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 Αθηεξψζεηο  

 

 

Θέισ λα αθηεξψζσ ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζηελ αγαπεηή κνπ Γηαγηά, 

πνπ επέλδπζε ζε κέλα φιε ηεο ηελ πίζηε θαη αγάπε!  



iii 

 

Δπραξηζηίεο 

 

Αξρηθά ζέισ λα επραξηζηήζσ ην ζχλνιν ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ κε ηελ θαηάξηηζή ηνπ δηεχξπλε ηνπο νξίδνληεο κνπ 

θαη κνπ κεηαιακπάδεπζε ζεκαληηθέο γλψζεηο. Δηδηθφηεξα επραξηζηψ ηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή κνπ θ. Σακπαθνχδε γηα ηελ ζεκαληηθή θαζνδήγεζε ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Δλ ζπλερεία επραξηζηψ ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ ππνζηήξημε πνπ κνπ 

πξνζέθεξε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ φια απηά ηα ρξφληα. Δηδηθά επραξηζηψ 

πνιχ ηνλ ζείν κνπ θαη θίιν, πχξν Ξαλζφπνπιν γηα ηελ πνιχπιεπξε ζηήξημε ηνπ θαη 

ηελ κεηέξα κνπ γηα ηελ ππνκνλή θαη ηελ πξνζθνξά ηεο. 

Θα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζψ ζηνπο θίινπο κνπ, νη νπνίνη απνηέιεζαλ 

ζεκαληηθή ζηαζεξά φινλ απηφλ ηνλ θαηξφ θαη πίζηεςαλ ζε κέλα. Γεκήηξε θαη Μαξία, 

επραξηζηψ!  
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Πεξίιεςε 

 

ην πεδίν ηνπ ζηξαηεγηθνχ Μάλαηδκελη εληάζζνληαη φιεο νη ζεκαηηθέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο, ζε αδξέο γξακκέο δειαδή 

κε ηνπο ηξφπνπο κέζσ ησλ νπνίσλ κία εηαηξεία κπνξεί λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Οη 

Eμαγνξέο θαη νη πγρσλεχζεηο εληάζζνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηηο εηαηξηθέο 

ζηξαηεγηθέο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο  θαη κνλνπσινχλ ην ελδηαθέξνλ, θαζψο ε έληαζε 

ηνπο απμάλεηαη  ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηνπ ζπλερψο απμαλφκελνπ 

αληαγσληζκνχ. 

Έλαο απφ ηνπο θιάδνπο, ζηνλ νπνίν έρνπλ θαηαγξαθεί νη κεγαιχηεξεο  

Δμαγνξέο θαη πγρσλεχζεηο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, είλαη απηφο ηεο 

Πιεξνθνξηαθήο Σερλνινγίαο. Σν παξαπάλσ δελ είλαη αμηνπεξίεξγν αλ αλαινγηζηεί 

θαλείο ηελ είζνδν ηνπ IT  ηνκέα ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, 

θαη‟ επέθηαζε θαη ηελ νηθνλνκηθή. 

Ο θιάδνο ηεο Πιεξνθνξηαθήο Σερλνινγίαο ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηα Μέζα 

Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο, θαη φρη άδηθα, θαζψο  ε είζνδνο ηνπο ζηελ επαγγεικαηηθή θαη 

πξνζσπηθή δσή ησλ αλζξψπσλ είλαη εληνλφηαηε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Η θαζνιηθή 

απηή ρξήζε ησλ Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ, ηα έρεη θαηαζηήζεη πξσηαγσληζηέο ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε παγθφζκην επίπεδν.  

 To βαζηθφηεξν πξσηαγσληζηή ηεο ζθελήο ησλ Κνηλσληθψλ δηθηχσλ απνηειεί ε 

Facebook, ε νπνία, ζχκθσλα κε ζηνηρεία δελ ζα θαηείρε ηελ ζεκεξηλή ζεκαληηθφηαηε 

ζέζε ηεο, αλ δελ είρε αθνινπζήζεη ζηξαηεγηθή βαζηζκέλε, ζε κεγάιν βαζκφ, ζηηο 

Δμαγνξέο άιισλ εηαηξεηψλ. 

 Η ζηξαηεγηθή κίαο εηαηξείαο έξρεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ην εμσηεξηθφ ηεο 

πεξηβάιινλ, θαη γη απηφλ ηνλ ιφγν έρνπλ αλαπηπρζεί δεθάδεο εξγαιεία γηα ηελ αλάιπζή 

ηνπ. Σα απνηειέζκαηα εθαξκνγήο βαζηθψλ εξγαιείσλ αλάιπζεο πεξηβάιινληνο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Facebook, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ε επξχηεξε 

ινγηθή ηεο ζηξαηεγηθήο εμαγνξψλ ηεο εηαηξείαο αθελφο θξίλεηαη, σο έλα βαζκφ, νξζή 

αθεηέξνπ είλαη αξθεηά πηζαλφ λα ραξάδεηαη βάζεη απηψλ ησλ εξγαιείσλ-κεζφδσλ.  
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Summary 

 

 

Strategic Management includes all the themes related to the concept of business 

strategy, in broad terms, i.e. the ways in which a company can achieve its goals. 

Acquisitions and Mergers are increasingly in line with corporate strategies in recent 

decades, and they are monopolizing interest as their intensity increases due to 

globalization and ever-increasing competition.      

 One of the industries, with the largest acquisitions and mergers of the past 

decades, is that of Information Technology. The above is not surprising if one considers 

the entry of the IT sector into all aspects of human activity and thus economic.  

 The Information Technology industry is inseparably linked to the Social Media 

Networks, not unfairly, since their entry into the professional and personal life of the 

people is most intense in the last decade. This universal use of Social Networks has 

made them the world's leading economic activity.Facebook.com holds a leading role 

amongst social networking sites, which, according to figures, would not have held its 

current significant position if it had not followed a strategy largely based on 

Redemptions of other companies.   

The strategy of a company is directly related to its external environment, and for 

that reason dozens of tools have been developed for its analysis. The results of the 

application of basic environmental analysis tools in the case of Facebook  

can lead to the conclusion that the broader logic of the company's acquisition strategy is 

judged to some extent correct, on the other hand, it is quite likely to be based on these 

tools-methods. 
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Δηζαγσγή 

 

  Η παξνχζα εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη έρεη σο βαζηθφ ηεο άμνλα 

ηελ αλάιπζε ησλ Δμαγνξψλ θαη ησλ πγρσλεχζεσλ (/Δ) ηεο εηαηξίαο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο  Facebook αιιά θαη ηελ ζρεηηθή εκβάζπλζε ζηελ ζπλνιηθή ηαθηηθή 

επηθξάηεζεο ζηελ αγνξά κέζσ ησλ /Δ.  

Αξρηθά παξαηίζεληαη, θπξίσο, νξηζκνί θαη ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα 

ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ εκβάζπλζε ζην ζέκα. ε πξψην ρξφλν γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζην 

ηξαηεγηθφ Μάξθεηηλγθ/Μάλαηδκελη, σο έλα απφ ηα επξχηεξα πιαίζηα ζηα νπνία 

κπνξνχλ λα εληαρηνχλ νη /Δ, ην ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηηο νπνίεο παξαηίζεηαη ακέζσο  

κεηά. ην δεχηεξν θεθάιαην νξίδεηαη ν θιάδνο ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο (ΙΣ) θαη 

γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηηο /Δ πνπ ηνλ αθνξνχλ. Έπεηηα γίλεηαη ιφγνο γηα ηνλ 

ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ηελ εηαηξία πνπ ζα απνηειέζεη βαζηθφ αληηθείκελν 

κειέηεο ζηε παξνχζα εξγαζία.       

 Σν ηξίην θεθάιαην έρεη σο βαζηθφ ζθνπφ απηή θαζ ΄ απηή ηελ αλάιπζε ησλ /Δ 

ηεο Facebook. Αθελφο αλαθέξνληαη ζηνηρεία γηα ηηο /Δ ζηηο νπνίεο πξνέβεη ε εηαηξία 

απφ ηελ ίδξπζή ηεο ελψ αλαιχνληαη δχν  απφ απηέο, ζεκαληηθφηαηεο, φπσο θξίλνληαη 

θαη παξαηίζεληαη ζηε βηβιηνγξαθία. Αθεηέξνπ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα αλάιπζεο ηεο 

ζπλνιηθήο ηαθηηθήο ηεο εηαηξίαο ζην ζέκα ηνλ εμαγνξψλ κέζα απφ ην πξίζκα κεξηθψλ 

εθ ησλ βαζηθψλ εξγαιείσλ αλάιπζεο εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο.   

 Σέινο παξαηίζεληαη βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηαθηηθή ηεο 

Facebook.com θαη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο ζέζεο ησλ εμαγνξψλ ζε απηήλ, ελψ 

ζεκεηψλνληαη θαη πξνηεηλφκελα ζέκαηα γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε, ηα νπνία πξνέθπςαλ 

απφ ηελ ζπλνιηθή κειέηε πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ παξνχζα εξγαζία. 
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Κεθάλαιο 1
ο
 

 

1.1 ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη        

 

Γηα θάζε επηρείξεζε  ε αλαδήηεζε ηξφπσλ επηβίσζεο, ζε πξψην ρξφλν, αιιά 

θαη ηαθηηθψλ ψζηε λα θαηέρνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ 

ηνπο, απνηεινχλ αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηελ ίδηα ηνπο ηελ χπαξμε. Σν ζηξαηεγηθφ 

Μάλαηδκελη/Μάξθεηηλγθ απνηειεί ην πεδίν πνπ κειεηά ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ηα παξαπάλσ. Η βηβιηνγξαθία θαη ε αξζξνγξαθία βξίζεη 

νξηζκψλ θαη ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ αθνξνχλ ην ζηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη. Ο 

Fred (2011) δίλεη έλαλ πεξηεθηηθφ θαη απφιπηα πεξηγξαθηθφ  νξηζκφ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν πεδίν: «Σν ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη κπνξεί λα νξηζηεί σο ε ηέρλε θαη ε 

επηζηήκε ηεο δηακφξθσζεο, εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο απνθάζεσλ νη νπνίεο 

αθνξνχλ πνιιαπιά γλσζηηθά πεδία θαη νδεγνχλ έλαλ νξγαληζκφ ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ. Απφ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ ππνλνείηαη πσο ην ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη 

επηθεληξψλεηαη ζηελ ελνπνηεκέλε δηαρείξηζε, ηα νηθνλνκηθά/ινγηζηηθή, ηηο 

παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε αιιά  θαη ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη  ζηφρνη ηνπ εθάζηνηε νξγαληζκνχ». Οπζηαζηηθά ην 

ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη βνεζάεη ηελ δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο λα δηαθξίλεη ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζην πεξηβάιινλ ηεο ψζηε λα πξνρσξήζεη ζην επφκελν 

βήκα θαη λα επηηχρεη ηνπο ζθνπνχο ηεο. 

 Σν ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη αθνινπζεί έλα βαζηθφ κνληέιν, ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ ηέζζεξα βαζηθά ζηνηρεία-ζηάδηα(Alan, Khan and Zafar, 2014).    

 

 Ανάλςζη πεπιβάλλονηορ: Αθνξά ζηελ κειέηε ηνπ εζσηεξηθνχ αιιά θαη 

ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ελφο νξγαληζκνχ. εκείν θιεηδί ηεο 

παξνχζαο θάζεο απνηειεί ε θαηαλφεζε θαη ε εηο βάζνο αλάγλσζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ θξηηηθήο ζεκαζίαο γηα ην κέιινλ ηνπ 

νξγαληζκνχ. Πεξίνπηε ζέζε ζε απηήλ ηελ θάζε θαηέρνπλ ηα εξγαιεία 

αλάιπζεο πεξηβάιινληνο, φπσο ε αλάιπζε SWOT, κέζσ ηεο νπνίαο 

ζέηεηαη σο ζηφρνο ε αλάιπζε θαη ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 
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 Ανάπηςξη ζηόσων και ζηπαηηγικήρ: Με θαζνδεγήηξηα γξακκή ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο πεξηβάιινληνο, πξνζδηνξίδεηαη ε βαζηθή 

ζηξαηεγηθή ηνπ νξγαληζκνχ κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ καθξνπξφζεζκσλ 

πιάλσλ θαη βάζεη ησλ ζηφρσλ ηνπ θαη ηεο βαζηθήο ηνπ ηδενινγίαο – 

απνζηνιήο. Δπί ηεο νπζίαο εδψ απαληάηαη ην εξψηεκα πνπ αθνξά ζην 

πψο ζα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο, απμάλνληαο ην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη ειαρηζηνπνηψληαο ηα κεηνλεθηήκαηα. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε ζηξαηεγηθή ζπλαληάηαη δνκεκέλε ζε ηξία 

επίπεδα: (1)Σν αλψηαην επίπεδν, απηφ ηεο ζηξαηεγηθήο ζε επίπεδν 

Οξγαληζκνχ, αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ αγνξψλ ζηηο νπνίεο επηζπκεί ν 

νξγαληζκφο  λα δηεηζδχζεη αιιά θαη ζηνλ ηξφπν δηείζδπζεο ζε απηέο. 

 (2)Αθνινπζεί ε ζηξαηεγηθή ζε επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία κε 

γλψκνλα ηνλ δξφκν πνπ έρεη αλνίμεη ε ηειεπηαία, νξίδεη ιεπηνκεξψο ηηο 

ηαθηηθέο κε ηηο νπνίεο ε εηαηξία κπνξεί λα απνθηήζεη πιενλέθηεκα ζηελ 

θάζε αγνξά ελψ παξάιιεια θαζνξίδεη ηνλ ξφιν θαη ηελ ρξεζηκφηεηα 

ηνπ θάζε ηκήκαηνο ηνπ νξγαληζκνχ. 

(3)ε ηειηθφ ζηάδην ε ζηξαηεγηθή ζε επίπεδν ιεηηνπξγίαο θαζνξίδεη ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη πξνζβιέπεη ζηελ 

κεγηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θάζε ηκήκαηνο. Αθνξά ζηνλ άκεζν 

πξνγξακκαηηζκφ εξγαζηψλ κε ζηφρν ηελ επίηεπμε φισλ ησλ παξαπάλσ. 

 

 Δθαπμογή ηπαηηγικήρ: Πξφθεηηαη γηα ην ζηάδην πξαγκάησζεο ηεο 

ζηξαηεγηθήο/ζηξαηεγηθψλ πνπ επηιέρηεθαλ. Δλέξγεηεο φπσο ε αλάπηπμε 

(ή νη αιιαγέο) ηεο δηάξζξσζεο ηεο επηρείξεζεο, ε θαηαλνκή ησλ πφξσλ 

ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ν θαζνξηζκφο ζηξαηεγηθψλ γηα ηα ηκήκαηα 

ηεο, είλαη νξηζκέλεο απφ ηηο ελέξγεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ 

παξνχζα θάζε. 

 

 Έλεγσορ και αξιολόγηζη: Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπο, θαηαγξάθνληαη θαη παξαθνινπζνχληαη ψζηε λα 

είλαη δπλαηή ε ζχγθξηζε κε ηεο αξρηθνχο ζηφρνπο. Καίξηεο αδπλακίεο 

θαη πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζην ηειεπηαίν απηφ επίπεδν, 

φπνπ νη δηαδηθαζίεο κπνξνχλ λα επαλαθαζνξηζηνχλ σο πξνο ην 

ζπκθέξνλ ηνπ νξγαληζκνχ.      
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1.2 ηξαηεγηθέο ζε επίπεδν Οξγαληζκνχ 

 

Με δεδνκέλν πσο ζηελ παξνχζα εξγαζία νη εμαγνξέο θαη νη ζπγρσλεχζεηο 

απνηεινχλ βαζηθφ άμνλα, ζα απνηεινχζε παξάιεςε λα κελ αλαιπζνχλ νη ζηξαηεγηθέο 

ηνπ αλψηεξνπ επηπέδνπ ζηξαηεγηθψλ (κε ηελ ζεηξά πνπ απηέο ζεκεηψζεθαλ ζηελ 

πξνεγνχκελε ελφηεηα) θαη πην ζπγθεθξηκέλα απηέο  ζε επίπεδν νξγαληζκνχ. Όπσο ζα 

δηαπηζησζεί ππάξρεη άκεζε ζπζρέηηζε ησλ ηαθηηθψλ εμαγνξψλ κε ηηο ζηξαηεγηθέο ζην 

ζπγθεθξηκέλν επίπεδν ζηξαηεγηθήο. 

Οη ζηξαηεγηθέο πνπ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν ζρεηίδνληαη κε ζεκειηψδε 

εξσηήκαηα γηα ηνλ θάζε νξγαληζκφ, φπσο ζε ηη είδνπο ππεξεζίεο θαη πξντφληα ζα 

επηθεληξσζεί θαη πσο ζα θαηαλέκεη ηνπο πφξνπο ηεο, ζηηο εζσηεξηθέο ηεο δηεξγαζίεο. 

Οη ζηξαηεγηθέο ζε επίπεδν Οξγαληζκνχ κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εμήο 

(Κηφρνο θαη Παπαληθνιάνπ, 2003):   

 

 ηξαηεγηθή ηαζεξήο αλάπηπμεο: Αθνινπζνχληαη ίδηεο ηαθηηθέο θαη ππάξρεη 

ελαζρφιεζε κε ην ίδηα πξντφληα ή ππεξεζίεο, ρσξίο λα ππάξρεη δειαδή θάπνηα 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε.        

 ηξαηεγηθή Αλάπηπμεο: Αλαδεηνχληαη θαη αθνινπζνχληαη πνιηηηθέο πνπ 

αθνξνχλ ζε λέεο δηαδηθαζίεο, λέα πξντφληα (δηαθνξνπνηεκέλα ή κε ζε ζρέζε κε 

ηε βαζηθή-αξρηθή γξακκή ηνπ νξγαληζκνχ) θαη πηζαλφηεηα εηζφδνπ ζε λέεο 

αγνξέο.          

 ηξαηεγηθή Κάζεηεο νινθιήξσζεο: Αλάπηπμε δξαζηεξηφηεηαο είηε πξνο ηα 

πίζσ (είζνδνο ζηνλ ηνκέαο ηεο πξνκήζεηαο πιηθψλ-ππεξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ε επηρείξεζε, είηε πξνο ηα εκπξφο (είζνδνο ζηε δηαλνκή ππεξεζηψλ ή 

πξντφλησλ).         

