 
potrivit topului celor mai valoroase 100 
de companii din România, publicat de 
Ziarul Financiar, în colaborare cu casa 
de investiţii Capilal Partners. Fondul 
Proprietatea ocupă poziţia a treia.

Valoarea cumulată a companiilor 
din top 100 este cu circa 14 miliarde de 
euro sub nivelul consemnat în ediţia de 
anul trecut, iar faţă de 2007 scăderea este 
de circa 40 de miliarde de euro. adică 
exact atât cât valorau în urmă cu doi ani 
primele opt clasate din acest top. Va
loarea cumulată a celor 100 de companii 
este de 55 J  miliarde de euro.

..între politici publice inconsistente, o 
reluare ispăşită a relaţiei financiare cu 
FMI după ce fusese întreruptă în 2005 ca 
urmare a divergenţelor între viziunea 
fondului şi fiscalitatea mai laxă introdusă 
atunci şi. mai recent, o criză politică amplă 
care blochează şi timidele încercări de 
restructurare a si^mului bugetar, multe 
dintre companiile româneşti luptă zilnic 
pentru supravieţuire", notează Andreea 
Mladin. business analyst în cadrul casei de 
investiţii Capital Pamers.

Companiile listate pe piaţa de capital 
au fost evaluate pe baza capitalizării 
bursiere la 30 septembrie 2009, iar pentru 
restul companiilor valorile au fost obţinute 
pornind de la date financiare selectate din 
surse publice. în clasamentul de anul aces
ta. doar zece firme mai trec peste pragul de 
un miliard de euro şi niciuna nu mai 
depăşeşte valoarea de 4 mld. euro. Anul 
trecut erau 12 companii evaluate mai sus de 
un miliard de euro. iar primele trei clasate 
depăşeau pragul de patru miliarde de euro.

Clasamentul de anul acesta al celor mai 
valoroase companii include 15 jucători nou

14mld. €
au pierdut in valoare primele 100  de 
firme fa tă  de anul trecut. Fata de 2007, 
scăderea este de circa 4 0  mld. euro.

10furme
au va lo ri de peste un m iliard de euro în 
topul din acest an. Nicio companie nu trece 
de 4  mld. euro.

15jucători
au intrat in topul din ocest an.
Cea mai spectaculoasă intrare aparţine 
Interagro, care la prim a prezentă in top  a 
intrat aproape de jumătatea clasamentului, 
pe locul 58.
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tcrc faţă dc 12 în 2008. 
Cea mai spectaculoasă intrare 

este cea â* Interagro. care la prima 
prezenţă în top a ajuns aproape dc jumătatea 
clasamentului, pe locul 58. Interagro este 
una dintre puţinele companii cu capital 
privat românesc prezente în clasament. 

Topul din 2009 este dominat în conti

nuare de către investitorii, străini, statul 
român şi oamenii dea tăceri locali păstrând 
controlul în doar câteva dintre cele 100 de 
firme. Din primele zece companii prezente 
în clasament, statul controlează patru, dintre 
care trei din sectorul energetic, şi deţine 
participai» minoritare în cadrul altor trei.

Din primele 30 de companii, doar două - 
Nuclcarelcctrica şi Loteria Română - au fost 
evaluate în creştere, restul înregistrând 
scăderi ale valorii cuprinse între câteva zeci 
de milioane de euro şi 13 mld. euro, în cazul 
Petrom. Din 2006. când a apărut prima ediţie 
a clasamentului. Petrom a pierdut 5,4 
miliarde dc curo din valoare, dar a reuşit să 
se menţină dc fiecare dată pe prima poziţie.

$i clasamentul din 2009 este dominat în 
proporţie de peste 50% de companiile din 
sectorul energetic şi cele dc servicii finan
ciare. Dintre companiile din sectorul 
serviciilor financiare 16 sunt bănci, dintre 
care una singură - înţesa SanPaolo Bank - 
este nou intrată. în top 10 nu sunt decât două 
bănci. BCR şi BRD. poziţionate pe locurile 
şase, respectiv opt. în schimb, top 10 este 
dominat de companiile din sectorul ener
getic şi de cele din telecomunicaţii, care 
ocupă trei. respectiv patru locuri.
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VIPANII
VALOARE (mii. euro)

PETROM energie

ORANGE ROMÂNIA IT&C

FONDUL PROPRIETATEA holding______________

HIDROELECTRICA 

VODAFONE ROMÂNIA

________ energie______

IT&C

ROMGAZ _________________energie

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ servicii financiare

BRD-SOCGEN servicii financiare

1 4 892 8.439 8.977

4 600 5 550 4.813_ _  -
_

3.600 3.500 2.700

4.050 4.950 3.447

3.700 2.900 2.295

3.250 6.748 6.070

2.145 5.462 3.570
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IT&C 1.093 1.500
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2.550 2.455

