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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος  

Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα και πραγματεύεται τις 

συγχωνεύσεις και τις εξαγορές στον κλάδο της τεχνολογίας και συγκεκριμένα την 

περίπτωση της κινεζικής Alibaba. Σκοπός της εργασίας είναι η αξιολόγηση των 

συγχωνεύσεων και εξαγορών που πραγματοποίησε η εταιρεία όπως και των μεγαλύτερων 

επενδύσεών της. Επιπλέον, εξετάζονται οι σημαντικότερες περιπτώσεις συγχωνεύσεων 

και εξαγορών της εταιρείας την τελευταία πενταετία. 

Το εισαγωγικό κομμάτι αφορά τους στόχους και τον τρόπο σκέψης της εργασίας:  

Αρχικά, γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση στο θέμα των συγχωνεύσεων και 

εξαγορών με ορισμούς και ιστορικά στοιχεία. Στη συνέχεια, αναλύονται οι τύποι τους 

και γίνεται ξεχωριστή αναφορά στις διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές όπως 

επίσης και στις εταιρείες «goglobals». Έπειτα αναλύονται τα κίνητρα που ωθούν τις 

εταιρείες στην πραγματοποίηση συγχωνεύσεων - εξαγορών όπως επίσης και τα κύματα 

συγχωνεύσεων και εξαγορών που έχουν καταγραφεί τον τελευταίο αιώνα και έχουν 

μελετηθεί από πολλούς αναλυτές.  

Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο κλάδος της Τεχνολογίας της Πληροφορίας (I.T.) 

και γίνεται αναφορά στις νεοφυείς επιχειρήσεις και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 

τη σημερινή εποχή σχετικά με την εξέλιξή τους σε σχέση με τις μεγάλες εταιρείες του 

κλάδου γνωστές και ως Big Tech. 

Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται η περίπτωση της Alibaba. Αρχικά παρουσιάζεται η 

ιστορία της εταιρείας μαζί με οικονομικά στοιχεία και το επιχειρηματικό της μοντέλο, 

και έπειτα αναλύονται ξεχωριστά οι περιπτώσεις επενδύσεων και συγχωνεύσεων - 

εξαγορών που εχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια, χωρισμένες σε τέσσερις 

ενότητες. Πρώτες είναι οι επενδύσεις του ομίλου και ακολουθούν οι εξαγορές ανά 

γεωγραφική περιοχή, πρώτα της Κίνας, έπειτα της Νοτιοανατολικής Ασίας και τέλος των 

Η.Π.Α, συνοδευόμενες από ανάλυση των λόγων που οδήγησαν στην κάθε επένδυση και 

εξαγορά. 
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Abstract 

The research in this paper was conducted as part of the Interdepartmental Programme of 

Postgraduate Studies in Information systems. The paper aims to study and evaluate 

mergers, acquisitions and investments in the field of technology in the case of the Chinese 

conglomerate Alibaba. The most significant instances of mergers and acquisitions the 

company has operated in the last five years will be analysed and reviewed. 

The aims and the rationale of the paper are presented in the introduction: 

The paper begins with a literature review on mergers and acquisitions, introducing the 

relevant terminology and historical facts. The presentation of the different types of 

transactions follows with an extensive analysis of cross border mergers and acquisitions 

as well as an examination of the “goglobal” companies. The incentives behind the 

companies’ decisions to perform these transactions are explored, as these were formed 

and studied in the 20th century, and an analysis of the mergers and acquisitions trends is 

conducted.  

The following chapter includes a presentation of the field of Information Technology. 

Specifically, we will analyse the growth of startups and the challenges they face these 

recent years compared to Big Tech companies. 

The case of Alibaba is examined in the third chapter. The history of the company is 

presented, together with its financial statements and its business model. We then analyse 

the cases of investments and mergers - acquisitions operated by the company in recent 

years together with the reasons that led to these transactions. The presentation is divided 

in four different units: the group’s investments and its acquisitions in China, Southeast 

Asia and the USA.  
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Εισαγωγή 

Οι επιχειρήσεις πάντα αναζητούν διάφορους τρόπους επέκτασης και εισόδου σε νέες 

αγορές. Την πιο συνηθισμένη τακτική αποτελούν εδώ και αρκετά χρόνια οι συγχωνεύσεις 

και οι εξαγορές, οι οποίες τους δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα 

έτοιμο δίκτυο προμηθευτών και πελατών, ή ακόμα και σε ένα καινούριο κλάδο, που 

μπορεί να μη σχετίζεται με τις δραστηριότητες της εταιρείας.  

Ωστόσο, αυτός ο τρόπος επέκτασης δεν είναι καινούριος. Αναφέρεται ότι ξεκίνησε στα 

1700, ενώ οι πρώτες σχετικές μελέτες και τα στατιστικά στοιχεία των συναλλαγών αυτών 

χρονολογούνται στα τέλη του 1800. Σήμερα, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές 

παρακολουθούνται από μελετητές, οι οποίοι έχουν καταλήξει ότι η τακτική αυτή 

εμφανίζεται σε κύματα. Η επικρατέστερη θεωρία είναι ότι τα τελευταία 100 χρόνια έχουν 

παρουσιαστεί πέντε κύματα. Το κάθε ένα αποτελείται από διαφορετικά χαρακτηριστικά 

που αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες και τις τάσεις της εποχής. Επιπλέον, σε κάθε κύμα 

πρωταγωνιστούν διαφορετικές κατηγορίες εταιρειών. Μια συγχώνευση ή εξαγορά είναι 

αρκετά δύσκολη διεργασία, λόγω των πολλών μεταβλητών που περιλαμβάνει. Ακόμα 

δυσκολότερες είναι οι διασυνοριακές συναλλαγές, οι οποίες έχουν επιπρόσθετα εμπόδια 

για την επιτυχή ολοκλήρωσή τους. Υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία σχετικά με τις 

συγχωνεύσεις και τις εξαγορές, με πολλές θεωρίες που εξετάζουν τα κίνητρα, τα 

κριτήρια, τον τρόπο πραγματοποίησης κάθε σταδίου της διαδικασίας, την εκπλήρωση 

των στόχων των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων και, τέλος, τη δημιουργία αξίας μετά τη 

συναλλαγή. 

Η σημερινή παγκοσμιοποιημένη αγορά προσφέρει πληθώρα ευκαιριών στις επιχειρήσεις, 

ώστε να  αναπτυχθούν σε διάφορες αγορές, να απευθυνθούν ταυτόχρονα σε πολλούς 

τύπους πελατών, να ανταγωνιστούν επιχειρήσεις ξένων συμφερόντων και να βελτιώσουν 

μέσω του ανταγωνισμού τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Αυτό συμβάλλει στην 

καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτή, αφού προσφέρεται μεγαλύτερη ποικιλία 

προϊόντων και υπηρεσιών με καλύτερη ποιότητα και ανταγωνιστικότερες τιμές. Ένας 

από τους κλάδους που επωφελήθηκε περισσότερο από την ενοποιημένη αγορά είναι 

αυτός της τεχνολογίας. Οι εταιρείες του τεχνολογικού κλάδου έχουν καταφέρει τις 

τελευταίες δεκαετίες να εξελιχθούν, να ωριμάσουν και να κατακτήσουν το μεγαλύτερο 

κομμάτι των οικονομιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι, έχουν μετατραπεί σε αναπόσπαστο 

τμήμα της καθημερινότητας των πολίτων αλλά και των επιχειρήσεων.  
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Η ανάπτυξη του Διαδικτύου έχει δημιουργήσει νέες ανάγκες, οι οποίες καλύπτονται από 

νέες επιχειρηματικές ιδέες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα, που έχουν αλλάξει ριζικά την κοινωνία και τον 

τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις 

πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν δημιουργηθεί εταιρείες-κολοσσοί, όπως η 

Facebook, η Amazon και η Alibaba, περίπτωση που θα αναλυθεί στη συνέχεια κυρίως 

λόγω της επεκτατικής πολιτικής που ακολουθεί. Όμως και άλλοι πιο «παραδοσιακοί» 

κλάδοι έχουν αλλάξει ριζικά, όπως ο τραπεζικός, το χρηματιστήριο και ο ευρύτερος 

εμπορικός κλάδος. Τα προηγούμενα χρόνια, οι επιχειρήσεις που ακολουθούσαν 

στρατηγική συγχωνεύσεων και εξαγορών προέρχονταν κυρίως από τις Η.Π.Α. και την 

Ευρώπη. Την τελευταία πενταετία, οι κινεζικές επιχειρήσεις έχουν κερδίσει μεγάλο 

μερίδιο της ασιατικής αγοράς και ακολουθούν τα βήματα των δυτικών στις συγχωνεύσεις 

και τις εξαγορές, επενδύοντας δισεκατομμύρια δολάρια κυρίως σε χώρες της Ασίας, ενώ 

σταδιακά επεκτείνονται προς τη Δύση. 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των επενδυτικών κινήσεων μιας 

επιχείρησης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, της Alibaba. Πιο συγκεκριμένα, θα εξεταστούν οι 

στρατηγικές αποφάσεις που συνδέονται με τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές και την 

επέκταση της εταιρείας σε νέους κλάδους και αγορές. Τέλος, θα μελετηθούν οι 

επιπτώσεις των στρατηγικών αυτών στην ίδια την επιχείρηση αλλά και στις οικονομίες 

των χωρών όπου δραστηριοποιείται. 



  

 

Κεφάλαιο 1: Συγχωνεύσεις και εξαγορές 

1.1 Ορισμός 

Ως συγχωνεύσεις και εξαγορές ορίζονται οι συναλλαγές όπου η ιδιοκτησία μιας εταιρείας 

μεταβιβάζεται σε μια ή και περισσότερες άλλες εταιρείες. Με αυτόν τον τρόπο, επιτρέπει 

στις εταιρείες να αναπτύσσονται ή να συρρικνώνονται, όπως επίσης και να αλλάζουν τη 

φύση των δραστηριοτήτων τους ή να γίνονται πιο ανταγωνιστικές. 

Συγκεκριμένα, συγχώνευση είναι η συνένωση δύο εταιρειών όταν έχουν περίπου το ίδιο 

μέγεθος και αξία, οπότε συνενώνουν το μετοχικό τους κεφάλαιο και δημιουργείται μια 

μεγαλύτερη επιχείρηση. Η εταιρεία που δημιουργείται, είτε προϋπάρχει και είναι μια εκ 

των δύο, είτε δημιουργείται εξαρχής για τον συγκεκριμένο σκοπό. Οι μέτοχοι αποκτούν 

ισάξιας αξίας μετοχές στη νέα εταιρεία βάσει τις εκάστοτε συμφωνίας. Οι συγχωνεύσεις 

έπονται κοινής απόφασης των δύο εταιρειών. 

Η εξαγορά ορίζεται ως η απόκτηση μέρους ή του συνόλου μιας εταιρείας από μια άλλη, 

συνήθως με την αγορά μετοχών της. Σε αυτήν την περίπτωση, εφόσον αποκτηθεί το 

σύνολο των μετοχών της, η εταιρεία παύει να υφίσταται και η δραστηριότητά της περνάει 

στην εξαγοράζουσα εταιρεία. Υπάρχει βέβαια η περίπτωση αγοράς της πλειοψηφίας των 

μετοχών μιας εταιρείας, οπότε σε αυτή την περίπτωση η εξαγοράζουσα έχει τον κύριο 

λόγο στη διοίκηση της εταιρείας, αλλά η εξαγοραζόμενη συνεχίζει να δραστηριοποιείται. 

Η συναλλαγή ολοκληρώνεται είτε με την καταβολή χρηματικού αντιτίμου έναντι της 

αξίας των μετοχών, είτε με την ανταλλαγή μετοχών της εξαγοράζουσας για την αξία των 

μετοχών της εξαγοραζόμενης, είτε σε συνδυασμό των δύο και τη μεταβίβαση των 

περιουσιακών στοιχείων της εξαγοραζόμενης εταιρείας στην εξαγοράζουσα. 

Οι συγχωνεύσεις - εξαγορές υπάρχουν εδώ και αρκετά χρονιά στον επιχειρηματικό 

κόσμο, όμως με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, του παγκοσμιοποιημένου 

εμπορίου, την αλλαγή των δομών των κλάδων τους, αλλά και τις μεταρρυθμίσεις στη 

νομοθεσία και τη φορολογία, αναγκάζουν τις εταιρείες να αναζητήσουν αυτόν τον τρόπο 

για την περεταίρω ανάπτυξή τους (Κυριαζής, 2007).  

Στην πράξη, οι εξαγορές αποτελούν πλειοψηφία σε σχέση με τις συγχωνεύσεις Πολλές 

από αυτές, βέβαια, ονομάζονται συγχωνεύσεις για την αποφυγή της αρνητικής 

παρουσίασης της εξαγοραζόμενης εταιρείας, όπως θα αναφερθεί και στα παραδείγματα 

της Alibaba παρακάτω. 



  

2 
 

1.2 Τύποι συγχωνεύσεων και εξαγορών 

Οι συγχωνεύσεις - εξαγορές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με διάφορους, είτε με τον 

βαθμός συσχέτισης των δύο εταιρειών σε σχετιζόμενες και ασυσχέτιστες οι οποίες 

χωρίζονται σε τρεις υποκατηγορίες: τις οριζόντιες, τις κάθετες και τις διαγώνιες. 

Οι οριζόντιες συγχωνεύσεις - εξαγορές περιλαμβάνουν εταιρείες που ανήκουν και 

ανταγωνίζονται στον ίδιο κλάδο και παρέχουν παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες. Μετά 

τη συγχώνευση - εξαγορά δημιουργείται μια νέα επιχείρηση η οποία κατέχει μεγαλύτερο 

μέρος της αγοράς αλλά και την εκτόπιση τους ενός εκ των δύο ανταγωνιστών από αυτή. 

Λόγω αυτού του αποτελέσματος, αυτού του είδους οι συγχωνεύσεις και εξαγορές 

θεωρείται ότι δημιουργούν καθεστώς μονοπωλίου και εξετάζονται πολύ αυστηρά από 

τους θεσμικούς και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς πολλών χωρών. Τελευταία 

παρατηρείται μια ελαστικότητα από διάφορες κυβερνήσεις, με την ενθάρρυνση τέτοιου 

είδους συγχωνεύσεις - εξαγορές χωρίς νομικές δεσμεύσεις και περιορισμούς 

(Σουμπενιώτης & Ταμπακούδης, 2017). Τέλος, οι οριζόντιες συγχωνεύσεις 

κατηγοριοποιούνται περαιτέρω σε δύο υποκατηγορίες: την πρώτη, όπου ανήκουν οι 

συγχωνεύσεις - εξαγορές και οι δύο επιχειρήσεις παράγουν το ίδιο προϊόν ή υπηρεσία 

αλλά βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές και τη δεύτερη, όπου ανήκουν εταιρείες που 

παράγουν παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες αλλά όχι ακριβώς ίδια. 

Οι κάθετες συγχωνεύσεις - εξαγορές περιλαμβάνουν εταιρείες του ίδιου κλάδου, αλλά σε 

διαφορετικό στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας σε μια σχέση προμηθευτή-πελάτη. 

Χωρίζονται σε συγχωνεύσεις - εξαγορές προς τα εμπρός και προς τα πίσω, όπου στην 

πρώτη, η εταιρεία αποκτά απευθείας πρόσβαση σε πελάτες με την εκτόπιση του 

μεσάζοντα, δηλαδή κάποιου πελάτη της, ενώ στη δεύτερη, η εταιρεία εκτοπίζει κάποιον 

προμηθευτή της, δίνοντάς της πρόσβαση σε πρώτες ύλες ή υπηρεσίες για την παραγωγική 

της διαδικασία. Αυτού του είδους οι συγχωνεύσεις - εξαγορές αποτελούν μια πολιτική 

ανάπτυξης που δίνει στην επιχείρηση ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μειώνοντας τον 

ανταγωνισμό, εξαλείφοντας σχέσεις εξάρτισης με προμηθευτές και προσφέροντας 

καλύτερη επιτήρηση της παραγωγικής διαδικασίας στις αλλαγές της ζήτησης και της 

προσφοράς (Σουμπενιώτης & Ταμπακούδης, 2017). 

Οι διαγώνιες ή ασυσχέτιστες συγχωνεύσεις - εξαγορές περιλαμβάνουν τη δημιουργία 

ομίλων από ετερογενείς επιχειρήσεις με εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε 

διαφορετικούς κλάδους (conglomerates). Η μητρική εταιρεία επεκτείνεται σε 

διαφορετικούς μη συσχετισμένους κλάδους δημιουργώντας θυγατρικές επιχειρήσεις, οι 

οποίες είναι υπόλογες στη μητρική αλλά λειτουργούν αυτόνομα. Αποτελέσματα τέτοιας 
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ένωσης είναι η μείωση τους κόστους  λόγω της κοινής χρήσης των δραστηριοτήτων των 

θυγατρικών εταιρειών και η μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου λόγω της 

επιχειρησιακής διαφοροποίησης σε διάφορες αγορές, σε σχέση με τη λειτουργία της σε 

μια μόνο αγορά. Προκύπτουν αρκετά πλεονεκτήματα από αυτού του είδους τις 

συγχωνεύσεις - εξαγορές, όπως η αύξηση της παραγωγικότητας και η δημιουργία 

οικονομιών κλίμακας σχετικά με τη χρήση κεφαλαίων όπως και το σταθερό κόστος 

παραγωγής. 

Τα επιχειρηματικά conglomerates διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες: τα 

χρηματοοικονομικά, τα οποία παρέχουν ροή κεφαλαίων στα υπόλοιπα τμήματα, τα 

ελέγχουν και αναλαμβάνουν τυχόν χρηματοοικονομικούς κινδύνους και τα διευθυντικά, 

τα οποία παρέχουν διοικητικές και οργανωτικές κατευθύνσεις, συμβάλλοντας στη 

βελτίωση του ομίλου. 

Στη δεύτερη κατηγορία, οι συγχωνεύσεις – εξαγορές χωρίζονται με βάση τη διαδικασία 

πραγματοποίησής τους και διακρίνονται σε φιλικές συγχωνεύσεις και εξαγορές και 

επιθετικές ή εχθρικές εξαγορές. 

Στην περίπτωση των φιλικών συγχωνεύσεων εντάσσονται αυτές που συγχωνεύονται δύο 

ισάξιες σε μέγεθος εταιρείες και καταλήγουν από κοινού στους όρους της συμφωνίας. 

Στην περίπτωση των φιλικών εξαγορών εντάσσονται αυτές όπου μια μεγαλύτερη σε 

μέγεθος εταιρεία εξαγοράζει μια μικρότερη με την έγκριση του ΔΣ της πρώτης. Στη 

δεύτερη περίπτωση των επιθετικών εξαγορών - δεν υπάρχουν επιθετικές συγχωνεύσεις - 

εντάσσονται αυτές όπου οι δύο εταιρείες δεν κατάφεραν να έρθουν σε συμφωνία και έτσι 

η εξαγοράστρια αγοράζει τις μετοχές της εταιρείας στόχου μέσω του Χρηματιστήριου.  

Τέλος υπάρχει ακόμη μια κατηγορία συγχωνεύσεων - εξαγορών βάσει την εθνικότητα 

των συναλλασσόμενων εταιρειών και χωρίζονται σε εγχώριες και διασυνοριακές. 

1.3 Διασυνοριακές συγχωνεύεις- εξαγορές 

Πολλές επιχειρήσεις πλέον αναζητούν νέες αγορές για να δραστηριοποιηθούν και να 

αναπτυχθούν, οπότε αναζητούν τρόπους να εισέλθουν σε αγορές άλλων χωρών μέσω των 

συγχωνεύσεων και εξαγορών.  Οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις – εξαγορές, ενώ έχουν 

αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με τις εγχώριες παρουσιάζουν επίσης αρκετές 

διαφοροποιήσεις και αποτελούν πρόκληση για τις εταιρείες που εμπλέκονται.  

Υπάρχουν διάφορα κίνητρα για μια τέτοια κίνηση με βασικότερο την ανάπτυξη της 

εταιρείας σε νέες αγορές. Λόγω της παγκοσμιοποίησης, πολλές εταιρείες δεν 
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ανταγωνίζονται μόνο άλλες της εγχωρίας αγοράς αλλά και ξένες που εισέρχονται στην 

αγορά τους. Έτσι, η συγχωνεύσεις - εξαγορές εταιρειών άλλων χωρών είναι ένας εύκολος 

και σχετικά ασφαλής τρόπος ώστε μια εταιρεία να εισέλθει σε μια νέα αγορά για την 

αμεσότερη ανάπτυξή της. Ένα άλλο κίνητρο είναι η διαφορά στην τεχνολογία που 

παρατηρείται σε επιχειρήσεις από χώρα σε χώρα. Έτσι μια ανώτερη τεχνολογικά εταιρεία 

μπορεί να επιλέξει μια άλλη όχι τόσο ανεπτυγμένη σε άλλη χώρα και με την υποστήριξή 

της με τεχνογνωσία και κατάλληλες κινήσεις να τη βοηθήσει να αναπτυχθεί και να 

αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς και περισσότερα κέρδη. Τέτοια παραδείγματα 

θα αναλυθούν παρακάτω στην περίπτωση της Alibaba, όπου η πλειοψηφία των 

διασυνοριακών εξαγορών της είναι σε εταιρείες με υποδεέστερη τεχνολογία από την ίδια. 

