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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

τθν ςθμερινι εποχι οι ςυνεχείσ αλλαγζσ που πραγματοποιοφνται ςτο εξωτερικό 

περιβάλλον τθσ επιχείρθςθσ ,όπωσ οι αλλαγζσ ςτθν νομοκεςία και  τθν τεχνολογία αλλά και 

θ παγκοςμιοποίθςθ οδθγοφν τισ επιχειριςεισ ςτθν αναηιτθςθ νζων  τεχνικϊν ςτρατθγικισ 

για να μπορζςουν να μείνουν ανταγωνιςτικζσ. Ζνασ νζοσ τρόποσ για  τθν απόκτθςθ 

βιϊςιμου ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ είναι θ δθμιουργία ςυνεργιϊν μζςω 

υγχωνεφςεων και Εξαγορϊν μζςω των οποίων οι επιχειριςεισ μποροφν να μπουν ςε νζεσ 

αγορζσ , να αυξιςουν το μερίδιο αγοράσ τουσ , να αποκτιςουν νζεσ τεχνολογίεσ, 

τεχνογνωςία αλλά και εξειδικευμζνο ανκρϊπινο δυναμικό. Μεγάλο μζροσ των 

υγχωνεφςεων –Εξαγορϊν ςτθν παγκόςμια αγορά ανικει ςτισ Αςιατικζσ επιχειριςεισ όπου 

με το πζραςμα των χρόνων ο αρικμόσ των εξαγορϊν επιχειριςεων του Δυτικοφ κόςμου 

από Αςιατικζσ επιχειριςεισ ολοζνα και αυξάνεται και με τθν ςτιριξθ τθσ Κίνασ. τόχοσ τουσ 

είναι επιχειριςεισ που απαςχολοφνται  ςτουσ κλάδουσ τθσ υψθλισ τεχνολογίασ , των 

ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και των τθλεπικοινωνιϊν. Ζχει προκφψει μεγάλθ ανθςυχία 

ςτον Δυτικό κόςμο από τθν επζλαςθ των Κινζηων ςε επιχειριςεισ των Η.Π.Α. και τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με αποτζλεςμα οι κυβερνιςεισ να κζτουν όλο και πιο αυςτθρά μζτρα 

για τισ επενδφςεισ των κινζηικων επιχειριςεων ςε επιχειριςεισ τουσ . 
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1 ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Οη ζπγρσλεύζεηο θαη εμαγνξέο απνηεινύλ κνξθέο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο 

πνπ αθνξνύλ ηηο θάζεηο αλάπηπμεο, νινθιήξσζεο θαη επέθηαζεο 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ζεσξνύληαη από ηα βαζηθά εξγαιεία αλαδηνξγάλσζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Τπάξρνπλ πνιινί ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο κηα επηρείξεζε 

πξνρσξάεη ζε δεκηνπξγία ζπλεξγεηώλ κε άιιεο επηρεηξήζεηο αιιά ν θπξηόηεξνο 

είλαη ε δεκηνπξγία βηώζηκνπ αληαγσληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο. Μέζσ ησλ 

ζπγρσλεύζεσλ θαη εμαγνξώλ κηα επηρείξεζε κπνξεί λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε 

λέεο ηερλνινγίεο, αλζξώπηλν δπλακηθό, πξόζβαζε ζε θαλάιηα δηαλνκήο, αύμεζε 

ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο θαη γεληθόηεξα λα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη ζηνλ ζθιεξό 

αληαγσληζκό πνπ ππάξρεη ζηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο. 

θνπόο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηειεί ε παξνπζίαζε ηεο 

έμαξζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ ζπγρσλεύζεσλ θαη εμαγνξώλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

Γπηηθνύ θόζκνπ από Αζηαηηθέο επηρεηξήζεηο. ην πξώην θεθάιαην αλαιύνληαη νη 

όξνη ησλ ζπγρσλεύζεσλ θαη εμαγνξώλ , γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο ηύπνπο ησλ 

ζπγρσλεύζεσλ- εμαγνξώλ πνπ δηαρσξίδνληαη κε βάζε ηελ ζηάζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζε κηα επηθείκελε εμαγνξά αιιά θαη κε βάζε ηνπ θιάδνπ 

δξαζηεξηόηεηαο. Αθόκε, αλαιύνληαη ηα θίλεηξα ησλ ζπγρσλεύζεσλ- εμαγνξώλ 

πνπ δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο   κεγάιεο θαηεγνξίεο νηθνλνκηθά , ζηξαηεγηθά θαη 

πξνζσπηθά ή δηνηθεηηθά θίλεηξα. Δίλαη γεγνλόο , όηη κέζσ ησλ εμαγνξώλ κηα 

επηρείξεζε πξνζπαζεί λα επηηύρεη θαη λα παξακείλεη βηώζηκε πνιιέο θνξέο όκσο 

ηα απνηειέζκαηα από θάπνηα εμαγνξά δελ είλαη ηα αλακελόκελα. Οη παξάγνληεο 

απνηπρίαο ησλ ζπγρσλεύζεσλ – εμαγνξώλ αλαιύνληαη ζηελ ηειεπηαία ελόηεηα. 

ην δεύηεξν θεθάιαην γίλεηαη ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ ζπγρσλεύζεσλ – 

εμαγνξώλ κέζσ ηεο αλαθνξάο ησλ θπκάησλ πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηηο Η.Π.Α. θαη 

πνιύ αξγόηεξα ζηελ Δπξώπε. Σα ηειεπηαία ρξόληα παξαηεξείηε ην θαηλόκελν 

ηεο επέιαζεο Κηλέδηθσλ νκίισλ ζηελ Γύζε. Οη Κηλέδνη ιόγσ ηεο κεγάιεο 

ξεπζηόηεηαο πνπ έρνπλ ζε ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα έρνπλ πξνρσξήζεη ζε 

επελδύζεηο επηρεηξήζεσλ ηνπ Γπηηθνύ θόζκνπ αλνίγνληαο έλαλ λέν δξόκν πξνο 

ηελ Γύζε γηα ηα πξντόληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Πξσηαξρηθόο ζηόρνο ησλ 

Κηλέδηθσλ νκίισλ είλαη νη επελδύζεηο ζε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη 
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ζηνπο θιάδνπο ηεο πςειήο ηερλνινγίαο , ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο θαη 

ησλ ηειεπηθνηλσληώλ. Η ζπκπεξηθνξά ησλ Κηλέδσλ έρεη θέξεη αλεζπρία θαη 

πξνβιεκαηηζκνύο ηόζν ζηηο Η.Π.Α. όζν θαη ζηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

κε απνηέιεζκα λα πξνζπαζήζνπλ λα νρπξσζνύλ απέλαληη ζηελ Κηλέδηθε 

επέιαζε δεκηνπξγώληαο απζηεξόηεξνπο θαλνληζκνύο όζν αθνξά ζε επελδύζεηο 

Κηλέδσλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ εζληθή αζθάιεηα. 

ην ηειεπηαίν θεθάιαην , γίλεηαη αλάιπζε ηεο εηαηξίαο Samsung Electronics 

Co Ltd. . Η Samsung  είλαη έλαο όκηινο εηαηξηώλ ν νπνίνο έρεη κεξίδηα αγνξάο ζε 

όινπο ηνπο θιάδνπο από ηειενξάζεηο, θηλεηά θαη ππνινγηζηέο κέρξη θαη 

θαξκαθεπηηθά πξντόληα. Λόγσ ησλ κεγάισλ αιιαγώλ πνπ γίλνληαη ζε όινπο 

ηνπο θιάδνπο αιιά θπξηόηεξα ζηνλ θιάδν ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ 

ηειεπηθνηλσληώλ ε  Samsung απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη ζε απινπνίεζε ηεο 

δνκή ηεο κέζσ ηεο πώιεζεο ζπκκεηνρώλ ηεο ζε θιάδνπο νη νπνίνη βξίζθνληαη 

ζε θιάδνπο ύθεζεο θαη δελ κπνξνύλ λα ηεο πξνζθέξνπλ κεγαιύηεξα θέξδε. Η  

Samsung είλαη κηα εηαηξία πνπ από ηελ έλαξμε ηεο ρξεζηκνπνηνύζε επηζεηηθή 

ζηξαηεγηθή , έηζη ιόγσ ηεο αλάγθεο ηεο λα έρεη εγεηηθή ζέζε ζηελ παγθόζκηα 

αγνξά ζηνλ θιάδν ηεο  ηερλνινγίαο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληώλ πξνρώξεζε ζε 

εμαγνξέο εηαηξηώλ  πςειήο ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο ζε εθαξκνγέο 

ινγηζκηθνύ. Η Samsung είλαη κηα πξσηνπόξνο εηαηξία ε νπνία γηα ρξόληα 

βξίζθεηαη ζηελ πξώηε ζέζε κε ην κεγαιύηεξν κεξίδην αγνξάο ζηνλ θιάδν ηεο 

ηερλνινγίαο θαη μέξεη λα ειίζζεηαη θαη λα αθνινπζεί ηηο ξαγδαίεο αιιαγέο ηνπ 

εμσηεξηθνύ ηεο πεξηβάιινληνο.  
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ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΙ ΤΓΥΩΝΔΤΔΙ-ΔΞΑΓΟΡΔ 

2 ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΙ ΤΓΥΩΝΕΤΕΙ-ΕΞΑΓΟΡΕ 

2.1 Έλλνηεο ησλ όξσλ ζπγρώλεπζε – εμαγνξά 

 

Οη ζπγρσλεύζεηο θαη νη εμαγνξέο απνηεινύλ κνξθέο επηρεηξεζηαθήο 

ζηξαηεγηθήο πνπ αθνξνύλ ηηο θάζεηο αλάπηπμεο ,νινθιήξσζεο  θαη επέθηαζεο 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ζεσξνύληαη από ηα πην βαζηθά εξγαιεία αλαδηνξγάλσζεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Παξόηη απνηεινύλ δύν δηαθνξεηηθέο λνκηθέο έλλνηεο, ζηελ 

πξάμε ρξεζηκνπνηνύληαη καδί γηα λα δειώζνπλ ζπλέλσζε δύν ή πεξηζζόηεξσλ 

επηρεηξήζεσλ θάησ από ηελ ίδηα δηεύζπλζε. Οπζηαζηηθά , ε δηαθνξά ησλ δύν 

ελλνηώλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηξόπν εθπιήξσζεο ηεο ζπλέλσζεο.(αθέιιεο 

Δκκαλνπήι, 2001)
 

Η ζπγρώλεπζε αλαθέξεηαη ζηελ ζπλέλσζε δύν ή πεξηζζόηεξσλ εηαηξηώλ 

κέζσ κηαο ακνηβαίαο ζπκθσλίαο κε ζθνπό ηελ επίηεπμε νηθνλνκηώλ θιίκαθαο θαη 

ηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπο. Οη δύν 

εηαηξίεο κεηαηξέπνληαη ζε κηα λέα λνκηθή νληόηεηα ε νπνία δηαζέηεη ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο πόξνπο ησλ δύν αξρηθώλ εηαηξηώλ. 

Απηή ε δηαδηθαζία γίλεηαη κε ηνπο κεηόρνπο λα παξαρσξνύλ ηηο κεηνρέο ησλ 

εηαίξσλ πξν ηεο ζπγρώλεπζεο, ζε αληάιιαγκα κεηνρώλ ηεο λεντδξπζείζαο 

εηαηξίαο. θνπόο ηεο ζπγρώλεπζεο κπνξεί λα είλαη ε εηζαγσγή ζε κηα λέα αγνξά, 

ε πξνζέγγηζε λέσλ πειαηώλ, ε απόζπαζε κεγαιύηεξνπ κεξηδίνπ αγνξάο, ε 

απόθηεζε αληαγσληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο, αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, ηερλνινγίαο 

θαη ηερλνγλσζίαο. Δπίζεο, κέζσ ηεο ζπγρώλεπζεο κηα εηαηξία κπνξεί λα απμήζεη 

ην εύξνο ησλ πξνζθεξόκελσλ πξντόλησλ ηεο ζηελ αγνξά, λα δεκηνπξγήζεη 

κεγαιύηεξεο ππνδνκέο θαη λα απνθηήζεη πεξηζζόηεξα θαλάιηα δηαλνκήο. 

