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Abstract
Ţinând cont de importanţa acordată în ultimii ani operaţiunilor de reorganizare, ca
strategii de îndeplinire a obiectivelor pe termen mediu şi lung, lucrarea de faţă a urmărit
realizarea unui studiu teoretic cu privire la tema fuziunii societăţilor comerciale, fiind analizate
studii de specialitate şi articole de actualitate, atât de la nivel naţional cât şi internaţional, cu
accent pe evoluţia fuziunilor în România, motivele ce determină realizarea acestora, precum şi
pe conturarea stadiului cunoaşterii în ceea ce priveşte performanţa înregistrată de societăţile
implicate în astfel de tranzacţii.
S-a constatat necesitatea aprofundării cercetărilor cu privire la performanţa
operaţiunilor de fuziune, în special pe termen mediu şi lung, întrucât studiile existente la acest
moment nu oferă destule informaţii relevante, şi nu fundamentează un principiu referitor la
impactul fuziunii asupra rezultatelor întreprinderii, opiniile formulate în studii anterioare fiind
variante.
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INTRODUCERE
Situaţia instabilă a mediului economic
actual, globalizarea, lipsa de lichidităţi,
progresele tehnologice tot mai rapide, precum şi
concurenţa din ce în ce mai agresivă, creează în
rândul managerilor necesitatea adaptării
continue, prin identificarea celor mai potrivite
variante pentru salvarea afacerilor ori pentru
consolidarea poziţiei acestora pe piaţă.
Printre măsurile avute în vedere de către
aceştia se regăseşte şi fuziunea, ca modalitate de
restructurare internă a unei companii, prin
intermediul căreia are loc fie preluarea integrală
a patrimoniului unei alte companii, în schimbul
unei remunerări, efectuată de regulă prin titluri
în cadrul companiei ce a iniţiat operaţiunea, fie
prin punerea în comun a patrimoniilor a două
societăţi, în vederea creării unei companii noi.
Avantajele ce pot fi obţinute ca urmare a
fuziunii reprezintă şi factori determinanţi pentru
decizia de a fuziona. Printre acestea, în literatura
de specialitate au fost identificate, în principal,
următoarele: sporirea puterii pe piaţă, realizarea
de sinergii, ce au drept efect atât creşterea
dimensiunilor companiilor respective, precum şi
diminuarea costurilor de producţie, avantaje de
natură fiscală, obţinerea controlului asupra unor
active fără necesitatea plăţii directe în numerar,
diversificarea producţiei, accesul mai facil la
creditare, reîmprospătarea imaginii unei
companii, ori accesul pe noi pieţe. Cu alte
cuvinte, prin fuziune se urmăreşte fie
supravieţuirea unei companii aflate în dificultate,
fie
sporirea
puterii
concurenţiale
şi
îmbunătăţirea rezultatelor înregistrate de o
societate comercială, în termeni de performanţă
financiară şi nefinanciară.

CONCEPTUL DE FUZIUNE A
SOCIETĂŢILOR COMERCIALE
Conform dicţionarului explicativ al limbii
române, fuziunea reprezintă modalitatea de
contopire a două sau mai multe organizaţii într-o
singură unitate omogenă. Ca urmare a fuziunii
dintre două sau mai multe societăţi va rezulta
una singură, de regulă mai puternică, şi cu
potenţial de dezvoltare mai ridicat, în al cărei
patrimoniu se vor regăsi elemente de activ şi
pasiv de la toate societăţile implicate în procesul
de formare al acesteia.
Legislaţia românească, respectiv Legea
societăţilor comerciale nr. 31/1990 cu
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modificările şi completările ulterioare, face
referire la două tipuri de fuziune, în funcţie de
modalitatea de realizare a acestora. Astfel,
fuziunea este prezentată ca operaţiunea prin care
una sau mai multe entităţi transferă întregul
patrimoniu către o societate absorbantă, în
schimbul repartizării către asociaţii sau
acţionarii acestora a unor părţi sociale sau
acţiuni ale societăţii absorbante, şi eventual a
unei sume de bani numită sultă, de maxim 10%
din valoarea nominală a acţiunilor respective.
A doua variantă prezentată de legislaţia
românească este cea a fuziunii prin contopire,
procedeu în urma căruia două sau mai multe
societăţi intră în procesul de dizolvare, fără însă
a se lichida, transferând totalitatea activelor şi
pasivelor către o societate nou înfiinţată, în
schimbul unor titluri ale societăţii noi, ce vor fi
repartizate către vechii acţionari, şi eventual a
unei sume de bani plătită către aceştia.
