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Abstract
This paper looks at the number and value of Mergers and acquisitions that took place in
the European Union financial industry in the 1990–2011 period. The process of mergers and
acquisitions is the main method used by financial institution to grow and to obtain better
performance. In the same time, mergers and acquisition, helped by the european legislation,
increased in number lately, due to the advantages obtained by banks when involving in a process
like this. The increasing interest of foreign investors for mergers and acquisitions conducts to a
concentration in the banking sector. The consequence of this process is the appearance and
development of financial groups.
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Introducere
Sectorul financiar, ca și celelate
sectoare ale economiei, este activ din punct
de vedere al numărului operaţiunilor de
fuziuni şi achiziţii ce se finalizează, şi care
are ca efect scăderea numǎrului de bănci la
nivelul
Uniunii
Europene,
apariţia
conglomeratelor financiare, precum şi o
concurenţă mai mare în cadrul băncilor ce
desfăşoară o activitate la nivel internaţional.
În ultimele trei decenii sistemul financiar
european a suferit schimbări semnificative,
înregistrând un proces amplu de consolidare,
iar în contextul actualei crize financiare,
continuarea procesului restructurării este
anticipat. În cadrul procesului de
restructurare şi consolidare a sistemul
financiar european, cât şi la nivelul statelor
membre, achiziţiile şi fuziunile reprezintă
metoda principală utilizată de băncile
internaţionale, din motive diferite, precum şi
datorită efectelor pozitive pe care acestea le
aduc băncii achizitoare.
Numărul de instituţii financiare a
scăzut în mod semnificativ din cauza
numeroaselor achiziţii sau fuziuni care au
avut loc atât pe pieţele naţionale, cât şi la
nivel internaţional. Printre primele bănci
interesate în operaţiuni transfrontalier au
fost cele ce au sediul în ţările dezvoltate, ţări
ce au un grad ridicat de concentrare a
sistemelor bancare.
Rezultatul acestor operaţiuni este
apariţia unor companii financiare de
dimensiuni mai mari, care oferă o gamă mai
largă de servicii şi care operează simultan pe
mai multe pieţe.
Achizițiile și fuziunile din sectorul
bancar au capacitatea de a asigura eficiență,
profitabilitate și sinergie, contribuind de
asemenea la creșterea valorii acțiunilor. În
unele cazuri, bănci cu probleme financiare
sunt subiectul achizițiilor sau fuziunilor în
sectorul bancar și acest tip de tranzacție
poate avea ca rezultat monopolul sau
reducerile de personal.
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1. Legislaţia europeanǎ: factor de
influenţǎ sau obstacol în realizarea
achiziţiilor şi fuziunilor bancare?
Legislaţia din cadrul sistemului
bancar european este cea care ajutǎ la
evoluţia sistemului bancar, în sensul că
aceasta poate determina o creştere a
numărului de fuziuni și achiziţii bancare, dar
totodată, unele decizii luate la nivel
european pot reprezenta obstacole în calea
expansiunii băncilor ce provin din state ale
Uniunii Europene, atât în alte state membre,
cât şi în ţări non UE-27.
Principalele reglementări legislative
care au afectat în mod pozitiv sau negativ
finalizarea de achiziţii şi fuziuni în sistemul
bancar european sunt următoarele:
 dereglementarea pieţelor interne
între 1957 şi 1973, care avea ca scop
transformarea pieţelor naţionale într-o
singură piaţǎ comună;
 armonizarea
reglementărilor
bancare, care a început în 1977 odată cu
adoptarea Primei Directive Bancare, precum
şi cu adoptarea celei de-a doua directive
bancare;
Prima Directivă de coordonare
bancară, şi anume directiva 77/80/EEC, a
fost adoptată în 1997. Scopul acestei
directive era o mai bună armonizare a
reglementărilor bancare și a fost prima
directivă în care s-a pus problema unei
autorităţi de supraveghere unică a sistemul
bancar european, stabilind astfel standarde
comune de autorizare.
Prin această directivă a fost introdus
principiul controlului ţării de origine, iar
astfel s-au înlăturat multe din obstacolele
faţă de libertatea de stabilire şi de prestare a
serviciilor financiare în cadrul statelor
membre ale Uniunii Europene. Chiar dacă
scopul era o liberă circulaţie a serviciilor
financiare, efectul a fost limitat, nu s-au
înregistrat progresele dorite de autorităţi
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prin implementarea în plan european a
acesteia.
Totuşi, instituţiile de credit ce doreau
să desfǎșoare o activitate pe plan
internaţional sunt nevoite să obţină
autorizaţii din partea fiecărui stat membru,
neexistând astfel o libertate reală de a presta
servicii tranfrontiere.
O îmbunǎtǎţire a legislaţiei s-a dorit
a fi obţinută prin implementarea celei de-a
doua directive bancară, adoptată în anul
1989, devenind astfel principalul instrument
pentru crearea Pieţei Unice Bancare până la
sfârşitul anului 1992.
Medar (2010)
subliniază că scopul principal a fost
armonizarea legilor şi metodologiilor
instituţiilor de credit astfel încât să poată fi
înfiinţate şi să poată opera liber în ţările
Uniunii Europene.
 directiva
privind
o
singură
autorizare, controlul intern, recunoaşterea
reciprocă şi liberalizarea serviciilor bancare
din anul 1992, care a avut ca obiectiv
finalizarea procesului de creare a pieţei
interne;
 crearea unei singure monede în
1999;
 planul de Acţiune privind Serviciile
Financiare (2001-2005).
Planul de acţiuni pentru integrarea
pieţei serviciilor financiare a fost definitivat
în anul 2005. Se estimează că noul sistem va
reduce costurile la împrumuturi, atât pentru
firme cât şi pentru consumatori, şi va oferi
celor ce economisesc bani o gamă largă de
oportunităţi de investiţii, planuri de
economisire şi scheme de pensii. O altǎ
decizie importantǎ luatǎ prin definitivarea
planului în 2005 a fost aceea de reducere a
comisioanelor bancare pentru transferuri
peste frontieră.
Vorbind la modul general, pot afirma
că deciziile luate de Comisia Europeană cu
privire la legislaţia aferentǎ procesului de
achiziţii şi fuziuni la care pot participa
băncile din sistemul bancar european,

