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Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση και αξιολόγηση των 

συγχωνεύσεων και εξαγορών που αφορούν εταιρίες της τεχνολογίας και των 

τηλεπικοινωνιών στην Ασία σε σχέση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές και αμερικανικές. 

Εξετάζονται τέσσερις σημαντικές συγχωνεύσεις και εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν 

τα τελευταία 15 χρόνια και αφορούν ασιατικές εταιρίες που επιθυμούσαν είτε να 

επεκτείνουν την δραστηριότητά τους σε νέες αγορές είτε να ισχυροποιήσουν τη θέση 

τους στον κλάδο και να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό.  

Το Κεφάλαιο 1 είναι εισαγωγικό και περιέχει την ιδέα και τον τρόπο σκέψης που 

οδήγησε στην εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής.  

Το Κεφάλαιο 2 είναι μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας πάνω στο θέμα των 

συγχωνεύσεων και εξαγορών. Αρχικά, δίνεται ο ορισμός τους και μια εξήγηση σχετικά 

με το λόγο πραγματοποίησής τους στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο. Στη συνέχεια, 

γίνεται διάκριση των διαφόρων τύπων συγχωνεύσεων και εξαγορών που συναντάμε 

στις αγορές και καταγράφονται τα κίνητρα πραγματοποίησής τους. Έπειτα, 

παρουσιάζονται τα κύματα των συγχωνεύσεων και εξαγορών όπως παρουσιάζονται στη 

βιβλιογραφία. Τέλος, αναλύονται τα τυπικά στάδια που ακολουθούνται σε μια 

συγχώνευση ή εξαγορά.  

Στο Κεφάλαιο 3 εξηγείται με ποιον τρόπο δημιουργείται αξία στις ΙΤ εταιρίες και 

εξετάζεται μια πτυχή του τεχνολογικού κλάδου που αφορά τα «μεγάλα δεδομένα» (Big 

Data). Τα Big Data αναμένεται να απασχολήσουν στο μέλλον τις συγχωνεύσεις και 

εξαγορές των επιχειρήσεων και για αυτό το λόγο δίνεται έμφαση στο παρόν κεφάλαιο.  

Το Κεφάλαιο 4 αφορά στη συμβολή των αναδυόμενων οικονομιών στην παγκόσμια 

αγορά συγχωνεύσεων – εξαγορών. Σήμερα η Ασία αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

διαμόρφωσης της παγκόσμιας οικονομικής κοινότητας και επομένως παίζει σπουδαίο 

ρόλο η επιλογή ασιατικών εταιριών να συγχωνευτούν ή να εξαγοράσουν επιχειρήσεις 

του δυτικού κόσμου. 

Το Κεφάλαιο 5 αφορά την ανάλυση της δυναμικής ανταγωνισμού που δημιουργείται 

μεταξύ των ασιατικών και των δυτικών επιχειρήσεων στο κομμάτι των συγχωνεύσεων 

και εξαγορών. Εξετάζονται οι τακτικές που ακολουθήθηκαν και τα προβλήματα που 

αντιμετωπίστηκαν σε τέσσερις σημαντικές για την παγκόσμια αγορά συγχωνεύσεις και 
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εξαγορές όπου εμπλέκονται ασιατικές εταιρίες μεγάλου βεληνεκούς και δυναμικής στον 

χώρο της τεχνολογίας και των επικοινωνιών.  

Τέλος, το Κεφάλαιο 6 παραθέτει τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εκπόνηση 

της διπλωματικής και μελλοντικές προτάσεις για έρευνα. 
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Abstract 

 

The purpose of this thesis is to analyze and evaluate the mergers and acquisitions of 

technology and telecommunications companies in Asia in relation to the corresponding 

European and American ones. In recent years, China has emerged as a significant 

economic force that has been dynamically entering markets and with great potential for 

growth and development. This thesis examines four major mergers and acquisitions that 

have taken place over the last 15 years and involve Asian companies wishing to either 

expand their business into new markets or strengthen their position in the industry. 

Chapter 1 is introductory and contains the idea and the way of thinking that led to the 

elaboration of this thesis. 

Chapter 2 is an overview of bibliography on mergers and acquisitions. Initially, their 

definition is given and an explanation of their reason for their realization in the modern 

business world. Then different types of mergers and acquisitions encountered in the 

markets are described and the incentives that lead businesses to this alternative are 

recorded. Then, the waves of mergers and acquisitions are presented as found in the 

bibliography and annotation is made of the levels and variations from which they have 

passed. Finally, the typical steps to be taken in the case of a merger or a takeover are 

analyzed. 

Chapter 3 concerns the choice of the IT industry. It explains how value is created in this 

industry and then examines an aspect of the "Big Data" industry. It is believed that Big 

Data is going to be involved in mergers and acquisitions in the future and that is why 

emphasis is placed on this chapter. 

Chapter 4 deals with the contribution of emerging economies to the global merger and 

takeover market. Nowadays, Asia is emerging as an important factor in shaping the 

global economic community, and so the choice of Asian companies to merge or buy 

Western companies is important. 

Chapter 5 deals with the analysis of dynamic competition between Asian and Western 

companies in mergers and acquisitions. It examines the tactics followed and the 

problems encountered in four major global mergers and acquisitions involving Asian 

technology-intensive companies in the field of technology and communications. 

Finally, Chapter 6 lists the conclusions that are drawn from the preparation of 

diplomatic and future research proposals. 
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1. Εισαγωγή 

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για τον όρο «παγκοσμιοποίηση». Ο Al Rodhan (2006) είχε 

συγκεντρώσει 114 διαφορετικούς ορισμούς (Overland, 2016). Το βασικό 

χαρακτηριστικό των περισσοτέρων εξ αυτών είναι τα συστατικά που περιέχουν όπως 

για παράδειγμα η αλληλοσυσχέτιση, η αλληλεξάρτηση και διάφορες άλλες συσχετίσεις. 

Η παγκοσμιοποίηση είναι η συνεχώς αυξανόμενη οικονομική αλληλεξάρτηση των 

χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω της αυξανόμενης έντασης και ποικιλίας 

διηπειρωτικών συναλλαγών σε αγαθά και υπηρεσίες και των ροών κεφαλαίων1. 

Φυσικά, η διαδικασία δεν είναι απλή ούτε εύκολη. Η πτώση του παγκόσμιου εμπορίου 

κατά τη διάρκεια του πρώτου και του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, υποδηλώνει πόσο 

δύσκολο είναι να τεθεί σε εφαρμογή μια τέτοια πολιτική (Macesich, 2003). 

Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό, όμως, της παγκοσμιοποίησης είναι ότι έχει 

συμβάλει αισθητά στη βελτίωση του παγκόσμιου βιοτικού επιπέδου. Έχει συντελέσει 

στη μεταβίβαση και μετάδοση της γνώσης όλων των ειδών και έχει συνδράμει και στην 

εξέλιξη και ανάπτυξη της τεχνολογίας. Ακόμη και η δημιουργία εταιριών του κλάδου 

πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών οφείλεται στο ρεύμα των νέων τάσεων που φέρνει 

η παγκοσμιοποίηση. Από τη μια, η παγκοσμιοποίηση εξυπηρετεί την τεχνολογία και 

από την άλλη, η τεχνολογία την παγκοσμιοποίηση.  

Η τεχνολογία έχει συμβάλει στο άνοιγμα νέων αγορών ανά την υφήλιο, ενώ παράλληλα 

προωθεί την αποτελεσματικότητα των υπαρχόντων σε προϊόντα και υπηρεσίες. 

Παράδειγμα συνεισφοράς της παγκοσμιοποίησης στις επιχειρήσεις αποτελεί η 

βελτίωση των επικοινωνιών και πληροφοριακών συστημάτων. Το 1930 ένα 

τηλεφώνημα τριών λεπτών μεταξύ Νέας Υόρκης και Λονδίνου μπορούσε να κοστίζει 

μερικές εκατοντάδες δολάρια, ενώ από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 το ίδιο 

τηλεφώνημα κόστιζε λιγότερο από ένα δολάριο. 

Η παραπάνω τεχνολογική πρόοδος προάγει την ικανότητα των επιχειρήσεων να 

παρέχουν στους πελάτες τους υποστήριξη μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου με σχετικά χαμηλό κόστος, επιτρέποντας στις εταιρίες να διανέμουν 

ψηφιακά προϊόντα μέσω του διαδικτύου, με αποτέλεσμα όμως κάποιες εταιρίες να 

χάνουν την εγγύτητα τους με την αγορά (Macesich, 2003). 

Κατά την Parker (2005), η εξάπλωση των τεχνολογικών επιτευγμάτων στις βιομηχανίες 

των τηλεπικοινωνιών αποδεικνύει πόσο γρήγορα μεταδίδονται οι πληροφορίες, οι 

                                                           

1 https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/weo1097/weocon97.htm 

http://https/www.imf.org/external/pubs/ft/weo/weo1097/weocon97.htm
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εφευρέσεις και οι καινοτομίες πέραν των εθνικών συνόρων και των ορίων του χρόνου 

και του χώρου. Αυτές οι ραγδαίες αλλαγές επηρεάζουν σχεδόν κάθε βιομηχανία και 

αναδιαμορφώνουν πολλές βασικές τεχνολογίες των επιχειρήσεων. Κατ’ επέκταση, 

μέσω της διασύνδεσης και αλληλεπίδρασης με διαφορετικές κοινωνίες ανά τον κόσμο, 

αλλάζει και ο ανθρώπινος τρόπος ζωής. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής καθορίζεται σε 

μεγάλο βαθμό από την υψηλή τεχνολογία και τα νέα δεδομένα που καθιερώνει η εποχή 

της πληροφορίας ή η επανάσταση πληροφοριών-γνώσεων. 

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα αυξημένος στο σύγχρονο 

διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον και οι συγχωνεύσεις και εξαγορές (Σ&Ε) αποτελούν 

στρατηγική διέξοδο. Από τα τέλη του 19ου αιώνα, έχουν καταγραφεί επτά κύματα 

συγχωνεύσεων και εξαγορών, εκ των οποίων το τελευταίο συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η 

παγκοσμιοποίηση οδηγεί τις επιχειρήσεις σε αλλαγή φιλοσοφίας διοίκησης, σε 

διαφοροποίηση των τρόπων και των διαδικασιών παραγωγής, σε εσωτερική και 

εξωτερική ανάπτυξη και ασφαλώς σε διεθνοποίηση (Σουμπενιώτης & Ταμπακούδης 

2017). 

Στις μέρες μας η διαφοροποίηση των προϊόντων είναι ο κοινός στόχος των 

επιχειρήσεων με παράλληλη διατήρηση του λειτουργικού κόστους στα ελάχιστα δυνατά 

επίπεδα. Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων επιτρέπει τη λειτουργία ενός εργοστασίου 

στην Ταϋλάνδη, ενώ η επιχείρηση πουλάει στο Λονδίνο ή σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή 

χώρα. Η καινοτομία και η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην παραγωγή μπορούν να 

αποτελέσουν παράγοντες απόκτησης συγκριτικού πλεονεκτήματος.  

Μέσα στο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον η αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας μπορεί να επιτευχθεί με συγχωνεύσεις ώστε οι επιχειρήσεις να 

αυξήσουν τη μονοπωλιακή τους δύναμη. Οι συγχωνεύσεις – εξαγορές  (Σ&Ε) οδηγούν 

σε οικονομίες κλίμακας, μειώνουν το κόστος παραγωγής, εξασφαλίζουν πόρους, υψηλή 

ποιότητα πρώτων υλών και έγκαιρες παραδόσεις/ παραλαβές προϊόντων, βελτιώνουν 

την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται καλύτερα σε επιθετικές πολιτικές 

ανταγωνιστών, αυξάνουν το μερίδιο αγοράς και συνολικά βελτιώνουν την 

ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης. Φυσικά, όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα δεν 

εγγυώνται ένα θετικό αποτέλεσμα.  

Συνοψίζοντας, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές δεν είναι καινούριο φαινόμενο στην 

παγκόσμια οικονομία, καθώς πραγματοποιούνται από τον 19ο αιώνα. Έκτοτε, τόσο ο 

αριθμός όσο και η αξία τους παρουσιάζουν συνεχή άνοδο. Παρόλα αυτά, η εξέλιξη του 

φαινομένου παρουσιάζει χρονικές, κλαδικές και γεωγραφικές διαφοροποιήσεις. 
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Πρόσφατα, το 2015, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές που έλαβαν χώρα τόσο στις Η.Π.Α. 

όσο και στην Ασία έσπασαν κάθε ρεκόρ. Οι Σ&Ε που ολοκληρώθηκαν μόνο το 2015 

ανήλθαν σε $ 4,7 τρις, 42% παραπάνω σε σχέση με το 20142 εκ των οποίων 141 

συμφωνίες άνω των 5 δις δολαρίων αντιπροσωπεύουν το 51% της αξίας των 

συγχωνεύσεων και εξαγορών.  

 

                                                           

2 https://blogs.thomsonreuters.com/answerson/2015-year-mega-deal/ 

https://blogs.thomsonreuters.com/answerson/2015-year-mega-deal/
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2. Συγχωνεύσεις και Εξαγορές 

2.1. Ορισμός  

Όταν αναφερόμαστε στις συγχωνεύσεις και εξαγορές εννοούμε τις μορφές 

επιχειρησιακής στρατηγικής οι οποίες αφορούν τη συνένωση δύο ή περισσότερων 

επιχειρήσεων υπό την ίδια διοίκηση, τους ίδιους στόχους, τα ίδια συμφέροντα 

(Θεοδώρου, 2009). Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές αποτελούν ένα φαινόμενο μεγάλης 

σημασίας τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για όλα τα άμεσα και έμμεσα 

ενδιαφερόμενα μέλη, αλλά και την οικονομία στην οποία εκτυλίσσονται και όχι μόνο. 

Τα ποσά τα οποία δαπανώνται για την ολοκλήρωσή τους είναι τεράστια ειδικά στις 

περιπτώσεις επιχειρήσεων κολοσσών και επηρεάζουν μεγάλο αριθμό ατόμων πολλές 

φορές σε περισσότερες της μίας χώρας. 

Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές εμφανίστηκαν στον επιχειρηματικό κόσμο πριν πολλά 

χρόνια, αλλά διάφορες αλλαγές στην τεχνολογία, στη δομή των κλάδων, σε 

κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις οδηγούν τις επιχειρήσεις στην επιλογή αυτής της 

εναλλακτικής για την επιβίωση ή την ανάπτυξή τους (Κυριαζής, 2007).  

Με τον όρο εξαγορά νοείται η συναλλαγή κατά την οποία μια επιχείρηση αποκτά ένα 

μέρος ή το σύνολο της συμμετοχής μιας άλλης έναντι χρηματικού ανταλλάγματος και 

με αυτόν τον τρόπο αναλαμβάνει τον έλεγχό της έπειτα από συμφωνία των 

«εμπλεκομένων μερών» (Παπαδάκης, 2002). Με τον όρο συγχώνευση νοείται η πράξη 

με την οποία μία ή περισσότερες επιχειρήσεις λύονται με ταυτόχρονη μεταβίβαση του 

συνόλου της περιουσίας τους έναντι κάποιου ανταλλάγματος σε μια τρίτη εταιρία η 

οποία μπορεί και να μην προϋπάρχει.  

Με βάση το Ν. 2190/20, εξαγορά είναι η διαδικασία απόκτησης ενός τμήματος ή και 

ολόκληρης της επιχείρησης έναντι τιμήματος κατά την οποία η αγοράστρια εταιρία 

αποκτά τον έλεγχο της εξαγοραζόμενης. Στον ίδιο νόμο γίνεται αναφορά και στη 

συγχώνευση η οποία ορίζεται ως η ενοποίηση δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων κατά 

την οποία τα περιουσιακά στοιχεία της απορροφώμενης εταιρίας μεταβιβάζονται στην 

απορροφώσα εταιρία.  

Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές χωρίζονται σε 5 στάδια (Sudarsanam, 2010): 

 Την ανάπτυξη της επιχειρησιακής στρατηγικής 

 Την οργάνωση με στόχευση τις εξαγορές 

 Τη διαπραγμάτευση και συμφωνία 

 Την ενοποίηση μετά την εξαγορά 
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 Τον έλεγχο της ενοποίησης και την οργανωσιακή εκμάθηση 

 

2.2. Τρόποι πραγματοποίησης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων: Συγχωνεύσεις 

και Εξαγορές  

O τρόπος συμμετοχής των επιχειρήσεων στη χώρα υποδοχής, μέσω των Άμεσων ξένων 

Επενδύσεων, πραγματοποιείται με αρκετούς τρόπους δύο εκ των οποίων είναι οι 

συγχωνεύσεις και εξαγορές. Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές αποτελούν συναλλαγές 

τεράστιας σημασίας, όχι μόνο για τις ίδιες τις εταιρίες, αλλά και για όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη (μέτοχοι, managers, εργαζόμενοι, ανταγωνιστές, καταναλωτές και 

κυβέρνηση), καθώς και για το σύνολο της οικονομίας. Η σημασία πηγάζει όχι μόνο από 

τις επιπτώσεις που φέρουν στις προαναφερόμενες ομάδες, αλλά και από τα κολοσσιαία 

ποσά που συχνά επενδύονται σε αυτές διεθνώς (Κυριαζής, 2007). 

Με τον όρο συγχώνευση, όπως προαναφέρθηκε, νοείται η συνένωση του μετοχικού 

κεφαλαίου δύο επιχειρήσεων η οποία οδηγεί στη δημιουργία μίας νέας μεγαλύτερης 

επιχείρησης. Οι δύο εταιρίες που έρχονται σε συμφωνία παύουν τη δραστηριότητα τους 

και έτσι δημιουργείται ή προϋπάρχει μια εταιρεία η οποία δέχεται τα περιουσιακά 

στοιχεία των δύο συγχωνευόμενων εταιρειών. Η μεταβίβαση των περιουσιακών 

στοιχείων γίνεται έναντι κάποιου ανταλλάγματος για τους μετόχους κάθε εταιρίας που 

λύεται και μεταβιβάζει τα περιουσιακά της στοιχεία. 

Οι μέτοχοι, λοιπόν, λαμβάνουν ως αντάλλαγμα συγκεκριμένο αριθμό μετοχών στη νέα 

εταιρία ανάλογα με το μερίδιο μετοχών που αρχικά κατείχαν βάσει της συμφωνηθείσας 

σχέσης ανταλλαγής μετοχών. Συνοψίζοντας, η συγχώνευση αποτελεί μια στρατηγική 

κίνηση την οποία επιθυμούν και οι δύο (ή περισσότερες) εταιρίες και στο τέλος της 

οποίας αποφασίζουν και για την ονομασία της τελικής εταιρείας. 

Η εξαγορά (acquisition) αφορά τη μεταβίβαση του συνόλου ή ενός μέρους της 

ιδιοκτησίας μίας επιχείρησης (εξαγοραζόμενη) σε μία άλλη (εξαγοράζουσα), αφού η 

δεύτερη καταβάλει το αντίστοιχο αντίτιμο. Στην περίπτωση αυτή η εξαγοραζόμενη 

εταιρεία παύει να υφίσταται, καθώς την απορροφά η εξαγοράζουσα συνεχίζοντας τις 

δραστηριότητές της και την χρηματιστηριακή διαπραγμάτευση. Αν, όμως, κατά την 

εξαγορά συμφωνηθεί μόνο ένα ποσοστό της εταιρίας – στόχου, η εξαγορασθείσα 

εταιρεία συνεχίζει να διατηρεί νομική υπόσταση, με τη διαφορά ότι οι αποφάσεις που 

παίρνει θα ελέγχονται από την εξαγοράζουσα εταιρεία.  
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Η διαδικασία μίας εξαγοράς ξεκινάει με την διαπραγμάτευση του πλειοδότη με το 

διοικητικό συμβούλιο για τους όρους συναλλαγής (φιλικής προσφορά) ή χωρίς τη 

συμμετοχή του (εχθρική προσφορά). Η εχθρική προσφορά μπορεί να πάρει τη μορφή 

φιλικής, εάν υπάρξει αύξηση του τιμήματος εξαγοράς και το διοικητικό συμβούλιο με 

τη σειρά του κρίνει αυτό το ποσό αποδεκτό. Αρκετά διαδεδομένη είναι και η περίπτωση 

επιθετικής προσφοράς3 (tender offer) κατά την οποία ο πλειοδότης απευθύνεται 

απευθείας στους μετόχους της εταιρίας – στόχου χωρίς να ενημερώσει και αναμειχθεί 

με το διοικητικό συμβούλιο (Αθιανός, 2012). 

Η διαδικασία μιας εξαγοράς ολοκληρώνεται με την καταβολή των χρημάτων, είτε την 

απόκτηση μετοχών της εξαγοράζουσας εταιρείας βάσει της αναλογίας ανταλλαγής που 

προσφέρεται ή συνδυασμό μετοχών και μετρητών. Ακόμη και σε περιπτώσεις όπου 

έχουμε απόκτηση μειοψηφικού πακέτου μετοχών, οι οποίες αποτελούν 

κατακερματισμένα μερίδια ιδιοκτησίας ή σε περίπτωση που η μεταβίβαση 

περιλαμβάνει κάποιο στρατηγικό κομμάτι της διοίκησης, η εξαγοράζουσα επιχείρηση 

έχει τη δυνατότητα άσκησης ουσιαστικού ελέγχου.  

Συνηθίζεται η πραγματοποίηση μιας εξαγοράς να ανακοινώνεται ως “συγχώνευση” 

καθαρά για δεοντολογικούς λόγους ώστε να γίνεται πιο εύκολα αποδεκτή από τους 

ενδιαφερόμενους φορείς. Σ’ αυτό συνετέλεσε το 2004, το Διεθνές Πρότυπο 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» (IFRS 3 Business 

Combinations), όπου όλες οι εταιρικές συνενώσεις (business combinations) 

αντιμετωπίζονται λογιστικά ως εξαγορές (acquisition method). Συναλλαγές οι οποίες 

νωρίτερα αναφέρονταν ως πραγματικές συγχωνεύσεις ή εξαγορές, πλέον θεωρούνται 

συνενώσεις επιχειρήσεων και αντιμετωπίζονται λογιστικά αντίστοιχα (Σουμπενιώτης & 

Ταμπακούδης, 2017). 

 

2.3. Τύποι Συγχωνεύσεων και Εξαγορών  

Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με διάφορους τρόπους. 

Για παράδειγμα, με βάση τον κλάδο δραστηριοποίησης διακρίνονται σε συσχετισμένες 

και ασυσχέτιστες. Υποκατηγορία των συσχετισμένων αποτελούν οι οριζόντιες και οι 

κάθετες οι οποίες αναλύονται σε άλλο υποκεφάλαιο. Ακόμη, με βάση τη διαδικασία 

πραγματοποίησης διακρίνονται σε φιλικές και εχθρικές. 

                                                           

3http://eclass.opencourses.teicm.gr/eclass/modules/document/file.php/TMF101/%CE%A3%CF%85%CE
%B3%CF%87%CF%89%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20-
%20%CE%95%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82.pdf 
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2.3.1. Οριζόντιες Συγχωνεύσεις 

Η οριζόντια συγχώνευση αφορά επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν στον ίδιο κλάδο 

παραγωγής ή/ και στο ίδιο στάδιο παραγωγικής διαδικασίας, γεγονός που συνεπάγεται 

ότι μετά τη συγχώνευση τα προϊόντα τους δεν διαφοροποιούνται ως επί το πλείστον 

(Βέττας & Κατσουλάκος, 2004). Αποτελεί έναν απλό και άμεσο τρόπο εισόδου μιας 

επιχείρησης σε νέες αγορές. 

Τα κίνητρα που οδηγούν τις επιχειρήσεις στις οριζόντιες συγχωνεύσεις πηγάζουν από 

το κόστος του διεθνούς εμπορίου και από τα εμπόδια που υπάρχουν στο ελεύθερο 

εμπόριο. Η στρατηγική μιας πολυεθνικής να τοποθετεί παραγωγικές μονάδες κοντά στις 

μεγάλες αγορές για τα προϊόντα της, αποβλέπει στο να μειωθούν τα κόστη μεταφοράς 

και άλλα κόστη ή εμπόδια σχετικά με τις μεταφορές. Με αυτόν τον τρόπο, η 

πολυεθνική επιτυγχάνει ταχύτερη παραγωγική διαδικασία, εξυπηρετώντας καλύτερα 

την αγορά και με μικρότερο κόστος. Προκειμένου να είναι συμφέρον αυτός ο τρόπος 

πρέπει η αγορά του εξωτερικού να είναι επαρκώς μεγάλη, ώστε να δικαιολογείται η 

στρατηγική αυτή (Παπαδάκης Β., 2007). Επιπλέον, εξαλείφεται ο ανταγωνισμός μεταξύ 

των εταιρειών, καθώς η μια εκ των δύο παύει να υφίσταται με συνέπεια η νέα εταιρία 

που γεννιέται να αυξάνει το μερίδιο της στην αγορά και να αποτελεί μονοπωλιακή 

δύναμη. 