Η εμαγνξά είλαη κηα εηαηξηθή πξάμε όπνπ κηα εηαηξία (εμαγνξάδνπζα) 

πξνβαίλεη ζηελ αγνξά ελόο κέξνπο ή ηνπ ζπλόινπ ησλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ/κεηνρώλ κηαο άιιεο εηαηξίαο (εμαγνξαδόκελε) πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζεη ηνλ έιεγρν ηεο. Οη εμαγνξέο γίλνληαη είηε κε κεηξεηά, είηε κε 

αληαιιαγή κεηνρώλ ηεο εμαγνξάδνπζαο εηαηξίαο είηε είλαη έλαο ζπλδπαζκόο θαη 

ησλ δύν. Σα ρξήκαηα πνπ ιακβάλεη ε εμαγνξαδόκελε εηαηξία από ηελ εμαγνξά 

επηζηξέθνληαη ζηνπο κεηόρνπο ηεο σο κέξηζκα ή κέζσ ηεο εθθαζάξηζεο. 
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Γηαθξίλνληαη ζε δύν είδε, απιέο θαη ζπγρσλεπηηθέο. ηελ απιή εμαγνξά ε 

εμαγνξαδόκελε εηαηξία ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη σο ππνθείκελν δηθαίνπ ελώ ζηελ 

ζπγρσλεπηηθή εμαγνξά ε εηαηξία πνπ κεηαβηβάδεη ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία 

έλαληη ρξεκαηηθνύ αληαιιάγκαηνο παύεη λα πθίζηαηαη σο ππνθείκελν δηθαίνπ. 

θνπόο ηεο εμαγνξάο κπνξεί λα ζεσξεζεί ε αύμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο, ε 

απόθηεζε πξόζβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο πξνκεζεπηέο πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ 

θπζηθό κνλνπώιην , ε απόθηεζε πξόζβαζεο ζε λέεο ηερλνινγίεο θαη αγνξέο , ε 

επίηεπμε ζπλεξγεηώλ θαη ε αμηνπνίεζε αλεπηπγκέλσλ δηθηύσλ δηαλνκήο. 

Δπηπξόζζεηα, ππάξρεη δπλαηόηεηα κε απηόλ ηνλ ηξόπν λα κεηώζεη ηνλ 

αληαγσληζκό, λα απμήζεη ηηο πσιήζεηο θαη ηα θέξδε ηεο, λα ελδπλακώζεη ην 

εύξνο ησλ πξντόλησλ πνπ πξνζθέξεη , λα εθκεηαιιεπηεί νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη 

λα απνθηήζεη θπξηαξρία ή κνλνπώιην ζε κία αγνξά.(www.euretirio.com)   

  

2.2 Σύπνη πγρσλεύζεσλ- Δμαγνξώλ 

 

Πξώην θξηηήξην θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ζπγρσλεύζεσλ- εμαγνξώλ απνηειεί ε 

ζηάζε /δηάζεζε ηεο δηνηθήζεσο ηεο εμαγνξαδόκελεο εηαηξίαο. Με απηόλ ηνλ 

ηξόπν δηαθξίλνληαη ζε: 

 Φηιηθή εμαγνξά , ε νπνία έρεη λα θάλεη κε ηελ απόθηεζε κηαο εηαηξίαο από 

κηα άιιε κε ακθόηεξα ηα δηνηθεηηθά ζπκβνύιηα ησλ δύν εηαηξηώλ λα 

εγθξίλνπλ ηελ ζπλαιιαγή. 

 Φηιηθή ζπγρώλεπζε , πνπ αθνξά ηελ ζπλέλσζε δύν εηαηξηώλ  νη νπνίεο 

θαζνξίδνπλ από θνηλνύ ηνπο όξνπο ηεο ζπκθσλίαο ηνπο. 

 Δπηζεηηθή ή Δρζξηθή εμαγνξά , πνπ επηηξέπεη ζε κηα εηαηξία λα απνθηήζεη 

ηελ εηαηξία-ζηόρν ηεο νπνίαο ε δηνίθεζε δελ είλαη ζύκθσλε. ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηεο εηαηξίαο-ζηόρνπ έρεη απνξξίςεη 

ηελ πξνζθνξά ηεο εμαγνξάδνπζαο εηαηξίαο θαη απηή πξνρσξάεη ζε 

πξνζθνξά απεπζείαο ζηνπο κεηόρνπο κε ζθνπό λα ηνπο πείζεη λα 

πνπιήζνπλ ηεο κεηνρέο ηνπο έλαληη κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηηκήο ή κε 

αληαιιαγή κεηνρώλ ηεο ή θαη ησλ δύν καδί. 

Έλα αθόκε θξηηήξην θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ζπγρσλεύζεσλ- εμαγνξώλ είλαη ε 

ζπζρέηηζε ηνπ θιάδνπ ή αιιηώο ν βαζκόο νινθιήξσζεο θαη δηαθξίλνληαη ζε: 
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 πζρεηηζκέλεο πνπ αθνξνύλ ζηξαηεγηθή ζπζρεηηζκέλεο δηαθνξνπνίεζεο 

θαη ρσξίδνληαη ζε: 

o Οξηδόληηεο ζπγρσλεύζεηο- εμαγνξέο νη νπνίεο αθνξνύλ εηαηξίεο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ίδην επηρεηξεκαηηθό θιάδν θαη είλαη 

αληαγσλίζηξηεο θαζώο παξέρνπλ ίδηα πξντόληα ή ππεξεζίεο θαη 

θηλνύληαη ζηελ ίδηα αγνξά. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε κπνξεί λα 

κείλνπλ ιίγεο εηαηξίεο ζηνλ θιάδν δεκηνπξγώληαο νιηγνπώιην ή 

αθόκε θαη κηα εηαηξία λα θαηαθέξεη λα ηηο απνξξνθήζεη  όιεο θαη 

λα δεκηνπξγήζεη κνλνπώιην ζηελ αγνξά. 

o Κάζεηεο ζπγρσλεύζεηο- εμαγνξέο πνπ αθνξνύλ εηαηξίεο νη νπνίεο 

έρνπλ ζρέζε πξνκεζεπηή- πειάηε  ή πξνκεζεπηή- δηαλνκέα θαη 

βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο 

αιπζίδαο αμίαο. Η εηαηξία κπνξεί είηε λα πξνρσξήζεη ζηελ 

νινθιήξσζε πξνο ηα εκπξόο , νπνύ επεθηείλεηαη ζε επόκελα 

επίπεδα ηεο αιπζίδαο αμίαο είηε νινθιήξσζε πξνο ηα πίζσ πνπ 

επεθηείλεηαη ζε πξνεγνύκελα επίπεδα. Η θάζεηε νινθιήξσζε σο 

ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο, ζπκβάιιεη  ζηελ κείσζε ηνπ θόζηνπο 

παξαγσγήο θαη ζηελ αύμεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο 

εηαηξίαο. 

 Αζπζρέηηζηεο πνπ αθνξνύλ ζε θιάδνπο δξαζηεξηόηεηαο πνπ δελ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κεηαμύ ηνπο. Απηέο απνηεινύλ ηελ ζπλέλσζε δύν 

εηαηξηώλ πνπ πξνζθέξνπλ δηαθνξεηηθά πξντόληα ή ππεξεζίεο θαη θύξηνο 

ζθνπόο ηνπο είλαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ νηθνλνκηώλ θιίκαθαο, νη ζπλεξγίεο 

θαη ε αύμεζε ησλ θεξδώλ ηνπο. Η ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία 

ζπγρσλεύζεσλ- εμαγνξώλ ρσξίδεηαη ζε δύν ππνθαηεγνξίεο, επέθηαζε 

αγνξάο ζηελ νπνία νη εηαηξίεο πσινύλ παξόκνηα πξντόληα ζε 

δηαθνξεηηθέο αγνξέο θαη επέθηαζε πξντόλησλ ζηηο νπνίεο πσινύληαη 

δηαθνξεηηθά αιιά νκνεηδή πξντόληα ζηελ ίδηα αγνξά. (Γ.Κπξηαδήο,2007)  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη εθηόο από ηηο θαηεγνξίεο ζπγρσλεύζεσλ- εμαγνξώλ 

πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο ππάξρνπλ θαη άιια είδε εμαγνξώλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ (www.euretirio.com) . Πην ζπγθεθξηκέλα, 
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 Αληίζηξνθε εμαγνξά (reverse takeover) ζηελ νπνία κηα ηδησηηθή εηαηξία 

πνπ δελ είλαη εηζεγκέλε ζην ρξεκαηηζηήξην επειπηζηεί λα εηζέιζεη κέζσ 

ηεο αγνξάο ελόο ζεκαληηθνύ πνζνζηνύ κεηνρώλ κηαο ήδε εηζεγκέλεο 

εηαηξίαο ιακβάλνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηνλ έιεγρν ηεο. Οη κέηνρνη ηεο 

ηδησηηθήο εηαηξίαο αληαιιάζζνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο κε κεηνρέο ηεο 

δεκόζηαο εηαηξίαο κεηαηξέπνληαο ηελ εηαηξία ηνπο ζε δεκόζηα. εκαληηθό 

πιενλέθηεκα ηεο αληίζηξνθεο εμαγνξάο είλαη όηη ε ζπκθσλία γίλεηαη 

κεηαμύ ησλ δύν εηαηξηώλ θαη είλαη ιηγόηεξν επαίζζεηε ζηηο επηδξάζεηο ηεο 

ρξεκαηαγνξάο ζε ζύγθξηζε κε ηελ πεξίπησζε ηεο ζπκβαηηθήο δεκόζηαο 

πξνζθνξάο πνπ έρεη κεγάιε εμάξηεζε από ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ 

ζηελ αγνξά. 

 Δμαγνξά split and sell όπνπ ε εηαηξία- αγνξαζηήο έρεη σο ζηόρν 

ζπγθεθξηκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εμαγνξαδόκελεο εηαηξίαο όπσο 

γηα παξάδεηγκα ηελ ηερλνινγία , ην πειαηνιόγην ή ηα θαλάιηα δηαλνκήο 

ηεο. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γη’ απηήλ 

κεηαπσινύληαη ακέζσο ώζηε λα αλαθηεζεί κέξνο ηνπ θόζηνπο εμαγνξάο. 

 Δμαγνξά backflip όπνπ κηα κεγάινπ κεγέζνπο εηαηξίαο εμαγνξάδεη κηα 

κηθξόηεξε εηαηξία ε νπνία έρεη γλσζηό εκπνξηθό ζήκα. Η εμαγνξάδνπζα 

εηαηξία γίλεηαη ζπγαηξηθή ηεο εηαηξίαο πνπ εμαγνξάζηεθε επσθεινύκελε 

ην όλνκα θαη ηελ παξνπζία ηεο. 

 Μνριεπκέλε εμαγνξά (leveraged takeover) ε νπνία απνηειεί ηερληθή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλόηεξα από εηαηξίεο ηδησηηθώλ επελδπηηθώλ 

θεθαιαίσλ. Η εηαηξία πξνρσξάεη ζηελ εμαγνξά ηεο εηαηξίαο- ζηόρνπ 

κέζσ εμσηεξηθήο ρξεκαηνδόηεζεο θαη ην ρξένο κεηαθέξεηαη ζηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο εμαγνξαζζείζαο εηαηξίαο θαη ζηελ 

ζπλέρεηα νθείιεη λα ην μερξεώζεη. 

2.3 Κίλεηξα πγρσλεύζεσλ- Δμαγνξώλ 

 

ηελ επνρή πνπ δηαλύνπκε νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληώλ παξνπζηάδνπλ ξαγδαίεο αιιαγέο κε 

απνηέιεζκα , ε δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ηεο γλώζεο λα απνηειεί ζεκειηώδε 

ζηνηρείν επηβίσζεο θαη αληαγσληζηηθόηεηαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. ε έλα 

πεξηβάιινλ πνπ ν ξπζκόο ησλ αιιαγώλ είλαη πνιύ γξήγνξνο νη ζπγρσλεύζεηο θαη 
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νη εμαγνξέο απνηεινύλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πεξηζζόηεξν αλάγθε παξά επηινγή. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ηα ηειεπηαία ρξόληα ν αξηζκόο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηηο ζπγρσλεύζεηο θαη εμαγνξέο παξνπζηάδεη κεγάιε αύμεζε θαη 

δείρλεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπο γηα επηβίσζε ζηηο αγνξέο κέζσ ηεο επίηεπμεο 

ζπλεξγηώλ. Σα θίλεηξα κπνξνύλ λα θαηεγνξηνπνηεζνύλ ζε ηξεηο γεληθέο 

θαηεγνξίεο , ηα νηθνλνκηθά ,ηα ζηξαηεγηθά θαη ηα πξνζσπηθά ή δηνηθεηηθά 

θίλεηξα.    

