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Περύληψη 

θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνλήκαηνο είλαη ε δηεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε 

ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ ζηα πιαίζηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

εηαηξεηψλ ηνπ ΙΣ θιάδνπ. Αξρηθά γίλεηαη αλαθνξά ζε βαζηθνχο φξνπο θαη 

πεξηπηψζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηέηνηνπ είδνπο εηαηξηθέο ζπλαιιαγέο. Αθνινπζεί κηα 

ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ζε γεγνλφηα πνπ ζεκαηνδφηεζαλ ην παξφλ status quo 

ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ρψξν θαη αλέδεημαλ ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη ηηο εμαγνξέο ζε 

κείδνλνο ζεκαζίαο εηαηξηθή ζηξαηεγηθή. ηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο απηήο 

παξαηίζεληαη πίλαθεο κε ζεκαληηθέο ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο. 

ην θπξίσο κέξνο ηεο εξγαζίαο επηθεληξσζήθακε ζε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα 

ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ. Οη πεξηπηψζεηο πνπ επηιέρζεθαλ απνηέιεζαλ πνιχ 

ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ επεξέαζαλ φρη κφλν ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ρψξν, αιιά θαη ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα εθαηνκκπξίσλ ρξεζηψλ. Η πξνζπάζεηα αλάιπζεο ηεο θάζε 

πεξίπησζεο βαζίδεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο πνξείαο πνπ 

πξνεγήζεθε ηεο ζπκθσλίαο, ζηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ επηδίσμε ηεο θαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ είρε ζηηο εηζεγκέλεο εκπιεθφκελεο εηαηξείεο. Όπνπ είλαη 

δπλαηφλ έρνπλ αλαθεξζεί θαη νη φξνη ηεο ζπκθσλίαο. 

ηε ζπλέρεηα έγηλε αλαθνξά ζε πεξηπηψζεηο ζπκθσληψλ πνπ δελ επηηεχρζεθαλ ιφγσ 

λνκηθψλ θσιπκάησλ αιιά θαη ζε εμαγνξέο πνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηνλ νηθνλνκηθφ 

καξαζκφ θαη ησλ δχν πιεπξψλ. Σέινο, ηδηαίηεξε κλεία γίλεηαη ζηνλ ηνκέα ησλ 

λενθπψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, πνπ ηηο θαζηζηνχλ 

σο ηνπο πιένλ θαηάιιεινπο ζηφρνπο εμαγνξάο απφ κεγάιεο εηαηξείεο. 

Βάζεη ησλ πξναλαθεξζέλησλ ινηπφλ, ζην ηειεπηαίν ηκήκα ηεο εξγαζίαο 

θαηαιήγνπκε ζηα ζπκπεξάζκαηα απηήο ηεο κειέηεο, πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηαίηεξα 

κεγάιε ρξεζηηθφηεηα ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ γηα ηελ αλάπηπμε κηαο 

εηαηξείαο αιιά εθηζηνχλ ηελ πξνζνρή καο ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο θαη δπζθνιίεο 

πνπ δχλαηαη λα πξνθχςνπλ. 
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Ειςαγωγό 

Η παξνχζα εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ 

Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη 

πξαγκαηεχεηαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπγρσλεχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν 

ησλ εηαηξηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο. 

Αξρηθά, γίλεηαη κηα εηζαγσγή θαη αλαθνξά ζε ζρεηηθνχο φξνπο θαη έλλνηεο,  θαζψο 

θαη απνζαθελίδνληαη θάπνηα ζεκεία πνπ αθνξνχλ δηαδηθαζηηθά ζέκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκθσλίαο κηαο επηθείκελεο ζπγρψλεπζεο. 

ην δεχηεξν θχξην κέξνο, αλαιχνληαη δηεμνδηθά δηαθνξεηηθά παξαδείγκαηα 

ζπγρσλεχζεσλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο επηιέρζεθαλ βάζεη ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ παξνπζίαζαλ 

ιφγσ ηεο εκπινθήο επηρεηξήζεσλ πξσηνπφξσλ ζην ρψξν, ησλ ππέξνγθσλ πνζψλ πνπ 

δαπαλήζεθαλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπο αιιά θαη ην αληίθηππν πνπ είραλ φρη κφλν 

ζηνλ θιάδν απηφ, αιιά θαη ζην δηεζλή ηχπν θαη ηνπο ρξήζηεο ηνπο. Θα γίλεη κηα 

πξνζπάζεηα εξκελείαο ηεο εμαγνξαζηηθήο πνιηηηθήο ηεο πξψηεο εηαηξίαο, ηεο 

επεθηαηηθήο νηθνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο πνπ αθνινπζήζεθε θαη ζα πεξηγξαθεί ην 

ρξνληθφ ηεο ζπκθσλίαο. Σέινο, ζα γίλεη κηα απφπεηξα απνηίκεζεο ηεο ζεηηθήο ή κε 

επίδξαζεο ηεο πξνεγεζείζαο ζπγρψλεπζεο  

ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ 

εκπιεθφκελσλ επηρεηξήζεσλ, κε ηε ρξήζε 

δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. Σα 

παξαδείγκαηα απηά πνπ ζα αλαιπζνχλ, αιιά 

θαη άιια πνπ ζα αλαθεξζνχλ απιψο, 

επηηξέπνπλ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

ζρεηηθά κε ηνπ ιφγνπο, ηε ζεκαζία θαη ηελ 

επίδξαζε ησλ εμαγνξψλ θαη ησλ 

ζπγρσλεχζεσλ ζην δηεζλέο επηρεηξεκαηηθφ 

ζηεξέσκα.  
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Κεθάιαην 1
ν
 

Ειςαγωγό ςτισ ςυγχωνεύςεισ και εξαγορϋσ εταιριών 

Η πξαγκαηνπνίεζε εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη κηα 

ζηξαηεγηθή κε επεθηαηηθφ αιιά θαη πξνζηαηεπηηθφ ραξαθηήξα γηα ηηο εηαηξίεο πνπ 

εκπιέθνληαη. Πξαγκαηνπνηνχληαη εδψ θαη αηψλεο, αιιά κπνξεί θάπνηνο δηθαησκαηηθά 

λα απνθαλζεί φηη ν 21νο αηψλαο ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ εκθάληζε ηνπο. Δλψ ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα ην πην ζπρλφ εξψηεκα ήηαλ «πνηνο αλήθεη ζε πνηνλ», ην ησξηλφ 

εξψηεκα είλαη «πνηνο απνθηά πνηνλ» (ην καξηπξνχλ φιεο νη νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο). 

Οη εμαγνξέο πιένλ ζηηο κέξεο καο είλαη θαζεκεξηλέο, απαξαίηεηεο θαη παίξλνπλ 

αλάινγε δεκνζηφηεηα δίλνληαο ρξψκα ηφζν ζην ρξεκαηηζηεξηαθφ φζν θαη ζην έμσ-

ρξεκαηηζηεξηαθφ ηνπίν.  

Οη ζπγρσλεχζεηο θαη νη εμαγνξέο είλαη πην ζπρλέο ζηνπο ρψξνπο ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο, ηεο ηερλνινγίαο, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ ιηαληθνχ 

εκπνξίνπ. ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο ηερλνινγίαο, πνιιέο κηθξέο θαη κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο δπζθνιεχνληαη λα επηβηψζνπλ, ππφ ηε ζθηά ηεο αλάπηπμεο εηαηξηψλ 

θνινζζψλ πνπ ειέγρνπλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο αγνξάο. 

Η δηνίθεζε ησλ εηαηξηψλ απηψλ ζπρλά ζεσξεί πην αζθαιή θαη θεξδνθφξα ηελ 

εμαγνξά ηνπο απφ εηαηξίεο πξσηνπφξνπο ζηνλ εθάζηνηε θιάδν γηα έλα, ζπρλά, 

ηεξάζηην πνζφ, απφ λα ξηζθάξεη ηελ απηφλνκε επηβίσζε ηνπο.[1] 

Η θηλέδηθε ιέμε γηα ηελ θξίζε “weiji” ζπλδπάδεη ηνπο ραξαθηήξεο “ξίζθν” θαη 

“επθαηξία”. Οη ζπγρσλεχζεηο θαη νη εμαγνξέο φλησο ειινρεχνπλ έλα ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ θηλδχλνπ, αιιά παξ’ φια απηά αληηπξνζσπεχνπλ κηα επθαηξία πξνφδνπ θαη 

αλάπηπμεο ησλ εκπιεθφκελσλ επηρεηξήζεσλ, ή ηνπιάρηζηνλ ηεο κηαο εμ απηψλ.  

Δίλαη αδηακθηζβήηεην γεγνλφο, φηη κε ηνλ ηξφπν πνπ έρεη εμειηρζεί ζηηο εκέξεο καο ε 

παγθφζκηα νηθνλνκία θαη γηα λα αλαπηπρζνχλ καδί κε απηήλ νη επηρεηξήζεηο, πξέπεη 

λα ζπζπεηξψλνληαη γηα λα κπνξέζνπλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηα ζχγρξνλα δεδνκέλα. 

Δηδηθφηεξα, ιφγσ ηνπ πςεινχ αληαγσληζκνχ πνπ ππάξρεη ζηνλ παγθφζκην ράξηε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ν νπνίνο θαζεκεξηλά είλαη πην πηεζηηθφο αλάκεζα 

ζηηο επηρεηξήζεηο, ηηο αλαγθάδεη ζηελ νπζία λα ζπγρσλεπηνχλ κεηαμχ ηνπο. [2] 

Ση είλαη φκσο νη ζπγρσλεχζεηο θαη νη εμαγνξέο; Αο πάξνπκε ηα πξάγκαηα απφ ηελ 

αξρή. Θα γίλεη κηα πξνζπάζεηα αλαθνξάο θαη απνζαθεληζκνχ βαζηθψλ ελλνηψλ, πνπ 
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ζα δηαιεπθάλεη αξθεηέο παξεξκελείεο θαη ζα βνεζήζεη ζηελ πεξαηηέξσ θαηαλφεζε 

ησλ αλαθεξφκελσλ παξαδεηγκάησλ. 

Ο φξνο εμαγνξά ζηηο επηρεηξήζεηο, δελ ελλνεί απιά ηνλ φξν «κεηαβίβαζε», γηαηί 

επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζπδήηεζεο ζηνλ έλαλ πφιν ηεο ζπλαιιαγήο, απηφλ 

ηνπ αγνξαζηή θαη ππνδειψλεη ηε κεηαβίβαζε πνπ γίλεηαη κεηά απφ πξσηνβνπιία ηνπ 

ηειεπηαίνπ. 

Ο αγνξαζηήο, ινηπφλ, είλαη εθείλνο πνπ ζέηεη ζε θίλεζε ηε δηαδηθαζία απφθηεζεο 

(acquisition) γηα παξάδεηγκα φηαλ απεπζχλεη δεκφζηα κηα πξφηαζε γηα απφθηεζε ησλ 

κεηνρψλ (takeover bid) ή πξνβαίλνληαο ζε ρξεκαηνδνηνχκελε αγνξά ηχπνπ 

Buyout.ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθέξνπκε πσο εμαγνξά δε ζεσξείηαη κφλν ε 

κεηαβίβαζε ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ παθέηνπ κεηνρψλ. Δμαγνξά ζεσξείηαη θαη θάζε 

θνξά πνπ ππάξρεη απφθηεζε ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο.  

ην ίδην πιαίζην κπνξεί λα αλαθεξζεί θαη ε ζρέζε ησλ εμαγνξψλ κε ηηο 

ζπγρσλεχζεηο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη νη ζπγρσλεχζεηο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

εμαγνξέο. Όρη κφλν φηαλ κηα εηαηξία απνξξνθά κηα άιιε, αιιά θαη ζηηο γλσζηέο 

πεξηπηψζεηο πνπ νη εηαηξίεο ζεσξνχληαη «ίζεο». Φπζηθά έρνπλ θαηαιήμεη αθφκα θαη 

νη εμαγνξέο λα ιέγνληαη ζπγρσλεχζεηο γηα ιφγνπο επζημίαο ηεο κηαο εηαηξίαο πξνο ηελ 

άιιε, λα ζεσξνχληαη δειαδή «ίζεο». ηηο ζπγρσλεχζεηο θαηαβάιιεηαη κηα 

πξνζπάζεηα εμηζνξξφπεζεο ηεο δχλακεο ησλ δηνηθήζεσλ ησλ δπν επηρεηξήζεσλ ζε 

ζρήκα δπαξρηθφ, ην νπνίν ζρεδφλ πάληα είλαη πξνζσξηλφ. Με άιια ιφγηα δελ είλαη 

δπλαηή ε ζπλχπαξμε δπν δηεπζπλφλησλ ζπκβνχισλ φπσο επίζεο θαη δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ. Άξα, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ πξέπεη λα γίλεη θαη ζε απηφ 

ζπγρψλεπζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγρψλεπζεο βέβαηα θαζνξίδνληαη φια απηά 

ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί κεηά ηε ζπγρψλεπζε. Γεληθφηεξα 

είλαη ζέκα επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο ην αλ ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή ελδείθλπηαη 

ζπγρψλεπζε, εμαγνξά ή νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δπν εηαηξηψλ. 
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Δηθόλα 1: Παξάδεηγκα Δμαγνξάο 

 

 

Δηθόλα 2: Παξάδεηγκα ζπγρώλεπζεο 

Όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο νη ζπγρσλεχζεηο θαη νη εμαγνξέο είλαη ζηελ 

επηθαηξφηεηα, εηδηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηννηθνλνκηθή 

θξίζεο. Απηφ δε ζεκαίλεη βέβαηα πσο δε γηλφηαλ θαη ζην παξειζφλ. Αλαθέξεηαη 

πάλησο φηη ε παγθφζκηα δξαζηεξηφηεηα ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ ην 1999 

ππεξέβε ην πνζφ ησλ $3,4 ηξηο, εθ ησλ νπνίσλ ην $1,2 ηξηο αθνξά ηελ Δπξψπε, ελψ 
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ηα $720 εθαηνκκχξηα αθνξνχλ δηεζλείο ζπλαιιαγέο. ηελ Ακεξηθή ιέγεηαη φηη, 

εηδηθά κεηά ηε ζπγρψλεπζε ηεο Citibank κε ηελ Travelers, ζπγρψλεπζε ε νπνία 

έθηαζε ην πνζφ ησλ $700 εθαηνκκπξίσλ, απφ ην 2000 πεξίπνπ θαη κεηά δνχκε ην 6
ν
 

θχκα ζπγρσλεχζεσλ, αληίζηνηρν κε εθείλν ησλ «Megadeals». ηελ Ακεξηθή ηα 

ηζηνξηθά θχκαηα εμαγνξψλ παξαηεξήζεθαλ απφ ην ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, θάηη ζην 

νπνίν ζα γίλεη αλαθνξά ζηε ζπλέρεηα, θαζψο ε ηζηνξία ησλ ζπγρσλεχζεσλ έρεη 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα απφ αξθεηά παιηά. [1],[3] 

Year Εξαγοράστρια εταιρία Εξαγοραζόμενη εταιρία Ποσό συναλλαγθς ($) 

1999 Vodafone Airtouch PLC Mannesmann 202,000,000,000 

1999 Pfizer Warner-Lambert 90,000,000,000 

1998 Exxon Mobil 77,200,000,000 

1998 Citicorp Travelers Group 73,000,000,000 

1999 SBC Communications Ameritech Corporation 63,000,000,000 

1999 Vodafone Group Air Touch Communications 60,000,000,000 

1998 Bell Atlantic GTE 53,360,000,000 

1998 BP Amoco 53,000,000,000 

1999 Qwest Communications US WEST 48,000,000,000 

1997 Worldcom MCI Communications 42,000,000,000 

   761,560,000,000 

 

Πίλαθαο 1: Οη κεγαιύηεξεο ζπγρσλεύζεηο – εμαγνξέο ηε δεθαεηία 1990 – 2000 

 

Year Εξαγοράστρια εταιρία Εξαγοραζόμενη εταιρία Ποσό συναλλαγθς ($) 

2000 Fusion: AOL Inc. (America 
Online) 

Time Warner 164,747,000,000 

2000 Glaxo Wellcome Plc. Smith Kline Beecham Plc. 75,961,000,000 

2004 Royal Dutch Petroleum 
Company 

"Shell" Transport & 
Trading Co. 

74,559,000,000 

2006 AT&T Inc. Bell South Corporation 72,671,000,000 

2001 Comcast Corporation AT&T Broadband 72,041,000,000 

2009 PfizerInc. Wyeth 68,000,000,000 

2000 Spin-off: Nortel Networks 
Corporation 

  59,974,000,000 

2002 Pfizer Inc. Pharmacia Corporation 59,515,000,000 

2004 JP Morgan Chase & Co. Bank One Corporation 58,761,000,000 

2008 In Bev Inc. Anheuser-Busch 
Companies, Inc. 

52,000,000,000 

   758,229,000,000 

 

Πίλαθαο 2: Οη κεγαιύηεξεο ζπγρσλεύζεηο – εμαγνξέο ηε δεθαεηία 2000 - 2010 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mergers_and_acquisitions#The_Great_Merger_Movement:_1895.E2.80.931905
https://en.wikipedia.org/wiki/Mergers_and_acquisitions#The_Great_Merger_Movement:_1895.E2.80.931905
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Year Εξαγοράστρια εταιρία Εξαγοραζόμενη εταιρία Ποσό συναλλαγθς ($) 

2011 Google Motorola Mobility 9,800,000,000 

2011 Microsoft Corporation Skype 8,500,000,000 

2011 Berkshire Hathaway Lubrizol 9,220,000,000 

2012 Deutsche Telekom Metro PCS 29,000,000,000 

2012 Johnson & Johnson Synthes 19,700,000,000 

2013 Softbank Sprint Corporation 21,600,000,000 

2013 Berkshire Hathaway H. J. Heinz Company 28,000,000,000 

2013 Microsoft Corporation Nokia Handset & Services Business 7,200,000,000 

2014 Facebook WhatsApp 19,000,000,000 

2014 SAP Concur Technologies 8,300,000,000 

   160,320,000,000 

 

Πίλαθαο 3: Οη κεγαιύηεξεο ζπγρσλεύζεηο – εμαγνξέο ηα έηε 2010 – 2014 

ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο (1,2,3) παξνπζηάδνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο ζπγρσλεχζεηο – 

εμαγνξέο ησλ δεθαεηηψλ ’90 ’00 θαη ηελ ηεηξαεηία 2010-2014, αληίζηνηρα. ηνλ 

ηειεπηαίν πίλαθα εληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

εκπιεθφκελσλ εηαηξηψλ αθνξά εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ ηνπ ΙΣ. Οη ΙΣ εηαηξίεο είλαη κε 

έληνλν ρξψκα. Παξαηεξνχκε πσο είλαη 7 απφ ηηο 10 εηαηξίεο. 

 

Σύντομο ιςτορικό των ςυγχωνεύςεων και εξαγορών 

χκθσλα κε ηζηνξηθά ζηνηρεία αλαθέξνληαη 5 θχξηα θχκαηα ζπγρσλεχζεσλ θαη 

εμαγνξψλ ζηνλ θφζκν αιιά θπξίσο ζηηο ΗΠΑ θαη είλαη ηηο εμήο πεξηφδνπο: 

1. 1895-1904, ζην νπνίν ζα γίλεη παξαθάησ εθηελέζηεξε αλαθνξά ιφγσ ηνπ φηη 

είλαη ην πξψην θαη ζεσξείηαη νξφζεκν γηα ηηο νηθνλνκηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ ζηε ζπλέρεηα. 

2. 1922-1929, κεηά ηε ιήμε ηνπ 1
νπ

 παγθνζκίνπ πνιέκνπ, θαηά ην νπνίν ππήξμε 

ζεκαληηθή νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά απφ ηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο. (αθνξά  

θπξίσο ηηο ΗΠΑ) 

3. 1950-1960, εκθαλίζηεθε ην 3
ν
 θχκα ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ ιφγσ ηνπ 

πςεινχ ξπζκνχ αλάπηπμεο ησλ βηνκεραληθψλ ρσξψλ πνπ ζεκαηνδφηεζε ηελ 

έλαξμε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, ηεο αλαθεξφκελεο σο «ρξπζή επνρή ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο». 

4. Η δεθαεηία ηνπ 1960 θαηά ηεο δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζεσξείηαη πσο 

δεκηνπξγήζεθαλ θαη νη εηεξνγελείο επηρεηξήζεηο (conglomerates). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mergers_and_acquisitions#The_Great_Merger_Movement:_1895.E2.80.931905
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5. 1976-έσο ζήκεξα. Η κεγαιχηεξε θαη θαιχηεξα ραξαθηεξηζκέλε ρξνληθή 

πεξίνδνο θαζψο ζπλερίδεηαη έσο ζήκεξα. Φπζηθά απηφ νθείιεηαη ζηελ εμέιημε 

ηεο ηερλνινγίαο αιιά θαη ζην θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. 

Σα θχκαηα απηά θαίλεηαη πσο είλαη επαθφινπζα θάπνησλ ζεκαληηθψλ εμειίμεσλ, 

φπσο πςεινί ξπζκνί αλάπηπμεο κεηά ηε ιήμε εκπφιεκσλ πεξηφδσλ ή ζεκαληηθά 

ζπκβάληα ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ιφγσ δηεζλψλ αλαθαηαηάμεσλ ή ζεκαληηθψλ 

ηερλνινγηθψλ αλαθαιχςεσλ. Δπίζεο, κπνξεί λα ππήξμαλ θάπνηα θξαηηθά θίλεηξα, 

φπσο νηθνλνκηθέο επηδνηήζεηο θαη επηρνξεγήζεηο πξνο ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Σέινο, νη πεξίνδνη απηνί ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ραξαθηεξίζηεθαλ 

απφ ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ, θπξίσο κεηαμχ κεηφρσλ θαη δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, 

πνπ ππξνδφηεζαλ ζεκαληηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο εμειίμεηο. [3], [4] 

 

The Great Merger Movement: 1895–1905 

Σν κεγάιν θίλεκα πγρσλεχζεσλ: 1895-1905 

Σν Μεγάιν Κίλεκα ησλ πγρσλεχζεσλ (The Great Merger Movement), φπσο έκεηλε 

ζηελ Ιζηνξία, έιαβε ρψξα θπξίσο ζηηο Η.Π.Α, θαη αθνξά έλα επηρεηξεκαηηθφ 

θαηλφκελν πνπ ραξαθηήξηζε ηελ δεθαεηία 1895-1905. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

απηήο, κηθξέο επηρεηξήζεηο κε κηθξφ κεξίδην ζηελ αγνξά, ελνπνηήζεθαλ κε παξφκνηεο 

επηρεηξήζεηο, κε ζθνπφ ην ζρεκαηηζκφ κεγάισλ, ηζρπξψλ νξγαληζκψλ, πνπ 

θπξηάξρεζαλ ζηηο αγνξέο. Δθηηκάηαη φηη πάλσ απφ 1800 επσλπκίεο απνξξνθήζεθαλ 

θαη εμαθαλίζηεθαλ κέζα ζε απηέο ηηο ελνπνηεκέλεο επηρεηξήζεηο, πνιιέο απφ ηηο 

νπνίεο απέθηεζαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ κεξίδην ζηελ αγνξά ηελ νπνία 

δξαζηεξηνπνηήζεθαλ. 

Σν 1900 ε αμία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζε εμαγνξαζηηθέο θηλήζεηο, 

απνηεινχζαλ ην 20% ηνπ ΑΔΠ. Σν 1990 ην πνζνζηφ θπκαηλφηαλ κφιηο ζην 3%, ελψ 

ηε δηεηία 1998-2000 έθηαζε ην 10-11% ηνπ ΑΔΠ. Δηαηξίεο φπσο ε Du Pont, ε 

General Electric θαη ε US Steel πνπ ζπγρσλεχηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεγάινπ 

Κηλήκαηνο πγρσλεχζεσλ, ήηαλ ζε ζέζε λα δηαηεξήζνπλ ηελ θπξηαξρία ηνπο ζηνπο 

αληίζηνηρνπο ηνκείο ηνπο αθφκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1929, θαη ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο έσο θαη ζήκεξα, ιφγσ ηεο απμαλφκελεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ πνπ 
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ραξαθηήξηδε ηα πξντφληα ηνπο, ησλ επξεζηηερληψλ ηνπο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο πνπ 

έδεημαλ νη θαηαλαισηέο ζην εκπνξηθφ ηνπο ζήκα. 