Lucrările de specialitate din domeniu
creează uneori confuzii, suprapunând conceptul
de fuziune cu cel de achiziţie (referirile făcânduse, în general, la operaţiuni de fuziuni şi achiziţii
-“mergers and acquisitions –M&As”). Trebuie
făcută distincţia, însă, între operaţiunea de
fuziune şi cea de achiziţie, parţială sau integrală,
a titlurilor unei societăţi. În cel de al doilea caz,
deşi se deţine controlul asupra patrimoniului
entităţii de la care au fost achiziţionate titlurile,
operaţiunea nu reprezintă o fuziune întrucât nu
s-a realizat transferul efectiv al tuturor activelor
şi pasivelor de la o companie către cealaltă, şi
nici nu s-a redus, prin dizolvare fără lichidare,
numărul societăţilor implicate. (Toma, 2003)

EVOLUŢIA FUZIUNILOR LA
NIVEL NAŢIONAL
În România, operaţiunile de fuziune au
început să fie utilizate destul de târziu, abia după
mijlocul anilor ’90. Perioada 2000-2004 a fost
marcată de o sporire continuă a numărului şi
valorilor operaţiunilor de fuziune, precum şi de
o sporire a atractivităţii mediului economic
românesc în faţa investitorilor străini.
(Bădulescu & Vancea, 2012)
O creştere semnificativă a numărului
acestora se face însă simţită abia începând cu
anul 2003, când fuziunile transfrontaliere iau
avânt. Volumul acestora a fost influenţat de
evoluţia favorabilă a anumitor factori
macroeconomici cum sunt PIB-ul, capitalizarea
bursieră și volumul creditelor acordate sectorului
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privat, ce au creat cadrul propice iniţializării
unor astfel de tranzacţii.(Jurcău, Andreicovici&
Matiș, 2011)
Deşi se consideră că numărul şi valoarea de
tranzacţionare în cazul operaţiunilor de fuziune
depind de situaţia mediului economic, studiile
realizate la nivel naţional contrazic teoria
conform căreia, în perioade de criză, numărul
operaţiunilor de acest tip se reduce. Analizânduse piaţa acestor operaţiuni ulterior instalării
crizei economice, se constată o sporire a
numărului tranzacţiilor faţă de anii precedenţi.
Prin urmare, se poate deduce faptul că societăţile
au apelat la acest tip de operaţiuni cu scopul
“salvării” afacerii sau în vederea consolidării
poziţiei avute pe piaţă, în condiţiile de
instabilitate
economică.
(Cernat-Gruici,
Constantin& Iamandi, 2010).
Din perspectiva valorilor tranzacţionate,
anul 2009 a marcat o prăbuşire a pieţei
fuziunilor şi achiziţiilor de la nivel naţional.
Factorii care au contribuit la acest declin au fost
diminuarea lichidităţilor, accesul dificil la
creditare în vederea finanţării operaţiunilor,
precum şi scăderea atracţiei investitorilor faţă de
risc. (Vancea, 2011).
Acest trend descendent a continuat şi în
cursul anului 2010, când valoarea şi numărul
tranzacţiilor de tipul fuziunilor şi achiziţiilor a
fost cu 5% sub nivelul anului precedent.
(Ernst&Young, 2011). Începând cu primul
trimestru al anului 2011 s-a constatat o tendinţă
de revigorare a pieţei fuziunilor şi achiziţiilor,
însă ritmul de redresare de la nivel naţional a
fost mai lent decât cel al pieţelor mai dezvoltate
de la nivel european. (Ernst&Young, 2012)
Nici anul 2012 nu a marcat o evoluţie
semnificativă pentru piaţa fuziunilor de la nivel
naţional.
Revenirea
puternică
anterior
previzionată a fost întârziată ca urmare a
climatului politic instabil. Incertitudinea politică
manifestată în perioada anterioară alegerilor a
determinat investitorii să manifeste o atitudine
rezervată,
nefiind
realizate
tranzacţii
semnificative în materie de fuziuni. Pentru anul
2013, perspectiva este însă una optimistă, fiind
previzionate mai multe tranzacţii de tipul
fuziunilor
şi
achiziţiilor
la
nivel
naţional.(CMS&DealWatch, 2013)

MOTIVELE CARE STAU LA BAZA
REALIZĂRII FUZIUNILOR
Motivele care ar putea determina
conducerea unei societăţi să iniţieze o operaţiune
de fuziune sunt multiple, în funcţie de
obiectivele pe termen mediu şi lung vizate de
către aceasta.