1 1  y ARCELORMITTAL GALAŢI industrie 941 1.250 1.740 1.175

12 PRO TV SA* servicii - media 918 1.000 735 500

13 AUTOMOBILE DACIA industrie 775 875 1.200 688

14 ENEL DISTRIBUŢIE MUNTENIA” energie 746 900 1.250 _
15 RAIFFEISEN BANK servicii financiare 715 940 1.813 1.242

16 CEZ DISTRIBUŢIE” energie 705 720 840 834

17 ! CE TURCENI energie 692 820 895 546

18 CEC BANK servicii financiare 691 950 865 745

19 LAFARGE industrie 69 0 815 780 413

20 METRO servicii_______________ 656 1.000 L I 95 1.191

români şi-au făcut loc cu greu pe lângă 
multinaţionale, fără a da nici măcar campioni regionali
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CAPITALUL privat şi-a făcut loc cu mare 
greutate în România, insă în timp s-au
J ..........* *-• .........-----------------------------  . . •• v
detaşat întreprinzători care au reuşit să 
atragă investitori străini, să ridice afaceri de 
la zero pe care să le vândă sau să le ridice 
până Ia nivelul unor competitori străini. 
Prea puţini însă.

România nu arc astăzi companii locale 
capabile să concureze nici măcar la nivel 
regional pentru poziţiile dc top.

începutul ..glorios" al capitalului privat 
a venit dc-abia în 1995 şi nu a dus economia 
prea departe: legea privind accelerarea 
privatizării societăţilor comerciale a fost 
adoptată în iunie 1995, în timpul premie
rului Văcăroiu. şi marca începutul ..cupo- 
niadei" - toţi românii care împlineau 18 ani 
până la finele acelui an deveneau acţionari 
ia societăţile de stat.

Coincidenţă, tot în 1995 este redeschisă 
Bursa dc Valori Bucureşti (BVB) şi sunt 
listate primele nouă companii, însă piaţa 
s-a dezvoltat foarte lent, ncreuşind să 
câştige nici astăzi în adângme din cauza nu
mărului mic dc acţiuni lichide.

La 1 noiembrie 1999 Bursa primeşte 
totuşi un imbold prin listarea celor cinci 
SIF-uri rezultate în urma programelor de 
privatizare în masă. însă momentul 1999 
era cât se poqje de nefast pentru economia

Primii 10 capitalişti 
din România în 
viziunea cititorilor ZF*
1. d in u  PATRICIU cel mai bogat romârr, ...
potrivit Forbes, şi fondatorul Grupului 
Rompetrol

2. ION TIRIAC - proprietarul Tiriac Holdings

3. OCTAVIAN RADU - fondatorul şi 
principalul acţionar al holdingului RTC

4. CEZAR RAPOTAN - proprietarul şi director 
general al Arabesque Galaţi, cel mai mare 
distribuitor de materiale de construcţii

5. IULIAN DASCĂLU - proprietarul grupului 
lulius Group, cel mai mare dezvoltator de 
centre comerciale

6 .10AN NICULAE - proprietarul grupului 
Interagro

7. RÂUL CIURTIN - preşedintele şi 
acţionarul Albalact

8. DAN $UCU - preşedinte şi proprietar 
Mobexpert

9. DRAG0S PAVĂL - preşedintele Dedeman 
şi acţionarul majoritar

10. CONSTANTIN B0R0M1Z - director 
general şi acţionar al grupului Boromir 
Râmnicu Vâlcea
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României: BNR instituia la 1 martie 1999 
regimul administrării speciale la Bancorex. 
Banca Mileniului Trei - cum mai era nu
mită Bancorex - a provocat statului o pagu-

M  “ n,IJ curo: potrivit estimărilor
Banat Mondiale.

în 2000 au fost aduse pe Bursă Petrom 
şi BRD. două dintre cele mai mari com
panii din România. însă dc-abia in iunie 
2007 principalul indice al bursei. BET, a 
atins nivelul de 10.000 de puncte.

O piedică importantă în calea capita
lului privat a fost chiar legislaţia care 
trebuia să apere proprietatea.

României i-a luat 10 ani de zile pentru 
a adopta o lege care să-i repună în drepturi 
pe foştii proprietari ale căror terenuri 
fuseseră confiscate de către comunişti.

Forma finală a legii din 2000 l-a nemul
ţumit inclusiv pe iniţiatorul ei. fostul depu
tat PNTCD Vasile Lupu, însă a constituit 
un moment important în ..reparaţia” pro - 
prictăţii in România.

Intrarea în NATO - 2004 şi mai apoi în 
Uniunea Europeană - 2007. ca membri cu 
drepturi depline, a adus românilor o schim - 
bare de mentalitate, ..au intrat în rândul 
lumii", dar în primul rând a însemnat mo
dificări în plan legislativ, mai ales în Justiţie, 
considerată un domeniu-cheie pentru 
reformă.
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