Τπήξμαλ θαη άιιεο εηαηξίεο πνπ θαηείραλ κεγάιν κεξίδην αγνξάο ην 1905, αιιά δελ 

είραλ ζπγρξφλσο ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα επηρεηξήζεσλ φπσο ε Du Pont θαη 

ε General Electric. Δηαηξίεο φπσο ε International Paper θαη ε American Chicle είδαλ 

ην κεξίδην ηνπο ζηελ αγνξά λα κεηψλεηαη δξακαηηθά απφ ην 1929, θαζψο κηθξφηεξνη 

αληαγσληζηέο ζπλαζπίζηεθαλ κεηαμχ ηνπο θαη σο εθ ηνχηνπ αλαπηχρζεθε πην έληνλνο 

αληαγσληζκφο. Οη εηαηξίεο πνπ ζπλαζπίζηεθαλ ήηαλ παξαγσγνί νκνγελψλ πξντφλησλ 

πνπ εθκεηαιιεχηεθαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξαγσγήο κεγάιεο θιίκαθαο. 

[5] 

 

Ανϊπτυξη εταιρύασ 

Γηα λα κπνξέζεη, ινηπφλ, ε θάζε επηρείξεζε λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ θαη γεληθφηεξα ησλ πειαηψλ ηεο ζα πξέπεη λα βειηηζηνπνηεί 

θαζεκεξηλά 3 ηνκείο ηεο. Σελ ηαρχηεηα παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο, ηελ πνηφηεηα ηνπ 

πξντφληνο θαη ην θπξηφηεξν ην θφζηνο ηνπ. Οη ηξεηο παξαπάλσ ηνκείο πνπ αλαθέξακε 

είλαη ζαλ έλα ηξίγσλν ηζνξξνπίαο ζηα νπνία ε θάζε εηαηξία πξέπεη λα βξεη ηε ρξπζή 

ηνκή αλάκεζα ζε απηά γηα λα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ 

ηεο θαη λα πεηχρεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα αλάκεζα ζηηο ππφινηπεο εηαηξίεο 

αληαγσληζηέο. 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη επηρεηξήζεηο κε φπιν ηε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο 

εηζάγνπλ εξγαιεία γηα ηελ επηρείξεζε ηνπο έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα δηαηεξήζνπλ 

ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη ην κεξίδην αγνξάο απέλαληη ζηνπο αληαγσληζηέο ηνπο. Η 

εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ, εγθαηάζηαζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, λέεο 



13 

 

ζηξαηεγηθέο είλαη δηάθνξνη ηξφπνη πνπ πξνζπαζεί θάζε εηαηξία γηα λα παξακείλεη ζην 

πξνζθήλην ηεο αγνξάο.  

Μαδί κε φια απηά φκσο νη επηρεηξήζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνρσξνχλ ζε 

ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο έηζη ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα αλεβνχλ κεξηθά ζθαιηά 

παξαπάλσ θαη λα πεηχρνπλ κεγαιχηεξν κεξίδην ζηελ αγνξά απφ φηη είραλ 

πξνεγνπκέλσο θαη αλ είλαη δπλαηφ λα θαηαθέξνπλ λα εδξαηψζνπλ ην κνλνπψιην 

ζηελ αγνξά.  

Απφ ηελ άιιε βέβαηα ζα πξέπεη λα γίλεη πνιχ πξνζεθηηθά ε δηαδηθαζία ησλ 

ζπγρσλεχζεσλ - εμαγνξψλ γηαηί πνιιέο θνξέο έρνπκε δεη ζην παξειζφλ λα 

δεκηνπξγνχληαη πνιχ κεγάιεο εηαηξίεο νη νπνίεο ράλνπλ αθφκα θαη ην κεξίδην πνπ 

είραλ ζηελ αγνξά ιφγσ ηνπ φηη έγηλαλ δπζθίλεηεο, αθνχ πξνεγνπκέλσο είραλ 

δεκηνπξγήζεη έλαλ θνινζζφ. 

Ση κπνξεί φκσο λα ζεσξήζεη ηε ζπγρψλεπζε επηηπρεκέλε; Αλ ηθαλνπνηεί ηνπο 

ζηφρνπο πνπ έζεζαλ νη κέηνρνη θαη ηα ζηειέρε; Αλ ε εηαηξία παξείρε πεξηζζφηεξα 

θέξδε ζηνπο κεηφρνπο; Απηφ θπζηθά ην θαηαλνεί θαη ην εξκελεχεη θάζε επηρείξεζε 

μερσξηζηά. 

 

Μορφϋσ εξαγορών 

Δπελδπηηθή εμαγνξά είλαη ε απφθηεζε κηαο επηρείξεζεο σο κέζν απηνηεινχο 

θεξδνθνξίαο ή δηαζπνξάο θηλδχλσλ. Αλ ν αγνξαζηήο εηζέξρεηαη γηα πξψηε θνξά ζε 

απηήλ ηελ αγνξά, ε απφθηεζε ηεο επηρείξεζεο ζεσξείηαη γη’ απηφλ επελδπηηθή. 

θνπφο απηήο ηεο εμαγνξάο είλαη ε κέζσ κεξηζκάησλ ή κέζσ ηηκήκαηνο 

κεηαπψιεζεο εμφθιεζε ηνπ ρξεκαηνδφηε, κε ηελ ειπίδα θάπνηνπ ζεηηθνχ 

απνηειέζκαηνο. 

ηξαηεγηθή εμαγνξά είλαη απηή πνπ ζηνρεχεη λα κεηαηξέςεη ηελ ηειεπηαία ζε 

ιεηηνπξγηθφ ηκήκα ηεο εμαγνξάδνπζαο επηρείξεζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο 

ζηξαηεγηθήο εμαγνξάο είλαη ε παξαγσγή ζπλεξγεηψλ θαηά ην κνληέιν 2+2=5, κέζσ 

κηαο θαιχηεξεο ζπλεξγαζίαο ησλ 2 επηρεηξήζεσλ ζην πιαίζην ελφο ζπλφινπ θαη κέζσ 

νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζε επίπεδν επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ, πξνζσπηθνχ θαη 

εμνπιηζκνχ. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί είηε φηαλ ε εμαγνξαδφκελε επηρείξεζε 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ίδην θιάδν κε ηελ εμαγνξάδνπζα (νξηδφληηα νινθιήξσζε), 
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είηε θαη δηαθνξεηηθή, αξθεί βέβαηα λα παξάγεη ζπλέξγεηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

αγνξά κηαο κεηαθνξηθήο εηαηξίαο απφ έλαλ παξαγσγφ πξντφλησλ πνπ ρξεηάδεηαη έλα 

δίθηπν δηαλνκήο (θάζεηε νινθιήξσζε). Η θάζεηε νινθιήξσζε κπνξεί λα αθνξά θαη 

ηελ εμαγνξά ελφο πξνκεζεπηή ή πειάηε ηεο εηαηξίαο. 

Αλαλεσηηθέο – ζπκπιεξσκαηηθέο εμαγνξέο είλαη θάπνηεο ππνπεξηπηψζεηο ησλ 

ζηξαηεγηθψλ εμαγνξψλ νη νπνίεο αλάινγα κε ην αλ ε εμαγνξαδφκελε δξαζηεξηφηεηα 

απνηειεί θάηη θαηλνχξην γηα ηελ απνθηψζα ή απιψο ηε κεγεζχλεη. Η αλαλεσηηθή 

εμαγνξά πεξηιακβάλεη πεξηπηψζεηο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ έλα εξγνζηάζην ην 

νπνίν είλαη ζε θαηαζηνιή ή ππάξρεη θάπνηνο εμνπιηζκφο πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη. 

Απφ ηελ άιιε ζηε ζπκπιεξσκαηηθή εμαγνξά αλαθεξφκαζηε ζηελ ψζεζε πνπ ζα 

δνζεί ζηελ επηρείξεζε κε λέεο δπλαηφηεηεο πνπ ζα απνθηεζνχλ απφ απνθηεζείζα 

επηρείξεζε ιφγσ θάπνηαο ηερλνγλσζίαο πνπ έρεη. [1] 

 

Χαρακτηριςτικϊ εξαγορών 

Οη εμαγνξέο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ θαη απφ ζέκα θάπνησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηηο δηαθξίλνπλ: 

Φηιηθέο – ερζξηθέο εμαγνξέο. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη γλσζηφ απφ ηηο 

δεκφζηεο πξνηάζεηο πνπ γίλνληαη γηα ηελ εμαγνξά ησλ κεηνρψλ κηαο εηαηξίαο θαη 

είλαη πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνπζα αλ απηή είλαη ερζξηθή. Γελ πξέπεη λα πηζηέςνπκε 

βέβαηα πσο κηα ερζξηθή εμαγνξά αληηηίζεηαη ζηα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξίαο ζηφρνπ. 

Μπνξεί λα είλαη ην αληίζεην γηα ηνπο κεηφρνπο ηεο θπζηθά. Δρζξηθή νλνκάδεηαη γηαηί 

κπνξεί λα είλαη γηα ην εκπιεθφκελν πξνζσπηθφ θαη ηε δηνίθεζε πνπ ζπλήζσο 

κεηψλεηαη. 

Απηνρξεκαηνδνηνύκελεο θαη ρξεκαηνδνηνύκελεο εμαγνξέο. Απηνρξεκαηνδφηεζε 

εμαγνξάο είλαη φηαλ ε απνθηψζα εηαηξία δηαζέηεη ην θεθάιαην γηα λα πξνρσξήζεη 

ζηελ εμαγνξά. Απφ ηελ άιιε ρξεκαηνδφηεζε εμαγνξάο ζεκαίλεη πσο ε απνθηψζα 

εηαηξία ζα βξεη ηα ρξήκαηα είηε θάλνληαο αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, είηε κέζσ 

δαλεηζκνχ. 

Δζσηεξηθέο – δηεζλείο εμαγνξέο. Μπνξνχκε πνιχ εχθνια λα θαηαιάβνπκε ηνπο 

φξνπο εζσηεξηθή εμαγνξά πνπ ζεκαίλεη εμαγνξά εηαηξηψλ εληφο ησλ ζπλφξσλ κηαο 

ρψξαο, ελψ εθηφο ζπλφξσλ ιέγεηαη δηεζλήο. Γηάζεκν παξάδεηγκα δηεζλνχο εμαγνξάο 
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είλαη απηφ ηεο Chrysler (Ακεξηθαληθή) θαη ηεο Daimler-Benz (Γεξκαληθήο) πνπ έγηλε 

ην 1998 θαη ήηαλ απφ ηηο πξψηεο ηέηνηνπ κεγέζνπο. Δδψ βέβαηα κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ θάπνηα πξνβιήκαηα θαη απηά δελ είλαη κφλν λνκηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

Μπνξνχλ λα είλαη εζηθά, ςπρνινγηθά, εζληθνχ γνήηξνπ αθφκα θαη δηαθνξεηηθψλ 

ζξεζθεπηηθψλ αληηιήςεσλ. Γη’ απηφλ ην ιφγν ζα πξέπεη νη θηλήζεηο απηέο λα είλαη 

πνιχ πξνζεθηηθέο. 

Μεξηθή – νιηθή εμαγνξά. Γελ ζα κπνξνχζε πάληα κηα εμαγνξά λα είλαη νιηθή. ηε 

κεξηθή εμαγνξά κπνξνχκε λα βξνχκε δπν ππφ-πεξηπηψζεηο. Πξψηνλ λα αθνξά κφλν 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο λέαο επηρείξεζεο, ηα νπνία κπνξεί λα 

είλαη θάπνηα ππνθαηαζηήκαηα ή θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο. Γεχηεξνλ, 

κπνξεί λα είλαη ή απφθηεζε θάπνηνπ πνζνζηνχ ησλ κεηνρψλ (αλαθεξζήθακε 

παξαπάλσ).  

Διεύζεξε – ππνρξεσηηθή εμαγνξά. Τπνρξεσηηθή, κφλν ζε ιίγεο πεξηπηψζεηο, 

κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα εμαγνξά, αλ γηα παξάδεηγκα έρνπκε κηα εηζεγκέλε εηαηξία 

θαη θάπνηνο θαηέρεη ην 50% πξέπεη λα θάλεη δεκφζηα πξφηαζε γηα ηελ απφθηεζε 

φινπ ην παθέηνπ ησλ κεηνρψλ. Τπνρξεσηηθή πψιεζε είλαη ε ιεγφκελε 

«απνζπγθέληξσζε», πνπ κπνξεί λα δηαηαρηεί απφ ηελ επηηξνπή αληαγσληζκνχ. Γελ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί ην ίδην γηα ηελ ππνρξεσηηθή εμαγνξά. [1] 

Δίλαη αδηακθηζβήηεην φηη ε βηνκεραλία ζηνλ ρψξν ηεο ηερλνινγίαο παξνπζηάδεη 

ηαρχηαηε αλάπηπμε θαη ρξεηάδεηαη έληνλε παξνπζία θαη ηεξάζηην νηθνλνκηθφ 

ππφβαζξν ψζηε νη ζρεηηθέο επηρεηξήζεηο λα είλαη ζηελ πξψηε γξακκή. Όηαλ κηα λέα 

ηδέα ή πξντφλ θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ, νη γίγαληεο ηεο ηερλνινγίαο, φπσο είλαη ε 

Google, ε Facebook θαη ε Microsoft έρνπλ ηα ρξήκαηα θαη ηελ ηερλνγλσζία λα ην 

θέξνπλ ζηηο αγνξέο. Αξθεηέο κηθξφηεξεο εηαηξίεο, ζπρλά, αληί λα αλαισζνχλ ζηελ 

αλεπηηπρή πξνζπάζεηα αληαγσληζκνχ, επηιέγνπλ λα ελψζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο κε 

ηνπο ηζρπξνχο παίθηεο ηνπ θιάδνπ. 
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Δηθόλα 3: Η επηζεηηθή πνιηηηθή εμαγνξώλ ηεο Google 

Πξνθαλήο είλαη ε επηζεηηθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο Google, πνπ ηνπιάρηζηνλ γηα ην 

έηνο 2010 είρε ηελ πην έληνλε εμαγνξαζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ρψξν ηεο 

ηερλνινγίαο. 

 

Τα βόματα μιασ ςυγχώνευςησ 

Αθφκε θαη ε πην απιή εμαγνξά ή ζπγρψλεπζε απνηειεί κηα πξφθιεζε. Υξεηάδεηαη λα 

ιεθζνχλ ππφςε πνιινί παξάγνληεο ψζηε δχν πξνεγνπκέλσο αλεμάξηεηεο εηαηξίεο λα 

ελψζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο, λα εληνπίζνπλ θαη λα εμαιείςνπλ ηα πιενλάδνληα 

ζηνηρεία, λα ζπκθσλήζνπλ ζε θφζηε θαη ζηξαηεγηθή θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Έλαο νηθνλνκηθφο αλαιπηήο αλαθέξεηαη ζηε 

δηαδηθαζία απηή ζαλ κηα πξνζπάζεηα ζπλαξκνιφγεζεο ελφο πάδι 1000 θνκκαηηψλ, 

απφ έλα άηνκν ηνπ νπνίνπ ηα δχν ρέξηα (δεμί - αξηζηεξφ) δελ έρνπλ ζπλεξγαζηεί πνηέ 

μαλά κεηαμχ ηνπο. Μηα επηηπρεκέλε νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο απαηηεί ζπλήζσο 

ηξεηο κε έμη κήλεο, αλ θαη εκθαλίδνληαη ζπρλά πνιιά εκπφδηα πνπ κπνξνχλ λα 

θαζπζηεξήζνπλ ηε δηαδηθαζία. Αλαθέξνληαη παξαθάησ ηα βαζηθά ζηάδηα εμέιημεο 

κηαο δηαπξαγκάηεπζεο κέρξη ηελ νξηζηηθή ζπκθσλία θαη πινπνίεζε ηεο. 

https://www.cbinsights.com/blog/2010-technology-ma-trends-and-rankings-how-active-have-the-tech-giants-been/
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1. ηξαηεγηθή Αλάπηπμεο: Γελ ππάξρεη επίζεκν εγρεηξίδην γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε κηαο M&A ζπκθσλίαο. Κάζε εκπιεθφκελν κέξνο πξέπεη λα 

δηαλχζεη κηα απφζηαζε κέρξη απηή ε ζπκθσλία λα επηηεπρζεί. Σν πξψην βήκα 

πξέπεη λα είλαη ν ζρεδηαζκφο κηαο ιεπηνκεξνχο ζηξαηεγηθήο ραξηνθπιαθίνπ 

θαη αλάπηπμεο. Απηφ ζεσξείηαη ζαλ κηα πξφδξνκε θάζε ζηε δηαδηθαζία ηεο 

ζπγρψλεπζεο. Η αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή είλαη ν ράξηεο πάλσ ζηνλ νπνίν ζα 

αλαπηπρζεί κειινληηθά ε εηαηξία πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε ζπλεξγαζία ησλ 

δχν αξρηθά αλεμάξηεησλ εηαηξηψλ. Δίλαη απαξαίηεηε ε γλσζηνπνίεζε ζηνπο 

κεηφρνπο ελφο δηαθαλνχο πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν ζα θηλεζεί ε πξνθχπηνπζα 

εηαηξία, θαη θπζηθά ζα πξέπεη λα είλαη αλακελφκελε ε εκθάληζε ξπζκηζηηθψλ 

εκπνδίσλ. 

2. Due diligence: ε απηφ ην ζηάδην γίλεηαη απνηίκεζε φινπ ηνπ 

«αθαηάζηαηνπ» κέξνπο ηεο ζπκθσλίαο, πξαγκαηνπνηνχληαη νη απαηηνχκελεο 

ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο, αλαζεσξείηαη θαη επαλαμηνινγείηαη ε αθνινπζνχκελε 

πνιηηηθή, εμεηάδνληαη νη ηάζεηο ηεο αγνξάο, θαζψο θαη ηα πξαγκαηηθά 

πξαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. Δδψ αθξηβψο είλαη ην ζεκείν ζην 

νπνίν ηα εκπιεθφκελα κέξε απνθαζίδνπλ αλ νη νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο ηεο 

ζπκθσλίαο είλαη πινπνηήζηκεο θαη κπνξνχλ λα απνδψζνπλ. 

3. Οινθιήξσζε ρεδηαζκνύ: Η ελζσκάησζε απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε ηεο 

αλακελφκελεο αμίαο θαη ηεο πινπνίεζεο ηεο κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο λέαο 

εηαηξίαο. Η έλσζε δχν εηαηξηψλ δελ ζα είρε λφεκα αλ ην ηειηθφ πξντφλ είρε 

κηθξφηεξε ή ίζε αμία κε ηα επηκέξνπο πξντφληα ησλ εηαηξηψλ πξηλ ηε 

ζπγρψλεπζε. Σέηνηεο ζπκθσλίεο είλαη ζρεδφλ πάληα ξηςνθίλδπλεο, 

πνιχπινθεο θαη πνιχ δαπαλεξέο ψζηε λα κελ έρνπλ ην αλακελφκελν 

απνηέιεζκα. Η θάζε απηή είλαη πην καθξνρξφληα θαη γηα απηφ ην ιφγν ζα 

πξέπεη λα έρεη νξηζηεί κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν βάζνο ρξφλνπ. 

4. Δθηέιεζε: Σν πην επηθίλδπλν ζηάδην κηαο ζπλαιιαγήο είλαη ην ζηάδην ηεο 

εθηέιεζεο. Κάζε ζπκθσλία είλαη κνλαδηθή, αιιά φιεο νη Μ&Α ζπλαιιαγέο 

ζα κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο λα λαπαγήζνπλ ιφγσ ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο (SEC, Securities and Exchange Commission), λα μελίζνπλ 

θαη λα απνκαθξχλνπλ κεηφρνπο θαη πειάηεο ή λα μεπεξάζνπλ θαηά πνιχ ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη λα απνηχρνπλ. 
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5. Η εθηέιεζε είλαη κόλν ε αξρή: Ο φξνο «εθηέιεζε» είλαη ιίγν 

παξαπιαλεηηθφο, θαζψο κηα πιήξσο εθηειεζκέλε ζπκθσλία δελ απνηειεί 

παξά ηελ αξρή κηαο επηηπρνχο ζπγρψλεπζεο. Δκπεηξνγλψκνλεο ηνπ θιάδνπ 

ζπρλά ζπκβνπιεχνπλ φηη κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ κέρξη θαη ηξία ρξφληα γηα λα 

επηηεπρζεί κηα άξηηα ζχλζεζε ηεο λέαο εηαηξίαο, πνπ ζα ζεκάλεη εληέιεη θαη 

ηελ πιήξε ελζσκάησζε ησλ αξρηθψλ εηαηξηψλ ζηε λέα εηαηξία. [28] 

 

Βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ των Συγχωνεύςεων - Εξαγορών 

Οη φξνη ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο αλαθέξνληαη ζηελ αγνξά θαη ηελ πψιεζε - ηελ 

απφθηεζε θαη ηε δηάζεζε – ηφζν ηδησηηθψλ φζν θαη δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ. ηελ 

πεξίπησζε ηεο κεηαβίβαζεο κηαο εηζεγκέλεο εηαηξίαο, ε δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί θαη σο εμαγνξά. 

ηελ πξάμε, πνιχ ιίγεο ζπλαιιαγέο απηνχ ηνπ είδνπο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ 

σο “θαζαξή” ζπγρψλεπζε, θαηά ηελ νπνία δχν εηαηξίεο ζπλεπξίζθνληαη, ζπλδπάδνπλ 

ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο θαη ηηο νκάδεο δηαρείξηζεο ηνπο, ρσξίο θακία απφ ηηο δχν λα 

ειέγρεη ηελ άιιε. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία εκπιέθεη ηελ εμαγνξά κηαο εηαηξίαο απφ 

κηα άιιε, κε ζαθή ζηφρν, έλαλ αγνξαζηή θαη έλαλ πσιεηή. 

Με ην πέξαζκα ησλ δεθαεηηψλ, νη εμαγνξέο θαη νη ζπγρσλεχζεηο, έρνπλ θαηαζηεί 

θνξπθαίνο παξάγνληαο ζπλεηζθνξάο ζηελ δηεζλή νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηδίσο ζηηο 

παγθφζκηεο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. [1] 

 

Στόχοσ 

ηφρνο κηαο εμαγνξαζηηθήο θίλεζεο ζα πξέπεη λα είλαη, θαη ζπλήζσο είλαη, ε 

ελίζρπζε ηεο κεηνρηθήο αμίαο. Πην απινπζηεπκέλα δειαδή, ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη ν 

αγνξαζηήο λα είλαη ζε ζέζε λα παξαγάγεη κηα θαιχηεξε απφδνζε επί ηνπ θεθαιαίνπ 

ηεο, απφ φηη ζα επηηχγραλε δηαθνξεηηθά. Απηφ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο 

αχμεζεο ησλ εζφδσλ, ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εξγαζία ηνπ 

δπλακηθνχ ηεο, ηελ επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ κε πξνκεζεπηέο ή ηελ απφθηεζε 

πξφζβαζεο ζε πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα αλάπηπμε. Δλαιιαθηηθά ζα κπνξνχζε λα 
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γίλεη απηφ πιεξψλνληαο ζε ρακειφηεξε ηηκή γηα ηελ απφθηεζε πνηνηηθψλ πξψησλ 

πιψλ – πξντφλησλ. 