De regulă, la baza fiecărei operaţiuni de
fuziune stă dorinţa de dezvoltare, de
îmbunătăţire a activităţii ori a rezultatelor
înregistrate de diferite companii. Atunci când
societăţile activează în acelaşi domeniu, se poate
alege varianta fuziunii pentru înlăturarea
concurenţei şi consolidarea poziţiei pe piaţă. În
anumite situaţii pot fi invocate drept motive şi
diferite avantaje organizatorice, ori manageriale,
în special când respectivele companii au fie unul
sau mai mulţi asociaţi comuni, fie aceeaşi
conducere.
Principalul motiv pentru care o societate
decide să se implice în operaţiuni de tipul
fuziunilor şi achiziţiilor se referă la dorinţa de
reconfigurare a afacerii, prin sporirea resurselor
şi a capacităţii productive. Odată cu preluarea
unei companii se obţine controlul atât asupra
activelor deţinute de către aceasta cât şi asupra
know-how-ului, putând fi valorificat şi un
element deosebit de important, şi anume resursa
umană specializată. (Ferreira, 2007)
Un alt motiv pentru care societăţile pot
decide să se implice în operaţiuni de tipul
fuziunilor şi achiziţiilor este accesul la anumite
informaţii sau active strategice. Un studiu
realizat la nivelul pieţei de fuziuni şi achiziţii din
China a evidenţiat faptul că societăţile din
mediul respectiv de afaceri privesc fuziunea, în
general, ca pe o posibilitate de sporire a
avantajului competitiv, prin preluarea unor
active care ar favoriza dezvoltarea la nivel tehnic
şi productiv, la costuri mai scăzute. (Deng,
2010)
Dintr-o perspectivă strategică, motivaţiile
realizării fuziunilor pot fi de natură ofensivă,
atunci când se urmăreşte pătrunderea pe o nouă
piaţă, captarea de noi resurse, sporirea nivelului
de influenţă şi reînnoirea afacerii, ori de natură
defensivă, când se doreşte consolidarea sau
apărarea poziţiei pe piaţă, căutarea atingerii unei
mărimi critice, adaptarea la evoluţiile
tehnologice
ori
înlăturarea
concurenţei.
(Masulis, Wang, Xie, 2007)
Un alt factor cu impact semnificativ
asupra deciziei de realizare a unei fuziuni este
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obţinerea anumitor beneficii de natură fiscală. În
etapa
de
planificare trebuie analizată
posibilitatea obţinerii de avantaje legate de
nivelul de impozitare a câştigurilor de capital de
la momentul tranzacţiei. Trebuie însă avută în
vedere o planificare fiscală pentru viitor,
ţinându-se cont de deductibilitatea dobânzilor şi
de reglementările fiscale specifice fiecărei ţări
din care societăţile participante provin. (Ianca,
2008).
La nivel naţional se constată o tendinţă de
încurajare a acestui tip de operaţiuni, ultimele
modificări legislative cu privire la operaţiunile
de fuziune având rolul de a crea un cadru juridic
și fiscal favorabil înfăptuirii tranzacţiilor de
acest tip. Prin Ordonanţa nr. 15 din 23 august
2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, publicată în
Monitorul Oficial nr.621/29.08.2012, se prevede
o nouă facilitate acordată societăţilor implicate
în operaţiuni de fuziune, şi anume posibilitatea
recuperării de către societatea rezultată în urma
fuziunii, a pierderii fiscale transferată de la
societatea sau societăţile preluate. Prin urmare,
aceasta beneficiază de un avantaj fiscal
important, având posibilitatea diminuării
impozitului pe profit de plată.
În condiţiile actualei crize economice,
fuziunea societăţilor comerciale, ca formă de
concentrare a capitalurilor companiilor, poate
furniza resursele tehnice şi financiare pentru
continuarea activităţii unei companii. Prin
crearea unei singure companii, de regulă mai
puternice, există posibilitatea sporirii cotei de
piaţă şi a vânzărilor. În plus, ca urmare a
îmbunătăţirii gradului de dotare tehnologică prin
preluarea activelor unei companii, poate spori şi
nivelul productivităţii, al calităţii produselor
realizate, precum şi eficienţa utilizării resurselor.