Επίσης, ο κορεσμός της εγχώριας αγοράς είναι ένα ακόμη κίνητρο για μια επιχείρηση να 

αναζητήσει νέες αγορές, όπως επίσης και η διαφοροποίηση της νομοθεσίας και της 

φορολογίας από χώρα σε χώρα καθιστά σημαντικό κίνητρο για την επέκταση μιας 

επιχείρησης. Έτσι πολλές εταιρείες αναζητούν αγορές όπου οι κυβερνητική πολιτική και 

η υφιστάμενη νομοθεσία ενθαρρύνουν τις συγχωνεύσεις και εξαγορές. Ακόμη ένας 

παράγοντας είναι η συναλλαγματική πολιτική της εκάστοτε χώρας όπου ανάλογα με την 

συναλλαγματική τιμή του νομίσματος της χώρας η αξία μιας πιθανής αγοράς κυμαίνεται 

ανάλογα με το πόσο ισχυρό ή αδύναμο είναι το νόμισμα της εξαγοράστριας εταιρείας 

(Σουμπενιώτης & Ταμπακούδης, 2017).  

Υπάρχουν δύο είδη στρατηγικών που ακολουθούνται για μια διασυνοριακή συγχώνευση 

-   εξαγορά τα οποία εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά της αγοράς και από τη 

γεωγραφική τοποθεσία που προσπαθεί να εισέλθει η εταιρεία. Επίσης υπάρχουν διάφοροι 

τρόποι εισόδου μιας εταιρείας σε μια αγορά, με δημοφιλέστερες τις συνεργατικές 

στρατηγικές αλλά και τη δημιουργία θυγατρικής εταιρείας. Τέλος, υπάρχουν τρεις φάσεις 

που ακολουθούνται για μια συμφωνία: η φάση της χάραξης της στρατηγικής που θα 

ακολουθηθεί, η φάση της επίτευξης της συμφωνίας και τέλος, η φάση της 

πραγματοποίησης της συγχώνευσης - εξαγοράς (Boeh και Beamish, 2007). Η 

αναπτυσσόμενες αγορές και ιδιαίτερα η αγορά της Κίνας συμβάλλουν σημαντικά τα 

τελευταία χρόνια στην παγκόσμια αγορά των συγχωνεύσεων και εξαγορών.  

1.4 Το φαινόμενο «Born Globals» 

Το φαινόμενο των «Born Globals» προήλθε από τον Michael Rennie (1993), ο οποίος 

μελέτησε εταιρείες διασυνοριακής ανταγωνιστικότητας και διαχείρισης πόρων σε 

διάφορες χώρες. Η ιδέα της Born Global εταιρείας μελετήθηκε για πρώτη φορά από την 

McKinsey & Co., η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι Born Globals χαρακτηρίζονται 
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οι εταιρείες των οποίων ο συνολικός όγκος εξαγωγών τους είναι τουλάχιστον 75% των 

συνολικών πωλήσεών τους και ξεκίνησε στα πρώτα δύο χρόνια λειτουργίας τους 

(McKinsey & Company, 2008). Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί παράγοντες που μπορούν 

να εξηγήσουν την ύπαρξη των Born Globals. Πρώτον, όταν η εγχώρια αγορά γίνει πολύ 

μικρή ή όταν αλλάξουν οι συνθήκες της αγοράς τότε οι εταιρείες πρέπει να βρουν νέες 

αγορές και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Δεύτερον, η ανάπτυξη της τεχνολογίας, η οποία 

καθιστά τη διεθνοποίηση ευκολότερη από ό,τι στο παρελθόν (για παράδειγμα, η 

εναρμόνιση και η τυποποίηση διαδικασιών και προϊόντων σε διαφορετικές χώρες). 

Τρίτον, η ικανότητα των διευθυντών και των στελεχών να διαχειριστούν και να 

κατανοήσουν τη διεθνή δραστηριότητα. Τέλος, η ικανότητα της εταιρείας να τυποποιεί 

προϊόντα και υπηρεσίες. 

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά τους είναι η έλλειψη υλικών και άυλων πόρων και 

περιουσιακών στοιχείων. Μια νεοφυής εταιρεία είναι φυσικό να αντιμετωπίζει δυσκολίες 

στην εξεύρεση οικονομικών πόρων και στην κατανόηση της βιομηχανίας. Η εμπειρία 

των ιδρυτών και των στελεχών της όπως και το να έχουν διεθνή επιχειρηματικό 

προσανατολισμό είναι καίριας σημασίας (Madsen, 2014). Η εκπαίδευσή τους, η 

προηγούμενη εργασιακή τους εμπειρία και το πολιτιστικό τους υπόβαθρο επηρεάζουν τη 

διαδικασία διεθνοποίησης της εταιρείας. Τέλος, χρησιμοποιούν προηγμένη τεχνολογία 

και δίνουν έμφαση σε προϊόντα υψηλής ποιότητας. επίσης, οι Oviatt και McDougall 

προσδιορίζουν έξι βασικά χαρακτηριστικά επιτυχίας για τις Born Globals: 

1. Τα στελέχη της εταιρείας έχουν διεθνή εμπειρία για να τους βοηθήσει να 

κατανοήσουν τις νέες συνθήκες της αγοράς.  

2. Από την ίδρυση της, η εταιρεία έχει παγκόσμια προοπτική.  

3. Η εταιρεία διαθέτει ένα ισχυρό διεθνές δίκτυο, παρέχοντας στις επιχειρήσεις 

ευκαιρίες για επιτυχία.  

4. Η εταιρεία διαθέτει ένα διαφοροποιημένο προϊόν ή υπηρεσία. 

5. Η εταιρεία έχει δεσμευτεί στην έρευνα και την ανάπτυξη, για τη δημιουργία νέων 

προϊόντων και καινοτομίας. 

6. Η ενσωμάτωση της εταιρείας στην παγκόσμια αγορά. (Oviatt & McDougall, 

2015) 

Επιπλέον, υπάρχουν τέσσερις τύποι «Born Globals» με βάση τον αριθμό των χωρών στις 

οποίες δραστηριοποιούνται και τον αριθμό των δραστηριοτήτων τους. Οι εταιρείες που 

έχουν μικρό αριθμό δραστηριοτήτων σε όλες τις χώρες ονομάζονται εταιρίες export-

import, δηλαδή λειτουργούν τόσο ως εισαγωγείς όσο και ως εξαγωγείς και το 
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ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα είναι ότι γνωρίζουν περισσότερα για την εφοδιαστική 

αλυσίδα. Ο δεύτερος τύπος είναι οι εταιρείες που λειτουργούν σε λίγες χώρες και το 

ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα είναι ο συντονισμός της παραγωγής. Ο τρίτος τύπος 

είναι οι εταιρείες που λειτουργούν σε περισσότερες από 4-5 χώρες, που ονομάζονται 

πολυεθνικοί έμποροι, ενώ ένας τέταρτος τύπος ονομάζεται παγκόσμιες νεοφυείς 

επιχειρήσεις και συντονίζουν πολλές διασυνοριακές δραστηριότητες. Αυτού του είδους 

οι εταιρείες έχουν πολλά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, με ένα από τα κύρια να είναι η 

τεχνολογική υπεροχή τους. Οι εταιρείες Born Global εστιάζουν στην καινοτομία, τη 

διαφοροποίηση και την καλύτερη ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν στους 

πελάτες σε σχέση με τις παραδοσιακές εταιρείες (McDougall, 2014).  

Οι Born Globals λειτουργούν ταχύτερα και καλύτερα από τους ανταγωνιστές τους 

εξαιτίας της εξωστρεφούς προσέγγισής τους στην αναζήτηση ευκαιριών και τη 

δημιουργία δικτύωσης στην παγκόσμια αγορά, γι’ αυτόν τον λόγο παίζουν σημαντικό 

ρόλο στο διασυνοριακό εμπόριο μεταξύ των χωρών. Αρχικά το φαινόμενο εμφανίστηκε 

στη δεκαετία του 1980, αλλά η εικόνα των εταιρειών άλλαξε με την πάροδο του χρόνου 

και την τεχνολογία, ενώ σήμερα λειτουργούν με επιτυχία παρέχοντας υπηρεσίες ή 

πουλώντας προϊόντα μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών - αυτό το μοντέλο αποτελεί 

τεράστια απειλή για τις παραδοσιακές αγορές.  

Σχεδόν όλες οι έρευνες για τις Born Globals βασίζονται σε παραδείγματα από 

αναπτυγμένες περιοχές της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης, όμως οι σημερινές 

αναδυόμενες αγορές και αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Κίνα, διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια σκηνή και στο διεθνές εμπόριο. Λόγω της διείσδυσης 

του Διαδικτύου και της παγκόσμιας ψηφιοποίησης της αγοράς, οι νεοσύστατες εταιρείες 

υψηλής τεχνολογίας και οι ψηφιακές πλατφόρμες γίνονται εύκολα εταιρείες Born Global 

(McKinsey & Company, 2008). Στη σημερινή εποχή το Born Global γίνεται το νέο Born 

Digital. Τα κοινωνικά μέσα και οι ψηφιακές πλατφόρμες επιτρέπουν στις τοπικές 

επιχειρήσεις να αποκτήσουν όλο και μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα παγκοσμίως και 

καταφέρνουν να εξελιχθούν σε παγκόσμιες επιχειρήσεις. Παραδείγματα ψηφιακών 

πλατφορμών Born Globals είναι η Facebook, η Amazon, η Alibaba, η Airbnb, η Uber, η 

eBay, κ.α. Από την ίδρυσή τους όλες αυτές οι εταιρείες είχαν ένα παγκόσμιο όραμα, 

μοναδικά προϊόντα ή υπηρεσίες και σαν εταιρείες επένδυσαν αρκετά στην έρευνα και την 

ανάπτυξη.  
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1.5 Κίνητρα συγχωνεύσεων- εξαγορών 

Τα κίνητρα επιλογής μιας μεθόδου συγχώνευσης - εξαγοράς είναι πολυάριθμα και 

υπάρχουν αρκετές θεωρίες ως προς τον τρόπο επιλογής τους. Οι τρεις βασικές κατηγορίες 

είναι τα στρατηγικά κίνητρα, τα οικονομικά κίνητρα και τέλος τα διοικητικά ή 

προσωπικά κίνητρα. Υπάρχουν βέβαια και αρκετοί παράγοντες όπως για παράδειγμα οι 

νέες τεχνολογίες, οι κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις και η αναδιάρθρωση διάφορων 

κλάδων της αγοράς που επηρεάζουν την επιλογή μιας στρατηγικής συγχώνευσης - 

εξαγοράς όπως και νέα δεδομένα της παγκοσμιοποιημένης αγοράς. 

Στα στρατηγικά κίνητρα εντάσσονται αυτά που αποτελούν στρατηγικές επιλογές της 

εταιρείας, για την άμεση διατήρηση στρατηγικού πλεονεκτήματος όπως η αύξηση του 

μεριδίου της αγοράς, η απόκτηση μιας ανταγωνίστριας εταιρείας, η εξασφάλιση πόρων, 

η τεχνολογική υπεροχή έναντι ανταγωνιστών που ωθούν την εταιρεία σε μια συγχώνευση 

- εξαγορά η οποία θα τη βοηθήσει στην άμεση εξασφάλισή τους. Έτσι, μπορεί είτε με 

οριζόντια ολοκλήρωση να γίνει πιο ανταγωνιστική και να επεκταθεί σε νέες αγορές, είτε 

με κάθετη ολοκλήρωση να αποκτήσει καλύτερο έλεγχο στην εξασφάλιση πόρων αλλά 

και καλύτερο έλεγχο της εφοδιαστικής της αλυσίδας. 

Στα οικονομικά κίνητρα ανήκουν τρεις τρόποι συγχωνεύσεων – εξαγορών: η συνέργεια, 

η αύξηση των κερδών και η μείωση της φορολογίας. Με τη συνέργεια επιτυγχάνεται ένας 

κερδοφόρος επιχειρηματικός συνδυασμός μιας και οι εταιρείες έχουν κοινό σκοπό και 

κοινούς στόχους. Η αύξηση των κερδών μπορεί να επέλθει είτε με τη μείωση του κόστους 

παραγωγής με κάποια κάθετη συγχώνευση - εξαγορά, είτε με την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας της εταιρείας, είτε με τη βελτίωση της θέσης της εταιρείας στην 

αγορά. Η μείωση της φορολογίας είναι ένα ισχυρό κίνητρο για πολλές εταιρείες και 

αποτελεί μεγάλο μέρος των συζητήσεων στις επικείμενες συγχωνεύσεις - εξαγορές. 

Εφόσον αυτή η συναλλαγή γίνεται σε διαφορετική αγορά, η ενδιαφερόμενη εταιρεία 

αναζητά παράθυρα στη νομοθεσία για ευνοϊκότερη φορολογία ή φορολογικές 

ελαφρύνσεις. Τέλος, στα προσωπικά ή διοικητικά κίνητρα εντάσσονται αυτά που 

αποτελούν προσωπικές επιλογές των στελεχών της εταιρείας. Λόγω της διαφοροποίησης 

των μετόχων, των ιδιοκτητών και των στελεχών  μιας εταιρείας, τα στελέχη συχνά 

προσπαθούν μέσα από μια επιτυχημένη συμφωνία να αναδειχθούν, οπότε η επιλογή ή όχι 

μιας συμφωνίας παίζει σημαντικό ρόλο για την επαγγελματική τους εικόνα. Βέβαια, δεν 

αποκλείεται και η εσφαλμένη πολλές φορές απόφαση πολλών στελεχών λόγω της 

αυξημένης πίεσης και της λανθασμένης εκτίμησης μιας συμφωνίας. 
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Η επιλογή των κινήτρων για μια συγχώνευση - εξαγορά έχει αναλυθεί εις βάθος από 

πολλούς μελετητές και καταλήγουν στα εξής: τις οικονομίες κλίμακας, τις οικονομίες 

μάθησης, την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού και την αύξηση του μεριδίου αγοράς.  
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1.6 Κύματα συγχωνεύσεων- εξαγορών 

Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές αρχικά εμφανίστηκαν στις ΗΠΑ στα τέλη του 19ου αιώνα 

και εμφανίζονται κατά κύματα με τα σημαντικότερα από αυτά να είναι πέντε. Τα πρώτα 

δύο κύματα αφορούσαν αποκλειστικά την αγορά των ΗΠΑ, ενώ σταδιακά εμφανίστηκαν 

οι αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου, των χωρών της Ευρώπης και τέλος των χωρών της 

Ασίας. Το κάθε κύμα εχει διαφορετική χρονική διάρκεια και με διάφορα, κυρίως υψηλά 

ποσοστά συγχωνεύσεων - εξαγορών, ενώ όλα ακολουθούνταν από περιόδους ύφεσης ή 

κρίσης. Η αφορμή τους προσδιορίζεται κυρίως σε αλλαγές στους επιχειρηματικούς 

κλάδους, όπως για παράδειγμα η εξέλιξη στην τεχνολογία, νομοθετικές μεταρρυθμίσεις 

κ.α., αλλά κάθε κλάδος δεν επηρεάζεται το ίδιο από την αλλαγή οπότε δεν υπάρχει 

κάποια συνοπτική θεωρία για το τι προκάλεσε αυτά τα κύματα. 

1ο κύμα: 1895-1904, Μονοπώλια (merging for monopolies) 

Το πρώτο κύμα εμφανίστηκε αποκλειστικά στις ΗΠΑ το 1894 και ολοκληρώθηκε το 

1904. Συχνά αναφέρεται ως «The great merger movement», δηλαδή το μεγάλο κίνημα 

συγχωνεύσεων, μιας και αυτήν την εποχή επικράτησαν οι οριζόντιες συγχωνεύσεις. 

Εμφανίστηκε στη δευτερογενή αγορά, όπου εκείνη την εποχή μικρές επιχειρήσεις με 

μικρό μερίδιο αγοράς συγχωνεύτηκαν με παρόμοιες επιχειρήσεις και δημιούργησαν 

μεγάλες και ισχυρές επιχειρήσεις που κυριάρχησαν στους τομείς τους και επωφελήθηκαν 

από τη μαζική παραγωγή. Χαρακτηριστικό της εποχής είναι ότι η αξία των εταιρειών που 

συγχωνεύτηκαν ήταν ίση με το 20% του ΑΕΠ της χώρας. Η έλλειψη νομοθετικών και 

θεσμικών περιορισμών από πλευράς του κράτους οδήγησε στη δημιουργία μονοπωλίων, 

όπως η General Electric, η US Steel, η DuPont και η American Tobacco μεταξύ άλλων. 

Στο τέλος αυτού του κινήματος εισήχθησαν νομοθετικοί περιορισμοί που απέτρεψαν τη 

δημιουργία μονοπωλίων στο μέλλον. 

2ο κύμα: 1910-1929, Ολιγοπώλια (merging for oligopolies) 

Σε αυτό το κύμα εμφανίζονται περισσότερο κάθετες συγχωνεύσεις κυρίως λόγω των 

περιορισμών που θεσπίστηκαν στο τέλος του πρώτου κύματος. Ξεκίνησε το 1910 και 

έληξε το 1929 όπου οι συνενώσεις συμπληρωματικών και συσχετισμένων εταιρειών 

δημιουργήσαν ολιγοπώλια. Αυτό το κύμα ήταν αρκετά μικρότερο σε μέγεθος και με 

μικρότερο αντίκτυπο στην οικονομία, αφού σε σχέση με το 20% του ΑΕΠ του 

προηγούμενου, το δεύτερο δεν έφτασε το 10% του αμερικανικού ΑΕΠ. Προς το τέλος 

αυτού του κύματος εμφανίστηκαν και οι πρώτες συγχωνεύσεις στην άλλη πλευρά του 

Ατλαντικού, στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η εκμετάλλευση εθνικών πόρων και η 
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ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας δημιουργήσαν εταιρείες που συνεχίζουν να παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία. 

3ο κύμα: 1955-1970, Μη συσχετισμένες συνενώσεις επιχειρήσεων (conglomerates) 

Αυτό το κύμα εμφανίστηκε στην αγορά των ΗΠΑ όσο και στην αγορά του Ηνωμένου 

Βασιλείου τη δεκαετία του ’50 όπου υπήρξε κατακόρυφη αύξηση της παραγωγής, τάση 

της διασποράς του κινδύνου και διαφοροποίηση των προσφερόμενων προϊόντων, όπως 

επίσης και περιορισμοί των οριζόντιων αλλά και των κάθετων συνενώσεων ως αντίμετρα 

των μονοπωλίων και ολιγοπωλίων. Έτσι, δημιουργήθηκαν εταιρείες κολοσσοί που 

δραστηριοποιούνταν σε πολλούς και διαφορετικούς κλάδους με στόχο την περαιτέρω 

ανάπτυξή τους. Οι εταιρείες επεκτάθηκαν με διαφοροποιημένα προϊόντα αλλά και σε 

διαφορετικές αγορές με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής αλλά και της 

καλύτερης ανταγωνιστικότητάς τους απέναντι σε ξένες εταιρείες. 

4ο κύμα: 1974-1990, Επιθετικές εξαγορές, συγκεντρωτικές συγχωνεύσεις 

Αυτό το κύμα χαρακτηρίζεται από μεγάλο πλήθος επιθετικών εξαγορών που 

εμφανίστηκε μετά την ύφεση του 1970 και την εξασθένιση των συνενώσεων μη 

συσχετιζόμενων επιχειρήσεων (deconglomeration) που επικρατούσε στο προηγούμενο 

κύμα, με τις επιχειρήσεις να αναζητούν την απόκτηση υψηλών κερδών σε μικρό χρονικό 

διάστημα. Λόγω της κατάστασης της οικονομίας εκείνη την περίοδο, η δημιουργία νέων 

επιχειρήσεων δεν έβρισκε εύφορο έδαφος και οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν να επενδύουν 

εκτός συνόρων σε μια μανία εξαγορών «merger mania» (Κυριαζής, 2007). 