 ηξαηεγηθή πγρσλεχζεσλ θαη Δμαγνξψλ: Αλ θαη απνηειεί κία κέζνδν 

δηαθνξνπνίεζεο, θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηηο ζηξαηεγηθέο ζε επίπεδν 

νξγαληζκνχ αθνχ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ. Τπάξρνπλ 4 είδε πγρσλεχζεσλ θαη Δμαγνξψλ:   

 

o Οξηδφληηεο: /Δ πνπ αθνξνχλ ζε ζπζρεηηδφκελα 

κελ, δηαθνξνπνηεκέλα δε πξντφληα ή δηαδηθαζίεο. 
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o Κάζεηεο: /Δ νξγαληζκψλ είηε πξνο ηα πίζσ 

(εμαγνξαδφκελε αζρνιείηαη κε ηελ πξνκήζεηα), 

είηε πξνο ηα εκπξφο (ε εμαγνξαδφκελε αζρνιείηαη 

κε ηελ δηαλνκή).  

o Οκφθεληξεο: /Δ πνπ αθνξνχλ νξγαληζκνχο κε 

παξφκνηεο δηαδηθαζίεο θαη νκνεηδή πξντφληα, 

ρσξίο ηδηαίηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο .   

o Γξαζηηθέο: /Δ πνπ αθνξνχλ ζε ηειείσο 

δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα ή ππεξεζίεο. 

 

 ηξαηεγηθή Κνηλνπξαμηψλ: Κνηλνπξαμία (joint venture) δχν ή πεξηζζφηεξσλ 

επηρεηξήζεσλ γηα ηελ δεκηνπξγία κίαο λέαο, απηνηεινχο επηρεηξεκαηηθήο 

νληφηεηαο.         

 Ακπληηθή ηξαηεγηθή: Αθνξά ζηελ παχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο 

επηρείξεζεο , φηαλ απηφ είλαη αλαγθαίν. Υξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα λα 

αληαπεμέιζεη ε επηρείξεζε ζε εηδηθά πξνβιήκαηα ή θξίζεηο.   

 ηξαηεγηθή πλδπαζκνχ: Μαθξνπξφζεζκα  είλαη δπλαηφο, αλ φρη επηηαθηηθφο ν 

ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ ηαθηηθψλ. 

 

1.3 Δμαγνξέο θαη πγρσλεχζεηο 

 

Οη /Δ αθνξνχλ γεληθά ζηελ ελνπνίεζε, ζηνλ ζπλδπαζκφ δχν (ή θαη πεξηζζφηεξσλ) 

εηαηξηψλ, ελνπνίεζε πνπ νδεγεί ηειηθά ζηελ απνξξφθεζε ηεο κίαο εηαηξίαο απφ ηελ 

άιιε. Καηά ηνπο Sherman θαη Hart (2010), πγρψλεπζε νξίδεηαη: ν ζπλδπαζκφο – 

ελνπνίεζε  δχν ή  πεξηζζφηεξσλ νξγαληζκψλ θαηά ηελ νπνία ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

νη νηθνλνκηθέο θαη λνκηθέο ππνρξεψζεηο απνξξνθψληαη απφ ηελ εμαγνξάδνπζα 

εηαηξεία. Δλψ εμαγνξά νξίδεηαη σο ε αγνξά πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, φπσο έλα 

κεράλεκα, έλα ηκήκα ή θαη κία νιφθιεξε εηαηξεία. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο γεληθά θαη ζε βάζνο ρξφλνπ ηα φξηα κεηαμχ 

εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ δελ είλαη θαη ηφζν δηαθξηηά. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ε αλαζεψξεζε ησλ νξηζκψλ γηα ηηο /Δ ζηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα 

(International Accounting Standards, IAS). ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 22 (1983), 

ζπγθεθξηκέλα, αλαγλσξίδεηαη πέξαλ ηεο εμαγνξάο θαη ε κέζνδνο ζπγρψλεπζεο 

δηθαησκάησλ. Απφ ηελ άιιε ζηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 
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Πιεξνθφξεζεο (International Financial Reporting Standards, IFRS), πνπ πξαθηηθά 

αληηθαηέζηεζαλ ηα IAS, ζεκεηψλεηαη: «Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα 

θαζνξίζεη ηελ παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ κηαο νληφηεηαο φηαλ αλαιακβάλεη 

ρψξα κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ. Δηδηθφηεξα, θαζνξίδεη φηη όλες οι ζσνενώζεις 

επιτειρήζεων πρέπει να λογιζηικοποιούνηαι με ηη μέθοδο ηης αγοράς. πλεπψο, ν 

απνθηψλ αλαγλσξίδεη ηα αλαγλσξίζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο 

ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ηνπ απνθηψκελνπ ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο θαη επίζεο αλαγλσξίδεη ηελ ππεξαμία, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα 

εμεηάδεηαη γηα απνκείσζε αληί λα απνζβέλεηαη». Γεληθά δηαβάδνληαο θάπνηνο ηα IFRS 

κπνξεί λα δηαθξίλεη πσο φιεο νη κνξθέο ελνπνίεζεο αλαγλσξίδνληαη σο εμαγνξέο, εθηφο 

απφ ηελ πεξίπησζε εθείλε θαηά ηελ νπνία δελ είλαη δπλαηφλ λα αλαγλσξηζζεί πνηα 

είλαη ε εμαγνξάδνπζα θαη πνηα ε εμαγνξαδφκελε εηαηξεία (θάηη πνπ ζπαλίδεη 

γεληθφηεξα). 

Γεληθά νη δηαδηθαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε φιεο ηηο /Δ εμαγνξέο κπνξνχλ λα 

δηαρσξηζηνχλ ζε 5 βαζηθά ζηάδηα (Sudi, 2003):   

 

 Αλάπηπμε εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο. Σν ζηάδην απηφ αθνξά ζηελ επηινγή ηεο 

θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο ε νπνία ζα πξέπεη λα ζπλάδεη κε ηηο επηκέξνπο 

αληαγσληζηηθέο ζηξαηεγηθέο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ ηεο εθάζηνηε 

επηρείξεζεο. Αλαιχζεηο ηχπνπ PEST, SWOT θαη 5  δπλάκεσλ ηνπ Porter 

απνηεινχλ βαζηθά εξγαιεία ράξαμεο ζηξαηεγηθήο (νξηδφληηα ή θάζεηε 

νινθιήξσζε, ζπζρεηηζκέλε ή αζπζρέηηζηε δηαθνξνπνίεζε). 

 

 Δπηινγή ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο εμαγνξψλ. ε απηφ ην ζηάδην 

πεξηιακβάλεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα εθαξκνζηεί ε επηιεγφκελε 

ζηξαηεγηθή, δειαδή κέζσ εμαγνξψλ άιισλ επηρεηξήζεσλ. Γηα λα ζεσξεζεί 

επηηπρήο ε ζηξαηεγηθή εμαγνξάο, ε εμαγνξάδνπζα επηρείξεζε πξέπεη λα 

αμηνινγεζεί βάζεη δχν βαζηθψλ θξηηεξίσλ:  

 Σε ζηξαηεγηθή θαηαιιειφηεηα ηεο εμαγνξαδφκελεο εηαηξείαο απφ 

πιεπξάο πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ ζε ζρέζε κε ηελ εμαγνξάδνπζα εηαηξεία 

ψζηε λα ππάξρεη πεξηζψξην γηα αιιεινζπκπιήξσζε θαη απφθηεζε 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

 Σε δεκηνπξγία αμίαο απφ ηε ζπλέλσζε, πνπ κπνξεί λα κεηαθξαζηεί ζε 

απφδνζε πάλσ απφ ην θφζηνο θεθαιαίνπ θαη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 
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δηά κέζνπ ηεο απμεκέλεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε δηαρείξηζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. 

 

 Οηθνδφκεζε ζπκθσλίαο εμαγνξάο θαη δηαπξαγκάηεπζε. Σερληθά ζέκαηα 

ζρεηηθά κε :           

 Δπηινγή ζπκβνχισλ (δηθεγφξνη, ινγηζηέο θιπ). 

 Έιεγρν ηνπ ζηφρνπ εμαγνξάο (φιεο νη πηπρέο ηεο εηαηξείαο φπσο 

νηθνλνκηθά θαη λνκηθά ζηνηρεία, εηαηξηθή θνπιηνχξαο, ηερλνινγηθά θαη 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θ.α.). 

 πλνιηθή απνηίκεζε ηεο εηαηξείαο ζηφρνπ θαη θαζνξηζκφο ησλ 

πςειφηεξσλ ηηκψλ πνπ κπνξεί λα δηαζέζεη ε εηαηξεία  ρσξίο λα 

δηαθηλδπλεχζεη παξαπάλσ απ φζν έρεη ππνινγίζεη. 

 Γηαπξαγκάηεπζε ησλ ζέζεσλ πνπ ζα θαηέρνπλ ηα ζηειέρε κεηά ηελ 

εμαγνξά/ζπγρψλεπζε. 

 

 Δλζσκάησζε εμαγνξαζζείζαο εηαηξείαο. Σν ζηάδην απηφ είλαη αξθεηά 

ζεκαληηθφ θαζψο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

είρε ε εηαηξεία πνπ απνθηήζεθε ή κε λέα πξνβιήκαηα πνπ πηζαλά 

δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηελ πγρψλεπζε/Δμαγνξά. 

 

 Αμηνιφγεζε πγρψλεπζεο /Δμαγνξάο. Σν ηειεπηαίν απηφ ζηάδην είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ θαζψο εδψ θαζνξίδνληαη ηα νξζά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην ηη 

πήγε ε δελ πήγε θαιά ζηα πξνεγνχκελα ζηάδηα. Αλ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

παξαιείπεηαη ε ζπγθεθξηκέλε θάζε, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ απνηίκεζε ηεο 

φιεο δηαδηθαζίαο θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ ζπλνιηθή εθκάζεζε πάλσ ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

 

Σέινο, ζρεηηθά κε ηα βαζηθά ζηνηρεία εμαγνξψλ θαη πγρσλεχζεσλ, ν ηξφπνο 

πιεξσκήο ηνπ ηηκήκαηνο εμαγνξάο παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ. ε αδξέο γξακκέο  ηξείο 

είλαη νη βαζηθνί ηξφπνη πιεξσκήο (Gaughan, 2007): 

 

 Μεηξεηά 

 Μεηνρέο ή νκφινγα 

 πλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ 
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O ηξφπνο πιεξσκήο, ηνλ νπνίν ζα επηιέμεη ε εηαηξεία ψζηε λα νινθιεξψζεη ηελ 

εμαγνξά, εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο ελψ κπνξεί θπζηθά λα ζπλδπάζεη ηελ 

αγνξά κεηνρψλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Μεξηθνί παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηελ επηινγή ηνπ ηξφπνπ πιεξσκήο είλαη  ε θαηάζηαζε ξεπζηφηεηαο θαη ε 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο εμαγνξάδνπζαο εηαηξείαο, ε θάζε ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ 

αγνξψλ, ε ηηκή κεηνρήο ηεο εμαγνξάδνπζαο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε απηήλ ηεο 

εμαγνξαδφκελεο, θαη άιια. 

Γεληθφηεξα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ξαγδαία πηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ 

ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ απ‟ φιν θαη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο. ην παξαθάησ 

δηάγξακκα απηφ επηβεβαηψλεηαη θαζψο παξαηεξείηαη ε αχμεζε ησλ /Δ απφ ην 1985 

κέρξη θαη ην 2018. 

 

Γηάγξακκα 1. /Δ απφ ην 1985 κέρξη θαη ην 2018 . ην δηάγξακκα απεηθνλίδνληαη νη 

/Δ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ αιιά θαη ε ηάζε ησλ πνζψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ελνπνηεηηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

 

 

Πεγή : https://imaa-institute.org 

 

https://imaa-institute.org/
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χκθσλα κε ην παξαπάλσ δηάγξακκα απφ ην 1985 κέρξη θαη ηα κέζα ηνπ 2018 

ν αξηζκφο ησλ /Δ παξνπζηάδεη ζπλερή αχμεζε, φπσο θαη ηα πνζά πνπ έρνπλ δαπαλεζεί 

ζηηο ζπλαιιαγέο απηέο. Όπσο θαίλεηαη, κε ηελ είζνδν ζηελ λέα ρηιηεηία νη αξηζκνί 

παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε άλνδν, ελψ νη /Δ θνξπθψλνληαη ην 2017, νπφηε ζεκεηψζεθαλ 

πεξηζζφηεξεο απφ 50.000 ζπλαιιαγέο κε αμία πνπ μεπέξαζε ηα ηέζζεξα 

ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. 

 

Κεθάλαιο 2
o
 

 

2.1 Ο θιάδνο ηεο πιεξνθνξηαθήο Σερλνινγίαο (ΙΣ) 

 

 

Δίλαη δεδνκέλε ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηεο Πιεξνθνξηαθήο Σερλνινγίαο ζε 

φιεο ηηο πηπρέο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Οη 

Σειεπηθνηλσλίεο, ε ιεηηνπξγία νξγαληζκψλ θαη νιφθιεξσλ θξαηψλ αιιά θαη ε  εμέιημε 

πιεηάδαο επηζηεκνληθψλ θιάδσλ δηέπνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ Πιεξνθνξηθή γηα λα 

επηηχρνπλ ηνπο ζθνπνχο ηνπο απνηειεζκαηηθφηεξα ή θαη αθφκε εκπλένληαη απφ απηήλ.

 Αλ θαη ζηε ζθέςε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ αλζξψπσλ ν θιάδνο ηνπ ΙΣ ζεσξείηαη 

πσο εκθαλίζηεθε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα έλαλ 

ηνκέα ν νπνίνο έρεη θάλεη ηελ εκθάληζε ηνχ ρηιηάδεο ρξφληα λσξίηεξα, ζε ζρέζε κε ηελ 

γεληθφηεξε εληχπσζε. 

ηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν αλαγλσξίδνληαη ηέζζεξεηο ρξνληθέο πεξίνδνη ζηελ ηζηνξία 

ηεο Πιεξνθνξηθήο Σερλνινγίαο (Moreau, 1984): 

 

1. Πξν-Μεραληθή Πεξίνδνο (3000π.ρ - 1450κ.ρ): Ξεθηλά κε ηελ αλάγθε 

απνηχπσζεο ζπκβφισλ κέζσ ηεο ζθελνεηδνχο γξαθήο ζηε Μεζνπνηακία ην 

3000πρ θαη θηάλεη κέρξη θαη ηνλ πξψην γλσζηφ «ππνινγηζηή» ηνλ γλσζηφ  

ζε φινπο άβαθα. 

2. Μεραληθή Πεξίνδνο (1450-1840): Η δεχηεξε απηή πεξίνδνο έρεη σο 

αθεηεξία ηεο ηελ εθεχξεζε ηεο πξψηεο, κεηαιιηθνχ ηχπνπ, δηαδηθαζίαο 

εθηχπσζεο ελψ θαηαιήγεη ζε κεραληθέο ηζηνξηθέο εθεπξέζεηο φπσο  ε 

ππνινγηζηηθή κεραλή ηνπ Pascal ε νπνία ηειεηνπνηήζεθε απφ ηνλ Leibniz (ν 

νπνίνο επηλφεζε ην δπαδηθφ ζχζηεκα ην νπνίν κέρξη θαη ζήκεξα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ινγηζκηθνχ). 
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3. Ηιεθηξνκεραληθή Πεξίνδνο (1840 – 1940): Η ζπγθεθξηκέλε πεξίνδνο 

αθνξά ζηελ θαηλνηνκία ζε δχν βαζηθνχο θιάδνπο: Σηο ηειεπηθνηλσλίεο 

(θψδηθαο Μνξο, Σειέγξαθνο, Σειέθσλν) θαη ηελ Ηιεθηξνληθνκεραληθή 

Τπνινγηζηηθή (εθεχξεζε Census Tabulator απφ ηνλ Herman Hollerith – 

απαξρή εηαηξείαο IBM). 

4. Ηιεθηξηθή Πεξίνδνο (1940 –ήκεξα) : Η ηειεπηαία πεξίνδνο, ηελ νπνία θαη 

δηαλχνπκε, είρε σο έλαπζκα ηνλ πξψην επαλαπξνγξακκαηηδφκελν 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, γλσζηφ σο Eniac  θαη απνθνξχθσκα ηνπ ε 

πιεξνθνξηθή φπσο ηελ γλσξίδνπκε ζήκεξα (πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο, 

ιεηηνπξγηθά ζχζηεκα θαη δηαδίθηπν). 

 

Η αλάπηπμε ηεο Πιεξνθνξηθήο Σερλνινγίαο έρεη θηάζεη ζήκεξα λα επεξεάδεη 

άκεζα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαζψο νη εηαηξείεο ΙΣ βξίζθνληαη ζε πεξίνπηε ζέζε 

ζηελ αιπζίδα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οη κεγάιεο εηαηξείεο αλάπηπμεο 

ινγηζκηθνχ (software) θαη θαηαζθεπήο ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ (hardware) θαηέρνπλ 

ξφιν πξσηαγσληζηηθφ θαζψο απαζρνινχλ εθαηνκκχξηα αλζξψπσλ θαη θαηέρνπλ ηελ 

ζεκαληηθφηεξε ζέζε ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο δηαδηθαζίεο, κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη ζηελ 

ζχγρξνλε επνρή.         

 Η θεθαιαηνπνίεζε ηεο αγνξάο (Market Capitalization) αθνξά ζηε 

ρξεκαηηζηεξηαθή αμία κηα εηαηξίαο πνπ έρεη εηζαρζεί ζην ρξεκαηηζηήξην.  

Αλαηξέρνληαο ζε επίζεκα ζηνηρεία, είλαη εληππσζηαθφ πσο ε πιεηνςεθία ησλ 

εηαηξεηψλ κε ηελ κεγαιχηεξε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία (Market Cap Value) αλήθνπλ ζηνλ 

θιάδν ηεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο (IT) 
1
. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε Apple, ζηηο 2 

Απγνχζηνπ ηνπ 2018 απνηέιεζε ηελ πξψηε εηαηξεία πνπ έζπαζε ην θξάγκα αμίαο ελφο 

ηξηζεθαηνκκπξίνπ δνιαξίσλ 
2
. Γεληθφηεξα είλαη άμηα ζρνιηαζκνχ θαη παξαηήξεζεο ε 

άλνδνο ησλ ζπζρεηηδφκελσλ κε ηνλ ΙΣ θιάδν εηαηξεηψλ θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

εθηφπηζαλ εηαηξείεο άιισλ θιάδσλ. 

ην παξαθάησ δηάγξακκα (Γηάγξακκα 2) απεηθνλίδνληαη νη πξψηεο 7 κεγαιχηεξεο 

ζε αμία εηαηξείεο, κε δεδνκέλα κέρξη θαη ηηο 21/11/2017. Όπσο παξαηεξείηαη νη πξψηεο 

ζέζεηο ησλ κεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ παγθνζκίσο αλήθνπλ ζηνλ IT ηνκέα, θάηη πνπ 

άκεζα απνδεηθλχεη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ θαηά ηελ ζχγρξνλε επνρή. 