Fuziunea poate fi soluţia cea mai bună în cazul
unui management deficitar al companiei
absorbite, precum şi o modalitate de
“împrospătare a unei afaceri”, fără investiţii
suplimentare ci doar prin punerea în comun a
activelor şi pasivelor a două sau mai multe
societăţi. (Uher, Nagy, Cotleţ B.& Cotleţ D.,
2010)
Atât în cazul societăţilor mari, a căror
titluri sunt tranzacţionate pe bursa de valori, cât
şi în cazul companiilor mici, fuziunea cu o
societate având un obiect de activitate
asemănător sau înrudit, are ca efect realizarea
unor economii de scară, prin diminuarea
cheltuielilor de producţie ori de personal,
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precum şi cele aferente plăţilor efectuate pentru
bunuri sau servicii ce anterior erau achiziţionate
din exterior. Prin urmare, economiile de scară au
drept efect reducerea costului mediu de
producţie, atunci când se extinde capacitatea
productivă.
Diversificarea riscurilor, precum şi
extinderea către noi zone geografice se consideră
că sunt, de asemenea, elemente ce influenţează
decizia de a fuziona. (Kwaasi Adjei&Ubabuko,
2011)

PERFORMANŢA
OPERAŢIUNILOR DE FUZIUNE SUBIECT DE CONTROVERSE
Performanţa operaţiunilor de fuziune este
o temă frecvent abordată în literatura de
specialitate, atât la nivel naţional dar mai ales
internaţional, însă cercetările recente referitoare
la acest aspect au ajuns la rezultate
contradictorii. În plus, există foarte multe
modalităţi de apreciere a performanţei
înregistrate de o societate în perioada ulterioară
fuziunii, prin urmare diferitele abordări pot crea
confuzii în anumite situaţii.
Aceste operaţiuni pot avea implicaţii
semnificative asupra performanţei societăţilor
participante, precum şi asupra valorii ce revine
deţinătorilor de titluri în cadrul acestor
companii. Când o societate decide să preia prin
fuziune ori prin achiziţie de titluri o companie
aflată în altă ţară, va dobândi control absolut
asupra respectivei unităţi, obţinând astfel un
avantaj strategic din punct de vedere geografic.
(Laamanen& Keil, 2008)
Performanţa operaţiunilor de fuziune
poate fi abordată sub două dimensiuni, respectiv
performanţă
financiară
şi
performanţă
nefinanciară. La rândul său, performanţa
financiară poate fi apreciată prin intermediul
indicatorilor furnizaţi de contabilitate (evoluţia
costurilor, a rezultatelor, indicatori economicofinanciari.), a celor utilizaţi în marketing (cotă
de piaţă, evoluţie vânzări, portofoliu clienţi,
etc.)(Pierre, Devinney, et.al., 2009), ori pe baza
evoluţiei titlurilor companiei respective pe piaţa
de capital. (Mogla&Fulbag, 2010).
Performanţa nefinanciară se determină pe
baza indicatorilor nefinanciari, din rândul cărora
trebuie menţionaţi gradul de inovare, de adaptare
la cerinţele pieţei, succesul, reputaţia etc.).
(Meglio&Risberg, 2011)
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Reducerea costurilor şi realizarea de
economii de scară poate fi considerată o altă
măsură a performanţei unei operaţiuni de
fuziune. Din analiza evoluţiei costurilor în
perioada anterioară fuziunii şi ulterior acesteia,
s-au înregistrat anumite diferenţe în funcţie de
vechimea societăţilor şi sectorul de activitate în
care acestea activau. Spre exemplu, în cazul
instituţiilor sanitare, fuziunea a determinat
diminuarea costurilor,
însă economii
considerabile s-au realizat doar în primii ani
ulteriori fuziunii, costurile majorându-se apoi
treptat până la nivelul înregistrat anterior.