Με νηθνλνκηθνχο φξνπο, ε βειηίσζε ηεο κεηνρηθήο αμίαο πξνυπνζέηεη φηη ε θαζαξή 

παξνχζα αμία ησλ ζπγρσλεπκέλσλ εηαηξηψλ (κεηά ηελ απφθηεζε ησλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ ηεο, πξνεμνθιεκέλσλ κε ην θφζηνο κεηά ηελ εμαγνξά ηνπ θεθαιαίνπ), είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ην άζξνηζκα ησλ αμηψλ ηνπ αγνξαζηή θαη ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο, 

πξηλ ηε ζπγρψλεπζε. [6] 

 

 

 

 

 

Εταιρύεσ IT 

Ωο ΙΣ (Information Technology) ραξαθηεξίδεηαη ε εθαξκνγή ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ θαη ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ απνζήθεπζε, ηελ αλάθηεζε, 

ηε κεηάδνζε θαη δηαρείξηζε δεδνκέλσλ, ζπρλά ζην πιαίζην κηαο επηρείξεζεο ή άιισλ 

επηρεηξήζεσλ. Ο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο σο ζπλψλπκν γηα ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο θαη δίθηπα ππνινγηζηψλ, αιιά πεξηιακβάλεη επίζεο θαη άιιεο 

ηερλνινγίεο δηαλνκήο πιεξνθνξηψλ, φπσο ε ηειεφξαζε θαη ην ηειέθσλν. Πνιιέο 

βηνκεραλίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ πιηθνχ ηνπ ππνινγηζηή, ινγηζκηθφ, ειεθηξνληθά, εκηαγσγψλ, internet, 

ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ, ηεο κεραληθήο, ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη ππεξεζίεο ππνινγηζηψλ. 

Οη άλζξσπνη απφ πνιχ λσξίο αζρνιήζεθαλ κε ηελ απνζήθεπζε, ηελ αλάθηεζε, ην 

ρεηξηζκφ θαη ηελ επηθνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, δεδνκέλνπ φηη νη νπκέξηνη ζηε 

Μεζνπνηακία αλέπηπμαλ ην γξαπηφ ιφγν πεξίπνπ ην 3000 π.Υ., αιιά ν φξνο 

ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ ζηε ζχγρξνλε έλλνηα εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ζε 

έλα άξζξν πνπ δεκνζηεχζεθε ην 1958 ζην Harvard Business Review νη ζπγγξαθείο 

Harold J. Leavitt θαη Thomas L. Whisler επεζήκαλαλ φηη «γηα ηε λέα ηερλνινγία δελ 

έρεη αθφκε θαζνξηζηεί έλα εληαίν φλνκα. Θα ην νλνκάζνπκε ηερλνινγία ηεο 

Α= εμαγνξαζηήο (acquirer) 

Σ= εμαγνξαδφκελνο (target) 

Value (A+) >Value(A) +  Cost (T) 
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πιεξνθνξίαο». Ο νξηζκφο ηνπο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: Σερληθέο γηα ηελ 

επεμεξγαζία, ηελ εθαξκνγή ησλ ζηαηηζηηθψλ θαη ησλ καζεκαηηθψλ κεζφδσλ γηα ηε 

ιήςε απνθάζεσλ, θαζψο θαη ε πξνζνκνίσζε ηεο αλψηεξεο ζθέςεο κέζα απφ ηα 

πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. 

Η ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ, ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο ή ηερλνινγία 

ηεο πιεξνθνξίαο (ΣΠΔ, αγγι. IT ή ICT) είλαη ην ζχλνιν ησλ επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ 

νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηε κειέηε, ζρεδίαζε, αλάπηπμε, πινπνίεζε, ζπληήξεζε θαη 

δηαρείξηζε ππνινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, θπξίσο φζνλ αθνξά 

εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ θαη πιηθφ ππνινγηζηψλ. Σα επαγγέικαηα ΣΠΔ βαζίδνληαη 

ζηελ αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε πξντφλησλ πιεξνθνξηθήο θαη 

ηειεπηθνηλσληψλ, κε ζηφρν ηελ παξαγσγή, απνζήθεπζε, δηαρείξηζε θαη κεηάδνζε 

πιεξνθνξηψλ θάζε ηχπνπ. 

Ο παξαπάλσ θιάδνο βέβαηα, δελ απνηειεί κηα δηαθξηηή θαηεγνξία εηαηξηψλ, αιιά κηα 

επξχηεξε νκπξέια, ε νπνία πεξηιακβάλεη εηαηξίεο ησλ νπνίσλ ην αληηθείκελν κπνξεί 

θαη λα δηαθέξεη ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο. Παξαδείγκαηα απηψλ απνηεινχλ νη εηαηξίεο 

γηα ηηο νπνίεο ζα αθνινπζήζεη εθηελέζηεξε αλαθνξά ζην θχξην κέξνο. Η Microsoft, 

έλαο θνινζζφο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ παγθνζκίσο, ε Facebook, ην κεγαιχηεξν 

θνηλσληθφ κέζν δηθηχσζεο θαη ε GniP, εηαηξία ζπιινγήο δεδνκέλσλ, εληάζζνληαη ζε 

απηφ ηνλ ρψξν, κε θαηλνκεληθά δηαθνξεηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο, αιιά 

εμαηξεηηθά αιιειέλδεηα κεηαμχ ηνπο. [7] 
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Δηθόλα 4: Πνζνζηό εμαγνξώλ αλάινγα κε ηνλ ηνκέα 

ηελ παξαπάλσ δηαγξακκαηηθή αλαπαξάζηαζε θαίλεηαη πσο κνηξάδεηαη ε πίηα ησλ 

Μ&Α ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Σε κεξίδα ηνπ ιένληνο θαηαιακβάλνπλ ΙΣ εηαηξίεο πνπ 

αζρνινχληαη κε ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία κε ηηο πην αθξηβέο εμαγνξέο ζηνλ ρψξν 

ηεο ηερλνινγίαο απφ θνινζζνχο ηνπ θιάδνπ πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ επεθηαηηθή 

πνιηηηθή ησλ εηαηξηψλ απηνχ ηνπ βειελεθνχο. 

 

Δηθόλα 5: Οη πην αθξηβέο εμαγνξαδόκελεο εηαηξίεο 

http://www.3info.co.uk/
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Δηθόλα 6: Οη πην αθξηβέο εμαγνξέο από εηαηξίεο ΙΣ 
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Κεθάιαην 2
ν
 

Περιπτώςεισ εξαγορών 

Microsoft - Skype 

H Microsoft ηδξχζεθε ην 1975 θαη έθηνηε απνηειεί κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

πνιπεζληθέο εηαηξίεο παγθνζκίσο θαζψο εγείηαη ηεο αγνξάο ινγηζκηθνχ, ππεξεζηψλ 

θαη ηερλνινγηψλ internet γηα πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο θαη δηαθνκηζηέο. Αλαπηχζζεη 

θαη θαηαζθεπάδεη έλα επξχ θάζκα πξντφλησλ ινγηζκηθνχ πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ, ππεξεζίεο δηαθήκηζεο θαη επηθνηλσλίαο, 

δηαδξαζηηθά πεξηβάιινληα δηαζθέδαζεο θηλεηψλ θαη ππνινγηζηψλ, online portals θαη 

εθαξκνγψλ γξαθείνπ θαη επαγγεικαηηθήο ρξήζεο. Σα πξντφληα ηεο δηαηίζεληαη ζε κηα 

αγνξά πεξηζζνηέξσλ ησλ 80 ρσξψλ, κεηαθξάδνληαη ζε παξαπάλσ απφ 45 γιψζζεο 

θαη είλαη ζπκβαηά κε ηηο πεξηζζφηεξεο πιαηθφξκεο ππνινγηζηψλ. [10] 

 

Δηθόλα 7: Πιεξνθνξίεο γηα ηε Microsoft 

 

ηα πιαίζηα ηεο επηζεηηθήο ζηξαηεγηθήο πνπ εθαξκφδεη ινηπφλ ε Microsoft ζην ρψξν 

ηεο ηερλνινγίαο κε ζθνπφ ηελ απφιπηε θπξηαξρία ηεο ζε παγθφζκην επίπεδν ζηελ 

αγνξά απηήλ, ην 2011 πξνρψξεζε ζηε κεγαιχηεξε αγνξά ζηελ ηζηνξία ηεο, ηελ 

εηαηξία δηαδηθηπαθήο ηειεθσλίαο, ηε Skype.  

Η Skype ηδξχζεθε ην 2003 κε έδξα ην Λνπμεκβνχξγν θαη ζπληζηά εηαηξία ειεχζεξνπ 

ινγηζκηθνχ δσξεάλ θιήζεσλ κεηαμχ ππνινγηζηψλ θαη κε ρξέσζε πξνο δίθηπα 

https://www.microsoft.com/el-gr/
https://www.crunchbase.com/organization/microsoft
http://www.skype.com/el/
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ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη θηλεηά, κέζσ δηαδηθηχνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα ηδέα ηνπ 

Γαλνχ Janus Friis, ν νπνίνο νξακαηίζηεθε ηελ δηεμαγσγή δσξεάλ θιήζεσλ ζε 

παγθφζκην επίπεδν κέζσ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ην δηαδίθηπν. Έηζη, κε κηα 

νκάδα θαηαζθεχαζαλ ηελ εθαξκνγή πνπ ε αξρηθή ηεο κνξθή ήηαλ κφλν θιήζεηο 

κέζσ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Απνηειεί κηα απιή, δσξεάλ εθαξκνγή πνπ ηελ 

εγθαζηζηά ν ρξήζηεο ζηε ζπζθεπή ηνπ θαη κφιηο γίλεη κέινο, κπνξεί λα θαιεί ηνπο 

θίινπο ηνπ, πνπ ζα πξέπεη λα είλαη επίζεο εγγεγξακκέλνη ζε απηήλ. Μπνξεί επίζεο λα 

θάλεη βίληεν-θιήζε ή αθφκα λα κεηαθέξεη θαη αξρεία. Δπηπιένλ, ε premium έθδνζε 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο πνιπκεινχο ηειεδηάζθεςεο.  

 

Δηθόλα 8: Πιεξνθνξίεο γηα ηε Skype 

 

Η πξψηε έθδνζε παξαδφζεθε ηνλ Αχγνπζην ηεο ίδηαο ρξνληάο. Λφγσ ηεο θαηλνηφκνπ 

πξνζέγγηζεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο απιφηεηαο πνπ πξνζέθεξε, ε Skype, πνπ 

παξείρε δσξεάλ θιήζεηο πξνο φιν ηνλ θφζκν, ακέζσο πξνζέιθπζε εθαηνκκχξηα 

ρξήζηεο. Σν 2011 νη ρξήζηεο ηεο παγθνζκίσο αλέξρνληαλ ζε πεξηζζφηεξα απφ 650 

εθαηνκκχξηα (2011) θαη κεηά ηελ αγνξά ηεο απφ ηελ Microsoft μεπέξαζαλ ην 1 δηο. 

[11] 

 

https://www.crunchbase.com/organization/skype
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Niklas Zenstrom 

(Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη 

πληδξπηήο ηεο Skype):  “The idea of 

charging for calls belongs to the last 

century. Skype software gives 

people new power to affordably 

stay in touch with their friends and 

family by taking advantage of their 

technologies and connectivity 

investments.” 

  

Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ν θπξηφηεξνο αληαγσληζηήο ηεο Skype, ε ooVoo, κεηξάεη 

κφιηο 80 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο. Η εηαηξία απφ ηελ ίδξπζε ηεο απμαλφηαλ θαζεκεξηλά, 

κε έζνδα πνπ έθηαζαλ ηα $860 εθαηνκκχξηα, κέρξη ην ηέινο ηνπ 2010. Με απηφλ ηνλ 

αικαηψδε ξπζκφ αλάπηπμεο επφκελε ήηαλ ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ηεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην. Σν γεγνλφο απηφ θηλεηνπνίεζε ηνλ θνινζζφ ηεο Microsoft, ν νπνίνο 

κεηά απφ δηαπξαγκαηεχζεηο πξνρψξεζε ζηελ αγνξά ηεο, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ $8,5 

δηο ην Μάην ηνπ 2011. 

Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε εμαγνξαζηηθή θίλεζε ζηελ ηζηνξία ηεο 

Microsoft θαη ζε κηα απινπζηεπκέλε πεξηγξαθή, ε είδεζε είλαη φηη ε Microsoft 

αγφξαζε ηνλ εγέηε ησλ θιήζεσλ κέζσ δηαδηθηχνπ. Γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ 

ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηα νπνία 107 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο πεξίπνπ 

ζπλδένληαη κέζα ζε κηα εβδνκάδα θαη ζπλνκηινχλ πεξίπνπ 100 ιεπηά θαηά κέζν φξν 

ην κήλα. Απηφο ν κεγάινο φγθνο ρξεζηψλ έθαλε ηνλ ηφηε Γηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηεο 

Microsoft, Steve Ballmer λα δειψζεη πσο ε Skype είλαη έλα θαληαζηηθφ πειαηεηαθφ 

απνηχπσκα. [12], [13] 

 

Το ιςτορικό τησ ςυμφωνίασ 

Σν 2004 ε Microsoft μεθίλεζε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο έηζη ψζηε λα αγνξάζεη ηε 

κεγάιε εηαηξία ινγηζκηθνχ SAP, γηα πεξίπνπ $50 δηο, ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνέθπςαλ απφ κηα δηθαζηηθή δηακάρε. Σν 2007, ε Microsoft εμαγφξαζε ηελ 
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aQuantive, κηα δηαθεκηζηηθή εηαηξία γηα $6 δηο, γηα ηελ νπνία νη αλαιπηέο αλέθεξαλ 

φηη ε εηαηξία ππεξεθηηκήζεθε. Μέζα ζην 2009 ε εηαηξία πξνζέθεξε ην πνζφ ησλ $48 

δηο γηα λα αγνξάζεη ηε Yahoo. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο δηαθφπεθαλ θαη ε Microsoft 

απέζπξε ηελ πξνζθνξά ηεο, αιιά αξγφηεξα επηηεχρζεθε κηα ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε 

απηέο ηηο δπν εηαηξίεο.  

Όζνλ αθνξά ηε Skype, πξηλ ηελ ζπκθσλία κε ηε Microsoft είρε ζπδεηεζεί άιιε κηα 

πξφηαζε εμαγνξάο απφ ηελ eBay. Σν 2005, ε eBay αγφξαζε ηε Skype γηα $2,6 δηο, 

έηζη ψζηε λα θαηαζθεπαζηεί έλα εξγαιείν πσιήζεσλ. Όκσο ε ζπκθσλία δελ 

νινθιεξψζεθε πνηέ θαη έηζη ε eBay απνζχξζεθε θαη πήξε πίζσ πεξίπνπ $1,4 δηο απφ 

ηελ αξρηθή πξνζθνξά. 

Γηα κεξηθά ρξφληα κεηά ε ηχρε ηεο εηαηξίαο ήηαλ ζε κηα έλσζε εηαηξηψλ κεηαμχ 

άιισλ ήηαλ θαη νη Silver Lake Partners, Index Ventures, Andreessen Horowitz. 

Σειηθά, θαηέιεμε ζηελ ηδηνθηεζία ηεο Microsoft, φπσο πξναλαθέξζεθε ην Μάην ηνπ 

2011, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ $8,5 δηο. 

 

Η εμαγνξά ησλ $8,5 δηο, ε κεγαιχηεξε πνπ έθαλε πνηέ ε Microsoft, ήηαλ θάηη κε 

αλακελφκελν γηα ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο εηαηξηθήο αλάπηπμεο ηεο. Η 

Microsoftδελ είρε πξνρσξήζεη ζε θακία εμαγνξά απφ ην 2008. Η πιένλ δαπαλεξή 

έσο ηφηε εμαγνξά εηαηξίαο ήηαλ απηή ηεο aQuantive, δηαδηθηπαθή δηαθεκηζηηθή 

εηαηξία, πνπ ηεο θφζηηζε ην πνζφ ησλ $6 δηο. [14] 
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Πλεονεκτήματα 

Έλα απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εμαγνξάο γηα ηελ Microsoft 

είλαη ην κεησκέλν θφζηνο νηθνδφκεζεο θαη επέλδπζεο ζηηο ΙΡ ππεξεζίεο ηειεθσλίαο 

θαη ε αχμεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζηελ θαηλνηνκία ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ ρψξν ησλ ΙΣ εηαηξηψλ. Η Microsoft εηζήγαγε ζε πξντφληα ηεο φπσο νη 

θνλζφιεο X-box, ην Outlook θαη ην Lync ΙΡ ηειεθσλίαο ηηο ππεξεζίεο video θαη 

επηθνηλσλία θσλήο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, θάηη πνπ ζα βνεζήζεη ζηνλ πφιεκν 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ απηήο θαη ηεο Google πνπ αλαπηχζζεη παξεκθεξή ΙΣ πξντφληα 

θαη ππεξεζίεο. Η πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη ε Microsoft δελ θαηείρε ζεκαληηθφ 

κεξίδην επηηπρνχο παξνπζίαο ζην ρψξν. 

Σν ινγηζκηθφ ηεο Microsoft εκθαλίδεη ζεκαληηθή επηθάιπςε κε απηφ ηεο Skype. Η 

εθαξκνγή ηνπ Windows Live Messenger πξνζθέξεη ηε δσξεάλ αληαιιαγή 

κελπκάησλ, ηελ πεξαίσζε θιήζεσλ νκηιίαο θαη βίληεν. Η ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή 

ππνζηεξίδεη πεξίπνπ 330 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο ην κήλα θαη ππνινγίδεηαη πσο 

ππεξθαιχπηεη ην πφζν ησλ 40 εθαηνκκπξίσλ ρξεζηψλ θάζε δεπηεξφιεπην. 

Παξάιιεια, ε Microsoft θαηέρεη κηα ηζνδχλακε εθαξκνγή κε εηαηξηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ (Lync 2010) πνπ επηηξέπεη ζηηο εηαηξίεο ηε δεκηνπξγία ηδησηηθψλ 

δηθηχσλ πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Live Messenger κε ηελ εηαηξηθή 

δηαρείξηζε. Η ππνθείκελε ηερλνινγία ησλ δχν εθαξκνγψλ είλαη θνηλή, γεγνλφο πνπ 

επηηξέπεη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ Live Messenger θαη Lync. Η εηαηξία επίζεο 

ζηνρεχεη ζηελ ελζσκάησζε ηνπ Kinect ζην Lync πξνο δεκηνπξγία πην θπζηθψλ 

εηθνληθψλ παξνπζηψλ.  

ηνλ αληίπνδα, ηo Skype έρεη πεξίπνπ ην έλα ηξίην ηνπ ζπλφινπ ησλ ελεξγψλ 

ρξεζηψλ: 124 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο αλά κήλα. Δπίζεο, έρεη πνιχ ιηγφηεξνπο 

ελεξγνχο ρξήζηεο ηαπηφρξνλα, ππνινγίδνληαη πεξίπνπ 20-30 εθαηνκκχξηα αλά 

δεπηεξφιεπην. Σέινο, ε αληαιιαγή κελπκάησλ, θιήζεσλ θαη βίληεν-θιήζεσλ είλαη 

ζρεδφλ φκνηα ππεξεζία κε απηήλ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Windows Live Messenger. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ εηήζηα αλαθνξά γηα ην δεκνζηνλνκηθφ έηνο 2010, απμήζεθε 

θαηά 35 εθαηνκκχξηα (1%) θπξίσο ιφγσ ησλ απμεκέλσλ πσιήζεσλ ηεο πιαηθφξκαο 

ζπζθεπψλ ησλ Windows Embedded (Microsoft 2011). Μπνξεί λα πξνβιεθζεί φηη ε 

ελζσκάησζε ηνπ Skype ζηηο ζπζθεπέο απηέο κπνξεί λα απμήζεη ηε δήηεζε θαη ηηο 

πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ ηεο Microsoft. Η Skype έρεη ζεκαληηθέο ζηξαηεγηθέο 
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ζπκκαρίεο κε ηελ Facebook, ηελ KDDI, ηελ Comcast, πξνζπαζεί λα αλαπηχμεη 

ζπλεξγαζίεο κε ηελ Samsung, ηελ Linux θαζψο θαη κε ην Παλεπηζηήκην ηνπ Harvard.  

 

Στρατηγικέσ ςυγχωνεύςεων τησ Microsoft 

Γηα λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο πνπ έβαιε ε Microsoft γηα ηελ αλάπηπμή ηεο, 

αθνινχζεζε κηα ζηξαηεγηθή ζπγρσλεχζεσλ. Η Microsoft έρεη θάλεη πνιιέο 

ζπγρσλεχζεηο θαη κεηαμχ απηψλ ήηαλ ε Hotmail (1997) γηα $500 εθαηνκκχξηα, ε 

Visio Corporation (2000) γηα $1.38 δηο, ε Navision (2002) γηα $1.33 δηο θαη ε 

aQuantive (2007) γηα $6.33 δηο. Κάπνηεο ζπγρσλεχζεηο ήηαλ αξθεηά νινθιεξσκέλεο, 

φπσο απηή κε ηε Visio Corporation, ε νπνία επέηξεςε ζηε Microsoft λα 

θαηαζθεπάζεη ην Microsoft Vision. Άιιεο φκσο, φπσο απηή κε ηε Hotmail, 

παξέκεηλαλ μερσξηζηέο νληφηεηεο θαη πξνζηάηεςαλ ην Brand ηνπο ή ηελ αλεμαξηεζία 

ηνπο. Δίλαη ζίγνπξν πσο νη ζπγρσλεχζεηο επέηξεςαλ ζηε Microsoft λα πξνρσξήζεη 

θαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην πξντφλ πνπ παξάγεη, φπσο ε 

ηειεθσλία ε νπνία ήξζε κε ηε ζπγρψλεπζε ηεο Tellme Networks ην 2007. Η Tellme 

Networks παξείρε ππνζηήξημε γηα ηηο AT&T θαη Verizon, ηερληθή ππνζηήξημε 

πειαηψλ γηα ηηο Merrill Lynch, E TRADE Financial θαη American Airlines θαη ηέινο 

ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ γηα ηε Fandango. 

 

Facebook 

Η πξψηε ζπκκαρία πνπ αμίδεη λα αλαθεξζεί, είλαη ε ζπκκαρία ηεο Skype κε ηε 

Facebook. Μέζσ απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο, ην δεκνθηιέο θνηλσληθφ κέζν δηθηχσζεο 

Facebook, κε πάλσ απφ 805 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο, απέθηεζε πξφζβαζε ζηελ 

ηερλνινγία ηνπ Skype, κε ζθνπφ λα πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

video θαη ηεο θσλεηηθήο θιήζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε δηάζεζε ησλ ππεξεζηψλ 

απφ ην Facebook δειαδή, ρσξίο ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ θαη 

δηεπξπκέλνπ δηθηχνπ ηεο Skype, ζα είρε απνβεί εμαηξεηηθά δαπαλεξή δηαδηθαζία 

(Skype, 2011).  

Γηαηεξψληαο ηε ζπλεξγαζία απηή ε Microsoft ζα απνθηήζεη πξφζβαζε ζηηο 

πιαηθφξκεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο κε πάλσ απφ 750 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο. Απηή ε 

ζπλεξγαζία κε ηε Facebook δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηε Microsoft λα επεθηείλεη ηνπο 
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ρξήζηεο ηεο πξνσζψληαο ηα πξντφληα ηεο κέζσ βίληεν θαη δηαθεκίζεσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ θιήζεσλ πνπ ζα γίλνληαη κέζσ ηνπ Skype. ην πιαίζην ηεο ζπκκαρίαο 

πνπ επεηεχρζε κεηαμχ ησλ δπν παξαπάλσ εηαηξηψλ, νη νπνίεο έρνπλ έλα θνηλφ ζηφρν 

λα δεκηνπξγήζνπλ κηα δπλακηθή θαη αληαγσληζηηθή πιαηθφξκα θεηκέλνπ, νκηιίαο θαη 

βίληεν έηζη ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα επηηχρνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα απέλαληη 

ζηε Google. Έηζη, ε ζπκκαρία κε ηε Facebook απνδεηθλχεηαη πνιχ ζεκαληηθή δηφηη ε 

κηα εηαηξία ζπκπιεξψλεη ηελ άιιε θαη γη’ απηφλ ην ιφγν πξέπεη λα δηαηεξεζεί. 