 

 

                                                 
1
 https://www.pwc.com/gx/en/services/audit-assurance/publications/global-top-100-companies-2018.html  

2
 https://www.nytimes.com/2018/08/02/technology/apple-stock-1-trillion-market-cap.html  

https://www.pwc.com/gx/en/services/audit-assurance/publications/global-top-100-companies-2018.html
https://www.nytimes.com/2018/08/02/technology/apple-stock-1-trillion-market-cap.html
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Γηάγξακκα 2. Γηάγξακκα  κεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ ζε επίπεδν θεθαιαηνπνίεζεο 

αγνξάο. 

 

 

Πεγή: statista.com, ycharts.com 

 

ην ακέζσο επφκελν δηάγξακκα (Γηάγξακκα 3) γίλεηαη απεηθφληζε ησλ 

πνιπηηκφηεξσλ εηαηξεηψλ, βάζεη ρξεκαηηζηεξηαθήο αμίαο, θαηά ηελ δεθαπεληαεηία 

2001-2016. Έλα απφ ηα ελδηαθέξνληα ζεκεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγξάκκαηνο είλαη ν 

ρξσκαηηζκφο ηεο θάζε εηαηξείαο αλάινγα κε ηνλ αλ αλήθεη ε φρη ζηνλ θιάδν ηεο 

ηερλνινγίαο (θαη θαη επέθηαζε φπσο παξαηεξείηαη ζηνλ θιάδν ηνπ ΙΣ). Με πξάζηλν 

ρξψκα ζεκεηψλνληαη νη εηαηξείεο ηερλνινγίαο, νη νπνίεο φπσο θαίλεηαη εθηνπίδνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηνπο ππφινηπνπο  θιάδνπο δξαζηεξηνηήησλ, θηάλνληαο λα θαηέρνπλ ην 

2016 θαη ηηο πέληε πξψηεο ζέζεηο. 
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Γηάγξακκα 3. Γηάγξακκα κεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ, ζε επίπεδν θεθαιαηνπνίεζεο 

αγνξάο θαη αλά πεδίν δξαζηεξηφηεηαο, θαηά ηελ δεθαπεληαεηία 2001-2016. 

 

 

Πεγή : visualcapitalist.com 

 

 

2.2 πγρσλεχζεηο θαη Δμαγνξέο ζηνλ ηνκέα ηεο Πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ νη δηαδηθαζίεο /Δ παξνπζηάδνπλ ξαγδαία αχμεζε 

ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη ζεκαληηθφ κέξνο ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ ιακβάλεη ρψξα 

ζηνλ θιάδν ηεο πιεξνθνξηθήο Σερλνινγίαο.  

Οη ηαθηηθέο /Δ, ζηνλ ηνκέα ΙΣ, πξνζβιέπνπλ ζε δηάθνξνπο ζηφρνπο αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο θαη ηελ ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή ηνπ θάζε νξγαληζκφ. Πην ζπγθεθξηκέλα 

κπνξεί λα ζηνρνζεηείηαη κέζσ απηψλ, ε γεσγξαθηθή επέθηαζε ηνπ νξγαληζκνχ, ε 

δηεχξπλζε ηεο γξακκήο παξαγσγήο, ε εηζρψξεζε ζε ζρεηηθέο  κε ην βαζηθφ 

αληηθείκελν ηνπ νξγαληζκνχ δξαζηεξηφηεηεο θαη θπζηθά ε απφθηεζε/εμαγνξά 

εκπεηξίαο θαη ηερλνγλσζίαο ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο θαη Μάξθεηηλγθ (Maji, 2015). 
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Παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ε πνξεία ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλαιιαγψλ ζρεηηθά κε ηηο /Δ 

παγθνζκίσο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ θιάδν κε ηνλ νπνίν ζρεηίδνληαη.   

Μεηά ην 1985 θαη κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 2018 ε πιεηνςεθία ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ /Δ 

αλήθεη άκεζα ή έκκεζα ζηνλ ΙΣ θιάδν. Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο θαίλεηαη θαη ζην 

παξαθάησ δηάγξακκα (δηάγξακκα  4) ην 12,9% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπλαιιαγψλ αλήθεη 

ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο θαη ιακβάλνληαο ππφςε πσο θαη ζηνπο ππφινηπνπο ηνκείο 

κεγάιν κέξνο ησλ εμαγνξάζηκσλ εηαηξεηψλ αθνξά ακηγψο ηνλ ΙΣ ηνκέα, θαζίζηαηαη 

ζαθήο ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ηειεπηαίνπ ζηελ ζπλνιηθή ηζηνξία ησλ /Δ ηηο ηειεπηαίεο  

δεθαεηίεο 
3
. Γεληθφηεξα ηα πνζνζηά ησλ /Δ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ΙΣ εηαηξείεο, ηα 

ηειεπηαία έηε νινέλα θαη απμάλνληαη (Γηάγξακκα 5). 

 

Γηάγξακκα  4. Αξηζκφο πγρσλεχζεσλ θαη Δμαγνξψλ αλά θιάδν δξαζηεξηφηεηαο 

απφ ην 1985 κέρξη θαη ην 2017 . 

 

 

Πεγή : https://imaa-institute.org/  

 

 

 

 

 

                                                 
3
 https://imaa-institute.org/m-and-a-by-industries/ 

https://imaa-institute.org/
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Γηάγξακκα 5. Άλνδνο πκθσληψλ /Δ πνπ αθνξνχλ ηνλ ΙΣ θιάδν (2012 – 2016 ) 

 

 

Πεγή: https://financial.thomsonreuters.com/  

 

Λακβάλνληαο θάπνηνο ππφςε ηηο  κεγαιχηεξεο εμαγνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

θιάδν ηεο Πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο, κπνξεί λα αληηιεθζεί ηα κεγέζε θαη ηελ 

ζεκαζία ηνπο. Οξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απηψλ: 

 

  Δμαγνξά ηεο EMC απφ ηελ Dell 

 

ηηο 12/10/2015 ε Dell αλαθνηλψλεη ηελ εμαγνξά ηεο EMC, εηαηξείαο  πνπ 

εμεηδηθεχεηαη ζηηο ππεξεζίεο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη  cloud. Απφ φζεο ζπλαιιαγέο 

ελνπνίεζεο έρνπλ αλαθνηλσζεί ιεπηνκέξεηεο απηή θαίλεηαη λα απνηειεί ηελ 

κεγαιχηεξε κε ζπλνιηθή αμία 67 δηο δνιάξηα ζε κεηξεηά θαη κεηνρηθφ θεθάιαην 
4
. 

 

 Δμαγνξά ηεο Compaq Computer απφ ηελ Hewlett-Packard 

 

Αλ θαη απφ πνιινχο ραξαθηεξίδεηαη κία απφ ηηο απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο 

ελνπνίεζεο ζην πεδίν ηεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο δε παχεη λα εληππσζηάδεη κε ην 

                                                 
4
 https://www.emc.com/about/news/press/2016/20160907-01.htm  

 

https://financial.thomsonreuters.com/
https://www.emc.com/about/news/press/2016/20160907-01.htm
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κέγεζνο ηεο. ηηο 04/09/2001 αλαθνηλψζεθε ε ζπγθεθξηκέλε εμαγνξά χςνπο 32,8 δηο 

δνιάξηα. Η Compaq  απνηέιεζε ηνλ βαζηθφ «ηξνθνδφηε»  πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ 

θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1990. Μεηά απφ ζεηξά πξνβιεκάησλ ζηελ δηνίθεζε , θαη φρη 

κφλν, ε HP ηo 2015 δηαζπάζηεθε ζε δχν μερσξηζηέο εηαηξείεο 
5
. 

 

 Eμαγνξά ηεο LinkedIn απφ ηελ Microsoft 

 

To LinkedIn απνηειεί ην κεγαιχηεξν θνηλσληθφ δίθηπν επαγγεικαηηψλ ζηνλ 

θφζκν, κε πεξηζζφηεξνπο απφ 433 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο. Σνλ Ινχλην ηνπ 2016 

αλαθνηλψζεθε ε εμαγνξά ηνπ επαγγεικαηηθνχ δηθηχνπ έλαληη 26,2 δηζεθαηνκκπξίσλ 

δνιαξίσλ 
6
. 

 

 Δμαγνξά ηεο Whatsapp απφ ηελ Facebook 

 

H Facebook έρεη πξαγκαηνπνηήζεη δεθάδεο εμαγνξέο, ήδε απφ ηα πξψηα έηε ηεο 

ίδξπζήο ηεο. Η εμαγνξά ηεο instant messaging εθαξκνγήο Whatsapp, ζπδεηήζεθε 

εθηελψο θαηά ηελ πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο φπσο πρ ην 

ζπλνιηθφ χςνο ηεο εμαγνξάο πνπ έθηαζε ηα 19,3 δηζεθαηνκκχξηα  δνιάξηα 
7
 θαη 

ζεσξήζεθε απφ πνιινχο ππεξβνιηθά πςειφ. Γεδνκέλνπ φηη ε ζπγθεθξηκέλε εμαγνξά 

εκπίπηεη ζην ζέκα ηεο εξγαζίαο, ζα ζπδεηεζεί εθηελέζηεξα ζε επφκελν θεθάιαην. 

 

2.3 Ο ηνκέαο ησλ θνηλσληθψλ Γηθηχσλ θαη ην Facebook 

 

 Ο 21
νο

  αηψλαο ζα κείλεη ζηελ ηζηνξία θαζψο θαηά ηηο απαξρέο ηνπ, ηηο νπνίεο θαη 

δηαλχνπκε, ζεκεηψλεηαη ίζσο  ραξαθηεξηζηηθή εμνηθείσζε ηνπ κέζνπ αλζξψπνπ κε ηελ 

πςειή ηερλνινγία. Η ρξήζε πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ, έμππλσλ ζπζθεπψλ θαη 

αηζζεηήξσλ έρεη θαζηεξσζεί θαη εμαπιψλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζε νιφθιεξν ηνλ 

θφζκν, θαζηζηψληαο ηηο ζπζθεπέο απηέο απαξαίηεηεο γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ 

κέζνπ αλζξψπνπ αιιά θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία εηαηξεηψλ, νξγαληζκψλ θαη 

νιφθιεξσλ θξαηψλ. 

 

                                                 
5
 https://www.zdnet.com/article/worst-tech-mergers-and-acquisitions-hp-and-compaq/ 

6
 https://news.microsoft.com/2016/06/13/microsoft-to-acquire-linkedin/ 

7
 https://en.wikipedia.org/wiki/WhatsApp#cite_note-wsj20140220-48 

 

https://www.zdnet.com/article/worst-tech-mergers-and-acquisitions-hp-and-compaq/
https://news.microsoft.com/2016/06/13/microsoft-to-acquire-linkedin/
https://en.wikipedia.org/wiki/WhatsApp#cite_note-wsj20140220-48
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ηε ζθέςε ηνπ κέζνπ αλζξψπνπ – ρξήζηε ηεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο, ε 

ηειεπηαία θαίλεηαη πσο είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηα θνηλσληθά δίθηπα, θαη φρη άδηθα 

θαζψο έρνπλ πάξεη ζεκαληηθφηαηε ζέζε ζε αλαξίζκεηεο πηπρέο, πξνζσπηθέο ή κε ηεο 

δσήο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ θαηνίθσλ ησλ αλαπηπγκέλσλ θαη αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. 

χκθσλα κε ηνπο Boyd θαη Ellison (2007) κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηα θνηλσληθά 

δίθηπα σο «web-based ππεξεζίεο, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηα άηνκα λα (1) θηηάμνπλ έλα 

δεκφζην ή εκί-δεκφζην πξνθίι ζε έλα εληαίν ζχζηεκα (2) λα δεκηνπξγήζνπλ κία ιίζηα 

απφ άιινπο ρξήζηεο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ κία ζχλδεζε/επαθή θαη 

(3) λα βιέπνπλ θαη λα δηαηξέρνπλ ηελ ιίζηα επαθψλ θαη ηηο ιίζηεο απηψλ πνπ 

θηηάρηεθαλ ζην ζχζηεκα απφ άιινπο. H θχζε θαη ε ηππνινγία απηψλ ησλ επαθψλ 

κπνξεί λα δηαθέξεη απφ ζχζηεκα ζε ζχζηεκα». 

Τπάξρνπλ πνιιέο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ην πφηε μεθηλά ε ηζηνξία ησλ θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ θαη πσο ηα ηειεπηαία νξίδνληαη ιεπηνκεξψο θαη ην ζέκα απηφ παξνπζηάδεη  

ελδηαθέξνλ, φκσο νη ιεπηνκέξεηέο ηνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ βαζηθή ζεκαηνινγία ηεο 

παξνχζα εξγαζίαο. ε γεληθέο γξακκέο ηα θνηλσληθά δίθηπα, φπσο ηα έρνπκε ζήκεξα 

ζηε ζθέςε καο, κπνξνχκε λα πνχκε πσο έθαλαλ ηελ πξψηκε εκθάληζε ηνπο ζηα ηέιε 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο  ππάξρεη εηδνπνηφο δηαθνξά αλάκεζα 

ζηνπο φξνπο θνηλσληθφ δίθηπν θαη θνηλσληθφ κέζν θαζψο εμ νξηζκνχ ηα θνηλσληθά 

κέζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα κεηαδνζεί  ή δηακνηξαζηεί  πιεξνθνξία κε νξηζκέλν-

ζπγθεθξηκέλν θνηλφ ελψ ε θνηλσληθή δηθηχσζε απνηειεί πξάμε «δέζκεπζεο», θαζψο νη 

άλζξσπνη κε θνηλά ελδηαθέξνληα ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη ρηίδνπλ ζρέζεηο κέζα ζηα 

πιαίζηα κηα νξηζκέλεο θνηλσλίαο (Cohen, 2009).  

Βαζηθφ, αλ φρη ηνλ βαζηθφηεξν, πξσηαγσληζηή ηνπ ηνκέα ησλ Κνηλσληθψλ δηθηχσλ, 

απνηειεί απ ηελ αξρή, ζρεδφλ, ηεο εκθάληζήο ηνπ, ην Facebook. 

Σειεπηαία δεδνκέλα αλαθέξνπλ πσο θαηά ην δεχηεξν ηέηαξην ηνπ 2018 νη κεληαίνη 

ελεξγνί ρξήζηεο ηνπ Facebook  θηάλνπλ ηνπο 2.23 δηζεθαηνκκχξηα (Γηάγξακκα 6), ελψ 

ζηελ εηαηξία απαζρνινχληαη ζήκεξα, ζπλνιηθά 30,275  ππάιιεινη 
8
. ην παξαθάησ 

δηάγξακκα (Γηάγξακκα 6) παξνπζηάδνληαη νη ελεξγνί ρξήζηεο ηνπ Facebook αλά έηνο, 

ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ε αχμεζε ησλ ρξεζηψλ είλαη ζηαζεξή θαη εληππσζηαθή θαζψο 

απφ ηα 500 εθαηνκκχξηα ρξεζηψλ ην 2010, θαηά ην 2018 νη ρξήζηεο θηάλνπλ ηα 2.2 

δηζεθαηνκκχξηα. 

 

 

                                                 
8
 https://investor.fb.com 

 

https://investor.fb.com/


17 

 

 

Γηάγξακκα 6. Δλεξγνί ρξήζηεο ηνπ Facebook παγθνζκίσο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία 

(2008-2018) . 

 

 

Πεγή : https://investor.fb.cνm  

 

Σν 2004 ζπκθνηηεηέο νη Mark Zuckerberg, Dustin Miskovitz, Chris Hughes θαη 

ν Eduardo Saverin μεθηλνχλ ηελ δεκηνπξγία κηαο ηζηνζειίδαο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ε 

νπνία είρε σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ δεκηνπξγία δηθηχνπ θαη επαθψλ κεηαμχ, 

απνθιεηζηηθά, ησλ θνηηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Harvard, ζην νπνίν θαη θνηηνχζαλ. H 

ηζηνζειίδα κε ην αξρηθφ domain name Σhe Facebook.com απέθηεζε ζε έλα 

εηθνζηηεηξάσξν 1200 κέιε – θνηηεηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Harvard θαη ζηνλ έλα κήλα 

ιεηηνπξγίαο ηεο είραλ πξνθίι ζηελ ηζηνζειίδα πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο 

πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (Phillips, 2007). 

 

 

 

 

https://investor.fb.cοm/
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 Η αλάπηπμε ηνπ λένπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ ζπλερίζηεθε κε γνξγνχο ξπζκνχο 

θαζψο κέζα ζε κεξηθνχο κήλεο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2005 επεθηάζεθε ζε φια 

ζρεδφλ ηα Παλεπηζηήκηα ησλ ΗΠΑ. Σελ ίδηα ρξνληά άιιαμε θαη ε νλνκαζία ηνπ, ε 

νπνία παξέκεηλε ίδηα κέρξη θαη ζήκεξα (Facebook.com). Καηά ηo έηνο 2006 ην 

Facebook  κεηέβαιε άξδελ ηα φξηα ηνπ, θαζηζηψληαο αθελφο ελ δπλάκεη ρξήζηεο ηνπ 

φινπο ηνπ ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ (φζνπο, πξαθηηθά, θαηείραλ κία δηεχζπλζε 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ) θαη επεθηείλνληαο - βειηηψλνληαο  ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηελ 

ρξεζηηθφηεηά ηνπ (Boyd, 2007). Σνλ Γεθέκβξε ηνπ 2006 αλαθνηλψλεηαη απφ ηελ 

εηαηξεία πσο ν αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ έθηαζε ηα 12 εθαηνκκχξηα ελψ 

έλα ρξφλν αξγφηεξα αθφκε κία αλαθνίλσζε έξρεηαη λα αλεβάζεη ηνλ αξηζκφ απηφ ζηα 

58 εθαηνκκχξηα ρξεζηψλ
9
. Σα ηειεπηαία ζηνηρεία θάλνπλ ιφγν γηα 2.23 

δηζεθαηνκκχξηα εγγεγξακκέλσλ θαη ελεξγψλ ρξεζηψλ (Γηάγξακκα 6).  

 Οη νηθνλνκηθήο θχζεσο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ηνλ θνινζζφ ησλ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ είλαη άμηεο κειέηεο. ρεηηθά κε ην ηζηνξηθφ ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη 

ηελ ζπλνιηθή αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο, ζηελ απαξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηα ιεηηνπξγηθά 

έμνδα θάιππηαλ δχν εθ ησλ ηδξπηψλ ηεο, Mark Zuckerberg  θαη Eduardo Saverin 

(Kickpatrick, 2010). Η πξψηε εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε-επέλδπζε ήξζε ην θαινθαίξη 

ηνπ 2004 απφ ηνλ Peter Thiel (ζπληδξπηή ηεο paypal.com) ε νπνία έθηαλε ηηο 500.000 

δνιάξηα. ήκεξα αλήθεη ζηνλ Thiel ην 7% ηεο εηαηξείαο, πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζε 

15 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα 
10

. 