Παρότι αυτή η μορφή συγχωνεύσεων εγείρει την προσοχή ελεγκτικών μηχανισμών και 

θεσμικών φορέων, τα τελευταία χρόνια οι εθνικές κυβερνήσεις ενθαρρύνουν 

περισσότερο τέτοιου είδους συνενώσεις χωρίς να υπάρχουν νομικές δεσμεύσεις και 

περιορισμοί (Σουμπενιώτης & Ταμπακούδης, 2017).  

Οι οριζόντιες συγχωνεύσεις–εξαγορές περιλαμβάνουν δύο υποκατηγορίες. Η πρώτη 

αφορά συνενώσεις εταιρειών οι οποίες παράγουν τα ίδια προϊόντα, αλλά σε 

διαφορετικές χώρες και η δεύτερη περιλαμβάνει συγχωνεύσεις-εξαγορές κατά τις 

οποίες συνενώνονται εταιρίες που παράγουν όμοια προϊόντα, αλλά όχι ακριβώς ίδια. 

 

2.3.2. Κάθετες Συγχωνεύσεις 

Μέσω των κάθετων συνενώσεων διασφαλίζεται η έγκαιρη παροχή προϊόντων στην 

καλύτερη ποιότητα χωρίς να υπάρχουν σχέσεις εξάρτησης με προμηθευτές και 

διανομείς. Μια επιτυχημένη κάθετη συγχώνευση-εξαγορά συνδράμει στον καλύτερο 

προγραμματισμό της παραγωγής και στην βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, 

καθώς η ροή των απαραίτητων υλών και πληροφοριών γίνεται πιο άμεσα και πιο 
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εύκολα. Απόρροια των παραπάνω είναι η ισχυροποίηση της νέας εταιρίας στο μερίδιο 

της αγοράς και η εμπόδιση εισόδου ανταγωνιστριών εταιρειών. 

Οι κάθετες συγχωνεύσεις  αφορούν ανταγωνιστικές επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου, 

αλλά σε διαφορετικό στάδιο παραγωγικής διαδικασίας. Διακρίνονται σε συγχωνεύσεις 

προς τα εμπρός και προς τα πίσω. Η πρώτη κατηγορία αφορά τη διατήρηση των κερδών 

στην υπάρχουσα επιχείρηση με στόχο να μην εμπλέκονται εμπορικοί μεσολαβητές, 

δηλαδή, αφορά διαδικασίες που μέχρι πρότινος αφορούσαν τις πωλήσεις της προς 

πελάτες. Με άλλα λόγια, πρόκειται για συγχώνευση της επιχείρησης με κάποιον ή 

κάποιους πελάτες. Η δεύτερη κατηγορία δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να 

ασχοληθεί με αντικείμενα πριν την παραγωγική της διαδικασία που αφορούσαν μέχρι 

πρότινος τους προμηθευτές της. Δηλαδή αφορά συγχώνευση με κάποιον προμηθευτή 

της. 

 

2.3.3. Διαγώνιες ή ασυσχέτιστες συνενώσεις 

Άλλος τύπος συνενώσεων είναι οι διαγώνιες ή ασυσχέτιστες συνενώσεις 

(conglomerates), οι οποίες οδηγούν σε δημιουργία ομίλων από ετερογενείς 

επιχειρήσεις, καθώς οι εταιρίες που ενώνονται δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά 

επιχειρηματικά πεδία. Μία τέτοια συνένωση γίνεται όταν η μητρική εταιρεία επεκτείνει 

τις δραστηριότητές της σε άλλες μη συσχετισμένες επιχειρησιακές μονάδες 

δημιουργώντας θυγατρικές, οι οποίες στη συνέχεια είναι υπόλογες ως προς τη 

λειτουργία τους στη μητρική. Αποτέλεσμα αυτής της μορφής συνένωσης είναι η 

μείωση του κόστους η οποία προκύπτει από την κοινή χρήση των δραστηριοτήτων του 

συνόλου των θυγατρικών και επιπλέον η επίτευξη επιχειρησιακής διαφοροποίησης 

συμβάλλει στην ελάττωση του επιχειρηματικού κινδύνου σε σχέση με τον κίνδυνο που 

δημιουργείται από τη δραστηριοποίηση σε μία μόνο αγορά.  

Τα πλεονεκτήματα αυτού του τύπου συγχωνεύσεων είναι αρκετά, όπως για παράδειγμα 

η βελτίωση της παραγωγικότητας και οι οικονομίες κλίμακας σχετικά με τη χρήση 

κεφαλαίου και υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, οι συνενώσεις conglomerates 

κατηγοριοποιούνται ως χρηματοοικονομικές. Αυτές οι συνενώσεις παρέχουν μία ροή 

κεφαλαίων σε κάθε τμήμα της δραστηριότητας τους, ασκούν τον έλεγχο και είναι 

αποδέκτες κάθε χρηματοοικονομικού κινδύνου. Ένας άλλος τύπος είναι οι διευθυντικές 

conglomerates οι οποίες αναλαμβάνουν τη διοικητική και οργανωτική πορεία 

συμβάλλοντας στην βελτίωση της απόδοσης. 
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2.3.4. Φιλικές και επιθετικές εξαγορές 

Ένας διαφορετικός τύπος συγχωνεύσεων-εξαγορών ορίζεται με βάση τη διαδικασία 

πραγματοποίησης. Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν οι φιλικές συγχωνεύσεις κατά τις 

οποίες έχουμε συνενώσεις δύο ισοδύναμων σε μέγεθος εταιρειών που καθορίζουν από 

κοινού τους όρους τους. Επιπλέον, οι φιλικές εξαγορές, εμπεριέχουν την αγορά μιας 

μικρότερης εταιρίας από μία μεγαλύτερη με την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου 

της πρώτης. Αντιθέτως, στις επιθετικές ή εχθρικές εξαγορές, όταν η διοίκηση της 

εταιρίας-στόχου δεν εγκρίνει την προτεινόμενη εξαγορά, η μεγαλύτερη εταιρεία 

αυξάνει την προσφορά στους μετόχους διαμέσου του χρηματιστηρίου με στόχο να τους 

δελεάσει.  

 

2.3.5. Εγχώριες και διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές 

Υπάρχει ακόμη ένας τύπος συγχωνεύσεων-εξαγορών βάσει της εθνικότητας των 

συναλλασσόμενων επιχειρήσεων, οι εγχώριες και οι εθνικές ή διασυνοριακές. Οι 

διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές θα αναλυθούν με παραδείγματα στη 

συνέχεια της εργασίας, καθώς αποτελούν το κύριο σημείο μελέτης και αναφοράς. 

Εικόνα 1: Είδη Συγχωνεύσεων και Εξαγορών 

 

Πηγή 1: Σουμπενιώτης  &  Ταμπακούδης (2017) 

 

2.4. Κίνητρα Συγχωνεύσεων και Εξαγορών 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν διαχρονικά τη δραστηριότητα των συγχωνεύσεων και 

εξαγορών είναι πολυάριθμοι, τόσο σε μικροοικονομικό όσο και σε μακροοικονομικό 
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επίπεδο. Τέτοιοι παράγοντες είναι οι αναδιαρθρώσεις σε κλάδους (ανάλογα με την 

αύξηση της δραστηριότητας είτε με στόχο την ορθολογική οργάνωση είτε την 

επέκταση), οι εξελίξεις σε νέες τεχνολογίες (πληροφορική, τηλεπικοινωνίες), οι 

κυβερνητικές ρυθμίσεις, οι απορρυθμίσεις και η φιλελευθεροποίηση των αγορών και η 

γενικότερη μακροοικονομική κατάσταση (Σακέλης, 2001). Μέσω των συγχωνεύσεων 

και εξαγορών οι εταιρίες μπορούν να γίνουν πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές, 

καθώς μειώνεται το λειτουργικό κόστος της νέας εταιρίας, ενώ παράλληλα αυξάνεται 

το μερίδιο αγοράς. Ασφαλώς, δεν είναι αυτό το μοναδικό όφελος από την επιλογή της 

συγκεκριμένης στρατηγικής. 

Τα κίνητρα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρείς γενικές κατηγορίες: 1) οικονομικά, 

2) στρατηγικά και 3) προσωπικά ή διοικητικά κίνητρα.  

Οικονομικά κίνητρα: Στα οικονομικά κίνητρα οι τρείς στρατηγικές με τις οποίες 

επιτυγχάνονται οι συγχωνεύσεις-εξαγορές είναι η συνέργεια, η μείωση του κόστους και 

η μειωμένη φορολογική επιβάρυνση.  

Στρατηγικά κίνητρα: Στη κατηγορία αυτή τα κίνητρα που ωθούν σε συγχωνεύσεις-

εξαγορές αποτελούν στρατηγικές επιλογές, όπως η εξωτερική ανάπτυξη της εταιρείας, 

η εδραίωση μιας εταιρίας ως μονοπώλιο με την αύξηση του μεριδίου αγοράς, η 

αναβάθμιση της τεχνολογίας και η αγορά μιας ανταγωνίστριας εταιρίας.  

Προσωπικά ή διοικητικά κίνητρα: Ένας ακόμη λόγος που οδηγεί σε συγχωνεύσεις-

εξαγορές είναι τα κίνητρα με γνώμονα τις προσωπικές και ιδιοτελείς βλέψεις των 

στελεχών. Το υπόβαθρο των κινήτρων αυτών εντοπίζεται στη σχέση μεταξύ εντολέα-

εντολοδόχου και συχνά εμφανίζονται προβλήματα εξαιτίας των αντικρουόμενων 

συμφερόντων και αντιλήψεων μεταξύ των μετόχων και διευθυντικών στελεχών.  

Σύμφωνα με τον Sudarsanam (2010), τα κίνητρα τα οποία οδηγούν τις επιχειρήσεις να 

επιλέξουν τη στρατηγική των συγχωνεύσεων και εξαγορών είναι τα εξής : 

 Οι οικονομίες κλίμακας και φάσματος (scale& scope): Η μείωση του 

λειτουργικού κόστους και η αύξηση της παραγωγικότητας αποτελούν κίνητρο 

για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Με τον όρο οικονομίες πεδίου εφαρμογής 

εννοούμε την ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής και πώλησης προϊόντων 

σε τέτοιο επίπεδο ώστε να είναι μικρότερο από το άθροισμα του κόστους 

παραγωγής και πώλησης της καθεμίας επιχείρησης.  

 Οι οικονομίες μάθησης: Η εκμάθηση αφορά την μεγαλύτερη αποδοτικότητα 

στην παραγωγή, την ελαχιστοποίηση των απωλειών πρώτης ύλης κατά την 

παραγωγική διαδικασία, την ομαδικότητα, την αποφυγή λαθών, την 
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τεχνογνωσία. Η συσσωρευμένη γνώση των υπαλλήλων και των διοικήσεων των 

εμπλεκομένων επιχειρήσεων οδηγεί σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα και 

αποτελεσματικότητα. 

 Η αντιμετώπιση του ανταγωνισμού 

 Η αύξηση της ισχύος και του μεριδίου αγοράς 

Ωστόσο, η παραπάνω κατηγοριοποίηση είναι αρκετά απλοϊκή στο σύγχρονο 

διεθνοποιημένο περιβάλλον. Σήμερα υπάρχουν πολύ περισσότερα κίνητρα που ισχύουν 

για την πραγματοποίηση διασυνοριακών εταιρικών συνενώσεων. Οι διασυνοριακές 

συγχωνεύσεις-εξαγορές αποτελούν αναγκαιότητα για τις επιχειρήσεις στην προσπάθεια 

τους να επιβιώσουν και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της παγκοσμιοποιημένης 

αγοράς. 

Πρωτεύον κίνητρο σε αυτή την περίπτωση αποτελεί η γεωγραφική διαφοροποίηση. Οι 

επιχειρήσεις αναγκάζονται να ανταγωνιστούν όχι μόνο τις εγχώριες εταιρείες, αλλά και 

τις ξένες που έχουν εισέλθει στο εσωτερικό της εθνικής αγοράς. Οι επιχειρήσεις, 

λοιπόν, στοχεύουν σε μια συνένωση με επιχειρήσεις άλλων χωρών προκειμένου να 

διεισδύσουν σε νέες αγορές με περισσότερους και μεγαλύτερος δυνητικούς πελάτες. 

Επίσης, ο κορεσμός της εγχώριας αγοράς και οι χαμηλοί ρυθμοί οικονομικής 

ανάπτυξης οδηγούν μια επιχείρηση να στραφεί στο εξωτερικό. 

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για τη πραγματοποίησή 

διασυνοριακών συγχωνεύσεων - εξαγορών. Η εξαγοράζουσα εταιρεία επιλέγει μια άλλη 

εταιρεία-στόχο με χαμηλό τεχνολογικό υπόβαθρο, το οποίο οδηγεί την εταιρεία σε 

μικρό μερίδιο αγοράς και χαμηλά κέρδη. Η συνένωση των δύο εταιρειών ωφελεί την 

εξαγοραζόμενη εταιρεία όσον αφορά στην απόκτηση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, 

αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητά της τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. 

Επιπρόσθετα κίνητρα που οδηγούν σε συγχωνεύσεις επιχειρήσεων διαφορετικών 

χωρών είναι η κυβερνητική πολιτική, το νομοθετικό πλαίσιο και η φορολογία της 

εκάστοτε χώρας. Για παράδειγμα, θεωρείται ως ευκαιρία συγχώνευσης-εξαγοράς σε μια 

αγορά μεγάλου μεγέθους, όταν η πολιτική της χώρας εφαρμόζει τον περιορισμό των 

εισαγωγών ή εξαγωγών από ένα ξένο κράτος. Ακόμη, οι περιορισμοί που τίθενται σε 

κάθε χώρα σε εθνικά και περιβαλλοντικά θέματα καθυστερούν και αυξάνουν το κόστος 

σε μια δυνητική εγκατάσταση, καθιστώντας μια συγχώνευση-εξαγορά μοναδική λύση.  

Καθοριστικός παράγοντας στις συγχωνεύσεις-εξαγορές μεταξύ ξένων χωρών είναι η 

συναλλαγματική πολιτική κάθε χώρας. Το κατά πόσο ισχυρό ή αδύναμο είναι το 

εγχώριο νόμισμα σε σχέση με το ξένο έχει άμεσο αντίκτυπο στον καθορισμό της τιμής 
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της υποψήφιας εταιρείας-στόχου. Όταν η τιμή πώλησης μιας εταιρείας θεωρείται 

υψηλή, αυτομάτως η τιμή πέφτει αν το νόμισμα της εξαγοράστριας ξένης εταιρείας 

είναι πιο ισχυρό σε σχέση με αυτό της πρώτης. Επιπρόσθετα, η συναλλαγματική 

ισοτιμία καθορίζει και τον τελικό προσδιορισμό των κερδών, καθώς τα κέρδη κάθε 

χρονιάς αποτιμώνται στο νόμισμα της εξαγοράστριας εταιρείας.  

Τέλος, οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις-εξαγορές παρέχουν στις συνεργαζόμενες 

επιχειρήσεις τα παραπάνω οφέλη της γεωγραφικής διαφοροποίησης, αλλά εγκυμονούν 

και κινδύνους ανάλογα με τις οικονομίες των χωρών. Έτσι λοιπόν, υπάρχει μικρότερος 

κίνδυνος για συνέργειες εταιρειών σε μη συσχετιζόμενες οικονομίες παρά σε 

οικονομίες που εμφανίζουν υψηλό βαθμό συσχέτισης (Σουμπενιώτης & Ταμπακούδης, 

2017). 

 

2.5. Τα κύματα συγχωνεύσεων και εξαγορών 

Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στις ΗΠΑ πριν από 100 

χρόνια κατά κύματα (merger waves). Πέντε είναι τα κυριότερα, τα οποία συναντά 

κανείς στη βιβλιογραφία και περιγράφονται και στη συνέχεια. Ειδικότερα στο 

τελευταίο, κατά τη δεκαετία του 1990, συμμετέχουν και χώρες της Ε.Ε. με το Ηνωμένο 

Βασίλειο να εισέρχεται τη δεκαετία του 1960. 

Σύμφωνα με τον Gort (1969), τα κύματα των συγχωνεύσεων παρακολουθούνται και 

αναλύονται με βάση τη θεωρία της “διατάραξης” των αγορών (disturbance theory of 

merger waves). Η θεωρία αυτή εξηγεί ότι τα κύματα συμβαίνουν όταν υπάρχει μια 

αύξηση στη γενική οικονομική δραστηριότητα που προκαλεί μια ανισορροπία 

(disequilibrium) στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό έχει ως συνέπεια οι 

επενδυτές να σχηματίζουν μια θετική προσδοκία σχετικά με τη μελλοντική ζήτηση, 

αποτιμώντας υψηλότερα κάποιες επιχειρήσεις, οι οποίες γίνονται στόχος εξαγοράς. Η 

είδηση αυτή πυροδοτεί ανάλογες αντιδράσεις επενδυτών υπό τον φόβο μην βρεθούν 

ουραγοί των εξελίξεων (Κυριαζής, 2007).  

Η θεωρία του Gort, εξηγεί τη συσχέτιση και τη δυναμική τάση που παρατηρείται 

μεταξύ των συγχωνεύσεων και εξαγορών, καθώς και την άνοδο του ρυθμού της 

οικονομικής ανάπτυξης και των κεφαλαιαγορών στις Η.Π.Α, το Ηνωμένο Βασίλειο και 

τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Αναφερόμενοι στα κύματα συγχωνεύσεων και εξαγορών, η οικονομική επιστήμη 

συνήθως κάνει λόγο για πέντε κύματα με αφετηρία το 1890. Μολονότι κάθε κύμα 

τελειώνει εξαιτίας μιας ύφεσης ή κρίσης, η αρχή και η διάρκεια αυτών δεν είναι ακόμη 
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προσδιορισμένη. Το πρώτο και το δεύτερο κύμα αφορούσαν μόνο στην αγορά των 

Η.Π.Α., ενώ τα υπόλοιπα εμφάνιζαν μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά. Συγκεκριμένα, 

κατά το πέμπτο κύμα, εκτός των Η.Π.Α, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ηπειρωτικής 

Ευρώπης, σημειώνεται σημαντική αύξηση του μεριδίου αγοράς των συγχωνεύσεων και 

εξαγορών και στην Ασία. 

Παρόλο που δεν έχει διατυπωθεί μια συνοπτική θεωρία σχετικά με τα κύματα των 

συγχωνεύσεων και εξαγορών, φαίνεται ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι βιομηχανικοί 

παράγοντες που τα προκαλούν, καθώς διαφορετικές βιομηχανίες αντιμετωπίζουν 

αυξημένη δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών σε διαφορετικές χρονικές 

στιγμές (Sudarsanam, 2010). 

Πίνακας 1: Είδη κυμάτων Συγχωνεύσεων και Εξαγορών 

Περίοδος Κύματα  Κατηγορίες 

1893–1904 Πρώτο Κύμα Οριζόντιες Συγχωνεύσεις - Μονοπώλια 

1919–1929 Δεύτερο Κύμα Κάθετες Συγχωνεύσεις - Ολιγοπώλια  

1955–1973 Τρίτο Κύμα Διαφοροποιημένες Συγχωνεύσεις ετερογενών 

δραστηριοτήτων 

1974–1989 Τέταρτο Κύμα Συμπληρωματικές Συγχωνεύσεις - Εχθρικές 

εξαγορές 

1993–2000 Πέμπτο Κύμα Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις - Μεγάλες 

Συγχωνεύσεις 

2003-2008 Έκτο Κύμα Παγκοσμιοποίηση, Μετοχικός ακτιβισμός, LBOs 

2014- Έβδομο Κύμα Οριζόντιες συγχωνεύσεις δυτικών εταιρειών - 

Απόκτηση εταιρειών αναδυόμενων οικονομιών 

Πηγή : (En.wikipedia.org, 2017) 

 

2.5.1. 1ο Κύμα: Μονοπώλια 1893 – 1904 

Το πρώτο κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών εμφανίστηκε στη δευτερογενή αγορά των 

Η.Π.Α. εξαιτίας της βιομηχανικής επανάστασης αυτής της περιόδου. Ξεκίνησε σε μια 

περίοδο οικονομικής επέκτασης έπειτα από πολλά χρόνια οικονομικής στασιμότητας. 

Εταιρίες που συμμετείχαν σε αυτό το κύμα είναι η General Electric, η Eastman Kodak, 

η American Can, η American Tobacco και η DuPont (Sudarsanam, 2010). 
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Η εκβιομηχανοποίηση οδήγησε στη δημιουργία σωματείων και την ολοκλήρωση του 

εθνικού συστήματος μεταφορών (σιδηροδρόμων) (Κυριαζής, 2007). Η ενοποίηση της 

βιομηχανίας οδήγησε στην οριζόντια ολοκλήρωση κύριων βιομηχανιών και 

δημιούργησε τους πρώτους κολοσσούς σε τομείς όπως τα πετρελαιοειδή, τη 

χαλυβουργία και τα μέταλλα. επίσης, οι οριζόντιες συγχωνεύσεις οδήγησαν στη 

δημιουργία των μονοπωλίων.  

Σύμφωνα με τον Stigler (1950), οι συγχωνεύσεις επιτρέπουν την κεφαλαιοποίηση των 

προσδοκώμενων μονοπωλιακών κερδών και την κατανομή των κερδών από τα τμήματα 

του κεφαλαιοποιημένου κέρδους. Το 1980 θεσμοθετήθηκε ο αντιμονοπωλιακός νόμος 

(Sherman Antitrust Act) ο οποίος περιόριζε τα καρτέλ και τα μονοπώλια. Παρόλο που 

δεν ήταν αρχικά διατυπωμένος με σαφήνεια, περιόρισε τις άμεσες επιπτώσεις του 

φαινομένου, ωστόσο η δημιουργία μονοπωλίων δεν ανακόπηκε. 

Το τέλος του πρώτου κύματος προέκυψε από την αυστηρότερη θέσπιση των νέων 

αντιμονοπωλιακών νόμων. Εκτός αυτού, παράγοντες όπως η χρεοκοπία του 

χρηματιστηρίου το 1905, η οποία αποτέλεσε μια περίοδο οικονομικής στασιμότητας, 

καθώς και η αφετηρία και απειλή του πρώτου παγκοσμίου πολέμου σηματοδοτούν το 

τέλος του πρώτου κύματος το οποίο είναι γνωστό και ως “Μέγα κύμα συγχωνεύσεων”.  

 

2.5.2. 2ο Κύμα: Ολιγοπώλια 1910 – 1929 

Το δεύτερο κύμα ξεκίνησε με αλλαγές στο νομικό πλαίσιο και αφορούσε τον τομέα της 

βιομηχανίας τροφίμων, χαρτιού, τυπογραφίας και σιδήρου (Κυριαζής, 2007). Η κύρια 

μορφή συγχωνεύσεων και εξαγορών που συναντάμε σε αυτό είναι οι κάθετες 

συγχωνεύσεις προς τα εμπρός (σχέσεις με πελάτες) και προς τα πίσω (σχέσεις με 

προμηθευτή) και διακλαδικές επαφές. Αυτό το κύμα οδήγησε στη δημιουργία 

ολιγοπωλίων. Η οικονομική κατάσταση χαρακτηρίστηκε από την εκμετάλλευση των 

εθνικών πόρων, τη μαζική παραγωγική δραστηριότητα και την ανάπτυξη της έρευνας 

και καινοτομίας.  

Το δεύτερο κύμα ήταν μικρότερο όσον αφορά το αντίκτυπό του. Την περίοδο αυτή τα 

μονοπώλια θεωρούνται έως και παράνομα στις Η.Π.Α.. Οι συγχωνεύσεις αυτής της 

περιόδου οδήγησαν στη δημιουργία δυνατών επιχειρήσεων και οδήγησε στη 

δημιουργία των ολιγοπωλίων (Sudarsanam, 2010). Ενώ το πρώτο κύμα δημιούργησε 

δυνατούς ηγέτες το δεύτερο δημιούργησε δυνατούς ακολούθους. 