precum şi existenţa pieţei unice, sunt cele ce
au dat impuls integrării financiare.
Reglementările europene au fost cele
ce au determinat creşterea competitivităţii în
ţările membre UE-27, ca urmare a
avantajelor şi beneficiilor ce au determinat
apariţia de noi instituţii bancare la nivel
european. Noile instituţii bancare apărute în
cadrul statelor membre UE-27, fie că era
vorba de bănci străine ce au pătruns pe o
piaţă nouă (bănci americane, japoneze, etc.)
sau de bănci ce dipuneau de un plus de
tehnologie (prin oferirea de servicii de
telefon sau interenetbanking) au determinat
o creştere a concurenţei, băncile locale fiind
astfel nevoite să se axeze nu neapărat pe
extindere, ci mai ales pe menţinerea
activităţii la un nivel la care obţin profit,
prin încercarea de a fideliza clienţii pe care
îi aveau deja.
Vorbind de o piaţă financiară în
continuă dezvoltare, constituirea la nivelul
Uniunii Europene a unei singure autorităţi
de supraveghere era absolut necesară, dacă
ceea ce se dorea era o funcţionare eficientǎ a
sistemului bancar european.
Băncile au moduri diferite de a-şi
extinde activitatea dincolo de piaţa
naţională, având ca scop creşterea şi
obţinerea profitului, şi anume: alianţe, joint
venture, vânzări directe, stabilirea de
sucursale şi filiale în alte state.
Fenomenul de fuziuni şi achiziţii
este vizibil în sistemul bancar al Uniunii
Europene, deoarece iniţiativa privatǎ este
dublată de iniţiativa autorităţilor, a cărui
scop este acela de a spori integrarea
financiară în această regiune. În general, o
bancă îşi extinde activitatea în străinătate din
motive diferite, adoptând astfel strategii
diverse: de a deveni sau de a se menţine
lider de piaţă, precum şi accesul la active
strategice disponibile prin intermediul
programelor de privatizare.
Pentru
autorităţile
europene,
fuziunile şi achiziţiile par a fi un mod
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atractiv pentru promovarea integrării
financiare. Deci, este important pentru
factorii de decizie politică de a identifica
principalele obstacole şi restricţii care inhibǎ
procesele normale pe piaţa financiară. După
această identificare, este necesar să se
îmbunătăţească legislaţia europeană, pentru
a clarifica anumite aspecte juridice şi pentru
a reduce volumul legislaţiei în acest
domeniu, precum și pentru a se menţine în
același ritm de evoluţie cu instituţiile
bancare internaţionale.
Obstacole sunt împărţite în două
categorii: obstacole care influenţează
fezabilitatea tranzacţiilor ce implică achiziţii
şi fuziuni bancare şi obstacolele care
afectează eficienţa post tranzacţionare.
În prima categorie sunt incluse
supravegherea bancară şi structura pieţei
legale. Astfel, legislaţia europeană este cea
care poate ridica unele dificultăţi în
realizarea
de
fuziuni
şi
achiziţii
transfrontaliere în Uniunea Europeanǎ.
Principalele probleme sunt lipsa de aplicare
și de interpretare a criteriilor şi lipsa de
transparenţă în procesul de luare a deciziilor.
În plus, în faza preliminară, autorităţile de
supraveghere din ţările gazdă ar putea
respinge banca achizitoare care face anchete
neoficiale. În conformitate cu legile
naţionale, unele instituţii de credit sunt doar
proprietate publică, astfel acestea nu pot fi
preluate, ce are ca efect reducerea numărului
de entităţi disponibile pentru fuziuni şi
achiziţii transfrontaliere.
În ceea ce priveşte cea de-a doua
categorie de obstacole, barierele care pot
afecta eficienţa fuziunilor şi achiziţiilor, sunt
autorităţile de supraveghere bancară, taxele
şi lipsa de armonizare a legislaţiei în
anumite zone ale Uniunii Europene. O bancă
cu activitate internaţională ar putea avea
unele probleme din cauza suprapunerii
supravegherii autorităţilor din ţara de origine