Comcast 

Μηα άιιε ζπκκαρία πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ε Skype θαη έρεη δηαηεξήζεη ε Microsoft, 

είλαη απηή κε ηελ Comcast ην 2011. Δπέηξεςε ζηνπο πειάηεο ηεο Comcast λα 

επηθνηλσλνχλ κέζσ Skype ρξεζηκνπνηψληαο HD βηληενθιήζεηο ζηελ ηειεφξαζή ηνπο 

(Skype, 2011). Λακβάλνληαο ππφςε κηα πηζαλή πεξαηηέξσ ελζσκάησζε ηνπ Skype 

γηα βίληεν θαη γηα θσλή κε ηα πξντφληα ηεο Microsoft κηα ηέηνηα πιαηθφξκα 

επηθνηλσλίαο κπνξεί λα είλαη πνιχ ειθπζηηθφ θαη ρξήζηκν πξντφλ γηα ηνλ θφζκν ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη φρη κφλν. Ο ζπλδπαζκφο ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ηερλνινγηψλ 

δεκηνπξγεί κηα πιαηθφξκα επηθνηλσλίαο πνπ επηηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε θιήζεσλ 

κέζσ ηεο ηειεφξαζεο ζε αλάιπζε πςειήο επθξίλεηαο θαη επηηξέπεη ζηνπο πειάηεο λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ επαγγεικαηηθέο ζπλαληήζεηο, νη νπνίεο ζα κπνξέζνπλ λα 

κεηψζνπλ ζεκαληηθά ην θφζηνο ησλ δηαζθέςεσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Ωο 

απνηέιεζκα απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηε Microsoft λα 

πινπνηήζεη ηα ζρέδηα ηεο θαηλνηνκίαο ηεο, ελψ ε Comcast κπνξεί λα απμήζεη 

ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ ησλ πειαηψλ, ιφγσ ηεο δήηεζεο ηεο ππεξεζίαο.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά βέβαηα, νη ηαρέσο αλαπηπζζφκελεο εηαηξίεο ηεο βηνκεραλίαο 

πςειήο ηερλνινγίαο αληηκεησπίδνπλ ζπλερείο αιιαγέο, νη νπνίεο απαηηνχλ ζπλερή 

πξνζαξκνγή ζηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο. Η 

Microsoft θαη ε Comcast, ινηπφλ, ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηε ζεκαζία ηεο 

δεκηνπξγίαο θνηλψλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ εθ ησλ πξνηέξσλ, έηζη ψζηε λα κελ 

παξεθθιίλνπλ νη ζηφρνη ησλ δπν εηαηξηψλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, δηφηη απηφ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε δηάιπζε ηεο ζπκκαρίαο (Holmberg θαη Cumming, 2009). 

Δπηπιένλ, νη δηαθνξεηηθέο ηδέεο ησλ δπν εηαηξηψλ ζρεηηθά κε ην πψο λα παξέρνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο κπνξεί λα ππξνδνηήζεη κηα δηακάρε θαη λα νδεγήζεη ζε 

δηάιπζε ηεο ζπκθσλίαο. Έηζη, είλαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηελ αξρή 
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ηα πηζαλά επηθίλδπλα ζελάξηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αζηάζεηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο. 

KDDI 

Η κεγαιχηεξε εηαηξία θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Ιαπσλία, ε KDDI πξφιαβε λα 

ζπλάςεη ζηξαηεγηθή ζχκβαζε κε ηε Skype πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη ζηνπο πειάηεο 

ηεο απεξηφξηζηεο θιήζεηο κέζσ Skype κε ηηο ζπζθεπέο ηνπο (Skype, 2011). Η 

Microsoft έρεη ήδε ζπκκαρίεο κε θνξείο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζε δηάθνξεο ρψξεο ζηνλ 

θφζκν γηα ηελ πξνψζεζε ησλ θηλεηψλ εθαξκνγψλ ηεο κέζσ mobile internet. Η 

δηαηήξεζε, ινηπφλ, απηψλ ησλ ζπκκαρηψλ ζα επηηξέςεη ηε Microsoft λα επεθηείλεη ηα 

πξντφληα ηεο ζηηο αγνξέο ηεο Αζίαο. Η Microsoft φκσο ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ 

πξνζεθηηθή κε ηηο δηαζπλνξηαθέο ηεο ζπκκαρίεο ιφγσ ησλ πνιηηηζηηθψλ δηαθνξψλ 

πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηηο ρψξεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε Microsoft κέρξη 

πξφηηλνο δελ είρε εκπεηξία κε ηαπσληθέο εηαηξίεο θαη νη δηαθνξέο ζηε γιψζζα, ην 

λνκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ νξγάλσζή ηεο θαη λα 

νδεγήζνπλ ζε ζχγθξνπζε θαηά ηελ εθαξκνγή δηαρεηξηζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ (Das θαη 

Kumar, 2010). Αθφκα θαη θάπνηα απιά εκπφδηα επηθνηλσλίαο, φπσο ε γιψζζα ηνπ 

ζψκαηνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα θαη λα νδεγήζεη ζε παξεμεγήζεηο 

κεηαμχ ησλ εηαίξσλ. Μηα άιιε ζεκαληηθή πηπρή ησλ πνιηηηζηηθψλ δηαθνξψλ πνπ 

πξέπεη λα εμεηαζηεί είλαη νη δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο 

ακεξηθαληθέο εηαηξίεο νη επηδφζεηο ηεο εηαηξίαο αμηνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηα θέξδε 

θαη ηα νηθνλνκηθά νθέιε, ελψ γηα ηηο ηαπσληθέο εηαηξίεο είλαη ην πην ζεκαληηθφ είλαη 

πψο κηα επηρείξεζε ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηελ νηθνδφκεζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο ζέζεο (Elmuti θαη Kathashala, 2001). Δίλαη γλσζηφ άιισζηε φηη νη 

Ακεξηθαλνί ζηεξίδνληαη ζηνλ αηνκηθηζκφ, ελψ νη Ιάπσλεο ζηεξίδνπλ ην ζχζηεκα 

εξγαζίαο ζηηο αξρέο ηνπ θνιεθηηβηζκνχ. Γηα λα δψζνπκε έλα παξάδεηγκα, ζηηο 

ηαπσληθέο εηαηξίεο νη εξγαδφκελνη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε νκάδεο κέρξη ηελ ηειηθή 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, ελψ νη Ακεξηθαλνί εξγαδφκελνη δε ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

απνθάζεηο ηεο εηαηξίαο θαη σο εθ ηνχηνπ απηφ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη απεηιή γηα 

ηελ δηαρείξηζε ηεο εηαηξίαο (Martin, Schelb, Snyder, θαη Sparling, 1992). Έηζη, απηέο 

νη πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ κεγάιε δπζθνιία ζηε δηαρείξηζε 

ησλ δπν εηαηξηψλ θαη λα επεξεάδνπλ έληνλα ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη γηα φινπο απηνχο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, έηζη λα εμνκαιπλζνχλ νη δηαθνξέο, ζα 

ρξεηαζηεί θαη νη δπν κεξηέο λα γλσξίδνπλ φζν γίλεηαη θαιχηεξα ηελ θνπιηνχξα ηεο 
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άιιεο εηαηξίαο πνπ ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο εθάζηνηε ρψξαο πνπ 

αλήθεη. 

Samsung 

Μηα ππνηηζέκελε ζπκκαρία ηεο Skype κε ηε Samsung ζα επηηξέςεη ζηε Samsung λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηερλνινγία ηεο Skype γηα ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο πνπ 

θαηαζθεπάδεη. Η Samsung είλαη κηα εηαηξία παγθφζκηνπ βειελεθνχο πνπ ηδξχζεθε 

ζηελ Κνξέα θαη είλαη γλσζηή σο παξαγσγφο εηαηξία εμαξηεκάησλ πςειήο 

ηερλνινγίαο, εμνπιηζκνχ ηειεπηθνηλσληψλ, νηθηαθψλ ζπζθεπψλ, αιιά θαη ζπζθεπψλ 

ήρνπ θαη βίληεν (Samsung, 2011). Μέζσ απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο ε Microsoft κπνξεί 

λα ιαλζάξεη θηλεηέο ζπζθεπέο ηεο Samsung κε ην δηθφ ηεο ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, ην 

Windows Mobile, νη νπνίεο ζα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αληαιιάζζνπλ δσξεάλ 

κελχκαηα θεηκέλνπ κεηαμχ ησλ ζπζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα ηεο Microsoft. Απηή ε ιεηηνπξγία ησλ ζπζθεπψλ κε Windows Mobile είλαη 

ήδε ζε ρξήζε ζε ζπζθεπέο πνπ παξέρνπλ άιιεο αληαγσληζηηθέο εηαηξίεο. Η Τπεξεζία 

κελπκάησλ πνπ αλαθέξνπκε πιένλ κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζηελ ηερλνινγία ηεο Skype. 

Απηή ε αιιαγή είλαη επίζεο επεξγεηηθή γηα ηε Samsung, θαζψο νη ρξήζηεο ησλ 

θηλεηψλ ζπζθεπψλ ηεο ζα επσθειεζνχλ απφ κηα ειεχζεξε αληαιιαγή κελπκάησλ 

θεηκέλνπ, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη πσο κπνξεί λα πξνθαιέζεη αχμεζε ησλ 

θαηαλαισηψλ πνπ αγνξάδνπλ ζπζθεπέο ηεο Samsung. Μηα άιιε πηζαλφηεηα πνπ 

κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα νη δηαζπλνξηαθέο ζπκκαρίεο είλαη ε δηαθνξά 

ζηε "θηινζνθία δηαρείξηζεο» θαη ησλ νξγαλσηηθψλ ηθαλνηήησλ. Γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα ππνζέζνπκε φηη νη δηεπζπληέο ησλ δχν εηαηξηψλ κπνξεί λα 

αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα ηεο ζπκβαηφηεηαο ζηε δηαρείξηζε (compatibility in 

management practices).  

χκθσλα κε ηελ παγθνζκίνπ θήκεο εηαηξία ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ, ηε McKinsey, 

ην 50% ησλ ζπκκαρηψλ πνπ δηαιχνληαη νθείιεηαη ζηελ θαθή δηαρείξηζε. Οη Kale θαη 

Singh (2009) αλαθέξνπλ φηη γηα λα ππάξρεη επηηπρεκέλε επηρεηξεκαηηθή ζρέζε είλαη 

ζεκαληηθφ λα επηιεγεί έλαο θαηάιιεινο κεραληζκφο ζπληνληζκνχ γηα ηελ απνθπγή 

αιιά θαη επίιπζε ζπγθξνχζεσλ, ν νπνίνο ζα είλαη θαηάιιεια ρηηζκέλνο αλάκεζα 

ζηνπο δπν εηαίξνπο θαη απηφο ν κεραληζκφο γηα λα ρηηζηεί ρξεηάδεηαη ρξφλν κεξηθέο 

θνξέο. ε απηφ ζελάξην, νη Elmuti θαη Kashala (2011) πξνηείλνπλ πσο γηα λα 

βειηησζεί ε δηαρείξηζε, ε Microsoft θαη ε Samsung ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ε 

θαζεκία ηα δηθά ηνπο καζήκαηα θαηάξηηζεο ζηα ζηειέρε ηνπο κε ηζηνξηθά ζηνηρεία 
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θαη δηαδηθαζίεο, έηζη ψζηε λα βνεζήζνπλ ηνπο δηεπζπληέο γηα λα δηαρεηξίδνληαη ηε 

ζρέζε ησλ δχν εηαηξηψλ πην ζσζηά. Έηζη, αλ θαη ηα δχν κέξε νξγαλψζνπλ εηδηθά 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ 

δχν εηαηξηψλ κπνξεί λα κεησζεί ε αβεβαηφηεηα θαη λα απμεζεί ην επίπεδν ηεο 

απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο. 

Linux 

Μπνξεί λα ππάξρνπλ δηάθνξνη ιφγνη γηα ηε ιήμε ησλ ζπκκαρηψλ, φπσο ε επίηεπμε 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ απφ θαη ηα δχν κέξε, νη δηαθνξέο ζηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο, ε αδπλακία αληαπφθξηζεο ηεο 

άιιεο εηαηξίαο φηαλ αιιάμνπλ νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηεο κηαο, νη ρξεκαηνπηζησηηθέο 

αλάγθεο. Αλεμάξηεηα απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ πξνθαιέζεη ηνλ 

ηεξκαηηζκφ, ε δηαδηθαζία πξέπεη λα δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο ζχκβαζεο (Yan θαη Luo, 2001). Μηα ζπκκαρία ηεο Skype κε ηε 

Linux δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ λα ελζσκαησζεί ε ηερλνινγία ηεο Skype ζην 

παξαπάλσ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Αιιά απηή ε ζπκκαρία δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα 

εηαηξηθά ζπκθέξνληα ηεο Microsoft. Δίλαη γλσζηφ φηη ην Linux είλαη έλα δσξεάλ 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη είλαη έλαο άκεζνο αληαγσληζηήο ηεο Microsoft. Γειαδή, ε 

Microsoft εθφζνλ εμαγνξάζεη ηε Skype ζα γίλεη άκεζνο ζπλεξγάηεο κε ηε Linux, 

πξάγκα αδχλαην. Λφγσ ησλ δηαθνξψλ ζηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο. ε ζπκκαρία 

απηή πξέπεη λα δηαιπζεί. 

 

Harvard University 

Μηα άιιε ζπλεξγαζία πνπ αμίδεη λα αλαιπζεί είλαη κηα θνηλνπξαμία έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο ηεο Skype θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Υάξβαξλη, ε νπνία δεκηνπξγήζεθε 

κε ζθνπφ λα πξνσζήζεη ηε δηαδηθηπαθή ηειεθσλία. Σα ηειεπηαία ρξφληα νη έξεπλεο 

δείρλνπλ πσο δελ ππήξρε ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηε βειηίσζε θαη ηελ θαηλνηνκία ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Ο ηεξκαηηζκφο ησλ ζπλεξγαζηψλ είλαη ζπλήζσο επηθίλδπλε 

θαη δαπαλεξή δηαδηθαζία. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ππνινγίζνπκε ηα ππέξ θαη ηα 

θαηά εθ ησλ πξνηέξσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε Microsoft απνθάζηζε αξρηθά λα 

κεηψζεη ηηο επελδχζεηο γη’ απηφ ην έξγν αιιά ηειηθά έγηλε αλαδηάξζξσζε ηεο 

ζπκθσλίαο θαη έηζη θαζφξηζε λένπο ζηφρνπο γηα ηελ έξεπλα. [15] 
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Οικονομικά Στοιχεία 

Η αληηκεηψπηζε ηεο ζπγρψλεπζεο απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο θαη ηνπο 

επελδπηέο θαίλεηαη λα εμαξηάηαη απφ ην πξίζκα κειέηεο ηεο. Γειαδή κε ην αλ 

θάπνηνο ζεσξεί πσο ηα ζηξαηεγηθά νθέιε ππεξέρνπλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θέξδνπο. Οη 

επελδπηέο απνθξίζεθαλ ζπιινγηθά «θαηαδηθάδνληαο» ηηο κεηνρέο ηεο Microsoft ζε 

πηψζε κεγαιχηεξε ηνπ 1% ην απφγεπκα πνπ δηεμαγφηαλ ε ζπκθσλία. 

Μεγάινο αξηζκφο αλαιπηψλ θαη φρη κφλν, δηεξσηήζεθαλ αλ ε αμία ησλ $8,5 δηο γηα 

κηα εηαηξία πνπ έραζε ηελ πεξαζκέλε ρξνληά $7δηο θαη ηεο νπνίαο ε ηθαλφηεηα λα 

είλαη πξαγκαηηθά θεξδνθφξνο ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε, είλαη αληηθεηκεληθή θαη 

ζψθξσλ. Η ηηκή είλαη ππεξδηπιάζηα ηεο αμίαο κηαο αξρηθήο ηηκήο πνπ ζα πεξίκελε 

θαλείο λα θνζηνινγεζεί ε Skype ζε κηα αλνηρηή πξνζθνξά. Αλαιπηέο ηεο UBS 

ραξαθηεξίδνπλ ηε ζπκθσλία ελ κέξεη αδηάθνξε, επηζεκαίλνληαο ηελ παξειζνληηθή, 

πξνβιεκαηηθή αληαπφθξηζε ηεο Microsoft ζηελ αθνκνίσζε κεγαιχηεξσλ εηαηξηψλ 

κεηά ηελ εμαγνξά ηνπο. [16] 

Πνξεία κεηνρήο 

Παξνπζηάδεηαη ε δηαθχκαλζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο Micorsoft ηελ πεξίνδν 

Ννέκβξηνο 2010 - Οθηψβξηνο 2011. Να ζεκεησζεί φηη ε επίζεκε αλαθνίλσζε ηεο 

εμαγνξάο ηεο Skype απφ ηε Microsoft έγηλε ζηηο 10 Μαΐνπ 2011. 

 

 

Πίλαθαο 4:Δηθόλα κεηνρήο ηεο Microsoftηελ πεξίνδν εμαγνξάο (Nasdaq) 
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη ζηνηρεία ηνπ δείθηε ηηκψλ Nasdaq πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηπρφλ κεηαβνιέο ησλ εκπιεθφκελσλ κεγεζψλ κεηά ηε ζπγρψλεπζε. 

 

 

Πίλαθαο 5: Σηκέο κεηνρήο Microsoft θαηά ηελ πεξίνδν εμαγνξάο (Nasdaq) 

 

Συμπεράςματα 

Με ηελ εμαγνξά ηεο Skype, ε Microsoft απέθηεζε ηε δπλαηφηεηα ζπλδηαιέμεσλ κε 

βίληεν θαη θσλή. Παξάιιεια κε απηφ ην πιενλέθηεκα έρεη πξνσζεζεί ε αλάπηπμε 
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θαη αχμεζε ηεο δεκνηηθφηεηαο πνιιψλ πξνγξακκάησλ θαη εθαξκνγψλ ηεο. Με απηήλ 

ηελ εμαγνξά, ε Microsoft απέθηεζε ζπλεξγαζίεο κε εηαηξίεο πνπ αλαπηχζζνπλ άιιεο 

ηερλνινγίεο θαη επλνήζεθε κε ηε δεκηνπξγία λέσλ ππεξεζηψλ. Η Microsoft έσο ηψξα 

πξνζέθεξε κφλν πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ, φκσο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη εηζάγεη 

ζηελ αγνξά λέεο εθαξκνγέο θαη κεηακνξθψζεθε επηηπρψο ζε κηα εηαηξία πνιιαπιψλ 

εθαξκνγψλ κπαίλνληαο δπλακηθά ζε λέεο αγνξέο. πλνςίδνληαο ελ ζπληνκία, κε ηε 

δηαηήξεζε ή ηελ αιιαγή πνπ ππήξμαλ κε ζπλεξγαζίεο πνπ έθαλε ε Microsoft ζηελ 

πξνζπάζεηα λα απμήζεη ην δπλακηθφ ηεο κέζα απφ ηελ επέθηαζε λέσλ ππεξεζηψλ 

ζηνλ ηνκέα ησλ πξντφλησλ ηεο, λα απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαλαισηψλ, εκπνδίδνπλ 

ηνλ αληαγσληζκφ γηα έλα κεγάιν αληίπαιν έηζη ψζηε λα επεθηαζεί ζε παγθφζκην 

επίπεδν ζηηο λέεο αγνξέο. [36] 

Παξ' φια απηά, θάπνηεο απφ απηέο ηηο ζπλεξγαζίεο κπνξεί λα κελ ηθαλνπνηήζνπλ ηα 

θηιφδνμα ζρέδηα πνπ ηεο Microsoft, κπνξεί λα κελ επηηχρνπλ ηνπο πξσηαξρηθνχο 

ζηφρνπο ή αθφκα λα κε γίλνπλ παγθνζκίσο αληαγσληζηηθά ηα πξντφληα ηνπο, κε 

απνηέιεζκα λα κεηαβιεζνχλ ή αθφκα θαη λα ζηακαηήζνπλ. Δίλαη επίζεο πνιχ 

ζεκαληηθφ λα εθηηκεζνχλ νη πηζαλέο πξνθιήζεηο θαη νη θίλδπλνη πνπ παγθφζκηεο 

ζπλεξγαζίεο ζπλήζσο αληηκεησπίδνπλ, φπσο ε εθαξκνγή θαη ν ζπληνληζκφο κεηαμχ 

ησλ εηαίξσλ, ν θαζνξηζκφο ζαθψλ ζηφρσλ, ηα δηαπνιηηηζηηθά δεηήκαηα ζε δηεζλέο 

επίπεδν νη νπνίεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ηειηθά ζε κηα θησρή απφδνζε ή λα 

απνηχρνπλ. [17] 
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Twitter - Gnip 

Η Twitter ηδξχζεθε ην Μάξηην 2006 απφ ηνπο Jackson Dorsey, Evan Williams, Biz 

Stone θαη Noah Glass. Η Twitter είλαη έλα online κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ην 

νπνίν επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα ζπλδέεηαη κε φπνην αλαγλσξηζηηθφ επηζπκεί θαη λα 

ελεκεξψλεηαη κε ηηο αλαθνηλψζεηο ηηο νπνίεο έρεη αλαξηήζεη απηφο ν νπνίνο 

αθνινπζεί. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη ε έληνλε αιιειεπίδξαζε πνπ ππάξρεη 

κέζσ ησλ tweets πνπ κπνξεί λα θάλεη θάπνηνο, γξάθνληαο έλα θείκελν έθηαζεο κφλν 

140 ραξαθηήξσλ. 

 

Δηθόλα 9: Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Twitter 

 

 

Οη ελεξγνί ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζε θαζεκεξηλή βάζε ην Twitter ζηηο 31 

Μαξηίνπ 2014 ήηαλ 255 εθαηνκκχξηα. Σα έζνδα ηεο ίδηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ άγγηδαλ 

ηα 255 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, πνζφ πνπ μεπεξλά θαηά 119% ην πνζφ ηεο αληίζηνηρεο 

πεξζηλήο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Σν παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεη ηνπο ρξήζηεο ηνπ 

Twitter αλά γεσγξαθηθή ζέζε απφ ην 2012 θαη θάλεη κηα πξφβιεςε σο ην 2018. [18] 

http://www.skype.com/el/
https://www.crunchbase.com/organization/twitter
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Πίλαθαο 6: πξόβιεςε αξηζκνύ ρξεζηώλ ηνπ Twitter έσο ην 2018 

 

Η πξφβιεςε πνπ θαίλεηαη κάιινλ ζα πξέπεη λα αλεζπρεί ηα ζηειέρε ηεο εηαηξίαο 

αθνχ ηα λνχκεξα δελ θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα επλντθά γηα ηελ εηαηξία ζηηο 

ηέζζεξηο απφ ηηο πέληε πεξηνρέο. ην Twitter ππάξρνπλ 982 εθαηνκκχξηα 

ινγαξηαζκνί, απφ ηνπο νπνίνπο ηα 241 εθαηνκκχξηα είλαη ελεξγνί θάζε κήλα, ηα 43,2 

εθαηνκκχξηα θάλνπλ πάλσ απφ έλα tweet ηελ εκέξα, ελψ 419 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο 

έθαλαλ ην ηειεπηαίν ηνπο tweet πξηλ απφ έλα κήλα. Βέβαηα ππάξρνπλ αξθεηνί 

παζεηηθνί ρξήζηεο πνπ απιά παξαθνινπζνχλ ηα γεγνλφηα [19]. 