ηελ πνξεία αθνινχζεζαλ δεθάδεο επελδπηηθέο θηλήζεηο ππέξ ηεο εηαηξείαο 

ζηελ εηαηξεία ελψ ηα πνζά απηψλ εθηνμεχνληαλ ρξφλν κε ην ρξφλν. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα  επέλδπζεο ζηε facebook.com απνηειεί εθείλε ηεο Microsoft ην 2007:  

240 εθαηνκκχξηα δνιάξηα έλαληη κεξηδίνπ 1,6%. Η επέλδπζε απηή πξνθάιεζε αηζζεηή 

αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο facebook.com, ε νπνία άγγημε ηα 15 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα 
11

. 

 Όηαλ παξαηίζεληαη ιεπηνκέξεηεο πεξί ησλ νηθνλνκηθψλ πηπρψλ ελφο 

νξγαληζκνχ, δελ κπνξεί λα παξαιεθζνχλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα έζνδα ηνπ νξγαληζκνχ 

απηνχ, εηδηθά φηαλ παξνπζηάδνπλ έληνλν ελδηαθέξνλ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Facebook .com.  

                                                 
9
 https://newsroom.fb.com/company-info/ 

10
 https://www.theage.com.au/technology/why-you-should-beware-of-facebook-20080120-

ge6mel.html?page=fullpage#contentSwap2 
11

 https://news.microsoft.com/2007/10/24/facebook-and-microsoft-expand-strategic-alliance/ 

 

https://newsroom.fb.com/company-info/
https://www.theage.com.au/technology/why-you-should-beware-of-facebook-20080120-ge6mel.html?page=fullpage#contentSwap2
https://www.theage.com.au/technology/why-you-should-beware-of-facebook-20080120-ge6mel.html?page=fullpage#contentSwap2
https://news.microsoft.com/2007/10/24/facebook-and-microsoft-expand-strategic-alliance/
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 Όπσο ζεκεηψλεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία θαη ηελ αξζξνγξαθία ε ππεξδχλακε ησλ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ, μεθίλεζε λα είλαη θεξδνθφξνο ζρεδφλ 5 ρξφληα κεηά ηελ ίδξπζή 

ηεο. Σα βαζηθά έζνδα κέρξη ηφηε πξνέξρνληαλ θπξίσο  απφ ηηο επελδπηηθέο θηλήζεηο 

ππέξ ηεο, ελψ αξγφηεξα, κεηά απφ αιιαγή πιεχζεο θαη θεληξηθέο απνθάζεηο, ε ηάζε 

ζρεηηθά κε ηελ βαζηθή πεγή εζφδσλ ζηξάθεθε πξνο ηνλ δηαθεκηζηηθφ ηνκέα. Σνλ 

επηέκβξην ηνπ 2009, ε εηαηξεία μεθίλεζε λα έρεη πεξηζζφηεξα έζνδα απφ ηα έμνδά 

ηεο, θαη πξαθηηθά λα απνηειεί κία θεξδνθφξν επηρείξεζε 
12

 
13

. 

 

Γηάγξακκα 7. Σα κεηθηά έζνδα θαη ηα θαζαξά έζνδα ηεο Facebook θαηά ηελ δεθαεηία 

2007-2017. 

 

 

Πεγή : https://investor.fb.com 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 https://www.cbc.ca/news/technology/facebook-cash-flow-positive-signs-300m-users-1.826223 
13

 https://newsroom.fb.com/news/2008/03/facebook-names-sheryl-sandberg-chief-operating-officer/ 

 

https://investor.fb.com/
https://www.cbc.ca/news/technology/facebook-cash-flow-positive-signs-300m-users-1.826223
https://newsroom.fb.com/news/2008/03/facebook-names-sheryl-sandberg-chief-operating-officer/
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Κεθάλαιο 3
ο 

 

3.1 Δξγαιεία αλάιπζεο  πεξηβάιινληνο  ζηα πιαίζηα επηινγήο ζηξαηεγηθήο  θαη ε 

εθαξκνγή ηνπο ζηελ Facebook 

 

3.31 Δξγαιεία Αλάιπζεο Πεξηβάιινληνο 

 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί κία επηρείξεζε 

απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ζηελ επηηπρίαο ησλ ζηφρσλ ηεο. Η δηαδηθαζία 

αλάπηπμεο ζηξαηεγηθήο πξναπαηηεί ηελ αλαγλψξηζε ηεο γεληθφηεξεο 

θαηάζηαζεο ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο θαη ε 

αλαγλψξηζε απηή ησλ ζεκαληηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα θάζε νξγαληζκφ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε ρξήζε εξγαιείσλ – κεζφδσλ.      

 Δθφζνλ ν βαζηθφ άμνλαο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζρεηίδεηαη κε ηηο 

Δμαγνξέο θαη πγρσλεχζεηο επηρεηξήζεσλ, θαίλεηαη ρξήζηκε ε κειέηε ηεο 

αλάιπζεο, θπξίσο, ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ θνινζζνχ ησλ 

Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ. 

Σα εξγαιεία αλάιπζεο εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο έρνπλ αλαπηπρζεί θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη εδψ θαη δεθαεηίεο απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ κεγάισλ, θαη φρη 

κφλν, εηαηξεηψλ θαη νξγαληζκψλ. Πξφθεηηαη γηα κεζφδνπο πνπ απνζθνπνχλ φρη 

κφλν ζην λα νξίζνπλ ζε επίπεδν ζηξαηεγηθνχ αληαγσληζκνχ ηελ αθξηβή ζέζε 

ηεο εηαηξείαο ζηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη αιιά θαη ζην λα 

ζθηαγξαθήζνπλ φιν ην πεξηβάιινλ ηεο ψζηε λα ππάξρεη κία γεληθφηεξε 

ζπλαίζζεζε ηνπ επηπέδνπ αληαγσληζκνχ θαη ησλ πηζαλψλ ηξφπσλ κε ηνπο 

νπνίνπο κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζε απηφλ. 

Τπάξρνπλ δεθάδεο εξγαιεία αλάιπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

ελφο νξγαληζκνχ φκσο ζηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο επηιέρζεθαλ λα 

παξαηεζνχλ νη εθαξκνζκέλεο ζηε ζηξαηεγηθή ηεο Facebook.com αλαιχζεηο δχν 

βαζηθψλ θαη ζε γεληθέο γξακκέο γλσζηψλ ηέηνησλ εξγαιείσλ: 

 

1. Η αλάιπζε ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ Porter (Porter’s Five 

Forces analysis). 

2. H αλάιπζε δπλάκεσλ, αδπλακηψλ, επθαηξηψλ θαη απεηιψλ 

(SWOT analysis). 
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Porter’s Five Forces 

 

 

Ο Michael Porter αλέπηπμε έλα κνληέιν δπλάκεσλ (1979) κέζσ ηνπ νπνίνπ λα 

είλαη εθηθηφο ν θαζνξηζκφο ησλ δπλάκεσλ πνπ δηαδξακαηίδνπλ πξσηεχνληα ξφιν ζηελ 

ηθαλφηεηα ελφο νξγαληζκνχ λα είλαη αληαγσληζηηθφο. Όπσο ππνγξακκίδεηαη απφ ηνλ 

ίδην ηνλ Porter, φζεο επηθαλεηαθέο δηαθνξέο θαη λα παξνπζηάδνπλ νη βηνκεραληθνί 

θιάδνη κεηαμχ ηνπο νη ππνζάιπνπζεο  θηλεηήξηεο δπλάκεηο θέξδνπο είλαη θνηλέο. 

χκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ Porter νη δπλάκεηο  απηέο είλαη πέληε θαη αλάινγα κε ηελ 

έληαζή ηνπο, κπνξεί λα ραξαρζεί κία νξζή ζηξαηεγηθή: 

 

1. Γχλακε θηλδχλνπ λέαο εηζφδνπ: Οη λενεηζεξρφκελνη ζε έλαλ θιάδν 

αλαδηαλέκνπλ ηελ «ρσξεηηθφηεηα» ηνπ θαη επηζπκνχλ κεξίδην ηεο 

αγνξάο, θάηη πνπ απνηειεί κνριφ πίεζεο γηα ηηο ηηκέο, ηα θφζηε θαη ην 

χςνο ηεο επέλδπζεο πνπ είλαη απαξαίηεην λα αληαγσληζηνχλ νη 

ελδηαθεξφκελνη. Όηαλ ε έληαζε ηνπ θηλδχλνπ λενεηζεξρνκέλσλ είλαη 

πςειή νη πξνυπάξρνληεο ζηνλ θιάδν πξέπεη λα δηαηεξήζνπλ ηηο ηηκέο 

ηνπ ζε ρακειά επίπεδα θαη λα απμήζνπλ ηηο επελδχζεηο , ψζηε λα 

απνζαξξχλνπλ ηνπ λενεηζεξρφκελνπο. Η ζνβαξφηεηα ηεο απεηιήο 

εμαξηάηαη απφ ηα εκπφδηα εηζφδνπ ζηνλ θιάδν θαη απφ ηηο αληηδξάζεηο 

ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ ζε απηφλ. 

 

2. Γηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχο ησλ πξνκεζεπηψλ: Οη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα 

απμήζνπλ ηηο ηηκέο ηνπ ή λα κεηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ηνλ πξντφλησλ  ηνπο 

, θάηη πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη νιφθιεξν ηνλ θιάδν, εηδηθά αλ ην 

θφζηνο δε κπνξεί λα πεξάζεη ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. Η έληαζε ηεο 

ηζρχο ηνπ πξνκεζεπηή κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηελ παξνπζία 

πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ πξνκεζεπηψλ, ην πςειφ θφζηνο γηα αιιαγή 

πξνκεζεπηή θαη άιια. 

 

3. Απεηιή ππνθαηάζηαησλ: Έλα ππνθαηάζηαην παξνπζηάδεη ηελ ίδηα ή 

παξφκνηα ιεηηνπξγία κε έλα πξντφλ ηνπ θιάδνπ ρξεζηκνπνηψληαο 

δηαθνξνπνηεκέλα κέζα . Σα ππνθαηάζηαηα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

φηαλ πειάηεο ειθχνληαη απφ πξντφληα επηρεηξήζεσλ ζε άιινπο 

επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο. Η χπαξμε ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ ζεκαίλεη 
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φηη ππάξρεη έλα φξην ζηηο ηηκέο πνπ κπνξνχλ λα ζέζνπλ νη επηρεηξήζεηο 

πξνηνχ νη θαηαλαισηέο ζηξαθνχλ πξνο ηα ππνθαηάζηαηα πξντφληα. 

 

4. Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ: Οη αγνξαζηέο- πειάηεο  

ζπλήζσο απνηεινχλ ηελ πην ηζρπξή αληαγσληζηηθή δχλακε. Διέγρνπλ 

πνηεο κεζφδνπο ρξεζηκνπνηνχλ πην πνιχ νη αληαγσληζηέο γηα λα 

εληζρχζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο. Οη αγνξαζηέο-πειάηεο πηέδνπλ ζπλήζσο ηε 

βηνκεραλία λα κεηψζεη ηηο ηηκέο ηεο, λα απμήζεη ηελ πνηφηεηα ελψ 

κπνξεί λα ζηξέθνπλ ηελ κηα επηρείξεζε ελαληίνλ κηαο άιιεο κε 

απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε θεξδνθνξία. Σν ρακειφ θφζηνο αιιαγήο ζε 

αληαγσληζηηθφ ή ππνθαηάζηαην πξντφλ θαη ε παξνπζία ιίγσλ 

αγνξαζηψλ είλαη θάπνηνη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα 

θαηαζηήζνπλ ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ ησλ πειαηψλ εληνλφηεξε. 

 

5. Σνπνζέηεζε θαη αληηπαιφηεηα κεηαμχ πθηζηάκελσλ αληαγσληζηψλ: Η 

αληηπαιφηεηα κεηαμχ πθηζηάκελσλ αληαγσληζηψλ κπνξεί λα πάξεη 

πνιιέο γλσζηέο κνξθέο φπσο ε κείσζε ηηκψλ, ε εηζαγσγή λέσλ 

πξντφλησλ, νη δηαθεκίζηεθεο θακπάληεο θαη άιια. Η έληαζε ηεο 

αληηπαιφηεηαο θαζίζηαηαη πςειή απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο ην αλ 

ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο αληαγσληζηψλ (ε κηθξφο αιιά ίζεο δχλακεο), 

αλ ηα εκπφδηα εμφδνπ είλαη πςειά ή εάλ ε αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο 

είλαη αξγή. 

Δηθφλα  1. Οη δπλάκεηο αληαγσληζκνχ ηνπ Michael Porter 

 

 
 

Πεγή εηθφλαο : https://www.cgma.org 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD
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SWOT Analysis 

 

 

  χκθσλα κε ηνλ ηψκθν (1999) ε αλάιπζε SWOT έρεη ηηο θαηαβνιέο ηεο ζηελ 

εξγαζίαο ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ ηνπ Harvard Business School αιιά θαη άιισλ Business 

Schools ησλ ΗΠΑ, απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60‟ θαη  θπξίσο «ε δνπιεία ηνπ 

Andrews ζπλέβαιε ζην λα γίλεη ηφζν δεκνθηιήο ε αλάιπζε SWOT». Πξφθεηηαη, 

νπζηαζηηθά, γηα κία κέζνδν πνπ παξαζέηεη κε απιφ ηξφπν ηηο αδπλακίεο θαη ηηο 

δπλάκεηο ελφο νξγαληζκνχ ζε ζρέζε κε ηηο απεηιέο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ αληηκεησπίδεη 

ζην εμσηεξηθνχ ηνπ πεξηβάιινλ.       

 Σν αξθηηθφιεμν SWOT πξνέξρεηαη απ ηηο ιέμεηο Strengths, Weaknesses, 

Opportunities θαη Threads: Σα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία (Strengths and Weaknesses) 

ζρεηίδνληαη κε ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο θαζψο εθπνξεχνληαη απφ ηνπο 

εζσηεξηθνχο πφξνπο πνπ απηή δηαζέηεη (π.ρ. ηθαλφηεηεο πξνζσπηθνχ θαη ζηειερψλ, 

ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο, ηερλνγλσζία, ρξεκαηννηθνλνκηθή πγεία 

θαη ηθαλφηεηα λα αληαπνθξηζεί ζε λέεο επελδχζεηο, θιπ.). Αληηζέησο, νη επθαηξίεο θαη νη 

απεηιέο(Opportunities and Threads) αληαλαθινχλ κεηαβιεηέο ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο, ηηο νπνίεο ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα εληνπίζεη, λα 

πξνζαξκνζηεί ζε απηέο ή αθφκα θαη λα ηηο πξνζαξκφζεη φπνπ θάηη ηέηνην είλαη εθηθηφ 

(π.ρ. είζνδνο λέσλ αληαγσληζηψλ, ξπζκίζεηο ζην λνκηθφ πεξηβάιινλ, δεκηνπξγία ή/θαη 

εκθάληζε λέσλ αγνξψλ, θιπ.)
14

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7_SW

OT 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7_SWOT
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7_SWOT
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3.32 Δθαπμογή Δπγαλείων Ανάλςζηρ πεπιβάλλονηορ 

 

 

Porter’s Five Forces 

 

 

 Ανηιπαλόηηηα μεηαξύ ςθιζηάμενων ανηαγωνιζηών 

 

H αληηπαιφηεηα κεηαμχ ησλ αληαγσληζηψλ ζην ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ 

είλαη αξθεηά έληνλε. H Alphabet Inc. (Google) είλαη ν βαζηθφο αληαγσληζηήο ηεο 

Facebook. Η Google AdSense θαη ε Facebook Abs  απνηεινχλ ηνπο επηθξαηέζηεξνπο 

αληαγσληζηέο ζηνλ ηνκέα ηεο online δηαθήκηζεο, ελψ ηνπο βαζηθνχο παίθηεο ζηελ 

βηνκεραλία εθηφο ησλ πξναλαθεξφκελσλ απνηεινχλ ην YouTube, ην Twitter, ην 

Instagram, ην  Reddit, ην Σumblr, ην Yahoo! Answers θαη άιιεο πιαηθφξκεο. Όπσο 

θαίλεηαη θαη ζην επφκελν δηάγξακκα (Γηάγξακκα 11) ε Facebook.com είλαη ε 

δεκνθηιέζηεξε πιαηθφξκα θνηλσληθήο δηθηχσζεο κε κεξίδην αγνξάο πνπ αγγίδεη ην 

42%. 

 

Γηάγξακκα  8. Σν κεξίδην αγνξάο, ζε πνζνζηά, ησλ δεκνθηιέζηεξσλ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζηηο ΗΠΑ. 

 

 

Πεγή : https://www.statista.com  

 

https://www.statista.com/
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O ξπζκφο αλάπηπμεο ζηελ βηνκεραλία ησλ Social Media είλαη έληνλνο θαζψο 

δελ ππάξρεη θαλέλα θφζηνο αιιαγήο γηα ηνπο πειάηεο- ρξήζηεο, θάηη πνπ ακβιχλεη ηελ 

αληηπαιφηεηα κεηαμχ ησλ αληαγσληζηψλ. Δπηπξνζζέησο ππάξρνπλ πιαηθφξκεο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ εζηηάδνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο  γεσγξαθηθέο πεξηνρέο (φπσο ε 

Renren ζηελ Κίλα ή ε vKontakte ζηε Ρσζία ) θαη αληαγσλίδνληαη ηελ Facebook γηα 

απφθηεζε ρξεζηψλ, ζηηο αλάινγεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο 
15

. 

 

 Απειλή Νεοειζεπσομένων ζηον κλάδο 

 

Παξφηη ππάξρνπλ νξηζκέλα εκπφδηα εηζφδνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε βηνκεραλία 

(φπσο πρ νη απαηηήζεηο θεθαιαίσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ην Μάξθεηηλγθ θαη ηηο 

αλακελφκελεο αληηδξάζεηο ησλ πθηζηάκελσλ ζηνλ θιάδν) είλαη ζρεηηθά εχθνιε ε 

αλάπηπμε κίαο ηζηνζειίδαο ή κίαο mobile εθαξκνγήο. Νέεο πιαηθφξκεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο, βαζηζκέλεο ζε θαηλνηφκεο ηδέεο ή/θαη ζε πξσηνπφξα ραξαθηεξηζηηθά 

κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ρξεκαηνδφηεζε απφ επελδπηέο θαη λα απνηειέζνπλ απεηιή 

ζην κεξίδην αγνξάο ηεο Facebook θαη ησλ ππνινίπσλ εηαηξεηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ κείσζε ηεο δεκνηηθφηεηαο ηνπ Facebook ζηνπο 

εθήβνπο, έλα λέν θνηλσληθφ δίθηπν απεπζπλφκελν εηδηθά ζηνπο εθήβνπο , πηζαλά λα 

άιιαδε ηηο ηζνξξνπίεο ζηελ βηνκεραλία (Castillo, 2016). Τπάξρνπλ θαη δχν αθφκε 

παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν λενεηζεξρνκέλσλ ζηελ αγνξά: ε εχθνιε 

πξφζβαζε ζηα θαλάιηα δηαλνκήο θαη ε απνπζία θφζηνπο αιιαγήο γηα ηνλ πειάηε-

ρξήζηε. 