cu cea din ţara gazdă. În scopul de a reduce
aceste obstacole, legislaţia de la nivel
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european considerǎ importantǎ cooper area
între cele două autorităţi de supraveghere, în
scopul de a promova fezabilitatea preluărilor
în spaţiul european.
În ceea ce priveşte taxele, există
unele probleme cu TVA-ul aferent
serviciilor
financiare,
costul
pentru
transferul profitului între filiale şi
societăţile-mamă şi impozitul pe dividende.
Altă problemă întâlnită este existenţa
legislaţiei naţionale, şi nu europene în
domeniul protecţiei consumatorilor, ce
obligă băncile să adapteze produsele lor în
funcţie de piaţă pentru care se adresează,
astfel încât, băncile nu pot promova produse
pan-europene.
Astfel, principalale obstacole în
calea realizării fuziunilor şi achiziţiilor
transfrontaliere sunt supravegherea bancară
naţională şi legislaţiile naţionale în ceea ce
priveşte sistemul bancar.
Introducerea celei de-a doua
directive bancare în anul 1989 a fost cea
care a revigorat situaţia băncilor pe plan
european, permiţând prezenţa unei bănci
dintr-un stat membru UE în celelalte state
ale Uniunii Europene, dar şi faptul că
instituţia bancară respectivă este liberă să-şi
ofere produsele şi serviciilor atât populaţiei,
cât şi tuturor persoanelor juridice din spaţial
comun Uniunii Europene.
În acelaşi timp, dacă în unele ţări,
băncile au devenit universale, oferind
produse şi servicii specific băncilor
comerciale, la care se adaugǎ şi produse de
asigurări, în alte ţări, existǎ diferenţieri între
aceste două tipuri de instituţii financiare,
ceea ce determinǎ bǎncile nou apǎrute pe
aceste pieţe sǎ-și sincronizeze activitatea în
funcţie de specificul fiecǎrei ţǎri în care își
desfǎșoarǎ activitatea financiarǎ.
Totuşi, modul în care îşi desfăşoară
activitatea instituţiile bancare, mai ales ca
urmare a eliminării barierelor ca urmare a
formării unei pieţe financiare unice, precum
şi crearea unor condiţii de concurenţă loială,
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a permis instituţiilor bancare să atingă forma
cea mai dezvoltată în ceea ce priveşte
integrarea financiară, şi anume, cea a
conglomeratelor financiare.
Deși integrarea financiarǎ s -a
desfǎșurat într -un ritm mai lent decât cea a
pieţei bunurilor, spre exemplu, aceastǎ
integrare este doritǎ de conglomeratele
financiare, precum și de autoritǎţile
implicate.
Chiar dacǎ nici pânǎ în prezent nu
au fost eliminate toate obstacolele în calea
integrǎrii financiare, un aspect pozitiv este
reprezentat de faptul cǎ instituţiile implicate
sunt conștiente de existenţa lor, iar acestea
au iniţiat acţiuni pentru remedierea acestora,
dar ritmul este diferit si specific fiecărui
sector.
Consolidarea bancară în Uniunea
Europeană este în continuă desfăşurare.
Astfel, în perioada 1990-2011 numărul
achiziţiilor şi fuziunilor au înregistrat
diverse modificări, în unele perioade
creştere, în alte perioade stagnare, iar în
restul anilor creştere, iar acest efect apare ca
urmare a modificărilor apărute în legislaţia
europeană, precum şi datorită crizei
financiare ce a afectat activitatea de prestări
servicii şi oferirea de produse bancare la
nivel transfrontalier, în principal.
Pentru a pune în evidenţă cât mai
bine evoluţia achiziţiilor în această perioadă
am analizat cele două perioade de timp
componente, şi anume 1990-2004, respectiv
2005-2011,
punând
în
evidenţǎ
caracteristicile principale ale modificărilor
ce au survenit pe parcursul timpului.
2. Stimularea achiziţiilor şi fuziunilor
bancare în Uniunea Europeanǎ în
perioada 1990-2004
Numărul instituţiilor de credit din
zona euro a scăzut de la aproximativ 9.500
în 1995, la 6.400 în 2004. Acest proces nu a
fost însǎ uniform, ţările cu un număr mai