(Harrison, 2011). În sectorul IT, s-au înregistrat
economii semnificative şi o sporire a
performanţei financiare pe termen scurt, ca
urmare a fuziunii, în condiţiile în care s-a
acordat atenţie compatibilităţii dintre produsele
software oferite, încercându-se realizarea unei
complementarităţi între acestea.(Leger, Quach,
2009)
Analiza performanţei operaţiunilor de
fuziune realizate între companii din state diferite
a evidenţiat o creştere a productivităţii acestora
cu până la 9%. Acest rezultat favorabil s-a
înregistrat însă abia după trei ani de la
finalizarea fuziunii, prin urmare, se consideră că
este necesară o anumită perioadă de timp, pentru
a se obţine rezultatele aşteptate. (Karpaty, 2007)
Acelaşi rezultat favorabil a fost obţinut şi
în urma studiul realizat de cercetătorii Bertrand
şi Zitouna, care, analizând evoluţia profitului şi a
productivităţii companiilor participante la
fuziuni şi achiziţii, au ajuns la concluzia că acest
tip de operaţiune îmbunătăţeşte semnificativ
nivelul productivităţii, însă nu sporeşte profitul
companiei rezultate în urma fuziunii. De
asemenea, s-a constatat faptul că în cazul
operaţiunilor realizate între companii din state
diferite, creşterea la nivelul productivităţii a fost
superioară celei înregistrate în cazul fuziunilor
între companii având sediul în acelaşi stat.
(Bertrand&Zitouna, 2008).
Dacă
se
analizează
performanţa
nefinanciară, din perspectiva avansurilor
semnificative la nivelul capacităţii de dezvoltare
şi inovare în perioada ulterioară fuziunii, studiile
arată faptul că, în general, aceste operaţiuni au
efect benefic asupra gradului de inovare în
procesul productiv. În special în sectorul IT şi
cel al telecomunicaţiilor, s-a constatat o sporire a
performanţei şi a nivelului de inovare, ulterior
unei operaţiuni de fuziune, atât datorită
activităţii
departamentului
de
cercetare-

dezvoltare din cadrul companiilor absorbante,
dar şi ca urmare a preluării resurselor
tehnologice şi umane dezvoltate de la o societate
dintr-un domeniul de activitate similar.
(Gantumur& Stephan, 2012).
În studiul performanţei societăţilor
implicate în operaţiuni de fuziune, foarte
importantă este şi perioada pentru care se
realizează analiza. Deşi majoritatea studiilor s-au
axat pe analiza pe termen scurt a performanţei
(Zollo&Meier, 2008), acestea prezintă anumite
limitări, întrucât efectele fuziunii nu se pot
observa imediat după finalizarea operaţiunii, ci
mai târziu, după ce s-a finalizat şi etapa de
integrare post-fuziune. În numeroase cazuri,
semnalele pozitive pe termen scurt, au fost
urmate de scăderi semnificative pe termen lung,
înregistrându-se chiar rezultate inferioare celor
obţinute de companii în anii anteriori fuziunii
(Oler, Harrison&Allen, 2008).
Deşi părerile sunt împărţite cu privire la
impactul fuziunilor asupra performanţei
companiilor, pot fi sintetizaţi anumiţi factori
care ar putea influenţa pozitiv sau negativ
performanţa raportată de către societăţi ulterior
fuziunii. Aceştia sunt: modalitatea de plată (bani
lichizi
sau
titluri),
raportul
valoare
contabilă/valoare de piaţă a titlurilor, tipul
fuziunii (prin absorbţie sau contopire, dacă s-au
realizat între companii afiliate sau independente,
dacă societăţile implicate sunt din acelaşi stat ori
din state diferite, dacă s-a decis fuziunea sau
vânzarea totalităţii titlurilor, dimensiunea
companiilor
implicate,
condiţiile
macroeconomice, precum şi durata de
desfăşurare a tranzacţiei. (Ismail, Abdou&
Annis, 2011)
Într-un mediu de afaceri instabil fuziunile
şi achiziţiile pot fi considerate strategii de
consolidare a puterii financiare. Cu toate acestea,
în anumite situaţii, astfel de operaţiuni s-au
dovedit a fi un eşec, în situaţiile în care
managementul s-a concentrat în principal pe
aspectele de natură economico-financiară,
neglijând nevoile capitalului uman. Prin urmare,
pentru a evita un posibil eşec, se recomandă ca
stilul de conducere să fie orientat către
schimbare, să acorde atenţie atât aspectelor
economice cât şi celor legate de personal şi
cultură organizaţională. (Brătianu& Anagnoste,
2011)
Insuccesul fuziunilor poate fi determinat
de o serie de factori, printre care pot fi
menţionaţi: lipsa de experienţă de la nivel
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managerial, lipsa unui proces de due-diligence,
existenţa unor incompatibilităţi la nivelul
managementului strategic al companiilor
implicate, diferenţele de cultură ale angajaţilor
din societăţile care au fuzionat, ori comunicarea
defectuoasă ori incompletă dintre diferite nivele
ierarhice. Orice fuziune ar trebui să fie precedată
de un proces de due-diligence, prin care să fie
evaluată starea companiei ce se doreşte a fi
preluată. Conducerea societăţii ar trebui să
apeleze la mai mulţi specialişti (jurişti,
economişti,
analişti
financiari,
auditori,
consultanţi fiscali, specialişti în marketing şi
management) şi abia apoi să decidă dacă situaţia
financiar-contabilă, imaginea societăţii precum
şi cultura organizaţională a acesteia indică un
cadru oportun de realizare a fuziunii. (Chiriac,
2011).