 

 Γύναμη ηων Αγοπαζηών-Πελαηών 

 

Η δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ πειαηψλ ηεο Facebook εμαξηάηαη απφ ηελ 

θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ νη πειάηεο θαζψο ε εηαηξεία έρεη δχν είδε πειαηψλ: 

ηνπο ρξήζηεο  ηνπο δηαθεκηδφκελνπο. Η δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ ρξεζηψλ είλαη 

κεγάιε ιφγσ ηεο πςειήο έληαζεο πνπ ππάξρεη ζηελ αγνξά θαη ηνπ κεδακηλνχ θφζηνπο 

αιιαγήο (εχθνιε κεηαπήδεζε ζε αληαγσληζηή).   

                                                 
15

 https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2014/11/28/facebook-through-the-lens-of-porters-five-

forces/#6ff292327dd3 

 

https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2014/11/28/facebook-through-the-lens-of-porters-five-forces/#6ff292327dd3
https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2014/11/28/facebook-through-the-lens-of-porters-five-forces/#6ff292327dd3
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Απφ ηελ άιιε ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ δηαθεκηδφκελσλ είλαη 

πεξηνξηζκέλε. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ν ηνκέαο ηνπ online Advertising θπξηαξρείηαη 

απφ δχν κεγάιεο εηαηξείεο – ηελ Facebook Ads θαη ηελ Google Adsense. Σαπηφρξνλα 

νη αγνξαζηέο ζηελ αγνξά ηνπ online advertising  ηείλνπλ λα παξνπζηάδνπλ επαηζζεζία 

ζηηο ηηκέο θαη έηζη νπνηαδήπνηε αχμεζε ηηκήο απφ ηελ Facebook, ελδερνκέλσο λα 

απνκαθξχλεη αγνξαζηέο ηεο. 

 

 Γιαππαγμαηεςηική Ιζσύρ ηων Ππομηθεςηών 

 

Η  δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχο ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη ρακειή. Γεληθά ε ιίζηα 

πξνκεζεπηψλ ηεο Facebook  πεξηιακβάλεη ηνπο παξνρείο ησλ server, ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ηνπ ινγηζκηθνχ, ηνπ εμνπιηζκνχ γξαθείνπ θαη άιια. Η πιεηνςεθία απηψλ 

ησλ πξνκεζεπηψλ δελ είλαη ηθαλνί λα αζθήζνπλ πίεζε εμ αηηίαο ηεο ηθαλφηεηαο ηεο 

Facebook λα ηνπο αληηθαηαζηήζεη ζρεηηθά εχθνια. Δπίζεο, ζηε ζπγθεθξηκέλε ζρέζε 

πξνκεζεπηή-πξνκεζεπφκελνπ ε ηζρχο αλήθεη ζηελ Facebook.com, θαζψο κε ην θχξνο 

ηεο πξνζζέηεη αμία ζε νπνηνλδήπνηε ζπλεξγαδφκελν πξνκεζεπηή. 

Σαπηφρξνλα, ζε αληίζεζε κε άιιεο επηρεηξήζεηο, εμ αηηίαο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

κνληέινπ ηεο Facebook,com, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ θαη σο 

πξνκεζεπηέο. Απηή ε ηαμηλφκεζε βαζίδεηαη ζην φηη νη ρξήζηεο πξνκεζεχνπλ κε 

πεξηερφκελν ηελ ζειίδα , θαη ην πεξηερφκελν απηφ είλαη έλα απφ ηα βαζηθά πξντφληα 

πνπ ειθχεη θαη δηαηεξεί ηνπ ρξήζηεο ηεο. Απφ απηή ηελ ζθνπηά κπνξεί λα ζεσξεζεί πσο 

ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχο ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη κεγάιε. 

 

 

 Απειλή Τποκαηάζηαηων Πποϊόνηων 

 

Η απεηιή ππνθαηάζηαηνπ πξντφληνο ζηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ είλαη 

ζεκαληηθή θαη πεξηιακβάλεη ελαιιαθηηθά θαη πην παξαδνζηαθά θαλάιηα επηθνηλσλίαο 

φπσο ηα θηλεηά ηειέθσλα, ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη ε εθ ηνπ ζχλεγγπο 

επηθνηλσλία. Δπηπξνζζέησο, κία κεγάιε γθάκα πεγψλ ςπραγσγίαο φπσο ε ηειεφξαζε 

θαη ε κνπζηθή απνηεινχλ αμηνζεκείσηα ππνθαηάζηαηα ησλ ζειίδσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο , φπσο ε Facebook.com. Σαπηφρξνλα, ε ηάζε ησλ αγνξαζηψλ-ρξεζηψλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ππνθαηάζηαηα πξντφληα ή ππεξεζίεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ρακειή, 

κε βαζηθφ ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ηελ δεκνηηθφηεηα ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο  

ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ.  
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Swot Analysis 

 

Πίλαθαο 1. Μήηξα αλάιπζεο SWOT γηα ηελ Facebook.com. 

 

 

Strengths 

1. Πξσηηά ζηελ αγνξά, ζε παγθφζκην 

επίπεδν. 

2. Απνηειεζκαηηθή Ηγεζία απφ ηνλ 

Mark Zuckerberg 

3. Απνηειεζκαηηθή θεθαιαηνπνίεζε 

ζε επίπεδν mobile advertising . 

4. Δμειηζζφκελνο ξφινο σο πεγή 

λέσλ θαη εηδήζεσλ. 

 

Weaknesses 

1. Άκεζε θαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθή 

εμάξηεζε απφ ηα έζνδα 

δηαθήκηζεο. 

2. Πξνθιήζεηο ψζηε λα δηαηεξεζεί ν 

ξπζκφο εζφδσλ. 

3. Δμάξηεζε ηνπ  νξγαληζκνχ ζε 

νξηζκέλα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

4. Γπζθνιία λα δηαηεξεζεί 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

 

 

Opportunities 

1. Γηαθνξνπνίεζε ζηηο πεγέο 

εζφδσλ. 

2. Δπελδχζεηο ζηελ πξνζηαζία 

δεδνκέλσλ.  

3. Δίζνδνο ζηελ θηλεδηθή αγνξά 

κέζσ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηελ 

Κπβέξλεζε. 

4. Γηακφξθσζε ζηξαηεγηθψλ 

ζπκκαρηψλ. 

  

 Threads 

1. Κπβεξλνεπηζέζεηο-Απεηιέο 

αζθαιείαο. 

2. Πξνβιήκαηα ζηελ ελζσκάησλ 

ζησλ εμαγνξαδφκελσλ εηαηξεηψλ. 

3. Απμαλφκελε ρξήζε θαη 

ηειεηνπνίεζε ησλ Adblock 

extensions. 

4. Απεηιή απαγφξεπζεο ζε 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. 

 

Πεγή : Research Methodology Facebook Inc. Report 2017 
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 Γςνάμειρ-Strengths  

 

1. Η Facebook.com είλαη ρσξίο ακθηβνιία ν αδηακθηζβήηεηνο αξρεγφο ηεο 

αγνξάο ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Γηαζέηεη πεξηζζφηεξνπο απφ 1,13 

δηζεθαηνκκχξηα ελεξγνχο  ρξήζηεο, ελψ ην 84,5% απηψλ βξίζθνληαη 

εθηφο ΗΠΑ θαη Καλαδά 
16

. Οη αξηζκνί κηινχλ απφ κφλνη ηνπο θαζψο 

παξνπζηάδνπλ απμεηηθή ηάζε, ρξφλν κε ηνλ ρξφλν (Γηάγξακκα 6). 

 

2. Παξά ην λεαξφ ηεο ειηθίαο ηνπ o Mark Zuckerberg ζπγθξίλεηαη κε 

άιινπο CEOs σο απνδεδεηγκέλα απνηειεζκαηηθή δηνηθεηηθή θεθαιή, 

πνπ  αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ κε φξακα. Γηνηθψληαο κε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαηάθεξε λα ππεξληθήζεη ηνλ πεζηκηζκφ πνπ 

πνιιέο θνξέο εμέθξαδε ην θνληηλφ ηνπ πεξηβάιινλ. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ε αγνξά ηνπ Instagram, ε νπνία απφ πνιινχο αλαιπηέο 

ζεσξήζεθε ππεξβνιηθή απφ άπνςε θφζηνπο θαη αβάζηκε γεληθφηεξα. ε 

ιηγφηεξν απφ ηέζζεξα ρξφληα ε αμία ηνπ Instagram αλέξρεηαη ζήκεξα 

ζηα 35 δηο δνιάξηα (ελψ αγνξάζηεθε 1 δηο) θαη ε κεηνρή ηεο Facebook 

έρεη ηξηπιαζηαζηεί, επηβεβαηψλνληαο ηελ δηνξαηηθφηεηα θαη ην 

επηρεηξεκαηηθφ δαηκφλην ηνπ Zuckerberg (Rader , 2016). 

 

3. Η απνηειεζκαηηθή θεθαιαηνπνίεζε ηνπ mobile advertising 

(δηαθεκηζηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε θηλεηέο ζπζθεπέο – 

smartphones, tablet θιπ), ιακβάλνληαο ππφςε ηελ κεγάιε κεηαηφπηζε 

απφ ηνπο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο θαη Laptops  ζε θηλεηέο ζπζθεπέο, 

απνηειεί κία απ ηηο δπλάκεηο ηεο Facebook πνπ ζα απνηειέζεη 

καθξνρξφλην πιενλέθηεκα. Καηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2016 νη 

πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο αλήιζαλ ζηα 6,44 δηο , αχμεζε 59% ζε ζρέζε κε 

ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. εκαληηθφ είλαη πσο ην 84%  

ησλ εζφδσλ απηψλ πξνέξρεηαη απφ mobile advertising. 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 https://newsroom.fb.com/company-info/ 

 

https://newsroom.fb.com/company-info/
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4. Σν Facebook γίλεηαη πεγή λέσλ θαη εηδήζεσλ γηα νινέλα απμαλφκελν 

αξηζκφ ρξεζηψλ, ζε παγθφζκηα θιίκαθα. χκθσλα κε επξήκαηα έξεπλαο 

ηνπ Ιλζηηηνχηνπ ηνπ Reuters γηα ηελ κειέηε ηεο Γεκνζηνγξαθίαο, πνπ 

πεξηειάκβαλε 26 ρψξεο, νη άλζξσπνη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

θαηεπζχλνληαη γηα πιεξνθφξεζε ζηα Κνηλσληθά δίθηπα, φπσο ην 

Facebook, θαζηζηψληαο δπζθνιφηεξν γηα ηνπο εθδφηεο λα πξνζειθχζνπλ 

αλαγλψζηεο θαη θπζηθά λα απνθνκίζνπλ θέξδε. Δπηπιένλ ζηελ ίδηα 

έξεπλα ζεκεηψλεηαη πσο «ην Facebook  απνηειεί καθξάλ ηελ θπξίαξρε 

πεγή λέσλ ζηα Κνηλσληθά δίθηπα, κε ην 44% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

έξεπλα λα βξίζθνπλ, λα δηαβάδνπλ, λα παξαθνινπζνχλ, λα κνηξάδνληαη 

θαη λα ζρνιηάδνπλ λέα/εηδήζεηο θάζε εβδνκάδα » 
17

. Η αλάδεημε ηνπ 

Facebook σο βαζηθή πεγή πιεξνθφξεζεο απνηειεί βαζηθή πξννπηηθή 

γηα ηελ καθξνρξφληα αλάπηπμή ηνπ. 

 

 Αδςναμίερ-Weaknesses 

 

1. H δηαθήκηζε παξακέλεη ε ζρεδφλ απνθιεηζηηθή πεγή εζφδσλ γηα ηελ 

Facebook.com. Δηδηθφηεξα γηα ην 2015, 2014 θαη 2013 ε δηαθήκηζε 

απνηέιεζε ην 95%, 92% θαη 89%, γηα θάζε έηνο αληίζηνηρα, ησλ 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο εηαηξείαο 
18

. Η απνπζία δηθψλ ηεο πξντφλησλ, 

θπζηθψλ ή ςεθηαθψλ, θαζηζηά επάισηε ηελ εηαηξεία αθνχ εμαξηάηαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηα δηαθεκηζηηθά έζνδα. 

 

2. Οη δπζθνιίεο ζηε δηαηήξεζε ηνπ απμαλφκελνπ ξπζκνχ εζφδσλ 

απνηεινχλ αθφκε κία αδπλακία γηα ηελ εηαηξεία. Σα έζνδα 

θαηξαθχιεζαλ θαηά 58% απφ ην 2013 ζην 2014 θαη θαηά 44% απφ ην  

2014 ζην 2015. Με δεδνκέλν πσο ε δηαθήκηζε απνηειεί ηελ βαζηθή 

πεγή εζφδσλ, ην παξαπάλσ δελ απνηειεί αμηνπεξίεξγε παξαηήξεζε. Η 

ρξήζε δηαθεκίζεσλ ζηελ ηζηνζειίδα κέζσ θεηκέλνπ, banner θαη άιιεο 

κνξθέο , έρεη ζπγθεθξηκέλε έθηαζε θαη δπλαηφηεηεο. Παξφιε ηελ 

αχμεζε ησλ ρξεζηψλ, φπσο θαίλεηαη, απνηειεί θίλεζε δσηηθήο ζεκαζίαο 

ε δηαθνξνπνίεζε ησλ πεγψλ εζφδσλ ηεο εηαηξείαο. 

                                                 
17

 https://www.theguardian.com/media/2016/jun/15/facebooks-news-publishers-reuters-institute-for-the-

study-of-journalism 
18

 Facebook Inc. annual  Report 2015 

https://www.theguardian.com/media/2016/jun/15/facebooks-news-publishers-reuters-institute-for-the-study-of-journalism
https://www.theguardian.com/media/2016/jun/15/facebooks-news-publishers-reuters-institute-for-the-study-of-journalism


30 

 

 

3. ηελ παξνχζα θάζε νη ππεξεζίεο θαη ε απφδνζε ηεο εηαηξείαο 

εμαξηψληαη άκεζα ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα – κέιε ηεο. H πηζαλφηεηα 

απψιεηαο ζηειερψλ – θιεηδηά απνηειεί επίζεο ζεκαληηθή αδπλακία. 

 

4. Σν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο εηαηξείαο είλαη δχζθνιν λα 

δηαηεξεζεί θαζψο βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξία ηνπ ρξήζηε θαη ηηο λέεο 

ππεξεζίεο, δχν παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ απφ ηελ 

εκθάληζε λέσλ, θαηλνηφκσλ αληαγσληζηψλ. 

 

 

 Δςκαιπίερ-Opportunities 

 

1. H δηαθνξνπνίεζε ησλ πεγψλ εζφδσλ ηεο εηαηξείαο απνηειεί ηελ 

ζεκαληηθφηεξε ζηξαηεγηθή επθαηξία, ζηελ παξνχζα θάζε. Νέεο 

ππεξεζίεο κε επηπιένλ πξναηξεηηθφ θφζηνο φπσο θαη ην ιαλζάξηζκα 

δηθψλ ηεο έμππλσλ ζπζθεπψλ απνηεινχλ κεξηθέο απφ ηηο πηζαλέο ιχζεηο- 

εμφδνπο, ζε φηη αθνξά ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ησλ εζφδσλ πνπ πθίζηαηαη 

κέρξη ζήκεξα. 

2. Αθφκε κία επθαηξία απνηειεί ε ζηξνθή ζε πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ θαη γεληθφηεξα. 

Όπσο ζα αλαθεξζεί θαη παξαθάησ νη θπβεξλνεπηζέζεηο απνηεινχλ έλαλ 

απ ηνπο κεγαιχηεξνο θηλδχλνπο φρη κφλν γηα ηε Facebook.com αιιά θαη 

γηα ην ζχλνιν ηνπ δηαδηθηπαθνχ θφζκνπ. Δίλαη ζρεδφλ επηηαθηηθή ε 

αλάγθε ε εηαηξεία λα ιεηηνπξγήζεη πξνιεπηηθά ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, γηα 

ιφγνπο πξνθαλείο. 

3.  Η Facebook  έρεη ηελ επθαηξία λα δηεξεπλήζεη ηξφπνπο δηείζδπζεο ζηελ 

θηλεδηθή αγνξά. Απφ ην 2009 ην Facebook είλαη απαγνξεπκέλν ζηελ 

Κίλα. Η εηαηξία κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ηελ επθαηξία πηζαλψλ 

ζπδεηήζεσλ κε ηελ θπβέξλεζε ηεο ρψξαο, κε ζθνπφ λα δηεηζδχζεη ζηελ 

αγνξά ηεο. 

 

4. Οη ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίεο κε άιιεο εηαηξείεο κε ην ίδηo φξακα 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθή επθαηξία ψζηε ε εηαηξεία λα 

απμήζεη ηελ έθζεζή ηεο, ζηα πιαίζηα θνηλήο ζηξαηεγηθήο κε άιιεο 

εηαηξείεο πνπ απεπζχλνληαη ζην ίδην θνηλφ. 
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 Απειλέρ-Threads 

 

1. Η βηνκεραλία ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη επάισηε ζε θπβεξλνεπηζέζεηο, 

κε ηξίηνπο λα αλαδεηνχλ ζηνηρεία ρξεζηψλ ή δεδνκέλα ηεο Facebook. 

Οπνηαδήπνηε απνηπρία ζηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ ηεο εηαηξεία, κφλν αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα έρεη λα πξνζθέξεη θαζψο κπνξεί λα επηθέξεη ηελ θαηάξξεπζε ηεο 

θήκεο ηεο εηαηξείαο θαη λα ηεο αθαηξέζεη εληειψο ην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα πνπ δηαζέηεη. 