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της εποχής, κατά τη δεκαετία του 1980 οι συνενώνεις 

στις ΗΠΑ έφτασαν τις 1400 με αξία 1.34 δις δολάρια. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι 

συγχωνεύσεις από 340 το 1985 έφτασαν τις 1165 το 1990, ποσό τριπλάσιο μέσα σε μια 

πενταετία. Αυτήν την περίοδο περίπου οι μισές από τις πιο γνωστές εταιρείες των 

Ηνωμένων Πολιτείων υπήρξαν αντικείμενο επιθετικής εξαγοράς, ενώ μεγάλα ποσά 

δαπανήθηκαν για πρώτη φορά σε διαφημιστικές καμπάνιες για την προώθηση των 

εξαγορών και τη δημιουργία θετικού κλίματος (Σουμπενιώτης & Ταμπακούδης, 2017).  

5ο κύμα:1992 - σήμερα, Παγκοσμιοποίηση και διασυνοριακές συγχωνεύσεις 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν διάφορες θεωρίες κυμάτων, με κάποιες από αυτές να 

αναφέρουν ότι το πέμπτο κύμα συνεχίζει μέχρι σήμερα, ενώ κάποιες άλλες αναφέρουν 

παραπάνω κύματα, για τα οποία θα γίνει αναφορά παρακάτω. 
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Αυτό το κύμα ξεκίνησε το 1992 με κύριο χαρακτηριστικό του την παγκοσμιοποίηση. Από 

το 1990 και μετά υπήρξε μια άρση των περιορισμών και των ελέγχων για τις διεθνείς 

συγχωνεύσεις - εξαγορές. Με την κατάργηση πολλών περιορισμών έγινε δυνατή η 

ενοποίηση των αγορών και οι επιχειρήσεις προσπάθησαν να ανταποκριθούν στις νέες 

απαιτήσεις με την επέκτασή τους σε πολλές διαφορετικές αγορές με συγχωνεύσεις και 

εξαγορές. Τη συγκεκριμένη περίοδο εμφανίζονται επίσης ιδιαίτερες αλλαγές στην αγορά 

της Ευρώπης, όπου έγιναν αρκετές μεταρρυθμίσεις στην υπάρχουσα νομοθεσία περί 

μονοπωλίων και υπήρξε γενικότερη ανάπτυξη της οικονομίας. Επίσης, χαρακτηριστικό 

αυτού του κινήματος ήταν η εξασθένιση των επιθετικών εξαγορών και η εμφάνιση 

στρατηγικών, που δικαιολογείται με την αυξημένη χρήση μετοχών ως μέσο πληρωμής 

μιας εξαγοράζουσας εταιρείας έναντι δανείων ή μετρητών. Το ποσοστό των συναλλαγών 

που περιλαμβάνουν τη χρήση μετοχών ή συνδυασμό μετοχών και χρημάτων ως πληρωμή 

αγγίζει το 70% των συναλλαγών. Στατιστικά, η αξία των συναλλαγών της δεκαετίας του 

’90 στην Αμερική εκτοξεύτηκε από 123 δις δολάρια σε 1.75 τρις μέχρι το 2000, ενώ στην 

ίδια χρονική περίοδο στην Ευρώπη έφτασε τα 1.08 τρις (Σουμπενιώτης & Ταμπακούδης, 

2017). 

Υπάρχουν βέβαια αρκετοί αναλυτές που θεωρούν ότι το συγκεκριμένο κύμα έληξε το 

2000 με την κρίση των εταιρειών «dotcom» και ότι το επόμενο κύμα ξεκίνησε το 2003, 

διήρκησε μέχρι το 2008 και έληξε με την παγκόσμια κρίση της αγοράς δανείων υψηλού 

κίνδυνου που ξέσπασε στις ΗΠΑ και επηρεάστηκε βαρύτατα και η Ελλάδα. Τέλος, 

υποστηρίζουν ότι υπάρχει ένα έβδομο κύμα που ξεκίνησε το 2014 και αφορά τις ΗΠΑ, 

περισσότερο όμως εταιρείες από αναπτυσσόμενες χώρες κυρίως της Ασίας. Ο 

τεχνολογικός κλάδος είναι αυτός με το περισσότερο ενδιαφέρον από πλευράς αξίας 

συναλλαγών και ποσότητας συγχωνεύσεων - εξαγορών. 

Συνοψίζοντας, το φαινόμενο των κυμάτων μπορεί να ξεκίνησε από τις ΗΠΑ, αλλά με την 

πάροδο του χρόνου εξαπλώθηκε αρχικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις χώρες της Ευρώπης 

και της Ιαπωνίας και τέλος στις αναπτυσσόμενες αγορές της Ασίας και της Ανατολικής 

Αμερικής. Έχουν αλλάξει ριζικά την εικόνα της αγοράς και με κάθε νέο κύμα 

εμφανίζονταν νέες ευκαιρίες και ταυτόχρονα νέες προκλήσεις για τις εταιρείες, ώστε να 

εξελιχθούν σε νέες αγορές και με διαφοροποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν επίσης και οι λήξεις των κυμάτων που συνήθως επηρεάζονταν από μια 

κρίση, είτε αυτή ήταν κρατική όπως η θέσπιση νομοθεσιών για την αποτροπή 

συγκεκριμένων συγχωνεύσεων και εξαγορών, είτε οικονομική κρίση των αγορών, είτε 

πολιτισμική κρίση των χωρών. 
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Κεφάλαιο 2: Ο κλάδος του ΙΤ(Τεχνολογίας Πληροφοριών) 

Τεχνολογία Πληροφοριών ορίζεται ο κλάδος ο οποίος ασχολείται με τη μελέτη, την 

ανάπτυξη, τη συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων και τη χρήση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών για την αποθήκευση, τη μετάδοση και τη διαχείριση δεδομένων και 

πληροφοριών. Συχνά αναφέρεται για να περιγράψει τους υπολογιστές και τα δίκτυα 

αυτών, αλλά περιλαμβάνει και άλλες τεχνολογίες όπως οι τηλεπικοινωνίες, η τηλεόραση 

κ.α. Οι πλειοψηφία των επιχειρήσεων βασίζονται πλέον στο ΙΤ και πολλές από αυτές 

έχουν ξεχωριστό τμήμα ΙΤ για την εύρυθμη λειτουργία τους. Η χρήση των ηλεκτρονικών 

πληροφοριακών συστημάτων είναι από τα σημαντικότερα εργαλεία των επιχειρήσεων 

για την καλύτερη παρακολούθηση των δραστηριοτήτων τους. 

Στον κλάδο του ΙΤ εντάσσονται πλήθος επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην 

πληροφορική τεχνολογία με διαφορετικό αντικείμενο. Παραδείγματα αποτελούν η Apple 

Inc, η Alphabet (Google), η Microsoft, η IBM, αλλά και εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου 

όπως Amazon και Alibaba που θα αναλυθεί παρακάτω, είναι μερικές εταιρείες του 

κλάδου αλλά και από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου. Ο συγκεκριμένος κλάδος 

απασχολεί συχνά την οικονομική κοινότητα για την πληθώρα των συγχωνεύσεων και 

εξαγορών που πραγματοποιούνται από εταιρείες τεχνολογίας. Μερικές από τις 

μεγαλύτερες συγχωνεύσεις - εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν σε αυτόν τον κλάδο, 

ήταν κυρίως διασυνοριακές, ενώ οι μεγαλύτερες εταιρείες δραστηριοποιούνται σε 

διάφορους τομείς και όχι αποκλειστικά με την πληροφορική τεχνολογία, παραμερίζοντας 

παλαιοτέρους κλάδους όπως ενέργειας, αυτοκινητοβιομηχανίας, πετρελαιοειδών κ.α. 

Οι εταιρίες του κλάδου βασίζονται στην παγκοσμιοποίηση και τη διεθνοποιημένη αγορά, 

όπου από τη μια πλευρά τούς προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης και 

περισσότερους εν δυνάμει πελάτες, από την άλλη έχουν πολύ πιο υψηλό ανταγωνισμό 

και από μεγάλες εταιρείες του κλάδου, αλλά και από νεοφυείς επιχειρήσεις που είναι 

ευκολότερο πλέον γι’ αυτές να βρουν επενδυτές και να εξελιχθούν ταχύτερα. 

2.1 Start ups - Νεοφυείς εταιρείες 

Ως start up ορίζεται η επιχειρηματική προσπάθεια από μια νεοϊδρυθείσα επιχείρηση που 

στοχεύει στην κάλυψη μιας ανάγκης ή ζήτησης της αγοράς με τη δημιουργία ενός 

επιχειρηματικού μοντέλου που περιλαμβάνει προϊόντα, υπηρεσίες, πλατφόρμες και 

διαδικασίες και άμεσος στόχος της είναι η εξέλιξή της με ταχύτατους ρυθμούς 

ανάπτυξης. Έγιναν ευρέως γνωστές στις αρχές του 2000 με την ίδρυση πλήθους αυτών 

στο διαδίκτυο και την κατάληξη «.com». Τα τελευταία χρόνια ο όρος έχει άμεση σχέση 
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με τον τεχνολογικό κλάδο, αφού οι πλειοψηφία των νεοφυών επιχειρήσεων επιλέγουν 

αυτόν τον κλάδο για τη δραστηριότητά τους. Έχουν μεγάλο ρίσκο αποτυχίας αλλά 

αρκετές μεγάλες επιχειρήσεις που γνωρίζουμε σήμερα ξεκίνησαν ως start up. 

Οι εταιρείες του χώρου δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις νεοφυείς επιχειρήσεις λόγω 

του ότι έχουν να προσφέρουν κάτι καινούριο και καινοτόμο στην αγορά. Έτσι, υπάρχει 

αρκετός ανταγωνισμός στις επενδύσεις όπως και στις εξαγορές επιτυχημένων start up 

επιχειρήσεων μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου, που ταυτόχρονα ανήκουν 

στις πλουσιότερες εταιρείες του κόσμου και είναι διατεθειμένες να ξοδέψουν αρκετά 

δισεκατομμύρια σε εξαγορές για την απόκτηση νέας τεχνολογίας. Σύμφωνα με τον 

οικονομολόγο Kenneth Rogoff, οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου γνωστές και ως «Big 

Tech» όπως η Amazon, η Facebook και η Google προσπαθούν να εξαλείψουν τον 

ανταγωνισμό με την απόκτηση φιλόδοξων και υποσχόμενων νεοφυών επιχειρήσεων. 

Επεσήμανε επίσης ότι σε πολλούς νέους επιχειρηματίες προσφέρονται τεράστια ποσά για 

την αγορά των εταιρειών τους με τελεσίγραφο ότι εφόσον δεν δεχτούν τη συμφωνία, η 

τεχνολογία τους μπορεί να αντιγράφει «reversed engineering» ώστε να εκτοπιστούν από 

την αγορά. 

Παρότι πλέον έχουν θεσπιστεί κανόνες και εμπόδια για την προστασία του 

ανταγωνισμού, αυτές οι τακτικές θυμίζουν την περιβόητη τακτική που ακολουθούσε η 

Microsoft όταν βασίλευε χωρίς ιδιαίτερο ανταγωνισμό στον κλάδο με το ρητό «embrace, 

extend, extinguish», δηλαδή αποδοχή, επέκταση, εξαφάνιση για νέες τεχνολογίες, αγορές 

και ανταγωνίστριες εταιρείες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Xerox που 

διέθεσε αρκετά εκατομμύρια για την επένδυση σε νεοφυείς εταιρείες με σκοπό να τις 

καταστήσει μοναδικούς παρόχους της και να τις εγκλωβίσει σε μια κατάσταση ομηρίας. 

Μέχρι πρότινος, οι αμερικάνικες επιχειρήσεις ήταν πρώτες στη λίστα απόκτησης 

νεοφυών επιχειρήσεων, όμως τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί και αρκετές 

ασιατικές, με σημαντικότερες από αυτές τους τρεις κινέζικους κολοσσούς Alibaba, 

Tencent και Baidu. 

Πλέον στην Κίνα είναι πολύ περισσότερες οι εταιρείες που εισέρχονται στο 

χρηματιστήριο απ’ ό,τι στις ΗΠΑ. Αυτό είναι εφικτό λόγω της χρηματοδότησης που 

δέχονται οι νεοφυείς εταιρείες από μεγάλες εταιρείες1. Αυτή η τακτική απόκτησης 

κεφαλαίων από αυτές τις εταιρείες από τη μια πλευρά δίνει στις εταιρείες το απαραίτητο 

                                                           
1 https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-15/china-startups-struggle-to-escape-alibaba-
and-tencent-s-shadows 
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κεφάλαιο για να αναπτυχθούν, από την άλλη εισέρχονται στο διοικητικό τους συμβούλιο 

στελέχη των επενδυτών, ενώ πολλές φορές αποφασίζουν την πορεία της επιχείρησης που 

μπορεί να μην ήταν ο στόχος των ιδρυτών της. Εμφανίζονται αρκετά συχνά περιπτώσεις 

που οι επενδύτριες εταιρείες είναι αυτές που αποφασίζουν αν μια start up θα εξελιχθεί ή 

θα παρακμάσει, όπως επίσης και αν θα την εντάξουν εξολοκλήρου στον όμιλο των 

επιχειρήσεών τους ή θα την αποσύρουν από το χρηματιστήριο ώστε να αποκτήσουν τον 

πλήρη έλεγχό τους «going private» ή αν θα τη συνενώσουν με άλλη, όπως θα 

παρουσιαστεί στο παράδειγμα της Ele.me. 
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Κεφάλαιο 3: Η περίπτωση της Alibaba 

Για την παρούσα εργασία επιλέχθηκε η περίπτωση της Alibaba Group, λόγω του μεγάλου 

ενδιαφέροντος που παρουσιάζει. Είναι μια ηλεκτρονική αγορά, μια μηχανή αναζήτησης 

και μια τράπεζα, όλα σε ένα. Είναι η μεγαλύτερη ηλεκτρονική αγορά στην Κίνα, έχοντας 

τρεις κύριες σελίδες, την Alibaba.com, την Taobao και το Tmall που αριθμούν 

εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες και εκατομμύρια εμπόρους και επιχειρήσεις. Με την 

πολιτική επενδύσεων και εξαγορών που ακολουθεί, η Alibaba Group έχει εξελιχθεί σε 

πολλούς διαφορετικούς τομείς όπου προσπαθεί να τους ενώσει και να λειτουργούν όλοι 

μαζί με κύριο σκοπό το ηλεκτρονικό εμπόριο. Πλέον, κατάφερε  να αποτελεί έναν 

τεχνολογικό κολοσσό και ανήκει στις πρώτες έξι κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως μετά 

τις αμερικάνικες Apple, Amazon, Google, Microsoft και Facebook. Αξιοσημείωτο είναι  

ότι τις πρώτες θέσεις τις καταλαμβάνουν μόνο εταιρίες τεχνολογίας. 

 

Γράφημα 1: Κορυφαίες εταιρείες βάσει κεφαλαιοποίησης. Πηγή: https://ycharts.com 

 

3.1 Ιστορία της Alibaba 

Η Alibaba Group Holding Limited, είναι ένας κινεζικός τεχνολογικός πολυεθνικός 

κολοσσός που δραστηριοποιείται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, το λιανεμπόριο, το ίντερνετ 

και την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ). Προσφέρει υπηρεσίες μεταξύ καταναλωτή-

καταναλωτή, μεταξύ εμπόρου-καταναλωτή και μεταξύ εταιρείας-εταιρείας2. Οι κύριες 

                                                           
2 http://www.alizila.com/alibaba-named-fortunes-worlds-admired-companies-list/ 
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εταιρείες του ομίλου περιλαμβάνουν τις Taobao, TMall,1688.com, AliExpress, Alimama, 

Alibaba Cloud, Youku Tudou, Ant Financial, Cianiao,  Lazada, AliPay, AliMusic, 

Alibaba Pictures, Youku Tudou Aliwangwang, AliHealth, AliSports, AutoNavi, Yahoo! 

China, Laiwang, South China Morning Post, UCWeb κ.α. 

Ιδρύθηκε το 1999 και δραστηριοποιείται σε πάνω από 200 χώρες. Είναι o μεγαλύτερος 

λιανοπωλητής και μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες Ίντερνετ και Τεχνητής νοημοσύνης 

παγκοσμίως. Τα τελευταία χρόνια έχει επεκταθεί και σε κλάδους όπως η διαδικτυακή 

χρηματοδότηση, οι Ο2Ο εταιρείες, οι ασύρματες εφαρμογές κ.α. Προσπαθεί να χτίσει 

μια πλατφόρμα που θα ενώσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SME) με την πλειοψηφία 

των χρηστών του διαδικτύου3. Μέσω αυτής της πλατφόρμας οι μικρές επιχειρήσεις 

μπορούν να ξεπεράσουν διάφορα λειτουργικά προβλήματα όπως μάρκετινγκ, φυσική 

παρουσία καταστήματος, αλλά και οι χρήστες μπορούν να ψωνίσουν από την άνεση του 

σπιτιού τους. Οι πωλήσεις της έχουν ξεπεράσει αυτές των Αμερικανών ανταγωνιστών 

της όπως το Walmart, το Amazon και το EBay μαζί (Cheng, 2017). 

Το όνομά της προέρχεται από τον ομώνυμο χαρακτήρα του αραβικού μυθιστορήματος 

«χίλιες και μια νύχτες», λόγω της παγκόσμιας αναγνωσιμότητάς του4. Σύμφωνα με τον 

ιδρυτή της εταιρείας, Jack Ma, το εμπνεύστηκε σε ένα καφέ του Σαν Φρανσίσκο και αφού 

ρώτησε διάφορους περαστικούς, όλοι του απάντησαν ότι γνώριζαν το κλασικό 

μυθιστόρημα. Έτσι φαντάστηκε και την εταιρεία του, το «σουσάμι άνοιξε» να ανοίγει τις 

πόρτες του σε επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Το 1999 ο Jack Ma και 17 συνιδρυτές 

δημιούργησαν την Alibaba Group, με την πρώτη της ηλεκτρονική σελίδα στα αγγλικά, 

Alibaba.com, μια παγκόσμια πλατφόρμα αγοραπωλησιών. Επίσης, δημιούργησαν και 

την κινεζική έκδοση, πλέον 1688.com για την εγχώρια αγορά. Η εταιρεία κατάφερε να 

συλλέξει το ποσό των 5 εκατομμυρίων δολαρίων από διάφορους επενδυτές στην πρώτη 

επενδυτική της φάση. Το 2000 έλαβε επιδότηση ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων από 

διάφορους μεγάλους επενδυτές, μεταξύ αυτών της Softbank (η οποία ήταν και ο 

μεγαλύτερος επενδυτής της), της Goldman Sachs και της Fidelity. Την επόμενη χρονιά η 

εταιρεία ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο εγγεγραμμένους χρήστες και το 2002 πέτυχε 

θετική ετήσια ταμειακή ροή. Τον Φεβρουάριο του 2004 η Alibaba Group συγκέντρωσε 

82 εκατομμύρια δολάρια από διάφορους επενδυτές, στη μεγαλύτερη δέσμευση μετοχών 

                                                           
3http://www.ejinsight.com/20140616-alibaba-logistics-global/ 
4https://blogs.wsj.com/digits/2014/05/06/alibabas-ipo-filing-everything-you-need-to-know/ 

 

http://www.ejinsight.com/20140616-alibaba-logistics-global/
https://blogs.wsj.com/digits/2014/05/06/alibabas-ipo-filing-everything-you-need-to-know/
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στον κινεζικό κλάδο του ίντερνετ, ενώ επίσης την ιδιά χρονιά δημιουργήθηκε το Alipay, 

μια πλατφόρμα για online πληρωμές, αντίστοιχη του PayPal, όπου σήμερα είναι 

ανεξάρτητη εταιρεία του ομίλου. Το 2005, ήρθε σε συμφωνία με την Yahoo!, για την 

διαχείριση της ιστοσελίδας της δεύτερης στην Κίνα, κίνηση που ανέβασε το επίπεδό της 

στα ματιά των επενδυτών. To 2009 δημιουργήθηκε το AliExpress, μια πλατφόρμα για 

την εξυπηρέτηση των κινέζων εξαγωγέων, ώστε να εξάγουν απευθείας σε καταναλωτές 

παγκοσμίως. Το 2009 ανακοίνωσε την εξαγορά της HI China, του μεγαλύτερου ISP της 

Κίνας, ενώ τον Ιούλιο και τον Αύγουστο εξαγόρασε τις Vendio και Auctiva, παρόχους 

ηλεκτρονικού εμπορίου σε μικρές επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον Νοέμβριο 

ανακοινώνεται η εξαγορά της One-Touch, πάροχου one-stop υπηρεσιών για εξαγωγείς 

της Κίνας. Το 2012 ο όμιλος αγόρασε τις μετοχές του που κατείχε η Yahoo!, ενώ το 2014 

δημιουργήθηκε το Tmall Global, μια επέκταση του Tmall, ώστε να μπορούν διεθνείς 

μάρκες να προσφέρουν τα προϊόντα τους στην κινεζική αγορά, όπως και η εξαγορά του 

60% της China Vision (πλέον Alibaba Pictures Group) εταιρείας παραγωγής 

κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών σειρών.  