ηελ πξώηε θαηεγνξία ε νπνία αθνξά ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα, νη επηρεηξήζεηο 

έρνπλ σο πξσηαξρηθό ζηόρν ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδώλ ηνπο. Απηό κπνξεί λα 

επηηεπρζεί είηε κέζσ ηεο αύμεζεο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο πνπ νδεγεί ζε 

κείσζε ηνπ θόζηνπο ησλ αγαζώλ είηε κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο ζέζεο ηεο ζηελ 

αγνξά. (Κπξηαδήο Γ.,2009) Η αύμεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κέζσ ησλ νηθνλνκηώλ θιίκαθαο  ,νηθνλνκίεο θάζκαηνο ή εύξνπο  

πξντόλησλ θαη νηθνλνκίεο κάζεζεο. Οη νηθνλνκίεο θιίκαθαο κπνξνύλ λα 

επηηεπρζνύλ θπξίσο ζε νξηδόληηεο ζπγρσλεύζεηο ελώ νη νηθνλνκίεο θάζκαηνο ή 

εύξνπο πξντόλησλ θαη κάζεζεο κε ζπγρσλεύζεηο επηρεηξήζεσλ κε ζπζρεηηζκέλεο 

ή αζπζρέηηζηεο δξαζηεξηόηεηεο. Όζν αλαθνξά ηελ ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηεο 

επηρείξεζεο ζηελ αγνξά , ζηηο νξηδόληηεο θπξίσο ζπγρσλεύζεηο κε ηελ 

απνξξόθεζε ησλ αληαγσληζηώλ κπνξεί λα επηηεπρζεί αύμεζε ηεο θεξδνθνξίαο 

ηεο λέαο ελνπνηεκέλεο επηρείξεζεο δεκηνπξγώληαο κνλνπώιην ζηνλ θιάδν πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη.  

Όζνλ αθνξά ηα ζηξαηεγηθά θίλεηξα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ δεύηεξε 

θαηεγνξία, βαζηθόο ζθνπόο ησλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί ε αλάπηπμε ηνπο , ε 

ελίζρπζε ησλ επηδόζεσλ ηνπο κέζσ ησλ θεξδώλ αμίαο πνπ ζα ιάβνπλ , ε 

απόθηεζε ηερλνινγίαο όπσο θαη ε δεκηνπξγία νηθνλνκηώλ θιίκαθαο. Η 

δεκηνπξγία νηθνλνκηώλ θιίκαθαο κπνξεί λα επηηεπρζεί δεκηνπξγώληαο 

ρακειόηεξν θόζηνο αλά κνλάδα πξντόληνο είηε θαη κέζσ ηεο απόθηεζεο 

εμεηδίθεπζεο ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηόηεηαο ηνπο. Πνιιέο θνξέο ζηόρνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ απνηεινύλ ζπγθεθξηκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ 

εμαγνξαδόκελσλ επηρεηξήζεσλ όπσο  ηερλνινγία, έξεπλα θαη αλάπηπμε , 

κάλαηδκελη, θήκε θ.α. γηα λα κπνξέζνπλ λα απνθηήζνπλ ηαρύηεξα θαη κε 

κηθξόηεξν θίλδπλν απηό ην νπνίν ρξεηάδνληαη απνθεύγνληαο έηζη  ηελ αλάπηπμε 

ηνπ εζσηεξηθά ηεο επηρείξεζεο. 
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ηελ ηξίηε θαηεγνξία έρνπκε ηα πξνζσπηθά ή δηνηθεηηθά ζπκθέξνληα ησλ 

ζηειερώλ ηεο αλώηαηεο δηνίθεζεο. Πνιιέο θνξέο ε αιαδνλεία πνπ επηδεηθλύνπλ 

ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ζε επθαηξίεο πνπ εκθαλίδνληαη λα δηνηθήζνπλ κε θαιύηεξν 

ηξόπν απηνί ηηο  εηαηξίεο –ζηόρνπο νδεγνύλ ζε ελέξγεηεο πνπ δελ ελαξκνλίδνληαη 

κε ηα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξίαο θαη ησλ κεηόρσλ. εκαληηθό ξόιν ιακβάλνπλ θαη 

νη πξνζσπηθέο θηινδνμίεο ηεο δηνίθεζεο θαζώο ε ηθαλνπνίεζε απηώλ έρεη 

κεγαιύηεξε ζεκαζία από ηελ πξαγκαηηθή αμία πνπ δεκηνπξγείηαη από ηελ 

νινθιήξσζε θάπνηαο εμαγνξάο. Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε παγθόζκηα ηάζε 

πνπ επηθξαηεί θαη νδεγεί όιν θαη πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο ζε δεκηνπξγία 

ζπλεξγεηώλ κέζσ πγρσλεύζεσλ ή Δμαγνξώλ αζθνύλ πηέζεηο ζηα δηνηθεηηθά 

ζηειέρε λα αθνινπζήζνπλ απηήλ ηελ ηάζε. 

 

2.4 Παξάγνληεο απνηπρίαο ησλ πγρσλεύζεσλ –Δμαγνξώλ 

 

      Αδηακθηζβήηεηα, ν αξηζκόο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ παίξλνπλ κέξνο ζε 

πγρσλεύζεηο θαη Δμαγνξέο ζπλερίδεη λα απμάλεηαη ξαγδαία θαζώο ε αλάγθε ηνπο 

γηα επηβίσζε θαη θπξηαξρία ζηηο αγνξέο ιόγσ ηνπ κεγάινπ αληαγσληζκνύ πνπ 

ππάξρεη ζηελ επνρή πνπ δηαλύνπκε νινέλα θαη απμάλεη , σζηόζν ηα 

απνηειέζκαηα δελ είλαη πάληα ζεηηθά γηα όιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ παίξλνπλ 

κέξνο. Τπάξρνπλ ινηπόλ , πνιινί παξάγνληεο πνπ είλαη ηθαλνί λα νδεγήζνπλ ζε 

απνηπρία ησλ πγρσλεύζεσλ ή Δμαγνξώλ θαη νη επηρεηξήζεηο λα κελ ιάβνπλ ηα 

πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα. 

 Αλαιπηηθόηεξα, έλαο από ηνπο βαζηθόηεξνπο παξάγνληεο απνηπρίαο είλαη ε 

αλεπάξθεηα ζηελ αμηνιόγεζε ηεο εηαηξίαο-ζηόρνπ θαζώο ε αλάιπζε πνπ έγηλε σο 

πξνο ηα θόζηε θαη ηα νθέιε πνπ ζα ππάξμνπλ από κηα επηθείκελε πγρώλεπζε ή 

Δμαγνξά δελ ζπκβάδηδε κε ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ιόγσ ππεξεθηίκεζεο ή 

ππνηίκεζεο ηνπο. Έλαο αθόκε παξάγνληάο απνηπρίαο είλαη νη δπζθνιίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ ελνπνίεζε ησλ δύν επηρεηξήζεσλ κεηά ηελ πγρώλεπζε 

ή Δμαγνξά. Η αδήξηηε αλάγθε πνπ ππάξρεη γηα γξήγνξή θαη επηηπρή ελνπνίεζε 

ησλ δύν επηρεηξήζεσλ πνιιέο θνξέο είλαη πην ρξνλνβόξα από ην αλακελόκελν θαη 

θέξλεη δπζθνιίεο ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηώλ , ξήμε κεηαμύ ησλ 

δηνηθεηηθώλ ζηειερώλ ησλ δύν επηρεηξήζεσλ σο πξνο ηνπο ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο 
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θάηη πνπ νδεγεί ζε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη αβεβαηόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

ηεο επηρείξεζεο πνπ παξνπζηάδνπλ αηζζήκαηα άγρνπο θαη θόπσζεο κε 

απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηνπο. 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ν θπξηόηεξνο ιόγνο πνπ κηα επηρείξεζε ζπλαηλεί  ζε 

κηα πγρώλεπζε ή Δμαγνξά είλαη ε πξνζπάζεηα γηα απόθηεζε βηώζηκνπ 

αληαγσληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο έλαληη άιισλ επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη 

ζηνλ θιάδν δξαζηεξηόηεηαο ηεο. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ινηπόλ ηεο ζέζεο ηεο ζηνλ 

θιάδν ηεο, ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγήζεη ζπλεξγίεο κε ηελ εμαγνξάδνπζα 

επηρείξεζε. Δπεηδή όκσο δελ είλαη πάληα εθηθηή ε δεκηνπξγία ζπλεξγηώλ κε 

άιιεο επηρεηξήζεηο, κπνξεί λα ππάξμνπλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα κεηά ηελ 

πγρώλεπζε ή Δμαγνξά ηα νπνία κπνξνύλ λα δπζαξεζηήζνπλ αθόκε θαη ην 

θαηαλαισηηθό θνηλό ζην νπνίν απεπζύλνληαη ηα πξντόληα ηνπο θαη λα νδεγεζνύλ 

ζε κείσζε ησλ πσιήζεσλ ηνπο. Σέινο, ζεκαληηθό ξόιν ζηελ πνξεία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο κηαο πγρώλεπζεο ή Δμαγνξάο έρνπλ  νη πξνζδνθίεο θαη ηα 

πξνζσπηθά ζπκθέξνληα ησλ δηνηθεηηθώλ ζηειερώλ ησλ δύν επηρεηξήζεσλ θαζώο 

ε ζπκθσλία ή ε δηαθσλία ηνπο πάλσ ζε ζηξαηεγηθά δεηήκαηα , νη δηαθνξέο 

κεηαμύ ηεο θνπιηνύξαο ηνπο άιια θαη νη δηαθνξεηηθέο απόςεηο πνπ αθνινπζνύλ 

γηα ηελ εδξαίσζε ηεο ζέζεο ηνπο ζηελ αγνξά πνιιέο θνξέο νδεγνύλ ζε απνηπρία 

θαη ιάζνο εθηίκεζε ηνπ απνηειέζκαηνο.    
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 ΤΓΥΩΝΔΤΔΙ-ΔΞΑΓΟΡΔ ΣΗΝ ΓΤΗ 

3 ΤΓΥΩΝΔΤΔΙ-ΔΞΑΓΟΡΔ ΣΗΝ ΓΤΗ 

3.1 Ιζηνξηθή αλαδξνκή ησλ πγρσλεύζεσλ θαη Δμαγνξώλ 

3.1.1 Κύκαηα πγρσλεύζεσλ ζηηο Η.Π.Α. 

 

Σν θαηλόκελν ησλ ζπγρσλεύζεσλ θαη εμαγνξώλ εκθαλίζηεθε γηα πξώηε θνξά 

ζηηο ΗΠΑ ηελ δεθαεηία ηνπ 1890 ελώ ζηελ Δπξώπε παξαηεξήζεθε αξρηθά ην 1960 

ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη από ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 θαη κεηά θαη ζε άιιεο 

Δπξσπατθέο ρώξεο όπσο  Γεξκαλία ,Γαιιία ,Διιάδα θαη Οιιαλδία. Ωο ζηξαηεγηθή 

αλαδηάξζξσζεο νη ζπγρσλεύζεηο θαη εμαγνξέο θαηείραλ ζεκαληηθό ξόιν γηα πνιιέο 

δεθαεηίεο ζηηο ΗΠΑ όπνπ εκθαλίδεηαη σο ηα πέληε θύκαηα.(Κπξηαδήο ,2007)  

Αλαιπηηθόηεξα, ην πξώην θύκα αθνξά ηελ πεξίνδν 1890-1905 όπνπ ε κεγάιε 

ζπρλόηεηα ησλ ζπγρσλεύζεσλ –εμαγνξώλ νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία κνλνπσιίσλ 

θαζώο πάλσ από 1800 επηρεηξήζεηο απνξξνθήζεθαλ από κεγαιύηεξεο βηνκεραλίεο. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ππήξμαλ ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο 

κέζσ ησλ βειηηώζεσλ ζηελ ηερλνινγία , νηθνλνκηθώλ εθαξκνγώλ θαη ηερλνγλσζίαο. 