Η Gnip ζεσξείηαη ν κεγαιχηεξνο θαη πην έκπηζηνο πάξνρνο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

απφ θνηλσληθά δίθηπα, δειαδή ηα επνλνκαδφκελα “social data”. Ιδξχζεθε ην 2008 θαη 

ήηαλ ε πξψηε εηαηξία πνπ επηρείξεζε λα εξγαζηεί ζην θνκκάηη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

social data ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Η Gnip πξνζθέξεη πξφζβαζε ζε δεδνκέλα απφ 

δεθάδεο θνηλσληθά δίθηπα, ρξεζηκνπνηψληαο έλα API. Μέρξη ηψξα ππνινγίδεηαη φηη 

έρεη γίλεη ε επεμεξγαζία 2,3 ηξηζεθαηνκκπξίσλ tweets, ηα νπνία δεκνζηεχνληαη κε 

ξπζκφ πεξίπνπ 500 εθαηνκκπξίσλ tweets ηελ εκέξα. [20] 

http://www.businessinsider.com/where-twitters-users-are-coming-from-2014-5
https://gnip.com/
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Δηθόλα 10: Πιεξνθνξίεο γηα ηε Gnip 

Απνηειεί ηνλ πξψην ζπλεξγάηε ηεο Σwitter, φηαλ εθείλε απνθάζηζε λα δηαζέζεη ηα 

δεδνκέλα ηνπ θνηλσληθνχ ηεο δηθηχνπ πξνο ηνλ θαζέλα, ην 2010. Έπεηηα ππήξμαλ 

ζπλεξγαζίεο κε ηηο Tumblr, Foursquare, Word Press θ.α. Η Gnip πξνζθέξεη social 

data ζε πειάηεο αλά ηνλ θφζκν ζε παξαπάλσ απφ 40 ρψξεο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά 

ηνπο, παξέρνπλ αλαιχζεηο θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ ζην 95% ησλ εηαηξηψλ πνπ 

αλήθνπλ ζηε ιίζηα Fortune 500. θαη απαζρνιεί ζπλνιηθά 85 ππαιιήινπο. 

 

Το χρονικό τησ ςυμφωνίασ 

Η Twitter ήδε απφ ην 2013 δείρλεη κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εμαγνξά εηαηξηψλ πνπ 

επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα. Αλ θνηηάμνπκε πξνο ην παξειζφλ εληνπίδνπκε πσο ε 

εηαηξία έρεη πξνβεί ζηηο παξαθάησ εμαγνξέο γηα ηηο νπνίεο, εχθνια κπνξεί λα 

παξαηεξήζεη θαλείο, πσο ηα πνζά πνπ δαπαλνχληαη είλαη ηδηαίηεξα κεγάια. Αο 

ξίμνπκε κηα καηηά: 

1. Crashlytics: εμαγνξάζηεθε ηνλ Ιαλνπάξην 2013 γηα $38.2 εθαηνκκχξηα. 

Αλαπηχζζεη εθαξκνγέο αλαθνξψλ ζθαικάησλ θαη αλάιπζεο γηα 

πξνγξακκαηηζηέο ινγηζκηθνχ γηα θηλεηά ηειέθσλα.  

2. Bluefin Labs: εμαγνξάζηεθε ην Φεβξνπάξην 2013 γηα ην πνζφ ησλ $67.3 

εθαηνκκχξηα: Παξέρεη δεδνκέλα social TV analytics ζε δηαθεκηζηέο. 

3. MoPub: εμαγνξάζηεθε ην 2013 γηα $350 εθαηνκκχξηα Η MoPub είλαη κηα 

εηαηξία αληαιιαγήο δηαθεκίζεσλ γηα θηλεηά ηειέθσλα.  

https://www.crunchbase.com/organization/gnip
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Δμαγνξά 5 αθφκα κηθξφηεξσλ εηαηξηψλ  κε ζπλνιηθφ πνζφ πνπ θηάλεη ηα $13.2 

εθαηνκκχξηα. 

Ο ζηφρνο βέβαηα απηψλ ησλ εηαηξηψλ είλαη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη φρη ε 

πξνβνιή ηνπ κέζνπ, έηζη ψζηε λα βγάινπλ θέξδε.  

Η Twitter δελ έκεηλε εθεί. πλέρηζε ηηο εμαγνξέο θαη έηζη ζηηο αξρέο ηνπ 2014 

πξνρψξεζε ζηελ εμαγνξά ηεο Second Sync, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ησλ 

Analytics πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ηειεζεαηψλ ηεο Αγγιηθήο 

ηειεφξαζεο, κε δεδνκέλα απφ ηα social media. Η Twitter ζεσξεί πνιχ ζεκαληηθή 

απηήλ ηελ εμαγνξά δηφηη πξνζδνθά λα επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα πνπ δεκνζηεχνληαη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν. Παξνπζηάδεη επίζεο ελδηαθέξνλ, γηαηί ε Twitter ζηελ νπζία 

“έθιεςε” ηε Second Sync απφ ηε Facebook. ε φιε απηήλ ηελ αθνινπζία εμαγνξψλ 

ησλ εηαηξηψλ πνπ επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα, ζπλέρεηα είρε θαη ε εμαγνξά ηεο Gnip 

ηνλ Απξίιην ηνπ 2014. Όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, ε Gnip είλαη απφ ηνπο 

θνξπθαίνπο παξφρνπο δεδνκέλσλ θαη αξρηθφο ζπλεξγάηεο ηεο Twitter. 

Οικονομικά ςτοιχεία 

Παξνπζηάδεηαη ε δηαθχκαλζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο Twitter ηελ πεξίνδν 

Γεθέκβξηνο 2013 - Οθηψβξηνο 2014. Να ζεκεησζεί φηη ε επίζεκε αλαθνίλσζε ηεο 

εμαγνξάο ηεο Gnip απφ ηελ Twitter έγηλε ζηηο 15 Απξηιίνπ 2014 έλαληη ηνπ πνζνχ 

ησλ $134 εθαηνκκπξίσλ. 

 

 

Πίλαθαο 7: Δηθόλα κεηνρήο ηεο Twitter ηελ πεξίνδν εμαγνξάο (Nasdaq) 
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη ζηνηρεία ηνπ δείθηε ηηκψλ Nasdaq πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηπρφλ κεηαβνιέο ησλ εκπιεθφκελσλ κεγεζψλ κεηά ηε ζπγρψλεπζε. 

 

Πίλαθαο 8: Σηκέο κεηνρήο Twitterθαηά ηελ πεξίνδν εμαγνξάο (Nasdaq) 
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Στρατηγικοί λόγοι εξαγοράσ 

Γηα λα επεμεξγαζηεί ηα δεδνκέλα ηεο ε Twitter, έρεη δψζεη ηελ άδεηα ζε εηαηξίεο πνπ 

ζπλεξγάδεηαη (outsourcing), έηζη ψζηε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν λα κπνξνχλ απηέο λα 

ηξαβάλε ηα δεδνκέλα θαη λα γίλεηαη ε επεμεξγαζία ηνπο άκεζα. Η Gnip είλαη ε 

εηαηξία πνπ έρεη ηε κεγαιχηεξε πξφζβαζε, αλάκεζα ζε άιιεο 3.  

Η Twitter ζπλεξγαδφηαλ κε ηε Gnip απφ ην 2010. Απηφ ζπλέβαηλε δηφηη ε Twitter δελ 

κπνξνχζε λα αληαπεμέιζεη απέλαληη ζε φιν απηφ ην κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ πνπ 

έπξεπε λα επεμεξγαζηεί. Γη' απηφλ αθξηβψο ην ιφγν έδηλε ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο 

(outsourcing) έλα κέξνο απηήο ηεο εξγαζίαο. 

Άξα, κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε πνιχ εχθνια γηα πνην ιφγν έγηλε απηή ε εμαγνξά 

απφ ηελ Twitter. Φπζηθά γηαηί ήζειε ε Twitter λα έρεη ηνλ άκεζν έιεγρν ηεο εηαηξίαο 

θαη λα κπνξεί λα εμάγεη πην άκεζα ηα απνηειέζκαηα πνπ ζέιεη. [21] 

Αλ θάλνπκε κηα ζχγθξηζε κε ηελ θχξηα αληαγσλίζηξηα εηαηξία, ηε Facebook, 

κπνξνχκε λα δνχκε πσο ην ηα έζνδα ηεο Twitter απφ ηηο δηαθεκίζεηο είλαη πέληε 

θνξέο ιηγφηεξα. 

Μπνξνχκε λα δνχκε πσο αλ θαη ηα θέξδε ηεο αδεηνδφηεζεο απμάλνληαη, ην πνζνζηφ 

ηνπο ζε ζρέζε κε ηα ζπλνιηθά θέξδε είλαη αληηζηξφθσο αλάινγα. Σν 2013, γηα 

παξάδεηγκα ηα θέξδε απφ ηελ αδεηνδφηεζε άγγηδαλ ηα $70 εθαηνκκχξηα, ελψ ηα 

ζπλνιηθά ήηαλ $665 εθαηνκκχξηα. Απηφ θπζηθά είλαη άιινο έλαο παξάγνληαο πνπ 

δηθαηνινγεί ην ελδηαθέξνλ ηεο Twitter λα εμαγνξάζεη ηε Gnip. [22] 

Σν πεξηνδηθφ Forbes κε άξζξν ηνπ ζεσξεί πσο ήηαλ αλαγθαία ε εμαγνξά απηή. Ο 

θχξηνο ιφγνο, είλαη πσο ε Twitter εθηηκά πσο κπνξεί λα έρεη θέξδε απφ ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξάγνληαη ζηελ πιαηθφξκα ηεο. Μεηά απφ απηήλ 

ηελ εμαγνξά, ινηπφλ, ε Twitter ζα είλαη ζε ζέζε λα επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα ηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα ηα εθκεηαιιεπηεί γηα ηνπο εκπνξηθνχο ζθνπνχο πνπ ζέιεη, έηζη ψζηε 

λα παξέρεη ζηηο ελδηαθεξφκελεο εηαηξίεο - πειάηεο ζηνρεπκέλε δηαθήκηζε. 

Πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο εμαγνξάο, ε Twitter είρε κηα νπδέηεξε νπηηθή πξνο ηελ 

πιαηθφξκα ηεο. Πιένλ ηψξα έρεη ζηξαθεί πξνο ηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ απφ ηα 

δεδνκέλα πνπ παξάγνληαη, πξάγκα ην νπνίν έρεη αχμεζε ηελ αμία ηεο πιαηθφξκαο. 

Απηφ είλαη κηα ζηξαηεγηθή αιιαγή πνπ νδήγεζε ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο 

εηαηξίαο. Αθφκε, κε ηελ πξνζζήθε ησλ έκπεηξσλ ζηειερψλ πνπ εξγαδφηαλ ήδε ζηε 
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Gnip, ε εηαηξία εθηφο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ, αχμεζε θαη ηελ πνηφηεηά 

ηεο. 

Άιινο έλα ζηξαηεγηθφο ιφγνο απηήο ηεο εμαγνξάο, ζχκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα 

Guardian, ήηαλ ε απάληεζε ηεο Twitter πξνο ηελ Apple, φπνπ ε δεχηεξε είρε 

πξνεγνπκέλσο εμαγνξάζεη ηελ Topsy έλαληη $200 εθαηνκκπξίσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2013. Η Twitter πξνζπάζεζε λα θξαηεζεί ζηελ 

αγνξά ζην πεδίν ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ αθνχ πιένλ έρνπλ παξακέλεη κφλν 2 

αλεμάξηεηνη πξνκεζεπηέο, νη Datashift θαη NTT Data. Πξνθαλψο, ε αμηνιφγεζε 

αλάκεζα ζηηο Gnip θαη Datashift βαζίζηεθε ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε, αθνχ ε 

θεθαιαηνπνίεζε ηεο πξψηεο ήηαλ ζηα $6,6 εθαηνκκχξηα, ελψ ηεο δεχηεξεο αλέξρεηαη 

ζηα $72 εθαηνκκχξηα. 

Η εμαγνξά ηεο Gnip δελ είλαη ε πξψηε πνπ έρεη πξνβεί ε Twitter. Πξηλ απφ απηήλ 

είρε εμαγνξάζεη ηε Second Sync θαη ηε Mesagraph. Δίλαη δπν εηαηξίεο απφ ηελ 

Δπξψπε πνπ ην πεδίν ηνπο είλαη ην Social TV, δειαδή επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα πνπ 

αλαξηνχλ νη ρξήζηεο δσληαλά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθπνκπψλ ηεο ηειεφξαζεο. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν ε Σwitter απνθηάεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα απέλαληη ζηνλ 

θχξην αληαγσληζηή ηεο, ηε Facebook αθνχ κπαίλεη ζην “παηρλίδη” ηεο real time 

επηθνηλσλίαο.[23] 

 

  



43 

 

Facebook - WhatsApp 

Η αλάγθε εμέιημεο ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αηφκσλ, γηα ιφγνπο πξνζσπηθήο 

αιιά θαη εκπνξηθήο ρξεζηκφηεηαο, έδσζε ην έλαπζκα γηα ηελ αλάπηπμε δηθηπαθψλ 

ηφπσλ, πνπ ηψξα απνθαινχκε Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο (Social Networking 

Services, SNSs). Σα SNSs δελ απνηεινχλ κφλν έλαλ ηνκέα αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο 

ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, αιιά έρνπλ πξνζδψζεη έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ζηε 

βηνκεραλία, ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ. 

Γηθαηνινγεκέλα ινηπφλ έρνπλ πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ζρεδφλ φισλ. 

Έρνπλ πξνεγεζεί πνιιά είδε SNSs πξηλ απφ ηελ επαλάζηαζε ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Πεξηζζφηεξα απφ απηά είλαη ελζσκαησκέλα ζε κηα πιήξε θαη ζπλεθηηθή ηδέα πνπ 

νλνκάδεηαη Social Networking Platform (SNP). Οη πην δηαδεδνκέλεο SNPs είλαη ην 

Facebook, ην LinkedIn, ην MySpace, ην Tumblr, ην Instagram, ην Google+ θαη ην 

Friendster. Οη δηαθνξέο κεηαμχ απηψλ ησλ κέζσλ έγθεηληαη ζην γξαθηθφ πεξηβάιινλ 

ηνπ ρξήζηε (Graphical User Interface, GUI), ζηνπο φξνπο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο 

δσήο, ηε δνκή, ηελ ππνζηήξημε, ηελ ηερλνινγηθή δηαζεζηκφηεηα, ππνζηεξίδνληαο έλα 

επξχ θάζκα ελδηαθεξφλησλ θαη πξαθηηθψλ. Οη πιαηθφξκεο απηέο δηαθέξνπλ επίζεο 

ζηελ έθηαζε κε ηελ νπνία ελζσκαηψλνπλ ηε λέα πιεξνθνξία θαη ηα εξγαιεία 

επηθνηλσλίαο, φπσο ε θνξεηή ζπλδεζηκφηεηα, ην blogging, ν δηακνηξαζκφο 

νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, ε δηαθήκηζε , ηα δηαδηθηπαθά παηρλίδηα θαη άιια 

αληίζηνηρα πξφζζεηα. 

Πξφζθαηα, δχν θνινζζνί ηνπ ρψξνπ ηεο ηερλνινγίαο, ε Facebook θαη ε WhatsApp, 

θαηάθεξαλ ηελ απφιπηε θπξηαξρία ζηνλ ρψξν, κε ηα δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, 

φπνπ άιινη ηζηφηνπνη πνηέ δελ είραλ ηφζν κεγάιν κεξίδην δεκνηηθφηεηαο. Σν 

Facebook ζπληζηά κηα δηαδηθηπαθή ππεξεζία θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ απφ κφλε 

ηεο απνηέιεζε κηα ξηδνζπαζηηθή θαηλνηνκία ζηνλ ηνκέα απηφ. Η ππεξεζία ηνπ 

WhatsApp Messenger είλαη κηα ηδηφθηεηε, ζπλδξνκεηηθή ππεξεζία άκεζσλ 

κελπκάησλ γηα θηλεηά ηειέθσλα λέαο γεληάο. [24] 

https://www.facebook.com/
https://www.whatsapp.com/?l=el
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Δηθόλα 11: Πιεξνθνξίεο γηα ηε Facebook 

Η WhatsApp απηνραξαθηεξίδεηαη ζαλ έλα πξνζσπηθφ δίθηπν αληαιιαγήο κελπκάησλ 

ζε πξνζσπηθφ ρξφλν πνπ επηηξέπεη εθαηνκκχξηα ρξεζηψλ παγθνζκίσο λα δηαηεξνχλ 

επηθνηλσλία κε ηνπο θίινπο θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπο. Βαζηθά πξφθεηηαη γηα κηα 

εθαξκνγή πνπ αληηθαζηζηά ηελ θιαζζηθή αληαιιαγή γξαπηψλ κελπκάησλ. Ο 

αλαιπηήο B. Evans αλαθέξεη φηη ην WhatsApp πηζαλψο έρεη επεθηαζεί πεξηζζφηεξν 

θαη απφ ηα sms. Η εηαηξία αλαθέξεη φηη έρεη πάλσ απφ 450 εθαη. ελεξγνχο ρξήζηεο 

παγθνζκίσο θαη πεξηζζφηεξνπο απφ 320 ελεξγνχο ρξήζηεο εκεξεζίσο. Σα αξηζκεηηθά 

απηά δεδνκέλα επεηεχρζεζαλ ζην κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ έρεη παξαηεξεζεί 

πνηέ ζηελ ηζηνξία ηεο εηαηξηθήο αλάπηπμεο. Μέζα ζε κφιηο 9 κήλεο ε εηαηξία 

αλαθνίλσζε 200 εθαη. ρξήζηεο, αξηζκφ πνπ μεπεξλνχζε θαηά πνιχ ηνλ αξηζκφ 

ρξεζηψλ ηνπ twitter. Κάζε κέξα πεξηζζφηεξνη απφ έλα εθαη. ρξήζηεο εγθαζηζηνχλ 

ηελ εθαξκνγή, μεθηλνχλ ηε ζπλνκηιία, θαη παξακέλνπλ ζπλδεδεκέλνη ζηελ εθαξκνγή 

πεξηζζφηεξν απφ ζε νπνηαδήπνηε άιιε εθαξκνγή. Δληππσζηαθφ είλαη ην γεγνλφο φηη 

ν αξηζκφο ησλ θαζεκεξηλψλ ρξεζηψλ απμήζεθε θαηά 72%. Να ζεκεησζεί φηη ν 

πξφηππνο ζηφρνο ζην ρψξν ηεο βηνκεραλίαο είλαη αλάκεζα ζην 10-20% θαη ειάρηζηεο 

εηαηξίεο θηάλνπλ ζην θνξπθαίν γηα ηα δεδνκέλα, 50%. Η εθαξκνγή δηαηίζεηαη πξνο 

εγθαηάζηαζε δσξεάλ γηα έλα ρξφλν θαη έπεηηα νη ρξήζηεο πιεξψλνπλ $0.99 ηνλ 

ρξφλν. [24] 

https://www.crunchbase.com/organization/gnip
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Δηθόλα 12: Υξήζηεο πνπ απαξηζκεί θάζε εθαξκνγή ηα 4 πξώηα ρξόληα δξαζηεξηόηεηαο 

 

Δηθόλα 13: Πιεξνθνξίεο γηα ηε WhatsApp 

ηηο 19 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2014, ήιζε ζηε δεκνζηφηεηα φηη ν Mark Zuckerberg 

(Facebook CEO) θαη ν Jan Koum (WhatsApp CEO) «ελψζεθαλ» κε έλα ζπκβφιαην 

19 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Με άιια ιφγηα δειαδή ε Facebook εμαγφξαζε ηελ 

WhatsApp κε απηφ ην ππέξνγθν πνζφ, γεγνλφο πνπ ηξνθνδφηεζε ζπδεηήζεηο θαη 

ελζηάζεηο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή απηή θίλεζε. Η Facebook ήηαλ ε πξψηε πνπ 

αλαθνίλσζε ηελ εμαγνξά ην Φεβξνπάξην, θαη ε FDT (Federal Trade Commission) ηελ 

ελέθξηλε ηνλ Απξίιην. Η Facebook θαη ε WhatsApp αλαθνίλσζαλ ηελ ηειεζθφξεζε 

ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε κηα ζχληνκε, θνηλή αλαθνίλσζε: «Αλππνκνλνχκε λα 

http://www.digibuzzme.com/why-did-facebook-acquire-whatsapp/
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAahUKEwjl_ePV8-XHAhWCuBoKHZaXATY&url=http%3A%2F%2Fwww.lycos.com%2F&usg=AFQjCNGvPnvlKUPlyXooljSvuRL5URukuQ&sig2=D6-t_mHzHoA_sZdXg-o0qw&bvm=bv.102022582,d.d2s
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ελψζνπκε αθφκε πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο ζε φιν ηνλ θφζκν, θαη λα ζπλερίζνπκε 

λα πξνζδίδνπκε αμία ζηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο WhatsApp απφ ηνπο ρξήζηεο». 

αλ κηα ππνζεκείσζε γηα ηνπο ρξήζηεο, ν J. Koum, ζπληδξπηήο ηεο WhatsApp θαη 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο, αλαθέξεη: «Γηα εζάο, ηνπο ρξήζηεο καο, ζα αιιάμεη απηφ: 

Σίπνηα». Η εμαγνξά νινθιεξψζεθε κε ηε ζπγρψλεπζε ηεο Merger Sub ζηε 

WhatsApp, (ε Πξψηε πγρψλεπζε, the First Merger) θαη θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

«Πξψηεο ζπγρψλεπζεο», ε Merger Sub έπαπζε λα ππάξρεη θαη ε WhatsApp έγηλε εμ 

νινθιήξνπ ζπγαηξηθή ηνπ Acquirer. Η πξνθχπηνπζα ζπγρψλεπζε ηεο First Merger 

πνπ πξνέθπςε πξνρψξεζε ζε ζπγρψλεπζε κε ηελ Acquirer, ε νπνία ζα ζπλερίζεη λα 

ππάξρεη ζαλ κηα πιήξσο εμαγνξαζκέλε ζπγαηξηθή ηεο εηαηξίαο. Η Facebook 

εμαγφξαζε ινηπφλ ηνλ θνινζζφ ηεο WhatsApp κέζσ κηαο δηαπξαγκάηεπζεο πνπ φπσο 

πξναλαθέξζεθε ζηνίρηζε $19 εθαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, δηαηέζεθαλ $12 εθαη. ζε 

απνζεκαηηθφ θαη $4 εθαη. ζε ξεπζηφ. Δπίζεο, έλα πνζφ ησλ $3 εθαη. 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο κνλάδεο πεξηνξηζκέλνπ απνζέκαηνο πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηνπο 

ηδξπηέο θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο WhatsApp, νη νπνίνη θαηνρπξψλνπλ ηηο ζέζεηο 

εξγαζίαο ηνπο γηα ηελ επφκελε ηεηξαεηία. Η Facebook εγγπήζεθε ζηνπο ηδξπηέο ηεο 

φηη ην WhatsApp ζα παξακείλεη ρσξίο δηαθεκίζεηο θαη φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο 

λα πξνδψζνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπο. Δίλαη γλσζηφ άιισζηε φηη ν Koum, ζαλ λέν 

κέινο ζην Γ. ηνπ Facebook ζα ζπλερίζεη λα πξναζπίδεηαη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

ρξεζηψλ ηνπ WhatsApp.  

Γελ ππάξρεη πην αμηφπηζην θαη πεηζηηθφ επηρείξεκα γηα ηελ viral αλάπηπμε ηνπ 

WhatsApp απφ ην γεγνλφο φηη φιε απηή ε επηηπρία έγηλε ρσξίο ηελ αλάγθε επέλδπζεο 

νχηε ελφο δνιαξίνπ ζηε δηαθήκηζε. ε αληίζεζε κε αληαγσληζηηθέο εηαηξίεο δελ 

επέλδπζαλ ηίπνηα γηα λα πξνζειθχζνπλ ηνπο ρξήζηεο θαη δελ πξνζέιαβαλ πνηέ 

ππεχζπλν δηαθήκηζεο ή δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Ωζηφζν, φπσο φιεο νη κεγάιεο 

επσλπκίεο, θαηάθεξε λα αλαπηχμεη έλαλ έληνλν ζπλαηζζεκαηηθφ δεζκφ κε ην ρξήζηε. 