Ήταν κατά πολύ μικρότερο σε μέγεθος σε σχέση με το πρώτο κύμα και αυτό φαίνεται 

από το μερίδιο αγοράς του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων που καταλάμβανε 
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στην αμερικανική αγορά. Το πρώτο κύμα υπερέβη το 15% του συνόλου της αγοράς, 

ενώ το δεύτερο άγγιζε ένα ποσοστό μικρότερο του 10% (Sudarsanam, 2010). Το 

δεύτερο κύμα ακολούθησε την περίοδο οικονομικής ανάκαμψης μετά τον πρώτο 

παγκόσμιο πόλεμο και την αυξανόμενη ανησυχία των τότε μονοπωλιακών δυνάμεων.  

Κατά το τέλος του κύματος οι βιομηχανίες παύουν να είναι δομημένες γύρω από μία 

μεγάλη εταιρία, αλλά από δύο ή περισσότερες. Συγκεκριμένα, μικρές εταιρίες που 

επιβίωσαν από το πρώτο κύμα, εξελίχθηκαν σε δραστήριες στην αγορά συγχωνεύσεων 

και εξαγορών. Η εμφάνιση των ολιγοπωλίων σηματοδοτεί το τέλος που έρχεται να μπει 

στη κρίση εξαιτίας των αυστηρών αντιμονοπωλιακών περιορισμών και συγκεκριμένα 

του νόμου Sherman Antitrust Act (Stigler, 1950). Ασφαλώς, το 1929 με το κραχ αλλά 

και λίγο αργότερα με την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου οδήγησαν στη 

λήξη αυτού του κύματος. 

 

2.5.3. 3ο Κύμα: Conglomerates 1955 – 1975 

Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από μεγάλη αύξηση παραγωγής, διαφοροποίηση των 

προϊόντων και διασπορά του επιχειρηματικού κινδύνου, στοιχεία τα οποία οδήγησαν 

στην άνθιση των εξαγορών εκ νέου με κατάληξη τη δημιουργία κολοσσών. Η περίοδος 

αυτή χαρακτηρίζεται από διαγώνιες συγχωνεύσεις και εξαγορές εξαιτίας νέων νόμων, 

οι οποίοι απαγόρευαν τις κάθετες και οριζόντιες συγχωνεύσεις και εξαγορές 

(αντιμονοπωλιακός νόμος). Το τρίτο κύμα οδήγησε τις αμερικάνικες επιχειρήσεις σε 

μεγαλύτερη διαφοροποίηση. Οι συγχωνεύσεις αυτής της περιόδου στόχευαν στην 

περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων.  

Αυτό οδήγησε στη δημιουργία μίας καινούριας επιχειρηματικής μορφής, της 

διαφοροποίησης των επιχειρήσεων. Περνάμε σε άλλη μορφή επιχειρηματικής 

δραστηριότητας η οποία σηματοδοτεί την έναρξη του νέου κύματος. Η διασπορά 

επιχειρηματικού κινδύνου ορίζεται ως η επένδυση σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία 

ώστε να μειωθεί η έκθεση σε τυχόν απειλές. Με τη διαφοροποίηση, μια επιχείρηση ή 

ένας επενδυτής μπορεί να μειώσει τον συστημικό κίνδυνο και τη μεταβλητότητα. Η 

διαφοροποίηση δημιουργεί τη συνένωση μη συσχετισμένων επιχειρήσεων 

(conglomerates), οι οποίες είναι μεγαλύτερες οντότητες και αποτελούνται από 

διαφορετικές οικονομικές μονάδες. Αυτό στοχεύει στο να μειωθεί η μεταβλητότητα των 

ταμειακών ροών μιας εταιρίας με την αποφυγή εκθέσεως σε συγκεκριμένους κινδύνους. 

Επίσης, τα σοκ που εκδηλώνονται σε έναν κλάδο της βιομηχανίας μπορούν να 

αντισταθμιστούν από άλλους κλάδους, ίσως και μη όμοιους. 
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Σημαντικό πλεονέκτημα των μη συσχετισμένων επιχειρήσεων (conglomerates) είναι η 

παρουσία μιας εσωτερικής κεφαλαιαγοράς η οποία μειώνει την εξάρτηση από 

εξωτερικές χρηματοδοτήσεις, και στρέφει την επιχείρηση πρώτα στη χρησιμοποίηση 

εσωτερικών κεφαλαίων. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της διαφοροποίησης είναι η 

απόσταση που δημιουργείται μεταξύ της ανώτατης και της διαχειριστικής διοικήσεως.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια αυτού του κύματος, το ποσοστό 

ανταγωνισμού μεταξύ των μη συσχετισμένων επιχειρήσεων της λίστας του Fortune 

αυξήθηκε από 9% σε 21% (Sudarsanam,2010). Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η 

έννοια της διαφοροποίησης παίζει έναν σημαντικό ρόλο στο τρίτο κύμα συγχωνεύσεων 

στο οποίο ως μορφή χρηματοδότησης παραμένει το μετοχικό κεφάλαιο, όπως και στο 

δεύτερο. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 έρχεται η δύση του τρίτου κύματος, με τη 

δραστηριότητα των συγχωνεύσεων να παρουσιάζει πτώση. Η ολική κατάρρευση 

έρχεται το 1973 εξαιτίας μίας οικονομικής ύφεσης που προκλήθηκε από κρίση στον 

χώρο τον πετρελαιοειδών, και αφορούσε συγκεκριμένα στον Οργανισμό Εξαγωγών 

Πετρελαιοπαραγωγών χωρών (OPEC). 

 

2.5.4. 4ο Κύμα: 1974 – 1989 

Το τέταρτο κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών χαρακτηρίζεται από μεγάλη ανάπτυξη. 

Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές πλέον αποτελούν κομμάτι της στρατηγικής των 

επιχειρήσεων και εντάσσονται μέσα σε ένα πλαίσιο εταιρικής χρηματοδότησης. Η 

κατάσταση της οικονομίας την περίοδο αυτή δεν ευνοεί τη δημιουργία νέων 

επιχειρήσεων και αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι υπάρχουσες επιχειρήσεις να επιδιώκουν 

αύξηση της χρηματιστηριακής τους αξίας. Έτσι, οι επιχειρήσεις «έριξαν το βλέμμα 

τους» προς τις διεθνείς αγορές και η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από μανία (“merger 

mania”) (Κυριαζής, 2007). 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 στις Η.Π.Α πραγματοποιήθηκαν πάνω από 

1,400 συγχωνεύσεις – εξαγορές με συνολική αξία κοντά στα $1,34 δις. Ανάλογη ήταν 

και η αύξηση σε παγκόσμιο επίπεδο, με τις συγχωνεύσεις το 1985 να φτάνουν τις 340 

και το 1990 τις 1.165.  

Οι συγχωνεύσεις-εξαγορές παίρνουν τον χαρακτήρα επιθετικών εξαγορών αφήνοντας 

πίσω τις συγχωνεύσεις μη συσχετισμένων επιχειρήσεων (deconglomeration). Βασικό 

κίνητρο των εταιριών για μια επιθετική εξαγορά ήταν η απόκτηση υψηλών κερδών σε 

πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.  
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Χαρακτηριστικά αυτού του κύματος ήταν το μέγεθος και η φήμη που κατείχαν οι 

εταιρίες στόχοι, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη περίοδος να χαρακτηριστεί ως η 

περίοδος της “μανίας των συγχωνεύσεων” των μεγάλων επιχειρήσεων. Τέλος, εκτός 

από τα δισεκατομμύρια δολάρια που δαπανήθηκαν τη περίοδο αυτή, μεγάλα χρηματικά 

ποσά δόθηκαν και για την πραγματοποίηση διαφημιστικών καμπανιών έτσι ώστε να 

προωθηθούν και να στηριχτούν οι συγχώνευσεις-εξαγορές (Σουμπενιώτης & 

Ταμπακούδης, 2017). 

 

2.5.5. 5ο Κύμα: 1993 – 2000 

Το πέμπτο κύμα συγχωνεύσεων εξαγορών άρχισε στα μέσα του 1992 και 

ολοκληρώθηκε στα τέλη της ίδιας δεκαετίας, με κύρια χαρακτηριστικά την 

παγκοσμιοποίηση (globalization) και τη χαλάρωση των νομοθετικών περιορισμών 

(deregulation). Γενικά, η δεκαετία αυτή χαρακτηρίστηκε από την άρση των ελέγχων και 

άνοιξε τη συζήτηση για τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού σε επίπεδο διεθνούς δικαίου 

πια. 

Η παγκοσμιοποίηση συνέβαλε ώστε να εξαλειφθούν τα εθνικά όρια και να επεκταθούν 

οι αγορές διεθνώς, με συνέπεια οι εταιρίες να αυξήσουν την εμβέλεια τους προκειμένου 

να επιβιώσουν. Επιπρόσθετα, η άρση των νομοθετικών περιορισμών οδήγησε στην 

κατάργηση των εθνικών μονοπωλίων, με συνέπεια τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων 

και την πλεύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας προς ξένες αγορές, μέσω των 

διασυνοριακών συγχωνεύσεων-εξαγορών.  

Όσον αφορά την Ευρώπη τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, το οικονομικό περιβάλλον 

χαρακτηρίζεται από συνεχείς αλλαγές και νέα κίνητρα για τις επιχειρήσεις. Τα ιστορικά 

γεγονότα που έλαβαν χώρα αυτή την περίοδο (η πτώση του Βερολίνου, η ΕΟΚ, το 

τέλος του Ψυχρού Πολέμου) σε συνδυασμό με την αύξηση της ιδιωτικοποίησης στις 

ευρωπαϊκές χώρες αύξησαν την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. 

Οι νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονταν μπορούσαν να αξιοποιηθούν μόνο μέσω των 

συγχωνεύσεων και εξαγορών. Εταιρίες όπως η Deutsche Telekom, France Telecom, 

Vivendi αποτέλεσαν μέρος του κύματος των συγχωνεύσεων και εξαγορών. Η Αγγλία 

είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό συγχωνεύσεων και εξαγορών στην Ευρώπη. 

Την περίοδο 1998-1999 το 26% των διεθνών συγχωνεύσεων και εξαγορών για 

ευρωπαϊκές χώρες ανήκει στην Αγγλία. Ακολουθεί η Γερμανία με 16%, η Γαλλία με 

13% και η Ολλανδία με 9% (Sudarsanam, 2010).  
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Οι μεγαλύτερες συγχωνεύσεις και εξαγορές που έχουν γίνει στην Ευρώπη 

συντελέστηκαν αυτή την περίοδο. Ενώ μέχρι τώρα κυρίως τη δόξα στο θέμα των 

συγχωνεύσεων και εξαγορών έκλεβαν οι Η.Π.Α., αυτή την περίοδο συντελούνται 

σημαντικές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν τα μονοπώλια και τις εταιρικές 

συγκεντρώσεις και η Ευρώπη πρωτοστατεί στο κομμάτι των συγχωνεύσεων και 

εξαγορών. 

Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου είναι η εμφάνιση στρατηγικών 

συγχωνεύσεων-εξαγορών, οι οποίες χρηματοδοτούνται από νέα δάνεια ή ομολογίες, 

καθώς και την αυξανόμενη χρήση μετοχών. Ενδεικτικά, το ποσοστό των σχετικών 

συναλλαγών, που περιλαμβάνουν τη χρήση μετοχών ή συνδυασμό μετοχών και 

ρευστών ως μέσων πληρωμής, είναι της τάξης του 70% (Σουμπενιώτης & 

Ταμπακούδης, 2017). 

Κατά τη δεκαετία του 1990, η αξία των συναλλαγών των συγχωνεύσεων και εξαγορών 

στις Η.Π.Α. αυξήθηκε από 123 δις δολάρια το 1992 σε 1,75 τρις. δολάρια το 2000, έτος 

κορύφωσης πριν την κατάρρευση της αγοράς. Μια από τις ιστορικές περιπτώσεις ήταν 

η εξαγορά της Time Warner από την America Online για $165 δις στις αρχές του 2000. 

Η αξία συναλλαγών για τις συγχωνεύσεις και εξαγορές στην Ε.Ε το 2000 ήταν 1,08 τρις 

δολάρια. Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, τα μεγέθη της αγοράς των Συγχωνεύσεων και 

Εξαγορών του συγκεκριμένου κύματος.  

Η αξία των συγχωνεύσεων και εξαγορών πάνω στην άνθιση του φαινομένου το 1999 

άγγιζε το $1,5 τρις. Η μεγαλύτερη εξαγορά στην ευρωπαϊκή οικονομική ιστορία ήταν η 

επιθετική εξαγορά της γερμανικής εταιρίας τηλεπικοινωνιών Mannesmann το 1999 από 

την αγγλική Vodafone για πάνω από $150 δις. Λίγο αργότερα βέβαια το 2001 με την 

κατάρρευση του χρηματιστηρίου πολλές επιχειρήσεις αντιμετώπισαν μεγάλες απώλειες 

σε αξία καθώς οι συγχωνεύσεις και εξαγορές που προηγήθηκαν τα περασμένα χρόνια 

έχασαν σε αξία (Sudarsanam, 2010).  

 

2.5.6. 6ο Κύμα: 2003 – 2008 

Την περίοδο αυτή συμβαίνουν σημαντικές ενοποιήσεις στην Ασία και τη Λατινική 

Αμερική. Οι αξίες των συγχωνεύσεων και εξαγορών αυξάνονται πολύ και μεγάλο μέρος 

της διαδικασίας αναλαμβάνουν οι τράπεζες. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από 

έντονη ρευστότητα και φθηνό δανεισμό λόγω χαμηλών επιτοκίων. 

Οι κυριότεροι παράγοντες που οδήγησαν στην εκδήλωση του 6ου κύματος, κατά το 

τέλος της χρηματιστηριακής «φούσκας» των εταιρειών του διαδικτύου (dotcom 
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bubble), ήταν η παγκοσμιοποίηση, τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και ο μετοχικός 

ακτιβισμός. Οι μικρότεροι μέτοχοι διεκδίκησαν περισσότερα από τις διοικήσεις με 

σκοπό την ισότιμη μεταχείριση τους από τους μεγαλομετόχους και την ενεργή 

συμμετοχή τους στην εταιρική διακυβέρνηση. Αυτό συνέβαλε στην είσοδο εταιριών 

ιδιωτικού δικαίου στη μετοχική σύνθεση, οι οποίες στη συνέχεια απέκτησαν και την 

διαχείριση των εταιριών.  

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του κύματος ήταν οι μοχλευμένες εξαγορές (Leveraged 

Buy-outs, LBOs), οι οποίες αποτελούσαν μια μορφή δανεισμού του ποσού της 

εξαγορασθείσας εταιρίας, με απαλλαγή για τις εξαγοράστριες εταιρίες από τη διάθεση 

δικών τους κεφαλαίων. Οι LBOs τονώθηκαν χάρη στο χαμηλό επίπεδο επιτοκίων, τη 

διαθεσιμότητα κεφαλαίων και τη γενικότερη ευφορία των αγορών. 

Συνοψίζοντας, η παγκοσμιοποίηση αποτέλεσε τον κύριο άξονα κατεύθυνσης της 

επιχειρηματικότητας και των συνενώσεων εταιριών, καθώς τονώθηκε η εξωστρέφεια 

και ο διεθνής ανταγωνισμός με άμεσο όφελος την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας. Το 

έκτο κύμα γνωρίζει το τέλος του στα τέλη του 2007 με την εκδήλωση της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης των Η.Π.Α, η οποία προήλθε από την αγορά ενυπόθηκων 

δανείων υψηλού κινδύνου (Σουμπενιώτης & Ταμπακούδης, 2017). 

 

2.5.7. 7ο Κύμα: 2014 –  

Οι Η.Π.Α. και πάλι έχουν τη μερίδα του λέοντος στο θέμα των συγχωνεύσεων και 

εξαγορών. Η αξία των συναλλαγών είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τα 

προηγούμενα χρόνια, ενώ οι αγορές της Ασίας αποκτούν αυξανόμενο ρόλο (Κυριαζής, 

2007). Στόχος πια είναι η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των επιχειρήσεων και η 

απόκτηση νέου πελατολογίου. 

Χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου είναι η έντονη δραστηριότητα εξαγορών στις 

αναδυόμενες οικονομίες και συγκεκριμένα σε Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Νότια 

Αφρική (BRICS). Οι συγκεκριμένες χώρες αποτελούν δέλεαρ της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, καθώς συγκεντρώνουν το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού και 

βρίσκονται στα πρώτα στάδια βιομηχανοποίησης, σημειώνοντας υψηλούς ρυθμούς 

ανάπτυξης.  

Το έβδομο κύμα συνεχίζεται μέχρι σήμερα με κορύφωση της δραστηριότητάς του το 

2015. Αξίζει να αναφερθεί ότι το 2015 οι παγκόσμιες διαπραγματεύσεις ανήλθαν σε 4,7 

τρισεκατομμύρια δολάρια (αύξηση 42% σε σύγκριση με το 2014) σημειώνοντας την 

ισχυρότερη περίοδο για τη δραστηριότητα των συγχωνεύσεων από το 1980 (Reuters, 
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2017). Οι κλάδοι που προσελκύουν το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι ο τεχνολογικός 

κλάδος, ο κλάδος της υγείας και φαρμακοβιομηχανίας και αυτός της υγιεινής. Το τέλος 

του κύματος αυτού δεν έχει ορισθεί, καθώς οι συγχωνεύσεις-εξαγορές συνεχίζουν να 

υφίστανται στον επιχειρηματικό χάρτη ως βασική επιχειρησιακή στρατηγική, 

επηρεαζόμενη από πολιτικοοικονομικά γεγονότα.  

Στην αρχή των κυμάτων οι συγχωνεύσεις και εξαγορές αποτελούσαν ένα αμερικανικό 

φαινόμενο. Όμως το τρίτο κύμα φαίνεται ότι επηρέασε πολύ την Αγγλία, ενώ το 

τέταρτο κύμα αφορούσε όλο τον δυτικό κόσμο και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο 

(Stigler, 1950). Σε κάθε επόμενο κύμα ολοένα και περισσότερα σημεία του πλανήτη 

επηρεάζονταν σταδιακά φτάνοντας σήμερα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Επίσης, 

σαν συμπέρασμα μπορεί να καταγραφεί ότι κάθε κύμα προέκυψε ως απόρροια 

εξωτερικών παραγόντων οι οποίοι επηρέασαν και άλλαξαν ριζικά τις αγορές. 

Καινοτομίες στις μεταφορές, τις επικοινωνίες και τον χρηματοπιστωτικό τομέα καθώς 

επίσης πολιτικές και οικονομικές αλλαγές μορφοποίησαν την πορεία των 

συγχωνεύσεων και εξαγορών. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα κύματα έληξαν με 

μια χρηματοοικονομική κρίση – κατάρρευση, κρατική παρέμβαση, μεταρρυθμίσεις και 

πολιτικές μεταβολές. 

 

2.6.Τα βήματα της διαδικασίας συγχώνευσης – εξαγοράς 

Η διαδικασία μίας συγχώνευσης – εξαγοράς αποτελείται κατά βάση από δύο στάδια. 

Στο πρώτο στάδιο, το οποίο ονομάζεται ιδιωτική διαδικασία εξαγοράς, οι πιθανοί 

αγοραστές ερευνούν την κατάσταση της εταιρείας στόχου με βάση τις πληροφορίες που 

είναι διαθέσιμες. Είθισται να προσλαμβάνουν νομικούς και οικονομικούς συμβούλους 

ώστε να αξιολογήσουν την υποψήφια εταιρεία, με τη συγκεκριμένη διαδικασία να 

αποτελεί ένα προ-ελεγκτικό στάδιο. 

Εάν οι αγοραστές αποφασίσουν να υποβάλουν προσφορά για την εταιρεία στόχο σε 

αυτή την ιδιωτική διαδικασία εξαγοράς, τότε θα κάνουν προσφορές σύμφωνα με δικές 

τους εκτιμήσεις. Στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθούν οι προσφορές, η εξαγοραζόμενη 

εταιρεία επιλέγει αυτόν που κρίνει ως καλύτερο αγοραστή για να καλύψει τις ανάγκες 

της, και τέλος καταλήγει σε διμερή συμφωνία με τον αγοραστή, δημοσιοποιώντας τα 

στοιχεία της προσφοράς (Kim and Song, 2016). 

Το δεύτερο στάδιο αποτελεί την δημόσια διαδικασία εξαγοράς και λαμβάνει μέρος μετά 

από δημόσια ανακοίνωση. Σε αυτό το στάδιο, ο υποψήφιος αγοραστής μπορεί να 

διεξάγει ενδελεχή έρευνα για την εταιρεία στόχο, βάσει της οποίας θα διαπραγματευτεί 



21 
 

και εν τέλει θα κατασταλάξει, πληρώνοντας το τελικό ποσό εξαγοράς. Η διάρκεια 

αυτής της διαδικασίας καλύπτει την περίοδο από την ανακοίνωση της πώλησης έως την 

πληρωμή και μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Αυτή η χρονική παράταση της 

διαδικασίας επιφέρει νέες πληροφορίες για την εταιρεία στόχο και έτσι ο αγοραστής 

προσπαθεί να διαφοροποιήσει την τιμή με βάση τις καινούριες πληροφορίες. 

Στην περίπτωση που τα δύο διαπραγματευόμενα μέρη δεν βρίσκουν κοινή συμφωνία 

στην τιμή ή ο αγοραστής αποτυγχάνει να πληρώσει το συμφωνηθέν ποσό εντός της 

προθεσμίας που ορίστηκε, τότε ο ίδιος εγκαταλείπει την συμφωνία. Ο κίνδυνος να 

αποτύχει η συμφωνία πριν τον κλείσιμο της ονομάζεται κίνδυνος κλεισίματος (closing 

risk) και πηγάζει από συγκεκριμένους παράγοντες. 

Ο πρώτος παράγοντας είναι η ασυμμετρία πληροφοριών η οποία υπάρχει μεταξύ της 

εξαγοράστριας και της εταιρείας στόχου. Ως ασυμμετρία πληροφοριών ορίζεται η 

περιορισμένη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την υποψήφια επιχείρηση 

εξαγοράς, με αποτέλεσμα οι περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με συμβόλαια και 

νομικά προβλήματα να μην μπορούν να ελεγχθούν κατά τη διαδικασία των ελεγκτικών 

μηχανισμών.  

Ακόμη, η επιτυχία ή η αποτυχία μιας εξαγοράς κρίνεται από τη διάδοση μη 

αναμενόμενων πληροφοριών που διανέμονται μετά τη διαδικασία της εξαγοράς. Οι 

υποψήφιοι αγοραστές για να αποφύγουν τον κίνδυνο εμφάνισης τέτοιων πληροφοριών, 

συμπεριλαμβάνουν ορισμένες προϋποθέσεις στη συμφωνία της συγχώνευσης. Ωστόσο, 

στην περίπτωση που εμφανισθούν επιπλέον πληροφορίες παρά τους όρους της 

συμφωνίας, τότε ο υποψήφιος εγκαταλείπει την διαδικασία απόκτησης, καθώς το 

συμβόλαιο γίνεται εκ νέου αντικείμενο διαπραγμάτευσης. 

Το πρόβλημα αυτό είναι πιο έντονο στις αναπτυσσόμενες οικονομίες όπου οι θεσμικοί 

κανόνες δεν έχουν οργανωτικό χαρακτήρα και συνεπώς η αξία πρόσβασης σε 

πληροφορίες είναι πιο ακριβή, κάτι που περιορίζει τη διεξαγωγή των ελεγκτικών 

διαδικασιών. Όλη αυτή η κατάσταση οδηγεί σε μια συμφωνία που βασίζεται σε μη 

ακριβείς πληροφορίες εξαιτίας της έλλειψης μιας αναπτυσσόμενης χώρας σε ειδικούς 

διαμεσολαβητές, καθώς και σε αυστηρά θεσμικά και χρηματοοικονομικά συστήματα.  

Δεύτερος παράγοντας που επηρεάζει το επιτυχές κλείσιμο μιας συμφωνίας είναι η 

οικονομική δυσκολία που εμφανίζει ο υποψήφιος αγοραστής να αποκτήσει το 

απαραίτητο κεφάλαιο. Συγκεκριμένα, στις αναπτυσσόμενες οικονομίες όπου η 

ρευστότητα είναι οριακή και υπάρχουν πολλά θεσμικά κενά, ο κίνδυνος να χαλάσει μια 

συμφωνία εξαιτίας χρηματοοικονομικών προβλημάτων είναι ρεαλιστικός. Σύμφωνα με 
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μελέτες που διεξήχθησαν σε αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπου οι επενδυτές δεν 

μπορούν να διαφοροποιήσουν πλήρως τα χαρτοφυλάκιά τους, οι εταιρείες που 

ενδιαφέρονται για μεγάλες επενδύσεις, όπως συγχωνεύσεις και εξαγορές, έχουν πολύ 

περιορισμένες πηγές χρηματοδότησης (Kim and Song, 2016). 