Πεξίπνπ είθνζη ρξόληα κεηά ήξζε ην δεύηεξν θύκα ην νπνίν είρε λα θάλεη 

πεξηζζόηεξν κε ζπγρσλεύζεηο θαη εμαγνξέο ζπζρεηηδόκελσλ – ζπκπιεξσκαηηθώλ 

επηρεηξήζεσλ. Οη πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα αληαπεμέιζνπλ 

ηνπ αληαγσληζκνύ ηνπ θιάδνπ ηνπο κέζσ εμαγνξώλ επηρεηξήζεσλ πνπ είηε ηνπο 

πξνκήζεπαλ είηε ρξεζηκνπνηνύζαλ ηα θαλάιηα δηαλνκήο γηα ηα  πξντόλησλ ηνπο 

πξνζπάζεζαλ κέζσ θάζεηεο ή νξηδόληηαο νινθιήξσζεο λα δεκηνπξγήζνπλ 

κνλνπώιην θαη λα απνθηήζνπλ πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ αληαγσληζηώλ. Σν δεύηεξν 

θύκα έθηαζε ζην ηέινο ηνπ ην 1929 ιόγσ ηεο θαηάξξεπζεο  ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ από 

ην κεγάιν θξαρ ηεο Ν. Τόξθεο  νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα γηα αλάπηπμε κέζσ 

ζπγρσλεύζεσλ θαη εμαγνξώλ απνδείρηεθε άθαξπε.  Σν ηξίην θύκα μεθίλεζε ην 1966 

θαη δηήξθεζε κέρξη θαη ην 1969 , ην δηάζηεκα απηό νη επηρεηξήζεηο πξνρώξεζαλ ζε 

εμαγνξέο επηρεηξήζεσλ κε αζπζρέηηζηεο δξαζηεξηόηεηεο ιόγσ ηεο απζηεξήο 

αληηκνλνπσιηαθήο λνκνζεζίαο ηνπ Clayton.  

Πεξλάκε , ινηπόλ, ζηελ δεθαεηία ηνπ 80’ ζηελ νπνία εκθαλίζηεθε θαη ην 

ηέηαξην θύκα όπνπ νη ζπγρσλεύζεηο θαη εμαγνξέο είραλ κηα πην ερζξηθή 
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ζπκπεξηθνξά. ’ απηήλ ηελ πεξίνδν παξαηεξήζεθε όηη νη επηρεηξήζεηο 

επηθεληξώζεθαλ πην πνιύ ζε δξαζηεξηόηεηεο θαη πόξνπο εθηόο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηνπο θαη δελ έιαβαλ θαζόινπ ππόςε ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντόλησλ/ππεξεζηώλ 

ηνπο. Σν πέκπην θύκα μεθίλεζε ην 1990 είρε ηελ κεγαιύηεξε αμία σο ηώξα ησλ 

θπκάησλ ε νπνία αλέξρεηαη ζηα 1,75 ηξηο USD  κέρξη θαη ηα ηέιε ηνπ 

2000.Πξσηαξρηθόο ζηόρνο ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ησλ ζπγρσλεύζεσλ – εμαγνξώλ 

ήηαλ ε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο κέζσ ηηο απόθηεζεο πόξσλ θαη 

ηερλνγλσζίαο. Αθόκε, ηελ πεξίνδν απηή δεκηνπξγήζεθαλ λένη θιάδνη πνπ 

αθνξνύζαλ ηερλνινγίεο όπσο ην δηαδίθηπν, νη ηειεπηθνηλσλίεο , ε θαισδηαθή θαη 

δνξπθνξηθή ηειεόξαζε θ.α. ελώ θιάδνη πνπ βξηζθόληνπζαλ ζηελ θάζε ηεο 

σξίκαλζεο όπσο νη απηνθηλεηνβηνκεραλίεο ,νη ηξάπεδεο ,νη βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ 

θ.α. ζεκείσζαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο. Δπίζεο, δεκηνπξγήζεθαλ ππεξεζληθνί 

νξγαληζκνί   όπσο ε Δ.Δ (λνκηζκαηηθή έλσζε ) , ν Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο 

Δκπνξίνπ  δεκηνπξγήζεθε ε παγθνζκηνπνίεζε πξντόλησλ ππεξεζηώλ θαη 

θεθαιαηαγνξώλ θαη ππήξμε επηθξάηεζε ηεο αξρήο ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ πινύηνπ 

ησλ κεηόρσλ.(Shleifer A. and Vishny R.W. ,1991)    

 

3.1.2 Κύκαηα πγρσλεύζεσλ ζε ρώξεο ηεο Δ.Δ.   

    

 Λόγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηνπ θηιειεπζεξηζκνύ ζηηο αγνξέο κεηά ην 

πέκπην θύκα ησλ Η.Π.Α. ήηαλ ινγηθό νη ρώξεο ηεο Δπξώπεο λα αθνινπζήζνπλ ην 

θαηλόκελν ησλ ζπγρσλεύζεσλ θαη εμαγνξώλ. Έηζη, ιόγσ ησλ κεηαβνιώλ ζηελ 

νηθνλνκία όιν θαη κεγαιύηεξνο αξηζκόο επηρεηξήζεσλ ησλ Δπξσπατθώλ ρσξώλ 

πήξαλ κέξνο ζε  δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύζαλ ζπλεξγίεο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα 

απνθηήζνπλ βηώζηκν αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα θαη λα κπνξέζνπλ λα εδξαησζνύλ 

ζηνλ θιάδν δξαζηεξηόηεηαο ηνπο. Σν πξώην θύκα εκθαλίζηεθε ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 80’ θαη θξάηεζε κέρξη ηεο αξρέο ηνπ 1990 όπνπ ε αλαγθαηόηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα αθνινπζήζνπλ ηηο αιιαγέο ηηο νηθνλνκίαο αιιά θαη ηεο παγθόζκηαο 

αγνξάο νδήγεζε πνιιέο επηρεηξήζεηο ζηελ δεκηνπξγία ζπλεξγηώλ κε ζθνπό λα 

εμαζθαιίζνπλ κηα ζέζε ζηελ αγνξά θαη λα απμήζνπλ ην κεξίδην ηνπο ζ’ απηήλ. Η 

αμία ησλ ζπγρσλεύζεσλ ην 1985 έθηαζε ζηα 158 δηο $ ελώ ην 1989 άγγημε ηα 158 δηο 

$ νπνύ έπεζε ζηα ηέιε ηνπ 1992 ζηα 90 δηο $. Σν δεύηεξν θύκα αθνξά ην δηάζηεκα 
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1995 κέρξη ην 2001 όπνπ ε αμία ησλ ζπγρσλεύζεσλ έθηαζε ζε 1.083 δηο $ ην 2000 

ελώ ην 2001 εκθάληζε κεγάιε πηώζε ζηα 461 δηο $. 

 

3.2  πγρσλεύζεηο θαη Δμαγνξέο Αζηαηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ζηελ Γύζε 

 

3.2.1   πγρσλεύζεηο θαη Δμαγνξέο Αζηαηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ζηηο ρώξεο 

ηεο Δ.Δ. 

 

 Οη θηλέδηθεο θξαηηθέο θαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ηα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ σο 

ζηόρν θπξίσο επηρεηξήζεηο ηεο Γπηηθήο Δπξώπεο. Η επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

Κίλαο έρεη σο απνηέιεζκα νη επελδύζεηο ζην εμσηεξηθό λα κελ απμάλνληαη κε 

γνξγνύο ξπζκνύο κε απνηέιεζκα , νη θηλέδηθεο επηρεηξήζεηο λα αλαδεηνύλ λέεο αγνξέο 

ζην εμσηεξηθό θαη θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο ηερλνινγίαο ,ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ 

ηειεπηθνηλσληώλ. Παξόκνηα επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκίαο παξαηεξείηε θαη ζηελ 

Δπξώπε δίλνληαο ην βήκα ζηνπο Κηλέδνπο λα πξνρσξνύλ ζε εμαγνξέο επηρεηξήζεσλ 

ζε θιάδνπο πςειήο ηερλνινγίαο θαη αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο. 

 Αλαιπηηθόηεξα, ε Κίλα απνηειεί έλαλ από ηνπο κεγαιύηεξνπο επελδπηέο ηεο 

Δπξώπεο θαζώο δηαζέηεη κεγάια ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα , νη εμαγσγέο ηεο αλά  

έηνο νινέλα θαη απμάλνληαη θαη έρεη ηελ πιήξε ζηήξημε ηεο θπβέξλεζεο ηεο. Όζν 

αθνξά ην κεγάιν ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηελ Δπξώπε νθείιεηαη ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο 

ζέζε αιιά θαη ζην γεγνλόο όηη ε Δπξώπε είλαη από ηηο πην πινύζηεο αγνξέο δηεζλώο. 

Μέζα από ηηο θηλέδηθεο επελδύζεηο νη επηρεηξήζεηο ηεο Δπξώπεο κπνξνύλ λα 

απνθνκίζνπλ ζεκαληηθά νθέιε όπσο θεθάιαην , λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη λέα 

ηερλνινγία. Πνιιέο θνξέο όκσο , κεηά από αλάιπζε ηνπ θνηλσληθνύ θαη νηθνλνκηθνύ 

αληίθηππνπ πνπ έρνπλ νη θηλέδηθεο επελδύζεηο  ζε ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ επλντθόηεξα γηα ηελ Κίλα. Γηα παξάδεηγκα, ε δεκηνπξγία 

λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο κεηά από επελδύζεηο γηα ην 2017 ζην Βέιγην ήηαλ 18.586 ,ζηε 

Γαιιία 45.000 θαη ζηελ Βξεηαλία 26.000. Από ηελ άιιε πιεπξά  ζύκθσλα κε 

αλαθνξέο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο ηεο Ιζπαλίαο νη Κηλέδηθεο επελδύζεηο ζηελ 

ρώξα δεκηνύξγεζαλ 2.661 ζέζεηο εξγαζίαο ελώ νη Ιζπαληθέο επηρεηξήζεηο ζηελ Κίλα 

δεκηνύξγεζαλ 30.674 ζέζεηο εξγαζίαο.(www.liberal.gr) 

http://www.liberal.gr/
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 Οη Κηλέδνη δείρλνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηηο εηαηξίεο πςειήο ηερλνινγίαο 

έηζη νη Γεξκαληθέο εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ θιάδν απηό απνηέιεζαλ 

πξσηαξρηθό ζηόρν. Σνλ Απξίιην ηνπ 2015 ε εμαγνξά ηεο βηνκεραλίαο κεραλνινγηθνύ 

εμνπιηζκνύ KraussMaffei από ηελ θηλέδηθή ChemChina απνηέιεζε ηελ αξρή γηα κηα 

ζεηξά εμαγνξώλ γηα ην έηνο θαη έθεξε απνιαβέο ελόο δηο δνιαξίσλ. Η θηλέδηθε 

εηαηξία νηθηαθώλ ζπζθεπώλ Midea εμαγόξαζε ην θαινθαίξη ηνπ 2015 ηελ γεξκαληθή 

εηαηξία ξνκπνηηθήο Kuka AG έλαληη πέληε δηο δνιαξίσλ. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηεο 

γεξκαληθήο θπβέξλεζεο λα ζρεκαηίζεη Δπξσπατθή θνηλνπξαμία λα εμαγνξάζνπλ ηελ 

εηαηξία γηα λα κελ πέζεη ζηα ρέξηα ησλ θηλέδσλ , ε πξνζπάζεηα έπεζε ζην θελό. Μηα 

αθόκε εμαγνξά γεξκαληθήο εηαηξίαο νινθιεξώζεθε ελ έηε 2015 , ηεο εηαηξίαο 

Aixtron πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ εκηαγσγώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζηελ παξαγσγή ησλ ππνινγηζηώλ . Αύηε ε εμαγνξά δεκηνύξγεζε ζθέςεηο ζηελ 

γεξκαληθή θπβέξλεζε αιιά θαη ζηελ ππόινηπε Δπξώπε όηη νη θηλέδνη εθαξκόδνπλ 

επεθηαηηθό ζρέδην ζηξαηεγηθνύ ραξαθηήξα θαη κε ηελ ζηήξημε θξαηηθώλ πόξσλ. 