 

2. H Facebook κπνξεί λα ζπλαληήζεη πξνβιήκαηα ζηελ ελζσκάησζε ησλ 

εηαηξεηψλ πνπ έρεη εμαγνξάζεη ή πνπ ζα εμαγνξάζεη. Η ελζσκάησζε ησλ 

εμαγνξαδφκελσλ εηαηξεηψλ απνηειεί πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ απαηηεί πφξνπο 

θαη αξθεηφ ρξφλν απ ηελ κεηέξα εηαηξεία. Γχν πξφζθαηεο εμαγνξέο, ε Oculus 

VR θαη ε WhatsApp απνηεινχλ παξαδείγκαηα εηαηξεηψλ αξθεηά πνιχπινθσλ 

ζηε δηαρείξηζε ηνπο, ζε ζρέζε κε ην βαζηθφ αληηθείκελν ηεο Facebook. 

 

3. H απμαλφκελε ρξήζε επεθηάζεσλ Adblock απνηειεί βαζηθή απεηιή γηα ηελ 

εηαηξεία, κε δεδνκέλα απηφ πνπ έρεη ήδε αλαθεξζεί, φηη δειαδή ε δηαθεκίζεηο 

απνηεινχλ ηελ βαζηθή πεγή εζφδσλ ζηελ εηαηξεία. 

 

4. Τπάξρεη έληνλε ε απεηιή ην Facebook λα απαγνξεπηεί ζε αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο. Η ρξήζε ηεο ζειίδαο έρεη ήδε απαγνξεπηεί ζην Ιξάλ, ζηελ Κίλα, ην 

Μπαγθιαληέο, ηελ Αίγππην, ηε πξία θαη ην Παθηζηάλ, εμ αηηίαο ηνπ θφβνπ ησλ 

θπβεξλήζεσλ πσο ε θνηλσληθή δηθηχσζεο ζα ζηξέςεη ηνλ ιαφ ελαληίνλ ηνπο. 
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3.2 Οη πγρσλεχζεηο θαη  εμαγνξέο ηεο Facebook 

 

ε πξνεγνχκελν θεθάιαην έγηλε αλαθνξά ζηελ ζεκαζία ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ 

εθαξκφδεηαη απφ θάζε νξγαληζκφ, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ. ρεηηθά κε ηελ 

ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηεο Facebook.com,  ε ηειεπηαία έρεη σο αθξνγσληαίν ιίζν ηεο 

ηελ ηαθηηθή εμαγνξψλ θαη πγρσλεχζεσλ φπσο απηφ δηαπηζηψλεηαη απφ ηηο δεθάδεο 

εμαγνξέο ζηηο νπνίεο έρεη πξνβεί απφ ηελ ίδξπζή ηεο κέρξη θαη ζήκεξα. πλνιηθά ε 

εηαηξεία έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εμαγνξά 71 εηαηξεηψλ ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή αμία 

εμαγνξάο μεπεξλά θαηά πνιχ ηα 23 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα 
19

. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

πσο ηα πνζά εμαγνξψλ γηα κεγάιν αξηζκφ εμαγνξψλ δελ έρεη θνηλνπνηεζεί, ηα πνζά 30 

θαη πιένλ εμαγνξψλ παξέκεηλαλ αδεκνζηνπνίεηα 
15

. ην παξαθάησ δηάγξακκα 

ζεκεηψλνληαη αλά έηνο νη αξηζκνί  ησλ εμαγνξψλ ηεο εηαηξείαο ε νπνία κφλν ην 2011 

πξνρψξεζε ζε 11 εμαγνξέο εηαηξεηψλ. 

 

Γηάγξακκα 9. Οη εμαγνξέο ηεο Facebook αλά εκεξνινγηαθφ έηνο. 

 

Πεγή δεδνκέλσλ : https://en.wikipedia.org/ 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mergers_and_acquisitions_by_Facebook#cite_note-1 
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Γηα λα εθηηκήζεη θάπνηνο ηελ ζπλνιηθή ηαθηηθή αλάπηπμεο ηεο Facebook.com , 

ζεκείν θιεηδί απνηειεί ε βαζχηεξε θαηαλφεζε θαη ην αηηηνινγηθφ ππφβαζξν ηεο 

ηαθηηθήο ησλ εμαγνξψλ. Ο ίδηνο ν Mark Zuckerberg έρεη κηιήζεη γηα ηελ ηαθηηθή πνπ 

αθνινπζεί ε εηαηξεία θαη αλάκεζα ζε άιια αλαθέξεη πσο ζε πνιιέο απφ ηηο εμαγνξέο, 

αλέπηπμε πξψηα πξνζσπηθή ζρέζε κε ηνπο ηδξπηέο ησλ εηαηξεηψλ θαη πσο θαηαιπηηθφ 

ξφιν ζηηο εμαγνξέο έπαημε ην θνηλφ φξακα πνπ είρε κε εθείλνπο 
20

 
21

. ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα (Πίλαθαο 2) ζεκεηψλνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία  

(Ηκεξνκελία εμαγνξάο, φλνκα εμαγνξαδφκελεο εηαηξείαο θαη πνζφ εμαγνξάο) 19 

εμαγνξψλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε εηαηξεία ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Πίλαθαο 2. 19 απφ ηηο βαζηθέο εμαγνξέο ηεο Facebook. 

Ημεπομηνία Δξαγοπάρ Όνομα Δηαιπίαρ Ποζό Δξαγοπάρ ζε $ 

23/07/2008 ConnectU 31,000,000 

10/08/2009 FriendFeed 47,500,000 

13/05/2010 Friendster Patents 40,000,000 

08/07/2010 Next stop 2,500,000 

20/08/2010 Hot Potato ~10,000,000 

29/09/2010 Drop.io ~10,000,000 

20/03/2011 Snaptu 70,000,000 

09/04/2012 Instagram 1,000,000,000 

15/05/2012 Lightbox.com Γελ έρεη απνθαιπθζεί 

18/06/2012 Face.com 100,000,000 

28/02/2013 Atlas Solutions ~100,000,000 

25/04/2013 Parse 85,000,000 

19/02/2014 WhatsApp 19,000,000,000 

25/03/2014 Oculus VR 2,000,000,000 

14/08/2014 Liverail ~500,000,000 

16/07/2015 Pebbles 60,000,000 

16/11/2016 Faciometrics Γελ έρεη απνθαιπθζεί 

23/01/2018 Confirm Γελ έρεη απνθαιπθζεί 

26/07/2018 Redkix 100,000,000 

 

Πεγή: wikipedia.org 

                                                 
20

 https://www.youtube.com/watch?v=OlBDyItD0Ak 
21

 https://www.businessinsider.com/mark-zuckerberg-explains-facebooks-acquisition-strategy-2017-1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OlBDyItD0Ak
https://www.businessinsider.com/mark-zuckerberg-explains-facebooks-acquisition-strategy-2017-1
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 Η κειέηε ησλ εμαγνξψλ απηψλ θαζ‟ απηψλ ησλ εμαγνξψλ θαη ησλ πξψησλ 

θηλήζεσλ πνπ ηηο αθνινχζεζαλ νδεγνχλ ζην ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα πσο ε εηαηξεία δε 

ζα ήηαλ φηη είλαη ζήκεξα, ρσξίο ηνπο πξνγξακκαηηζηέο πνπ ηελ ζηειέρσλαλ κεηά απφ 

πνιιέο απφ ηηο εμαγνξέο: Οη ηδξπηέο θαη νη κεραληθνί εηαηξεηψλ πνπ πξνέβαιαλ 

θαηλνηφκν ραξαθηήξα απνηέιεζαλ θαη απνηεινχλ πφιν έιμεο γηα ηνλ θνινζζφ ηνλ 

Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ, βαζηθφ ζηνηρείν ινηπφλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ εμαγνξάζηεθαλ 

απνηέιεζε ην εθάζηνηε ηαιέλην πνπ δηέθξηλε ε εηαηξεία ζηα ζηειέρε ησλ εηαηξεηψλ - 

ζηφρσλ. Απηά παξαδείγκαηα ηνπ παξαπάλσ ζπιινγηζκνχ ε εηαηξεία Hot potato ε νπνία 

έδσζε γηα πξψηε θνξά ζηνλ ρξήζηε ηελ δπλαηφηεηα λα θνηλνπνηεί ηελ παξνπζία ηνπ ή 

θάπνην γεγνλφο ζε έλα κέξνο 
22

 θαη ε εηαηξεία Friendfied ε νπνία εηζήγαγε ην 

παζίγλσζην πιένλ  like button
23

.Οη εμαγνξέο πνπ έγηλαλ απφ ηελ Facebook.com, έγηλαλ 

ψζηε λα ηελ θαηαζηήζνπλ πην δηαδξαζηηθή, δηαθνξεηηθή θαη απαξαίηεηε ηελ 

πιαηθφξκα θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο θαη ηνπο δηαθεκηζηέο  

(Chhatwal,2015). 

 

3.3 Οη εμαγνξέο ηεο WhatsApp θαη Instagram  

 

Παξφηη δεθάδεο απφ ηηο εμαγνξέο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Facebook.com 

πξνθάιεζαλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ ζπδήηεζε πεξί ηεο αμίαο θαη ηεο επζηνρίαο ηνπο, νη 

εμαγνξέο ηεο Instagram  θαη ηεο WhatsApp πξνθάιεζαλ ηδηαίηεξε αίζζεζε ιφγσ ησλ 

κεγεζψλ ησλ εμαγνξαδφκελσλ εηαηξεηψλ αιιά θαη ηεο αμίαο εμαγνξάο ηνπο.  

Καζίζηαηαη ζαθέο απφ ηα δεδνκέλα πσο ε εμαγνξά ησλ δχν παξαπάλσ εηαηξεηψλ 

θαηείρε ζεκαληηθή ζέζε ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο. Ο ίδηνο ν Zuckerberg 

αλαθέξεη: «Σνπιάρηζηνλ, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Instagram θαη ηνπ WhatsApp, 

αλέπηπζζα επαθέο θαη έρηηδα γηα ρξφληα ηηο ζρέζεηο κνπ κε ηνπ ηδξπηέο θαη ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ ζρεηίδνληαλ κ απηέο ηηο εηαηξείεο» 
24

. H πξφζθαηε εμαγνξά ηεο Oculus 

VR πξνθάιεζε επίζεο ελδηαθέξνλ θαη ζπδεηήζεηο ιφγσ ηνπ πνζνχ ηεο αιιά θαη ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο θχζεο ηεο ε νπνία εμεγήζεθε απo ηνλ ίδην ηνλ Zuckerberg σο 

καθξνπξφζεζκε επέλδπζε
25

. 

 

                                                 
22

 https://mashable.com/2014/01/30/facebook-acquihire-strategy/?europe=true#hcF.kf_Fmgqq  
23

 https://www.adweek.com/digital/facebook-hot-potat/  
24

 https://www.businessinsider.com/mark-zuckerberg-explains-facebooks-acquisition-strategy-2017-1 
25

 https://www.businessinsider.com/facebook-to-buy-oculus-rift-for-2-billion-2014-3 
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 ην παξαθάησ δηάγξακκα αλαπαξίζηαληαη κεξηθέο απφ ηηο επξέσο 

ζπδεηνχκελεο εμαγνξέο ηεο εηαηξείαο θαη ηα πνζά ησλ εμαγνξψλ ηνπο, ζε θζίλνπζα 

ζεηξά. Οη ζέζεηο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη δχν πξναλαθεξζείζεο εηαηξείεο είλαη νη 

πςειφηεξεο, ζε επίπεδν αληηηίκνπ εμαγνξάο θαη θαίλεηαη ε ραξαθηεξηζηηθή δηαθνξά 

ζην αληίηηκν εμαγνξάο, ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο εμαγνξέο (Γηάγξακκα 10).  

 

Γηάγξακκα 10. Πνζά επηιεγκέλσλ εμαγνξψλ ηεο Facebook.com. 

 

 

Πεγή: https://www.statista.com  
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 WhatsApp 

 

Η mobile εθαξκνγή WhatsApp απνηειεί κία εθαξκνγή αληαιιαγήο κελπκάησλ, 

πνιπκεζηθψλ θαη φρη κφλν, αξρείσλ αιιά θαη ηνπνζεζηψλ, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, 

κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ηεο. Δπίζεο επηηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε θσλεηηθψλ θιήζεσλ 

θαη βηληενθιήζεσλ. Η εηαηξεία ηδξχζεθε ην 2009 απφ δχν πξψελ εξγαδνκέλνπο ηεο 

Τahoo (Brian Acton θαη Jan Koum) θαη κέρξη ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2013 

απαξηζκνχζε 50 εξγαδνκέλνπο ελψ νη ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο έθηαλαλ ηα 200 

εθαηνκκχξηα 
26

. ηηο 19 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2014 αλαθνηλψζεθε απφ ηελ Facebook.com 

ε εμαγνξά ηεο Whatsapp, έλαληη 19  δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ (12 δηζεθαηνκκχξηα ζε 

κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Facebook θαη 7 δηζεθαηνκκχξηα ζε κεηξεηά ), ε κεγαιχηεξε 

εμαγνξά ηεο εηαηξείαο κέρξη ηφηε αιιά θαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο εμαγνξέο startup 

(λέσλ) εηαηξεηψλ ζηελ ηζηνξία.  

Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηεο ινγηθήο πίζσ απφ κία 

εμαγνξά, δηαδξακαηίδεη ε αμία ηεο εμαγνξαδφκελεο επηρείξεζεο-εηαηξείαο. Αλ θαη 

ππάξρνπλ δεθάδεο κέζνδνη εθηίκεζεο ηεο αμίαο κίαο εηαηξείαο, ν θιάδνο ησλ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ παξνπζηάδεη ηδηνκνξθίεο πνπ θαζηζηνχλ αλάινγεο εθηηκήζεηο 

αξθεηά πνιχπινθεο. Πάξα ηαχηα παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ε εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο 

WhatApp κε ηελ κέζνδν ησλ πνιιαπιαζηαζηψλ αμίαο (market valuation multiples). O 

Damodaran (2014) επηρεηξεί κε ηελ ρξήζε ηεο παξαπάλσ κεζφδνπ λα εθηηκήζεη 

πξνζεγγηζηηθά ηελ αμία ηεο εηαηξείαο ζπγθξίλνληαο ηηο αμίεο άιισλ εηαηξεηψλ πνπ 

έρνπλ εκπιαθεί ζε αλάινγεο ζπλαιιαγέο: χκθσλα κε ηνλ Damodaran βαζηθή 

κεηαβιεηή ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο αμίαο ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ 

απνηειεί ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ αιιά θαη ην επίπεδν δηάδξαζεο απηψλ κε ηελ 

πιαηθφξκα (πίζηε ηνπ ρξήζηε ζηελ εθαξκνγή, ρξφλνο παξακνλήο θ.α.).  

Με δεδνκέλε ηελ αμία εμαγνξάο ησλ 19 δηο δνιαξίσλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ 

ηεο WhatsApp θαηά ηελ πεξίνδν εμαγνξάο (450 εθαη. Υξήζηεο ), κπνξεί λα θαζνξηζηεί 

κία ηηκή αλά ρξήζηε ζηα 42 δνιάξηα. ε παξφκνηεο ζπλαιιαγέο ηηο ίδηαο πεξηφδνπ 

κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε ηα εμήο δεδνκέλα: 

 

                                                 
26

 https://www.forbes.com/sites/parmyolson/2014/02/19/exclusive-inside-story-how-jan-koum-built-

whatsapp-into-facebooks-new-19-billion-baby/#54f5c4762fa1 
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 Η εμαγνξά ηνπ Instagram, πιαηθφξκα κε 30 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο θαηά ηελ 

πεξίνδν εμαγνξάο, γηα 1 δηο δνιάξηα δίλεη κία ηηκή αλά ρξήζηε ε νπνία 

αλέξρεηαη ζηα 33 δνιάξηα. 

 Κάζε ρξήζηεο ηνπ Facebook , ην 2014, θνζηνινγνχηαλ 140 δνιάξηα. 

 Η Google πιήξσζε γηα ηελ εμαγνξά ηνπ Youtube (72 εθαηνκκχξηα κεληαίνη 

επηζθέπηεο θαηά ηελ πεξίνδν εμαγνξάο ) 1,7 δηο δνιάξηα. Αμία αλά 

επηζθέπηε: 22 δνιάξηα. 

 Σν 2012 ε Microsoft εμαγφξαζε ηελ Yammer γηα 1,2 δηο δνιάξηα θαη κε 

ελεξγνχο ρξήζηεο πνπ έθηαλα ηα 5 εθαηνκκχξηα, ν θαζέλαο ζα κπνξνχζε λα 

θνζηνινγεζεί ζηα 240 δνιάξηα. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ ε ηηκή ησλ 19δηο δνιαξίσλ δελ κνηάδεη θαη ηφζν 

ππεξβνιηθή, φζν ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιινχο αλαιπηέο. O Damodaran ζεκεηψλεη πσο 

παξφηη ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ηεο WhatsApp έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ ζηξαηεγηθή 

ησλ δσξεάλ ππεξεζηψλ ηεο Facebook θαη πσο ηα θχξηα έζνδα ηεο WhatsApp (εηήζηα 

ζπλδξνκή) ζα εμαθαλίδνληαλ κεηά ηελ εμαγνξά, ε ηηκή αλά ρξήζηε WhatsApp είλαη κία 

απφ ηηο ρακειφηεξεο, ζπγθξηλφκελε κε ηελ αμία ησλ κεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ. 

Καηά ηελ πεξίνδν εμαγνξάο ηεο ε πιαηθφξκα πξνζέθεξε ππεξεζίεο ζε 450 

εθαηνκκχξηα ρξεζηψλ εθ ησλ νπνίσλ ην 70%  ήηαλ ελεξγφ θαζεκεξηλά ελψ πεξί ηηο 

500 εθαηνκκχξηα θσηνγξαθηψλ απνζηέιινληαλ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ηεο 

WhatsApp
27,28

.  

Η πξφζβαζε ζε πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο απνηέιεζε ηελ θηλεηήξην δχλακε πνπ 

έδσζε ψζεζε ζηελ φιε δηαδηθαζία ηεο εμαγνξάο ηεο εηαηξείαο απφ ηελ Facebook.com. 

Η WhatsApp  πξνζθέξεη πξφζβαζε ζε αλαπηπζζφκελεο αγνξέο φπνπ ε ζπλδεζηκφηεηα 

ζην δηαδίθηπν είλαη πην ειιηπήο απφ ηηο αλαπηπγκέλεο αγνξέο θαη εθαξκνγή ηνπ 

WhatsApp ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο. Η πξφζβαζε ζε εθαηνκκχξηα ρξεζηψλ απνηειεί 

πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Facebook, πνπ έρεη ζέζεη σο δεπηεξεχνληα ζηφρν ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ζα εμαξγπξψζεη ηελ αγνξά ηεο απηή θαη ζα αξρίζεη λα αλαδεηά ηξφπνπο ψζηε 

λα απνθνκίζεη έζνδα απφ ηελ Whatsapp, θαζψο πξφθεηηαη γηα εθαξκνγή πνπ δελ 

πεξηιακβάλεη δηαθεκίζεηο θαη ηα κνλαδηθά ηεο έζνδα πξνέξρνληαλ απφ εηήζην ηέινο 

ρξήζεο (1 δνιάξην/έηνο) ην νπνίν θαηαξγήζεθε ακέζσο κε ηα ηελ εμαγνξά ηεο 

εηαηξείαο (Deutsch, 2014). 