Συμπεραίνουμε ότι το θεσμικό περιβάλλον μιας χώρας μειώνει την αβεβαιότητα στις 

συναλλαγές και αποτρέπει την αποτυχία μιας συμφωνίας με την θέσπιση και επιβολή 

κανόνων και περιορισμών. Για παράδειγμα, ο συνολικός αριθμός των συγχωνεύσεων 

και εξαγορών που δεν πέτυχαν μειώθηκε κατακόρυφα στα τέλη της δεκαετίας του 1980 

στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις αρχές τις δεκαετίες του 1990 τόσο στο Ηνωμένο 

Βασίλειο όσο και στις Η.Π.Α.. Καταλυτική συμβολή σε αυτό, είχε το καλά 

ανεπτυγμένο θεσμικό περιβάλλον των χωρών αυτών το οποίο διευκόλυνε την 

οικονομική δραστηριότητα και μείωνε την αβεβαιότητα που υπήρχε στις 

αναπτυσσόμενες οικονομίες.  

Γενικά, η θεσμική ανάπτυξη μιας χώρας, η οποία μειώνει την ασυμμετρία πληροφορίας 

και ενθαρρύνει την ροή οικονομικών πόρων, συντελεί στην μείωση των αποτυχημένων 

συγχωνεύσεων και εξαγορών (Kim and Song, 2016). 

Πριν τη συμφωνία προηγείται από την πλευρά των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων μια 

ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος με διάφορα γνωστά εργαλεία 

στρατηγικής ανάλυσης (π.χ. SWOT, PESTLE ανάλυση, ανάλυση Porter). Στη συνέχεια, 

καθορίζονται όσο πιο αντικειμενικά γίνεται οι στόχοι και τα επιθυμητά αποτελέσματα 

της επιχείρησης ώστε να επιλεχθεί η καταλληλότερη στρατηγική για την επίτευξή τους. 

Έπειτα, καθορίζονται τα χαρακτηριστικά των πιθανών εταιριών υπό εξαγορά ή 

συγχώνευση και αφού αναζητηθούν οι πιο ταιριαστές γίνεται η αντίστοιχη κατάταξή 

τους με βάση τα κριτήρια τα οποία θέτει η επιχείρηση. Τέλος, γίνεται επιλογή μιας ή 

και περισσότερων εταιρίας/εταιριών με τις οποίες θα έρθει σε επαφή η επιχείρηση για 

το ενδεχόμενο στρατηγικής σύμπραξης.  

Κατά τη διάρκεια της συμφωνίας, γίνονται προτάσεις και από τις δύο πλευρές και 

ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις. Σε αυτό το στάδιο εντοπίζονται πιθανές ομοιότητες και 

διαφορές μεταξύ των εταιριών, αναγνωρίζονται τα θετικά και αρνητικά στοιχεία, η 

ύπαρξη ωφελειών από το ενδεχόμενο μιας συγχώνευσης ή εξαγοράς. Στην πορεία των 

διαπραγματεύσεων θίγονται ζητήματα όπως ο τρόπος της αναδιοργάνωσης των 

εταιριών, οι όροι της συμφωνίας, η λειτουργία του νέου φορέα και τέλος είτε 

ακυρώνεται η συμφωνία - εφόσον τα δύο μέρη δεν καταλήξουν σε κοινά 

συμπεράσματα - είτε κλείνει η συμφωνία και προχωράνε περαιτέρω οι διαδικασίες.  
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Στην τελευταία φάση, μετά δηλαδή το κλείσιμο της συμφωνίας, γίνεται η ενημέρωση 

όλων των εργαζομένων και των δύο εταιριών, ξεκινάει η εφαρμογή των αλλαγών στα 

συστήματα, τους χώρους, τις διαδικασίες της νέας πια εταιρίας, ενημερώνεται το 

καταναλωτικό κοινό και όλα τα εμπλεκόμενα και ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. 

προμηθευτές). 



24 
 

3. Ο κλάδος των IT εταιρειών 

Η εξέλιξη της βιομηχανίας της πληροφορικής από τα μέσα του 20ου αιώνα με τον 

ερχομό των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και τρανζίστορ, βοήθησε ώστε να 

εξελιχθούν οι δυνατότητες του κλάδου και παράλληλα να μειωθεί το κόστος των 

συσκευών και η κατανάλωση ενέργειας αυτών (Search Data Center, 2017).  

Ο ορισμός της Τεχνολογίας Πληροφοριών, ΙΤ (Information Technology), αναφέρεται 

σε οτιδήποτε σχετίζεται με την τεχνολογία πληροφορικής, όπως τα δίκτυα υπολογιστών 

(τηλεπικοινωνίες), το τεχνολογικό και λογισμικό υλικό, το διαδίκτυο, αλλά και οι 

άνθρωποι που δουλεύουν πάνω σε αυτές τις τεχνολογίες (Leavitt & Whisler, 1958). 

Πολλές επιχειρήσεις σήμερα διαθέτουν ξεχωριστό τμήμα I.T. για τη διαχείριση των 

πληροφοριακών τους συστημάτων, τα προγράμματα και τα λογισμικά που 

χρησιμοποιούν, τη διαχείριση των Η/Υ, την οργάνωση των δικτύων, την τεχνική 

υποστήριξη και σχετικές άλλες εργασίες4. 

Τα επαγγέλματα πάνω στον I.T κλάδο κατηγοριοποιούνται σε αυτά του 

προγραμματιστή, του αναλυτή δεδομένων, του διαχειριστή δικτύων, του κατασκευαστή 

ιστοσελίδων, καθώς και της τεχνικής υποστήριξης. Οι παραπάνω κατηγορίες 

επαγγελμάτων του κλάδου στοχεύουν στην παραγωγή, αποθήκευση, διαχείριση και 

διανομή πληροφοριακών συστημάτων κάθε μορφής, μέσω της αξιοποίησης της 

Τεχνολογίας Πληροφοριών. 

Από τη στιγμή που ζούμε στην εποχή της πληροφορίας, ο όρος Τεχνολογία 

Πληροφοριών (I.T.) έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής, 

χρησιμοποιείται ήδη σε μεγάλο βαθμό στον κόσμο των επιχειρήσεων και θα παραμείνει 

για πολύ ακόμη καιρό (Christensson, P., 2006). 

Ο κλάδος του I.T. συμπεριλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό εταιρειών των οποίων το 

αντικείμενο ποικίλει ανάλογα με το κομμάτι της πληροφορικής τεχνολογίας στο οποίο 

δραστηριοποιούνται. Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων εταιρειών οι οποίες αποτελούν 

και κολοσσούς στον παγκόσμιο επιχειρηματικό χάρτη είναι η Samsung Electronics, η 

Apple Inc, η Foxconn, η Amazon, η IBM, η Microsoft, η εταιρεία έξυπνων κινητών 

Huawei, η Sony, η κορεατική LG Electronics, ακόμη και η Facebook.  

Ο κερδοφόρος και ολοένα αναπτυσσόμενος κλάδος της Τεχνολογίας Πληροφοριών 

κατέχει στη σημερινή εποχή τη μερίδα του λέοντος στο τραπέζι των συγχωνεύσεων-

                                                           

4 https://techterms.com 

https://techterms.com/
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εξαγορών5. Σύμφωνα με την συμβουλευτική εταιρεία Dealogic, αν και η παγκόσμια 

δραστηριότητα των συγχωνεύσεων-εξαγορών έπεσε περίπου κατά 22% το 2016, ο 

τεχνολογικός χώρος εμφανίζει άνοδο της τάξεως του 12% από την αρχή τους έτους 

μέχρι σήμερα. Συμφωνίες μεταξύ εταιρειών που έγιναν πρόσφατα είναι μεταξύ των 

Microsoft και LinkedIn, Symantec και Blue Coat Systems, Salesforce (CRM και 

Demandware, καθώς και Oracle  και NetSuite, ήταν μεταξύ των σημαντικών εξαγορών 

που σημειώθηκαν το 2016).  

Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου του Ι.Τ. χρησιμοποιούν τις 

συγχωνεύσεις και εξαγορές ως εργαλείο στρατηγικής ώστε να εκμεταλλευτούν τις 

ευκαιρίες ανάπτυξης που ανοίγονται (Deloitte, 2017). Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 2016 οι 

επιχειρήσεις ξόδεψαν $291 δις σε συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών σχετικές με 

την καινοτομία. Ο κλάδος του ΙΤ σήμερα περιλαμβάνει το IoT (internet of things), τον 

εξελιγμένο χρηματοπιστωτικό κλάδο (FinTech), τα μεγάλα δεδομένα και την 

προγνωστική ανάλυση (Big Data & Cognitive Analytics), την ψηφιοποίηση και άλλα.  

Tα παραδείγματα πρόσφατων εξαγορών που αναφέρθηκαν και αφορούν μεγάλες 

εταιρίες του τεχνολογικού κλάδου, δείχνουν ότι αυτός ο κλάδος σημείωσε έναν υψηλό 

ρυθμό εξαγορών για το 2016. Σύμφωνα με έρευνα της KPMG, ο τεχνολογικός χώρος 

αποτέλεσε το επίκεντρο γύρω από τις συνενώσεις εταιρειών το 2016. Οι 

επιχειρηματικοί κλάδοι που ακολουθούν είναι αυτοί της φαρμακοβιομηχανίας, της 

βιοτεχνολογίας και της υγιεινής-περίθαλψης. Αξίζει να τονιστεί ότι ο κλάδος των 

τηλεπικοινωνιών αποτελεί παρακλάδι του πρώτου και επικρατέστερου κλάδου της 

Τεχνολογίας Πληροφοριών.  

Οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις – εξαγορές του κλάδου της Τεχνολογίας 

Πληροφοριών, τόσο σε εταιρείες κατασκευής υλικών όσο και υπηρεσιών (λογισμικού), 

πήραν ώθηση εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης και της τρίτης βιομηχανικής 

επανάστασης. Μέσω αυτής της στρατηγικής, οι I.T. εταιρείες επιτυγχάνουν να έχουν 

πρόσβαση σε αρκετές ευκαιρίες της αγοράς και σε προηγμένες τεχνολογίες πέραν των 

εθνικών τους συνόρων, αποκτώντας έτσι πόρους και τεχνογνωσία που τις βοηθάει να 

οικοδομήσουν τη δική τους ανταγωνιστικότητα στην παγκόσμια αγορά.  

Οι εταιρείες παραγωγής υλικού υπολογιστών (hardware) είναι πιο πιθανό να 

ακολουθήσουν μια παγκόσμια στρατηγική, επειδή προσπαθούν να τυποποιήσουν τις 

διαδικασίες παραγωγής και τα βασικά προϊόντα τους όπως οι υπολογιστές. Επομένως, 

οι εξαγοράστριες και εξαγοραζόμενες εταιρείες μπορούν να συνδυάσουν και να 
                                                           

5 www.marketrealist.com, 2017 

http://marketrealist.com/2016/11/symantecs-dlp-business-benefiting-blue-coats-buyout/
http://marketrealist.com/quote-page/crm/
http://marketrealist.com/2016/08/oracle-announce-acquisition-netsuite/
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εξορθολογήσουν τα λειτουργικά τους στοιχεία, ώστε να τονώσουν την εντατική 

μεταφορά πόρων, πράγμα το οποίο μπορεί να απαιτεί και την πλήρη διάλυση των 

οργανωτικών τους αρχών. Ως εκ τούτου, η εσωτερική πίεση για ολοκλήρωση μπορεί να 

κυριαρχεί και κατά τη διάρκεια και μετά τη διαδικασία εξαγοράς (Zhu et al., 2015).  

Από την άλλη, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών πληροφορικής τείνουν να 

προσαρμόζονται στις ανάγκες των τοπικών πελατών, οι οποίες ποικίλουν σε μεγάλο 

βαθμό από χώρα σε χώρα εξαιτίας των διαφορετικών επιπέδων εισοδήματος, των 

πολιτισμικών, των θρησκευτικών και αισθητικών προτιμήσεων. Ο καλύτερος τρόπος 

εξυπηρέτησης των αναγκών των πελατών ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των χωρών και 

ακόμη και η παροχή της ίδιας υπηρεσίας μπορεί να απαιτεί αλλαγές στις δυνάμεις 

πωλήσεων, τις δεξιότητες μάρκετινγκ και τη γλώσσα ώστε να ικανοποιηθούν οι τοπικοί 

πελάτες. 

Η διαδικασία διεθνοποίησης των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σε μια βιομηχανία 

υψηλής τεχνολογίας, ακολουθεί τυπικά μια πολυεθνική στρατηγική και επομένως οι 

επιχειρήσεις στους τομείς των υπηρεσιών είναι πιθανό να προσδώσουν μεγαλύτερη 

αυτονομία στους εξαγοραζόμενους στόχους. Ωστόσο, δεν είναι σαφές πότε οι 

διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές είναι πιθανό να δημιουργήσουν αξία παρά 

να την καταστρέψουν κατά τη διαδικασία απόκτησης των επιχειρήσεων (Zhu et al., 

2015). 

 

3.1. Η Δημιουργία Αξίας στον κλάδο των ΙΤ εταιρειών 

Με βάση έρευνα της KPMG (2016) ο τεχνολογικός τομέας αναμένεται να απασχολήσει 

τον επιχειρηματικό κόσμο με τις συγχωνεύσεις και εξαγορές που θα γίνουν. Το 2000 ο 

τομέας της τεχνολογίας είχε συγχωνεύσεις και εξαγορές ύψους $ 289 δις. Η ανοδική 

πορεία των συγχωνεύσεων και εξαγορών στον συγκεκριμένο τομέα υποδηλώνει αύξηση 

του ανταγωνισμού, έντονη επιθυμία των επιχειρήσεων του κλάδου να διαφοροποιήσουν 

τα προϊόντα τους. 

Σύμφωνα με μελέτη της Pwc (2017)6, οι 20 μεγαλύτερες συγχωνεύσεις και εξαγορές οι 

οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2016 στην Ευρώπη ανήλθαν σε € 293 δις από τα 

οποία το 36% αφορούσε τους κλάδους των τηλεπικοινωνιών, ΜΜΕ και Τεχνολογίας. 

Με βάση την ίδια μελέτη, ο ίδιος κλάδος στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει μόλις το 0,3% 

της αξίας συναλλαγών. Στην Ευρώπη οι σημαντικότερες συμφωνίες του κλάδου για το 

                                                           

6 https://www.pwc.com/gr/en/publications/greek-thought-leadership/deals-greece-2016-publ-gr.pdf 
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2016 ήταν μεταξύ της SoftBank Group corp και της ARM Holdings Plc, μεταξύ της 

Twenty – First Century Fox Inc και της Sky Plc όπως επίσης και μεταξύ της Liberty 

Global Europe holding B.V./ Vodafone International Holdings B.V. με την Ziggo B.V. 

Vodafone Libertel B.V..  

Μόλις μια εταιρία πάρει την απόφαση να εισέλθει σε μια ξένη αγορά μέσω της 

διαδικασίας συγχωνεύσεων και εξαγορών αναζητά τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να 

συμβεί αυτό. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται σε μια διασυνοριακή συγχώνευση ή 

εξαγορά είναι διάφορες. Συνηθέστερες είναι η δέουσα επιμέλεια, η διαπραγμάτευση, η 

ολοκλήρωση και όλες έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο θα τις 

χρησιμοποιήσει ο αγοραστής ώστε να έχει θετική έκβαση το εγχείρημά του (Shimuzu et 

al., 2004).  

Οι διαφορές στο θεσμικό περιβάλλον παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, 

καθώς οι δύο ή και περισσότερες χώρες στις οποίες ανήκουν οι υπό συγχώνευση ή 

εξαγορά εταιρίες μπορεί να έχουν διαφορετικούς νόμους, λογιστικά πρότυπα, 

συστήματα αξιών και άλλες διαδικασίες ολοκλήρωσης μιας αντίστοιχης συναλλαγής. 

Εντός του ίδιου κράτους τέτοιου είδους προβλήματα αντιμετωπίζονται σε μικρότερο 

βαθμό και σχετίζονται με τις προσωπικές αξίες του καθενός. Ωστόσο, σε περίπτωση 

διασυνοριακής συμφωνίας χρειάζεται μελέτη των διαφορετικών πρακτικών, νομική και 

λογιστική κάλυψη για κάθε ενδεχόμενο. Για αυτό ακριβώς, η δέουσα επιμέλεια η οποία 

ουσιαστικά είναι η εξέταση και μελέτη του στόχου εξαγοράς ή συγχώνευσης, παίζει 

σπουδαίο ρόλο. 

Τα ζητήματα που απασχολούν την εταιρία που λαμβάνει την απόφαση ή κάνει την 

πρόταση προσφοράς σχετίζονται με την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της 

άλλης εταιρίας, την παροχή εγγυήσεων και την φορολογία των προϊόντων στην άλλη 

χώρα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται σε αυτή τη διαδικασία είναι χρήσιμες τόσο για 

την ολοκλήρωση της συγχώνευσης ή εξαγοράς όσο και για την αποφυγή κινδύνων και 

προβλημάτων που με πρόβλεψη μπορούν να αντιμετωπιστούν.  

Η διαδικασία ολοκλήρωσης είναι, επίσης, κρίσιμη για την επιτυχία της συμφωνίας. 

Πολλές φορές εκτός από το διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον στο οποίο 

δραστηριοποιούνται οι εμπλεκόμενες εταιρίες, υπάρχουν και πολιτισμικά προβλήματα 

στη συνεργασία τους. Η προτίμηση του τύπου ολοκλήρωσης μπορεί να πηγάζει από τις 

πολιτισμικές διαφορές και τα θεσμικά πλαίσια μέσα στα οποία λειτουργούν οι 

επιχειρήσεις. Αυτά καθορίζουν τη στρατηγική που ακολουθεί η εκάστοτε διοίκηση και 
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πιθανώς οδηγεί και στη χρήση διαφορετικών συστημάτων ελέγχου και διαχειριστικών 

πρακτικών. 

Οι εξαγοράστριες εταιρείες μπορούν να μεταδώσουν άμεσα το περιεχόμενό τους στα 

κανάλια διανομής των εξαγοραζόμενων εταιρειών-στόχων, δημιουργώντας αξία στις 

σχετικές διασυνοριακές συγχωνεύσεις-εξαγορές, καθώς οι περισσότεροι πελάτες 

γνωρίζουν και είναι πιθανό να αγοράσουν τις υπηρεσίες τους. Παράδειγμα αποτελεί η 

εξαγορά της Mirabilis από την America Online (AOL), την ισραηλινή εταιρεία η οποία 

δημιούργησε την άμεση ηλεκτρονική πλατφόρμα ανταλλαγής συνομιλιών και 

πληροφόρησης (ICQ). Το περιεχόμενο της ICQ εισχώρησε στα προϊόντα της AOL και 

πωλήθηκε σε παραπάνω από 12 εκατομμύρια νέους πελάτες.  

Αντίθετα, στους τομείς της παραγωγής τεχνολογικού υλικού (hardware), o μοναδικός 

τρόπος για τη δημιουργία αξίας είναι η αποδοτικότητα της παραγωγής. Για να 

επιτευχθεί η αποδοτικότητα, είναι ζωτικής σημασίας για τους αγοραστές και τους 

νεοαποκτηθέντες ξένους στόχους τους, να συντονίζουν και να ενσωματώνονται 

αποτελεσματικά μεταξύ τους ώστε να εξορθολογήσουν τις παραγωγικές τους 

διαδικασίες. Με τον τρόπο αυτό, οι εξαγοραστές θα μπορούσαν να προωθήσουν την 

αποδοτικότητά τους και ως εκ τούτου, να αποκτήσουν αξία από τις διασυνοριακές 

συγχωνεύσεις και εξαγορές.  

Οι εταιρείες κατασκευής υλικού υπολογιστών ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σημαντικές 

προκλήσεις στην αποτελεσματική ενσωμάτωσή τους με τις εταιρείες-στόχους, ενώ οι 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών έχουν περισσότερες ευκαιρίες να καλύψουν τις 

αναξιοποίητες ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών. Επομένως, η απόκτηση 

επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών πληροφορικής έχει περισσότερες πιθανότητες 

να ξεπεράσει τις επιδόσεις των εταιρειών κατασκευής τεχνολογικού υλικού ώστε να 

δημιουργηθεί αξία για τους εμπλεκόμενους μετόχους των διασυνοριακών εξαγορών. 

Σημαντικό ρόλο, όμως, παίζουν τα  χαρακτηριστικά της κάθε χώρας, όπως οι θεσμικές 

και γλωσσικές διαφορές, καθώς και οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ της μητρικής και 

της χώρας υποδοχής. Οι διαφορές αυτές μπορούν να περιπλέξουν την διαδικασία 

ολοκλήρωσης δυο επιχειρήσεων, εξαιτίας των παρεξηγήσεων που συνήθως 

δημιουργούνται και των χαμηλών επιπέδων εμπιστοσύνης (Zhu et al., 2015).  

Οι διπλωματικές σχέσεις αποτελούν σημαντικό μέσο συλλογής και διαβίβασης 

πληροφοριών μέσω εγγράφων, εκθέσεων και ανακοινώσεων στους υπαλλήλους της 

μητρικής χώρας, σχετικά με τους ανθρώπους, τις οργανώσεις και την οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη που διέπει τη χώρα υποδοχής. Αυτή η ροή πληροφοριών παρέχει 
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στους δυνητικούς εξαγοραστές πολύτιμες γνώσεις, πληροφορίες και εκτιμήσεις για το 

θεσμικό περιβάλλον της χώρας υποδοχής. επίσης, οι διπλωματικές σχέσεις 

αντικατοπτρίζουν τις δομές παροχής κινήτρων για οικονομικές ανταλλαγές και ευνοούν 

την προσέγγιση της ολοκλήρωσης τόσο για τις εξαγοράστριες όσο και για τις 

εξαγοραζόμενες επιχειρήσεις.  

Ισχυρότερες διπλωματικές σχέσεις σημαίνουν και χαμηλότερα θεσμικά εμπόδια, 

διευκολύνοντας τη δημιουργία αξίας στις διασυνοριακές εξαγορές του κλάδου υψηλής 

τεχνολογίας. Καθώς οι πληροφορίες ρέουν εντατικά και εκτεταμένα μεταξύ των χωρών 

με ισχυρές διπλωματικές σχέσεις, οι ανάγκες των πελατών είναι ευρέως 

αναγνωρισμένες και οι επιχειρήσεις έχουν τις γνώσεις και την ικανότητα να τις 

εξυπηρετούν, λόγω των συχνών οικονομικών ανταλλαγών μεταξύ της μητρικής χώρας 

και της χώρας υποδοχής.  

 

3.2. Big Data: Νέες ευκαιρίες για Συγχωνεύσεις – Εξαγορές 

Το πεδίο των Big Data (ή αλλιώς των μεγάλων δεδομένων) είναι από τα πιο σημαντικά 

στον κλάδο της Τεχνολογίας Πληροφορικής (IT). Με τον όρο Big Data εννοούμε 

αφενός τη δυνατότητα λήψης και αποθήκευσης του μεγάλου όγκου δεδομένων που 

παράγεται συνεχώς στην ψηφιοποιημένη εποχή και αφετέρου την ικανότητα ανάλυσης 

αυτών των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο προκειμένου να γίνουν σημαντικές 

προβλέψεις (προγνωστική ανάλυση). Πρόκειται για ένα μεγάλο «διυλιστήριο 

δεδομένων το οποίο αποτελεί ένα σύστημα αποθήκευσης, συγκέντρωσης και 

μετατροπής δεδομένων σε εύχρηστη μορφή το οποίο παράλληλα βοηθάει μια 

επιχείρηση στη λήψη νέων ιδεών και πιο συγκεκριμένα, στη λήψη αποφάσεων» (Setty 

& Bakhshi, 2006).  

Το 2000 ο τομέας της τεχνολογίας χαρακτηριζόταν από συγχωνεύσεις και εξαγορές 

ύψους 289 $ δις. Η ανοδική πορεία των συγχωνεύσεων και εξαγορών στον 

συγκεκριμένο τομέα υποδηλώνει αύξηση του ανταγωνισμού, έντονη επιθυμία των 

επιχειρήσεων του κλάδου να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους7. Τα φθηνότερα και 

μεγαλύτερα μέσα αποθήκευσης, όπως επίσης και τα εξελιγμένα προγράμματα 

λογισμικού τα οποία φυλάσσουν και διαχειρίζονται τα Big Data είναι δύο από τις αιτίες 

που τα τελευταία χρόνια, το ποσό και τα είδη των δεδομένων τα οποία συλλέγουν οι 

εταιρείες έχουν εκτοξευτεί σε αριθμούς.  