Όιε ε ραξά θαη ε ηθαλνπνίεζε ινηπφλ πνπ κεηαθέξεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο 

εθαξκνγήο ζηνπο θίινπο ηνπο, είλαη θαη ε βάζε ηεο επηηπρεκέλεο αλάπηπμεο ηεο 

εηαηξίαο. 

Τπάξρνπλ πνιινί ιφγνη γηα λα είλαη θάπνηνο ελζνπζηαζκέλνο γηα ηα επφκελα ζηάδηα 

αλάπηπμεο ηεο εηαηξίαο. Ο ίδηνο ν Μ. Zuckerberg ππνζηεξίδεη ηελ αλάγθε ηνπ 
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απφιπηνπ «δεζίκαηνο» αλάκεζα ζην Facebook θαη ζην WhatsApp, φπσο αθξηβψο 

έθαλε θαη κε ην Instagram, ην νπνίν πξνψζεζε ζαλ κηα επέθηαζε ηνπ Facebook. 

Η Facebook εληζρχεη ηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο φπνπ αλεμάξηεηνη θαη 

πξσηνπφξνη επηρεηξεκαηίεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο εηαηξία, λα 

νξίζνπλ ηε δηθή ηνπο θαηεχζπλζε, λα εζηηάζνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπο θαη ζπγρξφλσο 

λα επσθειεζνχλ απφ ηελ εκπεηξία, ηηο παξνρέο θαη ηελ ππεξνρή ηεο Facebook. Η 

πξνζέγγηζε απηή είρε ηδηαίηεξα θαιά απνηειέζκαηα κε ην Instagram, θαη θαίλεηαη φηη 

θαη ε ζπλεξγαζία κε ηε WhatsApp ζα δηαρεηξηζηεί κε ηνλ ηξφπν απηφ. Η επσλπκία 

ηεο WhatsApp ζα δηαηεξεζεί, νη επηθεθαιείο ηεο ζα παξακείλνπλ ζην Mountain 

View, ν J. Koum έρεη ήδε ζέζε ζην Γ. ηεο Facebook θαη ην βαζηθφ πξντφλ ηεο 

WhatsApp, πνπ είλαη ε εθαξκνγή αληαιιαγήο κελπκάησλ, ζα ζπλερίζεη λα 

ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα απφ ηελ αληίζηνηρε ππεξεζία ηνπ Facebook (Messenger). 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκθσλίαο, φιεο νη θαηαβεβιεκέλεο κεηνρέο ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο WhatsApp θαη ε επηινγή απφθηεζεο κεηνρψλ ηεο WhatsApp ζα 

αθπξσζνχλ ζε αληάιιαγκα $4δηο ζε ξεπζηφ θαη 183,865,778 κεηνρέο ηεο ηάμεο Α ηεο 

Facebook (πνζφ πνπ αλαινγεί ζηα πεξίπνπ $12 δηο, βαζηδφκελνη ζην κέζν θιείζηκν 

ηηκψλ ησλ 6 εκεξψλ πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο ζπκθσλίαο, δειαδή πεξίπνπ 65,2650 αλά 

κεηνρή). Δπηπξνζζέησο, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκθσλίαο ε Facebookζα 

θαηαβάιιεη 45,966,444 κεηνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο WhatsApp (πνζφ πνπ 

αλαινγεί ζηα πεξίπνπ $3δηο βαζηδφκελνη ζην θιείζηκν ηηκψλ ησλ 6 εκεξψλ πνπ 

πξνεγήζεθαλ ηεο ζπκθσλίαο, δειαδή πεξίπνπ $65,2650 αλά κεηνρή). [24] 

 

Το χρονικό τησ ςυμφωνίασ 

Η Facebook θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκθσλίαο εθπξνζσπνχηαλ απφ ηηο 

ζπκβνπιεπηηθέο Allen & Company LLC θαη Weil, Gotshal & Manges LLP θαη ε θαη 

ε WhatsApp απφ ηελ Morgan & Stanley 

χκθσλα κε αμηφπηζηεο πεγέο ε φιε δηαπξαγκάηεπζε γηα ηελ ζπκθσλία δηήξθεζε 

δχν ρξφληα. Ο CEO ηεο Facebook, Mark Zuckerberg έθαλε πξψηνο ηελ θίλεζε, 

πξνζεγγίδνληαο ηνλ ηδξπηή θαη CEO ηεο WhatsApp Jan Koum, ηελ άλνημε ηνπ 2012. 

Έλα κήλα κεηά ηελ πξψηε θξνχζε, νη δχν επηρεηξεκαηίεο βξέζεθαλ απφ θνληά, αιιά 

παξά ηελ επηκνλή ηνπ Zuckerberg ε ζπδήηεζε δελ πξνρψξεζε. Ωζηφζν νη δχν 
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επηρεηξεκαηίεο δηαηήξεζαλ επαθή θαη έθηνηε αθνινχζεζαλ αξθεηέο αθφκε 

ζπλαληήζεηο. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ν Zuckerberg ελζνπζηάζηεθε ηφζν κε ηελ 

WhatsApp ζπλνςίδνληαη απφ ηνπο αλαιπηέο ζηα παξαθάησ βαζηθά ζεκεία. 

- Δίλαη ζίγνπξνο φηη ζα κπνξέζεη λα θηάζεη ηνπο 1 δηο ρξήζηεο ζε ειάρηζην ρξφλν. Με 

450 εθαη. ρξήζηεο κεληαίσο ην WhatsApp αλαπηχζζεηαη ζε αξηζκφ ρξεζηψλ 

ηαρχηεξα απφ ην Facebook, ην Instagram, ην Skype θαη ην Gmail. 

- Απφ ηνπο 450 εθαη. ελεξγνχο ρξήζηεο ην κήλα, ην 70% ζπλδέεηαη ζε θαζεκεξηλή 

βάζε. Πξφθεηηαη γηα έλα πνζνζηφ ζπλέπεηαο θαη πίζηεο ζηελ εθαξκνγή, πξσηνθαλέο 

γηα ηα δεδνκέλα αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ. Αξθεί λα ζθεθηεί θάπνηνο φηη ν Zuckerberg 

ππεξεθαλεχεηαη γηα ηελ θαζεκεξηλή ζχλδεζε ηνπ 60% πεξίπνπ ησλ ρξεζηψλ ηνπ 

Facebook, πνζνζηφ πνπ ην WhatsApp μεπεξλά θαηά πνιχ. 

- Ο Zuckerberg έρεη γεληθά επηθεληξψζεη ζε ηφζν δεκνθηιή πξντφληα, φζν 

αλακέλεηαη λα γίλεη ην WhatsApp φπσο ηα Tencent, Google search, YouTube, 

Facebook. Όια είλαη εμαηξεηηθά πνιχηηκα. 

Έηζη, ν Zuckerberg εζηίαζε ζηνλ Koum θαη εληέιεη κέζα ζηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2014, 

ζε έλα ηδηαίηεξα θηιηθφ θιίκα, φπσο άιισζηε ζπλάδεη θαη κε ηελ ηδηνζπγθξαζία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, έγηλε ε πξφηαζε ηεο ζπγρψλεπζεο. χκθσλα κε δειψζεηο πνπ 

αθνινχζεζαλ ν Zuckerberg θαίλεηαη λα είπε: Αο ελψζνπκε ηνλ θφζκν (Let's connect 

the World). Μάιηζηα γηα λα θάκςεη ηηο φπνηεο επηθπιάμεηο ηεο απέλαληη πιεπξάο, 

ηφληζε πσο δελ θαληάδεηαη κηα θιαζζηθή εμαγνξά, αιιά απνβιέπεη ζε κηα νπζηαζηηθή 

ζπλεξγαζία. Σφηε κάιηζηα ηέζεθε ζηνπο φξνπο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ε ζπκκεηνρή 

ηνπ Koum ζην Γ. ηεο Facebook. Ο Koum δήηεζε 2 κέξεο πξνζεζκία γηα λα 

ζπζθεθηεί κε ηνπο ζπληδξπηέο θαη λα επηζηξέςεη κε ηελ ηειηθή ηνπ απάληεζε. 

Η ζπγρψλεπζε ησλ δχν εηαηξηψλ κνλνπψιεζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

θφζκνπ ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο εμαγνξάο. Παξφια απηά ην πνιπηηκφηεξν ζηνηρείν 

ηεο ζπγρψλεπζεο γηα ηελ Facebook, πέξα απφ ηε ζπλερή αλάπηπμε ηεο, είλαη ε 

πξφζβαζε ζε πνιχηηκα δεδνκέλα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ζπλερίζεη λα παξέρεη ζηνπο 

πειάηεο ηεο ηηο πξνζνδνθφξεο ππεξεζίεο ηεο. Όζν ε νξηζηηθνπνίεζε ηεο εμαγνξάο 

ήηαλ ζε εθθξεκφηεηα γηα έγθξηζε απφ ηελ Ρπζκηζηηθή Αξρή, έγηλε γλσζηφ φηη ζε 

πεξίπησζε απφθιηζεο απφ ηελ αξρηθή ζπκθσλία, ε Facebook έρεη δεζκεπηεί ζε 

θαηαβνιή ελφο δηζεθαηνκκπξίνπ δνιαξίσλ ζε κεηξεηά θαη ελφο δηζεθαηνκκπξίνπ 
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δνιαξίσλ ζε κεηνρέο, ζηε WhatsApp. Απφ κηα ζθνπηά απηφ θαίλεηαη παξάινγν 

θαζψο είλαη έλα ζεκαληηθφ πνζφ ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ Facebook, αιιά 

ζθεπηφκελνη καθξνπξφζεζκα ζα επηηξέςεη ζηε Facebook λα επεθηείλεη ην δίθηπν ησλ 

ζπλεξγαδνκέλσλ εηαηξηψλ ζε έλα κεγάιν εχξνο ππεξεζηψλ, πέξα απφ ηνλ αξρηθφ ηεο 

ηζηφηνπν. Δπηπιένλ πξνζδίδεη ζηελ εηαηξία έλαλ ελδηαθέξνληα ξφιν ζην πεδίν ησλ 

αλαπηπζζφκελσλ αγνξψλ. 

Οικονομικά ςτοιχεία 

Παξνπζηάδεηαη ε δηαθχκαλζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο Facebook ηελ πεξίνδν 

Αχγνπζηνο 2013 - Αχγνπζηνο 2014. Να ζεκεησζεί φηη ε επίζεκε αλαθνίλσζε ηεο 

εμαγνξάο ηεο Whatsapp απφ ηελ Facebook έγηλε ζηηο 19 Φεβξνπαξίνπ 2014. 

 

 

Πίλαθαο 9: Δηθόλα κεηνρήο ηεο Facebook ηελ πεξίνδν εμαγνξάο (Nasdaq) 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη ζηνηρεία ηνπ δείθηε ηηκψλ Nasdaq πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηπρφλ κεηαβνιέο ησλ εκπιεθφκελσλ κεγεζψλ κεηά ηε ζπγρψλεπζε. 

Με θφθθηλε επηζήκαλζε είλαη ε εκεξνκελία πνπ αλαθνηλψζεθε ε ζπγρψλεπζε ησλ 2 

εηαηξηψλ. Αληηιακβαλφκαζηε πσο δελ έγηλε θάπνηα ηδηαίηεξα κεγάιε κεηαβνιή ζηελ 

ηηκή θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο ηεο Facebook. Απηφ φκσο πνπ θαίλεηαη μεθάζαξα είλαη 

πσο ηελ επφκελε κέξα δηπιαζηάζηεθε ν φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ αγνξαπσιεζίαο ν 

νπνίνο έθηαζε ηα $130 εθαηνκκχξηα. Φαίλεηαη πσο απηή ε θίλεζε ηεο Facebookδελ 

άθεζε απαζή ηε ρξεκαηηζηεξηαθή θνηλφηεηα. 
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Πίλαθαο 10: Σηκέο κεηνρήο ηεο Facebook ηελ πεξίνδν εμαγνξάο (Nasdaq) 

 

Στατιςτική ανάλυςη 

Μηα έξεπλα δηεμήρζε αλάκεζα ζε 2500 άηνκα πνπ ζπληζηνχλ ρξήζηεο θαη ησλ 2 

ππεξεζηψλ ζπγρξφλσο. Οη ειηθηαθέο νκάδεο αθνξνχζαλ άηνκα κεηαμχ θαη 15 θαη 60 

εηψλ, θαη ησλ δπν θχισλ, ηφζν εξγαδνκέλσλ φζν θαη θνηηεηψλ. πληάρζεθε έλα 

εξσηεκαηνιφγην θαη αθνινχζεζε ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Σα 

απνηειέζκαηα παξνπζηάζηεθαλ ζε κηα θιίκαθα κεηαμχ ηνπ 0 θαη ηνπ 10. Η ζχγθξηζε 

ησλ 2 ππεξεζηψλ δηαρσξίζηεθε ζε 3 επξχηεξεο θαηεγνξίεο: 
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 1
o
 Υαξαθηεξηζηηθά ρξεζηκφηεηαο → Σα ραξαθηεξηζηηθά ρξεζηκφηεηαο ηεο 

Facebook θαη ηεο WhatsApp αλαιχνληαη θαη απεηθνλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 11.  

 

Πίλαθαο 11: πγθξηηηθόο πίλαθαο ραξαθηεξηζηηθώλ ρξεζηκόηεηαο ηνπ Facebook & Whatsapp 

Απεηθνλίδεη κηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 2 θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ. Ο δηακνηξαζκφο θσηνγξαθηψλ θέξεηαη λα είλαη ζρεδφλ ζηα ίδηα επίπεδα θαη 

ζηα 2 κέζα, έρνληαο θαιά ραξαθηεξηζηηθά ζπκπίεζεο. Σφζν ε Facebook φζν θαη ε 

WhatsApp ρξεζηκνπνηνχλ θψδηθα απσιεζηηθήο ζπκπίεζεο (Lossy compresion). Η 

WhatsApp ρξεζηκνπνηεί αιγφξηζκνπο βειηηζηνπνίεζεο ηεο εηθφλαο ζχκθσλα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο νζφλεο, θαζψο πξφθεηηαη γηα εθαξκνγή θπξίσο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο. 

 

Πίλαθαο 12: ηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Facebook & WhatsApp 

http://www.ijens.org/Vol_14_I_04/141204-5757-IJECS-IJENS.pdf
http://www.ijens.org/Vol_14_I_04/141204-5757-IJECS-IJENS.pdf


52 

 

Η Facebook ζην πεδίν ηνπ ζρνιηαζκνχ θαη ηεο αθνινχζεζεο (following) έρεη 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαζψο εκπεξηέρεη ραξαθηεξηζηηθά δηακνηξαζκνχ θαη 

αξεζθείαο (like). Δπηπιένλ, εκπεξηέρεη αξθεηά ζηνηρεία ηδησηηθφηεηαο. ηνλ ηνκέα 

ηνπ δηακνηξαζκνχ βίληεν ε WhatsApp μερσξίδεη θαζψο έρεη πνιχ θαιά ζρεδηαζκέλν 

θψδηθα ζπκπίεζεο. Μπνξνχκε επίζεο λα πξνζζέζνπκε ηελ ηνπνζεζία θαη ηα 

εκπιεθφκελα άηνκα ζε απηφ ην βίληεν γηα λα εληζρχζνπκε ηε δσληάληα ηνπ. ην πεδίν 

ηεο ηδησηηθφηεηαο επίζεο ε WhatsApp πξνπνξεχεηαη εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη έλα 

άηνκν πξέπεη λα γλσξίδεη ην θηλεηφ ελφο άιινπ ρξήζηε γηα λα ηνλ πξνζζέζεη ζαλ 

θίιν. Αληηζέησο, ε ηδησηηθφηεηα ζηε Facebook ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απιή γλψζε 

ηνπ νλφκαηνο ελφο αηφκνπ, πξάγκα πνπ ζπλεπάγεηαη ηνπιάρηζηνλ ηελ πξνβνιή 

βαζηθψλ ιεπηνκεξεηψλ. Με ηελ απνζηνιή ελφο βίληεν απηφκαηα ε WhatsApp 

βειηηζηνπνηεί ηελ αλάιπζε ηνπ ζχκθσλα κε ηε ζπζθεπή θαη ην Bandwidth. Δπίζεο, 

πεξηιακβάλεη εξγαιείν πεξηζηξνθήο. ηελ εθηφο ρξήζεο ιεηηνπξγία (Flying mode) ε 

WhatsApp έρεη πνιινχο ηξφπνπο γηα λα εηδνπνηήζεη ην ρξήζηε γηα ηελ παξαιαβή 

ελφο κελχκαηνο. Η Facebook σζηφζν δελ έρεη πξνζαξκνζηεί γηα εξγαζία εθηφο 

ζχλδεζεο ιεηηνπξγίαο. Σέινο, φζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ην πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο επίζεο ε WhatsApp θαίλεηαη λα έρεη πξνβάδηζκα. 

 

 2
ν
 Υαξαθηεξηζηηθά επηθνηλσλίαο → Σα αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά 

αλαιχνληαη θαη απεηθνλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 13.  

 

Πίλαθαο 13: Υαξαθηεξηζηηθά επηθνηλσλίαο 

Ο πίλαθαο 14 απεηθνλίδεη θαη αλαιχεη ζε βάζνο ηα εξγαιεία επηθνηλσλίαο ηεο 

Facebook θαη ηεο WhatsApp. ηα κελχκαηα νκηιίαο ε WhatsApp πξσηνπνξεί θαζψο 

δελ ππάξρεη αληίζηνηρν εξγαιείν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Facebook. Η θιήζε νκηιίαο 

εηζερζεί ζηε WhatsApp κεηά ηελ εμαγνξά ηεο απφ ηε Facebook. ηελ απνζηνιή 

κελπκάησλ ε WhatsApp επίζεο παξέρεη θαηλνηφκα εξγαιεία γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

θαηάζηαζεο ησλ απεζηαικέλσλ καο κελπκάησλ θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ ρξήζηε. Έλα 

http://www.ijens.org/Vol_14_I_04/141204-5757-IJECS-IJENS.pdf
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δηπιφ ζχκβνιν (Tickmark) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά κε ηελ 

παξάδνζε ηνπ κελχκαηνο καο. Σν πξψην tick αλαθέξεηαη ζηελ επηηπρή παξάδνζε ηνπ 

κελχκαηνο ζην δηαθνκηζηή θαη ην δεχηεξν ζηελ επηηπρή παξάδνζε ηνπ κελχκαηνο 

ζην ρξήζηε.  

 

Πίλαθαο 14: ηαηηζηηθή αλάιπζε ραξαθηεξηζηηθώλ επηθνηλσλίαο 

 

 3
ν
 Πξαγκαηηθνί ρξήζηεο (End user usage) → Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρξήζεο 

αλαιχνληαη θαη απεηθνλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 15.  

 

Πίλαθαο 15: Αλάιπζε ρξήζεο 

Η αλάιπζε ρξήζεο (End user Usage) παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 16. ην πεδίν απηφ 

ε Facebook πξνεγείηαη μεθάζαξα. Έσο ζήκεξα ε WhatsApp έρεη πξνζθέξεη εξγαιεία 

θπξίσο γηα αληαιιαγή κελπκάησλ θαη δηακνηξαζκφ θσηνγξαθηψλ. Η Facebook 

http://www.ijens.org/Vol_14_I_04/141204-5757-IJECS-IJENS.pdf
http://www.ijens.org/Vol_14_I_04/141204-5757-IJECS-IJENS.pdf
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παξέρεη πνιιέο δηεπθνιχλζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλαδήηεζε εξγνδνηψλ θαη επηηξέπεη 

ηελ αιιειεπίδξαζε καδί ηνπο. Μπνξεί θάπνηνο λα ζπκκεηέρεη ζηελ νκάδα ελφο 

νξγαληζκνχ θαη επίζεο λα επηηχρεη επηθνηλσλία κε κέιε ηνπ. ην πεδίν ηεο 

δηνξγάλσζεο γεγνλφησλ ε Facebook ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα δηαθξηηφ εξγαιείν 

δηαρείξηζεο εθδειψζεσλ, ππελζχκηζεο γελεζιίσλ θηι. Η άιιε θχξηα πεγή εηζφδνπ 

ηεο Facebook είλαη ε online πξνψζεζε. Η αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ (caching 

technology) παξέρεη έλα απνηειεζκαηηθφ κέζν αλάιπζεο ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ 

ρξήζηε θαη ηελ πξνβνιή δηαθεκίζεσλ βαζηζκέλσλ ζε απηέο.  

 

 

Πίλαθαο 16: ηαηηζηηθά δεδνκέλα αλάιπζεο ρξήζεο 

 

Περαιτέρω παρατηρήςεισ. 

Ηιηθηαθή δηαθχκαλζε ρξήζεο ηεο Facebook θαη ηεο WhatsApp 

ηνλ πίλαθα 17 παξαηίζεηαη ην πνζνζηφ ρξήζεο Facebook θαη WhatsApp αλά 

ειηθηαθέο νκάδεο. 

http://www.ijens.org/Vol_14_I_04/141204-5757-IJECS-IJENS.pdf
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Πίλαθαο 17: Ηιηθηαθή θαηαλνκή ρξεζηώλ 

 

Η ζπρλφηεηα ρξήζεο ζηηο ειηθίεο 15 έσο 40 εκθαλίδεηαη ζηα ίδηα πνζνζηά θαη γηα ηηο 

2 ππεξεζίεο. ηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο παξαηεξείηαη κηα απμεηηθή ηάζε ρξήζεο ηνπ 

Facebook γηα αξθεηνχο ιφγνπο. Οη θιήζεηο νκηιίαο θαη βίληεν δελ είλαη αθφκα 

αλεπηπγκέλεο ζε έλα θαιφ επίπεδν θαη ηα άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο ηείλνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα εξγαιεία επηθνηλσλίαο πεξηζζφηεξν απ’ φηη ηελ απιή πεξηήγεζε. 

Με ηελ ελζσκάησζε ηέηνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ε WhatsApp κειινληηθά, ζα θηλεζεί 

ζε κεγαιχηεξα πνζνζηά. 