Un alt factor care poate determina eşecul
unei fuziuni este gradul de îndatorare ridicat al
companiei absorbite, care poate avea impact
negativ asupra rentabilităţii societăţii absorbante.
Pentru a se evita eşecul unei operaţiuni de
fuziune prin absorbţie se recomandă o analiză a
ratei rentabilităţii financiare a companiei ce va fi
preluată. Se consideră acceptabil un nivel de
minim 15% al acestei rate; pentru un nivel
inferior pragului menţionat, cei care doresc să
investească într-o companie, sau să o absoarbă
prin fuziune, ar trebui să îşi reanalizeze
opţiunea. (Georgescu, Chiriac, 2012)
Alţi factori care ar putea determina
insuccesul unei fuziuni constau în asimetriile
informaţionale care decurg din perioada
anterioară fuziunii, precum și în problemele de
cooperare și coordonare din perioada ulterioară
fuziunii. Dacă o companie va decide să se
implice într-o operaţiune de fuziune, însă în
perioada post-fuziune se va baza doar pe
conducerea societăţii partenere, fără să participe
activ în procesul de integrare, fuziunea se va
finaliza, însă va fi sortită eşecului.(BanalEstañol & Seldeslachts, 2011)
Etapa imediat următoare realizării
fuziunii, cea în care are loc combinarea efectivă
a resurselor companiilor fuzionate, este esenţială
pentru succesul tranzacţiei. Adesea, eşecul
operaţiunilor de fuziune este cauzat de gestiunea
necorespunzătoare a acestei perioade de
tranziţie, în special în ceea ce priveşte
diferenţele culturale şi factorul uman, a căror
influenţă se va reflecta în rezultatele economicofinanciare
obţinute
de
companie.
(Marks&Mirvis, 2010)
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Aceeaşi influenţă negativă a operaţiunilor
de fuziune a fost evidenţiată şi la nivel naţional,
31 de societăţi participante la operaţiuni de
fuziune în perioada 2007-2009 înregistrând pe
termen scurt şi mediu rezultate cu mult
inferioare celor preconizate. Această evoluţie
nefavorabilă a fost însă pusă şi pe seama
gradului ridicat de îndatorare înregistrat de
societăţile absorbite, care au transferat apoi
obligaţiile
de
plată
către
compania
absorbantă.(Georgescu&Chiriac, 2012).
Prin urmare, se constată necesitatea
aprofundării cercetărilor cu privire la
performanţa operaţiunilor de fuziune, în special
pe termen mediu şi lung, întrucât studiile
existente la acest moment nu oferă informaţii
suficient de relevante şi nu fundamentează un
principiu referitor la impactul fuziunii asupra
rezultatelor întreprinderii.

CONCLUZII
Datorită interesului în creştere faţă de
operaţiunile de fuziune, atât la nivel naţional cât
şi internaţional, consider interesantă de abordat
această temă într-un studiu viitor de cercetare.
Fuziunile reprezintă o modalitate complexă şi
provocatoare de realizare a strategiei unei
companii. Pentru sporirea şanselor de succes a
acestor operaţiuni este necesară realizarea unei
foarte bune documentări şi analize înaintea
demarării operaţiunii. De asemenea, ulterior
acesteia trebuie investit efort intens pentru
adaptarea activităţii societăţii la noile condiţii,
precum şi pentru integrarea resurselor şi a
culturilor organizaţionale a companiilor
fuzionate.
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