                                                           

7 http://marketrealist.com/2016/12/trumps-coming-power-curb-ma-activity-oracle/ 

http://marketrealist.com/2016/12/trumps-coming-power-curb-ma-activity-oracle/
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Πλέον εταιρίες όπως η Amazon, το Twitter, η Google, η Sap, η Oracle, η IBM καθώς 

και νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) έχουν πρόσβαση και σε μη δομημένα δεδομένα τα 

οποία εκρέουν από προγράμματα επιχειρησιακών πόρων, συστήματα διαχείρισης 

πελατειακών σχέσεων, email, τον παγκόσμιο ιστό (Web), καθώς και από κοινωνικά 

μέσα δικτύωσης και αισθητήρες με αποτέλεσμα να αποτελούν παράγοντα λήψης 

αποφάσεων (Fanning & Drogt, 2014). Τέτοιου είδους εταιρίες επιλέγουν να επενδύουν 

στην ανάπτυξη λογισμικού ανάλυσης δεδομένων κατακλύζοντας έτσι την αγορά του 

κλάδου Πληροφορικής Τεχνολογίας (IT).  

Οι εταιρίες του κλάδου της τεχνολογίας, τόσο οι μεγάλες όσο και οι μικρές, επιθυμούν 

μέσω των επενδύσεών τους να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας και να αναπτυχθούν. Για 

αυτό άλλωστε γνωρίζουν άνθιση οι συγχωνεύσεις και εξαγορές στον συγκεκριμένο 

κλάδο. Μεγάλες εταιρείες της πληροφορικής, όπως η IBM και η EMC, συνέχισαν να 

αγοράζουν άλλες εταιρείες έτσι ώστε να αυξήσουν την παροχή υπηρεσιών τους στο 

πεδίο των Big Data. 

Από την άλλη, μικρότερες ή πιο εξειδικευμένες εταιρείες προσπαθούν να επεκτείνουν 

τη δραστηριότητά τους στο πεδίο των Big Data και αυτές μέσω συγχωνεύσεων και 

εξαγορών. Για παράδειγμα, η εταιρεία Rovi Corporation η οποία εξειδικεύεται στην 

παροχή ψηφιακής οικιακής ψυχαγωγίας απέκτησε την Integral Reach, μία εταιρεία 

αναλύσεων ώστε να μπορεί να παράγει αναφορές τηλεθέασης στους αγοραστές και 

διαφημιστές της βασισμένες στα δεδομένα που συλλέγονται. 

Κάτι ανάλογο συνέβη και το 2016, το οποίο χαρακτηρίστηκε από έντονη 

δραστηριότητα στις συγχωνεύσεις και εξαγορές των εταιρειών του κλάδου των Big 

Data, καθώς οι εταιρείες αναζητούσαν όλο και περισσότερες πηγές δεδομένων για να 

τροφοδοτήσουν τις αναλυτικές τους δυνατότητες. Τη χρονιά αυτή καταγράφηκαν 

επίπεδα ρεκόρ στη παγκόσμια δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών του 

τεχνολογικού κλάδου. Συγκεκριμένα, οι επτά στις δέκα συμφωνίες αφορούσαν 

εταιρείες ανάλυσης δεδομένων, αγγίζοντας το 82% της ετήσιας αξίας και το 72% του 

ετήσιου όγκου συναλλαγών. 

Ο Jeffrey Liu, παγκόσμιος ηγέτης στη βιομηχανία της τεχνολογίας, ανέφερε ότι οι 

εταιρείες του κλάδου των Big Data είναι ένα τέλειο παράδειγμα, γιατί εταιρείες 

τεχνολογίας και όχι μόνο αναζητούν στον ίδιο βαθμό νέες πηγές δεδομένων ώστε να 

τροφοδοτήσουν τις αναλυτικές τους δυνατότητες, σε συνδυασμό τις καινοτόμες 

τεχνολογίες της μηχανικής μάθησης (machine learning). O ίδιος καταλήγει στο 
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συμπέρασμα ότι τα κύματα αυτών των συγχωνεύσεων και εξαγορών, καθώς και νέων 

παρόμοιων τάσεων, αναμένεται να συνεχιστούν (Computer Business Review, 2017).  

Παράλληλα, εταιρείες του κλάδου της τεχνολογίας, αλλά όχι της υποκατηγορίας των 

Big Data, όπως για παράδειγμα εταιρίες σχετικές με το internet of things, σημειώνουν 

αύξηση 22% στην δραστηριότητά τους, ενώ αντίστοιχα εταιρείες διαφημίσεων και 

μάρκετινγκ και εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτυακής ασφάλειας σημειώνουν 

αύξηση 9% μέσω των συγχωνεύσεων και εξαγορών. Με την στρατηγική αυτή οι 

εταιρείες αποδεσμεύονται από την παροχή στατιστικών και αναλύσεων από μεσάζοντες 

εταιρείες Big Data. Παράδειγμα αποτελεί η εξαγορά της Humedica Inc., μίας εταιρείας 

ανάλυσης ιατρικών δεδομένων, από την United Health Group.  

Ανάλογη περίπτωση είναι η εξαγορά ύψους $45.689.047 της εταιρίας του κλάδου της 

Τεχνολογίας Πληροφοριών Mach7 από την εταιρία υγιεινής περίθαλψης 3D Medical. Η 

αυστραλιανή εταιρεία Mach7 αποτελεί παγκόσμιο προμηθευτή συστημάτων 

διαχείρισης εικόνας για επιχειρήσεις, κάτι που επιτρέπει στις εταιρείες υγειονομικής 

περίθαλψης να εντοπίζουν εύκολα, να συνδέουν και να μοιράζουν πληροφορίες όταν 

και όπου χρειάζεται για την κλινική εικόνα των ασθενών. Μερικοί από τους πελάτες 

της στον χώρο της υγείας είναι το Penn Medicine, το Raffles Hospital και το 

Massachusetts General. Μετά την εξαγοράς της, η 3D Medical κατόρθωσε να βελτιώσει 

τη νοσηλεία των ασθενών, καθώς και την συμμόρφωση και ικανοποίηση του ιατρικού 

της προσωπικού (3D Medical Completes Merger with Mach7 Technologies, 2016). 

Άλλο παράδειγμα από τον χώρο της διαφήμισης είναι η εξαγορά της εταιρείας 

Omnicom Group Inc από την Publicis Groupe για το ποσό των 30 δισεκατομμυρίων 

δολαρίων. Οι δύο εταιρείες αποτελούσαν γίγαντες στον χώρο των διαφημίσεων, χωρίς 

να έχουν καμία σχέση με τεχνολογικές startup της Silicon Valley ή κολοσσούς του 

τεχνολογικού κλάδου. Οι παραδοσιακές εταιρίες διαφημίσεων αντιμετωπίζονται ως μη 

απαραίτητοι μεσάζοντες για την προσέλκυση πελατείας, καθώς οι εταιρείες 

συνεργάζονται απευθείας με τη Google, τη Facebook και άλλους “γίγαντες” του χώρου, 

ώστε να στοχεύσουν σε συγκεκριμένες καταναλωτικές ανάγκες και συνήθειες των 

πελατών μέσω της χρήσης δεδομένων. 

Συνεπώς, η εν λόγω συνένωση αποτέλεσε απαραίτητη κίνηση ώστε να αρχίσουν να 

δραστηριοποιούνται στην ανάλυση δεδομένων κερδίζοντας μία ισχυρή θέση έναντι 

μεγαθήριων εταιρειών στο πεδίο των Big Data. καθορίζοντας αποτελεσματικότερα πώς 

τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους θα διατίθενται στην αγορά (Fanning &Drogt, 2014).  
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί και η εξαγορά που πραγματοποίησε η Oracle, 

στο ποσό του 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για την απόκτηση της εταιρείας 

Datalogix, που εξειδικεύεται στην ανάλυση καταναλωτικών συνηθειών με σκοπό την 

παροχή διαφημίσεων για την αποτελεσματικότερη προσέλκυση πελατών (Forbes.com, 

2017) 

 

3.3. Η αξιοποίηση των Big Data στη διαδικασία εξαγοράς εταιρειών 

Η εξάπλωση των Big Data είναι τόσο διαδεδομένη που εκτός από τις εταιρείες του 

κλάδου, που αποτελούν αντικείμενο στην αγορά των συγχωνεύσεων-εξαγορών, πολλές 

είναι οι εταιρείες που χρησιμοποιούν τα “μεγάλα δεδομένα” ως συμβουλευτικό 

εργαλείο για τις μελλοντικές αγοροπωλησίες τους. Παραδοσιακά, οι επιχειρήσεις 

αναγνωρίζουν πότε μια εταιρεία είναι καλός μελλοντικός στόχος αγοράς με βάση τις 

συνέργειες και τις οικονομικές προβλέψεις. 

Η διαδικασία αυτή συνήθως υποβοηθείται από μία ισχυρή δόση ατομικού ενστίκτου 

που μπορεί όμως να οδηγήσει ως επί το πλείστον σε καταστροφικές συνέπειες. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αποτυχία συγχώνευσης της Time Warner, 

εταιρείας παροχής ψυχαγωγίας και μέσων ενημέρωσης, με την πρωτοπόρο εταιρία στο 

χώρο παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, την Aol. 

Το πεδίο των Big Data παρέχει μία πιο εξελιγμένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της 

εταιρείας στόχου, βασιζόμενη σε πληροφορίες, δεδομένα και όχι τόσο στο ένστικτο. 

Πολλοί διευθυντές εταιρειών ήδη βασίζονται στη χρήση των Big Data για τη λήψη 

καλύτερων αποφάσεων όσον αφορά στις συγχωνεύσεις και εξαγορές. Σε άρθρο της η 

Deloitte επισημαίνει ότι το 40% των εταιρειών χρησιμοποιούν την ανάλυση δεδομένων 

στη διαδικασία συγχωνεύσεων και εξαγορών και ένα 17% των εταιρειών εξετάζει να το 

εφαρμόσει μελλοντικά. Επιπλέον, οι παραπάνω αριθμοί ήταν μηδενικοί πριν μερικά 

χρόνια, καθώς τα Big Data δεν αποτελούσαν στρατηγικό εργαλείο κανενός 

βιομηχανικού κλάδου στη διαδικασία συγχωνεύσεων και εξαγορών (Fanning et al., 

2014).  

Η πλειοψηφία των εταιρειών χρησιμοποιούν τα Big Data για την ανάλυση των πελατών 

και αγορών της εταιρείας στόχου. Ωστόσο, μερικές εταιρείες χρησιμοποιούν τα 

δεδομένα εκτενέστερα και διεισδύουν στο εσωτερικό της εταιρείας αναλύοντας το 

εργατικό δυναμικό, τα συμβόλαια και το καθεστώς πνευματικών δικαιωμάτων. Ακόμη, 

οι εταιρείες συχνά χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εντοπίσουν 

πιθανούς εξαγοράσιμους στόχους.  
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Η συμβουλευτική εταιρεία Deloitte επισήμανε ότι το ένα τρίτο των εταιρειών 

χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη διαδικασία συγχωνεύσεων-

εξαγορών. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βοηθάνε τις εταιρείες στον εντοπισμό 

πιθανών στόχων, καθώς παρέχουν έγκυρα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, τα οποία 

είναι εξαιρετικά χρήσιμα για τον εντοπισμό ενός κατάλληλου στόχου. 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βοηθούν, επίσης, κατά πολύ στην ενίσχυση και 

επιτάχυνση των ελεγκτικών διαδικασιών μιας επιχείρησης, καθώς με τη χρήση ενός 

εύχρηστου μηχανισμού αναζήτησης λαμβάνονται πληροφορίες για τους πελάτες, 

προμηθευτές και υπαλλήλους της εταιρείας. 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να διαδραματίσουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο 

στο πεδίο των συγχωνεύσεων και εξαγορών, αν αναλογιστούμε την περίπτωση μίας 

υποτιθέμενης συμφωνίας, όπου οι επενδυτές μπορούν να στραφούν στα κοινωνικά 

δίκτυα ώστε να υποστηρίξουν μία συγκεκριμένη αγορά επιχείρησης ή να 

δημιουργήσουν ομάδες συμφερόντων με άλλους επενδυτές. Το γεγονός αυτό είναι 

εξαιρετικά χρήσιμο για μειοψηφούντες μετόχους που συχνά είναι παραγκωνισμένοι από 

τις διαδικασίες συγχωνεύσεων και εξαγορών.  

Σύμφωνα με τον Chris Ruggeri, επικεφαλής σε υποθέσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών 

της Deloitte, παλαιότερα η τέχνη μιας εξαγοράς βρισκόταν μακριά από τα φώτα της 

δημοσιότητας και πίσω από κλειστές πόρτες, ενώ τώρα αποτελεί μία δημόσια 

συζήτηση. Τέλος, οι Fanning et al. (2014) αναφέρουν ότι οι επιχειρήσεις πιθανώς έχουν 

βρει και άλλες χρήσεις των Big Data στη διαδικασία συγχωνεύσεων και εξαγορών, 

καθώς τα λογισμικά προγράμματα αξιοποίησης των ψηφιακών δεδομένων παρέχουν 

ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην κάθε εταιρεία που δύσκολα θα αποκαλύψει τα 

επιχειρηματικά της μυστικά στο χαρτί. 
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4. Η συμβολή των αναδυόμενων οικονομιών στην παγκόσμια 

αγορά συγχωνεύσεων – εξαγορών 

Ως αναπτυσσόμενες οικονομίες ορίζονται οι χώρες οι οποίες έχουν κάποια από τα 

χαρακτηριστικά των ανεπτυγμένων οικονομιών, αλλά δεν πληρούν τις απαραίτητες 

προδιαγραφές ώστε να αποτελούν αναπτυγμένες αγορές. Πολλές από τις οικονομίες 

των αναπτυσσόμενων χωρών στο παρελθόν είχαν προδιαγραφές ανεπτυγμένης χώρας 

και πιθανόν να έρθουν σε αυτά τα επίπεδα στο μέλλον. Οι τέσσερις μεγαλύτερες 

αναπτυσσόμενες χώρες με βάση το ΑΕΠ αποτελούν την λεγόμενη ομάδα των BRICS 

(Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα), με χώρες όπως η Νότια Κορέα, το Μεξικό, η 

Ινδονησία, η Ταιβάν, το Χόνγκ Κονγκ, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Ιράν να 

ακολουθούν. 

Οι αναπτυγμένες χώρες καθώς έχουν σχετική αφθονία κεφαλαίων, λόγω υψηλότερης 

συσσώρευσης σε σχέση με τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, προσφέρουν χαμηλότερες 

αποδόσεις κεφαλαίου εξαιτίας της λειτουργίας του νόμου των φθινουσών αποδόσεων 

σε σχέση με τις αναπτυσσόμενες. Έτσι, το κεφάλαιο τείνει να αναζητά επενδυτικές 

ευκαιρίες στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπου η σπανιότητα κεφαλαίου οδηγεί σε 

αποδόσεις του κεφαλαίου σχετικά υψηλότερες ως προς τις αναπτυγμένες οικονομίες. Η 

ροή κεφαλαίων από τις αναπτυγμένες προς τις αναπτυσσόμενες χώρες συνεχίζεται έως 

του σημείου εξίσωσης των αποδόσεων κεφαλαίου (Κυρκιλής, 2012). 

Διαφαίνεται, λοιπόν, ότι οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις-εξαγορές έχουν αυξηθεί 

σημαντικά τα τελευταία χρόνια στις αναπτυσσόμενες οικονομίες. Οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις των αναδυόμενων οικονομιών (EMNEs) χρησιμοποιούν τις συγχωνεύσεις-

εξαγορές ως μέσο διεθνούς στρατηγικής επέκτασης και ανάπτυξης, καθώς τους 

εξασφαλίζει ταχύτερη πρόσβαση στα στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών 

στόχων (Khan et al., 2017).  

Επίσης, οι επιχειρήσεις των ταχέως αναπτυσσόμενων οικονομιών δεν πραγματοποιούν 

συγχωνεύσεις-εξαγορές μόνο εντός των συνόρων, αλλά δραστηριοποιούνται όλο και 

περισσότερο στην ανάληψη συγχωνεύσεων και εξαγορών εκτός των εγχώριων αγορών 

τους. Για παράδειγμα, το 2013 η αξία των διασυνοριακών εξαγορών που 

πραγματοποιήθηκαν από εταιρείες που εδρεύουν σε αναπτυσσόμενες οικονομίες 

ανήλθε σε 129 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου στο 37% της συνολικής αξίας των 

διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών παγκοσμίως (Lebedev et al., 2015). Τρία 

χρόνια αργότερα, η δραστηριότητα των συγχωνεύσεων και εξαγορών για το 2016 ήταν 
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αυξημένη κατά 20% σε σχέση με το 2015, εμφανίζοντας έσοδα αξίας 191.6$ 

δισεκατομμύρια.  

Οι Κινέζικες και Ιαπωνικές εταιρείες αποτελούν τις πιο δραστήριες στον χώρο, και με 

τις δύο να ανακοινώνουν κάθε χρόνο συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων. Επίσης, 

αξίζει να αναφερθεί ότι οι περισσότερες από τις κινέζικες εξαγορές γίνονται σε 

αμερικάνικες επιχειρήσεις, ενώ οι Ιαπωνικές επιλέγουν την ευρωπαϊκή αγορά. Η Κίνα 

και η Ινδία είναι πρωτοπόρες στο κομμάτι των συγχωνεύσεων και εξαγορών στην Ασία 

και μάλιστα η Ινδία για το 2016 φαίνεται να προσελκύει επενδύσεις τόσο από τις ΗΠΑ 

όσο και από την Κίνα και την Ιαπωνία.  

Με βάση στοιχεία του 20168, στην Ασία, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές τα τελευταία 

τρία χρόνια παρουσιάζουν συνεχή άνοδο. Συγκεκριμένα, οι τομείς με τη μεγαλύτερη 

δράση σε συγχωνεύσεις και εξαγορές είναι τα χημικά υλικά ($ 72 δις), η τεχνολογία ($ 

55,3 δις), η ενέργεια και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας ($19,9 δις), το εμπόριο ($14,8 

δις), οι επαγγελματικές υπηρεσίες ($ 12,8 δις) και ο κλάδος των ακινήτων ($6,8 δις)9. 

Οι επενδύσεις στις οποίες έχει προβεί η Κίνα στην Ευρώπη και όχι μόνο αυξάνονται και 

αποτελούν στρατηγική κίνηση των κινέζικων εταιριών τα τελευταία χρόνια. Οι κλάδοι 

για τους οποίους δείχνουν ενδιαφέρον και αναφέρθηκαν παραπάνω υποδηλώνουν την 

μετακίνησή τους σε πιο σύγχρονες δομές εταιριών10. Πρόσφατα παραδείγματα 

συγχωνεύσεων και εξαγορών από την Κίνα αποτελούν η εξαγορά της ελβετικής 

Syngenta AG από την ChemChina για $43 δις και η εξαγορά της φινλανδικής Supercell 

από την Tencent έναντι $8,6 δις.  

Στόχος των κινέζικων εταιριών είναι να αναβαθμίσουν και να εξελίξουν τις δικές τους 

κατασκευαστικές ικανότητες και να αποκτήσουν τεχνογνωσία προκειμένου να 

αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους. Επιπλέον, με αυτό τον τρόπο 

αυξάνονται οι πιθανότητες τεχνολογικών επιτευγμάτων και η δημιουργία και ανάπτυξη 

νέων διαφοροποιημένων προϊόντων.  

Η Κίνα αποτελεί σήμερα μια από τις πιο χώρες με τη μεγαλύτερη παρουσία στις 

συγχωνεύσεις και εξαγορές στον κλάδο της τεχνολογίας11. Από το 2015 έγιναν 

συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών ύψους περίπου $6,5 δις στον τεχνολογικό 

                                                           

8 http://marketrealist.com/2016/12/trumps-coming-power-curb-ma-activity-oracle/ 

9 http://www.mergermarket.com/pdf/As-Pac_infographic.pdf 
10 https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2016/09/10/from-made-in-china-to-owned-by-china-
chinese-enterprises-buying-up-western-companies-at-record-pace/#7c8f1c805d87 
11 http://marketrealist.com/2016/12/trumps-coming-power-curb-ma-activity-oracle/ 

http://marketrealist.com/2016/12/trumps-coming-power-curb-ma-activity-oracle/
http://www.mergermarket.com/pdf/As-Pac_infographic.pdf
http://marketrealist.com/2016/12/trumps-coming-power-curb-ma-activity-oracle/
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κλάδο. Οι κινέζικες εταιρίες αναζητούν ευκαιρίες ανάπτυξης στο εξωτερικό 

προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες ανάπτυξης που έχουν στο εσωτερικό.  

Στην Ευρώπη οι συγχωνεύσεις και εξαγορές παρουσίασαν το 2016 πτώση κατά 23% σε 

σχέση με το 2015 κυρίως εξαιτίας της αδύναμης εγχώριας αγοράς (Deloitte, 2017). 

Ωστόσο οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα. 

Οι ευρωπαϊκές εταιρίες κατάφεραν να αγγίξουν το ποσό ρεκόρ των $285 δις αξία 

συμφωνιών με την Βόρεια Αμερική, ενώ οι κινέζικες εταιρίες ανακοίνωσαν εξαγορές 

ευρωπαϊκών εταιριών ύψους $73 δις. Στις χώρες του Ειρηνικού (Ασία) παρατηρήθηκε 

μικρή πτώση, αλλά παρόλα αυτά οι συμφωνίες για το 2016 έφτασαν το $1,1 τρις. Η 

Κίνα και η Ιαπωνία είχαν ενεργό συμμετοχή κυρίως στις διασυνοριακές συμφωνίες.  

Ο κλάδος της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών κυριάρχησε σε παγκόσμιο επίπεδο 

στην αγορά των συγχωνεύσεων και εξαγορών το 2016 αγγίζοντας τα $694 δις, αριθμός 

που αντιπροσωπεύει περίπου το 24% των συνολικών παγκόσμιων συμφωνιών 

συγχωνεύσεων και εξαγορών με 8.577 συμφωνίες. Το 2015 άγγιζε τα $812 δις. Μέσα 

στις συμφωνίες του 2016 ανήκαν και 6 γιγάντιες, όπως χαρακτηρίζονται, συμφωνίες 

μεταξύ των οποίων και η συμφωνία της ΑΤ &Τ και της Time Warner.   

Αξίζει να αναφερθεί ότι στην Κίνα επικρατεί μια πολιτική εξωστρέφειας η οποία έχει 

υιοθετηθεί από το ίδιο το κράτος (“Going out policy”) ώστε εγχώριες κινέζικες εταιρίες 

να επενδύσουν σε εταιρίες του εξωτερικού ώστε να κάνουν χρήση του χρήματος, να 

δημιουργήσουν νέο πελατολόγιο και να  αυξήσουν την οικονομική και πολιτική 

επιρροή της Κίνας 12. Πρόκειται για μια συντονισμένη και οργανωμένη προσπάθεια του 

επιχειρηματικού και πολιτικού κόσμου της Κίνας τα αποτελέσματα της οποίας θα 

φανούν πολύ σύντομα στο μέλλον.  

Συνοψίζοντας, η συμβολή των αναπτυσσόμενων οικονομιών στο παγκόσμιο ΑΕΠ, στην 

παγκόσμια αγορά συγχωνεύσεων και εξαγορών και στις παγκόσμιες άμεσες ξένες 

επενδύσεις θεωρείται πλέον δεδομένη και αρκετά υπολογίσιμη. 

 

4.1. Διασυνοριακές εξαγορές στις αναπτυσσόμενες χώρες 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι διασυνοριακές εξαγορές αποτελούν τον κυριότερο 

τρόπο επένδυσης για πολλές αναδυόμενες πολυεθνικές επιχειρήσεις που εισέρχονται σε 

ανεπτυγμένες οικονομίες. Η δυνατότητα ταχύτερης εισόδου στην αγορά και απόκτησης 

                                                           

12 http://marketrealist.com/2016/12/trumps-coming-power-curb-ma-activity-oracle/ 

http://marketrealist.com/2016/12/trumps-coming-power-curb-ma-activity-oracle/
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στρατηγικών πόρων, όπως τα εμπορικά σήματα ή συγκεκριμένες τεχνολογίες, βοηθά τις 

πολυεθνικές να περιορίσουν τους θεσμικούς και εμπορικούς τους περιορισμούς στη 

χώρα τους και να ξεπεράσουν τα μειονεκτήματά τους εκτός συνόρων.  