Δπίπησζε ηεο ζπγρψλεπζεο Facebook - WhatsApp. Η εηθφλα 14 παξνπζηάδεη ηελ 

επίδξαζε ηεο ζπγρψλεπζεο Facebook - WhatsApp απφ ηε ζθνπηά ηνπ ρξήζηε. Απφ ην 

δηάγξακκα κπνξνχκε μεθάζαξα λα αληηιεθζνχκε ηε ζεηηθή ηεο επίπησζε. Δηδηθφηεξα 

ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Facebook έρεη ζεκεηψζεη ηεξάζηηα 

αχμεζε. ε γεληθέο γξακκέο ε ηθαλνπνίεζε ηνπ ρξήζηε, ε βειηηζηνπνίεζε ηνπ 

bandwidth θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηδησηηθφηεηαο επίζεο εληζρχζεθαλ. 

http://www.ijens.org/Vol_14_I_04/141204-5757-IJECS-IJENS.pdf
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Δηθόλα 14: Δπίπησζε ηεο ζπγρώλεπζεο ζηνπο ρξήζηεο 

 

Συμπεράςματα 

Η WhatsApp είλαη κηα επηηπρεκέλε εθαξκνγή κε πνηθίια πιενλεθηήκαηα γηα ην 

ρξήζηε. Παξέρεη ηα θαιχηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξεί λα παξέρεη κηα 

δηαδηθηπαθή εθαξκνγή αληαιιαγήο κελπκάησλ. Μέζσ απηήο κπνξεί λα γίλεη δπλαηή 

ε απνζηνιή απεξηφξηζησλ κελπκάησλ ζε θίινπο - ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο. Σν 

Facebook επίζεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ εμαηξεηηθά εξγαιεία επηθνηλσλίαο θαη 

εθαξκνγέο θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Σν ρξoλνιφγην, νη εθδειψζεηο αξεζθείαο θαη νη 

ππελζπκίζεηο είλαη ηα εθηφο ζπλαγσληζκνχ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Facebook. Θα 

κπνξνχζε λα γίλεη αθφκα θαιχηεξν αλ ε εθαξκνγή επέηξεπε ηελ απνζηνιή 

απεξηφξηζησλ κελπκάησλ δσξεάλ παγθνζκίσο. Απφ ηελ αλάιπζε, ζπκπεξαίλνπκε φηη 

θαη νη 2 εθαξκνγέο παξέρνπλ παξεκθεξείο ηθαλνπνηεηηθέο δηεπθνιχλζεηο πξηλ ηε 

ζπγρψλεπζε, κε εμαίξεζε ηελ πζηέξεζε ηεο WhatsApp ζηηο νπηηθναθνπζηηθέο 

θιήζεηο, γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη κεγαιχηεξν bandwidth θαη θαιχηεξε ηερληθή 

ππνζηήξημε. Μέζσ απηήο ηεο ζπγρψλεπζεο, άλνημε ν δξφκνο γηα ηελ πινπνίεζε θαη 

απηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ. Δπίζεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε, φπσο είλαη ε 

αλαδήηεζε εξγαζίαο θαη ε δηακφξθσζε αηδέληαο είλαη ππφ ζρεδηαζκφ θαη γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ WhatsApp. Οη κεγαιχηεξεο ειηθίαο ρξήζηεο απέρνπλ απφ ηελ 

εμνηθείσζε ηνπο κε ηελ εθαξκνγή ηεο WhatsApp. πκπεξαζκαηηθά, απφ ηε 

http://www.ijens.org/Vol_14_I_04/141204-5757-IJECS-IJENS.pdf
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ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε γίλεηαη πξνθαλέο φηη ε εμαγνξά ηεο WhatsApp 

ζπλείζθεξε ζηελ αθφκα ηαρχηεξε θαη επηηπρεκέλε αλάπηπμε ηεο Facebook. 

 

Περιπτώςεισ ανεπιτυχών ςυμφωνιών 

Όπσο επηζεκάλζεθε ζε αξθεηά ζεκεία, ε πνξεία πξνο κηα νινθιεξσκέλε ζπκθσλία 

πνπ ζα απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα κηα επηηπρεκέλε ζπλεξγαζία είλαη ρξνλνβφξνο θαη 

επψδπλε. Πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ μεθηλνχλ θαηαιήγνπλ ζε 

ζπκθσλία, θαη αθφκε κηθξφηεξν πνζνζηφ ζε κηα βηψζηκε θαη θεξδνθφξν 

ζπγρψλεπζε. Παξαθάησ παξαηίζεληαη νξηζκέλα παξαδείγκαηα ηέηνησλ πεξηπηψζεσλ. 

Microsoft - Intuit 

Ήδε αλαθέξζεθε ε κεγάιε ζεκαζία ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ζηελ έλαξμε θαη ηελ 

νινθιήξσζε κηαο δηαπξαγκαηεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ απνζθνπεί ζηελ ηειηθή 

ζπλέλσζε δχν εηαηξηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην «λαπάγην» ηεο 

ζπκθσλίαο ηεο Microsoft κε ηελ Intuit. Η απνηπρεκέλε δηαπξαγκάηεπζε νθείιεηαη ζε 

εμσγελείο παξάγνληεο θαη φρη ζε αζπκθσλία ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ.  

Σν 1994 ε Microsoft ζέιεζε λα πεηχρεη ηε κεγαιχηεξε εμαγνξά εηαηξίαο ινγηζκηθνχ 

πνπ είρε πξαγκαηνπνηεζεί πνηέ. Θα πξνρσξνχζε ζηελ απφθηεζε ηεο Intuit, εηαηξίαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ινγηζκηθνχ, δαπαλψληαο έλα πφζν $2 δηο. Η Microsoft δηέθξηλε 

ηελ επθαηξία πνπ παξνπζηάζηεθε θαζψο ε Intuit είρε ξαγδαία αχμεζε εζφδσλ ιφγσ 

ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ινγηζκηθνχ Quicken, ελφο πξνζσπηθνχ εξγαιείνπ 

νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ή ελαιιαθηηθά κηαο νηθνλνκηθήο αηδέληαο. Η Microsoft 

δηέζεηε ήδε έλα αληίζηνηρν πξφγξακκα, ην Money, ην νπνίν καδί κε ην Quicken 

ζπληζηνχζε πάλσ απφ ην 90% ηεο αγνξάο ζηνλ ηνκέα αληίζηνηρσλ ινγηζκηθψλ. Σνλ 

Απξίιην ηνπ 1995 ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο ησλ ΗΠΑ θψιπζε ηε δηαδηθαζία 

κελχνληαο ηελ, ζηεξηδφκελν ζην φηη ε ζπγρψλεπζε ησλ δχν εηαηξηψλ ζα νδεγνχζε ζε 

κνλνπσιηαθή δηάζεζε ηνπ πξντφληνο γεγνλφο πνπ ζα αχμαλε ηηο ηηκέο θαη θπζηθά ζα 

εμάιεηθε ηνλ αληαγσληζκφ. Η Microsoft θαη ε Intuit αλαθνίλσζαλ ηελ αηειέζθνξε 

ζπλέρηζε ηεο ζπκθσλίαο έλα κήλα κεηά. [29] 

 

  

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAAahUKEwjsvbqy8-XHAhXJ1hoKHTSBDkE&url=https%3A%2F%2Fwww.intuit.com%2F&usg=AFQjCNFC2gkPtJQs_6MCs4ig6Qc-H_BKXg&sig2=flIZYMmyFts0zlEsA_9WeA
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Terra Networks - Lycos 

Η Terra Networks S.A είλαη κηα Ιζπαληθή Πνιπεζληθή εηαηξία κε δηπιή έδξα ζε 

Ιζπαλία θαη Βξαδηιία. Μέξνο ηνπ Group Telefonica, ε Terra δηαρεηξίδεηαη έλα 

δηαδηθηπαθφ portal θαη ζπγρξφλσο παξέρεη ππεξεζίεο internet ζηηο Η.Π.Α, ηελ 

Ιζπαλία θαη 16 Λαηηληθέο ρψξεο ηεο ακεξηθαληθήο επείξνπ. Η Terra εηζήρζε ζηνλ 

Nasdaq θαη ζην Ιζπαληθφ ρξεκαηηζηήξην. Ιδξχζεθε ην 1999 θαη γξήγνξα αλαδείρζεθε 

ζε κεγάιν παίθηε ζην ρψξν ηνπ internet, θπξίσο κέζσ ηεο επηζεηηθήο ζηξαηεγηθήο 

πνπ πηνζέηεζε, απνθηψληαο πνιπάξηζκεο start-up επηρεηξήζεηο ζε Ιζπαλία θαη 

Κεληξηθή Λαηηληθή Ακεξηθή. [30] 

Σνλ Απξίιην ηνπ 2000 ε Terra εμέπιεμε ηηο αγνξέο κε ηελ απφθηεζε ηεο Lycos, ελφο 

ακεξηθαληθνχ portal, ζε κηα δηαδηθαζία αληαιιαγήο κεηνρψλ (stock swap) γηα $12.5 

δηο. Μέρξη ηφηε ε Lycos απνηεινχζε ηνλ ηξίην θαηά ζεηξά επηζθεςηκφηεηαο ηζηφηνπν 

ζηηο Η.Π.Α, ζχκθσλα κε ηελ εηαηξία αμηνιφγεζεο θαη εξεπλψλ Nielsen/Net Ratings 

θαη είρε ηζρπξή παξνπζία ζηηο Δπξσπατθέο θαη Αζηαηηθέο αγνξέο. Οη 

εκπεηξνγλψκνλεο αλέκελαλ φηη ε ζπλέλσζε ηεο Lycos κε ηελ θπξίαξρε Terra ζα είρε 

ζαλ απνηέιεζκα κηα παλίζρπξε εηαηξία πνπ ζα θπξηαξρνχζε ζηελ Λαηηληθή Ακεξηθή, 

ηθαλή λα αλακεηξεζεί θαη κε γίγαληεο ηνπ ρψξνπ φπσο ε AOL θαη ε Yahoo. Μέξνο 

ηεο ζπκθσλίαο ήηαλ επίζεο ν θνινζζφο ησλ media Bertelsmann, θάηνρνο κεγάινπ 

κεξηδίνπ ηεο Lycos ζηελ Δπξψπε.  

Παξφια απηά, νη αγνξέο ζηάζεθαλ κε αξλεηηζκφ ζηε ζπκθσλία, πξνθαιψληαο έλα 

ράζκα αλάκεζα ζηελ νλνκαζηηθή αμία ηεο ζπλαιιαγήο θαη ζηελ ηξέρνπζα ηηκή ηεο 

Terra Lycos, ηεο εηαηξίαο πνπ πξνήιζε απφ ηε ζπγρψλεπζε. Η ηηκή ηεο κεηνρήο πήξε 

ηελ θαηηνχζα, παξά ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηνπο επηδέμηνπο ρεηξηζκνχο ησλ εηδηθψλ ηεο 

Wall Street λα επηηχρεη απηή ε δηαζπλνξηαθή ζπγρψλεπζε. [31] 

Σν νξηζηηθφ πιήγκα ήξζε κεηά ηελ επαλάζηαζε-νξφζεκν ζην ρψξν ηνπ Παγθφζκηνπ 

Ιζηνχ, γλσζηήο σο .com Bubble. Η αμία ηεο ζπκθσλίαο – κακνχζ ησλ $12,5 δηο 

ππνηηκήζεθε κφιηο ζηα $4,6 δηο θαη ην ίδην ξαγδαία κεηψζεθαλ θαη ηα απνζεκαηηθά 

ησλ δχν ζπκπξαρζέλησλ εηαηξηψλ. [32] 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAahUKEwjl_ePV8-XHAhWCuBoKHZaXATY&url=http%3A%2F%2Fwww.lycos.com%2F&usg=AFQjCNGvPnvlKUPlyXooljSvuRL5URukuQ&sig2=D6-t_mHzHoA_sZdXg-o0qw&bvm=bv.102022582,d.d2s
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Πίλαθαο 18: Πνξεία κεηνρήο 

  

http://www.senat.fr/rap/r02-367/r02-367126.html
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Κεθάιαην 3
ν
 

Στόχοσ οι Start-up επιχειρόςεισ 

Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηειεπηαία ζηελ Διιάδα γηα ηηο λενθπείο επηρεηξήζεηο (start-up 

companies). Ο φξνο φκσο ζηηο δηεζλείο αγνξέο είλαη ηδηαίηεξα γλσζηφο εδψ θαη 

αξθεηέο δεθαεηίεο θαη ζπγρσλεχζεηο ζην δηεζλέο επίπεδν αθνξνχλ εμαγνξά ηέηνησλ 

λενθπψλ επηρεηξήζεσλ. Ωο εθ ηνχηνπ ζα γίλεη μερσξηζηή κλεία ζηνλ ηχπν ησλ 

επηρεηξήζεσλ απηψλ θαη ησλ ιφγσλ πνπ ηηο θαζηζηνχλ δειεαζηηθφ ζηφρν ησλ 

«επηζεηηθψλ» εμαγνξαζηξηψλ εηαηξηψλ. Θα γίλεη κηα πξνζπάζεηα απφδνζεο ηνπ φξνπ 

“start-up” επηρείξεζε ψζηε λα εμεγεζνχλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο κηα ηέηνηα 

επηρείξεζε γίλεηαη ζηφρνο εμαγνξάο απφ ηηο κεγαιχηεξεο. 

Ωο start-up επηρείξεζε ραξαθηεξίδεηαη κηα επηρείξεζε ή έλαο πξνζσξηλφο νξγαληζκφο 

πνπ έρεη ζηφρν λα αλαπηχμεη έλα θιηκαθνχκελν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν. Οη εηαηξίεο 

απηέο ήξζαλ πξφζθαηα ζην πξνζθήλην θαη βξίζθνληαη ζε ζηάδην αλάπηπμεο θαη 

έξεπλαο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο αγνξέο. Ο φξνο λενθπήο επηρείξεζε έγηλε γλσζηφο φηαλ 

πιήζνο επηρεηξήζεσλ κε θαηάιεμε .com, ηδξχζεθαλ ζην δηαδίθηπν. Σνλ ηειεπηαίν 

θαηξφ, ν φξνο λενθπήο επηρείξεζε έρεη ζπλδεζεί θπξίσο κε ηηο ηερλνινγηθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ σο ραξαθηεξηζηηθφ ηελ κεγάιε δπλακηθή αλάπηπμεο. Ο Paul 

Graham, ηδξπηήο κηαο απφ ηηο θνξπθαίεο λενθπείο επηρεηξήζεηο ηνπ θφζκνπ, νξίδεη σο 

λενθπή επηρείξεζε "ηελ εηαηξία πνπ έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε λα απμεζεί ηαρχηαηα. Σν 

λα είλαη κηα επηρείξεζε λενζχζηαηε δελ ζεκαίλεη φηη εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο 

λενθπνχο. Σν κφλν ζεκαληηθφ πξάγκα γηα κηα λενθπή επηρείξεζε είλαη ν ξπζκφο 

αλάπηπμεο θαη φηη ζέιεη λα γίλεη εηαηξία. (Ries, 2011) 

Μηα επηηπρεκέλε start-up είλαη ζπλήζσο θάηη θξέζθν ζηελ αγνξά θαη παξέρεη έλα 

θαηλνχξην πξντφλ πνπ δελ ππήξρε κέρξη πξφηηλνο. Έηζη, πξνζπαζψληαο απηέο νη 

επηρεηξήζεηο λα γίλνπλ θαιχηεξεο, απνξξνθψληαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο γηα λα έρνπλ 

θαη ην θεθάιαην γηα λα αλαπηπρζνχλ πεξηζζφηεξν ή αθφκα θαη λα απνθηήζνπλ ηελ 

ηερλνγλσζία πνπ ίζσο θάπνπ πζηεξνχλ. 

Έηζη κπνξεί λα εθινγηθεπηεί ε επέλδπζε ηεο Facebook, πνπ δαπάλεζε ην ηεξάζηην 

πνζφ ησλ $19 δηο γηα λα απνθηήζεη ηε WhatsApp πνπ ήηαλ κηα κηθξή επηρείξεζε ησλ 

20 εξγαδνκέλσλ. Δπηπιένλ, κπνξεί ε Skype θαη ε Gnip λα κελ ήηαλ ηφζν κηθξνχ 

κεγέζνπο, φκσο μεθίλεζαλ απφ κηα ηδέα, κηα ηδέα κηαο start-up, αλαπηχρζεθαλ θαη 
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έγηλαλ επηρεηξήζεηο. Έθηαζαλ κεηά ζε θάπνην ζεκείν πνπ έγηλαλ ζηφρνο γηα ηηο 

κεγαιχηεξεο θαη έηζη εμαγνξάζηεθαλ απφ απηέο. [25] 

ηελ παξαθάησ εηθφλα απνδίδεηαη ίζσο κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν γηα πνην ιφγν νη start-

up επηρεηξήζεηο γίλνληαη ζηφρνο πξνο εμαγνξά ή ζπγρψλεπζε απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

εηαηξίεο. ηελ εηθφλα 15 (Μεγαιχηεξν κέγεζνο ζην Παξάξηεκα) πεξηγξάθνληαη φιεο 

νη εμαγνξέο πνπ έθαλε ε Google ηελ πεξίνδν 2001 - 2013 έηζη ψζηε λα αλαπηπρζεί 

ζηνπο ηνκείο πνπ εηδηθεχεηαη θαη νη νπνίνη είλαη: 

 9 εμαγνξέο γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο 

 28 εμαγνξέο γηα εθαξκνγή θπιινκεηξεηή θαη πεξηήγεζεο (Chrome) 

 16 εμαγνξέο γηα εθαξκνγέο θηλεηήο ηειεθσλίαο (Android) 

 10 εμαγνξέο γηα εθαξκνγή κεηάδνζεο βίληεν (YouTube) 

 14 εμαγνξέο γηα εθαξκνγέο δηαθεκίζεηο (Google ADS) 

 22 εμαγνξέο γηα εθαξκνγέο δηαθήκηζεο κέζσ ραξηψλ (Geocommerce) 

 15 εμαγνξέο γηα θνηλσληθά δίθηπα 

Μπνξεί θαλείο λα αληηιεθηεί πνιχ εχθνια γηα πνην ιφγν νη start-up είλαη ζηφρνο γηα 

ηηο ήδε κεγάιεο εηαηξίεο. Οη start-up έρνπλ δειαδή, ζπλήζσο, θάηη λέν θαη θαηλνηφκν, 

έρνπλ επηθεληξσζεί ζε απηφ ην θνκκάηη γηα ην νπνίν αζρνιήζεθαλ θαη έηζη έρνπλ 

πξνζθέξεη κε ηε δηθή ηνπο εθαξκνγή θάηη μερσξηζηφ πνπ δελ ππήξρε πξνεγνπκέλσο 

ζηελ αγνξά. Έηζη ινηπφλ, δφζεθε θίλεηξν ζηηο κεγάιεο εηαηξίεο λα δαπαλήζνπλ 

πνιιέο θνξέο αθφκα θαη ππέξνγθα πνζά έηζη ψζηε λα εληάμνπλ απηέο ηηο εηαηξίεο ζην 

δπλακηθφ ηνπο γηα λα παξέρνπλ απηά ηα πξσηνπνξηαθά πξντφληα ή ππεξεζίεο ηα 

νπνία δελ ηα είραλ πξνεγνπκέλσο. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο απηφ ζπκθέξεη θαη ηηο 2 εηαηξίεο, δηφηη ε εμαγνξάδνπζα 

εηαηξία έρεη ακέζσο ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία εληαγκέλε ζην δπλακηθφ ηεο θαη 

«βγάδεη» απφ ηελ αγνξά έλαλ αληαγσληζηή. Απφ ηελ άιιε ε εμαγνξαζκέλε εηαηξία, 

εληαγκέλε πιένλ ζην πξνζσπηθφ ηεο εμαγνξάδνπζαο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ειεχζεξα φιεο ηηο ππεξεζίεο θαη εξγαιεία πνπ ήδε θαηέρεη ε πξψηε.  
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Δηθόλα 15: Δμαγνξέο ηεο Google από ην 2001 έσο 2013 

 

Συμπερϊςματα 

Όπσο ήδε πξναλαθέξζεθε νη ζπγρσλεχζεηο θαη νη εμαγνξέο αλάκεζα ζηηο εηαηξίεο 

γίλνληαη γηα ζηξαηεγηθνχο ιφγνπο. Έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο είλαη γηα λα 

θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηεο κηαο εηαηξίαο κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ή ησλ πξντφλησλ πνπ 

παξάγεη ε άιιε. Έλαο δεχηεξνο εμίζνπ ζεκαληηθφο ιφγνο είλαη γηα λα επεθηείλεη ηηο 

ππεξεζίεο ηεο ζε έλαλ άιιν θιάδν παξεκθεξή κε ην δηθφ ηεο ή αθφκα θαη γεληθφηεξα 

λα παξάγεη άιιν πξντφλ ή ππεξεζία. Θα αθνινπζήζεη κηα πξνζπάζεηα βαζχηεξεο 

θαηαλφεζεο ησλ ιφγσλ πνπ νδήγεζαλ ινηπφλ ζηηο πξναλαθεξζείζεο ζπγρσλεχζεηο. 

Η πεξίπησζε ηεο Microsoft κε ηε Skype ζπληζηά γηα πνιινχο ηελ εμαγνξά πνπ ίζσο 

δε ρξεηαδφηαλ λα γίλεη ή αθφκα θη αλ ρξεηαδφηαλ, ππεξεθηηκήζεθε ε αμία ηεο Skype 

θαη δαπαλήζεθε έλα ππέξνγθν πνζφ. Δμεηάδνληαο ηελ θαηάζηαζε πνπ πξνεγήζεθε, 

ήηαλ πξνθαλέο πσο ε Microsoft βξηζθφηαλ ζε κηα πεξίνδν πνπ ήζειε λα αλαγελλεζεί 

θαη λα πξνρσξήζεη ζε κηα λέα επνρή ηεο επηθνηλσλίαο. Δίρε ήδε δπν πνιχ αμηφπηζηα 

εξγαιεία, έλα γηα νηθηαθή ρξήζε θαη ην άιιν γηα επαγγεικαηηθή, πνπ νη ρξήζηεο ηεο 

ηα ρξεζηκνπνηνχζαλ θαζεκεξηλά. Λφγσ φκσο ηεο αχμεζεο ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπ 

Skype θαη ηεο αλάγθεο γηα πεξηζζφηεξε επηθνηλσλία πνπ ρξεηαδφηαλ νη ρξήζηεο, ε 

Microsoft απνθάζηζε λα κπεη δπλακηθά ζην ρψξν ηεο ηειεδηάζθεςεο απνθηψληαο ην 

παθέην ησλ κεηνρψλ ηεο Skype. ε απηφ δηεηέιεζε θαη ε δηνξαηηθφηεηα ηνπ CEO ηεο 
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Microsoft πνπ είδε πσο ε ρξήζε ησλ smartphones θαη tablets απμάλεηαη θαη 

πξνέβιεςε πσο ζηα επφκελα ρξφληα ζα απμεζεί ξαγδαία ε ρξήζε ησλ έμππλσλ 

ζπζθεπψλ. Ο ιφγνο απιφο. Απηέο νη ζπζθεπέο έρνπλ ελζσκαησκέλε θάκεξα θαη ν 

ρξήζηεο ζα έρεη ηε ζπζθεπή ζπλέρεηα καδί ηνπ. ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα κηα 

νξηδφληηα νινθιήξσζε γηαηί ε Microsoft απιά επέθηεηλε ην πξντφλ ηεο, παξέρνληαο 

ζηνπο ρξήζηεο ηεο θαιχηεξε εκπεηξία κε ηελ παξνρή ηνπ δπλαηνχ εξγαιείνπ, αιιά 

θαη ηνπ νλφκαηνο ηεο Skype. 

Κάζεηε νινθιήξσζε απφ ηελ άιιε απνηειεί ε πεξίπησζε ηεο Twitter, ε νπνία 

εμαγφξαζε ηελ Gnip, κηα εηαηξία ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ πνπ παξέρεη 

κεηά-δεδνκέλα ζηνπο πειάηεο ηεο. Η αχμεζε ησλ ρξεζηψλ πνπ είδε ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ε πιαηθφξκα ηεο Twitter δελ κπνξνχζε λα αληαπεμέιζεη ζηηο αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ ηεο θαη γηα πνιιά ρξφληα ζπλεξγαδφηαλ ήδε κε ηελ εμαγνξάδνπζα εηαηξία. 

Έηζη, φηαλ ε δηνίθεζε αληηιήθζεθε πσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε Twitter ήηαλ ν 

κεγαιχηεξνο θαη ίζσο ν κφλνο ζπλεξγάηεο ηεο Gnip, απνθάζηζε ε πξψηε λα 

εμαγνξάζεη ηε δεχηεξε έηζη ψζηε λα γιηηψζεη πεξαηηέξσ θφζηνο. 

Σέινο, ε Facebook κπνξεί λα είλαη κηα εηαηξία θνινζζφο ζε ζρέζε κε ηε WhatsApp, 

αιιά ζεσξείηαη πσο ε ζπκθσλία αλάκεζα ζηηο δχν αθνξνχζε κηα ζπγρψλεπζε θαη φρη 

εμαγνξά. Απηφ γίλεηαη θπξίσο γηαηί ν CEO ηεο Facebook ζέιεη λα ζεσξνχληαη νη 

εηαηξίεο πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ίζεο κε ηε Facebook, δείγκα ζηξαηεγηθήο. Η 

δεκνζηνπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο θαη νη αλαιχζεηο πνπ αθνινχζεζαλ θαηαδεηθλχνπλ φηη 

πξφθεηηαη μεθάζαξα γηα κηα νξηδφληηα νινθιήξσζε. Αθ’ ελφο ε Facebook έρεη ήδε 

δηθφ ηεο εξγαιείν ζπδήηεζεο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ηεο, αθεηέξνπ ην WhatsApp δελ 

εληάρζεθε ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Facebook, αιιά παξέκεηλε κηα μερσξηζηή εθαξκνγή 

ζηα θηλεηά ηειέθσλα. 