Μεηά από ελδειερείο ειέγρνπλ πνπ έγηλαλ γηα ηελ εμαγνξά ηεο Aixtron βγήθε ζηελ 

επηθάλεηα όηη νη πσιήζεηο ηεο γηα ην 2015 είραλ πέζεη  όηαλ ε San’an Optoelectronics  

πνπ έρεη έδξα ζηελ θηλέδηθε πόιε Xiamen , αθύξσζε ηειεπηαία ζηηγκή κηα κεγάιε 

παξαγγειία. Απνηέιεζκα απηήο ηεο αθύξσζεο ήηαλ ε θαηάξξεπζε ηεο κεηνρήο ηεο 

εηαηξίαο  , όπνπ θαη νδήγεζε ζηελ εμαγνξά ηεο από ην θηλέδηθν επελδπηηθό ηακείν 

Fujian Grand Chip. Όπσο απνδείρηεθε ινηπόλ, ππάξρεη νηθνλνκηθή ζρέζε κεηαμύ ηνπ 

fund  θαη ηεο  San’an Optoelectronics  πνπ αθύξσζε ηελ παξαγγειία θαζώο δηαζέηνπλ 

θνηλνύο επελδπηέο. Η  San’an Optoelectronics  ζέινληαο λα δώζεη ηηο δηθέο ηεο 

απαληήζεηο ηόληζε πσο ε παξαγγειία αθπξώζεθε επεηδή δελ θαηέζηε λα επηηεπρζνύλ 

ηα εηδηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνηόηεηαο.(www.protogon.gr) 

 Δίλαη γεγνλόο όηη ην ελδηαθέξνλ ηηο Κίλαο δελ εμαληιείηε ζηηο γεξκαληθέο 

επηρεηξήζεηο αιιά επεθηείλεηαη δπλακηθά θαη ζηηο ππόινηπεο Δπξσπατθέο ρώξεο. 

Κηλέδηθεο επελδύζεηο έγηλαλ ζηε ζνπεδηθή Volvo, ζηελ ηηαιηθή Pirelli, ζην γαιιηθό 

Club Med θαη ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά. Κνξπθαίνο πξννξηζκόο γηα ηνπο Κηλέδνπο 

παξακέλεη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην θπξίσο γηαηί ε επαηζζεζία ηεο ρώξαο ζε εμαγνξέο 

επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ηνκείο πνπ έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ εζληθή 

αζθάιεηα είλαη πνιύ ρακειή ζε ζρέζε κε άιιεο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

 πκπεξαζκαηηθά , νη θηλέδηθέο επελδύζεηο ζηελ Δπξώπε έρνπλ ζεκεηώζεη 

κεγάιε αύμεζε ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ην ζύλνιν ησλ 

http://www.protogon.gr/
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επξσθηλέδηθσλ ζρέζεσλ. Η εθξνή θηλέδηθσλ επελδπηηθώλ θεθαιαίσλ αλακέλεηαη λα 

παξνπζηάζεη άλνδν κέζα ζην ηξέρνλ έηνο θαζώο ελ έηε 2018 αληηζηνηρνύζε ζην 10% 

ηνπ ΑΔΠ ηεο Κίλαο. θνπόο ησλ θηλέδηθσλ επηρεηξήζεσλ κέρξη πξόηηλνο ήηαλ νη 

πσιήζεηο ησλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ηνπο ζηελ επξσπατθή αγνξά πιένλ έρνπλ 

ζέζεη θαη λένπο ζηόρνπο ηελ πξόζβαζε ζε πςειέο ηερλνινγίεο , βειηίσζε ηεο ζέζεο 

ηνπο ζε άιιεο επείξνπο κέζσ ησλ επξσπατθώλ δηθηύσλ θαη αύμεζε ηνπ πνιηηηθνύ θαη 

νηθνλνκηθνύ βάξνπο ηνπ Πεθίλνπ ζε παγθόζκηα θιίκαθα. Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί 

όηη ε δξαζηεξηνπνίεζε κεγάισλ θξαηηθώλ επηρεηξήζεσλ επνπηεύεηαη θαη 

ζπληνλίδεηαη από ην Πεθίλν θαζώο ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο νη επηδηώμεηο ηνπο 

είλαη γεσπνιηηηθέο.     

3.2.2 πγρσλεύζεηο θαη Δμαγνξέο Διιεληθώλ Δπηρεηξήζεσλ από 

Αζηαηηθέο  Δπηρεηξήζεηο 

 

Υσξίο ακθηβνιία, ε λαπαξρίδα ησλ θηλεδηθώλ επελδύζεσλ ζηελ ρώξα καο 

είλαη ε επέλδπζε ηεο COSCO ζηνλ Πεηξαηά. Μεηά ηελ εμαγνξά ηνπ πιεηνςεθηθνύ 

παθέηνπ ησλ κεηνρώλ ηνπ ΟΛΠ ην 2016, ε εηαηξεία μεθίλεζε ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ελόο επελδπηηθνύ ζρεδίνπ πνιιώλ εθαηνκκπξίσλ, κε ζθνπό ηελ αλάδεημε ηνπ Πεηξαηά 

ζε θνξπθαίν θόκβν γηα θνξηεγά θαη επηβαηεγά πινία ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην. 

Πξσηαξρηθόο ζηόρνο ησλ θηλέδσλ επελδπηώλ είλαη ε δεκηνπξγία ελόο δηαζπλνξηαθνύ 

δηαδξόκνπ κεηαθνξώλ από ηελ Μεζόγεην πξνο ηελ θεληξηθή Δπξώπε. Απηό ζα 

επηηεπρζεί κε ηελ θαηαζθεπή ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο πςειήο ηαρύηεηαο πνπ ζα 

ζπλδέεη ην Βειηγξάδη κε ηελ Βνπδαπέζηε θαη ην Ρόηεξληακ. εκαληηθό ξόιν ζε όιν 

απηό ην εγρείξεκα έρεη θαη ε Διιάδα θαζώο πξόζεζε ηνπ Πεθίλνπ είλαη λα γίλεη πύιε 

ησλ θηλέδηθσλ πξντόλησλ ζηελ Δπξώπε. 

Δθηόο από ηνλ Πεηξαηά, πνπ είλαη έλα από ηα ηαρύηεξα αλαπηπζζόκελα 

ιηκάληα ζηελ Δπξώπε θαη ηνλ θόζκν, ε επόκελε κεγαιύηεξε θηλεδηθή επέλδπζε ζηελ 

Διιάδα είλαη ε εμαγνξά ηνπ 24% ηνπ ΑΓΜΗΔ από ηελ China State Grid 

International Development Ltd., κε ην αληίηηκν ησλ 320 εθαηνκκπξίσλ επξώ. 

Δπηπιένλ, θηλεδηθή ζπκκεηνρή -ηεο Fosun- θαηαγξάθεηαη θαη ζηελ θνηλνπξαμία ππό 

ηε Lamda Development γηα ην Διιεληθό, ην κεγαιύηεξν επελδπηηθό ζρέδην ζηε ρώξα 

απηή ηε ζηηγκή. εκεηώλεηαη, επίζεο, όηη ε China Development Bank έρεη απνθηήζεη 
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πξόζβαζε ζηελ Διιάδα, ηε ζηηγκή πνπ νη ειιεληθέο ηξάπεδεο δελ δύλαληαη λα 

ρξεκαηνδνηήζνπλ έξγα ππνδνκώλ.  

Μηα από ηηο κεγάιεο επελδπηηθέο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ ρώξα καο 

είλαη απηή  ηεο κεγαιύηεξεο παγθνζκίσο εηαηξίαο ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ,  Alibaba ε 

νπνία ήξζε ζηελ Αζήλα γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ζηελ νπνία 

κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ειιεληθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνσζήζνπλ ηα πξντόληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο  ζηελ θηλεδηθή αγνξά. Αθόκε, 

ζέιεζε λα πξνρσξήζεη ζε  ζπκθσλία κε ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο γηα ηελ θαζηέξσζε 

ηνπ ηξόπνπ πιεξσκήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηηο ζπλαιιαγέο ηεο, ηελ Alipay. Σν νπνίν 

ζα ζπκβάιιεη θαη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ Κηλέδσλ ηνπξηζηώλ πνπ ζα έξρνληαη ζηελ 

Διιάδα λα έρνπλ πξόζβαζε ζε κεηξεηά. (www.protagon.gr) 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε απμαλόκελε θηλεδηθή παξνπζία είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ παξνύζα δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο θαη 

ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε ζηε ρώξα καο. Οη αλαγθαίεο θαη επώδπλεο 

κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζπληεινύληαη ηα ηειεπηαία ρξόληα επηηξέπνπλ ζηνπο Κηλέδνπο 

επελδπηέο λα επσθειεζνύλ από ηελ θαζπζηεξεκέλε απειεπζέξσζε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. πγρξόλσο, νξηζκέλα θηλεδηθά επελδπηηθά ζρέδηα βξίζθνπλ εκπόδηα  

ζηελ πνιηηηθή αζηάζεηα, ηε γξαθεηνθξαηία, ηε λνκηθή αβεβαηόηεηα ή ζηνπο 

επξσπατθνύο θαλνληζκνύο γηα ηνλ ζεκηηό αληαγσληζκό. Κνξπθαίν παξάδεηγκα γηα 

ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ αξρηθώλ θηλεδηθώλ επηδηώμεσλ απνηειεί ε απόθαζε ηεο 

COSCO λα παξακείλεη εθηόο δηεθδίθεζεο ηεο ΣΡΑΙΝΟΔ, παξά ηελ επίζεκε 

εθδήισζε ελδηαθέξνληνο από ηνλ ίδην ηνλ Κηλέδν πξσζππνπξγό, Λη Κεθηάλγθ θαηά 

ηελ επίζθεςή ηνπ ζηελ Διιάδα ην 2014.(www.liberal.gr) 

3.3 Γεκηνπξγία θξαγκώλ ζε Κηλέδηθεο Δμαγνξέο ζηελ Γύζε. 

 

 Λόγσ ησλ δηθνξνύκελσλ απνηειεζκάησλ πνπ επηθέξνπλ νη εμαγνξέο από 

Κηλέδηθεο επηρεηξήζεηο ζηελ Γύζε , ηνλ επηέκβξην ηνπ 2017 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

παξνπζίαζε επίζεκε πξόηαζή ηεο γηα ηε δεκηνπξγία ελόο παλεπξσπατθνύ 

κεραληζκνύ αμηνιόγεζεο θαη επνπηείαο ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδύζεσλ, ν νπνίνο  

ζρεηίδεηαη κε ηελ απμαλόκελε παξνπζία ησλ θηλεδηθώλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Δ.Δ. Ωο 

λνκηκνπνηεηηθή βάζε απηήο ηεο πξόηαζεο, ε Κνκηζηόλ επηθαιείηαη επελδπηηθέο 

πξσηνβνπιίεο πνπ ελδέρεηαη λα άπηνληαη ηεο δεκόζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο κέζσ 

http://www.liberal.gr/
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ηεο εμαγνξάο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ππνδνκώλ ή ιόγσ ηεο πξόζβαζεο ζε επαίζζεηεο 

πιεξνθνξίεο. Δπνκέλσο, πξνηείλεηαη ν ζηελόηεξνο ζπληνληζκόο κεηαμύ ησλ θξαηώλ-

κειώλ θαη ε απμεκέλε δηαθάλεηα θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζρεηηθώλ 

επελδύζεσλ.   

 Έηζη κεηά ηηο Η.Π.Α θαη ηνλ Καλαδά πνπ έρνπλ εκπνδίζεη πνιιέο θνξέο 

εμαγνξέο εηαηξηώλ πνπ είλαη ζε θιάδνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κε εζληθή αζθάιεηα πήξε 

ζεηξά θαη ε Γεξκαλία ε νπνία εκπόδηζε λα γίλεη ε εμαγνξά ηεο βηνκεραλίαο 

κεραληθώλ εξγαιείσλ Leifeld Metal Spinning AG από ηελ θηλεδηθή Yantai Tihai 

Group. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ε θπβέξλεζε ηεο Γεξκαλίαο ζέιεζε λα δείμεη ηελ ζέζε 

ηεο απέλαληη ζηνπο Κηλέδνπο θαζώο θαη ηελ αλεζπρία πνπ έρεη γηα ηελ επέιαζε ησλ 

Κηλέδσλ ζηελ Γύζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζε εηαηξίεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο. 