Παραδείγματα αποτελούν οι διασυνοριακές εξαγορές που πραγματοποίησαν οι δύο 

μεγαλύτερες κινέζικες εταιρίες του κλάδου τεχνολογίας κινητών συσκευών και 

λογισμικού, οι Lenovo και Huawei. Οι εν λόγω διασυνοριακές συγχωνεύσεις και 

εξαγορές πραγματοποιήθηκαν για να πετύχουν συγκεκριμένους στόχους, όπως την 

αντιστάθμιση των μειονεκτημάτων που εμφάνιζαν αυτές οι εταιρίες στην κινέζικη 

αγορά και επιπλέον για να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα. Η 

εταιρεία Lenovo εξαγόρασε τον τομέα των προσωπικών υπολογιστών της ΙΒΜ και έτσι 

εδραιώθηκε ως ο μεγαλύτερος προμηθευτής Η/Υ στον κόσμο. 

Η Lenovo επιχείρησε να ξεπεράσει τον αυξανόμενο ανταγωνισμό που δημιουργούνταν 

στη μεσαία και χαμηλή κατηγορία προσωπικών υπολογιστών της εγχώριας αγοράς, η 

οποία απειλήθηκε από την είσοδο των μεριδίων αγοράς της Dell και HP στην Κίνα. 

Επιπλέον, μέσω της συνέργειας αυτής, η Lenovo απέκτησε πρόσβαση στα εμπορικά 

σήματα, στις δυνατότητες έρευνας και ανάπτυξης της IBM, καθώς και στα κανάλια 

διανομής που διέθετε η ΙΒΜ στις ανεπτυγμένες οικονομίες (Lebedev et al., 2015).  

Οι Zhu & Moeller (2016) αναφέρουν σε μελέτη τους ότι οι εταιρίες στο Ηνωμένο 

Βασίλειο για το 2014 ανήκαν μέσα στη λίστα των 10 πιο επιθυμητών εταιριών για 

εξαγορά από κινέζικές εταιρίες. Οι Lebedev et al. (2015) εξετάζουν τα κριτήρια που 

επιλέγουν εταιρείες ανεπτυγμένων χωρών, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, για την είσοδό 

τους σε αναπτυσσόμενες οικονομίες. Το μέγεθος της επιχείρησης, η λογιστική της αξία, 

η απόδοση των χρηματιστηριακών μετοχών και η ρευστότητά της συνδέονται με την 

πιθανότητα να πραγματοποιηθεί μια εξαγορά σε αναπτυσσόμενες οικονομίες. Επιπλέον, 

ένα καλό δικαστικό σύστημα της χώρας υποδοχής διευκολύνει την διαδικασία 

συγχωνεύσεων και εξαγορών. 

Συνοψίζοντας, οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις-εξαγορές μπορούν να αποτελέσουν έναν 

τρόπο εξάπλωσης για πολλές επιχειρήσεις των αναδυόμενων οικονομιών, δεδομένου 

των ελλείψεών τους σε τεχνολογικές και διοικητικές ικανότητες. Η είσοδος των 

επιχειρήσεων από αναπτυσσόμενες οικονομίες, μέσω των εξαγορών, τόσο σε 

αναπτυσσόμενες οικονομίες όσο και σε αναπτυγμένες γίνεται με στόχο να κερδίσουν 

περισσότερα πλεονεκτήματα μέσω των οικονομιών κλίμακας. Πρέπει να σημειωθεί ότι 

οι εταιρείες ανεπτυγμένων χωρών για να εξαγοράσουν εταιρείες στόχους από 
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αναπτυσσόμενες οικονομίες επιλέγουν διαφορετικά κριτήρια και στρατηγικές 

αναδιάρθρωσης από αυτά που θα εφάρμοζαν στο περιβάλλον τους.
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5. Ανάλυση και αξιολόγηση Συγχωνεύσεων και Εξαγορών 

ασιατικών και δυτικών εταιριών 

Οι περιπτώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών που επιλέχθηκαν για το παρόν πόνημα 

αποτελούν επιχειρηματικά γεγονότα τα οποία απασχόλησαν τον τύπο, επηρέασαν 

χιλιάδες εργαζομένους και καταναλωτές των προϊόντων/υπηρεσιών που 

παράγουν/προσφέρουν και την καθημερινότητα πολλών ανθρώπων.  

Οι εκτός συνόρων συγχωνεύσεις και εξαγορές που πραγματοποιεί η Κίνα στη Δύση 

αυξάνονται με ταχύ ρυθμό, καθώς όλο και περισσότερες μεγάλες αμερικανικές και 

ευρωπαϊκές εταιρείες εξαγοράζονται από κινέζικες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με έκθεση 

του ομίλου Mergermarket, η Κίνα είχε ήδη ξεπεράσει το ετήσιο ρεκόρ της σε 

εξερχόμενες επενδύσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών από το τέλος Αυγούστου του 

2016. 

Οι συμφωνίες αθροίζονται σε 173 με συνολική λογιστική αξία $128,7δις, κάνοντας την 

Κίνα κορυφαίο αγοραστή ξένων εταιρειών το 2016, θέση την οποία κατείχε η Αμερική 

από το 2006. Επιπλέον χαρακτηριστικό της επενδυτικής στρατηγικής των πλούσιων 

κινέζικων εταιρειών είναι η εξαγορά εταιρειών υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας με 

στόχο την απόκτηση τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων. Ο κλάδος της Πληροφορικής 

Τεχνολογίας αποτελεί από τους πιο δημοφιλείς στις κινέζικες συγχωνεύσεις & εξαγορές 

του εξωτερικού, με κέρδη αξίας $55,3 δις. 

 

5.1. Η Lenovo ως παράδειγμα διεθνοποίησης των κινέζικων επιχειρήσεων 

Η ιστορία της εταιρείας του κλάδου πληροφορικής και τεχνολογίας Lenovo, ξεκινά το 

1984 από μία ομάδα 10 ερευνητών, μελών του Ινστιτούτου Πληροφορικής Τεχνολογίας 

της κινεζικής ακαδημίας επιστημών (CAS). Η κινέζικη ακαδημία επιστημών επένδυσε 

αρχικά το μικρό ποσό των 25.000 $ για την νεοσύστατη εταιρεία. Αργότερα τα μέλη 

της αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το Ινστιτούτο, με στόχο να ξεκινήσουν την δική 

τους εταιρεία ώστε να μπορέσουν να εμπορευματοποιήσουν τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες τους. 

Από την ίδρυση της και μετά η εταιρεία με αρχική ονομασία Legends Holding Group, 

αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα, ώστε το 2016 φτάνει να είναι στη λίστα του Forbes στη 

θέση 202 με συνολικά ετήσια έσοδα για το 2016 τα 43 δισεκατομμύρια δολάρια13. 

                                                           

13 https://www3.lenovo.com/gr/el/lenovo/company-history/ 
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Όπως πληροφορείται κανείς από την ιστοσελίδα της εταιρίας (www3.lenovo.com), το 

1988 ξεκίνησε τις εργασίες της η εταιρία στο Χονγκ-Κονγκ και μέσα σε 8 χρόνια 

κατάφερε να γίνει η μεγαλύτερη εταιρία Η/Υ στην Κίνα. Το 2004 άλλαξε ονομασία και 

πλέον ακόμη και σήμερα χρησιμοποιεί την επωνυμία Lenovo. Απασχολεί σήμερα 

55.000 υπαλλήλους, εξυπηρετεί πάνω από 160 χώρες και είναι μια διεθνής εταιρία 

αξίας 46 δις δολαρίων. Τα προϊόντα της αφορούν σταθμούς εργασίας, servers, μέσα 

αποθήκευσης δεδομένων, software, hardware, τηλεοράσεις, κινητά και εφαρμογές. 

Στόχο της έχει την καινοτομία και την έμπνευση των πελατών της.    

Η Lenovo αποτελούσε πριν λίγα χρόνια τον τρίτο μεγαλύτερο κατασκευαστή 

προσωπικών υπολογιστών, μετά την Dell και την Hewlett-Packard (HP) (Hsieh, 2014). 

Ο πρώτος της διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής ήταν ο Chuanzhi Liu. Ο Chuanzhi 

Liu ήταν ο κύριος υπεύθυνος για την συμφωνία εξαγοράς της Lenovo από το τμήμα 

Η/Υ της IBM. Το Σεπτέμβρη του 2001 ένα άρθρο του Economist14 χαρακτήρισε τον 

Liu ως τον ηγέτη μιας εταιρικής πολιτιστικής επανάστασης στην Κίνα, εξαιτίας του 

ρόλου που έπαιξε στην ανάπτυξη της Lenovo, παρά τις δύσκολες συνθήκες που 

επικρατούσαν, καθώς το κινέζικο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον βρισκόταν σε 

εποχή μετάβασης. 

Το 2002 η κινέζικη κυβέρνηση ανακοίνωσε την πολιτική ‘go global’ παρέχοντας στις 

κινέζικες εταιρείες δυνατότητες και τεχνογνωσία για το πώς θα εξαπλωθούν παγκόσμια. 

Η Lenovo ως ηγέτης στον κλάδο IT βρήκε θετική αυτήν την κυβερνητική πρωτοβουλία 

και το 2003 υιοθέτησε το νέο της όνομα Lenovo, προερχόμενο από το αρχικό ‘Le’ της 

παλιάς ονομασίας του ομίλου Legend και το ‘novo’, το οποίο σημαίνει καινούριο στα 

λατινικά κάτι που ταυτίζεται με το νέο όραμα της εταιρείας.  

Στην Κίνα η εταιρεία Lenovo αναγνωρίζεται για τρία μεγάλα επιτεύγματα (Liu, 2007). 

Το πρώτο είναι η προσπάθεια της να εδραιωθεί στη κινεζική αγορά έναντι του μεγάλου 

ανταγωνισμού από εταιρείες όπως η AST, Compaq, HP, IBM και Dell. Από το 1996, η 

εταιρεία Lenovo αποτελεί τον μεγαλύτερο κατασκευαστή προσωπικών υπολογιστών 

στην Κίνα και ελέγχει ποσοστό μεγαλύτερο του 30% της εγχώριας αγοράς. Η επίτευξη 

αυτών των κατορθωμάτων δεν ήταν εύκολη, καθώς τα πρώτα χρόνια αντιμετώπιζε 

πολλά προβλήματα σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές της. Τα μειονεκτήματα, όμως, 

ξεπεράστηκαν και η εταιρεία παρέμεινε στην κυρίαρχη θέση που βρισκόταν. Αυτό είχε 

ως αποτέλεσμα να προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών εγχώριων και ξένων ερευνητών, 

                                                           

14 http://www.economist.com/node/780748 
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οι οποίοι προσπάθησαν να ερμηνεύσουν το πώς η εταιρεία του ομίλου Legend 

κατόρθωσε αυτήν την επιτυχία. 

Δεύτερο μεγάλο επίτευγμα για την εταιρεία, αποτέλεσε η αναδιάρθρωσή της μέσω της 

μικρής χρηματοδότησης που λάμβανε από την κινέζικη ακαδημία επιστημών (CAS). Η 

εταιρεία αποταμίευε τα χρήματα που της παρείχε η ακαδημία για επτά χρόνια μέχρι που 

το 2001 τα μέλη της προέβησαν στην αγορά του 35% των μετοχών της εταιρείας. Η 

προσπάθεια αυτή αποτελεί παράδειγμα για άλλες κρατικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν 

να αναδιαρθρωθούν και να αναπτυχθούν.  

Τρίτη και τελευταία επιτυχία για την εταιρεία αποτέλεσε η απόφαση της να εξαγοράσει 

το τμήμα προσωπικών υπολογιστών της αμερικάνικης εταιρείας ΙΒΜ. Όταν 

αποκαλύφθηκε η είδηση προκάλεσε ταραχή τόσο στη βιομηχανία των IT εταιρειών όσο 

και στην υπόλοιπη επιχειρηματική κοινότητα, καθώς οι περισσότεροι προέβλεπαν την 

αποτυχία της συμφωνίας λόγω της μικρής δυναμικότητας που είχε τότε η κινέζικη 

εταιρεία.  

Τα στοιχεία ήταν εντελώς αποθαρρυντικά, καθώς η κινέζικη Lenovo με ετήσια έσοδα 

μόλις 3 δισεκατομμύρια, προσπαθούσε να εξαγοράσει έναν αμερικάνικο κολοσσό του 

κλάδου που έκανε εισπράξεις 13 δισεκατομμύρια. Χαρακτηριστικά πολλοί 

παρομοίαζαν την εξαγορά με «ένα φίδι που προσπαθεί να καταπιεί έναν ελέφαντα». Αν 

και το μέγεθος της εξαγοράς ήταν σχετικά μικρό για το ευρύτερο πλαίσιο των 

παγκόσμιων συγχωνεύσεων και εξαγορών, η συμφωνία είχε τεράστια συμβολική 

σημασία για την Κίνα, διότι σήμανε την είσοδο της χώρας στην παγκόσμια οικονομική 

σκηνή.  

 

5.1.1.Το χρονικό της εξαγοράς 

Στα τέλη του 2003 η ανώτατη διοίκηση της Lenovo έβαλε ως στρατηγικό στόχο την 

παγκοσμιοποίηση της εταιρείας, καθώς προέβλεπε ότι δεν υπήρχε προοπτική για 

περαιτέρω εξάπλωση πέραν του 30% του μεριδίου αγοράς που κατείχε στην Κίνα. 

Επίσης, οι προβλέψεις για την παγκόσμια αγορά προσωπικών υπολογιστών ήταν άκρως 

ενθαρρυντικές, προβλέποντας συνολικές επενδύσεις της τάξεως των 200 

δισεκατομμυρίων. 

Αρχικά, η εταιρεία συνειδητοποίησε ότι η επέκτασή της στο εξωτερικό αποτελούσε 

δύσκολο εγχείρημα, καθώς της έλειπαν πολλά στοιχεία, όπως ένα ισχυρό εμπορικό 

σήμα, ώστε να έχει παγκόσμια αναγνώριση, μία ισχυρή παρουσία στην παγκόσμια 

αγορά, καθώς και το ανθρώπινο ταλέντο για να διευθύνει και να ‘τρέξει’ ένα μεγάλο 
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εγχείρημα (Hsieh, 2014). Συνεπώς, τα μέλη της έφτασαν στο συμπέρασμα ότι η 

διεθνοποίηση της εταιρείας μπορεί να επέλθει είτε μέσω της δραστηριότητας και των 

πωλήσεων της ίδιας, είτε με τη συμμετοχή της σε μία διασυνοριακή συγχώνευση και 

εξαγορά. 

Η πρώτη επιλογή απορρίφθηκε, καθώς αποτελούσε δύσκολη και μακροχρόνια 

διαδικασία για την εταιρεία. Με τη συμβολή εξωτερικών συμβούλων και αναλυτών 

επιλέχθηκε ως προτιμότερη η επιλογή της εξαγοράς η οποία όμως εγκυμονούσε μεγάλο 

ρίσκο. Η Lenovo μπήκε στις συζητήσεις για την εξαγορά της IBM εντελώς 

συμπωματικά, καθώς στα τέλη του 2003 η αμερικάνικη εταιρεία πρότεινε στον κινεζικό 

όμιλο την αγορά του τμήματος κατασκευής προσωπικών υπολογιστών της. Αρχικά, τα 

μέλη της Lenovo δεν πίστευαν ότι τους είχε γίνει αυτή η σημαντική πρόταση και στη 

συνέχεια, αφού το ενδιαφέρον της IBM είχε ωριμάσει, αναγκάστηκαν να προβούν σε 

διεξοδικές έρευνες ώστε να απαντήσουν σε τρία βασικά ερωτήματα. 

Το πρώτο ερώτημα που γεννήθηκε στη διοίκηση της κινέζικης εταιρείας ήταν γιατί η 

IBM συζητούσε την πώληση του τμήματος προσωπικών υπολογιστών της. Το δεύτερο 

ερώτημα αφορούσε στο πώς θα μπορούσε η Lenovo να μετατρέψει σε κερδοφόρο το μη 

επικερδές τμήμα προσωπικών υπολογιστών της IBM, και το τρίτο και πιο βασικό 

αφορούσε στους κινδύνους που συνοδεύουν μία τέτοιου είδους εξαγορά, και αν θα 

μπορούσαν να τα φέρουν εις πέρας (Liu, 2007). 

Η απάντηση στο πρώτο ερώτημα, δηλαδή, γιατί η IBM επιθυμούσε την πώληση του 

τμήματος προσωπικών υπολογιστών της προκύπτει από το 1980, όταν η εταιρεία είχε 

αποφασίσει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της στην έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και 

στην κατασκευή όλων των τύπων υπολογιστών.  

Το όραμα αυτό συμπεριλάμβανε την παραγωγή τεχνολογικού και λογισμικού υλικού 

προσωπικών υπολογιστών, διακομιστών και μεγάλων υπολογιστών (mainframes). Το 

1990 όμως η ηγεσία της IBM αποφάσισε να αφήσει αυτό το εγχείρημα και να στραφεί 

μόνο στην παροχή λογισμικού και υπηρεσιών πληροφορικής. Συνεπώς, η πρόταση 

πώλησης των τμημάτων παραγωγής προσωπικών υπολογιστών στην Lenovo 

αποτελούσε συνέχεια της στρατηγικής αυτής, καθώς η αποστροφή από το παραγωγικό 

κομμάτι είχε προσκομίσει στην εταιρία κερδοφόρα αποτελέσματα.  

Στη συνέχεια, τα μέλη της Lenovo επικεντρώθηκαν στο δεύτερο βασικό ερώτημα, στο 

πώς θα μπορέσουν να μετατρέψουν το κομμάτι προσωπικών υπολογιστών της IBM από 

ζημιογόνο σε επικερδές. Ανακάλυψαν ότι το περιθώριο μικτού κέρδους της εταιρείας 

ήταν 24%, δηλαδή, δέκα μονάδες μεγαλύτερο από αυτό της Lenovo. Επίσης, το τμήμα 
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παραγωγής προσωπικών υπολογιστών της εταιρείας παρουσίαζε μικτά κέρδη άνω των 

δέκα δισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό μεγαλύτερο από αυτό της παροχής λογισμικού 

και υπηρεσιών πληροφορικής.  

Ωστόσο, τα έσοδα από το επικερδές τμήμα παραγωγής προσωπικών υπολογιστών 

εξαλείφονταν λόγω των υψηλών εξόδων εγκατάστασης που δαπανούσε η εταιρεία για 

τα διοικητικά της γραφεία. Τα μέλη της Lenovo σκέφτηκαν ότι μπορούσαν να βρουν 

τρόπους ώστε να ελέγξουν τα κόστη αυτά, καθώς επίσης και να μειώσουν τα έξοδα που 

προέκυπταν από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, τα τμήματα παραγωγής και IT 

διοίκησης και από τις λειτουργικές διαδικασίες.  

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας για τη μείωση των εξόδων ήταν η διαφορά που 

υπήρχε στο κόστος συναρμολόγησης για μία μονάδα προϊόντος στην Κίνα με το 

αντίστοιχο στην Αμερική. Για παράδειγμα, στην Αμερική η τιμή συναρμολόγησης 

ανερχόταν στα $24 δολάρια, ενώ στην Κίνα έφτανε μόλις τα $4. Η διοίκηση της 

Lenovo κατάλαβε ότι το θέμα δεν ήταν αν μπορεί να γίνει κερδοφόρο το τμήμα 

προσωπικών υπολογιστών μετά την εξαγορά, αλλά πόσα κέρδη θα τους προσκόμιζε.  

Ένας ακόμη λόγος που δεν οδηγούσε σε κερδοφορία το τμήμα προσωπικών 

υπολογιστών της IBM ήταν η αλλαγή της στρατηγικής της εταιρείας να επικεντρωθεί 

στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής. Επίσης, η IBM εφάρμοζε εσφαλμένη πολιτική 

πωλήσεων στο χώρο των προσωπικών υπολογιστών, καθώς στόχευε μόνο σε μεγάλους 

πελάτες δηλαδή επιχειρήσεις. Οι άνθρωποι της Lenovo γνώριζαν ότι υπό τη δική τους 

εποπτεία το τμήμα προσωπικών υπολογιστών θα άλλαζε πολιτική πωλήσεων και θα 

προσέγγιζε τόσο τις μεγάλες επιχειρήσεις όσο και τις λιανικές πωλήσεις.  

Τέλος, η τρίτη και τελευταία ανησυχία της διοίκησης της Lenovo επικεντρωνόταν 

στους πιθανούς κινδύνους που θα προέκυπταν μετά την εξαγορά. Πρώτος κίνδυνος που 

προέβλεπαν ήταν η μη αποδοχή των νέων προϊόντων από την αγορά, καθώς οι πελάτες 

ήταν πιθανό να μην προτιμήσουν τα ακριβά προϊόντα μιας κινέζικης εταιρείας. Για τον 

λόγο αυτό, η κινέζικη εταιρεία πήρε μια σειρά μέτρων ώστε να μειώσει οποιοδήποτε 

είδος κινδύνου.  

Αρχικά, διατήρησε για τα πρώτα πέντε χρόνια το εμπορικό σήμα της IBM στους 

προσωπικούς υπολογιστές ThinkPad. Επίσης, κράτησε την ίδια ομάδα πωλήσεων από 

το τμήμα προσωπικών υπολογιστών της IBM και έστειλε πάνω από 2.000 άτομα στην 

αγορά για να καθησυχάσει τους πελάτες ότι η νέα εταιρεία θα παρέχει την ίδια 

ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες της. Ακόμη, η κινέζικη εταιρεία ίδρυσε τη νέα 
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της έδρα στη Νέα Υόρκη με μελλοντικό πλάνο την μετεγκατάστασή της στην Βόρεια 

Καρολίνα (Liu, 2007). 

Άλλος κίνδυνος που ελλόχευε αφορούσε στις αντιδράσεις των υπαλλήλων του πρώην 

τμήματος προσωπικών υπολογιστών της IBM, και συγκεκριμένα στο αν θα ήταν 

πρόθυμοι να δουλέψουν για μια εταιρεία που διοικείται από κινέζους μετόχους. 

Ωστόσο, η Lenovo καθησύχασε τους αναστατωμένους υπαλλήλους της ΙΒΜ με την 

παρουσίαση του επιχειρηματικού της πλάνου, καθιστώντας σαφές ότι όραμα της 

κινέζικης εταιρείας αποτελεί η παροχή περισσότερων ευκαιριών καριέρας και 

μετεξέλιξης σε διοικητικές θέσεις, σε αντίθεση με την ως τότε πολική της IBM.  

Επίσης, η Lenovo έθεσε ως κυρίαρχη γλώσσα ομιλίας για τους εργαζόμενους τα 

αγγλικά, δείχνοντας ότι δεν αποτελεί μία οπισθοδρομική εταιρεία, με τη φιλοσοφία της 

να επικεντρώνεται στην παγκόσμια αγορά και σε φιλελεύθερες ιδέες (Stahl & Lengyel, 

2012). Ακόμη, η επάνδρωση των ανώτατων διοικητικών θέσεων της εταιρείας έγινε 

κατά το ήμισυ από πρώην υπαλλήλους του τμήματος προσωπικών υπολογιστών της 

IBM.  

Τέλος, τα μέλη της Lenovo προβληματίστηκαν για το αν η εξαγορά θα επέφερε 

προβλήματα ολοκλήρωσης τόσο σε επιχειρηματικό όσο και πολιτιστικό επίπεδο. 

Κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι η επιχειρηματική μετάβαση μετά την εξαγορά θα ήταν 

ομαλή, καθώς οι εταιρείες είχαν πολλά κοινά. Για παράδειγμα, τόσο το κομμάτι 

παραγωγής προσωπικών υπολογιστών της IBM όσο και της Lenovo, επέμεναν σε μια 

παγκόσμια πολιτική διοίκησης και λειτουργίας. Επίσης, οι διαμάχες μεταξύ των δύο 

εταιρειών μειώνονταν σημαντικά από τη στιγμή που είχαν διαφορετικούς 

επιχειρηματικούς στόχους, καθώς η κινέζικη εταιρεία επικεντρώνεται στην αγορά της 

Κίνας, ενώ η IBM στην παγκόσμια (Tse & Couturier, 2009).  