Το Σεπτέμβριο του 2014 η Alibaba εισήλθε στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το 

σύμβολο «BABA» και αρχικό κόστος μετοχής τα 68$/μετοχή. Έμεινε στην ιστορία ως η 

μεγαλύτερη αρχική προσφορά μετοχής στις Η.Π.Α. και συγκέντρωσε το ποσό των 21.8 

δισεκατομμυρίων  δολαρίων5. Ολόκληρη η εταιρεία κοστολογήθηκε στα 171 δις δολάρια, 

υψηλοτέρα από την αμερικανική Amazon στα 150 δις και την Ebay στα 65 δις δολάρια. 

                                                           
5 https://www.wsj.com/articles/alibabas-ipo-priced-at-68-a-share 

1411075675?mod=WSJ_hp_LEFTTopStories 

https://www.wsj.com/articles/alibabas-ipo-priced-at-68-a-share
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Στο γράφημα παρουσιάζονται οι 10 μεγαλύτερες αρχικές προσφορές μετοχών στις 

Η.Π.Α. 

 

Γράφημα 2: Alibaba' IPO.  Πηγή:  http://www.finra.org/investors/5-biggest-us-ipos-all-time 

Η σημερινή αξία της καταγράφει πτωτική πορεία σε σχέση με τα μέσα του καλοκαιριού 

που είχε ξεπεράσει τα 500 δις δολάρια, πλέον αγγίζει περίπου τα 430 δις δολάρια6, ενώ 

αναμένεται να είναι η πρώτη κινεζική εταιρεία που θα σπάσει το φράγμα του 1 τρις τα 

επόμενα χρόνια. 

 

Γράφημα 3: Κεφαλαιοποίηση της Alibaba Group. Πηγή: https://ycharts.com/companies/BABA/market_cap 

 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί η ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει η εταιρεία στον 

οργανωτικό της σχεδιασμό. Εδώ η Alibaba χρησιμοποιεί μια μέθοδο στην οποία οι εκ 

δοθείσες μετοχές που κατέχουν οι ιδρυτές έχουν πολλαπλές ψήφους ανά μετοχή, που 

τους επιτρέπει να έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν το διοικητικό συμβούλιο που θέλουν 

οι ίδιοι αλλα όχι η πλειοψηφία των μετόχων. Χαρακτηριστικά ο David Webb είχε 

                                                           
6 https://ycharts.com/companies/BABA/market_cap 
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δηλώσει «Οι μέτοχοι είναι όπως οι κάτοικοι της Κίνας, οι οποίοι δεν έχουν κανένα λόγο 

στο πως να κυβερνείται η χώρα τους» Με αυτό τον τρόπο μπορούν να διαχειρίζονται την 

εταιρεία όπως κρίνουν οι ίδιοι καλύτερα και ήταν ένας από τους σημαντικούς λόγους που 

δεν εισήχθη η εταιρεία στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ7.  

Την ιδιά χρονιά δημιουργήθηκε το Alitrip, μια τουριστική πλατφόρμα που πλέον είναι 

γνωστή ως Fliggy. Την 11η Νοέμβριου 2015 η «single’s day», μια ημέρα προσφορών που 

είχε δημιουργήσει το 2009, απέφερε έσοδα της τάξης των 14.3 δις δολαρίων, ποσό 60% 

περισσότερο  του 2014 ενώ συνεχίζει να έχει ανοδική πορεία κάθε χρόνο, ξεπερνώντας 

πλέον τα 25 δις δολάρια για το 2017. 

 

Γράφημα 4: Γράφημα της “single’s day” ανά έτος. Πηγή: https://www.alibabagroup.com/en/news/press 

Επίσης, ανακοινώθηκε η εξαγορά της Youku, η μεγαλύτερη εξαγορά εταιρείας που θα 

αναλυθεί παρακάτω. Το 2016 ανακοινώθηκε το OS’Car, ένα λογισμικό για «έξυπνα» 

αυτοκίνητα σε συνεργασία με την SAIC Motor Co. Επίσης ανακοινώθηκε η εξαγορά του 

μεριδίου ελέγχου της Lazada, μιας εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου στη 

Νοτιοανατολική Ασία, όπου επίσης θα αναλυθεί παρακάτω.  

Το 2017 ανακοινώθηκε η μακρόχρονη συνεργασία του ομίλου με την Διεθνή επιτροπή 

Ολυμπιακών Αγώνων μέχρι το 2028. Τον Ιούνιο λάνσαρε το TMall World, για να 

εξυπηρετήσει τους κινέζους εμπόρους, εκτός Κίνας, που αριθμούν περίπου τα 100 

εκατομμύρια. Επίσης, απέκτησε την Ejoy και δημιούργησε έναν τομέα για gaming, ώστε 

                                                           
7 https://educheer.com/alibaba-organizational-structure/ 
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να δημιουργεί τα δικά της παιχνίδια και να μπορεί να ανταγωνιστεί την επίσης κινεζική 

Tencent. 

3.2 Επιχειρηματικό μοντέλο 

Από το 2017 το επιχειρησιακό μοντέλο της Alibaba είναι χωρισμένο σε τέσσερις τομείς: 

το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce business), την υπολογιστική νέφους (cloud 

computing business), την ψυχαγωγία μέσω ψηφιακών μέσων (digital media 

entertainment business) και τις λοιπές επιχειρήσεις της (Alibaba, 2017). 

Η κύρια πηγή εσόδων της είναι ακόμη οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, όπου για 

το οικονομικό έτος 2017, της απέφεραν κέρδη ύψους 19,450 εκατομμύρια δολάρια, 

αυξημένα κατά 45% σε σχέση με το 2016 και περίπου το 85% των συνολικών εσόδων 

της. Συγκεκριμένα το τέταρτο τρίμηνο του 2017 είχε έσοδα 5.6 δις δολάρια, πόσο 

αυξημένο κατά 60% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η επικεφαλής των 

οικονομικών υπηρεσιών(CFO) Maggie Wu, δήλωσε «Ανακοινώσαμε άλλο ένα έξοχο 

τρίμηνο, με αύξηση εσόδων κατά 60%, το υψηλότερο ποσοστό που πετύχαμε από την 

αρχική δημόσια προσφορά της εταιρίας» 

 

Γράφημα 5:  Έσοδα της Alibaba Group για το οικονομικό έτος 2017. Πηγή: 
https://www.alibabagroup.com/en/news/press_pdf/p170518.pdf 

 

Και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις της βέβαια αναπτύσσονται ραγδαία, όπως η υπολογιστική 

νέφους, η οποία είδε αύξηση της τάξης του 121% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά 

και έσοδα 19.450 εκατομμύρια δολάρια, ενώ τα έσοδα των εταιρειών ψυχαγωγίας 
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αυξήθηκαν κατά 271% για την ιδιά χρονιά με έσοδα 2.141 εκατομμύρια δολάρια. Οι 

λοιπές τις εταιρείες και οι πρωτοβουλίες καινοτομίας είδαν επίσης αύξηση των εσόδων 

τους κατά 65% σε σχέση με την προηγουμένη χρονιά και απέφεραν έσοδα ύψους 435 

εκατομμυρίων δολαρίων. Το συνολικά έσοδά της  ανήλθαν στα 22.994 εκατομμύρια 

δολάρια. Οι υπόλοιπες 3 κατηγορίες εταιρειών του ομίλου είναι αναπόσπαστο κομμάτι 

στο οικοσύστημά της και στόχος της για τα επόμενα χρόνια είναι εκτός από 

υποστηρικτικές στο ηλεκτρονικό εμπόριο, να γίνουν ανεξάρτητες σημαντικές πήγες 

εσόδων του ομίλου. 

 

Γράφημα 6: Ενεργοί χρήστες της Alibaba από το 2013 έως το 2017. Πηγή: 
https://www.alibabagroup.com/en/news/press 

 

3.2.1 Διασυνοριακή πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου 

Το αρχικό μοντέλο της εταιρείας ήταν απλό: να ιδρύσει μια πλατφόρμα για προμηθευτές 

και αγοραστές σε όλο τον κόσμο που να λειτουργεί 24 ώρες, 7μερες τη βδομάδα. Ο 

στόχος ήταν εξαρχής να ενώσει όλους τους εισαγωγείς και εξαγωγείς ανά τον κόσμο και 

όχι μόνο αυτούς της Κίνας. Παρακάτω παρουσιάζονται τα ετήσια έσοδα της εταιρίας από 

το ηλεκτρονικό εμπόριο από το 2013 μέχρι το 2017. Χαρακτηριστική είναι η διαφορά 

εγχώριας και παγκόσμιας αγοράς όπως και η συνεχόμενη αύξηση των εσόδων της. 
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Γράφημα 7: Ετήσια έσοδα ηλεκτρονικού εμπορίου από 2013-2017 σε εγχώρια και διεθνή αγορά. Πηγή: 
https://www.alibabagroup.com/en/news/press 

 

Β2Β (business-to-business) 

Η Alibaba.com, η κύρια εταιρεία του ομίλου, είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα στον κόσμο 

που χρησιμοποιεί μοντέλο B2B (business-to-business) για μικρές επιχειρήσεις. Είναι στα 

αγγλικά και διαχειρίζεται πωλήσεις μεταξύ εισαγωγέων και εξαγωγέων για παραπάνω 

από 240 χώρες. Η κινεζική εκδοχή το 1688.com δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει την 

εγχώρια αγορά της κίνας. Το AliExpress.com, εξυπηρετεί πελάτες που ενδιαφέρονται για 

μικρές ποσότητες σε εκπτωτικές τιμές. Στο παρακάτω διάγραμμα από τη Statista φαίνεται 

ότι η Alibaba κατέχει την πρώτη θέση για το 2018 ως ο μεγαλύτερος λιανοπωλητής της 

Κίνας κατέχοντας το 58.2% των συνολικών πωλήσεων και ακολουθεί η JD.com με μόλις 

16.3%, ενώ η Suning, η μεγαλύτερη αλυσίδα ηλεκτρονικών ειδών κατέχει μόλις το 1.9% 

και η Amazon China 0.7%.  
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Γράφημα 8: Οι κορυφαίες 10 εταιρείες λιανικού ηλεκτρονικού εμπορίου στην Κίνα. Πηγή: 
https://www.emarketer.com/content/retail-and-ecommerce-sales-in-china-2018 

 

C2C (consumer-to-consumer) 

Η Taobao.com είναι η μεγαλύτερη σελίδα ηλεκτρονικών αγορών στην Κίνα, και το 

Τmall.com, προσφέρει αρκετά μεγάλη γκάμα προϊόντων «no-name» από μικρούς 

πωλητές στην αναδυομένη κινεζική μεσαία τάξη. Η τακτική που ακολούθησε η Alibaba 

για την εξάπλωση του Taobao ήταν η επονομαζόμενη «first free then profitable». Με 

αυτόν τον τρόπο έστειλε ένα άμεσο μήνυμα στους επενδυτές της αλλα και στην 

αμερικάνικη Ebay, που είχε ήδη παρουσία στην κινεζική αγορά και η μετοχή της έπεσε 

κατά 6% μετά την ανακοίνωση. Η Ebay έχασε μεγάλο μερίδιο της αγοράς, αν και 

αφαίρεσε τις χρεώσεις από τους συνεργάτες της (Erisman, 2015). 

B2C (business-to-consumer) 

To Tmall είναι το μεγαλύτερο κέντρο για ιντερνετικές αγορές B2C στην Κίνα. H εταιρεία 

λειτουργεί ως πλατφόρμα για άλλες εταιρείες να πουλήσουν τα προϊόντα τους. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το «singles day» όπου τα 25δις δολάρια σε πωλήσεις, 

ήταν στο TMall και προήλθαν από την Apple, τη Nike, την Costco και την Gerber μέσω 

της πλατφόρμας της Alibaba (Laubscher, 2018). 
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3.2.2 Υποστηρικτικές πλατφόρμες 

Οι υποστηρικτικές πλατφόρμες της Alibaba περιλαμβάνουν την Alibaba Cloud, την 

Alimama και λογισμικό για τη διαχείριση του δικτύου logistics του ομίλου. Το Alibaba 

Cloud δημιουργήθηκε κυρίως για την έρευνα και ανάπτυξη σε τομείς του cloud 

computing, big data και cloud storage8. Με αυτή την τεχνολογία κατάφερε να 

υποστηρίξει την καμπάνια του Taobao «double 11» επιτρέποντας σε εκατοντάδες 

εκατομμύρια χρήστες να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα και να μπορέσουν να 

ολοκληρώσουν απρόσκοπτα τις αγορές τους. Το 2005 εξαγόρασε την Yahoo China, όπου 

ανέπτυξε πλήρως την μηχανή αναζήτησης δημιουργώντας τη δική της με την ονομασία 

Alibaba Cloud Search. Η Alimama είναι μια διαφημιστική πλατφόρμα C2C που 

εξυπηρετεί μικρού και μεσαίου μεγέθους εμπόρους στο Taobao. Το Alisoft είναι μια 

εφαρμογή για αντιπροσώπους, όπου επιτρέπει την άμεση επικοινωνία πελατών με την 

τεχνική υποστήριξη του Taobao. Με την ανάπτυξη των υποστηρικτικών πλατφορμών, το 

μοντέλο πληρωμών έχει μεταμορφωθεί πλήρως. Τέλος με τo δίκτυο της Cainiao, 

προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες, αλλά και υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας σε 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συνεργάζονται μαζί της και δεν έχουν τη δυνατότητα 

δικού τους συστήματος.  

3.2.3 Χρηματοοικονομική πλατφόρμα 

Η χρηματοοικονομική πλατφόρμα αντιπροσωπεύεται από την Ant Financial Services 

Group, όπου στόχος της είναι να προσφέρει οικονομικές υπηρεσίες σε μικρές εταιρείες 

και καταναλωτές. Στην Ant ανήκουν, μεταξύ άλλων, η Alipay, το Aliwallet, η Yuqinbao 

η Sesame Credit, η Zhaocaibao και η Ant micro loan. To 2008, λόγω της αδυναμίας των 

κρατικών τραπεζών να στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους καταναλωτές 

με δάνεια ο Jack Ma ανακοίνωσε «αν δεν αλλάξουν οι τράπεζες, θα τις αλλάξουμε εμείς», 

οπότε και λάνσαρε την πλατφόρμα της Alipay και των υπηρεσιών της (Tse, 2015). 

Σήμερα η Alipay είναι η κορυφαία πλατφόρμα πληρωμών στην Κίνα (Yang, 2017). 

Μέσω στρατηγικών συνεργασιών με τράπεζες, χρηματοοικονομικά ινστιτούτα, 

διαδικτυακούς πωλητές και καταστήματα έχει επεκταθεί ευρέως, όπως έχει επεκταθεί και 

το μέγεθος των συναλλαγών που διεκπεραιώνονται.  

 

 

                                                           
8 https://www.crunchbase.com/organization/alibaba 
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3.2.4 Λοιπές επιχειρήσεις 

Με τη συνεχόμενη ανάπτυξη και εξέλιξη της βιομηχανίας του Διαδικτύου, η Alibaba έχει 

να ανταγωνιστεί τις άλλες δυο μεγάλες εταιρείες του κλάδου στην Κίνα, την Tencent και 

την Baidou. Για αυτό τον λόγο η Alibaba άρχισε να επενδύει σε διαφορετικού είδους 

εταιρείες όπως κοινωνικά δίκτυα, διαδικτυακή χαρτογράφηση, διαδικτυακό τουρισμό, 

περιηγητές, αλλά μπήκε και στη βιομηχανία της μουσικής, του κινηματογράφου κ.α. 

Εν κατακλείδι, η Alibaba έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ παραπάνω από μια πλατφόρμα 

ηλεκτρονικού εμπορίου και έχει δημιουργήσει ένα οικοσύστημα, με το ηλεκτρονικό 

εμπόριο στο κέντρο του, όπου όλοι οι υπόλοιποι τομείς συμβάλλουν στην ανάπτυξή του. 

 

3.3 Επενδύσεις του ομίλου  

H Alibaba επενδύει αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια σε νεοφυείς, αλλά και σε άλλες 

εταιρείες κάθε χρόνο και σύμφωνα με ρητό της: «οι Σ&Ε και οι επενδύσεις γίνονται 

πάντα για στρατηγικούς και ποτέ για οικονομικούς λόγους». Από το 2010 και μετά 

υπάρχει μια τεράστια αύξηση των επενδύσεών της και πιο συγκεκριμένα το 2013 

επένδυσε 1 δις δολάρια, το 2014 1.7 δις, ενώ το 2015 12.9 δις, το 2016 10 δις και το 2017 

11δις9.

 

Γράφημα 9:  Σύνολα επενδύσεων της Alibaba τα τελευταία χρόνια. Πηγή: https://www.techinasia.com/2017-alibaba-

investments 

                                                           
9 https://www.techinasia.com/2017-alibaba-investments 
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Από την κατακόρυφη αύξηση των συνολικών ετήσιων επενδύσεών της μπορεί κανείς να 

καταλάβει την επεκτατική στρατηγική που ακολουθεί την τελευταία τριετία. Οι 

πλειοψηφία των επενδύσεων γίνεται στην Νοτιοανατολική Ασία και στην Ινδία, αλλά και 

σε άλλες αγορές της Ασίας, όπου δεν έχει εξελιχθεί ακόμα το e-commerce και δεν 

υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Παρακάτω θα αναλυθούν οι σημαντικότερες επενδύσεις 

της εταιρείας τα τελευταία χρόνια βάσει της χρηματικής τους αξίας. 

Το 2015 η Alibaba ανακοίνωσε ότι επένδυσε το ποσό των 4.63 δις δολαρίων στην Suning, 

τον μεγαλύτερο offline ανταγωνιστή της. Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Alibaba 

απέκτησε το 19.9% των μετοχών της. Η Suning είναι ένας γίγαντας του κλάδου που 

αριθμεί πάνω από 1600 καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών σε πάνω από 289 πόλεις της 

Κίνας. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, περίπου τα μισά (2.28 δις) ήταν σε 

μετοχές της Alibaba, όπου έλαβε η Suning το 1.1% (Jon Russell, 2015). Επίσης, η Suning 

απέκτησε πρόσβαση στο δίκτυο της Cainiao, όπου σε συνεργασία με το δικό της δίκτυο 

διανομών και logistics που καλύπτει ήδη το 90% της Κίνας, οι πελάτες τους 

επωφελήθηκαν με ακόμα γρηγορότερες διανομές, αλλά και το Alipay εισήχθη ως επιλογή 

στον τρόπο πληρωμής των καταστημάτων της Suning. Από την άλλη πλευρά, η Alibaba 

απέκτησε πρόσβαση σε φυσικά after-sales καταστήματα της Suning, τα οποία αριθμούν 

πάνω από 3000 για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών της Alibaba. Με αυτή την κίνηση 

η Alibaba έδειξε πόσο προσηλωμένη είναι στο να καθιερώσει το online-to-offline και ένα 

νέο τρόπο εμπορίου για το μέλλον της Κίνας, αλλά έδειξε και μια στροφή στην τακτική 

που θα ακολουθήσει, όπου σε σχέση με το παρελθόν που είχε στόχο να κλείσει τα offline 

καταστήματα των ανταγωνιστών της, πλέον δείχνει την τάση να τα ενσωματώσει σε μια 

νέα εμπειρία για τον καταναλωτή. Ο πρόεδρος της Suning, Zhang Jindong, δήλωσε: 

«Αυτή η συνεργασία σηματοδοτεί μια νέα τάση στην εποχή του Διαδικτύου και την 

ενδυνάμωση των παραδοσιακών καταστημάτων της Κίνας με την βοήθειά του». Μετά 

την ανακοίνωση της συμφωνίας η μετοχή της Suning αυξήθηκε κατά 10%. 

Το 2017, η κυριότερη επένδυσή της ήταν τα 2.9 δις για το 36% στην Sun Art Retail Group 

(OTCMKTS:SURRY), μια κινεζική εταιρεία που λειτουργεί σούπερ-μάρκετ με διάφορα 

εμπορικά σήματα όπως το RT-Mart, Auchan κ.α. Η επένδυση αυτή ήρθε λίγους μήνες 

μετά την αντίστοιχη κίνηση της Amazon, όπου απέκτησε την Whole foods στις Η.Π.Α. 

Σύμφωνα με δήλωση της Alibaba θέλει να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί η κλασική 

λιανοπώληση και να ενσωματώσει την τεχνολογία για καλύτερη διαχείριση των 

αποθεμάτων, αλλά και μεγαλύτερα κέρδη, ποιο συγκεκριμένα ο CEO της Alibaba Daniel 

Zhang είχε δηλώσει: «Τα φυσικά καταστήματα αποτελούν ένα απαραίτητο κομμάτι των 
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καταναλωτών και πρέπει να ενισχυθούν μέσω της τεχνολογίας και της 

προσωποποιημένης υπηρεσίας στην ψηφιακή οικονομία» (Hannam, 2017). 