mare de instituţii de credit cunoscând o
consolidare mai extinsă.
Ayadi, R. ș.a. (2005) evidențiază că
achiziţiile şi fuziunile ce s-au realizat în
spaţiul Uniunii Europene în perioada 19942004 sunt de un interes deosebit, deoarece
această perioadă este importantǎ din mai
multe puncte puncte de vedere, şi anume:
 cuprinde exact perioada de timp
în care s-a realizat trecerea de la tendinţă
ascendentă până la punctul în care
activitatea fuziunilor și achiziţiilor a scăzut
 ea
urmează
imediat
modificărilor reglementare asociate cu
realizarea programul de piaţa unică în
Uniunea Europeanǎ
 acoperă, de asemenea, perioada
de înainte, precum şi perioada imediată
după introducerea monedei euro.
Astfel,
această
perioadă
are
următoarele caracteristici:
- Accelerarea operaţiunilor de fuziuni și
achiziţii la nivel naţional
- Dezvoltarea tranzacţiilor transfrontaliere
la nivel comunitar
Numărul tranzacţiilor realizate în
perioada analizată, după cum se poate
observa în graficul numarul 1, pot doar
confirma trendul crescător al acestor
tranzacţii începând cu anul 1996, cel mai
mare număr de tranzacţii realizându-se în
anul 1998, precum şi trendul descrescător
dintre anii 1998-1999, respectiv 1999-2000.
În prima jumătate a anilor ’90,
consolidarea bancară transfrontalierǎ era
modestă, comparativ cu cea naţională.
Cea mai mare parte a numărului
tranzacţiilor realizate, şi anume 87% este
reprezentată de achiziţii şi fuziuni realizate
la nivel naţional. Cele realizate reprezintǎ
aproximativ un sfert din numǎrul achiziţiilor
şi fuziunilor realizate la nivel naţional, în
perioada1996-1999, aceastea nu depăşesc ca
număr 20% din totalul tranzacţiilor realizate,
în schimb înregistrează o creştere până la
nivelul de 42% în anul 2000.
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- Apariţia "mega-băncilor" la nivel naţional
Din graficul numarul 2, se poate
observa o creştere oarecum constantă a
valorii medii a tranzacţiilor în care au fost
implicate instituţii bancare din Europa în
perioada 1994-1999, urmată apoi de o
creştere mult mai mare la nivelul anului
2000, atunci când s-a obţinut punctul
culminant al perioadei analizate.
Astfel, luând tranzacţiile totale,
valoarea medie a acestora a înregistrat o
creştere spectaculoasă de la aproximativ 1.2
mld euro în anul 1999 la 5.1 mld. euro în
2000. Acest trend este cu atât mai important
cu cât în perioada 1996-1999 valoarea medie
a tranzacţiilor nu a depăşit 2 mld. euro.
Această evoluţie este susţinută
tocmai de apariţia mega-bancilor în
majoritatea statelor europene, putem vorbi
astfel de prezenţa BNP Paribas în Franţa,
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria în Spania,
IntesaBCI şi UniCredit în ItaliA, RBoS
Group în UK, precum şi de Bayerische
HypoVereinsbank în Germania.
Această evoluţie asemănătoare a
numărului, respectiv a valorii tranzacţiilor
bancare pan-europene, care nu este altceva
decât o creştere uşoară a achiziţiilor şi
fuziunilor bancare transfrontaliere realizate
în sistemul bancar european, precum şi
atingerea punctului culminant la nivelul
anului 2000, poate fi uşor determinată şi de
eliminarea barierelor valutare prin crearea
Uniunii Economice şi Monetare, precum şi
prin introducerea monedei unice euro, ce a
fost adoptată în anul 1999 de 11 ţări. Până
în acest moment, euro este moneda unică
adoptată de 17 state membre ale Uniunii
Europene.
Trebuie
subliniat
faptul
că,
consolidarea bancară este influenţată şi de
anumiţi factori specifici unor ţări europene.
Un exemplu în acest sens este situaţia
consolidării bancare în ţările scandinave şi a
ţărilor ce au făcut parte din Benelux, care au
fost foarte active, indiferent de rolul jucat de