Παξάιιεια, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο ηεο Γεξκαλίαο εμεηάδεη ηελ πξννπηηθή λα 

επηβάιεη απζηεξόηεξνπο θαλόλεο ζηηο επελδύζεηο από ρώξεο εθηόο Δ.Δ. Δθεμήο ζα 

εμεηάδεη κε θξηηήξην ηελ εζληθή αζθάιεηα όζεο εμαγνξέο ζηνρεύνπλ ζε κεξίδην 

γεξκαληθήο εηαηξείαο κηθξόηεξν ηνπ 25%. Μέρξη ζηηγκήο, ην 25% είλαη ην όξην πνπ 

ηζρύεη γηα λα εκπίπηεη κηα εμαγνξά ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ Ξέλσλ 

Δπελδύζεσλ.(www.kathimerini.gr) 

Δίλαη γεγνλόο όηη όιεο νη θηλέδηθεο άκεζεο επελδύζεηο ηόζν ζηελ Δπξώπε όζν 

θαη ζηηο Η.Π.Α. ππνρσξνύλ ζπλερώο θαη ζην ηέινο ηνπ 2018 έθηαζαλ ζην -73% ζε 

ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο. Πάλσ από είθνζη επελδπηηθέο ζπκθσλίεο έρνπλ 

ζηακαηήζεη ιόγσ ησλ απζηεξόηεξσλ ειέγρσλ πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ε Δ.Δ. θαη νη 

Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ιόγσ ηεο κεγάιεο αλεζπρίαο ηνπο από ηελ επέιαζε ησλ 

Κηλέδσλ. 

http://www.kathimerini.gr/
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Βέβαηα από ηελ άιιε πιεπξά ε Κίλα πξνζπαζεί λα βάιεη θξέλν ζηηο 

επελδύζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ζηελ Γύζε θαζώο ε Γπλακηθή ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

ζηελ νπνία ν ξπζκόο αλάπηπμήο ηεο ππνινγίδεηαη από ηελ Παγθόζκηα Σξάπεδα λα 

κεησζεί έσο ην 2021 ζην 6%. Μπνξεί ζαλ πνζνζηό λα θαίλεηαη πςειό γηα ηηο 

βηνκεραληθέο ρώξεο γηα ηελ Κίλα όκσο ζα είλαη ην ρακειόηεξν ησλ ηειεπηαίσλ 

δεθαεηηώλ. Έλαο αθόκε ιόγνο είλαη όηη νη πεξηζζόηεξεο επελδύζεηο έγηλαλ από ηνπο 

ηέζζεξηο κεγαιύηεξνπο νκίινπο ηεο Κίλαο HNA, WANDA , FOSUN θαη  ANBANG 

νη νπνίνη έσο θαη ην 2017 αγόξαδαλ καδηθά επηρεηξήζεηο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ 

ηνκέα ,ησλ ππνδνκώλ ,μελνδνρείσλ θ.ν.θ. .Απηέο νη επελδύζεηο έθεξαλ θύκα 

αληηδξάζεσλ ζηελ Κπβέξλεζε ηεο Κίλαο , ιόγσ ηεο κεγάιεο αύμεζεο ησλ θηλδύλσλ 

αζέηεζεο πιεξσκώλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθώλ ρξεώλ. Απηό έθεξε σο απνηέιεζκα ελ 

έηε 2018 νη θηλέδηθεο εηαηξίεο λα πνπιήζνπλ ηηο επελδύζεηο ηνπο ζηελ Δπξώπε αμίαο 

5 δηο δνιαξίσλ θαη ζηηο Η.Π.Α. έλαληη αμίαο 13 δηο δνιαξίσλ. Έλαο αθόκε 

ζεκαληηθόο παξάγνληαο είλαη ν πόιεκνο πνπ έρνπλ θεξύμεη ζηηο θηλέδηθεο 

επηρεηξήζεηο νη Η.Π.Α. δεκηνπξγώληαο εκπόδηα ζηηο επελδύζεηο ηεο κε ηελ επηβνιή 

απζηεξόηεξσλ ειέγρσλ ζε ζρέζε κε ηνλ παξειζόλ θαη επηθαινύκελε ηηο 

πεξηζζόηεξεο θνξέο ηελ εζληθή αζθάιεηα νδήγεζε ζηελ απνηπρία 14 εμαγνξώλ ζηηο 

Η.Π.Α. θαη 7 ζηελ Δ.Δ. κέζα ζην 2018. 

 Απηή ε ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηελ Κίλα από ηηο Η.Π.Α. αιιά θαη ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ηελ αλάγθαζε λα αλνίμεη κέξνο ηεο αγνξάο ηεο επηηξέπνληαο ζε 
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μέλνπο επελδπηέο λα αγνξάζνπλ κεηνρέο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο κέρξη θαη 300 δηο 

δνιαξίσλ έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 150 δηο δνιαξίσλ πνπ ίζρπε κέρξη πξόηηλνο , βέβαηα 

ην πνζό παξακέλεη κεδακηλό ζε ζύγθξηζε κε ηελ αμία ηνπ όγθνπ ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνύ ηνπ ηεο ηνκέα ζπλνιηθήο αμίαο 40 ηξηο δνιάξηα. Παξά ηελ 

πξνζπάζεηα ηεο λα πιεζηάζεη ηελ Γύζε θαη λα δεκηνπξγήζεη λένπο δεζκνύο , ην 

απνηέιεζκα δελ ήηαλ ζεηηθό νύηε ζηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο ησλ Γπηηθώλ απέλαληη 

ηεο   αιιά ζεκείσζε θαη κείσζε ζηηο εμαγσγέο θαηά 4,4% θαη ζηηο εηζαγσγέο θαηά 

7,6% ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2018 θαη κε ηνπο δαζκνύο πνπ ηεο επηβιήζεθαλ από ηηο 

Η.Π.Α. ηα πνζνζηά ζα ζπλερίζνπλ λα απμάλνληαη. Σέινο, είλαη ζεκαληηθό λα εηπσζεί 

όηη νη πξνβιέςεηο γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Κίλαο γηα ην 2019 είλαη αξλεηηθέο θαζώο ην 

πιήγκα πνπ δέρηεθε είλαη κεγάιν θαη απηό ζα απνηειέζεη απεηιή γηα ηελ παγθόζκηα 

νηθνλνκία.(www.mikrometoxos.gr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mikrometoxos.gr/
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ :ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ SAMSUNG 

ELECTRONICS CO LTD 

4 ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 

4.1 Δηζαγσγή 

Η Samsung Electronics ηδξύζεθε ην 1969 ζηε ενύι ηεο Νόηηαο Κνξέαο. Με ηελ 

πάξνδν ησλ ρξόλσλ θαηάθεξε λα εμειηρζεί ζε κηα εγεηηθή εηαηξία παγθνζκίσο ζηνλ 

ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ κε ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή ηεο αμία λα μεπεξλά ηα 

200 δηο δνιάξηα . Η εηαηξία παξάγεη κεηαμύ άιισλ νηθηαθέο ζπζθεπέο όπσο 

ηειενξάζεηο ,νζόλεο , ςπγεία , πξσηνπόξα πξντόληα θηλεηήο ηειεπηθνηλσλίαο όπσο 

Smartphone θαη tablet θαη παξακέλεη πξνκεζεπηήο ζεκαληηθώλ ειεθηξνληθώλ 

εμαξηεκάησλ όπσο ε κλήκε DRAM θαη νη εκηαγσγνί ρσξίο κλήκε. ηόρνο ηεο είλαη 

λα δεκηνπξγεί θαη λα παξέρεη πξντόληα θαη ππεξεζίεο πνηόηεηαο , λα πξνσζεί έλαλ 

πην έμππλν ηξόπν δσήο γηα ηνπο πειάηεο ηεο θαζώο θαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ βειηίσζε 

ηεο παγθόζκηαο θνηλόηεηαο κέζα από κηα ζπλερή αλαδήηεζε ξηδνζπαζηηθώλ 

θαηλνηνκηώλ θαη ηελ δεκηνπξγία αμηώλ. Σν παγθόζκην θέληξν θαηλνηνκίαο θέξλεη 

ινγηζκηθό θαη ππεξεζίεο θαηλνηνκίαο γηα ηελ Samsung ζε ζπλεξγαζία κε 

λενζύζηαηεο επηρεηξήζεηο κέζσ επελδύζεσλ ,εμαγνξώλ , ζπλεξγαζηώλ θαη ηα 

πξνγξάκκαηα Samsung next.( http://www.samsung.com/gr/aboutsamsung/_) 

 

Αλαιπηηθόηεξα, νη ηνκείο δξαζηεξηόηεηαο είλαη:   

1. Σερλνινγίεο πιεξνθνξηώλ θαη θηλεηά ηειέθσλα. 

 Σνκέαο θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

Καηλνηνκίεο εκπλεπζκέλεο από ηνπο ίδηνπο ηνπο αλζξώπνπο πνπ έρνπλ σο ζθνπό 

ηελ πξνζθνξά επθνιίαο θαη ηελ δεκηνπξγία επηπξόζζεηεο αμίαο. 

 Σνκέαο δηθηύσλ. 

Παξνρή ππνδνκώλ θαη ιύζεηο δηθηύσλ λέαο γεληάο κε αμεπέξαζηε ηερλνινγία θαη 

εκπεηξία από πξνεγνύκελα επηηεύγκαηα. 

 

http://www.samsung.com/gr/aboutsamsung/
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2. Ηιεθηξνληθά πξντόληα επξείαο θαηαλάισζεο. 

 Σνκέαο νπηηθναθνπζηηθώλ κέζσλ. 

Αλώηεξεο πνηόηεηαο ηειενξάζεηο κεγαιύηεξνπ κεγέζνπο. Αλάπηπμε εμαηξεηηθήο 

ηερλνινγίαο θαη θαηλνηόκνπ ζρεδηαζκνύ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εγεηηθήο ζέζεο ζε 

όηη αθνξά ηηο επίπεδεο ηειενξάζεηο θαη νζόλεο. 

 Σνκέαο ςεθηαθώλ ζπζθεπώλ. 

Καηλνηόκεο νηθηαθέο ιύζεηο κε ηερλνινγίεο πνπ πξνζθέξνπλ αλώηεξν επίπεδν 

δσήο ζε ζπλδπαζκό κε αξκνληθό ζρεδηαζκό. 

 Σνκέαο πγείαο θαη ηαηξηθνύ εμνπιηζκνύ. 

Νέν θαη πξνεγκέλν ηαηξηθό εμνπιηζκό γηα πην γξήγνξεο θαη πην αθξηβείο 

δηαγλώζεηο. 

3. Λύζεηο ζπζθεπώλ. 

 Σνκέαο κνλάδσλ κλήκεο. 

Σερλνινγηθά πξνεγκέλεο νηθνινγηθέο κνλάδεο κλήκεο κε πςειέο απνδόζεηο. 

 Σνκέαο ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο LSI. 

Σκήκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο κε πξσηνπνξηαθή ηερλνινγία επεμεξγαζίαο πνπ 

πξνζθέξεη θαηλνηνκία ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ. 

 Σνκέαο ιπρληώλ LED. 

Νέεο ηερλνινγίεο πνπ εθαξκόδνληαη ζηηο ιπρλίεο LED πξνζθέξνπλ ιύζεηο ζηνλ 

ηνκέα ηνπ θσηηζκνύ θαη είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ. 

4.2 Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

 

    Η Samsung είλαη πνιπεζληθόο όκηινο επηρεηξήζεσλ κε έδξα θνληά ζηελ ενύι ηεο 

Νόηηαο Κνξέαο. ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2017 νη ελνπνηεκέλεο ζπγαηξηθέο ηεο 

Samsung Electronics Co. Ltd αλήιζαλ ζε 279 κε ηελ πξνζζήθε 112 λενζύζηαησλ ε 

απνθηώκελσλ ζπγαηξηθώλ κεηαμύ ησλ νπνίσλ ήηαλ 51 ζπγαηξηθέο ηεο Harman θαη 
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ηελ αθαίξεζε δύν εηαηξηώλ ησλ Samsung Receivables Corporation ζηελ Ακεξηθή  θαη 

Samsung Electronics Rus LLC ζηελ Μέζε Αλαηνιή. 

ΕΣΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ/Μ.ΑΝΑΣΟΛΗ/ 
ΑΦΡΙΚΗ 

ΑΙΑ ΚΙΝΑ Ν.ΚΟΡΕΑ ΤΝΟΛΟ 

2015 33 55 24 30 17 159 
2016 44 53 23 29 20 169 
2017 66 110 39 41 23 279 

(http://images.samsung.com/is/content/samsung/p5/global/ir/docs/170515_2017_1Q_Interim_Report.pdf) 

    Η εηαηξία ηδξύζεθε ην 1938 σο θαηάζηεκα ιηαληθήο πώιεζεο. Μεηά ηνλ πόιεκν 

ηεο Κνξέαο ν ηδξπηήο ηεο απνθάζηζε λα επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζηα 

ειεθηξνληθά θαη ην 1969 ηδξύεηαη ε  Samsung Electronics Industry Co Ltd ε νπνία 

ιόγσ ηεο άλζηζεο ηνπ θιάδνπ ησλ ειεθηξνληθώλ γίλεηαη κηα από ηηο θνξπθαίεο 

θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξίεο ζηελ θνξεάηηθε αγνξά θαη μεθηλάεη λα εμάγεη ηα πξντόληα 

ηεο ζηελ εγρώξηα αγνξά θαη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1984 άιιαμε ην όλνκα ηεο από  

Samsung Electronics Industry Co. Ltd ζε Samsung Electronics Co. Ltd κεηά ηελ 

Γεληθή  πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ. Λόγσ ηεο πξόθιεζεο πνπ αληηκεησπίδεη ζην ηνκέα 

ηεο ηερλνινγίαο κε ην ζπλερώο κεηαβαιιόκελν πεξηβάιινλ αιιά θαη ηνπ ζηόρνπ ηεο 

λα γίλεη κηα από ηηο θνξπθαίεο εηαηξίεο ειεθηξνληθώλ παγθνζκίσο , ην 1987 ηδξύεη ην 

Πξόηππν Ιλζηηηνύην Σερλνινγίαο ηεο Samsung (SAIT) γηα λα βνεζήζεη ζηελ έξεπλα 

θαη αλάπηπμε ζε ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο. Σελ ίδηα ρξνληά ν ηδξπηήο ηελ Samsung 

θεύγεη από ηελ δσή θαη αλαιακβάλεη  ηα ελία ηνπ νκίινπ ν  γηνο  ηνπ Kun-hee Lee 

μεθηλώληαο έηζη κηα λέα επνρή γηα ηνλ όκηιν. Η επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή ηεο 

Samsung Electronics αιιάδεη θαη θύξηνο ζηόρνο ηεο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο εγεηηθήο 

ηεο ζέζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθώλ παγθνζκίσο κέζα από ηελ γξήγνξε 

αληαπόθξηζε ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαζώο ν αληαγσληζκόο  ηνπ θιάδνπ είλαη 

κεγάινο . Παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ επεξέαζε ζρεδόλ όιεο ηηο θνξεάηηθεο 

επηρεηξήζεηο ην 1997 , ε Samsung Electronics ζπλερίδεη λα αλαπηύζζεηαη  ζηηο 

ςεθηαθέο ηερλνινγίεο θαη ηηο ηερλνινγίεο δηθηύσλ θαη ην 1998 θαηαθέξλεη λα έρεη ην 

κεγαιύηεξν κεξίδην ζηνλ ηνκέα ησλ νζνλώλ ζηελ παγθόζκηα αγνξά θαη  λα αλαπηύμεη 

ην πξώην ηειέθσλν κε δπλαηόηεηα αζύξκαηεο ζύλδεζεο ζην δηαδίθηπν δηαηεξώληαο 

έηζη ηελ εγεηηθή ηεο ζέζε. ύκθσλα  κε ηελ θαηάηαμε ηεο Interbrand ην 2010 ε αμία 

ηνπ εκπνξηθνύ ζήκαηνο ηεο Samsung θαηαθηά ηελ 19
ε
 ζέζε παγθνζκίσο αλάκεζα 

ζηηο θαιύηεξεο κάξθεο θαη ηελ ίδηα ρξνληά βξίζθεηαη ζηελ πξώηε ζέζε ησλ 

πσιήζεσλ παγθνζκίσο. Καζώο ε Samsung αθνινπζεί ηελ δνκή ηνπ chaebol ην 2014 

κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ πξνέδξνπ ιόγσ ζνβαξώλ πξνβιεκάησλ πγείαο από ηα 
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θαζήθνληα ηνπ ν έιεγρνο ηνπ νκίινπ πεξλά ζηνλ γην ηνπ ,ηνλ κέρξη ηώξα 

αληηπξόεδξν ηεο Samsung Electronics ν νπνίνο ζέηεη θαηλνύξγηνπο ζηόρνπο θαη 

αιιάδεη ηελ κέρξη ηώξα ζηξαηεγηθή επηζεηηθήο επέθηαζεο πνπ αθνινπζνύζε ν 

όκηινο. ην παξειζόλ ε εηαηξηθή θνπιηνύξα ηεο επέβαιε απηνλνκία θαη ηα πάληα 

γηλόληνπζαλ εζσηεξηθά, ρξεζηκνπνηώληαο δηθά ηεο πιηθά θαη ηερλνγλσζία θάηη πνπ 

κε ηνλ θαηλνύξγην πξόεδξν αιιάδεη θαζώο δηεπξύλεη ηελ αλαδήηεζε γηα απόθηεζε 

ηερλνινγίαο θαη από εηαηξίεο εθηόο νκίινπ. Γίλεη έηζη λέα θαηεύζπλζε ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ νκίινπ θαη πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ θεξδνθνξία κέζσ ηεο απινπνίεζεο ηεο δνκήο ηνπ νκίινπ θαη ηεο 

πώιεζεο κε παξαγσγηθώλ ηκεκάησλ θαη κε λέα θαηεύζπλζε ζε ηερλνινγίεο πνπ 

αθνξνύλ ην Internet of Things κέζσ εμαγνξώλ θαη ζπλεξγεηώλ κε εηαηξίεο πνπ 

εηδηθεύνληαη ζε απηόλ ηνλ ηνκέα. Με απηόλ ηνλ ηξόπν πξνζπαζεί λα κεηώζεη ηελ 

εμάξηεζε ηεο Samsung Electronics από ηηο ζπζθεπέο θαη λα θαηαθηήζεη κηα ζέζε 

ζηελ αγνξά ηνπ ινγηζκηθνύ θαη ησλ ππεξεζηώλ. 

 

4.3 Απινπνίεζε ηεο δνκήο ηεο  

 

 Η Samsung είλαη έλα από ηα κεγαιύηεξα chaebol ηεο Νόηηαο Κνξέαο κε 

απνηέιεζκα, ε δνκή ηεο λα είλαη εμαηξεηηθά πνιύπινθε θαζώο νη δξαζηεξηόηεηεο ηεο 

επεθηείλνληαη ζε όινπο ηνπο επηρεηξεκαηηθνύο θιάδνπο ηεο ρώξαο θάηη πνπ θαζηζηά 

δύζθνιε ηελ αληηκεηώπηζε ησλ επθαηξηώλ θαη θηλδύλσλ πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε θιάδν 

δξαζηεξηόηεηαο ηεο. Λόγσ ηεο επηζεηηθήο ζηξαηεγηθήο πνπ αθνινπζνύζε αθόκα από 

ηελ  ίδξπζε ηεο , ηελ πίζηε θαη ππαθνή ηεο ζηελ ηεξαξρία θαη ζηελ εμνπζία ηνπ 

πξνέδξνπ ν νπνίνο ειέγρεη θαη  δηαρεηξίδεηαη όιεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

νδήγεζε ηελ Samsung λα θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηελ παγθόζκηα αγνξά. Η αδήξηηε 

αλάγθε ηεο λα δηαηεξήζεη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ θεξδνθνξία ηεο ηελ αλαγθάδεη λα 

απινπνηήζεη ηελ δνκή ηεο γηα λα είλαη θνκκάηη ηεο λέαο επνρήο ηνπ ηνκέα ηεο 

πςειήο ηερλνινγίαο.  

  ηα πιαίζηα ηνπ ζρεδίνπ αλαδηάξζξσζεο θαη απινπνίεζεο ηεο δνκήο ηνπ 

νκίινπ ηεο Samsung ζηα ηέιε ηνπ 2014 ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Samsung 

Electronics απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη ζε πώιεζε ησλ ζπκκεηνρώλ ηεο ζηηο κνλάδεο 

ρεκηθώλ θαη άκπλαο έλαληη 1,7 δηο δνιάξηα. Οη ζπγαηξηθέο ηεο Samsung , Samsung 
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General Chemicals Co θαη Samsung Techwin Co πνύιεζαλ έλα ζπλδπαζκέλν κεξίδην   

57,6% ηεο πξώηεο θαη 32,4% ηεο δεύηεξεο ζηελ θνξεάηηθε Hahwha Energy Co. H 

Samsung Electronics ζεώξεζε όηη νη ζπκκέηνρεο ηεο ζηνλ θιάδν ησλ ρεκηθώλ δελ ηεο 

απνθέξεη θέξδε θαζώο δελ παξνπζηάδεηαη αλάπηπμε ζηνλ θιάδν. 

    Η επόκελε ζηξαηεγηθή θίλεζε ηεο Samsung Electronics ήηαλ ε απνρώξεζε 

ηεο από ηνλ θιάδν ησλ εθηππσηώλ κε ηελ πώιεζε νιόθιεξνπ ηνπ ηκήκαηνο 

θαηαζθεπήο εθηππσηώλ ζηελ ακεξηθάληθε εηαηξία HP ζην πνζό ησλ 1,05 δηο 

δνιαξίσλ θαη δέζκεπζε αγνξάο κεηνρώλ από απηήλ αμίαο 300 εθαηνκκπξίσλ 

δνιαξίσλ ζηελ αλνηρηή αγνξά . Υσξίο ακθηβνιία , ζηνλ θιάδν ησλ ζπζθεπώλ 

εθηύπσζεο ππάξρεη κεγάινο αληαγσληζκόο θαζώο νη πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ θαηέρνπλ ζεκαληηθά κεξίδηα αγνξάο θαη είλαη θαηαμησκέλα νλόκαηα ζε 

παγθόζκην επίπεδν. Παξ’ όιεο ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Samsung λα δεκηνπξγήζεη 

θαηλνηνκία ζηα πξντόληα ηεο κε ηελ ελζσκάησζε laser printing δελ θαηάθεξε λα 

ζπγθεληξώζεη πάλσ από 4,20% ηεο αγνξάο θάηη πνπ ηελ θαηαηάζζεη ζηελ πέκπηε 

ζέζε ηεο παγθόζκηαο αγνξάο ζην πξώην ηξίκελν ηνπ 2016  γηα ηελ πώιεζε 

ζπζθεπώλ εθηύπσζεο κε κεγάιε δηαθνξά από ηελ HP πνπ ήξζε πξώηε ζηελ 

θαηάηαμε κε πνζνζηό 36,90%. Μπνξεί ε Samsung λα βξίζθεηαη ζηηο πέληε θαιύηεξεο 

εηαηξίεο ζηηο πσιήζεηο εθηππσηώλ θαη νη πσιήζεηο λα μεπεξλάλε ηηο 1 εθαηνκκύξην 

ζπζθεπέο δελ ήηαλ όκσο αξθεηό λα αιιάμνπλ ηελ απόθαζε γηα πώιεζε ηνπ 

ηκήκαηνο παξαγσγήο ησλ εθηππσηώλ ζηελ HP  γηαηί κε απηόλ ηνλ ηξόπν 

επειπηζηνύζαλ ζηελ αύμεζε ησλ θεξδώλ ηνπο. 

    ηελ πξνζπάζεηα ηεο λα απαιιαγεί από ζπκκεηνρέο πνπ δελ βνεζνύζαλ ζηελ 

αύμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ νκίινπ ε Samsung ηνλ επηέκβξην ηνπ 2016 πνύιεζε 

κέξνο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ Οιιαλδηθήο θαηαγσγήο εηαηξία ASML αμίαο 681 

εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Η ASML είλαη κηα εηαηξία ε νπνία αλέπηπμε κηα λέα 

ηερλνινγία ζπζηεκάησλ ιηζνγξαθίαο πνπ βνεζνύλ ζηελ θαηαζθεπή ηζηπ θαη 

εκηαγσγώλ θαη επηηξέπνπλ  γξεγνξόηεξε θαη θζελόηεξε παξαγσγή ειεθηξνληθώλ 

ζπζθεπώλ. Η Samsung κπήθε ζην Πξόγξακκα Δπέλδπζεο Πειαηώλ γηα θαηλνηνκία 

ηεο ASML  επελδύνληαο ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε ηεο λέαο γεληάο ζπζηεκάησλ 

ιηζνγξαθίαο θαη αγνξάδνληαο ην 3% ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν 

ε Samsung ήζειε λα απνθηήζεη αζθαιή πξόζβαζε ζηελ ηερλνινγία ηεο ASML θαη 

λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ παξαγσγή ησλ πξντόλησλ ηεο. Μεηά ηελ έληαμε ηεο λέαο 

ηερλνινγίαο ζηελ παξαγσγή ηεο ζεώξεζαλ όηη ηα θέξδε ζα ήηαλ κεγαιύηεξα εάλ 
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πνπινύζε ηηο κεηνρέο ηεο θαζώο ε κεηνρή ηεο ASML παξνπζηάδεη αλνδηθή πνξεία ηα 

ηειεπηαία ρξόληα θαη έηζη πνύιεζαλ 6,3 εθαηνκκύξηα κεηνρέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζην 

1,45% ηεο εηαηξίαο. 