πλνπηηθά παξαηίζεληαη ηα είδε ησλ M&As ησλ παξαδεηγκάησλ πνπ πεξηγξάθεθαλ. 

Δηαηξία Δίδνο πγρώλεπζεο – Δμαγνξάο 

Microsoft Οξηδφληηα νινθιήξσζε 

Twitter Κάζεηε νινθιήξσζε 

Facebook Οξηδφληηα νινθιήξσζε 

 

Πίλαθαο 19: Δίδνο θάζε ζπγρώλεπζεο - εμαγνξάο αλά πεξίπησζε 
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Βέβαηα, παξφηη νη ζπγρσλεχζεηο θαη νη εμαγνξέο είλαη πιένλ θάηη θνηλφ, πνιπάξηζκεο 

έξεπλεο  δείρλνπλ φηη πνιιέο απφ απηέο κπνξεί λα απνηχρνπλ λα δψζνπλ ηελ αμία ηεο 

αγνξάο ή λα θέξνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ αλακέλνληαη. Γελ απνηεινχλ έλα εχθνιν 

εγρείξεκα κε εγγπεκέλεο ρξεκαηηζηεξηαθέο απνδφζεηο. Αληίζεηα ππάξρνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο εκπεηξηθήο θχζεσο γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζεηηθνχ 

απνηειέζκαηνο, αιιά θαη πνιιέο πεξηπηψζεηο φπνπ ε πνιππινθφηεηα ηνπ 

εγρεηξήκαηνο νδεγεί ζε κε επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Μία έθξεμε ζηηο εμαγνξέο θαη 

ζπγρσλεχζεηο ζπλήζσο ζεσξείηαη δεισηηθή ηεο εκπηζηνζχλεο ζηελ νηθνλνκία. 

Πξφζθαηεο ζπκθσλίεο θηινμελήζεθαλ ζε πξσηνζέιηδα, κε ρακνγειαζηνχο 

δηεπζχλνληεο ζπκβνχινπο θαη δηεπζπληέο, πνπ ζξηακβνινγνχλ γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο 

εηαηξίαο. Απφ ηηο αξρέο ηνπ ρξφλνπ 2008 νη ζπκθσλίεο ζηηο ΗΠΑ αλήιζαλ ζε $775,8 

δηο, ζρεδφλ 50% απμεκέλεο απφ ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ παξειζφληνο έηνπο. 

Ωζηφζν, ε κεγάιε θηλεηηθφηεηα δελ είλαη απαξαίηεηα ζπλψλπκε ηεο πγείαο ηεο 

νηθνλνκίαο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη εηαηξίεο απιψο επηδηψθνπλ λα απνθηήζνπλ 

επηπιένλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, επεηδή νη δηθέο ηνπο πξννπηηθέο αλάπηπμεο είλαη 

αλαηκηθέο. Η αχμεζε εζφδσλ ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ ΗΠΑ κεηψλεηαη ζηαζεξά ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία ζρεδφλ ζην 5% απφ ην 11,2% ην 2010, ζχκθσλα κε έθζεζε ηεο 

Citi-group. Βέβαηα, πάληνηε νη ζπγρσλεχζεηο θαη νη εμαγνξέο ήηαλ έλαο ηξφπνο γηα 

ηηο εηαηξίεο λα αγνξάζνπλ έσο έλα βαζκφ έζνδα. χκθσλα κε ηε Citi-group, 

«ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο φπσο νη ζπγρσλεχζεηο θαη νη εμαγνξέο, θαζψο θαη ε 

αλαδηάξζξσζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, έρνπλ θαηαζηεί χςηζηε πξνηεξαηφηεηα γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ». 

Οη εηαηξίεο ηείλνπλ λα επηθεληξψλνληαη ζηελ ελνπνίεζε πιηθψλ αγαζψλ, φπσο 

ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο, θαη ζηελ επίηεπμε ζπλεξγεηψλ θφζηνπο εηο βάξνο ησλ 

πειαηψλ ηνπο. Η εμηζνξξφπεζε κεηαμχ απηψλ ησλ ζεκάησλ θαη ηεο ελζσκάησζεο 

άπισλ αγαζψλ, φπσο άηνκα, δηαδηθαζίεο θαη δνκέο ζπρλά δελ πξνγξακκαηίδνληαη 

αξθεηά λσξίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ. Σν 

λα γλσξίδεη θαλείο απφ πνχ λα αξρίζεη είλαη ήδε θάηη πνιχ ζεκαληηθφ. Γηα λα είλαη 

επηηπρεκέλε κηα ζπγρψλεπζε θαη λα ηεξήζεη ηηο ππνζρέζεηο ηεο, νη νξγαληζκνί ζα 

πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ηα ζέκαηα απηά ελψ, ηαπηφρξνλα, ζα πξέπεη λα 

δηαρεηξηζηνχλ θαη ηα ξίζθα ηεο ελζσκάησζεο θαη ηεο εμαγσγήο ηεο κέγηζηεο αμίαο 

απφ απηφ. Δίλαη κηα δχζθνιε δηαδηθαζία εμηζνξξφπεζεο. Κξίζηκνη παξάγνληεο γηα 

ηελ επηηπρία ησλ ζπγρσλεχζεσλ & εμαγνξψλ: 
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 Η ζσζηή εμηζνξξφπεζε κεηαμχ άπινπ θαη πιηθνχ θεθαιαίνπ – απηφ ζεκαίλεη 

λα ιεθζεί ππφςε ην νξγαλσζηαθφ θεθάιαην (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ κνληέινπ θαη ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο), ην θεθάιαην 

ζρέζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζρέζεσλ κε πειάηεο θαη άιινπο 

ελδηαθεξφκελνπο) θαη ην αλζξψπηλν θεθάιαην - ησλ εηαηξηψλ πξνο 

ζπγρψλεπζε - απφ ηελ αξρή. 

 Η επίδξαζε ηεο εγεζίαο, ε νπνία βάδνληαο ηε λέα δηνηθεηηθή νκάδα ηεο 

ζπγρσλεπκέλεο εηαηξίαο λα εγεζεί ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, έηζη ψζηε νη 

ζπγρσλεπκέλεο πιεπξέο λα ζπκκεξηζηνχλ  ην λέν φξακα θαη ηηο λέεο αμίεο 

παξάιιεια. 

Οη θπξηφηεξεο δηαπηζηψζεηο αλαθνξηθά κε ηηο απνδφζεηο ησλ ζπκβαιιφκελσλ 

εηαηξηψλ ζε θηλήζεηο Δμαγνξψλ & πγρσλεχζεσλ είλαη νη αθφινπζεο: 

πλήζσο, γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ ηελ επίζεκε πινπνίεζε κηαο 

ζπκθσλίαο, νη κέηνρνη ησλ εηαηξηψλ πνπ εμαγνξάδνληαη, πθίζηαληαη αξλεηηθέο 

απνδφζεηο, θαζψο νη ελ ιφγσ εηαηξίεο δελ δηαθξίλνληαη απφ επλντθέο πξννπηηθέο κε 

απνηέιεζκα λα θηλνχληαη ζην πεξηζψξην ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε απφδνζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο πξνο εμαγνξά επηρείξεζεο θηλείηαη 

θαηά κέζν φξν θάησ απφ ηε κέζε απφδνζε ηεο αγνξάο. 

Η καθξνρξφληα απφδνζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο εμαγνξάζηξηαο εηαηξίαο, πξηλ ηελ 

εμαγνξά είλαη βαζηθά ζεηηθή. Γηα παξάδεηγκα, νη επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο, πνιιέο 

θνξέο “αλαδεηνχλ” πξννπηηθέο γηα Δμαγνξέο & πγρσλεχζεηο κε ζθνπφ ηε ζηαζεξή 

κεγέζπλζή ηνπο. Πεξίπνπ θαηά ην ρξφλν ηεο αλαθνίλσζεο ηεο ζπκθσλίαο, αλ θαη ηα 

ζηνηρεία ή νη ελδείμεηο είλαη δχζθνιν λα κεηαθξαζηνχλ ζε απφιπηνπο φξνπο, νη 

απνδφζεηο γηα ηνπο κεηφρνπο ηεο εμαγνξάζηξηαο εηαηξίαο είλαη γεληθά κηθξέο, θαζψο 

έρεη ήδε πξνεμνθιεζεί ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο απφ ηελ ίδηα ηε ρξεκαηηζηεξηαθή 

αγνξά. Δίλαη επίζεο γλσζηφ φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πξνζδνθψκελσλ σθειεηψλ 

ησλ εθάζηνηε θηλήζεσλ γηα ηνπο “αγνξαζηέο” αληαλαθιψληαη ήδε ζηηο ηηκέο ησλ 

κεηνρψλ ηνπο αξθεηά πξηλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ησλ αληίζηνηρσλ ζπκθσληψλ. 

Ο “ρνξφο” ησλ εμαγνξψλ δηαθξίλεηαη πνιιέο θνξέο απφ νμχηαην αληαγσληζκφ, ψζηε 

πξαθηηθά ε ηηκή βάζεη ηεο νπνίαο επηηπγράλεηαη κία ζπγθεθξηκέλε εμαγνξά δελ 

επηθέξεη νηθνλνκηθά νθέιε πξνο ηελ εμαγνξάζηξηα εηαηξία. Δπίζεο, ζπκβαίλεη ε 

εμαγνξά λα αλαπαξηζηά κία κεδεληθήο θαζαξήο παξνχζαο αμίαο επέλδπζε δηφηη 
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“πιεξψζεθε” ζηελ “αθξηβή” ηηκή. Αληηζηξφθσο, εμίζνπ πνιιέο θνξέο, ππάξρεη 

ζεηηθή ππέξ-θαλνληθή απφδνζε ζηνπο πσινχληεο κεηφρνπο (ηεο εηαηξίαο “ζηφρνπ”), 

εμαηηίαο ηεο αγνξάο “premium” (δειαδή ηεο “αθξηβήο” ηηκήο) ηελ νπνία ζπλήζσο 

πιεξψλεη ε εμαγνξάζηξηα επηρείξεζε. Η καθξνρξφληα απφδνζε ησλ ηηκψλ ησλ 

κεηνρψλ ησλ εηαηξηψλ πνπ πξνβαίλνπλ ζε εμαγνξέο, ηείλεη λα εκθαλίδεηαη κεδεληθή 

έσο θαη αξλεηηθή, θαζψο ην πςειφ ηίκεκα ηεο εμαγνξάο θαη ν κεγάινο ρξφλνο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή θαη ην ζπληνληζκφ ηνπ λένπ ζρήκαηνο δξνπλ 

αλαζηαιηηθά ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο κεηνρήο ηεο εμαγνξάζηξηαο εηαηξίαο. 

πλνπηηθά αλαθέξεηαη φηη φιεο νη εκπεηξηθέο κειέηεο γηα εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο 

ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαηαιήγνπλ ζε ζεκαληηθά θεθαιαηαθά θέξδε γηα ηνπο κεηφρνπο 

ησλ εηαηξηψλ πνπ εμαγνξάδνληαη θαη ζε ζπγθξαηεκέλα, πεξηνξηζκέλα ή θαη αξλεηηθά 

θεθαιαηαθά θέξδε γηα ηνπο κεηφρνπο ησλ εηαηξηψλ πνπ εμαγνξάδνπλ. Παξά ην 

γεγνλφο απηφ, ε αλάγθε γηα ελίζρπζε ηνπ εηαηξηθνχ κεγέζνπο θαζψο θαη γηα δηαξθή 

αλάπηπμε ησλ ελ γέλεη δξαζηεξηνηήησλ ζην ζεκεξηλφ δηεζλνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, 

εμαθνινπζεί λα πξνηξέπεη ζε ζηαζεξή θηλεηηθφηεηα Δμαγνξψλ θαη πγρσλεχζεσλ ηηο 

κεγάιεο αιιά θαη ηηο κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο ησλ αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκηψλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ, κε απνηέιεζκα νη πξνζδνθίεο ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ αγνξψλ λα 

δηακνξθψλνληαη πνιιέο θνξέο βάζεη απηνχ ηνπ είδνπο ησλ εμειίμεσλ. [26], [27] 

 

 

 

Πξηλ από ηελ 

αλαθνίλσζε ηεο 

αγνξάο 

Πεξίπνπ ζηελ εκ/ληα 

αλαθνίλσζεο ηεο 

αγνξάο 

Μεγάιν ρξνληθό 

δηάζηεκα κεηά ηε 

ζπκθσλία 

Δμαγνξάζηξηα 

Δηαηξία 

Θεηηθή επίδξαζε Μηθξή ζεηηθή επίδξαζε 

έσο κηθξή αξλεηηθή 

Μεδεληθή επίδξαζε 

έσο αξλεηηθή 

επίδξαζε 

Δμαγνξαζζείζα 

Δηαηξία 

Αξλεηηθή επίδξαζε Πνιχ ζεηηθή επίδξαζε - 

 

Πίλαθαο 20: Δπηδξάζεηο ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο Δμαγνξάζηξηαο θαη ηεο Δμαγνξαζζείζαο εηαηξίαο 

«ζηόρνπ» 
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Σα νθέιε ησλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, φπσο πξναλαθέξζεθαλ, ζπλνςίδνληαη 

ζηα εμήο: 

 Η δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

 Η αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

 Σν κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο 

 Αμηνπνίεζε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ηεο επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

 Μείσζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ 

Δάλ ε ζπγρψλεπζε εμειηρζεί αίζηα, ε λέα εηαηξία ζα πξέπεη λα εληζρπζεί ζε αμία 

θαζψο νη επελδπηέο ζα αλακέλνπλ ζπλέξγεηεο πνπ ζα νινθιεξσζνχλ, επηθέξνληαο 

εμνηθνλφκεζε θφζηνπο θαη απμεκέλα θέξδε γηα ηε λέα επηρεηξεκαηηθή νληφηεηα. 

 

Πίλαθαο 21: Η πνξεία ησλ εμαγνξώλ θαη ζπγρσλεύζεσλ δηεζλώο ηα ηειεπηαία ρξόληα 

Ωζηφζν, επαλεηιεκκέλα, ηα ζηειέρε ησλ εηαηξηψλ θαζψο ε νινθιήξσζε ζπληειείηαη 

θαη πξνρσξά, αληηκεησπίδνπλ κεγάια εκπφδηα. Πνιηηηζηηθέο ζπγθξνχζεηο θαη 

αςηκαρίεο κπνξεί λα απνηξέςνπλ ηε ζσζηή νινθιήξσζε ησλ ζρεδίσλ. Σα 

δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα θαη νη δηαδηθαζίεο, ε αιινίσζε ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο ηεο 

εηαηξίαο (brand-name), ε ππεξεθηίκεζε ησλ ζπλεξγεηψλ, θαη ε έιιεηςε πιήξνπο 

θαηαλφεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξίαο-ζηφρνπ, κπνξνχλ λα 

έρνπλ θαηαζηξνθηθή επίπησζε ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο εηαηξίαο κεηά ηελ 

ζπλέλσζε.  

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26518&subid=2&pubid=113646966
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Όηαλ γίλεηαη ν ζρεδηαζκφο κηαο ζπκθσλίαο, νη δηεπζπληέο θαη δχν εηαηξηψλ ζα πξέπεη 

λα θαηαγξάςνπλ φια ηα πηζαλά εκπφδηα πνπ ζα απνηξέςνπλ ηελ επίηεπμε ηεο 

εληζρπκέλεο κεηνρηθήο αμίαο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο. 

 Πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν δηαθξηηψλ πιεπξψλ ζπρλά 

πξνκελχνπλ φηη νη εξγαδφκελνη δελ ζα θαηαθέξνπλ λα εθηειέζνπλ επηηπρψο 

ηα εξγαζηαθά ηνπο θαζήθνληα ζηε λέα, ελνπνηεκέλε εηαηξία. 

 Καζψο επηθαιχςεηο αλάκεζα ζηα ηκήκαηα ησλ δχν εηαηξηψλ ζεκαίλνπλ ζπρλά 

απνιχζεηο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο, ελζηηθησδψο ζα δξάζνπλ ελάληηα ζηα 

ζπλεξγαηηθά ζπκθέξνληα ησλ εξγνδνηψλ ηνπο, ψζηε λα πξνζηαηεχζνπλ ηηο 

ζέζεηο ηνπο. 

 Δπηπξνζζέησο, δηαθνξέο ζηα ζπζηήκαηα θαη ηηο δηεξγαζίεο ηνπο κπνξεί λα 

δπζρεξαίλνπλ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα ηνλ θάλνπλ αξθεηά 

επψδπλν ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο. 

Οη δηεπζπληέο θαη ησλ δχν εηαηξηθψλ νληνηήησλ πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ ζσζηά θαη 

νπζηαζηηθά θαη λα ππεξαζπίδνληαη ηηο ζέζεηο ηεο νινθιήξσζεο βήκα-βήκα. Δπίζεο 

ζα πξέπεη λα ελαξκνληζηνχλ κε ην ζήκα ηεο λέαο εηαηξίαο θαη ην πειαηεηαθφ θνηλφ 

ηεο. Γπζηπρψο, ε λέα εηαηξία θηλδπλεχεη λα ράζεη ηνπο πειάηεο ηεο αλ ε δηαρείξηζε 

(management) δελ ηελ θαηαζηήζεη πξνζηηή θαη θνληά ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο. 

[33] 

Πνιιέο εηαηξίεο ζεσξνχλ φηη ν πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο λα εμειηρζνχλ είλαη ε 

επέθηαζε ησλ νξίσλ ηδηνθηεζίαο ηνπο κέζσ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ. Γηα άιιεο, 

ν δηαρσξηζκφο ηεο δεκφζηαο ζπκκεηνρήο κηαο ζπγαηξηθήο ή ελφο επηρεηξεκαηηθνχ 

ηκήκαηνο πξνζθέξεη πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα. Σνπιάρηζηνλ ζηε ζεσξία, νη 

ζπγρσλεχζεηο δεκηνπξγνχλ ζπλέξγεηεο θαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο, δηεπξχλνληαο ηηο 

δηεξγαζίεο θαη κεηψλνληαο ην θφζηνο. Οη επελδπηέο ζα πξέπεη λα ληψζνπλ άλεηα κε 

ηελ ηδέα ηνπ φηη κεηά ηε ζπγρψλεπζε ζα εληζρπζεί ε παξνπζία ησλ παξερφκελσλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ αγνξά.  

Απφ ηελ άιιε, νη δηαζπαζκέλεο εηαηξίεο ζπρλά απνιακβάλνπλ ηε βειηησκέλε 

ιεηηνπξγηθή απφδνζε ράξε ησλ επαλαζρεδηαζκέλσλ θηλήηξσλ δηαρείξηζεο. 

πκπιεξσκαηηθά θεθάιαηα ή εμαγνξαζηηθέο θηλήζεηο, κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ 

ηελ νξγαληθή αλάπηπμε. Δλ ησ κεηαμχ, νη επελδπηέο επσθεινχληαη απφ ηε 
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βειηησκέλε ξνή πιεξνθνξηψλ απφ ηηο θαηαθεξκαηηζκέλεο εηαηξίεο. Οη εμαγνξέο θαη 

νη ζπγρσλεχζεηο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζα ζε πιαίζηα πνπ θαιχπηνπλ 

θάζε επηρεηξεκαηηθή επηινγή, ππφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θαη ζπλδπαζκνχο, 

γεγνλφο πνπ ηηο θαζηζηά ηδηαίηεξα πνιχπινθν θαηλφκελν ην νπνίν πξέπεη λα ιάβνπλ 

ζνβαξά ππφςε ηνπο νη επελδπηέο. Κιείλνληαο, παξαηίζεληαη ηα βαζηθά ζεκεία πνπ 

θάιπςε ε παξαπάλσ εξγαζία: 

 Μηα ζπγρψλεπζε ζπκβαίλεη φηαλ δχν εηαηξίεο απνθαζίδνπλ λα ελσζνχλ ζε 

κηα θνηλή νληφηεηα, ή φηαλ κηα εηαηξία αγνξάδεη κηα άιιε. Η εμαγνξά 

πξνυπνζέηεη πάληα ηελ αγνξά κηαο εηαηξίαο απφ κηα άιιε. 

 Η ινγηθή πίζσ απφ κηα ζπγρψλεπζε είλαη ε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θφζηνπο ηεο λέαο εηαηξηθήο νληφηεηαο, πνπ πξνέθπςε 

απφ δχν κηθξφηεξεο. 

 Οη απνθηεζείζεο εηαηξίεο ρξεζηκνπνηνχλ πνηθίιεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ησλ 

ζηφρσλ ηνπο. Κάπνηεο απφ απηέο βαζίδνληαη ζε ζπγθξηηηθέο αλαινγίεο 

νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ. 

 Μηα ζπγρψλεπζε-εμαγνξά κπνξεί λα εθηειεζηεί είηε κέζσ ζπλαιιαγήο 

κεηξεηψλ, είηε κέζσ ζπλαιιαγήο απνζεκαηηθνχ κεηνρψλ, είηε κέζσ θαη ησλ 

δχν κεζφδσλ ζπλδπαζηηθά. 

 Οη ζπγρσλεχζεηο κπνξεί λα απνηχρνπλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, φπσο ε έιιεηςε 

δηεπζπληηθήο δηνξαηηθφηεηαο, ε αληθαλφηεηα πξνζπέιαζεο πξαθηηθψλ 

δπζθνιηψλ θαη ε απψιεηα εζφδσλ ζε θαζεκεξηλή βάζε. [34] 

Οη ζπγρσλεχζεηο θαη νη εμαγνξέο ζηα πιαίζηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

είλαη θαηλφκελα θαζεκεξηλά ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Οη ζπγρσλεχζεηο θαη νη εμαγνξέο 

ζηνλ ΙΣ θιάδν θαηαιακβάλνπλ κεγάιν κεξίδην θαη ε αλαθνίλσζε ηνπο έρεη επίπησζε 

φρη κφλν ζηνλ ρξεκαηηζηεξηαθφ θιάδν, αιιά θαη ζηνπο θαζεκεξηλνχο ρξήζηεο ησλ 

παξερφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

Απηφ εξκελεχεηαη εχθνια, θαζψο αδηακθηζβήηεηα ην Internet ζπληζηά ηελ πιένλ 

θαηαιπηηθή ηερλνινγία ζηελ Δπνρή ηεο Πιεξνθνξίαο (Information Age), θαη κε ηελ 

έθξεμε ηεο αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο ζηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα, κπνξεί θαλείο λα πεη 

φηη ε αλζξσπφηεηα είλαη πιένλ εμνινθιήξνπ δηαζπλδεκέλε. Σν βάζνο απηήο ηεο 

ηερλνινγηθήο αιιαγήο δελ γίλεηαη αληηιεπηφ κφλν ζε αλζξψπηλν επίπεδν, αιιά θαη ζε 

επηρεηξεκαηηθφ. Απφξξνηα απηήο ηεο ηερλνινγηθήο έθξεμεο είλαη νη ζπγρσλεχζεηο θαη 
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θπξίσο νη εμαγνξέο εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ Internet, κε 

θπξίαξρνπο παίθηεο θνινζζνχο ηνπ θιάδνπ, πνπ επελδχνπλ ζην κέιινλ κε ζηφρν ηελ 

αθφκε θαιχηεξε «νρχξσζε» ησλ δηαδηθηπαθψλ θάζηξσλ πνπ έρνπλ θηίζεη. [35] 
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