Επίσης την ίδια χρονιά απέκτησε το 51%, της Cainiao. Η Alibaba κατείχε ήδη το 47% 

της εταιρείας, αλλά πέρυσι αποφάσισε να αποκτήσει την πλειοψηφία των μετοχών σε μια 

από τις μεγαλύτερες εταιρείες logistics της Κίνας επενδύοντας 807 εκατομμύρια δολάρια. 

Χαρακτηριστικό της Cainiao είναι ότι χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένη γραμμή για τη 

διαχείριση των δεμάτων με ρομπότ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η Alibaba 

έχει σκοπό να επενδύσει περίπου 15 δις δολάρια μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, ώστε να 

μπορέσει να εκπληρώσει τον στόχο της στο να παραδίδει πακέτα εντός Κίνας μέσα σε 24 

ώρες και μέσα σε 72 ώρες στον υπόλοιπο κόσμο (Webb, 2017). 

Επίσης, επένδυσε το ποσό του 1.1 δις δολαρίων στην ινδονησιακή startup Tokopedia, μια 

εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου αντίστοιχη της Taobao. Ιδρύθηκε το 2009 όπου μέσω 

της πλατφόρμας της επιτρέπει σε μικρές επιχειρήσεις αλλά και μεγάλες φίρμες να πωλούν 

στην αγορά της Ινδονήσιας (Russell, 2017). Ο CEO και ιδρυτής της εταιρείας William 

Tanuwijaya δήλωσε: «Πάντα είχαμε την Alibaba ως πρότυπο και δάσκαλό μας και πλέον 

την καλωσορίζουμε ως επενδυτή μας και πιστεύουμε ότι μέσω της συνεργασίας μας η 

Tokopedia θα αναπτυχθεί και εκπληρώσει τους στόχους της μέσω της τεχνολογίας». Με 

την κίνηση αυτή η Alibaba φαίνεται πως θέλει να κυριαρχήσει στο μεγαλύτερο κομμάτι 

της Νοτιοανατολικής Ασίας.  

Επένδυσε επίσης 700 εκατομμύρια δολάρια στην Ofo, κορυφαία εταιρεία ενοικίασης 

ποδήλατων μέσω εφαρμογής στην Κίνα. Η Ofo δραστηριοποιείται σε 15 χώρες με 

παρουσία σε πάνω από 180 πόλεις και 25 εκατομμύρια καθημερινούς χρήστες. H Big 

Basket είναι μια ινδική startup που και αυτή δραστηριοποιείται στα είδη σούπερ μάρκετ. 

Έλαβε την χρηματοδότηση των 280 εκατομμύριων ώστε να μπορέσει να ανταγωνιστεί 

την Amazon με την Amazon Now υπηρεσία που προσφέρει εκεί10. Η Magic Leap έλαβε 

το ποσό των 793 εκατομμυρίων δολαρίων στον τρίτο γύρο επενδύσεων, από διάφορους 

επενδυτές με κυριότερο την Alibaba. Αργότερα αποδείχθηκε ότι η εταιρεία είχε 

καταθέσει ψευδή στοιχεία για την τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας που 

ανέπτυσσε και ότι βρίσκεται αρκετά πίσω σε σχέση με ανταγωνίστριες του κλάδου, όπως 

η Microsoft. H Weibo, μια εταιρεία micro-blogging, έλαβε 135 εκατομμύρια δολάρια και 

η Alibaba αύξησε το ποσοστό της στα 31.5%, κατά 1.4% έναντι 45 δολαρίων ανά μετοχή. 

                                                           
10 https://www.business-standard.com/article/companies/alibaba-s-biggest-investments-in-2017-

117122600203_1.html 
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Η μεγαλύτερη επένδυση για τη φετινή χρονιά αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 157 δις 

δολαρίων και αφορά τις «cashless» αγορές στην Κίνα. Μέσω της Alipay, οι καταναλωτές 

έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν εμπορεύματα από πωλητές του δρόμου, και να 

πληρώνουν με το κινητό τους μέσω της εφαρμογής. Όσοι έμποροι επιθυμούν να 

αποκτήσουν αυτή τη δυνατότητα πληρωμής, εγγράφονται στο σύστημα της Alipay και 

αποκτούν ένα μοναδικό κωδικό (Rode) - αυτό το νέο είδος ονομάζεται «code vendors». 

Η επένδυση αφορά την ακόμη περαιτέρω διάδοση του συγκεκριμένου τρόπου πληρωμής 

αλλά και την οικονομική ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που θέλουν να μπουν στο 

πρόγραμμα, μέσω δανείων, ώστε να έχουν κεφάλαιο κίνησης (McLaughlin, 2018). 

3.3.1 Λόγοι των επενδύσεων 

Όπως εχει αναφερθεί ξανά, η Alibaba τα τελευταία χρόνια επενδύει μεγάλα πόσα σε 

διαφόρων ειδών εταιρείες με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος που θα 

εχει στο επίκεντρο του το ηλεκτρονικό εμπόριο με τις δυο μεγαλύτερες εταιρείες του 

ομίλου, την TMall και την Taobao και ως εταιρείες- δορυφόρους μια πληθώρα εταιρειών 

που θα λειτουργούν ανεξάρτητα αποφέροντας σημαντικά έσοδα στον όμιλο, αλλα 

ταυτόχρονα θα προωθούν και θα διευκολύνουν το ηλεκτρονικό εμπόριο στους χρήστες 

τους. Συγκεκριμένα, με την Suning απέκτησε φυσική παρουσία σε ένα τεράστιο δίκτυο 

καταστημάτων που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της Κίνας. Σκοπός αυτής της 

συμφωνίας ήταν να επωφεληθούν και οι δυο εταιρείες καθώς η Suning δεν είχε τα 

κατάλληλα εφόδια και γνώσεις για να στηρίξει το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως 

αποδεικνύεται και από τις πωλήσεις τις μέσω Διαδικτύου με 1.9% και η Alibaba δεν 

χρειάστηκε να δημιουργήσει φυσικό δίκτυο καταστημάτων για να ανταγωνιστεί την 

JD.com, που σε αυτή την περίπτωση υπερτερούσε της Alibaba.  

Με την επένδυση στη Sun Art απέκτησε πρόσβαση στα νοικοκυριά της Κίνας. Τα 

σούπερ-μάρκετ είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των καταναλωτών. 

Με την παρουσία της εκεί θα μπορέσει να προωθήσει τις υπηρεσίες της όπως η Alipay 

για online πληρωμές, αλλα και να εξελίξει τη λειτουργία των παραδοσιακών 

καταστημάτων με την τεχνογνωσία της στις νέες τεχνολογίες όπως στην τροφοδοσία, τα 

logistics, τη διαφήμιση κ.α. 

Με την αγορά της πλειοψηφίας των μετοχών της Cianiao, η Alibaba στοχεύει στην 

εξέλιξη της εταιρείας αλλά και στην πλήρη ενσωμάτωσή της στο οικοσύστημα της. Με 

αυτή της κίνηση η Alibaba θα εχει δικά της μέλη στο διοικητικό συμβούλιο αλλα και σε 

θέσεις ευθύνης, ώστε οι στόχοι της να ευθυγραμμίζονται με αυτούς του ομίλου όπως και 

η ανάληψη της Cianiao του συνόλου των logistics του ομίλου. 
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Με την επένδυση στην Tokopedia ο στόχος της Alibaba είναι να αποκτήσει πρόσβαση 

στην αγορά της Ινδονησίας, η οποία θεωρείται από της μεγαλύτερες ανερχόμενες αγορές 

στην Ασία. Επίσης κατάφερε να επιφέρει ένα σημαντικό πλήγμα στον άμεσο 

ανταγωνιστή της, την JD.com μια εταιρεία της Tencent, όπου ήταν και αυτή σε 

συνομιλίες για επένδυση στην Tokopedia. Με αυτό τον τρόπο αποκτά πρόσβαση σε ένα 

ήδη έτοιμο δίκτυο στην Ινδονήσια, όπου με την τεχνογνωσία της μπορεί να βοηθήσει την 

εταιρεία να αναπτυχθεί ραγδαία και να κατακτήσει ένα μεγάλο κομμάτι της 

Νοτιοανατολικής Ασίας, σε συνδυασμό με την Lazada όπου και αυτή πλέον ανήκει 

εξολοκλήρου στον όμιλο. 

Με τις υπόλοιπες επενδύσεις στις Ofo, Big Basket και Magic Leap, δείχνει ότι στόχος 

της είναι να επενδύσει σε όσες περισσότερες νεοφυείς εταιρείες μπορεί όσο είναι ακόμα 

σε πρώιμο στάδιο. Αυτή η τακτική ενέχει αρκετούς κινδύνους, όπως αναφέρθηκε 

νωρίτερα στο παράδειγμα της Magic Leap όπου η εταιρεία αποδείχθηκε ότι ξεγέλασε 

τους επενδυτές της και δεν ήταν έτοιμη να προσφέρει το προϊόν της στην αγορά. Με αυτή 

την τακτική η Alibaba θα είναι σε πλεονεκτική θέση εάν κάποιες από αυτές τις εταιρίες 

καταφέρουν και να εκπληρώσουν τους στόχους τους και αποκτήσουν σημαντικό μερίδιο 

της αγοράς. Η Alibaba προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση σε διάφορους κλάδους όπως 

παραδοσιακά σούπερ-μάρκετ, εξελιγμένες εταιρείες ενοικίασης ποδηλάτων, 

αυτοκίνητων όπου με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να προωθήσει τις κύριες πλατφόρμες 

της σε διαφορετικά είδη καταναλωτών. 

Επίσης ένας πολύ σημαντικός λόγος αυτών των επενδύσεων είναι η συνεισφορά τους στη 

συλλογή δεδομένων. Η Alibaba εχει εξελίξει τη διαχείριση των Big Data σε βαθμό που 

ανταγωνίζεται πλέον τη Google(τη μεγαλύτερη εταιρεία συλλογής δεδομένων). Μέσω 

των διαφορετικών εταιρειών της συλλέγει διάφορα είδη δεδομένων για τις προτιμήσεις 

των πελατών της, όπου μετά τα χρησιμοποιεί για την προβολή εξατομικευμένων 

διαφημίσεων για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω των πλατφορμών της. 

Πολύ σημαντικό πλεονέκτημα είναι η Alipay και το ποσό διαδεδομένη είναι ως τρόπος 

πληρωμών, μιας και έτσι αποκτά μια σφαιρική άποψη των καταναλωτών της, πράγμα 

που από πολλούς είναι κατακριτέο, αλλα η νομοθεσία της Κίνας είναι ακόμα ελαστική 

σε αυτόν τον κλάδο, σε σχέση με άλλες αγορές όπως την Ε.Ε και τις Η.Π.Α. 

Τέλος με τις επενδύσεις αυτές η Alibaba δείχνει την πρόθεσή της να γίνει κάτι πολύ 

παραπάνω από μια πλατφόρμα ηλεκτρονικών πωλήσεων. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον στο 

μέλλον, ποιες από αυτές τις εταιρείες θα τις εντάξει πλήρως στο οικοσύστημά της και θα 
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την βοηθήσουν ακόμη περισσότερο στην εξάπλωση των υπηρεσιών της με νέους τρόπους 

και σε νέες αγορές. 

Αρκετοί αναλυτές βέβαια χαρακτηρίζουν αυτή την επεκτατική στρατηγική  της, δηλαδή 

το να  επενδύει σε τόσο διαφορετικούς κλάδους ως «blind expansion», με την υπερβολική 

αυτοπεποίθηση των εκάστοτε διευθυντών να επιφυλάσσει κινδύνους για το μέλλον 

της(Wei, 2018). 
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3.4 Περιπτώσεις Σ/Ε στην Κίνα 

Οι περιπτώσεις εξαγορών που επιλέχθηκαν απασχόλησαν τον διεθνή Τύπο, την εγχώρια 

αγορά της Κίνας αλλά και υπόλοιπες αγορές της Ασίας, δείχνουν όμως και την επιθετική 

στρατηγική που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια η Alibaba ώστε να κατακτήσει την 

πλειοψηφία της Ασιατικής αγοράς και να εξελίξει το οικοσύστημά της. 

3.4.1 Youku Tudou (‘YouTube of China’) 

 

Είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες ψυχαγωγίας και πολυμέσων στην Κίνα, η οποία 

επιτρέπει στους χρήστες της να αναζητούν, να παρακολουθούν και να μοιράζονται 

υψηλής ποιότητας βίντεο μεταξύ συσκευών (Youku.com). Έχει περίπου 580 

εκατομμύρια διαφορετικούς χρήστες κάθε μήνα11. Ιδρύθηκε τη 1η  Μαρτίου 2003 από 

τον Victor Koo με έδρα την Σαγκάη της Κίνας. Το 2012 η Youku ήρθε σε συμφωνία με 

την Tudou, την αμέσως μικρότερη εταιρεία βίντεο-περιεχομένου (NASDAQ:TUDO), για 

την απορρόφηση της δεύτερης με συναλλαγή μετοχή-για-μετοχή και τη συγχώνευση των 

δυο μεγαλύτερων κινέζικων εταιρειών του κλάδου με την επωνυμία Youku Tudou, Inc. 

Ο μηνιαίος αριθμός των ξεχωριστών επισκεπτών αυξήθηκε από περίπου 182 

εκατομμύρια το 2010, σε 227 εκατομμύρια τον Μάιο του 2013 μετά τη συγχώνευση, 

σύμφωνα με το iResearch.  

Τα ηλεκτρονικά προϊόντα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του ηλεκτρονικού εμπορίου, γι’ 

αυτό και η Alibaba προχώρησε στην εξαγορά της, ώστε να προσφέρει βίντεο-

περιεχόμενο στους πελάτες της, όπως κάνει και η άμεση ανταγωνίστρια της Amazon.com 

με το Prime video.  

3.4.1.1 To χρονικό της εξαγοράς  

Η Alibaba αρχικά επένδυσε στην ιστοσελίδα το 2014, πληρώνοντας $30,50 ανά μετοχή 

για το ποσοστό του 18% της εταιρείας, ποσό που ανήλθε στα 1.2 δισεκατομμύρια 

δολάρια.12 Έπειτα αγόρασε το υπόλοιπο 82% έναντι 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια, $27,6 

ανά μετοχή. Το σύνολο της εξαγοράς ανήλθε στα $4,4δισεκατομυρια13. Η εταιρεία 

                                                           
11 https://money.cnn.com/2015/11/06/technology/alibaba-youku-tudou-video/index.html 
12 https://deadline.com/2015/11/alibaba-completes-acquisition-of-youku-tudou-1201610419/ 
13 https://money.cnn.com/2015/11/06/technology/alibaba-youku-tudou-video/index.html 
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κοστολογήθηκε στα 5.4 δισεκατομμύρια δολάρια από την Alibaba, ενώ η ίδια και το 

Yunfeng fund του Jack Ma κατείχαν περίπου το 1/5 της εταιρείας. 

Λόγω της αλματώδους ανάπτυξης των εταιρειών του κλάδου και της προσπάθειάς τους 

να κυριαρχήσουν στον χώρο αλλά και να βελτιώσουν την τεχνολογία τους, ειδικά στις 

κινητές συσκευές (smartphones/tablets), δεν μπορούσαν να παρουσιάσουν κέρδη. 

Συγκεκριμένα, για το ημερολογιακό έτος 2014 η Youku Tudou, παρουσίασε ζημία 135 

εκατομμύριων δολαρίων, αυξημένη σε σχέση με του προηγουμένου έτους, η οποία 

ανήλθε σε 92 εκατομμύρια δολάρια. 14  

3.4.1.2 Η πρόταση 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας Youku Tudou 

Inc.(Nyse: Yoku), η εταιρεία έλαβε μη δεσμευτική πρόταση από την Alibaba Group 

Holding Limited για συναλλαγή “going private” την 16η Οκτωβρίου 2015. Στη συμφωνία 

η Alibaba ζήτησε να αποκτήσει όλες τις εκκρεμείς μετοχές της εταιρείας 

συμπεριλαμβανομένων και των αμερικανικών μετοχών θεματοφύλακα (“ADSs”, 

American depositary shares) όπου έκαστη αποτελεί 18 κοινές μετοχές της εταιρείας, 

έναντι 26.6 USD ανά ADS μετοχή σε μετρητά.  

Η τιμή της προσφοράς ορίζεται με πριμοδότηση περίπου 30.2% υπερ το άρτιο, έναντι της 

τιμής κλεισίματος των ADS, όπως αναφέρεται από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης 

(NYSE) στις 15 Οκτωβρίου του 2015, την τελευταία μέρα αγοραπωλησιών πριν την 

ανακοίνωση και πριμοδότηση 44.5% υπέρ το άρτιο, στη μέση τιμή κλεισίματος τους 

τελευταίους τρεις μήνες. 

Την ίδια ημέρα ορισμένοι μέτοχοι μεταξύ των οποίων και ο Victor Koo, ιδρυτής και 

διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, συμφωνήσαν να ψηφίσουν υπέρ της συναλλαγής. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκρότησε μια ειδική επιτροπή αποτελούμενη από δύο 

ανεξάρτητους διευθυντές, τον κ. Jonathan Jia Zhu και τον κ. Jixun Foo, για να εξετάσουν 

τη συναλλαγή. Η ειδική επιτροπή διατήρησε ανεξάρτητους νομικούς και οικονομικούς 

συμβούλους για να τη βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία15. 

 

 

                                                           
14 https://variety.com/2016/biz/asia/alibaba-completes-youku-tudou-takeover-1201746908/ 
15 https://www.prnewswire.com/news-releases/youku-tudou-announces-receipt-of-preliminary-

nonbinding-going-private-proposal-from-alibaba-group-300161073.html 

https://variety.com/2016/biz/asia/alibaba-completes-youku-tudou-takeover-1201746908/
https://www.prnewswire.com/news-releases/youku-tudou-announces-receipt-of-preliminary-nonbinding-going-private-proposal-from-alibaba-group-300161073.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/youku-tudou-announces-receipt-of-preliminary-nonbinding-going-private-proposal-from-alibaba-group-300161073.html
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3.4.1.3 Η ολοκλήρωση της συναλλαγής  

Η Youku Tudou Inc. ανακοίνωσε την 5η Απρίλιου 2016 την ολοκλήρωση της 

συγχώνευσής της  με την Ali YK Subsidiary Holding Limited, θυγατρική κατά 100% της 

Ali YK Investment Holding Limited, σύμφωνα με την προηγούμενη ανακοίνωση 

συμφωνίας και σχεδίου συγχώνευσης με ημερομηνία 6 Νοεμβρίου 2015, μεταξύ της 

Youku Tudou Inc και της Alibaba Investment Limited. Ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης, 

η Εταιρεία έπαυσε να είναι εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο και έγινε θυγατρική 

κατά 100% της Alibaba Group16. 

Σύμφωνα με τον CEO της Alibaba Daniel Yong Zhang, «τα ηλεκτρονικά προϊόντα και 

συγκεκριμένα το βίντεο-περιεχόμενο είναι εξίσου σημαντικά όσο και τα φυσικά αγαθά 

στο ηλεκτρονικό εμπόριο και η υψηλής ποιότητας βίντεο περιεχομένου της Youku θα 

είναι ένα από τα σημαντικότερα εφόδια της Alibaba στο μέλλον». 

3.4.1.4 Λόγοι που οδήγησαν στην εξαγορά 

Ίσως ο σημαντικότερος λόγος της εξαγοράς είναι η σημασία του βίντεο και της μεγάλης 

κατανάλωσης βίντεο-περιεχομένου στις φορητές συσκευές. Η τηλεόραση πλέον 

θεωρείται απαρχαιωμένος τρόπος κατανάλωσης περιεχομένου και η Alibaba θέλησε να 

μπει από νωρίς σε αυτόν τον κλάδο. Αν και δεν είναι φυσικό αγαθό, εξακολουθεί να είναι 

ψηφιακό αγαθό και να αποτελεί κομμάτι του e-commerce. Ήδη η Youku προσέφερε μια 

υπηρεσία «buy-what-you-watch» όπου ο θεατής μπορούσε να αγοράσει τα ρούχα που 

φορούσαν οι ηθοποιοί. Έτσι, μετά την εξαγορά θα μπορέσει να την εντάξει στις 

υπηρεσίες της δικιάς της πλατφόρμας. 

Επίσης, ήδη έχει αρχίσει να προβάλει απευθείας δίκες της παράγωγες από την Alibaba 

Pictures Group μέσω του Youku όπου δεν απαιτούνται ειδικές συμφωνίες περί 

δικαιωμάτων και έτσι να έχει μεγαλύτερα κέρδη, κάτι που κάνει το αμερικανικό Netflix. 