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băncile ce preveneau din aceste ţări,
respectiv banca achizitoare sau bancǎ ţinta.
Astfel, principalii actori bancari au
fost obligaţi să-şi dezvolte rapid activitatea,
datorită unei pieţe naţionale de mici
dimensiuni ce a fost rapid saturatǎ, precum
şi gradului de concentrarea pe plan naţional
destul de mare, comparativ cu situaţia din
alte ţări, aici putem vorbi despre cazul
Italiei, Estoniei, sau chiar a Regatului Unit.
-conglomeratele financiare europene
Este important de precizat, aşa cum
se poate observa în tabelul numǎrul 1, la
nivelul anului 1999, cele mai multe achiziţii
au fost cele realizate în acelaşi sector de
activitate, și anume 66,6% din totalul
tranzacţiilor. Dar în ceea ce priveşte
activitatea transfrontalieră a achiziţiilor şi
fuziunilor bancare, cele mai multe, şi
anume, 86.74% au fost cele ce vizau două
sectoare de activitate diferite.
Aceastǎ dezvoltare care implică
bănci a condus la apariţia conglomeratelor
financiare, cum ar fi Fortis şi KBC în
Belgia, ING în Olanda, care şi-au mărit
activitatea ca urmare a desfăşurării de
activităţi comerciale în asociaţie cu societăţi
de asigurări.
În concluzie, în ceea ce priveşte
valul consolidării bancare în Uniunea
Europeană, se disting ca importanţǎ
intensificarea achiziţiilor şi fuziunilor
bancare pe plan naţional, datorită creşterii ca
număr, precum şi ca valoare a tranzacţiilor
realizate. Astfel, putem spune că în perioada
1994-2000 s-a realizat consolidarea bancară
pe plan naţional, urmând ca în anii care
urmeazǎ să se realizeze consolidarea
bancară pan-europeanǎ.
În plus, aşa cum se arată, instituţiile
bancare sunt acum în căutarea de noi
oportunităţi pe pieţele externe pentru a
înlocui sau completa scăderea posibilităţilor
de creştere. Eliminarea barierelor de
reglementare în Uniunea Europeană în
industria serviciilor financiare va da un
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impuls
suplimentar
consolidării
transfrontaliere şi a celei trans-sectoriale.
Astfel, putem spune că analiza
realizată în perioada 1996-2000 ne ajută la
realizarea unei prognoze în ceea ce priveşte
situaţia achiziţiilor şi fuziunilor în spaţial
european, şi anume faptul că pe termen
mediu sau lung, efectul creşterii tranzacţiilor
ce implică instituţii bancare va consta în
coexistenţa unui număr mic de instituţii
financiare-bancare ce îşi vor desfăşura
activitatea pe teritoriul unui stat, ce va
determina creşterea gradului de concentrare
bancară.
3. Evaluarea transformărilor în sistemul
bancar european în perioada 2005-2011
În acest subcapitol, îmi propun să
analizez evoluţiile structurale care au avut
loc în sistemul bancar european, ca impact al
fuziunilor şi achiziţiilor ce au avut loc pe
piaţa bancară europeană.
În ceea ce priveşte evoluţia din 2005
până în 2009, se observă o descreştere a
numărului de bănci. Exceptând efectele
reclasificării din Irlanda, numărul de
instituţii bancare au înregistrat un ritm
constant de descreştere de la an la an, aşa
cum se poate observa în graficul numărul 3.
Totuşi, la nivelul statelor membre ale
UE-27, evoluţia a fost diferită. Astfel, în ţări
precum Cipru, Germania, Franţa, Olanda sau
Suedia, trendul a corespuns evoluţiei
globale, însă în ţările baltice s-a înregistrat o
creştere a instituţiilor bancare naţionale,
precum şi a celor străine, ceea ce semnifică
că în aceste ţări încă se manifestă un interes
al băncilor internaţionale de a oferi produse
şi servicii bancare populaţiei.
Această evoluţie poate fi determinatǎ
de mai multe cauze, printre care se regăsesc:
criza financiară ce a condus la falimentarea
mai multor bănci, atât naţionale, cât şi
internaţionale, ce are ca efect direct scăderea
numărului de instituţii bancare, dar şi

