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București, 24 noiembrie, 2020 

 

Cum au performat companiile din Top 500 ECE 
 

• Jucători TOP 500 ECE: cifra de afaceri totală a crescut cu 5,5%, la 740 miliarde EUR în 

2019 

• Companiile din Polonia generează cele mai mari câștiguri din Europa Centrală și de Est, 

cu o creștere agregată a cifrei de afaceri de la an la an 

• Cele mai bune 500 de companii din Europa Centrală și de Est au beneficiat de un mediu 

economic favorabil  

• Sectoarele care au condus în clasamentele anterioare sunt din nou printre primele trei în 

2019: auto și transporturi pe primul loc, urmat de petrol și gaze, și comerț nespecializat 

 

A douăsprezecea ediție a studiului Top 500 ECE oferă o perspectivă asupra viitorului și rezumă 

activitatea economică a regiunii de anul trecut, prezentând Europa Centrală și de Est ca o zonă 

prosperă. De asemenea, analiza descrie situația celor mai mari 500 de companii din regiune în 

funcție de cifra de afaceri. Declan Daly, CEO Coface Europa Centrală și de Est, explică faptul că 

„în 2019, majoritatea companiilor din regiunea ECE au beneficiat de un mediu economic favorabil 

continuu, aspect predominant în cazul economiilor mai mici orientate spre export”. Cifra de afaceri 

agregată a celor mai mari 500 de companii a crescut cu 5,5%, la 740 miliarde EUR. Din 

companiile listate, 373 (care reprezintă 74,6% din totalul companiilor, comparativ cu 79% în 2018 

și 80% în 2017) au înregistrat o creștere a veniturilor. Astfel, doar 25,4% au înregistrat o stagnare 

sau o scădere. Cifra de afaceri medie a celor mai mari 500 de companii a crescut la 1.5 miliarde 

EUR, comparativ cu 1.4 miliarde EUR în 2018. 

Polonia conduce în continuare clasamentul 

Polonia ocupă prima poziție atât la numărul de companii prezente în top, cât și după cifra de 

afaceri generată, veniturile agregate ale companiilor poloneze crescând cu 6,6%, ajungând la 

283,7 miliarde EUR. Chiar dacă numărul companiilor poloneze incluse în clasamentul Top 500 

ECE a scăzut cu 12 (adică de la 175 la 163 companii), structura sa industrială rămâne cea mai 

diversificată, în ciuda faptului că niciuna dintre cele mai mari industrii nu predomină. Locul doi 

revine Cehiei, cu un total de 78 de companii, și o cifră de afaceri agregată de 115,4 miliarde EUR, 

în creștere cu 2,3%. Ungaria a coborât pe locul trei. Cu toate acestea, cifra de afaceri totală a 

crescut mult mai mult decât media regională, accelerând cu 6,3%. 

Sectoare: poziții de top pentru automotive și transporturi, urmat de sectorul petrolului și 

gazelor 

60% dintre veniturile generate în ECE sunt atribuite celor mai mari companii, reprezentate de trei 

sectoare cheie: automotive și transporturi, petrol și gaze, și comerțul nespecializat. Cea mai mare 

creștere a cifrei de afaceri a fost înregistrată în sectorul textile, piele și îmbrăcăminte (+23,2%) și 

în construcții (+ 3,6%). Potrivit lui Declan Daly, „creștere pozitivă a fost înregistrată doar în 
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sectoarele construcțiilor, electronicii, informației și telecomunicațiilor și în comerțul nespecializat. 

Metalele, mecanica și precizia, precum și sectorul lemn și mobilier au generat o cifră de afaceri 

mai mică comparativ cu anul anterior. Pe de altă parte, profiturile nete au scăzut în toate 

sectoarele, cu excepția celor 4 mai sus menționate.” 

Primele trei companii din Top 500 ECE, bine cunoscute din clasamentele anterioare, sunt 

compania poloneza PKN Orlen (locul 1), Skoda Auto din Cehia (locul 2) și compania 

multinațională de petrol și gaze MOL din Ungaria (locul 3). Alte companii au făcut un salt uriaș în 

clasament: Totalizator Sportowy din Polonia (locul 53) a urcat114 locuri cu venituri care au crescut 

cu 80%. Strabag Poland (197) a generat venituri cu 40% mai mari comparativ cu anul precedent 

și a câștigat 86 de locuri. Compania bulgară Astra Bioplant Ltd (219), producător de combustibil 

biodiesel, a crescut cu 155 de locuri în clasament, cifra de afaceri crescând cu 61%. Cel mai 

mare avans în clasament aparține operatorului slovac de transporturi, Eustream (locul 286), după 

ce a câștigat 255 de locuri, pe fondul unei creșteri a veniturilor de 76%. 

Bazat exclusiv pe numărul de companii, sectorul auto și transporturi este din nou cel mai 

important (locul 1). În 2019, vânzările de vehicule noi au fost mai slabe decât în anii precedenți, 

dar au înregistrat totuși o dinamică pozitivă. Potrivit lui Grzegorz Sielewicz, economist regional, 

Coface Europa Centrală și de Est, „schimbarea preferințelor consumatorilor, încetinirea 

economică și întârzierile în adaptarea la noile standarde de emisii ale mai multor mărci europene 

au dus la o ușoară creștere, cu 1,2%, a vânzărilor de autoturisme noi în 2019 în Uniunea 

Europeană.” 

Locul al doilea în clasamentul Top 500 al CEE cu 89 de companii (17,8%), aparține mineralelor, 

produselor chimice, petrolului, materialelor plastice și produselor farmaceutice. Cifra sa de afaceri 

rămâne cea mai mare în 2019 – cu un total 172,1 miliarde EUR. Companiile din acest sector 

operează în principal în segmentul din aval, adică rafinarea și prelucrarea petrolului și gazului. 

Comerțul nespecializat este reprezentat de 73 de companii în clasamentul actual (+2), ceea ce 

plasează acest sector pe poziția a treia, cu o cifră de afaceri de 113 miliarde EUR (+ 9,8%). Scorul 

mediu de rating este de 6,2, cele mai slabe companii având sediul în Letonia, Polonia și Republica 

Cehă, în timp ce cele mai puternice sunt în Croația și Bulgaria. 
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 Coface: for trade -  Dezvoltăm afaceri împreună 

Cu peste 70 de ani de experiență și cea mai extinsă rețea internațională de specialiști, Coface este lider în domeniul 

asigurărilor de credit și de servicii complementare precum Factoring, Colectare de creanțe, Asigurări Single Risk, Bonding 

și Infomații de afaceri. Experții Coface lucrează în centrul economiei mondiale, sprijinind 50.000 de clienți să construiască 

afaceri de succes, în creștere și dinamice. Coface ajută companiile să ia decizii de creditare pentru îmbunătățirea capacității 

de a vinde prin protejarea acestora impotriva riscului de neplată atât pe piețele interne, cât și pe piețele de export. În 2019, 

Coface a avut aproximativ 4.250 de angajați și a înregistrat o cifră de afaceri de 1,5 miliarde de euro. 
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