Αυτή είναι η μεγαλύτερη εξαγορά που έχει κάνει ως τώρα η Alibaba και μια απ’ τις 

μεγαλύτερες στον κλάδο της τεχνολογίας. 

 

 

 

                                                           
16 https://www.prnewswire.com/news-releases/youku-tudou-announces-completion-of-merger-

300246371.html 

https://www.prnewswire.com/news-releases/youku-tudou-announces-completion-of-merger-300246371.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/youku-tudou-announces-completion-of-merger-300246371.html
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3.4.2 ELE.ME 

 

Η Ele.me που μεταφράζεται ως “hungry now?” είναι η μεγαλύτερη κινεζική εταιρεία που 

δραστηριοποιείται στον χώρο της διαδικτυακής παράδοσης φαγητού (online food 

delivery service) - ο συγκεκριμένος κλάδος συχνά αναφέρεται ως online-to-offline 

(O2O). Ιδρύθηκε το 2008 από δυο φοιτητές, τον Mark Zhang και Jack Kang, στο 

Πανεπιστήμιο Jia Tog της Σανγκάης. Η εταιρεία εξυπηρετεί πάνω από 2000 πόλεις της 

Κίνας, με πάνω από 1.3 εκατομμύρια καταστήματα στην πλατφόρμα της.  

To 2016 η Alibaba μαζί με τη θυγατρική της, Ant Financial, επένδυσαν το ποσό των 350 

εκατομμύριων στην εταιρεία παρόλο που η Alibaba είχε ήδη αντίστοιχη εταιρεία στον 

κλάδο, την Koubei. Ο συγκεκριμένος κλάδος του online food delivery, είναι αρκετά 

απαιτητικός και ήδη αντιμάχονται τεράστιες εταιρείες όπως η Alibaba, η Baidu αλλά και 

η Tencent. Με αυτή την κίνηση η Alibaba έδειξε ότι θέλει να πάρει μεγαλύτερο μερίδιο 

της αγοράς, ακόμα και αν αυτό σήμαινε να επενδύσει σε ανταγωνίστρια εταιρεία. 

Το Δεκέμβριο του ιδίου έτους η Alibaba δήλωσε ότι συμφώνησε να επενδύσει το ποσό 

των 1.25 δις δολαρίων για το 27.7% των μετοχών της Ele.me17. 

Το 2017 απέκτησε το 43% της εταιρείας μαζί με την Ant Financial πληρώνοντας μετρητά 

και εκτοπίζοντας την Baidu από μέτοχο18. H Ele.me ήρθε σε συμφωνία με την Baidu 

ώστε να αγοράσει την Waimea, εταιρεία της δεύτερης, η οποία ήταν άμεση 

ανταγωνίστριά της, έναντι 800 εκατομμύριων δολαρίων19. 

Τον Απρίλιο του 2018 η Alibaba ανακοίνωσε την εξαγορά της Ele.me έναντι του ποσού 

των 9.5 δις δολαρίων20 και την τοποθέτηση του αντιπροέδρου του ομίλου Wang Lei, στη 

θέση του Διευθύνοντος συμβούλου της Ele.me, ενώ ο Jack Kang έγινε πρόεδρος της 

εταιρείας. Με αυτή την κίνηση δείχνει πόσο σοβαρά βλέπει αυτή την εξαγορά, αλλα και 

την πρόθεσή της να εξελίξει την εταιρεία γρήγορα και με σωστές βάσεις. 

                                                           
17 https://www.reuters.com/article/us-alibaba-ele-me/alibaba-ant-financial-invest-1-25-billion-

in-china-online-food-delivery-firm-ele-me-idUSKCN0XA0YS 
18 https://www.themiddlemarket.com/articles/alibaba-takes-control-of-eleme-to-expand-in-

chinese-food-delivery-market?tag=00000158-2542-dc8a-ab78-67ce925e0000 
19 https://www.wsj.com/articles/baidu-is-selling-takeout-delivery-business-to-alibaba-backed-

ele-me-1503322890?mg=prod/accounts-wsj 
20 https://www.forbes.com/sites/ywang/2018/04/03/chinese-e-commerce-giant-alibaba-acquires-

ele-me-in-9-5b-deal/#434acefb357c 
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3.4.2.1 Λόγοι που οδήγησαν στην εξαγορά 

Αυτή η απόκτηση της Alibaba δείχνει ένα νέο δρόμο που θέλει να ακολουθήσει. Πρώτον, 

θέλει να υπερισχύσει της Tencent που και αυτή επεκτείνεται στον τομέα του 

λιανεμπορίου, αλλά και, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, έχει σκοπό στο μέλλον να 

δοκιμάσει έναν νέο τρόπο αγορών, όπου οι πελάτες θα ψωνίζουν από φυσικό κατάστημα, 

αλλά θα αγοράζουν τα προϊόντα μέσω εφαρμογής στο κινητό τους και θα στέλνονται 

αυτόματα στο σπίτι τους. Είναι μια νέα προοπτική και οι καταναλωτές δεν θα χρειάζεται 

να κουβαλούν τα ψώνια τους μαζί. Εδώ έρχεται να βοηθήσει η Ele.me, η οποία έχει ένα 

τεράστιο δίκτυο και το know-how στα logistics. Πρόκειται να τη χρησιμοποιήσει μετά 

την συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ της Starbucks και της Alibaba, ώστε να διανέμει τα 

προϊόντα της σε ολόκληρη την Κίνα. 

Τον Αύγουστο του 2018 ανακοινώθηκε ότι η Alibaba εξασφάλισε το ποσό των 3 δις 

δολαρίων από την Softbank, για την επέκταση της Ele.me, την οποία μετά την απόκτησή 

της συνένωσε με την Koubei21. Αυτό θα βοηθήσει την Ele.me οικονομικά - αφού αυτή 

την περίοδο παρουσιάζει ζημίες, λόγω των μεγάλων εκπτώσεων που προσφέρει - ώστε 

να μπορέσει να αποκτήσει μεγαλύτερο κεφάλαιο της αγοράς. Αυτή η επένδυση θα έρθει 

απευθείας από τη Softbank Vision, ένα fund 100 δις δολαρίων που έχει στόχο την 

ανάπτυξη των τεχνολογιών του μέλλοντος22 

 

3.4.3 AutoNavi 

 

H AutoNavi είναι η μεγαλύτερη κινεζική εταιρεία ψηφιακής χαρτογράφησης και 

navigation που ιδρύθηκε το 2001 με έδρα το Πεκίνο. Οι εφαρμογές της είναι αντίστοιχες 

με αυτή της Google Maps και της επίσης κινεζικής Baidu Maps και κατέχει περίπου το 

45% της αγοράς, περίπου 77 εκατομμύριων χρηστών μηνιαίως, σύμφωνα με έρευνα της 

εταιρείας αναλύσεων Analysys. Το 2010 η εταιρεία εισήλθε στο χρηματιστήριο Nasdaq 

με σύμβολο «AMAP».  

                                                           
21 https://www.cnbc.com/2018/08/23/alibaba-softbank-eleme-koubei-investment.html 
22 https://www.benzinga.com/pressreleases/18/08/r12165969/alibabas-ele-me-set-to-receive-3-

billion-from-softbank-comments-rwm-ho 
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3.4.3.1 Ιστορικό της εξαγοράς 

Το 2013, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των δυο εταιρειών, η Alibaba απέκτησε το 

28.2% των μετοχών (78.428.700 μετοχές) της AutoNavi έναντι 294 εκατομμύριων 

δολαρίων23. 

Τον Φεβρουάριο του 2014 η Alibaba ανακοίνωσε ότι θα αγοράσει το υπόλοιπο 72% της 

AutoNavi έναντι 5.25 δολαρίων ανά κοινή μετοχή και 21 δολαρίων ανά ADS (American 

Depositary Share), τιμές οι οποίες είναι 4.7% υπέρ το άρτιο για τις κοινές και 27% για 

τις ADS, σε σχέση με την τιμή κλεισίματος στο Nasdaq την προηγούμενη ημέρα από την 

οποία ανακοίνωσε η εταιρεία την πρόταση «going private», με συνολικό ποσό που 

αγγίζει το 1.5 δις δολάρια24. Η AutoNavi έπειτα της ανακοίνωσης συνέταξε επιτροπή 

ελέγχου της συμφωνίας. 

Τον Απρίλιο του ιδίου έτους το διευθυντικό συμβούλιο της AutoNavi, υποβοηθούμενο 

από ανεξάρτητους οικονομικούς αναλυτές και νομικούς, ανακοίνωσε ότι συμφώνησε 

στην εξαγορά, όπου και ολοκληρώθηκε το τρίτο τρίμηνο του έτους έπειτα από 

ψηφοφορία των μετόχων που χρειάζονταν το 26.2%. Σύμφωνα με ανακοίνωση του 

γενικού διευθυντή της εταιρείας Congou Cheng: «Πιστεύουμε ότι η Alibaba είναι ένα 

σπουδαίο σπίτι για τους εργαζόμενους και τους πελάτες μας και θα μας προμηθεύσει με 

τα κατάλληλα εφόδια και στρατηγικές ώστε να αυξήσουμε και να εξελίξουμε τις 

υπηρεσίες μας»25. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του CEO της Alibaba, Jonathan Lu: «οι δυο εταιρείες θα 

μπορέσουν πλέον να ενσωματώσουν καλύτερα το ηλεκτρονικό εμπόριο στην 

καθημερινότητα των καταναλωτών», μιας και τα smartphones και tablets γίνονται 

αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Το 2012 είχε ήδη γίνει μια κίνηση στην 

ιστοσελίδα της Taobao να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τοπικές επιχειρήσεις μέσω 

ηλεκτρονικών χαρτών, οπότε η απόκτηση της AutoNavi είναι μια κίνηση που θα 

βοηθήσει αλλά και θα εξελίξει αυτή την υπηρεσία. 

Αυτή η συναλλαγή έγινε την εποχή που η Alibaba ήταν αρκετά μικρότερη σε σχέση με 

σήμερα, με συνολική κεφαλαιοποίηση περίπου τα 190 δις, ποσό εντυπωσιακά μικρότερο 

των 500 δις που αξίζει σήμερα.  

                                                           
23 https://thenextweb.com/asia/2013/05/10/report-alibaba-buys-20-30-majority-stake-in-

germanys-autonavi-chinas-top-mapping-system/ 
24 https://www.reuters.com/article/us-autonavi-deals-alibaba-group-idUSBREA3A15620140411 
25 https://www.benzinga.com/pressreleases/14/04/g4464587/autonavi-enters-into-definitive-

agreement-to-be-acquired-by-alibaba-gro 



  

37 
 

3.4.3.2 Λόγοι που οδήγησαν στην εξαγορά 

Η συναλλαγή αυτή δείχνει από εκείνη την εποχή πόσο διαφοροποιημένη ήθελε να είναι 

ως όμιλος και να προσφέρει πολλές υπηρεσίες διαφορετικού είδους στους πελάτες της, 

αλλά ταυτόχρονα όλες σχετιζόμενες με το e-commerce το οποίο είναι ακόμα ο κύριος 

στόχος της. Το 2014 ήταν μια χρονιά όπου η Alibaba ανταγωνιζόταν με τις άλλες δυο 

γιγάντιες εταιρείες της Κίνας αλλά και με ξένες όπως η Google, πάνω στον κλάδο των 

χαρτών και με αυτή την εξαγορά κατάφερε να εξελιχθεί σε κυρίαρχη θέση στην Κίνα. 

 

3.4.4 Intime 

 

H Intime Retail Group είναι μια εταιρεία φυσικών πολυκαταστημάτων και εμπορικών 

κέντρων που δραστηριοποιείται στην Κίνα.  

Ιδρύθηκε το 1998 ως Intime Department Store Group Company Limited με έδρα το 

Πεκίνο. Τον Ιούνιο του 2017 μετονομάστηκε στη σημερινή της ονομασία Intime Retail 

Group Company Limited. Εκτός αυτών ασχολείται επίσης και με την ανάπτυξη και 

διαχείριση ακινήτων. Συγκεκριμένα από το 2016 και μετά διαχειρίζεται 29 

πολυκαταστήματα και 20 εμπορικά κέντρα με συνολική επιφάνεια 3.301.023 cm2 και 

απασχολεί περίπου 7000 εργαζόμενους. 

Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη αγορά σε είδη παντοπωλείου εδώ και αρκετά χρονιά λόγω 

πληθυσμού. Η συγκεκριμένη αγορά αναμένεται να φτάσει τα 1.6 τρισεκατομμύρια 

δολάρια μέχρι το 2021 και η online αγορά να διπλασιαστεί από 3% σε 6.6% μέχρι το 

202026. Η Alibaba τα τελευταία χρόνια θέλει να αποκτήσει και φυσική παρουσία μέσω 

καταστημάτων, οπότε αυτή η κίνηση ήταν αναμενομένη για την επίτευξη αυτού του 

στόχου. 

3.4.4.1 Το χρονικό της συμφωνίας 

Το 2014 λίγο μετά την εισαγωγή της Alibaba στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης 

ξεκίνησε μια σειρά επενδύσεων, συγχωνεύσεων και εξαγορών. Μεγάλο βάρος έπεσε στη 

                                                           
26 https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2017/11/21/alibaba-takes-next-step-in-new-

retail-with-2-9-billion-investment/#3ae169ff58b1 
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διαδικασία online-to-offline και στην προσπάθειά της να εκμοντερνιστεί το εμπόριο και 

πιο συγκεκριμένα οι λιανικές πωλήσεις. 

Αρχικά η Alibaba επένδυσε το ποσό των 692 εκατομμυρίων δολαρίων για το 28% των 

μετοχών της Intime Retail με 214 εκατομμύρια δολάρια για το 9.9% σε μετοχικό 

κεφάλαιο και 478 εκατομμύρια σε ομόλογα της εταιρείας27. Οι δυο εταιρείες με κοινή 

ανακοίνωσή τους αναφέρθηκαν στην ανάπτυξη του online-to-offline ώστε να 

προσφέρουν πιο άνετη εμπειρία αγορών στους πελάτες τους. 

Έπειτα από την επιτυχημένη συνεργασία των δυο εταιρειών, στα τέλη του 2016 η Alibaba 

ανακοίνωσε ότι προσφέρει το ποσό των 2.6 δις δολαρίων για την αγορά των υπολοίπων 

μετοχών της εταιρείας και της εξόδου της από το χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ σε 

μια συμφωνία «going private». Πιο συγκεκριμένα, μια θυγατρική της Alibaba σε 

συνεργασία με μια οντότητα που ανήκει εξολοκλήρου στον ιδρυτή της Intime εξαγόρασε 

όλο το υπόλοιπο μερίδιο μετοχών με 42% υπέρ το άρτιο από την τιμή κλεισίματος της 

προηγούμενης ημέρας στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ με τιμή 10 δολάρια ΧΚ 

έναντι 7.03. Έπειτα από την ολοκλήρωση της συμφωνίας η Alibaba απέκτησε περίπου 

το 74% της Intime. 

3.4.4.2 Λόγοι που οδήγησαν στην εξαγορά 

Αυτή η συναλλαγή δείχνει τις βλέψεις της Alibaba να αλλάξει το λιανεμπόριο και το 

ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως τα γνωρίζουμε σήμερα. Στην πλειοψηφία τους οι 

καταναλωτές δεν βασίζονται πλέον στις ηλεκτρονικές αγορές από τον Η/Υ στο σπίτι, 

αλλά χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο για να κάνουν τα ψώνια τους από οπουδήποτε 

βρίσκονται. Αυτή η τάση επιτρέπει στην Alibaba να εστιάσει σε φυσικά καταστήματα 

(brick & mortar) και να εδραιώσει το online-to-offline. Ήδη από το 2016 το 78% των 

πωλήσεων έγιναν μέσω κινητής συσκευής. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alibaba, Daniel 

Zhang είχε δηλώσει: «Ο συνολικός τομέας λιανικής της Κίνας ανέρχεται στα 4.5 τρις 

δολάρια και αυξάνεται κατά 10.7% κάθε χρόνο. Η Alibaba εργάζεται με λιανοπωλητές 

ώστε να αλλάξει τη συμβατική προσέγγιση και να δημιουργήσει νέα εμπειρία χρήσης για 

τον καταναλωτή αλλά και ευκαιρίες σε αυτό το νέο μοντέλο»28. 

 

 

                                                           
27 https://www.alizila.com/alibaba-group-pours-692-million-into-intime-retail/ 
28 https://www.bloomberg.com/press-releases/2017-01-09/alibaba-announces-proposal-to-

privatize-intime-retail 
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3.5 Επέκταση στη Νοτιοανατολική Ασία 

Ήδη από το 2015 η Alibaba είχε αρχίσει να επενδύει στη Νοτιοανατολική Ασία. Τα 

τελευταία χρονιά η ετήσια ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην περιοχή 

παρουσιάζει ανάπτυξη, ιδιαίτερα στις μεγάλες πληθυσμιακά χώρες της περιοχής. Τα 

τελευταία 2 χρόνια πολλές μεγάλες εταιρείες έχουν αρχίσει να επενδύουν στην περιοχή 

με διάφορους τρόπους, όπως η Amazon, η Tencent, η Facebook κ.α. 

Η συγκεκριμένη αγορά έχει αρκετό μέλλον ακόμα και ιδιαίτερα στο πεδίο του 

ηλεκτρονικού εμπορίου. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση στον πληθυσμό, στο 

κατά κεφαλήν εισόδημα, στη χρήση έξυπνων συσκευών και κατά συνέπεια και στους 

χρήστες του διαδικτύου. Έτσι οι αγορές μέσω διαδικτύου έγιναν αρκετά δημοφιλείς. Το 

2015, περίπου 145 εκατομμύρια άτομα είχαν εισόδημα μετά φόρων πάνω 3000 δολάρια 

και η πλειοψηφία του πληθυσμού σε αυτές τις χώρες είναι σχετικά νεαρών ηλικιών, οπότε 

είναι ευκολότερο να αποδεχθούν αλλαγές και νέα τεχνολογία. Αυξανόμενο παράρτημα 

του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι το mobile commerce που είναι αποτέλεσμα των 

φθηνών φορητών συσκευών, που επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στο 

διαδίκτυο από οπουδήποτε. Επίσης, πολλά προϊόντα και μάρκες δεν είναι εύκολα 

προσβάσιμα σε μικρότερες πόλεις, μιας και ο αριθμός των εμπορικών κέντρων είναι πολύ 

μικρός για να εξυπηρετήσει τον πληθυσμό. Η χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας έχουν 

πολλά κοινά στην κουλτούρα τους και στον τρόπο ζωής τους με την Κίνα, οπότε είναι 

ευκολότερο για την Alibaba να βρει τα σημεία που θα την αναδείξουν στην περιοχή. 

Η τεχνολογική ανάπτυξη της περιοχής είναι επίσης σε πρώιμο επίπεδο, όμως σύμφωνα 

με έρευνα αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 3.4 εκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου κάθε 

μήνα μέχρι το 2021. Σήμερα αριθμεί 250 εκατομμύρια χρήστες και θα φτάσει τα 350 

εκατομμύρια μέχρι το τέλος του 2018. Μέχρι το 2020 αναμένεται να έχουν φτάσει τα 480 

εκατομμύρια, με τους περισσότερους εξ αυτών να είναι χρήστες φορητών συσκευών 

(λάπτοπ, τάμπλετ, κινητά), ενώ η οικονομία από το διαδίκτυο αναμένεται να φτάσει τα 

200 δις δολάρια μέχρι το 2025 από τα 6.5 δις του 2016 (Lewis, 2017). Μεταξύ των χωρών 

της Νοτιοανατολικής Ασίας, αυτή που αναμένεται να ηγηθεί στην ανάπτυξη είναι η 

Σιγκαπούρη, η οποία έχει ήδη ανεπτυγμένη οικονομία και παρέχει μια σταθερή βάση, 

ενώ η Ινδονήσια υπερτερεί πληθυσμιακά, οπότε αναμένεται να δημιουργήσει τεράστια 

ζήτηση για προϊόντα ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Η Alibaba ήρθε σε συμφωνία με την Ταϊλανδική κυβέρνηση στις 19 Απρίλιου του 2018 

για τη βοηθήσει με τεχνογνωσία σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας στην πώληση 

αγροτικών αγαθών, μεταξύ άλλων, για την ανάδειξη της χωράς. Επίσης συμφωνήθηκε 
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στο μέλλον να συνεργαστούν για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, του 

τουρισμού, και της εκπαίδευσης νέων ταλέντων. Οπότε η παρουσία της Alibaba 

αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά στην περιοχή και να της προσφέρει νέες ευκαιρίες. 

3.5.1 Lazada 

 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η τακτική που ακολουθεί η Alibaba είναι αρχικά 

να επενδύει σε μια εταιρεία και έπειτα εφόσον ακολουθεί ανοδική πορεία, αποφέρει 

κέρδη και συνεισφέρει στο χτίσιμο της στρατηγικής της εταιρείας, την εξαγοράζει. 