dorinţa conglomeratelor financiare de a se
extinde, alegând ca principal modalitate de
extindere achiziţia sau fuziunea cu o altă
instituţie financiară, având ca efect practice
diminuarea
numărului
de
instituţii
financiare, care creşte.
Aşa cum de poate oberva în graficul
numărul 4, numărul de achiziţii şi fuziuni în
Uniunea Europeană a scăzut cu un sfert în
2008 faţă de 2007, în acest an se
înregistrează cel mai mic număr de achiziţii
şi fuziuni. Totuşi, se poate observa o
revigorare a acestui sector începând cu
2009, datorită creşterii numărului de
tranzacţii naţionale, precum şi o creştere
uşoară
a
numărului
de
tranzacţii
tranfrontaliere.
Totuşi, situaţia pare optimistă,
aşteptându-se o creştere a numărului de
achiziţii şi fuziuni pe viitor, important fiind
faptul că, deşi afectate de criză, bănci
precum BNP Paribas şi Santander au
finalizat la nivelul anului 2009 achiziţii
transfrontaliere, reuşind să stopeze din
declinul înregistrat în perioada 2006-2008,
aşa cum reiese din grafic.
Notă:tipurile de achiziţii şi fuziuni din grafic
se referă la :
-cele naţionale:sunt realizate în cadrul ţărilor
membre ale Uniunii Europene
-cele transfrontaliere sunt cele intra-EU27,
ce implică un comparator din afara ţării
băncii cumpărate
- tranzacţiile exterioare(outward) sunt
tranzacţiile ce implică achiziţia de către
bănci din EU27 a băncilor din restul lumii
-tranzactiile interioare(inward) implică
activitatea de achitie a băncilor non-EU27 în
EU27
Aşa cum s-a văzut în graficul
anterior, numărul în scădere a achiziţiilor şi
fuziunilor ar implica şi o scădere a valorii
totale a acestor tranzacţii în aceeaşi perioadă
de timp, lucru care s-a şi întâmplat.
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Astfel, în graficul numărul 5 este
prezentată
grafic
evoluţia
valorii
tranzacţiilor de acest tip. În ceea ce priveşte
valoarea totală a tranzacţiilor, datele au
arătat un declin semnificativ, tranzacţiile
transfrontaliere şi outward (din exteriorul
UE27) fiind cele mai afectate. Totuşi,
activitatea de fuziuni și achiziţii a început să
crească din 2009, cea mai clară creştere
având loc la categoria tranzacţiilor naţionale.
Pentru a justifica această creştere,
este important de amintit faptul că bănci
precum Commerzbank şi Lloyds TSB au
investit în bănci de aceeaşi naţionalitate în
2009 şi la începutul anului 2010,
Commerzbank
achiziţionând
Dresdner
Bank, iar Lloyds TSB achiziţionând HBOS.
Notă:tipurile de achiziţii şi fuziuni din grafic
se referă la :
-cele naţionale:sunt realizate în cadrul ţărilor
membre Uniunea Europeana
-cele transfrontaliere sunt cele intra-EU27,
ce implică un comparator din afara ţării
băncii cumpărate
- tranzacţiile exterioare(outward) sunt
tranzacţiile ce implică achiziţia de către
bănci din EU27 a băncilor din restul lumii
-tranzactiile interioare(inward) implică
activitatea de achitie a băncilor non-EU27 în
EU27
Astfel, se poate observa o scădere,
atât ca numar, cât şi ca valoare a achiziţiilor
şi fuziunilor ce includ bănci din ţări diferite,
declinul observat în cazul tranzacţiilor
transfrontaliere şi outward fiind doar
temporară,
aceasta
activitatea
fiind
influenţatǎ de doi factori.
În primul rând, ca urmare a crizei
financiare pe plan internaţional, băncile care
se confruntă cu pierderi semnificativ nu şiau mai pus pe primul plan strategiile de
extindere.