Σημαντικό παράγοντα στο κομμάτι ολοκλήρωσης αποτελεί ακόμη η απόφαση των δύο 

εταιρειών να μην οδηγηθούν σε μειώσεις προσωπικού, αλλά να εντάξουν τους 

εργαζομένους σε μία ενιαία πολιτική μισθών (αντιθέτως η εξαγορά της Compaq από 

την HP οδήγησε στην απόλυση 1.000 υπαλλήλων του θυγατρικού παραρτήματος της 

HP στην Κίνα). Επίσης, οι διοικήσεις των δύο εταιρειών προκειμένου να συνεργαστούν 

επιτυχώς χώρισαν τα ζητήματα που προέκυψαν από την εξαγορά, σε σημαντικά και 

ασήμαντα (Zhou & Huang, 2014). Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν είναι ωφέλιμο 

να χάνεται χρόνος και ενέργεια για την επίλυση ασήμαντων προβλημάτων, καθώς 

προκαλούνται διαμάχες που οδηγούν σε καταστροφικές συνέπειες (Liu, 2007). 
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Έπειτα από έναν χρόνο συνομιλιών και διαπραγματεύσεων, η συμφωνία τελικά 

επετεύχθη και η IBM πούλησε στην Lenovo το τμήμα προσωπικών υπολογιστών της. 

Το κόστος της εξαγοράς ανήλθε στα $1,25 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων τα 650 

εκατομμύρια δόθηκαν σε μετρητά και τα υπόλοιπα 600 σε μετοχές, με την IBM να 

κατέχει το 13,4% του μεριδίου μετοχών της Lenovo (Hsieh, 2014). Επιπρόσθετα, στην 

εξαγορά συμμετείχαν τρεις επενδυτικές εταιρείες (Texas Pacific Group, General 

Atlantic LLC, and Newbridge Capital LLC), επενδύοντας το ποσό των $350 

εκατομμυρίων με αποτέλεσμα να λάβουν το 10,2% των μετοχών της εταιρείας. Εκτός 

της οικονομικής συνεισφοράς, οι εταιρίες αυτές συνέβαλαν θετικά στην εξαγορά, 

καθώς προσέφεραν την εμπειρία και το ανθρώπινο ταλέντο που κατείχαν από 

προηγούμενες συγχωνεύσεις-εξαγορές (Zhai & Qi, 2014). 

Η νέα επιτροπή διοικητικού συμβουλίου που συστάθηκε, αποτελούνταν από τους 

μετόχους και τους μεγάλους επενδυτές που εισχώρησαν αργότερα στην εξαγορά. Το 

ένα τρίτο των μελών του διοικητικού συμβουλίου αποτελούνταν από ανθρώπους του 

Χονγκ Κονγκ, το άλλο τρίτο από μέλη που κατάγονταν από την Αμερική και την 

Ευρώπη, και το υπόλοιπο σχήμα συμπεριλάμβανε κινέζους. Η ισχύς και το όραμα του 

νέου διοικητικού συμβουλίου, έθεσαν τις στρατηγικές και λειτουργικές διαδικασίες που 

επρόκειτο να εφαρμοσθούν στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της εταιρείας μετά την 

εξαγορά (Liu, 2007). 

 

5.1.2. Δημιουργία αξίας μετά την εξαγορά 

Ένα χρόνο μετά το κλείσιμο της συμφωνίας, από τον Απρίλιο του 2005 έως τον Μάρτιο 

του 2006, η εταιρεία Lenovo έφτασε παγκοσμίως τις 14,4 εκατομμύρια εξαγωγές 

προσωπικών υπολογιστών, κατακτώντας έτσι το 6,4% του μεριδίου της παγκόσμιας 

αγοράς και εμφανίζοντας ετήσια ανάπτυξη άνω του 15%. Το δίκτυο εφοδιαστικής 

αλυσίδας της εταιρείας περιλαμβάνει απευθείας αποστολές σε 100 χώρες για 20.000 

τοποθεσίες πελατών. Επίσης η εταιρεία αναλαμβάνει 5.000 με 10.000 παραγγελίες 

ημερησίως, με το 90% των προϊόντων που αποστέλλονται να αποτελούν 

προσαρμοσμένες παραγγελίες για πάνω από 30 διαφορετικές γλώσσες.  

Η γραμμή προϊόντων της εταιρείας περιλαμβάνει τους γνωστούς προσωπικούς 

υπολογιστές που φέρουν το λογότυπο “Think”, καθώς και άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα, 

όπως servers, workstation PCs, tablets και smart phones. Με την εξαγορά αυτή η 

Lenovo συμπεριλήφθηκε στη λίστα των Fortune 500. Επίσης, η εταιρεία διαθέτει 
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ερευνητικά κέντρα στο Yamato της Ιαπωνίας, στο Πεκίνο, στη Σανγκάη, στη Σενζέν 

της Κίνας και στο Ράλεϊ της Βόρειας Καρολίνας (News.lenovo.com, 2017).  

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι μετά την εξαγορά, το 48% των εσόδων προερχόταν από 

το τμήμα προσωπικών υπολογιστών, αποτελώντας έτσι και το πλέον κερδοφόρο 

κομμάτι της εταιρείας και τη “μηχανή” ανάπτυξής της. Το μέγεθος αυτής της μεγάλης 

επιτυχίας φανερώνουν τα σημαντικά έσοδα του ομίλου, τα οποία ανέρχονται στα $13,3 

δισεκατομμύρια, με το μικτό κέρδος να έχει αυξηθεί κατά μία μονάδα σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος (Liu, 2007). 

 

5.1.3. Η εξαγορά του τμήματος x86 της IBM 

Μια δεκαετία αργότερα η κινέζικη εταιρεία, αφού ολοκλήρωσε τη συμφωνία με το 

τμήμα προσωπικών υπολογιστών της IBM, προχώρησε στην απόκτηση του τμήματος 

κατασκευής server x86 για μεγάλες επιχειρήσεις. Η IBM αναγκάστηκε να πουλήσει το 

συγκεκριμένο τμήμα, καθώς σημείωνε απώλειες $1,5 δις το χρόνο. Έπειτα από πολλές 

διαπραγματεύσεις για την υψηλή τιμή των $6 δις, που είχε θέσει η IBM, και παράλληλα 

με τον ανταγωνισμό από ενδιαφερόμενες εταιρείες (Global Foundries GF, Fujitsu, Dell 

Inc.), η εξαγορά έκλεισε τελικά στην τιμή των $2,3 δις.  

Ωστόσο, για την ολοκλήρωση της συμφωνίας εξαγοράς των διακομιστών x86 της IBM, 

έπρεπε να δοθεί έγκριση από τις ΗΠΑ, την Κίνα, τον Καναδά και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Το κινέζικο υπουργείο εμπορίου και το αντιμονοπωλιακό τμήμα του ενέκριναν 

την εξαγορά τον Ιούλιο του 2014, και το ίδιο έπραξε και η Ευρώπη. Αντιθέτως, οι ΗΠΑ 

είχαν αμφιβολίες σχετικά με το εθνικό τους σύστημα ασφάλειας, το οποίο κατά την 

εκτίμησή τους ήταν πιθανό να αποδυναμωθεί από τη στιγμή που κινέζοι κατάσκοποι θα 

είχαν πρόσβαση στους IBM διακομιστές του Πενταγώνου. Συγκεκριμένα, η ανάληψη 

της συντήρησης των server του πενταγώνου από την Lenovo δημιουργούσε καχυποψίες 

για την εξαγορά, καθώς στο παρελθόν είχαν συμβεί κυβερνοεπιθέσεις μεταξύ Κίνας και 

ΗΠΑ.  

Τελικά, παρά τις αμφιβολίες, η Επιτροπή Ξένων Επενδύσεων των ΗΠΑ ενέκρινε την 

πώληση των διακομιστών x86 στην κινέζικη εταιρεία Lenovo. Επίσης, την έγκριση της 

έδωσε και η επιτροπή ανταγωνισμού της Ινδίας, καθώς η Lenovo διατηρεί θυγατρικές 

επιχειρήσεις στη χώρα.  

Επιπλέον, η Lenovo για να μη δημιουργήσει συγκρούσεις με τους παλιούς υπαλλήλους 

της IBM, τους ενημέρωσε ότι θα υπάρξει μία ομαλή μετάβαση όσον αφορά στη 

μεταφορά τους στην κινέζικη εταιρεία, με ίσες ευκαιρίες και χωρίς μειώσεις μισθών και 
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προνομιών. Η απόφαση αυτή της Lenovo δικαιολογείται από το γεγονός ότι ήταν 

αρκετά δύσκολο να βρει μια εταιρεία με τόσο έμπειρο τεχνικό προσωπικό όσο οι 

υπάλληλοι της IBM, αλλά και από το φόβο ρήξης και πιθανής αποτυχίας της 

συμφωνίας, καθώς το εργατικό δυναμικό είχε επίγνωση των δικαιωμάτων του.  

Το επιτυχές κλείσιμο της συμφωνίας εξαγοράς των x86 server της IBM περιλάμβανε 

μία μεγάλη γκάμα προϊόντων, όπως System x, BladeCenter και Flex System Blade 

servers switches, x86-based Flex integrated systems, NeXtScale και iData Plex servers 

με παροχή λογισμικού, λειτουργίες δικτύων και την προαπαιτούμενη συντήρηση. Η 

κινέζικη εταιρεία μέσω της εξαγοράς απέκτησε τα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης, 

πωλήσεων-μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικών και νομικών, εφοδιαστικής αλυσίδας και 

IT, καθώς και το κατασκευαστικό τμήμα και τμήμα παροχής εξυπηρέτησης των 

παραπάνω προϊόντων. 

Επιπλέον, με τη συμφωνία η Lenovo κληρονόμησε 7 διακομιστές της IBM, οι οποίοι 

βρίσκονται στο Πεκίνο, στη Σανγκάη, στη Yokohama, στο Ράλεϊ της Βόρειας 

Καρολίνας, στη Silicon Valley, στο Ταϊπέι και στη Βραζιλία. Τα παραπάνω 

περιουσιακά στοιχεία κατατάσσουν την Lenovo ως τρίτο δυνατότερο προμηθευτή μετά 

από τις Dell και Hewlett Packard στην αγορά x86 servers, και τα  οποία ανέρχονται σε 

$42 δις.  

Η IBM με βάση τη συμφωνία κράτησε το χαρτοφυλάκιο των επιχειρησιακών της 

συστημάτων, το οποίο περιλαμβάνει τους μεγάλους υπολογιστές System z, τα 

συστήματα αποθήκευσης και τους Power-base Flex servers, καθώς και τις εφαρμογές 

(Pure Application, Pure Data και SAP Hana). Ακόμη, η εξαγορά οδήγησε τις δύο 

εταιρείες σε μια ευρεία στρατηγική συνεργασία.  

Αρχικά, η Lenovo θα γινόταν ο επίσημος προμηθευτής των x86 server για την IBM και 

επίσης, θα αδειοδοτούσε, θα κατασκεύαζε και θα μεταπωλούσε τις τεχνολογίες 

αποθήκευσης και IBM Storwize, το General Parallel File System, το Smart Cloud Entry 

και στοιχεία λογισμικού από το χαρτοφυλάκιο των διακομιστών x86. Ακόμη, τα 

στοιχεία λογισμικού των ολοκληρωμένων συστημάτων θα μεταφέρονταν στη Lenovo, 

ενώ τα εργαλεία διαχείρισης υψηλότερου επιπέδου, όπως το System Director και το 

Flex Systems Manager, θα παρέμεναν στην ΙΒΜ, αλλά θα λάμβαναν δανειοδότηση από 

τη Lenovo.  

Η εξαγορά περιλάμβανε ακόμη τη συνεργασία των δύο εταιρειών σε επιδιορθώσεις που 

απαιτούσε το λογισμικό της IBM. Αξίζει να αναφερθεί, όμως, ότι οι δύο εταιρείες θα 

λειτουργούσαν ανεξάρτητα μέχρι την επίτευξη της τελικής αγοροπωλησίας. Αυτό 
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σημαίνει ότι η Lenovo έπρεπε να συνεργαστεί με την IBM στο κομμάτι της συμφωνίας, 

ώστε να επιτύχει τα ίδια επιτυχή αποτελέσματα που είχε με την εξαγορά του τμήματος 

προσωπικών υπολογιστών της IBM. Για το λόγο αυτό, οι διοικήσεις των Lenovo και 

IBM ανακοίνωσαν ότι η γραμμή προϊόντων τους θα παραμείνει η ίδια, όπως και η 

υποστήριξη προς τους πελάτες τους.  

Ταυτόχρονα, 3.200 νέοι συνεργάτες υπέγραψαν συμβόλαια συνεργασίας με τη Lenovo, 

η οποία μετά την εξαγορά ήταν έτοιμη να εμπλακεί σε έναν πόλεμο τιμών με τις 

ανταγωνίστριες της, Hewlett-Packard και Dell, ώστε να κατακτήσει την αγορά των 

διακομιστών x86 και να εδραιωθεί σε αυτή. Το 2013 η Lenovo κατάφερε να βρεθεί 

μπροστά από την HP και την Dell και να γίνει ο μεγαλύτερος κατασκευαστής 

ηλεκτρονικών υπολογιστών στον κόσμο (Hsieh, 2014). 

Συνοψίζοντας, η συγκεκριμένη εξαγορά οδηγεί τη Lenovo σε ακόμη μεγαλύτερη 

ανάπτυξή, φέρνει νέες συνέργειες μεταξύ του εργατικού δυναμικού και συνεισφέρει 

σημαντικά στην μελλοντική της επιχειρηματική επιτυχία. Ακόμη, η Lenovo κατόρθωσε 

να αυξήσει κατά 40% τις δραστηριότητες της στον τομέα των Η/Υ της Βόρειας 

Αμερικής, μια αγορά η οποία χαρακτηρίζεται από πτώση. Τέλος, οι συμφωνίες μεταξύ 

της IBM και Lenovo είναι πολύ σημαντικές και έχουν τεράστιο αντίκτυπο όχι μόνο 

στον κλάδο της Τεχνολογίας Πληροφοριών (IT), αλλά και σε ολόκληρη την βιομηχανία 

ηλεκτρονικών15. 

 

5.2. Η συμφωνία Lenovo - Motorola  

Η επεκτατική δραστηριότητα της Lenovo δεν σταμάτησε στην εξαγορά του τμήματος 

προσωπικών υπολογιστών της IBM και στους διακομιστές x86, καθώς ο κινέζικος 

όμιλος στόχευε και στην απόκτηση της γνωστής εταιρείας κινητών Motorola. Η 

Motorola, αποτελούσε  κομμάτι της εταιρείας Google και ειδικευόταν στην κατασκευή 

smartphones και ασύρματων αξεσουάρ φορητών συσκευών. Με την εξαγορά αυτή η 

Lenovo θα αποκτούσε πρόσβαση στη γραμμή παραγωγής της Motorola Mobility, η 

οποία περιλάμβανε τις γνωστές σειρές smartphone Moto X, Moto G και 

DROIDTM Ultra.  

Η Lenovo αγόρασε την Motorola για περίπου $2,91 δις, δίνοντας τα μισά χρήματα σε 

μετρητά και μετοχές και τα υπόλοιπα με τη μορφή χρεωστικών γραμματίων 

(News.lenovo.com, 2017).  Με την εξαγορά αυτή, η κινέζικη εταιρεία η οποία διέθετε 

                                                           

15 https://www.wraltechwire.com/2017/12/01/global-server-market-surges-but-lenovo-falters-ibm-
cisco-dell-surge/ 
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ήδη ένα ισχυρό τμήμα προσωπικών υπολογιστών, επιχείρησε να γίνει ισχυρή και στον 

χώρο των smartphones. Στόχος της Lenovo ήταν να εδραιωθεί στις αγορές της βόρειας 

και λατινικής Αμερικής, αλλά και να εισχωρήσει στη δυτική ευρωπαϊκή αγορά. 

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της Lenovo, Yang Yuanqing, η συγκεκριμένη 

εξαγορά μετέτρεψε τη Lenovo σε έναν δυνατό ανταγωνιστή στην ταχέως 

αναπτυσσόμενη αγορά των smartphones. Ακόμη, ο συνιδρυτής της Google, Larry Page, 

αναφέρει ότι η εμπειρία της Lenovo θα οδηγήσει τη Motorola Mobility προς την 

καινοτομία και την καθιέρωσή της στο πεδίο των android συσκευών. Σχετικά με το 

ιδιοκτησιακό κομμάτι μετά την εξαγορά, το πλούσιο χαρτοφυλάκιο ευρεσιτεχνιών, 

καθώς και οι εμπορικές επωνυμίες της Motorola που κατέχει η Google, θα 

κληροδοτηθούν στη Lenovo (Singh, 2015). 

 

5.2.1. Αίτια πώλησης της Motorola Mobility  

Η βιομηχανία κινητής τηλεφωνίας έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια, με τους 

κατασκευαστές κινητών να προχωρούν στην αναζήτηση νεότερων καινοτομιών 

εξαιτίας των λιγοστών αναβαθμίσεων λογισμικού που δέχονται οι συσκευές. Επίσης, 

είναι πολύ δύσκολο για μία εταιρεία να επιβιώσει στο κατασκευαστικό κομμάτι των 

smartphones εάν δεν αποτελεί και η ίδια κατασκευαστή ηλεκτρονικών συσκευών. 

Εξαρχής η Google ήθελε την Motorola για τις ευρεσιτεχνίες και όχι τόσο για το 

κατασκευαστικό κομμάτι. 

Οι παραπάνω παράγοντες, σε συνδυασμό με τα αυξημένα λειτουργικά έξοδα της 

Motorola, οδήγησαν την Google να πουλήσει τη θυγατρική της16. Επιπλέον, η Google 

μετά την πώληση θα μπορούσε να είναι ουδέτερος μεσίτης λειτουργικών συστημάτων 

στον κόσμο και να μην περιορίζεται μέσα στον ανταγωνισμό της αγοράς. Επίσης, 

σύμφωνα με ειδικούς αναλυτές, πιθανολογείται ότι η Google πούλησε τη θυγατρική της 

στη Lenovo για να υπονομεύσει τις ανταγωνίστριες του κλάδου Dell και Hewlett 

Packard. 

Η συμφωνία θα προσέφερε στη Google φορολογικές ελαφρύνσεις17, καθώς η εταιρεία 

θα γλίτωνε αρκετά χρήματα σε φόρους από την πώληση των ζημιογόνων τμημάτων της 

Motorola στην Αμερική, αλλά και των θυγατρικών της. Τέλος, η Google σύμφωνα με 

                                                           

16 https://www.pcmag.com/article2/0,2817,2430130,00.asp 
17 https://www.marketwatch.com/story/why-googles-htc-deal-may-be-different-than-the-motorola-
bomb-2017-09-21 
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τον CEO της Larry Page, στόχευε να στραφεί στην αγορά των android μέσω άλλων 

συσκευών, όπως wearables και έξυπνες συσκευές σπιτιού (Singh, 2015). 

 

5.2.2. Τελικές Παρατηρήσεις 

Συνοψίζοντας, η γκάμα των προϊόντων της Lenovo περιλαμβάνει πλέον smartphones 

(Motorola), tablets, προσωπικούς υπολογιστές και αποθηκευτικά μέσα, δίκτυα και 

διακομιστές. Η Lenovo εξαγόρασε το τμήμα προσωπικών υπολογιστών της IBΜ και 

μία δεκαετία αργότερα έγινε ο μεγαλύτερος κατασκευαστής Η/Υ στην παγκόσμια 

αγορά (Liu, 2007). Στη συνέχεια, η συμφωνία εξαγοράς των διακομιστών x86 

μετέτρεψαν τη Lenovo σε έναν παγκόσμιο ηγέτη στον χώρο των διακομιστών χαμηλού 

επιπέδου για τα επόμενα 5 ή 10 χρόνια.  

Η συμφωνία αυτή χαρακτηρίστηκε ως στρατηγικής σημασίας και για την IBM, αλλά 

και για τους συνεργάτες, πελάτες και 7.500 υπαλλήλους της εταιρείας, καθώς βοήθησε 

την IBM να συνεχίσει να καινοτομεί στα πληροφοριακά συστήματα και στον 

απαιτητικό χώρο του cloud computing και των Big Data (Singh, 2015). 

 

5.3. Εξαγορά της αμερικανικής Ingram Micro από την Tianjin Tianhai 

Investment 

Στις 17 Φεβρουαρίου του 2016, η κινέζικη εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 

Tianjin Tianhai Investment Co. Ltd εξαγόρασε την Ingram Micro Inc, εταιρεία 

πώλησης IT προϊόντων με έδρα την Καλιφόρνια. Η κινέζικη εταιρεία πλήρωσε σε 

μετρητά $38,90 για κάθε μετοχή της Ingram φτάνοντας την αγορά στο συνολικό ποσό 

των $6 δις (BSIC | Bocconi Students Investment Club, 2017). Το μεγάλο ποσό που 

δαπανήθηκε για την αγορά της Ingram οφειλόταν στην υπερτίμηση της μετοχής κατά 

31% την ημέρα κλεισίματος και αποτέλεσε τη μεγαλύτερη εξαγορά αμερικάνικης 

εταιρείας στον κλάδο της Τεχνολογίας των Πληροφοριών.  

Η συμφωνία εγκρίθηκε από τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών και 

ολοκληρώθηκε μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2016, αφού προηγήθηκε και ο έλεγχος 

τον αμερικανικών αρχών. Με τη συγκεκριμένη εξαγορά η αμερικάνικη εταιρεία έγινε 

το μεγαλύτερο μέλος του κινέζικου ομίλου HNA από πλευράς εσόδων, συνεισφέροντας 

στη διαδικασία διεθνοποίησης του ομίλου. Η συγκεκριμένη συμφωνία αντικατοπτρίζει 

την έντονη επιθυμία των κινέζικων επιχειρήσεων να αποκτήσουν υψηλής ποιότητας 

περιουσιακά στοιχεία και να αναβαθμίσουν την τεχνολογία τους.  
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5.3.1. Πληροφορίες για την Ingram Micro και Tianjin Tianhai Investment 

H Ingram Micro συμπεριλαμβάνεται στη λίστα Fortune 100 και δραστηριοποιείται 

στους κλάδους της τεχνολογίας, τηλεφωνίας, εφοδιαστικής αλυσίδας και υπηρεσιών 

Cloud18. Αποτελεί τον μεγαλύτερο διανομέα χονδρικής για προϊόντα τεχνολογίας και 

έναν παγκόσμιο ηγέτη στον χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας και των υπηρεσιών 

υποστήριξης smartphone.  

Τα προϊόντα που διανέμει και διαθέτει η εταιρεία σε 38 χώρες προέρχονται από 

εταιρείες κολοσσούς στον χώρο της πληροφορικής όπως οι Acer, Apple, Cisco, Citrix, 

Hewlett-Packard (“HP”), IBM, Lenovo, Microsoft, Samsung, Symantec και VMware. 

Το 2007 η εταιρεία εισχώρησε με ανταγωνιστικό τρόπο στο πεδίο των υπηρεσιών 

cloud, ενώ λίγα χρόνια αργότερα, το 2012, τα έσοδα της αυξήθηκαν κατά 28% και το 

μικτό περιθώριο κέρδους ανέβηκε κατά 48 μονάδες.  

Το 2014 έφερε ακόμη περισσότερα έσοδα στην εταιρεία ($46,5δις), με το 61% αυτών 

να προέρχεται από δραστηριότητες εκτός Η.Π.Α. Η τελευταία χρονιά πριν την εξαγορά 

της έκλεισε επίσης θετικά με πωλήσεις $31,7 δις. 

Η κινέζικη Tianjin, με πρώην ονομασία “Tianjin Marine Shipping Co., Ltd” 

δραστηριοποιείται στο χρηματιστήριο της Σαγκάης και ασχολείται με τις ναυτιλιακές 

μεταφορές. Η εταιρεία κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό μετοχών του ομίλου HNA, με 

κύρια δραστηριότητα τις διεθνείς μεταφορές θαλάσσιων εμπορευμάτων προς τη Νότια 

Κορέα και τη Νοτιοανατολική Ασία19.  