Έτσι έγινε και με την Lazada, μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στη Νοτιοανατολική 

Ασία. H Lazada, ιδρύθηκε το 2012 με έδρα τη Σιγκαπούρη από τη Rocket Internet και 

δραστηριοποιείται στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου κυρίως σε περιοχές όπως η 

Μαλαισία, η Ινδονήσια, η Σιγκαπούρη, το Βιετνάμ, η Ταϊλάνδη και οι Φιλιππίνες. Ο 

αρχικός προσδιορισμός της ήταν «η Amazon της Νοτιοανατολικής Ασίας». Η κύρια πηγή 

εσόδων της είναι η πώληση προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας της από τις ιδιόκτητες 

αποθήκες της. Το 2013 εγκαινίασε ένα μοντέλο αντίστοιχο με την Alibaba, ώστε να 

μπορέσουν οι λιανοπωλητές να πωλούν τα προϊόντα τους απευθείας μέσω της σελίδας 

της, και μέχρι το τέλος του 2014 οι πωλήσεις αυτές αντιστοιχούσαν στο 65% των 

συνολικών πωλήσεών της. Χαρακτηριστική είναι η αύξηση των πωλητών της από 478 

τον Νοέμβριο του 2013 σε περίπου 8000 ένα χρόνο μετά29.  

3.5.1.1 Το χρονικό της εξαγοράς 

Το 2015 ήταν μια δύσκολη χρονιά για την Lazada, αφού τα οικονομικά αποτελέσματα 

της προηγούμενης χρονιάς δεν ήταν ενθαρρυντικά. Με έσοδα 191 δις δολάρια από τις 

πωλήσεις της, αλλά 233 δις σε διαχειριστικά έξοδα, οδηγήθηκε στο χείλος της 

χρεοκοπίας. Κατάφερε να συγκεντρώσει 700 εκατομμύρια από διάφορους επενδυτές, 

αλλά η προσπάθειά της να εξυπηρετήσει 6 ανερχόμενες αγορές, αποδείχθηκε 

περισσότερο απ’ ό,τι μπορούσε να διαχειριστεί30. Εν τέλει, η κύρια επενδύτρια Rocket 

Internet και η Kinetic, κατάφεραν να την κρατήσουν «ζωντανή» έως ότου βρεθεί μια 

καλύτερη λύση. 

                                                           
29 https://e27.co/lazadas-marketplace-platform-accounts-for-65-of-its-sales-revenue-20141107/ 
30 https://www.forbes.com/sites/susancunningham/2015/05/12/rockets-lazada-and-zalora-lost-

235-3-million-in-2014-but-are-moving-toward-profitability/#436b42ca79eb 

https://e27.co/lazadas-marketplace-platform-accounts-for-65-of-its-sales-revenue-20141107/
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Το 2016 η Alibaba ανακοίνωσε ότι επένδυσε $1δις στην Lazada, ποσό που περιλαμβάνει 

$500 εκατομμύρια σε νεοεκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο, καθώς και αγορά υπαρχουσών 

μετοχών. Συγκεκριμένα, η ιδρυτική εταιρεία Rocket Internet, πούλησε το 9,1% της για 

το ποσό των $137 εκατομμύριων, η Tesco το 8,6% της για το ποσό των $129 

εκατομμύριων και η Kinnevik το 3,8% της για το ποσό των $57 εκατομμύριων. 

Ως αποτέλεσμα, κάθε μια εταιρεία από τους αρχικούς μέτοχους έχει περίπου το μισό 

μερίδιο πριν της συναλλαγής. Η Rocket Internet κατέχει to 8.8%, η Tesco to 8.3% και η 

Kinnevik το 3.6%31. 

Με ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Alibaba, Michael Evans, δήλωσε: «Με την επένδυση  

στην Lazada, η Alibaba αποκτά πρόσβαση σε μια πλατφόρμα με ήδη μεγάλο αλλά 

ταυτόχρονα και αυξανόμενο αριθμό καταναλωτών εκτός Κίνας. Παράλληλα, αποκτά μια 

αξιόπιστη διαχειριστική ομάδα και μια σταθερή βάση για μελλοντική ανάπτυξη σε μια 

από τις πιο υποσχόμενες περιοχές για το ηλεκτρονικό εμπόριο».  

Το 2017 η Alibaba ανακοίνωσε νέο επενδυτικό κεφάλαιο για την Lazada ύψους 1 δις 

δολαρίων, αυξάνοντας το συνολικό μέρισμά της από 51% σε 83%32. Με αυτή την κίνηση 

η Lazada εκτιμάται πλέον στα 3.15 δις δολάρια, σύμφωνα με ανακοίνωσή της. Ήδη μετά 

την εξαγορά η Lazada εντάχθηκε δυναμικά στο οικοσύστημα της Alibaba, όπου και 

προσφέρει εμπορεύματα από το Taobao στην Νοτιοανατολική Ασία. 

Στις αρχές του 2018 η Alibaba επένδυσε ξανά στη Lazada, αυτή τη φορά με το ποσό των 

2 δις δολαρίων. Με τη συνολική της επένδυση να φτάνει τα 4 δις, είχε στόχο την 

επιτάχυνση της ανάπτυξης της εταιρείας στην περιοχή, αλλά και την περεταίρω 

διείσδυση της Lazada στο οικοσύστημα της Alibaba, και να μπορέσει να χρησιμοποιήσει 

πόρους και τεχνογνωσία για να εξυπηρετήσει με καλυτέρους τρόπους τους καταναλωτές 

της33. Επίσης μια εκ των 18 αρχικών συνιδρυτών της Alibaba, η Lucy Peng, ανέλαβε τα 

καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, δηλώνοντας ότι «Η ταχεία 

αύξηση των χρηστών στην περιοχή και η διείσδυση των κινητών συσκευών, αλλά και το 

μόλις 3% του ηλεκτρονικού εμπορίου από τις συνολικές λιανικές πωλήσεις τις περιοχής, 

μας δίνει αυτοπεποίθηση για την επένδυσή μας σε αυτή την αγορά. Η Lazada κατέχει 

στρατηγική θέση, ώστε να προχωρήσει στην επόμενη φάση ανάπτυξής της και να 

                                                           
31 https://techcrunch.com/2016/04/12/rocketinternet-

lazada/?_ga=2.99052697.642065078.1534606743-1984462616.1527005483 
32 https://techcrunch.com/2017/06/28/alibaba-ups-its-stake-in-southeast-asias-lazada-with-1-

billion-investment/ 
33 https://www.forbes.com/sites/russellflannery/2018/03/19/alibaba-doubles-down-on-southeast-

asia-pumps-another-2-bln-into-lazada/#70af4d0b294c 

https://techcrunch.com/2016/04/12/rocketinternet-lazada/?_ga=2.99052697.642065078.1534606743-1984462616.1527005483
https://techcrunch.com/2016/04/12/rocketinternet-lazada/?_ga=2.99052697.642065078.1534606743-1984462616.1527005483


  

42 
 

εκμεταλλευτεί νέες προοπτικές που θα την αναδείξουν στην περιοχή». Παράλληλα, ο 

ιδρυτής της Lazada, Max Bitttner και CEO από το 2012 ανέλαβε καθήκοντα ανώτερου 

συμβούλου του ομίλου. 

Υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία σε αυτού του είδους τις εξαγορές. Η Alibaba δεν μπορεί 

άμεσα να κατανοήσει την αγορά, ώστε να μπορέσει να προσαρμοστεί στις ανάγκες και 

να ξεκινήσει τις επιχειρήσεις της σε μικρό διάστημα. Ενώ με την εξαγορά μιας ήδη 

ανεπτυγμένης εταιρείας μπορεί να προσαρμόσει τον τρόπο που θέλει να επεκταθεί. 

3.5.1.2 Λόγοι που οδήγησαν στην εξαγορά 

Η επεκτατική κίνηση της Alibaba στην περιοχή έχει ως στόχο να προλάβει να θέσει γερές 

βάσεις και αριθμό χρηστών πριν την μεγαλύτερη ανταγωνίστρια της, την Amazon. Η 

δεύτερη ήδη από το 2016 έχει ανακοινώσει τις βλέψεις της για την συγκεκριμένη αγορά, 

αλλά μετά από αρκετές αναβολές ακόμη δεν έχει μπει δυναμικά στην περιοχή, με 

παρουσία μόνο στην Σιγκαπούρη34. Την ίδια αδυναμία έδειξε η Amazon όταν 

προσπάθησε να  εισέλθει στην κινεζική αγορά, όπου εν τέλει εγκατέλειψε την 

προσπάθεια. 

Η στρατηγική της Alibaba να στηρίξει εκ νέου τη Lazada, παρόλο που η δεύτερη 

συνεχίζει να μην αποφέρει κέρδη, δείχνει την αποφασιστικότητα της Alibaba στη 

στρατηγική της να κατακτήσει ένα μεγάλο μερίδιο της Νοτιοανατολικής Ασίας, παρόλο 

τον μεγάλο ανταγωνισμό από την Amazon και την JD.com35. Σύμφωνα με τη NY Times, 

η Alibaba έχει εστιάσει τις προσπάθειές της σε συνεργασίες με τοπικούς συνεργάτες 

λόγω των ιδιαιτεροτήτων των 600 εκατομμυρίων κάτοικων αυτών των χωρών, τους 

οποίους τους χωρίζουν η γλώσσα, η διαφορετική πολιτική και η κουλτούρα. Κάποιες 

χώρες είναι μοντέρνες όπως η Σιγκαπούρη, ενώ άλλες έχουν μεγάλη έλλειψη 

υποδομών36. Αυτός είναι και ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει την Amazon 

να προσφέρει τις υπηρεσίες της εκεί. Αντίθετα η Alibaba χρησιμοποιεί το προϋπάρχον 

σύστημα της Lazada σε συνεργασία με τους τοπικούς διανομείς αλλά και το δικό της 

SingPost και στοχεύει στο μέλλον να αναλάβει όλη τη διαδικασία το πιο ολοκληρωμένο 

σύστημα της Cainiao. 

                                                           
34 https://techcrunch.com/2017/03/22/amazon-southeast-asia-launch-schedule-

slips/?_ga=2.263070920.552041892.1535022766-1984462616.1527005483 
35 https://www.reuters.com/article/us-alibaba-lazada-funding/alibaba-to-invest-extra-2-billion-

in-lazada-in-aggressive-southeast-asian-expansion-idUSKBN1GV09W 
36 https://www.nytimes.com/2017/10/22/business/alibaba-amazon-southeast-asia-lazada.html 
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Οι ηλεκτρονικές πληρωμές βασίζονται στο HelloPay της Lazada, όμως μέσω της Ant 

Financial ενσωματώθηκε μεγάλο κομμάτι της τεχνογνωσίας που εφαρμόζεται ήδη στην 

Κίνα, ώστε να βοηθήσει την ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση των μικροπωλητών της 

περιοχής και να ξεπεραστούν διάφορα προβλήματα που προκύπτουν σε συναλλαγές από 

χώρα σε χώρα.  
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3.6 Επέκταση στις Η.Π.Α 

Το 2017 η Alibaba έκανε γνωστές τις βλέψεις της για την είσοδό της στην αγορά των 

Ηνωμένων Πολιτείων και να ανταγωνιστεί άμεσα με την Taobao την αμερικανική 

Amazon, όπου και οι δυο πλατφόρμες προσφέρουν υπηρεσίες Β2C (Business to 

consumer). Η απάντηση της κυβέρνησης των Η.Π.Α. δεν ήταν θετική, μιας και ενέταξε 

την Taobao στις επονομαζόμενες «notorious markets» με τη δικαιολογία ότι προωθεί 

πλαστά προϊόντα. Λίγες εβδομάδες αργότερα υπήρξε συνάντηση του Προέδρου της 

Alibaba  με τον Προέδρο των Η.Π.Α Donald Trump και συζήτηση για τη δημιουργία 

ενός εκατομμυρίου θέσεων εργασίας με την είσοδο της Alibaba στην αμερικανική αγορά 

(Lavin, 2017). 

Το ποσό των θέσεων που ανακοίνωσε η Alibaba είναι τεράστιο. Για παράδειγμα η 

Walmart, ο μεγαλύτερος ιδιωτικός εργοδότης των Η.Π.Α., αριθμεί 1.5 εκατομμύριο 

θέσεις εργασίας. Οπότε αν επιτευχθεί αυτή η υπόσχεση ο αριθμός των ανέργων θα 

μειωθεί κατά 14%, ποσοστό που σε πολλούς αναλυτές φαντάζει άπιαστο (Haas, 2017). 

H Alibaba διοργάνωσε ένα συνέδριο στο Detroit όπου καθοδήγησε αμερικανικές 

μικρομεσαίες εταιρείες στο πώς μπορούν να εξάγουν τα προϊόντα τους στην κινεζική 

αγορά και στους χρήστες της Alibaba που αριθμούν τα 450 εκατομμύρια. Ενώ οι 

Αμερικανοί πολίτες είναι συνηθισμένοι στο να αγοράζουν προϊόντα κατασκευασμένα 

στην Κίνα, δεν ισχύει το ίδιο με τους Κινέζους και εδώ βλέπει η Alibaba μια προοπτική 

στην αύξηση των εισαγωγών από τις Η.Π.Α. (Weise, 2017). 

O Jack Ma ήταν ανέκαθεν κοντά με τις κυβερνήσεις κάθε χώρας και ειδικά με την 

κυβέρνηση της Κίνας. Την ίδια τακτική ακολουθεί και με τις Η.Π.Α. μετά τις απευθείας 

συζητήσεις με κ. Trump.  

 

3.6.1 MoneyGram (ανεπιτυχής εξαγορά) 

  

Το 2017 η Alibaba μέσω της θυγατρικής της, Ant Financial, ήρθε σε συνεννόηση για την 

εξαγορά της αμερικάνικης MoneyGram, ώστε να μπορέσει να αναπτύξει το δίκτυο 

ηλεκτρονικών πληρωμών της και να εισέλθει στην αμερικανική αγορά, ωστόσο η 

συναλλαγή δεν ολοκληρώθηκε μιας και απαγορεύτηκε από την αμερικανική κυβέρνηση. 
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Η MoneyGram International Inc (NASDAQ:MGI) με έδρα το Ντάλας του Τέξας, είναι 

μια εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες ιντερνετικών πληρωμών σε πάνω από 200 χώρες 

παγκοσμίως, όπως μεταφορές χρήματων, πληρωμές λογαριασμών κ.α. μέσω της 

πλατφόρμας της MoneyGram Online στις Η.Π.Α., Ηνωμένο Βασίλειο, και, μέσω 

συνεργατών της, σε Ιταλία, Ιαπωνία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Είναι η δεύτερη 

μεγαλύτερη εταιρεία μεταφοράς χρήματων στον κόσμο μετά τη Western Union37. 

3.6.1.1. Ιστορικό 

Τον Ιανουάριο του 2017, η Ant Financial ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει $13.25 ανά μετοχή, 

έναντι $11.88 που ήταν η τιμή της μετοχής, για την εξαγορά της MoneyGram, ποσό που 

αντιστοιχούσε $880 εκατομμύρια. Μετά την ανακοίνωση ο Διευθύνων Σύμβουλος της 

Ant Financial, Eric Jing, ανακοίνωσε ότι «Ο συνδυασμός της Ant Financial και της 

MoneyGram, θα προσφέρει καλύτερη πρόσβαση, περισσότερη ασφάλεια και ευκολία 

στους ανθρώπους ανά τον κόσμο στο να εμβάζουν κεφάλαια, ειδικά σε οικονομίες όπως 

οι Η.Π.Α., η Κίνα, η Ινδία, το Μεξικό και οι Φιλιππίνες»38. 

Η αμερικανική Euronet Worldwide Inc. (Nasdaq: EEFT.O), ξεπέρασε την προσφορά της 

Ant Financial κατά 15% υπέρ το άρτιο, προσφέροντας $15.20 έναντι $13.25, ποσό που 

ανέρχεται στο $1 δις. Η Euronet δραστηριοποιείται στον ίδιο κλάδο με την MoneyGram, 

προσφέροντας υπηρεσίες πληρωμών τόσο μέσω του διαδικτύου, όσο και εκτός. Έχει στο 

ιστορικό της αρκετές εξαγορές στον κλάδο, με πρόσφατη τη σελίδα συναλλάγματος 

xe.com. Το πλεονέκτημα αυτής της προσφοράς ήταν ότι και οι δυο εταιρείες είχαν έδρα 

στις Η.Π.Α., οπότε δεν απαιτούνταν εξέταση της Επιτροπής Ξένων Επενδύσεων. 

Η τιμή της μετοχής της MoneyGram αυξήθηκε κατά 28% έπειτα από τις ανακοινώσεις39. 

Τον Απρίλιο η Ant αύξησε την προσφορά της στα $1.2 δις, προσφέροντας 64% υπέρ το 

άρτιο ανά μετοχή. Η προσφορά εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της MoneyGram, 

όπως και από το 46% των μετόχων40. 

                                                           
37 http://www.bizcommunity.com/Article/196/513/89002.html 
38 https://techcrunch.com/2017/01/27/alibaba-ant-

financialmoneygram/?_ga=2.66152489.642065078.1534606743-1984462616.1527005483 
39 https://www.forbes.com/sites/laurengensler/2017/03/14/moneygram-euronet-worldwide-

takeover-offer/#49b419e1f86b 
40 https://techcrunch.com/2017/04/16/ant-financial-moneygram-1-2-

billion/?_ga=2.99461273.642065078.1534606743-1984462616.1527005483 

http://www.bizcommunity.com/Article/196/513/89002.html
https://techcrunch.com/2017/01/27/alibaba-ant-financialmoneygram/?_ga=2.66152489.642065078.1534606743-1984462616.1527005483
https://techcrunch.com/2017/01/27/alibaba-ant-financialmoneygram/?_ga=2.66152489.642065078.1534606743-1984462616.1527005483
https://techcrunch.com/2017/04/16/ant-financial-moneygram-1-2-billion/?_ga=2.99461273.642065078.1534606743-1984462616.1527005483
https://techcrunch.com/2017/04/16/ant-financial-moneygram-1-2-billion/?_ga=2.99461273.642065078.1534606743-1984462616.1527005483
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Και οι δυο προτάσεις παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές, κυρίως λόγω της φύσης των δυο 

εταιρειών που τις έκαναν και της εθνικότητάς τους41.  

 2.5.1.2 Η απόφαση 

Τον Δεκέμβριο του 2017, η αμερικανική Επιτροπή Ξένων Επενδύσεων (CFIUS) 

απέρριψε τη συναλλαγή, με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια και πιο συγκεκριμένα κατά 

πόσο θα ήταν ασφαλή τα συλλεγμένα δεδομένα τα οποία θα μπορούσαν να 

ταυτοποιήσουν Αμερικανούς πολίτες. Έπειτα από την απόφαση, οι εταιρείες διέκοψαν 

τη διαδικασία, με την Ant Financial να πληρώνει το ποσό των $30 εκατομμύριων για τη 

διακοπή της, όπως αναφερόταν στους όρους της συμφωνίας42.  

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Διευθύνων Συμβούλου της MoneyGram, Alex Holmes: 

«παρά τις προσπάθειές μας να συνεργαστούμε με την Κυβέρνηση, έγινε πλέον εμφανές 

ότι η Επιτροπή Ξένων Επενδύσεων δεν θα εγκρίνει τη συγχώνευση». 

Η μετοχή της MoneyGram είδε πτώση της τάξης του 10% μετά την ανακοίνωση της 

απόφασης. Έπειτα της απόφασης, η Euronet ανακοίνωσε ότι δεν έχει αξιολογήσει ακόμα 

τα νέα δεδομένα και ενώ συνεχίζει να θεωρεί λογική την εξαγορά της MoneyGram, δεν 

μπορεί να εγγυηθεί ότι θα επαναλάβει την προσφορά της ή ότι θα προκύψει κάποια 

συμφωνία. 