Incertitudinile legate de
perspectivele economice, precum şi de
modificările de reglementare viitoare au
continuat să acţioneze ca obstacole în
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și
achiziţii
încheierea
de
fuziuni
tranfrontaliere.
În al doilea rând, băncile, deşi aveau
în plan anumite strategii de extindere, au
amânat incheierea tranzacţiilor, ca urmare a
riscurilor prea mari pe care acestea şi le
asumau, mai ales, datorită condiţiilor
economice generale.
Având în vedere oportunităţile
rezultate din măsurile guvernamentale
privind
ieşirea din criza, şi, pe baza
rezultatelor sondajului realizat de Sistemul
European al Băncilor Centrale în mai 2009,
activitatea transfrontalierǎ este de aşteptat
să crească rapid, odată ce ciclul economic
se reia.
Băncile străine, aşa cum se poate
observa în graficul numărul 6, au continuat
să fie mult mai răspândite în noile state
membre, deşi cota lor de agregare a scăzut
de la 72% la 69% în 2009.
Este astfel important de precizat
preferinţa investitorilor în pieţele financiare
din Europa Centrală şi de Est (ECE), unde
se înregistrează un număr mai mare de
filiale ale băncilor ce provin din restul
Europei, ţări care se aflǎ în curs în ceea ce
priveşte consolidarea bancară şi care sunt
atractive din punct de vedere al clienţilor şi
al potenţialului pe care acestea le au.
4. Concluzii
Fenomenul de fuziuni şi achiziţii este
vizibil în sistemul bancar al Uniunii
Europene, deoarece iniţiativa privatǎ este
dublată de iniţiativa autorităţilor, a cărui
scop este acela de a spori integrarea
financiară în această regiune.
Integrarea
financiară
este
implusionata de deciziile autorităţilor de la
nivel european, dar totodată, aceste decizii
pot reprezintă obstacole cu influenţează
asupra fezabilitǎţii tranzacţiilor, precum şi
obstacolele care afectează eficienţa post
tranzacţionare.
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Numărul de instituţii financiare a
scăzut în mod semnificativ din cauza
numeroaselor achiziţii sau fuziuni care au
avut loc atât pe pieţele naţionale, cât şi la
nivel internaţional. Printre primele bănci
interesate în operaţiuni transfrontalier au
fost cele ce au sediul în ţările dezvoltate, ţări
cu un grad ridicat de concentrare a
sistemelor bancare.
Instituţiile bancare sunt acum în
căutarea de noi oportunităţi pe pieţele
externe pentru a înlocui sau completa
scăderea
posibilităţilor
de
creştere.
Eliminarea barierelor de reglementare în
Uniunea Europeană în industria serviciilor
financiare va da un impuls suplimentar
consolidării transfrontaliere şi a celei transsectoriale.
Rezultatul acestor operaţiuni este
apariţia unor companii financiare de
dimensiuni mai mari, care oferă o gamă mai
largă de servicii şi care operează simultan
pe mai multe pieţe.
Achizițiile și
fuziunile din sectorul bancar au capacitatea
de a asigura eficiență, profitabilitate și
sinergie, contribuind de asemenea la
creșterea valorii acțiunilor. În unele cazuri,
bănci cu probleme financiare sunt subiectul
achizițiilor sau fuziunilor în sectorul bancar
și acest tip de tranzacție poate avea ca
rezultat monopol sau reduceri de personal.
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Graficul nr.1: Numǎrul achiziţiilor și fuziunilor naţionale și a celor pan -europene în statele
membre ale Uniunii Europene în perioada 1994-2000