Ο κινέζικος όμιλος ξεκίνησε τις δράσεις του ως μια τοπική αεροπορική εταιρεία, με το 

όνομα Hainan Provincial Airlines, η οποία υπό τον κ. Chen, πρόεδρο του διοικητικού 

συμβουλίου του ομίλου HNA, επεκτάθηκε από τις μεταφορές μέχρι την εφοδιαστική 

αλυσίδα και τον τουρισμό. Ο όμιλος HNA έχει εξαγοράσει διάφορες εταιρείες στον 

αεροπορικό κλάδο, όπως την Avolon Aircraft leasing, τη Swissport Ground handling 

services και τη βραζιλιάνικη Azul.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι πλέον η εταιρεία έχει μετεξελιχθεί από μία παραδοσιακή 

ναυτιλιακή εταιρεία σε μία σύγχρονη εταιρεία Logistics, η οποία δραστηριοποιείται και 

στοχεύει σε επενδύσεις στην αγορά των Logistics, ενώ παρέχει παράλληλα και 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Ο όμιλος HNA, στον οποίο ανήκει και η Tianjin (HNA 

Logistics), κατέχει την 464η θέση της λίστας Fortune 500 και περιλαμβάνει επιπλέον 

                                                           

18 https://corp.ingrammicro.com/About-Us/At-a-Glance.aspx 
19 https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=413281361 
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επιχειρηματικούς κλάδους, όπως Τουριστικές και Μεσιτικές Υπηρεσίες, 

Αερομεταφορές, Χρηματιστηριακά και Πολιτιστικά. Συνοψίζοντας, ο κινέζικος όμιλος 

διαθέτει ακίνητη περιουσία αξίας $90δις, αποτελείται από 11 εταιρείες και απασχολεί 

180.000 υπαλλήλους παγκοσμίως.  

 

5.3.2. Η δομή της συμφωνίας 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η συμφωνία εξαγοράς της Ingram από την Tianjin 

Tianhai έκλεισε στην τιμή των $6 δις σε μετρητά, με τις δύο εταιρείες να 

συγκεντρώνουν περιουσιακά στοιχεία αξίας $100δις20. Το κεφάλαιο που δαπανήθηκε 

για την εξαγορά προήρθε από έσοδα του ομίλου HNA, καθώς και από δάνειο που 

λήφθηκε από ιδρύματα χρηματοδότησης και κινέζικες τράπεζες.  

Το επόμενο βήμα ολοκλήρωσης της συμφωνίας περιλάμβανε την ενοποίηση της Ingram 

Micro με τον όμιλο HNA, βάσει της οποίας η Ingram θα λειτουργούσε ως θυγατρική 

της Tianjin. Σχετικά με την συμφωνία, τα κεντρικά γραφεία και η ομάδα διοίκησης της 

Ingram θα παράμεναν τα ίδια, ενώ το μερίδιο μετοχών της Ingram θα αποσυρόταν και 

θα αγοραζόταν εκ νέου. Επιπλέον, στη συμφωνία αποκλειόταν η δυνατότητα για την 

εταιρεία στόχο να εξετάσει άλλες επενδυτικές προσφορές.  

Κατά τη λήξη της συμφωνίας, η Tianjin Tianhai υποχρεώθηκε να καταβάλει στην 

Ingram Micro ένα τέλος τερματισμού, το οποίο ανάλογα με το χρόνο που θα περνούσε, 

θα κυμαινόταν από 200 έως 400 εκατομμύρια δολάρια. Επιπρόσθετα, η συγχώνευση 

εκτός από την έγκριση των κανονιστικών αρχών, θα έπρεπε να λάβει και την ψήφο των 

μετόχων (2/3) της Tianjin Tianhai. 

Εικόνα 2: Η μεγαλύτερη κινέζικη εξαγορά αμερικάνικης IT εταιρείας 

 

Πηγή: (BSIC | Bocconi Students Investment Club, 2017) 

                                                           

20 https://www.businesswire.com/news/home/20161206005752/en/Ingram-Micro-HNA-Group-
Announce-Completion-Acquisition 
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5.3.3. Οι λόγοι που οδήγησαν στην εξαγορά  

Η κινέζικη εταιρεία επέλεξε ως στόχο την Ingram Micro, καθώς η αμερικάνικη εταιρεία 

κατείχε ηγετικό ρόλο και φήμη ως κορυφαίος διανομέας και παγκόσμιος προμηθευτής 

προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής. Επιπλέον, η αμερικάνικη εταιρεία με έδρα 

την Καλιφόρνια θεωρούνταν ασυναγώνιστη στην ικανότητά της να προσφέρει 

καινοτόμες, διαφοροποιημένες και εύχρηστες λύσεις σε πωλητές και πελάτες σε όλο 

τον κόσμο.  

Τέλος, η απόκτηση της Ingram Micro θα βοηθούσε στην εξέλιξη του τμήματος logistics 

του κινέζικου ομίλου σε τμήμα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, αυξάνοντας έτσι τις 

υπηρεσίες και την αποτελεσματικότητα του. Για τον όμιλο HNA, η εξαγορά της Ingram 

ήταν ζωτικής σημασίας καθώς όχι μόνο θα προσκόμιζε επιπλέον έσοδα, αλλά θα 

βοηθούσε και στη διαδικασία διεθνοποίησης του ομίλου. Επιπλέον, η εξαγορά της 

αμερικάνικης εταιρείας θα έδινε την ευκαιρία στον κινέζικο όμιλο να εισχωρήσει σε 

αγορές αναπτυσσόμενων οικονομιών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλούς ρυθμούς 

ανάπτυξης και καλύτερη κερδοφορία. 

Από την άλλη πλευρά, η αμερικάνικη εταιρεία θα αποδεικνυόταν εξίσου κερδισμένη 

από τη συμφωνία, καθώς η συμμετοχή του Ομίλου HNA θα προσέφερε βραχυπρόθεσμη 

χρηματική αξία στους μετόχους της και θα οδηγούσε σε μια σειρά από νέες ευκαιρίες 

τους πωλητές, τους πελάτες και τους συνεργάτες της. Επιπρόσθετα, ο κινέζικος όμιλος 

έθετε ως βασική στρατηγική πολιτική τη συνεχή καινοτομία και την ανάπτυξη νέων 

υπηρεσιών για όλες τις επιχειρήσεις-μέλη του. Ακόμη, η Ingram θα επωφελούνταν από 

τις συμπληρωματικές υπηρεσίες logistics των Κινέζων και την ισχυρή θέση που 

κατείχαν στην αγορά της Κίνας, βοηθώντας στην περαιτέρω ανάπτυξη και κερδοφορία 

της.  

Μία άλλη θετική πτυχή της συμφωνίας αποτελούσε η πρόθεση του διοικητικού 

συμβουλίου του ομίλου HNA να διατηρήσει την ομάδα ηγεσίας της Ingram, τις βασικές 

αξίες και στρατηγικές της εταιρείας καθώς και την κουλτούρα της. Συνοψίζοντας, η 

συγκεκριμένη εξαγορά αποτέλεσε κίνηση στρατηγικής πολιτικής για την Κίνα, η οποία 

είχε ως στόχο την αγορά περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό για την ενίσχυση των 

εγχώριων δυνατοτήτων της και την αντικατάσταση των εισαγωγών.  
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5.3.4. Θεσμικά εμπόδια στην εξαγορά   

Η συμφωνία της Ingram αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα της επεκτατικής 

πολιτικής των κινέζικων εταιρειών σε εξαγορές αμερικάνικων εταιρειών υψηλής 

τεχνολογίας. Η εξασθένηση που γνωρίζει η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας, έχει κάνει 

τις κινέζικες εταιρείες πιο επιθετικές στην αναζήτηση ξένων εταιρειών στόχων. 

Ωστόσο, η ανοδική τάση των κινέζων επενδυτών για ξένες επενδύσεις αρχίζει να 

αντιμετωπίζει θεσμικά εμπόδια, ειδικότερα για συμφωνίες αμερικάνικων εταιρειών 

παραγωγής μικροτσιπ υπολογιστών.  

Παράδειγμα αποτελεί η αποτυχία εξαγοράς για τον κινέζικο όμιλο των εταιρειών China 

Resources Microelectronics Ltd. και Hua Capital Management co., ο οποίος 

ενδιαφέρθηκε για την απόκτηση της Fairchild Semiconductor International Inc. Η 

αμερικάνικη εταιρεία αρνήθηκε την προσφορά των κινέζων και σύναψε συμφωνία με 

μία αμερικάνικη εταιρεία κατασκευής τσιπ υπολογιστών (ON Semiconductor Corp), 

υπό τον φόβο παρεμπόδισης της συμφωνίας από τις αμερικάνικες αρχές για θέματα 

εθνικής ασφάλειας. Δεύτερο παράδειγμα αποτελεί αυτό της Royal Philips NV η οποία 

τερμάτισε τη συμφωνημένη πώληση των προϊόντων φωτισμού της σε μια κινέζικη 

εταιρεία για $2,8δις.  

Οι παραπάνω περιπτώσεις αποτυχιών ανησύχησαν και την Ingram, η οποία πριν την 

εξαγορά της είχε μετασχηματιστεί από εταιρεία διανομέα τεχνολογικού υλικού 

υπολογιστών σε πάροχο λύσεων πληροφορικής. Η συγκεκριμένη αλλαγή καθιστούσε 

την εξαγορά της Ingram ως υψηλής επικινδυνότητας σε θέματα εθνικής ασφάλειας για 

τις Η.Π.Α, καθώς η εταιρεία είχε πρόσβαση σε μεγάλες βάσεις δεδομένων 

αμερικάνικων εταιρειών.  

Για το οριστικό κλείσιμο της συμφωνίας συνέβαλαν με τις χρηματοοικονομικές τους 

υπηρεσίες οι China International Capital Corporation Limited και Bravia για τον 

κινέζικο όμιλο, και οι Morgan Stanley και Co. LLC για την Ingram. Επίσης, το νομικό 

κομμάτι του κινέζικου ομίλου ανέλαβαν οι Weil, Gotshal και Manges LLP και οι Davis 

Polk και Wardwell LLP για την αμερικάνικη εταιρεία. Παρά τα θεσμικά εμπόδια, οι 

κινέζικες επιχειρήσεις συνεχίζουν ακάθεκτες στην αγορά ξένων εταιρειών ξεπερνώντας 

κάθε χρόνο την συνολική αξία των εξαγορών που επιτεύχθηκε το προηγούμενο έτος.  
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5.4. Εξαγορά της Φιλανδικής Supercell από την κινέζικη Tencent 

Όπως αναφέρθηκε, οι ευρωπαϊκές εταιρείες αποτελούν πρωταρχικό στόχο για 

συγχωνεύσεις-εξαγορές από κινέζους επενδυτές. Η συγκεκριμένη τάση αποδεικνύεται 

από το μεγάλο ποσό που έχει δαπανηθεί για αγορές εταιρειών στην Ευρώπη ύψους 

$76,5 δις (Forbes.com, 2017).  

Τον Ιούνιο του 2016, η κινέζικη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Tencent ξόδεψε $8,6 δις 

για να αγοράσει το 84,3% των μετοχών της Supercell. Η Supercell, μια Φιλανδική 

εταιρεία με συνεχή κερδοφορία, ήταν γνωστή για την κατασκευή video games, όπως 

Hay Day, Clash of Clans, Boom Beach και Clash Royale. Η κινέζικη εταιρεία έχει 

αποκτήσει και άλλες εταιρείες video games (Riot: League of Legends), αλλά η 

διασυνοριακή εξαγορά της Supercell αποτέλεσε την μεγαλύτερη της (Santasarkka, 

2017).  

Επίσης, πολλοί αναλυτές βλέπουν την συγκεκριμένη εξαγορά ως συνέχιση της 

πολιτικής της Tencent για αύξηση των εσόδων της από τα video games υπολογιστών. 

Ακόμη, εκτός από το πεδίο των video games η κινέζικη εταιρεία είναι γνωστή στην 

αγορά της Κίνας για τις εφαρμογές επικοινωνίας κινητών που διαθέτει (QQ chat 

platform και WeChat) και ενός συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών.  

Τέλος, η εταιρεία Tencent δεν αποτελεί μόνο μία εταιρεία video games και εφαρμογών 

επικοινωνίας, καθώς η ίδια στοχεύει στην ανάπτυξη μιας νέας στρατηγικής που 

εφαρμόζουν και άλλες κινέζικες εταιρείες, αυτής της “platform business group” (PBG). 

Το συγκεκριμένο μοντέλο στρατηγικής επιτυγχάνεται μέσω των συνεργειών που 

δημιουργούνται από συμφωνίες εταιρειών και εκμεταλλεύεται τις κοινές 

επιχειρηματικές διαδικασίες, οργανωτικές αρχές και έσοδα. Για παράδειγμα, η 

πλατφόρμα της WeChat θα παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως ηλεκτρονικές 

πληρωμές, κοινωνικά δίκτυα, ηλεκτρονικό εμπόριο, διαφημίσεις και παιχνίδια.  

 

5.4.1. Οι λόγοι που οδήγησαν στην εξαγορά 

Η εξαγορά της φιλανδικής Supercell για την κινέζικη Tencent, ενείχε σημαντικό 

κίνδυνο, καθώς δαπανήθηκε ένα μεγάλο κεφάλαιο. Κύριος λόγος που οδήγησε τους 

κινέζους μετόχους να προβούν στην αγορά της φιλανδικής εταιρείας ήταν η μεγάλη 

κερδοφορία που σημείωνε με 40% κέρδη προ τόκων και φόρων το 2015. Εξαιτίας των 

μεγάλων κερδών προ τόκων και φόρων που σημείωνε η φιλανδική εταιρεία, 

αποτελούσε την ένατη πιο σημαντική εταιρεία για την οικονομία της Φινλανδίας, 
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καταλαμβάνοντας μερίδιο 0,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας το 

2015, όταν η Nokia κατείχε το 1,3% του ΑΕΠ.  

Επιπρόσθετα, η εξαγορά της φιλανδικής εταιρείας αποτελούσε στρατηγικό κίνητρο για 

το μετασχηματισμό της Tencent σε μία “platform business group” (PBG). Αρχικά, με 

την εξαγορά η Tencent εδραίωσε τη κυρίαρχη θέση της στην κινεζική αγορά 

παιχνιδιών, ενισχύοντας παράλληλα την παγκόσμια παρουσία της. Επίσης, με την 

μετάβαση της εταιρείας σε έναν όμιλο επιχειρήσεων (PBG), η Tencent θα επιχειρούσε 

να εισχωρήσει στην αγορά των διαφημίσεων και της συλλογής τελών συναλλαγής μέσω 

των εφαρμογών (WeChat, paypment platform). Ωστόσο, το πρόβλημα επικεντρωνόταν 

στο ότι το WeChat δεν ήταν δημοφιλές στην παγκόσμια αγορά και δεν μπορούσε να 

ανταγωνιστεί εφαρμογές όπως το Whatsapp, Snapchat και iMessage (Jia et al., 2017). 

Επίσης, η Tencent ανησυχούσε για τους ανταγωνιστές της και την πιθανότητα να 

αναπτύξουν παιχνίδια που θα επηρέαζαν το κυρίαρχο μερίδιο αγοράς της. 

Για το λόγο αυτό, οι μέτοχοι της Supercell αναρωτιόνταν αν θα ήταν πρακτικό να 

ενσωματώσουν τα γνωστά παιχνίδια της φιλανδικής εταιρείας στο WeChat και να τα 

προωθήσουν στις δυτικές αγορές. Η κίνηση αυτή ήταν σύμφωνη με την στρατηγική του 

κινέζικου ομίλου επιχειρήσεων της Tencent, όπου στόχος ήταν να δημιουργηθούν 

συμπράξεις μεταξύ επιχειρηματικών ομάδων. Επιπλέον, η συνεργασία των δύο 

εταιρειών θα εξελισσόταν περισσότερο, με τη δημιουργία εφαρμογών εικονικής 

πραγματικότητας, εξέλιξη που θα είχε ως συνέπεια την αύξηση των κερδών της 

εταιρείας στην κινέζικη αγορά. 

Τελευταίος και τρίτος παράγοντας που οδήγησε στην εξαγορά ήταν η ανακοίνωση της 

Supercell ότι σχεδίαζε να ανοίξει στούντιο δημιουργίας παιχνιδιών σε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες και να επενδύσει σε φινλανδικές εταιρείες παιχνιδιών. Αυτό ίσως 

βοηθούσε την Tencent στην εξεύρεση νέων παιχνιδιών για διάθεση στην αγορά της 

Κίνας, βοηθώντας παράλληλα και στην αύξηση των κερδών της εκτός της Κίνας (Jia et 

al., 2017).  

 

5.4.2. Ρίσκα και κίνδυνοι αποτυχίας της εξαγοράς 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εν λόγω εξαγορά υπάρχουν ρίσκα και για τις δύο 

εταιρείες, καθώς η κινέζικη εταιρεία κάνει ένα μεγάλο οικονομικό άνοιγμα παρά τις 

αβεβαιότητες που υπάρχουν. Αρχικά, υπήρχε το ερώτημα αν η Supercell μπορεί να 

διατηρήσει τη δημιουργικότητά της και να συνεχίσει να παράγει δημοφιλή παιχνίδια, 

μιας και υπάρχει η φήμη ότι οι προγραμματιστές εμφανίζουν πτώση των ικανοτήτων 



57 
 

τους μετά από μία εξαγορά. Δεύτερο ρίσκο σχετικά με την εξαγορά, ήταν το αν η 

Tencent μπορούσε να εξισορροπήσει την ανταλλαγή υπηρεσιών μεταξύ της εφαρμογής 

WeChat και της φιλανδικής εταιρείας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να βλάψει την εμπειρία 

των χρηστών εάν δεν γινόταν προσεκτικός σχεδιασμός και εφαρμογή.  

Τρίτον, λόγω της φύσης των υπαρχόντων παιχνιδιών της Tencent, ήταν αμφίβολο αν το 

παγκόσμιο δίκτυο διανομής της Supercell θα παρείχε τους πόρους για τη διανομή των 

κινέζικων παιχνιδιών. Ωστόσο, μελλοντικά αυτό θα μπορεί να αλλάξει, αν η Tencent 

αναπτύξει ή βρει πιο κλασικά παιχνίδια στη κινέζικη αγορά τα οποία έχουν 

περισσότερη απήχηση. 

Τελευταίος παράγοντας ρίσκου ήταν η πιθανότητα οι αρχές ανταγωνισμού των δυτικών 

εθνών να απαγόρευαν την ομαδοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών και να έκαναν 

διακρίσεις σε σχέση με άλλες παρόμοιες υπηρεσίες, όπως συνέβη με την δικαστική 

υπόθεση εναντίον των Android / Google στην Ευρώπη. Συνοψίζοντας, παρά τα όποια 

εμπόδια, η εξαγορά προσφέρει στην Tencent νέες συνέργειες στην αγορά της Κίνας, 

όπως επίσης και μια σημαντική θέση στην διεθνή αγορά. 
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6. Συμπεράσματα και προτάσεις 

Όπως γίνεται αντιληπτό από την παρούσα εργασία, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές 

αποτελούν ένα πολύ σημαντικό φαινόμενο για τις επιχειρήσεις, τα άμεσα και έμμεσα 

ενδιαφερόμενα μέλη και την οικονομία στην οποία εκτυλίσσονται και όχι μόνο 

(Κυριαζής, 2007). Στη βιβλιογραφία εντοπίζεται η κατηγοριοποίηση των 

συγχωνεύσεων και εξαγορών στις Η.Π.Α. και στην Ευρώπη σε επτά μεγάλη κύματα τα 

οποία αναλύθηκαν προκειμένου να γίνει κατανοητή η επίδραση και εξέλιξή τους με 

βάση τις εκάστοτε κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες.  

Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκε βιβλιογραφία που αφορά τον τεχνολογικό κλάδο και 

στην συνέχεια έγινε μια ανάλυση και αξιολόγηση συγχωνεύσεων και εξαγορών 

ασιατικών και δυτικών εταιριών. Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στο ανατολικό άκρο 

του παγκόσμιου χάρτη και συγκεκριμένα στην Κίνα μιας και παρουσιάζει από όλες τις 

απόψεις ενδιαφέρον ως προς την θέση και κατάταξή της στην παγκόσμια οικονομική 

εικόνα. Επιλέχθηκαν πρόσφατες περιπτώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών για τις 

οποίες υπάρχει πλούσια αρθρογραφία διαθέσιμη στο διαδίκτυο.  

Οι εταιρίες τεχνολογίας έχουν κατακλύσει την παγκόσμια αγορά και ειδικότερα ο 

τομέας των μεγάλων δεδομένων (Big Data) αποτελεί έναν από τους ταχέως 

αναπτυσσόμενους της συγκεκριμένης κατηγορίας. Οι ασιατικές εταιρίες είναι γνωστές 

για την τεχνολογική τους κλίση και τα τελευταία χρόνια έχουν μπει δυναμικά στην 

παγκόσμια αγορά με τη χρήση της στρατηγικής των συγχωνεύσεων και εξαγορών.  

Η πεπερασμένη δυναμικότητα της κινέζικης αγοράς οδήγησε τις κινέζικες τεχνολογικές 

εταιρίες σε αναζήτηση νέου πελατολογίου και διεύρυνση της πελατειακής τους βάσης. 

Παράλληλα, η επιθυμία τους να επικρατήσουν στην παγκόσμια οικονομία και να 

ξεφύγουν από τα όρια της εθνικής τους οικονομίας αποτέλεσε σημαντικό κινητήριο 

παράγοντα. Επιπλέον, το ίδιο το κράτος στο οποίο δρουν και αναπτύσσονται τους 

ενθάρρυνε να επεκταθούν σε νέες αγορές και να μην περιοριστούν στα τοπικά σύνορα. 

Έτσι, την τελευταία δεκαετία παρατηρούμε μεγάλες κινήσεις συγχωνεύσεων και 

εξαγορών όπως αυτές που περιγράφηκαν στην παρούσα εργασία. Τα κίνητρα του 

κινεζικού κράτους έχουν αμφισβητηθεί σχεδόν σε κάθε περίπτωση μεγάλης κινέζικης 

επιχείρησης η οποία επιχείρησε εξαγορά ή συγχώνευση με ομόλογη αμερικάνικη. Η 

ένταση και η καχυποψία της Αμερικής απέναντι στην Κίνα δημιούργησε εμπόδια σε 

συμφωνίες του παρελθόντος και είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει και στο μέλλον.  

Οι σύγχρονοι μελετητές έχουν δείξει το ενδιαφέρον τους για τις κινήσεις των κινέζικων 

εταιριών του τεχνολογικού κλάδου για ευρωπαϊκές και αμερικανικές εταιρίες με την 
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πλούσια αρθρογραφία που υπάρχει σχετικά με αυτές. Τα κίνητρα και οι στόχοι πάνω 

κάτω είναι τα ίδια: επέκταση του πελατολογίου, άνοιγμα σε νέες αγορές, αύξηση του 

μεριδίου αγοράς, εγκαθίδρυση στον κλάδο. Οι κινέζικες εταιρίες «δείχνουν τα δόντια» 

τους και ευελπιστούν για μεγαλύτερη κερδοφορία, αναγνωρισιμότητα και περαιτέρω 

βελτίωση της φήμης τους.  

Όσον αφορά τις συγχωνεύσεις και εξαγορές του τεχνολογικού κλάδου, οι αριθμοί 

μαρτυρούν τη σημασία που παίζουν οι τεχνολογικές εταιρίες στα χρόνια της κρίσης. Η 

χρήση των δεδομένων, η επέκταση της χρήσης του διαδικτύου και η εκτεταμένη χρήση 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών από μικρούς και μεγάλους έχει συνδράμει στην ενίσχυση των 

εταιριών τεχνολογικού τομέα.  

Με βάση την παρούσα μελέτη μια πρόταση για μελλοντική έρευνα είναι ο ρόλος των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην υπερπήδηση των θεσμικών εμποδίων σε 

συμφωνίες που κλείνονται για ασιατικές και αμερικανικές εταιρίες όπως τις 

εξεταζόμενες σε αυτή τη διπλωματική. Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε σε 

μεγάλο βαθμό εταιρίες όπως τη Morgan Stanley, η οποία συμμετείχε στο κλείσιμο της 

συμφωνίας μιας εκ των εξεταζόμενων Σ&Ε και έχει ενδιαφέρον να εξεταστεί ο ρόλος 

τους στην επιτυχία ή αποτυχία επίτευξης μιας συμφωνίας. 

Μια άλλη πρόταση είναι να γίνει σύγκριση μεταξύ των εμποδίων που αντιμετωπίζουν 

οι εταιρίες που θέλουν να συγχωνευτούν ή να προχωρήσουν σε εξαγορά όταν μια εξ 

αυτών είναι ασιατική και η άλλη ευρωπαϊκή ή αμερικάνικη. Οι διαφορές στα εμπόδια 

μπορούν να αποτελέσουν κριτήριο ακόμη και τελικής επιλογής μιας εταιρίας προς 

συγχώνευση ή εξαγορά, καθώς τα εμπόδια μπορεί να καθορίζουν τον τρόπο δράσης της 

εταιρίας, την απόκτηση νέων εργοστασίων/γραφείων σε άλλη χώρα ή την διατήρηση 

μεγάλου ανθρώπινου δυναμικού όπως συνέβη στην περίπτωση της Lenovo με την IBM.  
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