Οι αμφιβολίες της Επιτροπής ελέγχου ήταν δικαιολογημένες ως ένα βαθμό λόγω του ότι 

η Ant Financial αλλά και ολόκληρος ο όμιλος της Alibaba βρίσκεται σε στενή 

συνεργασία με την κινεζική κυβέρνηση και στην παροχή δεδομένων για τους χρήστες 

της, όπως ορίζει η νομοθεσία. Η παρακολούθηση των πολίτων μέσω του διαδικτύου είναι 

ένας από τους τρόπους που χρησιμοποιεί η κινεζική κυβέρνηση για τον έλεγχο των 

πολιτών. Αυτός ήταν και ο κυριότερος λόγος απόρριψης της συμφωνίας λόγω του φόβου 

ότι η κινεζική κυβέρνηση θα εχει πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα όπως 

ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αλλα και χρηματικά δεδομένα που αφορούν τραπεζικούς 

λογαριασμούς αλλα και κινήσεις αυτών για  εκατομμύρια Αμερικάνους πολίτες. Παρά 

τις εγγυήσεις που παρείχε η Ant Financial για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων των χρηστών της MoneyGram και ότι θα παραμείνουν στους άριστα 

                                                           
41https://techcrunch.com/2017/03/14/euronet-alibaba-ant-financial 

moneygram/?_ga=2.99461273.642065078.1534606743-1984462616.1527005483 
42 https://www.reuters.com/article/us-moneygram-intl-m-a-ant-financial/u-s-blocks-moneygram-

sale-to-chinas-ant-financial-on-national-security-concerns-idUSKBN1ER1R7 

https://techcrunch.com/2017/03/14/euronet-alibaba-ant-financial%20moneygram/?_ga=2.99461273.642065078.1534606743-1984462616.1527005483
https://techcrunch.com/2017/03/14/euronet-alibaba-ant-financial%20moneygram/?_ga=2.99461273.642065078.1534606743-1984462616.1527005483
https://www.reuters.com/article/us-moneygram-intl-m-a-ant-financial/u-s-blocks-moneygram-sale-to-chinas-ant-financial-on-national-security-concerns-idUSKBN1ER1R7
https://www.reuters.com/article/us-moneygram-intl-m-a-ant-financial/u-s-blocks-moneygram-sale-to-chinas-ant-financial-on-national-security-concerns-idUSKBN1ER1R7
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προστατευμένους servers της εταιρείας με έδρα τις Η.Π.Α., δεν κατάφερε να πείσει την 

Επιτροπή. 

Για το ιστορικό, η Επιτροπή Ξένων Επενδύσεων εχει απορρίψει τα τελευταία έτη αρκετές 

προτάσεις κινέζικων εταιρειών για την εξαγορά αμερικάνικων, με την πλειοψηφία τους 

στον κλάδο της τεχνολογίας. Οι περισσότερες απορρίφθηκαν χωρίς να έχουν παρόμοια 

κάλυψη από τον Τύπο μιας και δεν εμπλέκονταν τόσο μεγάλες εταιρείες. Η κύρια αιτία 

ήταν οι η κινεζική κυβέρνηση θα αποκτούσε πρόσβαση σε τεχνολογία που θα μπορούσε 

να φέρει σε ευάλωτη θέση τον αμερικανικό στρατό. Τέτοιες περιπτώσεις ήταν της 

Western digital, μιας εταιρείας παραγωγής σκληρών δίσκων για ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές και της Fairchild Semiconductor, εταιρείας παραγωγής ηλεκτρονικών 

πλακετών. Οι κινέζικες επενδύσεις σε αμερικάνικες εταιρείες έχουν εκτοξευθεί τα 

τελευταία χρόνια, με ποσά τα 9 δις το 2014, σε 45 δις το 2016. 

Αυτή είναι η μεγαλύτερη απόρριψη συμφωνίας κινεζικής εταιρείας υπό την διοίκηση του 

Donald Trump, μια περίοδο όπου η κυβέρνηση Trump προσπαθεί να πιέσει την Κίνα σε 

βοήθεια για την αντιμετώπιση της Β. Κορέας σχετικά με τα πυρηνικά προγράμματά της43. 

Έπειτα από την απόφαση της Επιτροπής, οι δυο εταιρείες με ανακοίνωση τους 

δεσμεύτηκαν στη συνεργασία τους στο μέλλον. Υπάρχει δηλαδή το ενδεχόμενο της 

εισόδου της Alipay ως υπηρεσίας στις Η.Π.Α. μέσω της MoneyGram και με την 

προσφορά χαμηλότερων τιμών από τους ανταγωνιστές της να μπορέσει να κερδίσει 

μερίδιο της αγοράς. Η άμεση κερδοφορία δεν είναι πάντα η πολιτική της Alibaba, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω στην περίπτωση της Taobao, όπου εκτόπισε τους ανταγωνιστές 

της με τις χαμηλότερες τιμές που προσέφερε στους εμπόρους της πλατφόρμας της. 

3.6.1.3 Λόγοι που οδήγησαν στην προσπάθεια εξαγοράς 

Ίσως ο κυριότερος λόγος αυτής της συναλλαγής ήταν να μετατρέψει την MoneyGram σε 

μια Alipay της Αμερικής. Αυτό βέβαια θα ήταν αρκετά δύσκολο εγχείρημα μιας και θα 

έβρισκε απέναντί της εταιρείες όπως την Western Union και την PayPal. Η Alibaba ήταν 

βέβαια πεπεισμένη ότι θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις και να 

διαμορφώσει ριζικά την MoneyGram από μια εταιρεία παλαιού τύπου, όπου είχε ως βάση 

της τα φυσικά καταστήματα, σε μια σύγχρονη εταιρεία που χρησιμοποιεί κατά κύριο 

λόγο την τεχνολογία για την ολοκλήρωση των συναλλαγών. 

                                                           
43 https://www.theguardian.com/business/2018/jan/03/us-blocks-moneygram-sale-chinese-firm-

security-concerns 

https://www.theguardian.com/business/2018/jan/03/us-blocks-moneygram-sale-chinese-firm-security-concerns
https://www.theguardian.com/business/2018/jan/03/us-blocks-moneygram-sale-chinese-firm-security-concerns
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Στην Κίνα η Ant Financial εστίασε τις παροχές τις σε καταναλωτές και μικρούς 

επιχειρηματίες, όπου οι κρατικές τράπεζες δεν έδιναν σημασία μέχρι τότε και εστίαζαν 

τις παροχές τους σε άλλες κρατικές εταιρείες. Σύμφωνα με έρευνα των EΥ και DBS, 

«μόνο το 20% του κινεζικού πληθυσμού μπορούσε να λάβει καταναλωτικά δάνεια»44. 

Με αυτή την κίνηση η Ant Financial, παρείχε εύκολα δάνεια μέσω των κινητών 

τηλεφώνων μόνο με τη χρήση του email τους στους δανειολήπτες και κατάφερε να 

εκτοπίσει τις κρατικές τράπεζες. Χαρακτηριστικά η Τράπεζα της Επικοινωνίας, μια από 

τις μεγαλύτερες κρατικές τράπεζες της Κίνας με πάνω από 110 παρουσίας εχει αξία 63 

δις δολαρίων, ποσό που η Ant Financial το έπιασε μόλις στο δεύτερο χρόνο  της ίδρυσής 

της. 

Τα καναλωτικά δάνεια ήταν επίσης ένας άλλος  στόχος της Ant Financial για την Αμερική 

και πιο συγκεκριμένα τα επονομαζόμενα “payday loans”. Είναι τα δάνεια που εστιάζουν 

περισσότερο σε άτομα που ο μισθός τους δεν επαρκεί για την κάλυψη των εξόδων του 

μηνά και αναγκάζονται να πάρουν δάνειο μέχρι την επόμενη πληρωμή τους, εξού και 

payday. Οι περισσότεροι από αυτούς τους δανειολήπτες δεν έχουν τα απαραίτητα 

εχέγγυα για τις τράπεζες ώστε να τους προσφέρουν καταναλωτικά δάνεια ή πιστωτικές 

κάρτες. Γενικώς αυτά τα δάνεια έχουν μεγάλο επιτόκιο και είναι χαμηλών ποσών. 

Σύμφωνα με έρευνα, ένας μέσος δανειολήπτης, δανείζεται το ποσό των 375 δολαρίων το 

χρόνο και ξοδεύει 520 δολάρια σε επιτόκια»45, ενώ το ποσοστό αυτών κυμαίνεται 

περίπου στο 5.5% του ενήλικου πληθυσμού της χώρας. Αυτά τα δάνεια παρουσιάζουν 

μεγάλη ζήτηση στην Αμερική, αλλα όχι μεγάλη προσφορά και αυτό το κενό ήταν 

πρόθυμη να καλύψει η Alibaba με την εξαγορά της MoneyGram. 

Επίσης θα είχε πρόσβαση σε μεγάλη βάση δεδομένων των χρηστών της, όπου θα 

μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει για την προώθηση άλλων υπηρεσιών της, κυρίως το 

ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο δεν εχει την ίδια απήχηση στο εξωτερικό, όσο στην αγορά 

της Κίνας. Αυτή η εξαγορά θα μπορούσε να ήταν η αρχή για την εγκαθίδρυση των 

υπηρεσιών της Alibaba στις Η.Π.Α., τη σημαντικότερη αγορά αλλα και έδρα της 

Amazon.com και ίσως γι’ αυτό να ήταν τόσο αποφασισμένη για αυτή της την κίνηση 

παρά τους κινδύνους που επεφύλασσε η συγκεκριμένη συμφωνία. 

  

                                                           
44 https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-the-rise-of-fintech-in-china/%24FILE/ey-the-rise-of-
fintech-in-china.pdf 
45 https://www.techinasia.com/talk/alibaba-moneygram-acquisition-clever-strategy-dominate-us 
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Συμπεράσματα 

Οι εταιρείες αναζητούν συνεχώς νέους τρόπους ανάπτυξης και επέκτασής τους σε νέες 

αγορές. Όπως παρουσιάστηκε στην εργασία, ο πιο διαδεδομένος τρόπος εισόδου μιας 

εταιρείας σε νέα αγορά είναι οι συγχωνεύσεις - εξαγορές, με τις εξαγορές να κατέχουν 

το μεγαλύτερο μερίδιο αυτών των συναλλαγών. 

Στην παρούσα εργασία αναλύθηκαν οι συγχωνεύσεις και εξαγορές που αφορούν τον 

τεχνολογικό κλάδο, οι τύποι τους, τα κίνητρα που ωθούν τις εταιρείες να επιλέξουν αυτόν 

τον τρόπο εισόδου σε ξένες αγορές, οι στρατηγικές που ακολουθούνται, όπως επίσης 

εξετάστηκαν και οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις – εξαγορές, αλλα και τα κύματα 

συγχωνεύσεων - εξαγορών που έχουν κατηγοριοποιηθεί τον τελευταίο αιώνα από 

διάφορους αναλυτές.  

Η Κίνα τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί σε μια τεράστια αγορά, με πολυάριθμες 

εταιρείες και με ιδιαίτερη βαρύτητα στον κλάδο της τεχνολογίας και τα τεχνολογικά 

προϊόντα και υπηρεσίες γενικότερα. Λόγω της στασιμότητας της αγοράς, όπως και του 

αυξημένου ανταγωνισμού από εγχώριες αλλά και ξένες επιχειρήσεις, οι κινεζικές 

εταιρείες αναζητούν συνεχώς νέες ευκαιρίες εισόδου σε νέες χώρες και διεύρυνσης του 

πελατολογίου τους. Παράλληλα, η κινεζική κυβέρνηση ενθαρρύνει τις κινεζικές 

εταιρείες να επενδύσουν και να αναπτυχθούν εκτός συνόρων σε μια προσπάθεια 

επικράτησής τους σε παγκόσμιο επίπεδο, γνωστό και ως go-global. 

Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκε η περίπτωση της κινεζικής Alibaba Group, η οποία πλέον 

ανήκει στις τρεις πιο ισχυρές εταιρείες της Κίνας και είναι έκτη κατά σειρά στις 

πλουσιότερες εταιρείες στον κόσμο. Η Alibaba ακολουθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα 

στρατηγική σχετικά με τις επεκτατικές της βλέψεις. Ήδη από πολύ νωρίς άρχισε να 

επενδύει σε τρίτες εταιρείες που έχουν να προσφέρουν κάτι καινούριο στον τομέα τους, 

ώστε να μπορέσει να τις αναπτύξει με την τεχνογνωσία της και αργότερα να τις ελέγξει 

πλήρως. Επίσης, οι εξαγορές είναι ένας από τους τρόπους που χρησιμοποιεί ώστε να 

εισέλθει σε νέες χώρες, αλλά και να διευρύνει την ποικιλία των προσφερόμενων 

υπηρεσιών της στην εγχώρια αγορά της Κίνας. Όπως αναφέρθηκε στην εργασία, η 

Alibaba προσπαθεί να δημιουργήσει ένα διευρυμένο οικοσύστημα που προσφέρει 

διαφόρων ειδών υπηρεσίες, με κεντρική υπηρεσία το ηλεκτρονικό εμπόριο, μέσω των 

δυο μεγαλύτερων πλατφορμών της, τις Taobao και TMall. Έτσι, με κάθε εξαγορά που 

πραγματοποιεί προσπαθεί να επεκταθεί σε νέους κλάδους, να προσελκύσει νέους πελάτες 

και να δημιουργήσει ευνοϊκότερες συνθήκες για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Δεν εχει 
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διστάσει να πάρει και δύσκολες αποφάσεις, όπως για παράδειγμα η απόφασή της να 

αλλάξει ριζικά τον τραπεζικό τομέα στην Κίνα, λόγω του ότι οι κρατικές τράπεζες δεν 

είχαν ούτε τη θέληση, ούτε τα εφόδια να στηρίξουν τους μικρούς επιχειρηματίες και τη 

μεσαία τάξη της Κίνας.  

Από πλευράς επεκτάσεων, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Νοτιοανατολική 

Ασία, όπου έχει ήδη ξεκινήσει ένας αγώνας των μεγαλύτερων εταιρειών να αποκτήσουν 

μερίδιο της αγοράς. Οι χώρες όπως η Σιγκαπούρη, η Ινδονήσια, η Ταϊλάνδη κ.α. 

παρουσιάζουν ιδιαίτερη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια με τη μεσαία τάξη να ανασαίνει 

με ταχύτατους ρυθμούς, όμως και με πολλές διαφορές μεταξύ τους, όπως οικονομικές, 

πολιτισμικές, αλλά και με μεγάλη διαφορά σε αγοραστικό κοινό. Είναι ιδιαίτερη 

πρόκληση για τις εταιρείες να κατανοήσουν τις διαφορετικότητες του πληθυσμού, ώστε 

να προσφέρουν υπηρεσίες που να ταιριάζουν στις ανάγκες και απαιτήσεις της κάθε 

χώρας. Έτσι, καταφεύγουν στη στρατηγική των συγχωνεύσεων και εξαγορών, ώστε να 

αποκτήσουν ήδη υπάρχουσες πλατφόρμες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η τεράστια 

επένδυση της Alibaba στη ζημιογόνο Lazada και η προσπάθειά της να προλάβει τους 

υπόλοιπους ανταγωνιστές της, μεταξύ αυτών την Amazon και την Tencent. 

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα πλέον της εταιρείας είναι η τεράστια βάση δεδομένων που 

κατέχει. Με κάθε εταιρεία που προστίθεται στο οικοσύστημά της, αποκτά πρόσβαση σε 

διάφορες πληροφορίες για τις συνήθειες των χρηστών της που περιλαμβάνουν 

αγοραστικές συνήθειες, τραπεζικά στοιχεία, στοιχεία για την καθημερινότητά τους, 

ακόμα και τις προτιμήσεις τους στο φαγητό. Έτσι, με την διαχείριση αυτών των 

δεδομένων μπορεί να τους προσφέρει καλύτερη προώθηση προϊόντων, ώστε να βελτιώνει 

την καθημερινότητά τους, ακόμα και οικονομικές παροχές όπως καταναλωτικά δάνεια. 

Πολλοί έχουν αντιδράσει στην εν λόγω πρόσβαση που εχει η εταιρεία στην ιδιωτικότητα 

των πολιτών, όμως ακόμα δεν έχουν θεσπιστεί ιδιαίτεροι κανόνες και περιορισμοί. Σε 

αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρολό η στενή σχέση της Alibaba και του ιδρυτή της, Jack 

Ma, με την κινεζική κυβέρνηση, που από πλευρά της χρησιμοποιεί και η ίδια αυτά τα 

δεδομένα για την παρακολούθηση των πολιτών της. Αυτή η σχέση έχει βέβαια και 

αρνητικές συνέπειες όπως παρουσιάστηκαν στην περίπτωση εξαγοράς της αμερικανικής 

MoneyGram, στην οποία η Επιτροπή Ξένων Επενδύσεων των Η.Π.Α. μπλόκαρε την 

εξαγορά, υπό τον φόβο ότι η κινεζική κυβέρνηση μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε 

προσωπικά στοιχεία Αμερικανών πολιτών.  

Ακόμη, αναφέρθηκε πως η προκείμενη εξαγορά χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο πίεσης 

της κινεζικής κυβέρνησης για την κοινή καταπολέμηση της Βορείου Κορέας. Σύμφωνα 



  

51 
 

με τα τωρινά δεδομένα, οι σχέσεις των δυο χωρών διεξάγονται σε αρνητικό κλίμα, όπου 

και οι δυο πλευρές εντάσσουν φόρους δισεκατομμυρίων στις εξαγωγές της άλλης, 

πλήττοντας τις βλέψεις τηςAlibaba για επέκτασή της στη Δύση.  

Σύμφωνα με τον ιδρυτή της εταιρείας, Jack Ma, τα επόμενα χρόνια ο κλάδος της 

τεχνολογίας θα αλλάξει ριζικά, με το κύριο κομμάτι που σήμερα είναι η πληροφορική, 

να είναι η διαχείριση της πληροφορίας. Οι ισχυροί παίκτες θα είναι οι εταιρείες που θα 

έχουν μεγάλες βάσεις δεδομένων και θα τις διαχειρίζονται κατάλληλα. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα είναι οι περιπτώσεις των Google και Facebook. Ήδη στις μέρες μας, 

βλέπουμε ότι αυτή η αλλαγή έχει ξεκινήσει, με πληθώρα εταιρειών τεχνολογίας να 

συλλέγουν στις βάσεις δεδομένων τους διαφόρων ειδών πληροφορίες για τους χρήστες 

τους και τις κυβερνήσεις να προσπαθούν να επιβάλλουν περιορισμούς, όπως με τον νέο 

νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Επίσης άξιο αναφοράς είναι η προσπάθεια των 

τελευταίων ετών της εταιρείας να επαναπροσδιορίσει το εμπόριο. Σύμφωνα με την 

πολιτική που εφαρμόζει (online-to-offline) θέλει να ενσωματώσει το ηλεκτρονικό 

εμπόριο με παραδοσιακό εμπόριο με φυσικά καταστήματα και να ενώσει με ποικίλους 

τρόπους όλες τις ανέσεις που προσφέρουν και τα δυο είδη. Αξιόλογη έρευνα στο μέλλον 

θα αποτελούσε η εξέλιξη των εταιρειών που ήδη έχει επενδύσει η Alibaba και το είδος 

της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο όμιλος. Αρκετές εταιρείες έχουν τα απαραίτητα 

προσόντα να γίνουν οι αντίστοιχες Youku- Tudou και Lazada και να ενταχθούν πλήρως 

στο οικοσύστημα της ομίλου, αλλά εξαρτάται από τις αποφάσεις που θα λάβουν τα 

στελέχη του ομίλου, ενώ με την ανακοίνωση της αποχώρησης του Jack Ma από τη θέση 

του προέδρου του ομίλου το 2020, πολλοί αναλυτές έχουν εκφέρει τις ανησυχίες τους 

στο θέμα της επεκτατικής πολιτικής που θα ακολουθήσει η εταιρεία στο μέλλον. 

Επίσης, ενδιαφέρον στο μέλλον θα παρουσιάσουν οι αγορές της Ρωσίας και της Νοτίου 

Αμερικής, του Αζερμπαϊτζάν και του Καζακστάν, όπου η Alibaba ήδη έχει αρχίσει τις 

προσπάθειες επένδυσης σε διάφορους κλάδους της τεχνολογίας, αλλά και την εξέλιξη 

των επεκτάσεων σε Νοτιοανατολική Ασία και Ινδία. Όπως επίσης ενδιαφέρον 

παρουσιάζει και το πώς θα εξελιχθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των τριών μεγαλύτερων 

τεχνολογικών εταιρειών της Κίνας: Alibaba, Tencent και Baidu. Μέχρι πρότινος, καμία 

δεν επηρέαζε άμεσα τη λειτουργία της άλλης, καθώς ασχολούνταν κυρίως με το 

ηλεκτρονικό εμπόριο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη μηχανή αναζήτησης 

αντίστοιχα. Πλέον όμως με τα περιθώρια εξέλιξης στην αγορά να στενεύουν, και οι τρεις 

έχουν αποκτήσει εταιρείες που έμμεσα η άμεσα ανταγωνίζονται τις άλλες δυο. Αυτό 

συνεχίζεται και για την υπόλοιπη αγορά της Ασίας όπου και οι τρεις επενδύουν με 
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ιδιαίτερο ζήλο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της Ele.me, σύμφωνα με το οποίο η 

Alibaba εκτόπισε από μέτοχο την Baidu, .Επίσης η είσοδος αμερικανικών και 

ευρωπαϊκών εταιρειών στις αγορές της Ασίας όπως η Amazon, οι οποίες είναι 

διατεθειμένες να επενδύσουν αρκετά δισεκατομμύρια σε ανερχόμενες αγορές. 
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