Sursa: Ayadi, R., Pujals,G., Banking mergers and acquisitions in the European
Union:Overview, assessment and prospects, The European Money and Finance Forum Vienna,
2005, pg.12

Graficul nr.2: Valoarea medie a achiziţiilor și fuziunilor naţionale și a celor pan -europene în
statele membre ale Uniunii Europene în perioada 1994-2000 (mld.euro)

Sursa: Ayadi, R., Pujals,G., Banking consolidation in the European Union, Overview and
prospects, CEPS Research Report in Finance and banking, Numǎrul 34, Aprilie 2004, pg.19
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Graficul nr.3: Evoluţia numărului de instituţii bancare în sistemul bancar European în perioada
2005-2009

Sursa: European Union banking structure, pe http://www.ecb.europa.eu, septembrie 2010, pg. 15

Graficul nr.4: Numărul de fuziuni şi achiziţii în ţările din Uniunea Europeană în perioada 20002010

Sursa: European Union banking structure, pe http://www.ecb.europa.eu, septembrie 2010, pg. 15

299

Management Intercultural
Volumul XV, Nr. 3 (29), 2013

Graficul nr.5: Valoarea fuziunilor şi achiziţilori în ţările din Uniunea Europeană în perioada
2000-2010(mld.euro)

Sursa: European Union banking structure, pe http://www.ecb.europa.eu, septembrie 2010, pg. 16

Graficul nr.6: Cota de piaţă a băncilor străine în statele membre ale UE în 2009

Sursa: European Union banking structure, pe http://www.ecb.europa.eu, septembrie 2010, pg. 20
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Tabelul nr.1: Repartizarea sectorială şi geografică a achiziţiilor şi fuziunilor din sectorul
financiar European în 1999
Naţional
Pan-european
Total
Numar Procent(%) Numar Procent(%) Numar Procent(%)
Inter-bancar

320

77.3

11

13.26

331

66.6

Inter-sectorial

94

22.7

72

86.74

166

33.4

Total

414

100

83

100

497

100

Sursa: Ayadi, R., Pujals,G., Banking consolidation in the European Union, Overview and
prospects, CEPS Research Report in Finance and banking, Numǎrul 34, Aprilie 2004, pg.21
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