                                                 
27

 https://blog.whatsapp.com/472/400-Million-Stories?lang=de 
28

 https://money.cnn.com/2014/02/20/technology/social/whatsapp-19-billion/ 
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Αμηνζεκείσηε είλαη ε ζπλνιηθή πνξεία ηεο WhatsApp κεηά ηελ εμαγνξά ηεο. Σα 

επφκελα ρξφληα ε εηαηξεία παξνπζηάδεη θαηλνηνκίεο φπσο ε δπλαηφηεηα θσλεηηθήο 

θιήζεο ελψ ε αχμεζε ησλ ρξεζηψλ ηεο παγθνζκίσο είλαη αικαηψδεο. Όπσο θαίλεηαη 

θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα (Γηάγξακκα 11) ζε ιηγφηεξν απφ δχν ρξφληα κεηά ηελ 

εμαγνξά ηεο νη ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο έρνπλ ππεξδηπιαζηαζηεί, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

2016 απαξηζκεί 1 δηζεθαηνκκχξην ρξήζηεο. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2017 νη ρξήζηεο 

έθηαζαλ ηνπο 1,500,000,000. 

 

 

Γηάγξακκα 11. Δλεξγνί ρξήζηεο ηεο πιαηθφξκαο WhatsApp αλά κήλα, απφ ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2013 κέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2017. 

 

 

 

Πεγή : https://investor.fb.com 
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ρεηηθά κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ WhatsApp αμίδεη λα ζεκεησζεί 

πσο ε εθαξκνγή, αλ θαη απνθνκίδεη θέξδε, απφ ην 2014 θαη έπεηηα παξνπζηάδεη δεκίεο: 

Σν 2014 νη θαζαξέο δεκίεο ηεο μεπέξαζαλ ηα 232 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ελψ ην 2017 

άγγημαλ ηα 400 εθαηνκκχξηα. Σν παξαπάλσ δελ ζεκαίλεη, ζαθψο, πσο ε εθαξκνγή δελ 

έρεη δπλαηφηεηεο: κε βάζε ελφο δηζεθαηνκκπξίνπ ελεξγψλ ρξεζηψλ νη δπλαηφηεηεο ηεο 

είλαη δηεπξπκέλεο, φκσο ε δηνίθεζε ηεο Facebook βξίζθεηαη ζε αλαδήηεζε θαηάιιεινπ 

ηξφπνπ θεθαιαηνπνίεζεο ηεο WhatsApp ψζηε λα απνθνκίζεη ε ην κεγαιχηεξν δπλαηφ 

θέξδνο, ρσξίο λα απνκαθξχλεη ρξήζηεο κε απιή πξνζζήθε δηαθεκίζεσλ ζηελ 

εθαξκνγή
29

. 

 

 

 Instagram 

 

Η πιαηθφξκα ηνπ Instagram απνηειεί θαηά βάζε κία mobile πιαηθφξκα  

(απνθιεηζηηθή ρξήζε κέζσ smartphones) επεμεξγαζίαο θαη θνηλνπνίεζεο θσηνγξαθηψλ 

ελψ πξνζθέξεη θαη άιιεο δπλαηφηεηεο φπσο ε  απνζηνιή άκεζσλ κελπκάησλ κεηαμχ 

ησλ ρξεζηψλ, ζρνιηαζκφ θσηνγξαθηψλ θαη πξαγκαηνπνίεζε βηληενθιήζεσλ. Η 

εηαηξεία ηδξχζεθε ην 2010 απφ ηνπο Kevin Systrom θαη Mike Krieger θαη θέξδηζε 

άκεζα ηελ πίζηε ησλ ρξεζηψλ θαζψο δχν κήλεο κεηά ηελ ίδξπζή ηεο κεηξνχζε ήδε 1 

εθαηνκκχξην ρξεζηψλ. Σνλ Απξίιην ηνπ 2010 ε Facebook.com αλαθνίλσζε ηελ 

εμαγνξά ηνπ Instagram έλαληη ελφο δηζεθαηνκκπξίνπ δνιαξίσλ, ζε κεηξεηά θαη 

κεηνρηθφ θεθάιαην 
30

. Καηά ηελ πεξίνδν εμαγνξάο ε πιαηθφξκα είρε 50 εθαηνκκχξηα 

ρξήζηεο 
31

. 

ε αληίζεζε κε ηηο δηραδφκελεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ επηηπρία άιισλ εμαγνξψλ 

ηεο Facebook.com, ε ζπγθεθξηκέλε θαίλεηαη λα ζπγθεληξψλεη νκνθσλία, πεξί ηεο 

επηηπρίαο ηεο. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εμαγνξάο ηεο ε αμία ηεο έθηαλε ηα 500 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα ελψ ην 2018 ε ζπλνιηθή αμία ηεο εηαηξείαο εθηηκάηε ζηα 100 

δηζεθαηνκκχξηα, δειαδή αμία 100 θνξέο κεγαιχηεξε απ ηελ ηηκή εμαγνξάο ηνπ ελφο 

δηζεθαηνκκπξίνπ πνπ θαηέβαιε ε Facebook 6 ρξφληα λσξίηεξα, ζχκθσλα κε ην 

Bloomberg Intelligence 
32

. 

                                                 
29

 https://www.websitebuilderly.com/how-does-whatsapp-make-money-without-ads/  
30

 https://newsroom.fb.com/news/2012/04/facebook-to-acquire-instagram/ 
31

 https://dealbook.nytimes.com/2012/04/09/facebook-buys-instagram-for-1-billion/?_r=0 
32

 https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-25/value-of-facebook-s-instagram-estimated-to-

top-100-billion 

 

https://www.websitebuilderly.com/how-does-whatsapp-make-money-without-ads/
https://newsroom.fb.com/news/2012/04/facebook-to-acquire-instagram/
https://dealbook.nytimes.com/2012/04/09/facebook-buys-instagram-for-1-billion/?_r=0
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-25/value-of-facebook-s-instagram-estimated-to-top-100-billion
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-25/value-of-facebook-s-instagram-estimated-to-top-100-billion


40 

 

H επηηπρεκέλε θχζε ηεο εμαγνξάο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ξαγδαία αχμεζε ησλ 

ρξεζηψλ ηνπ Instagram. Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2018, κφιηο 6 ρξφληα κεηά ηελ εμαγνξά ηνπ, 

ην Ιnstagram πξνζκεηξά 1 δηζεθαηνκκχξην ρξεζηψλ, αξηζκφ ππεξπνιιαπιάζην ζε 

ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ρξεζηψλ ηελ πεξίνδν ηεο εμαγνξάο ηνπ. Η εθηίκεζε πνιιψλ θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο εμαγνξάο ήηαλ πσο ε Facebook.com, ζα παχζεη ζην άκεζν κέιινλ ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ , ζηα πιαίζηα ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Όπσο θάλεθε, ν 

Mark Zuckerberg  ήηαλ αξθεηά έμππλνο λα ην θξαηήζεη ζε ιεηηνπξγία εθηηκψληαο 

αθελφο ηελ mobile βάζε ηεο εθαξκνγήο (ε mobile ηάζε θαηλφηαλ πσο ζα απνηειέζεη 

κειινληηθφ πξσηαγσληζηή) αθεηέξνπ ηελ ειηθηαθή νκάδα ρξεζηψλ έσο 15 εηψλ ζηελ 

νπνία θέξδηδε φιν θαη πεξηζζφηεξν έδαθνο ζε αληίζεζε κε ην Facebook (Jackson, 

2017). 

 

Γηάγξακκα  12. Υξήζηεο (ζε εθαηνκκχξηα) ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Instagram απφ ηνλ 

Ιαλνπάξην ηνπ 2013 κέρξη ηνλ Ινχλην ηνπ 2018.  

 

 

Πεγή : techcrunch.com 

 

 



41 

 

Αθφκε έλαο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα ιεθζεί ππφςε ψζηε λα ραξαθηεξηζηεί  

επηηπρήο ε εμαγνξά ηνπ Instagram απφ ηελ Facebook.com, είλαη ηα έζνδα ηεο 

πιαηθφξκαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη ηδξπηέο ηεο εηαηξείαο δελ είραλ βξεη ηελ 

θφξκνπια απνθφκηζεο εζφδσλ απφ ην Instagram 
33

. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2013 

αλαθνηλψζεθε ε πξνζζήθε δηαθεκηζηηθψλ δεκνζηεχζεσλ ζην Instagram, πξνζζήθε 

πνπ ζπλάδεη κε ηελ γεληθφηεξε ηαθηηθή ηεο εηαηξείαο λα απνθνκίδεη ηα βαζηθά ηεο 

θέξδε απφ δηαθεκηζηηθέο ηαθηηθέο. Η πξνζζήθε δηαθεκηζηηθψλ δεκνζηεχζεσλ ζην 

Instagram αθνινπζεί ην βαζηθφ θεξδνζθνπηθφ κνληέιν ηεο Facebook.com θαη 

δνκήζεθε κε ηξφπν ηέηνην ψζηε νη δηαθεκηζηηθέο ππεξεζίεο λα ζπλδένπλ άξξεθηα ηηο 

δχν πιαηθφξκεο 
34

. 

Όπσο θάλεθε ζηα επφκελα ρξφληα ε πηνζέηεζε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ απηνχ κνληέινπ 

ήηαλ επηηπρήο. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην ακέζσο  επφκελν δηάγξακκα ηα θέξδε ηνπ 

Instagram απφ ηνπο δηαθεκηδφκελνπο απμάλνληαη ζπλερψο. Σνλ Μάξηην ηνπ 2017 ε 

πιαηθφξκα δηέζεηε 1 εθαηνκκχξην δηαθεκηδφκελνπο, έλαληη 200 ρηιηάδσλ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ ελψ πεξηζζφηεξνη απφ 120 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο επηζθέθηεθαλ 

θάπνηνλ δηαθεκηδφκελν ηζηφηνπν, επηθνηλψλεζαλ ηειεθσληθά ή έζηεηιαλ θάπνην κέηι, 

εθδειψλνληαο ελδηαθέξνλ γηα ηα δηαθεκηδφκελα πξντφληα ή ππεξεζίεο 
35

. 

 

Γηάγξακκα  13. Δηήζηα θέξδε Instagram απφ δηαθεκίζεηο. 

 

Πεγή : https://www.eMarketer.com  

                                                 
33

 https://www.businessinsider.com/instagram-finances-2012-8 

http://www.businessofapps.com/data/instagram-statistics/#3 

  
35

 https://business.instagram.com/blog/welcoming-1-million-advertisers/ 

https://www.emarketer.com/
https://www.businessinsider.com/instagram-finances-2012-8
http://www.businessofapps.com/data/instagram-statistics/#3
https://business.instagram.com/blog/welcoming-1-million-advertisers/
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ην παξαθάησ δηάγξακκα (Γηάγξακκα 14) ζεκεηψλνληαη ηα δηαθεκηζηηθά 

έζνδα ηνπ Instagram, σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ θεξδψλ ηεο Facebook. Όπσο 

θαίλεηαη ηα ζηνηρεία δελ είλαη θαζφινπ ακειεηέα: Σν 2015 4,8% ησλ εζφδσλ ηεο 

Facebook απφ δηαθεκίζεηο παγθνζκίσο πξνήιζαλ απφ ηελ πιαηθφξκα ελψ ην 2018 ην 

πνζνζηφ απηφ αγγίδεη ην 18% (πξνβιεπφκελν). Σα πνζνζηά είλαη αθφκε κεγαιχηεξα 

ζηελ αγνξά ησλ ΗΠΑ: 9,6% θαηά ην 2015 θαη 27,8% ην 2018 (πξνβιεπφκελν), δειαδή 

πεξίπνπ ην 1/3 ησλ δηαθεκηζηηθψλ εζφδσλ ηεο εηαηξείαο. 

 

Γηάγξακκα 14. Σα εηήζηα δηαθεκηζηηθά  έζνδα ηεο πιαηθφξκαο Instagram σο πνζνζηφ 

ησλ ζπλνιηθψλ θεξδψλ απφ δηαθεκίζεηο ηεο Facebook.com. 

 

Πεγή : https://www.eMarketer.com  

 

 

 

 

 

https://www.emarketer.com/
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3.4 Οη εμαγνξέο ηεο Facebook ππφ ην πξίζκα αλάιπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο εηαηξείαο 

 

Η ζηξαηεγηθή /Δ εμαγνξψλ ηεο Facebook γίλεηαη αθφκε πην θαηαλνεηή 

κειεηψληαο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο εηαηξείαο. Η έληαζε θαη ηα είδε ησλ 

εμαγνξψλ έξρνληαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ γίγαληα ησλ 

Κνηλσληθψλ δηθηχσλ, φπσο απηφ δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ηηο αλαιχζεηο πνπ 

παξαηέζεθαλ ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. Απηφ πνπ δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ 

ζέκαηνο είλαη πσο νη αλαιχζεηο εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο δείρλνπλ ηα βαζηθά θίλεηξα 

βάζεη ησλ νπνίσλ αθνινπζεί ε Facebook ηελ ζπγθεθξηκέλε ηαθηηθή εμαγνξψλ. 

Οπζηαζηηθά, βάζεη ηεο κειέηεο ησλ αλαιχζεσλ ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο 

εηαηξείαο επηβεβαηψλεηαη, σο έλα βαζκφ, ε νξζφηεηα ηεο ηαθηηθήο ησλ εμαγνξψλ πνπ 

αθνινπζεί ε εηαηξεία κέρξη θαη ζήκεξα. 

 

 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη κεξηθά βαζηθά παξαδείγκαηα εμαγνξψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο αλαιχζεηο πεξηβάιινληνο πνπ παξαηέζεθαλ ζε πξνεγνχκελν 

θεθάιαην θαη επηηξέπνπλ λα ραξαθηεξηζηεί νξζή ε ηαθηηθή εμαγνξψλ ηεο εηαηξείαο (ή 

ηνπιάρηζηνλ έλα κέξνο ηεο): 

 

 Facebook VS Alphabet – Αληαγσληζκφο ζηηο εμαγνξέο 

Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ Porter αλαδχεηαη ε έληαζε κεηαμχ 

ησλ πθηζηάκελσλ αληαγσληζηψλ, σο βαζηθφο παξάγνληαο θαζνδήγεζεο ηεο 

ζηξαηεγηθήο εμαγνξψλ. Μπνξεί νη βαζηθνί αληαγσληζηηθνί παίθηεο λα είλαη δχν, 

Facebook θαη Alphabet(Google), φκσο ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ηνπο, θαζνδεγεί ηηο 

ζηξαηεγηθέο εμαγνξψλ θαη ησλ δχν θνινζζψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ίδηνο ν Zuckerberg 

ζε ζπλέληεπμή ηνπ αλαθέξεη πσο εηαηξείεο φπσο ην Instagram θαη ην WhatsApp  

απνηεινχζαλ επίζεο ζηφρν εμαγνξάο γηα ηελ Alphabet, θάηη πνπ θαηέζηεζε ηελ 

ζηξαηεγηθή ηεο Facebook πην επηζεηηθή 
36

. Δπηπξφζζεηα θαη άιιεο πεξηπηψζεηο , φπσο 

απηή ηεο LinkedIn παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ. Πξνηνχ εμαγνξαζηεί απφ ηελ Microsoft , 

ε LinkedIn απνηέιεζε ζηφρν εμαγνξάο γηα ηελ Alphabet θαη γηα ηελ Facebook 
37

. 

 

 

                                                 
36

 https://www.businessinsider.com/mark-zuckerberg-explains-facebooks-acquisition-strategy-2017-1  
37

 https://www.recode.net/2016/7/1/12085946/google-facebook-salesforce-linkedin-acquisition 

 

https://www.businessinsider.com/mark-zuckerberg-explains-facebooks-acquisition-strategy-2017-1
https://www.recode.net/2016/7/1/12085946/google-facebook-salesforce-linkedin-acquisition
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 Δπέθηαζε ζηνλ θιάδν ηνπ Mobile Advertising  κέζσ ησλ εμαγνξψλ 

Μία απφ ηηο βαζηθέο δπλάκεηο ηεο Facebook , φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

αλάιπζε SWOT,  είλαη ε ζεκαληηθή ζέζε πνπ έρεη θαηαιάβεη ε εηαηξεία ζηνλ ηνκέα 

ηνπ Mobile advertising. To Mobile advertising θεξδίδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν έδαθνο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, θαηαιακβάλνληαο ηελ κεξίδα ηνπ ιένληνο ζην ζχλνιν ηεο 

δηαθεκηζηηθήο πίηαο (Koetsier, 2018).   

Η δηνίθεζε ηεο Facebook, κε πιήξε επίγλσζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

ηεο, έρεη πξνρσξήζεη ζε εμαγνξέο πνπ θαζηζηνχλ ηελ εηαηξεία πιήξσο αληαγσληζηηθή 

ζηνλ ηνκέα απηφλ: 

 

 Η εμαγνξά ηνπ Instagram απνηειεί μεθάζαξν άλνηγκα ηεο εηαηξείαο 

ζηνλ mobile θιάδν. Όπσο αλαθέξζεθε, πξφθεηηαη γηα κία πιαηθφξκα ε 

νπνία απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζε ρξήζηεο θηλεηψλ ζπζθεπψλ 

 Η ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Instagram είλαη 

μεθάζαξε, θαζψο αθελφο δηαηήξεζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εκπινπηίδνληάο 

ην κε λέα ραξαθηεξηζηηθά αθεηέξνπ ην ελέηαμε ζηελ ηαθηηθή 

απνθφκηζεο εζφδσλ κέζσ δηαθεκίζεσλ πξνζζέηνληαο ζηελ πιαηθφξκα 

ηελ δπλαηφηεηα δηαθεκίζεσλ επί πιεξσκή. 

  

 Αθφκε κία ραξαθηεξηζηηθή εμαγνξαζηηθή θίλεζε ηεο εηαηξείαο , 

ζηξακκέλε πξνο ηνλ mobile ηνκέα είλαη ε εμαγνξά ηεο WhatsApp.  Αλ 

θαη  πξφθεηηαη γηα κία Instant Messaging πιαηθφξκα απηφ δελ αλαηξεί 

πσο ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά ζε θηλεηέο ζπζθεπέο. H εμαγνξά ηεο 

WhatsApp, δίλεη πξφζβαζε ζε λέα βάζε ρξεζηψλ, νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνηνχλ θαηά βάζε θηλεηέο ζπζθεπέο (βι. Κεθάιαην 3.3). Αλ θαη 

έρνπλ δηαηππσζεί δηάθνξα ζελάξηα ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο 

θεθαιαηνπνίεζεο ηεο WhatsApp  απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία, θαίλεηαη 

πσο ε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ζα ζπλδεζεί άκεζα κε ηελ facebook Ads 

(Gesenhues , 2018). 

ηηο βαζηθέο αδπλακίεο ηεο εηαηξείαο ζπκπεξηιακβάλνληαη, ζχκθσλα κε ηελ 

αλάιπζε SWOT, ε κνλαδηθή πεγή εζφδσλ απφ ηηο δηαθεκίζεηο αιιά θαη ε πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο λέσλ αληαγσληζηψλ κε παξεκθεξείο ππεξεζίεο αιιά κε πην θαηλνηφκν 

ραξαθηήξα. 
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 Γηαθνξνπνίεζε πεγήο εζφδσλ κέζσ εμαγνξψλ 

Η εμαγνξά εηαηξεηψλ νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζπζρεηηδφκελνπο αιιά 

δηαθνξoπνηεκέλνπο θιάδνπο κπνξεί λα δψζεη ζε κία εηαηξεία ηελ επθαηξία λα 

επελδχζεη ζε απηέο ψζηε λα απνθχγεη κειινληηθνχο θηλδχλνπο ζρεηηθά κε ηα 

κειινληηθά ηεο έζνδα δηνίθεζε ηεο Facebook θαίλεηαη λα αλαγλσξίδεη πσο ε 

απνθιεηζηηθή πεγή εζφδσλ ηεο απφ ηελ δηαθεκηζηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα απνηειεί 

βαζηθφ κεηνλέθηεκα θαη έηζη ζηξέθεηαη ζε εμαγνξά εηαηξεηψλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ αιιά θαη ηεο δηαθήκηζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ θαη πξφζθαην παξάδεηγκα ε εμαγνξά ηεο Oculus VR, κία εμαγνξά 

πνπ ζπδεηήζεθε αξθεηά απφ ηνπο αλαιπηέο. Η ζπγθεθξηκέλε εμαγνξά αλνίγεη ηνλ 

δξφκν γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Facebook ζην κέιινλ. 

 Ο CEO ηεο εηαηξείαο δειψλνληαο πσο πηζηεχεη φηη ε επφκελε ηάζε κεηά ηηο θηλεηέο 

ζπζθεπέο είλαη ε εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα πξνρψξεζε ζε κία εμαγνξά πνπ θαίλεηαη 

πσο ζα πξνζθέξεη ελαιιαθηηθέο πεγέο εζφδσλ γηα ηελ εηαηξεία
38

. 

 

 Οη Δμαγνξέο σο βαζηθή πεγή ηξνθνδφηεζεο ηαιαληνχρσλ ζηειερψλ  

Η εκθάληζε αληαγσληζηηθψλ ππεξεζηψλ κε λέεο πξσηνπνξηαθέο παξνρέο , 

απνηειεί βαζηθή απεηιή θαη αδπλακία ηεο Facebook, γηα ην άκεζν κέιινλ. Όπσο έρεη 

απνδεηρζεί είλαη ζπγθεθξηκέλα ηα πξφζσπα πίζσ απφ θάζε εηαηξεία, πνπ δίλνπλ ηελ 

έκπλεπζε γηα πξσηνπνξηαθέο ππεξεζίεο θαη λέεο δπλαηφηεηεο γηα ηνπο ρξήζηεο. Η 

Facebook ζέηεη σο βαζηθφ ζηφρν ηελ “ζηξαηνιφγεζε” ζηειερψλ θαη νιφθιεξσλ 

νκάδσλ κε έκπλεπζε θαη θαηλνηφκεο ηδέεο, ζηξαηνιφγεζε πνπ κεηαμχ άιισλ 

επηηπγράλεηαη κέζσ εμαγνξψλ εηαηξεηψλ, ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη εξγαδφκελνη 

θαη δηνηθεηηθά ζηειέρε – ζηφρνη γηα ηελ facebook 
39

. Βαζηθφ θαη ραξαθηεξηζηηθφηαην 

παξάδεηγκα απνηειεί ε εμαγνξά ηεο Parakey ην 2007, κία απφ ηηο πξψηεο εμαγνξέο ηεο 

Facebook.Πξφθεηηαη γηα κία εμαγνξά πνπ “πξνζέθεξε” ζηελ Facebook  δχν βαζηθά 

ζηειέρε: ηνλ Joe Hewitt πνπ αλέιαβε ηελ αλάπηπμε ησλ mobile εθαξκνγψλ ηεο 

Facebook, θαη ηνλ Blake Ross νπνίνο νξίζηεθε επηθεθαιήο ηεο νκάδαο δηεζλνπνίεζεο 

ηνπ Facebook 
40

. 

 

                                                 
38

 https://www.businessinsider.com/zuckerberg-why-facebook-bought-oculus-2014-3 
39

 https://www.huffingtonpost.com/meghan-m-biro-/how-facebook-is-recruiting-exceptional-talent-

today_b_9628940html?guccounter=1 
40

 https://www.huffingtonpost.com/2010/10/19/mark-zuckerberg-we-buy-

co_n_767338.html?guccounter=1 
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 Αζθάιεηα δεδνκέλσλ θαη εμαγνξέο 

Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο αλάιπζεο SWOT, γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Facebook, είλαη 

επίζεο ε πξνζηαζία δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ αιιά θαη γεληθφηεξα ε αζθάιεηα ηεο 

ηζηνζειίδαο ζε επίπεδν θπβεξλνεπηζέζεσλ, ην παξαπάλσ ζηνηρείν απηφ θαζαπηφ 

απνηειεί βαζηθή απεηιή ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ελψ ε δπλαηφηεηα πξφιεςεο 

απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο επθαηξίεο πνπ νθείιεη λα εθκεηαιιεπηεί ν 

νξγαληζκφο. Η εμαγνξά ησλ εηαηξεηψλ Private Core θαη  Confirm.io ζπλδένληαη 

άκεζα κε ην απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο SWOT πεξί ηεο αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ ρξεζηψλ ηνπ. Η Private Core πξνζέθεξε ηελ 

θαηλνηφκν ηερλνινγία πξνζηαζίαο ησλ Server ηεο εηαηξείαο 
41

 ελψ ε Confirm δείρλεη 

ηνλ δξφκν γηα κία πνιιά ππνζρφκελε λέα δηάζηαζε ζηελ αζθάιεηα εηζφδνπ ησλ 

ρξεζηψλ θαη θαη επέθηαζε ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπο 
42

 . 

 

Κεθάλαιο 4
ο
  

 

4.1 πκπεξάζκαηα 

  

Γεληθά νη νξγαληζκνί ζε παγθφζκην επίπεδν αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

ζηξαηεγηθέο ψζηε λα επηηχρνπλ ηνπο ζθνπνχο ηνπο θαη νη δηαδηθαζίεο ελνπνίεζεο κε 

άιινπο  νξγαληζκνχο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κέξνο απηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ. Οη 

πγρσλεχζεηο θαη νη Δμαγνξέο απνηεινχλ ηη βαζηθέο κνξθέο ελνπνίεζεο νξγαληζκψλ 

κε ηηο εμαγνξέο, εηδηθά, λα επηθξαηνχλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά, θαζψο ζηελ πιεηνςεθία 

ησλ ελνπνηεηηθψλ θηλήζεσλ είλαη μεθάζαξε ε ζέζε εμαγνξαδφκελεο θαη 

εμαγνξάδνπζαο εηαηξείαο. 

ρεηηθά κε ηελ ζέζε ησλ /Δ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ππάξρνπλ απηά ζηνηρεία 

πσο απηή είλαη ζεκαληηθή ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Δηδηθφηεξα γηα ηηο επφκελεο 

δεθαεηίεο , δεδνκέλεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηνπ ζπλερψο απμαλφκελνπ 

αληαγσληζκνχ, πξνβιέπεηαη πσο ε έληαζε ησλ /Δ ζα απμάλεηαη ζπλερψο. 

Όζνλ αθνξά ζηνλ θιάδν ηεο Πιεξνθνξηαθήο Σερλνινγίαο θαζίζηαηαη ζαθέο πσο 

απνηέιεζε, απνηειεί θαη ζα απνηειεί πξσηαγσληζηή ζε φιεο ηηο πηπρέο ηηο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο-επηρεηξεκαηηθήο. Βαζηθή 

απφδεημε ησλ παξαπάλσ ε θαηάηαμε ησλ εηαηξεηψλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα ηεο νπνίαο 

νη πξψηεο ζέζεηο θαηαιακβάλνληαη, πιένλ, απφ εηαηξείεο  IT.  

                                                 
41
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42
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Βάζεη ζηνηρείσλ ησλ ηειεπηαίσλ  δεθαεηηψλ ην πνζνζηφ ησλ /Δ πνπ ζρεηίδνληαη 

έκκεζα ή άκεζα κε ηνλ θιάδν ηνπ ΙΣ λα έξρεηαη πξψην ζε ζρέζε κε φιεο ηηο ππφινηπεο 

βηνκεραλίεο. 

Η Facebook έρεη θεξδίζεη αδηακθηζβήηεηα ηνλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ παγθφζκηα 

ζθελή ηεο αγνξάο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, αιιά θαη ηνπ θιάδνπ ηεο πιεξνθνξηθήο 

γεληθφηεξα. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ νξγαληζκφ δείρλνπλ ηελ 

δχλακή ηνπ: ξπζκφο αχμεζεο ρξεζηψλ, αμίαο κεηνρήο, αξηζκνί απαζρνινχκελσλ, αμία 

ηνπ νξγαληζκνχ ζε επίπεδν θεθαιαηνπνίεζεο ηεο αγνξάο είλαη κεξηθά απφ απηά. 

 Μειεηψληαο ηελ γεληθφηεξε πνξεία ηνπ νξγαληζκνχ θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

είλαη άκεζα αληηιεπηφ πσο ν ηειεπηαίνο δε ζα είρε ηελ ζέζε πνπ έρεη ζήκεξα αλ δελ 

είρε αθνινπζήζεη κε ηφζε πίζηε ηελ έληνλε δηάζεζε λα εμαγνξάδεη εηαηξείεο, νη νπνίεο  

αλήθνπλ ζηνλ θιάδν IT. Με 71 εηαηξείεο ζην ηζηνξηθφ ησλ εμαγνξψλ ηεο εηαηξείαο θαη 

κε ηνπιάρηζηνλ 73 δηζεθαηνκκχξηα δαπαλψλ ζε απηέο, ην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα 

θαζίζηαηαη απηαπφδεηθην. 

  Ο θαζνξηζκφο ζηξαηεγηθήο γηα έλαλ νξγαληζκφ δελ είλαη κία απιή δηαδηθαζία, 

εηδηθά φηαλ ζρεηίδεηαη κε εηαηξείεο κεγάινπ βειελεθνχο. Γηα ηελ θαηάζηξσζε 

εηαηξηθψλ ζηξαηεγηθψλ έρνπλ αλαπηπρζεί δηαρξνληθά δεθάδεο εξγαιεία – κέζνδνη κε 

ηελ εθαξκνγή ησλ νπνίσλ ππνδεηθλχεηαη ζηελ δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ ηα ζηξαηεγηθά 

κνλνπάηηα πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα. 

 Η εθαξκνγή κεξηθψλ βαζηθψλ εξγαιείσλ αλάιπζεο πεξηβάιινληνο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Facebook, έρεη λα δείμεη ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα. Λακβάλνληαο 

ππφςε ηελ αλάιπζε Porter  δχν βαζηθά ζεκεία θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ: Η 

αληηπαιφηεηα κεηαμχ ησλ βαζηθψλ αληαγσληζηψλ θαη νη Νενεηζεξρφκελνη ζηνλ ηνκέα 

ησλ Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ είλαη δχν απφ ηηο δπλάκεηο ηεο αλάιπζεο κε ηελ κεγαιχηεξε 

έληαζε. Η ζηξαηεγηθή ηεο Facebook  θαίλεηαη λα ιακβάλεη ππφςε ηα ηξσηά απηά 

ζεκεία θαζψο πξνβαίλεη ζε εμαγνξέο εηαηξεηψλ νη νπνίεο είηε, σο επί ην πιείζηνλ είλαη 

Start up  θαη θαίλεηαη λα απνηεινχλ πηζαλνχο κειινληηθνχο αληαγσληζηέο, είηε 

απνηεινχλ ζηφρν εμαγνξάο γηα ηνλ βαζηθφ αληαγσληζηή ηεο Facebook, ηελ Alphabet 

(Google) 
43

. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα νη εμαγνξέο ησλ Instagram  θαηWhatsapp, 

πνπ αλαιχζεθαλ ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. 

 ε φηη αθνξά ηελ αλάιπζε SWOT ην ελδηαθέξνλ κπνξεί λα εζηηαζηεί ζηελ 

αδπλακία εμάξηεζεο ησλ εζφδσλ απφ κία θαη κνλαδηθή πεγή θαη θαη επέθηαζε ζηελ 

επθαηξία δηαθνξνπνίεζεο ησλ πεγψλ εζφδσλ ηεο εηαηξείαο. Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί ε 

κνλαδηθή πεγή εζφδσλ ηεο εηαηξείαο είλαη ε δηαθεκίζεηο.  
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Η Facebook δείρλεη λα αθνπγθξάδεηαη ηνλ θίλδπλν πνπ απηφ ελέρεη θαη λα ζπλδέεη 

άκεζα ηελ ηαθηηθή εμαγνξψλ ηεο κε ηελ εμάιεηςή ηνπ (πρ εμαγνξά δηαθνξνπνηεκέλσλ 

ηερλνινγηθψλ εηαηξεηψλ φπσο ε Oculus VR θαη ε Tagtile). 

Αθφκα έλα ελδηαθέξνλ ζεκείν ηεο αλάιπζεο SWOT είλαη ε  θαίξηα απεηιή ησλ 

θπβεξλνεπηζέζεσλ. Δμαγνξέο εηαηξεηψλ φπσο ε Private Core 
44

 θαη ε Confirm (ID 

Verification Platform) ππνδεηθλχνπλ πσο ε αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ βξίζθεηαη ζε 

πεξίνπηε ζέζε ζηελ αηδέληα ηεο εηαηξείαο. 

Όπσο είλαη θαλεξφ, πθίζηαηαη κία ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ ησλ βαζηθψλ 

ζπκπεξαζκάησλ πνπ εμάγνληαη απφ ηελ κειέηε αλαιχζεσλ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

ηεο Facebook θαη ηεο πνξείαο πνπ φλησο έρεη αθνινπζήζεη ε εηαηξεία απφ ηελ ίδξπζή 

ηεο θαη πνπ αθνινπζεί κέρξη θαη ζήκεξα. Αλ θαη ε Facebook αλήθεη ζε έλαλ λέν 

ζρεηηθά θαη αλεμεξεχλεην θιάδν θαη απνηειεί έλαλ ηεξάζηην νξγαληζκφ πνπ δηέπεηαη 

απφ πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο, ε βαζηθή ηεο ζηξαηεγηθή κπνξεί, ίζσο ,λα επεμεγεζεί απφ 

κεζφδνπο θαη εξγαιεία θαηαλνεηά θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

θφζκν. Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα απνηειεί θαζνδεγήηξηα γξακκή γηα ηελ γεληθφηεξε 

παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηεο εηαηξείαο αιιά θαη έκκεζν παξάδεηγκα γηα θάζε 

είδνπο επηρείξεζε. 

4.2 Πξνηάζεηο  γηα κειινληηθή έξεπλα 

 

Μέζα απφ ηελ κειέηε γηα ηελ ζηξαηεγηθή ηεο Facebook θαη ηελ ζέζε ησλ 

Δμαγνξψλ ζε απηήλ, πξνθχπηνπλ αξθεηά ελδηαθέξνληα ζέκαηα ηα νπνία ρξήδνπλ 

πεξαηηέξσ κειέηεο θαη αλάιπζεο θαη γηα ηα νπνία, φπσο θαίλεηαη, ην πθηζηάκελν πιηθφ 

είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλν. πγθεθξηκέλα, απφ νηθνλνκηθή ζθνπηά ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδνπλ νη πηζαλνί ηξφπνη αμηνπνίεζεο θαη ελζσκάησζεο ησλ εμαγνξαδφκελσλ 

εηαηξεηψλ νχησο ψζηε λα απνθέξνπλ άκεζα θέξδε ζηελ Facebook. Οπζηαζηηθά κηιάκε 

γηα ηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ εηαηξεηψλ απηψλ. Δθφζνλ κέρξη θαη ζήκεξα ν βαζηθφο 

δξφκνο πεγήο εζφδσλ πνπ αθνινπζεί ε εηαηξεία είλαη απηφο ηεο δηαθήκηζεο, ην 

παξαπάλσ ζπλδέεηαη άκεζα θαη κε αθφκε έλα αξθεηά ελδηαθέξνλ ζέκα πξνο πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε: Σελ δηαθνξνπνίεζε ησλ πεγψλ εζφδσλ ηεο Facebook, γεληθφηεξα. 

Όζνλ αθνξά ζηηο κεζφδνπο αλάιπζεο, επίζεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνχζα 

εξγαζία ζέκαηα γηα κειινληηθή έξεπλα. Οκνινγνπκέλσλ ν θιάδνο ηνπ ΙΣ, θαη 

εηδηθφηεξα ν ηνκέαο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, απνηεινχλ λέα πεδία δηεξεχλεζεο γηα 

ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν.  
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Παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ε αλαδήηεζε λέσλ κεζφδσλ, αλεπηπγκέλσλ βάζεη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ θιάδνπ, γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο κηαο 

πιαηθφξκαο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, θαζψο πξφθεηηαη γηα έλαλ ηνκέα πνιχπιεπξφ κε 

πνιιέο κεηαβιεηέο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε, θαη ίζσο νη «παξαδνζηαθέο» 

κέζνδνη θαζνξηζκνχ ηεο αμίαο, λα απνδεηρηνχλ ειιηπείο ζην άκεζν κέιινλ. 

Σέινο, κε δεδνκέλε ηελ πξφζθαηε ζέζε κειψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

45
ζρεηηθά κε ηελ κνλνπσιηαθή ζέζε θαη επεθηαηηθή δηάζεζε ηεο Facebook θαη ηελ 

πηζαλή ηνπνζέηεζε νξίσλ ζε απηήλ, θαζίζηαηαη θαλεξφ πσο ρξήδεη πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζεο ην ζέκα πεξί κνλνπσιίνπ θαη νη πηζαλέο λνκηθέο πξνεθηάζεηο πνπ 

παξνπζηάδεη, ζε ζρέζε κε ηελ ζηξαηεγηθή εμαγνξψλ πνπ αθνινπζεί ε εηαηξεία. 
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