  Καηαιήγνπκε ινηπόλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ε θίλεζε ηεο Samsung Electronics 

λα πνπιήζεη ηηο ζπκκεηνρέο ηεο ζε θιάδνπο πνπ ζεσξνύζε όηη βξίζθνληαη ζην ζηάδην 

ηεο σξίκαλζεο, δείρλεη ηελ αλάγθε ηεο λα απνδεζκεπηεί από ηελ πνιύπινθε εηαηξηθή 

δνκή ηεο θαη λα κεηώζεη ηνπο ηνκείο δξαζηεξηόηεηαο ηεο ώζηε λα κπνξέζεη λα 

θξαηήζεη ηελ εγεηηθή ηεο ζέζε ζηνλ θιάδν ησλ ειεθηξνληθώλ θαη ηεο πςειήο 

ηερλνινγίαο θαη λα παξακείλεη αληαγσληζηηθή σο πξνο ηνπο αληηπάινπο ηεο 

πξνζθέξνληαο ζηνπο θαηαλαισηέο ηεο θαηλνηόκα πξντόληα. 

4.4  Δμαγνξέο Δηαηξηώλ ηνλ Σνκέα Σνπ ΙνΣ 

 

    Αδηακθηζβήηεηα, ε Samsung Electronics Co. Ltd κε ηελ θίλεζε ηεο λα 

πνπιήζεη ηκήκαηα ηνπ νκίινπ ηα νπνία δελ είραλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ αλάπηπμε θαη 

ηελ θεξδνθνξία ηεο θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηα θεθάιαηα πνπ απέθηεζε ζε εμαγνξέο 

εηαηξηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ  θιάδν ηεο πςειήο ηερλνινγίαο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηνκέα ηνπ Internet of Things όζνλ αθνξά ην ινγηζκηθό θαη ηηο 

ππεξεζίεο δείρλεη ηελ πξνζπάζεηα ηεο λα θξαηήζεη ηελ εγεηηθή ηεο ζέζε ζηελ 

παγθόζκηα αγνξά ησλ ειεθηξνληθώλ θαζώο κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη ζηηο αιιαγέο ,ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ θιάδνπ. 

  Αλαιπηηθόηεξα, ε εμαγνξά ηεο ακεξηθάληθεο εηαηξίαο Perch ην 2014 δείρλεη 

ηηο βιέςεηο ηεο πξνο ηνλ θιάδν ηνπ ΙνΣ. Η Perch είλαη κηα εηαηξία πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ΙνΣ κε ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ παξαθνινύζεζεο ζπηηηνύ . 

Οπζηαζηηθά είρε δεκηνπξγήζεη κηα πιαηθόξκα κέζσ ηεο νπνίαο κπνξείο λα 

κεηαηξέςεηο ηα παιηά smartphone θαη tablet ζε θάκεξεο παξαθνινύζεζεο ζην ζπίηη. 

Η εθαξκνγή ππήξρε ζην googlePlay store αιιά κεηά ην πέξαο ηεο εμαγνξάο ε 

εθαξκνγή θαηέβεθε θαζώο ζηόρνο ηεο Samsung είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ λέα 

γεληά πξντόλησλ ΙνΣ πνπ ζέιεη λα θπθινθνξήζεη ε Samsung Electronics. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί όηη ε Perch ήηαλ κηα εηαηξία πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηα πξνγξάκκαηα 

Samsung next  ζηα νπνία ην θέληξν θαηλνηνκίαο ηεο Samsung δίλεη ηελ δπλαηόηεηα 

ζε λενζύζηαηεο επηρεηξήζεηο λα αλαπηύμνπλ ηηο θαηλνηόκεο ηδέεο ηνπο δίλνληαο ηνπο 

ην απαξαίηεην θεθάιαην. 
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      Δθηόο από ηνλ ζηόρν ηεο Samsung Electronics λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε 

ινγηζκηθό πνπ αθνξά ην αληηθείκελν  ηνπ  ΙνΣ  έλαο αθόκα ζηόρνο ηεο είλαη λα 

παξακείλεη αληαγσληζηηθή θαη λα θαηαθηήζεη ηελ πξώηε ζέζε ζηελ παγθόζκηα αγνξά 

ησλ smartphone. ε απηήλ ηεο ηελ πξνζπάζεηα πξνρώξεζε ζηελ εμαγνξά ηεο 

ακεξηθάληθεο εηαηξίαο LoopPay ε νπνία αλέπηπμε έλα θηλεηό ζύζηεκα πιεξσκήο ζην 

νπνίν κπνξνύλ λα πεξαζηνύλ όιεο νη πηζησηηθέο θαη ρξεσζηηθέο θάξηεο θαη κέζσ 

κηαο ππνδνρήο ζηελ ζπζθεπή κπνξνύλ λα γίλνπλ ζπλαιιαγέο όπσο ζα γίλνληαλ 

θαλνληθά ζε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα πνπ δηαζέηεη ζύζηεκα πιεξσκήο κε θάξηα. Η 

LoopPay ε νπνία κεηνλνκάζηεθε ζε SamsungPay έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα επηηξέπεη 

ζηνπο πειάηεο ηεο λα πιεξώλνπλ γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο κε ην smartphone ηνπο. 

Απηή ε εθαξκνγή δίλεη ηελ επθαηξία ζηελ Samsung λα αληαγσληζηεί κε κεγάιεο 

εηαηξίεο εθαξκνγώλ ζε ζπλαιιαγέο κέζσ ηειεθώλνπ όπσο ε Apple,ε Google θαη ε 

PayPal. Η εμαγνξά αλήιζε ζηηο 1.950.437.518,02  € , ηα θαζαξά έζνδα ζηελ 

ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ από ηελ 1
ε
  Ιαλνπαξίνπ 2015 κεηώζεθαλ 

θαηά 1.598.345,51 € , ηα έζνδα έθηαζαλ ηα 3.599.117,61 € θαη ε θαζαξή δεκία κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο εμαγνξάο αλέξρεηαη ζε 13.311.784,63 €. 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ  

ΜΔΣΡΗΣΑ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑΘΔΙΜΑ 

 
2.247.693,65 € 

 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 

 
42.116,55 € 

ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 12.974.113,36 € 

 

ΑΚΙΝΗΣΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΚΑΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

 
90.144,19 € 

ΑΤΛΑ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 14.944.229,87 € 

 

ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ (17.192.418,11 €) 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΔ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΔ 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 
(3.856.989,11 €) 

ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ 9.248.890,40 € 

ΦΗΜΗ ΚΑΙ ΠΔΛΑΣΔΙΑ  1.941.188.628,62 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 1.950.437.518,02 € 

Καηαλνκή ηεο ηηκήο αγνξάο ηεο εηαηξίαο Samsung Pay 

(http://images.samsung.com/is/content/samsung/p5/sg/ir/docs/170331_2016_Business_Report_vF.pdf) 

  

     Η επόκελε εμαγνξά ζηελ νπνία πξνρώξεζε ε Samsung ήηαλ ηεο ακεξηθάληθεο 

Joyent ηνλ Ινύλην ηνπ 2016 ε νπνία είλαη κηα πξσηνπόξνο εηαηξία ζην απηόλνκν 



29 
 

cloudComputing θαζώο δεκηνύξγεζε θαη πξνώζεζε έλα πξόηππν λέθνπο γηα internet , 

θηλεηά ηειέθσλα θαη εθαξκνγέο ηνπ ΙνΣ. Η Joyent  ζα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί σο 

αλεμάξηεηε ζπγαηξηθή ηεο Samsung Electronics πξνζθέξνληαο ηηο ππεξεζίεο ηεο θαη 

από ηελ δηθή ηεο πιαηθόξκα. Με απηήλ ηελ ζπκκαρία ε Samsung επηδηώθεη ηελ 

αλάπηπμε θαη επηηάρπλζε ηεο ηαρύηεηαο ηεο θαηλνηνκίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ ινγηζκηθνύ 

θαη ησλ εθαξκνγώλ πςειήο ηερλνινγίαο ησλ smartphone θαη ηνπ ΙνΣ.  Σν πνζό ηεο 

εμαγνξάο αλήιζε ζηα 136.947.947,55  € θαη εάλ ε ελνπνίεζε ησλ δύν εηαηξηώλ είρε 

γίλεη ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2016 ηα θαζαξά έζνδα ζα είραλ απμεζεί θαηά 3.979.644,32  € 

ζηελ ελδηάκεζε ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε εζόδσλ. Σν θέξδνο  από ηελ εμαγνξά πνπ 

πξαγκαηώζεθε αλέξρεηαη ζε 10.449.337,15 € θαη ε θαζαξή δεκία  ζε 4.204.265,90 €. 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 

 
 

ΜΔΣΡΗΣΑ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑΘΔΙΜΑ 1.149.707,86 € 

 
ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 85.710,87 € 

 
ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ  2.693.981,28 € 

 
ΑΚΙΝΗΣΑ,ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΚΑΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 4.156.238,26 € 

 
ΑΤΛΑ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

 ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 
16.409.198,10 € 

18.163.315,37 € 
ΛΟΙΠΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ (8.112.238,20 €) 
 

ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ  
 

34.545.913,54 € 

 
ΦΗΜΗ ΚΑΙ ΠΔΛΑΣΔΙΑ 102.401.583,54 € 
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 136.947.947,55 € 

Καηαλνκή ηεο ηηκήο αγνξάο ηεο εηαηξίαο Joyen 

(http://images.samsung.com/is/content/samsung/p5/sg/ir/docs/170331_2016_Business_Report_vF.pdf) 

 

 Πξνζπαζώληαο λα δείμεη ηελ δύλακε ηεο απέλαληη ζηνλ κεγαιύηεξν 

αληαγσληζηή ηεο ηελ Apple ε Samsung πξνρώξεζε ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2016 ζηελ 

εμαγνξά ηνπ 100% ησλ κεηνρώλ ηεο VivLabs έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 176.542.223,60  

€. Η VivLabs ηδξύζεθε από ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηεο ςεθηαθήο βνεζνύ siri πνπ 

βξίζθεηαη σο εθαξκνγή ζηα θηλεηά ηειέθσλα ηεο Apple. Δμεηδηθεύεηαη ζηελ 

ηερλνινγία ηερλεηήο λνεκνζύλεο ε νπνία κπνξεί λα αληηιακβάλεηαη θαη λα απαληά 

ζε ζύλζεηα εξσηήκαηα. Θα ιεηηνπξγεί σο απηόλνκε ζπγαηξηθή όκσο κπνξεί λα θέξεη 
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κεγάιε αλάπηπμε ζηελ ηερλνινγία πνπ ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ε Samsung ζηα 

πξντόληα ηεο. Η θαζαξή δεκία από ηελ εμαγνξά αλέξρεηαη ζε 2.529.948,41 € γηα ην 

έηνο 2016 ελώ εάλ ε ελνπνίεζε ιεθζεί ππόςε από ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2016 ηα 

θαζαξά έζνδα ζην ελδηάκεζν ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ 

κεηώλνληαη θαηά 5.002.263,63 €. 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ ΚΑΙ 

ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 
 

ΜΔΣΡΗΣΑ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑΘΔΙΜΑ 

 
7.629.006,23 € 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 

 
49.505,42 € 

 
ΛΟΙΠΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 

 
 209.843,85 € 

ΑΚΙΝΗΣΑ ,ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΚΑΙ 

ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

 

22.166,60 € 

 

ΑΤΛΑ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 
24.411.342,17 € 

ΛΟΙΠΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ (5.480.323,41 €) 
ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ 26.841.540,86 € 
ΦΗΜΗ ΚΑΙ ΠΔΛΑΣΔΙΑ 149.700.682,76 € 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 176.542.223,60 € 

Καηαλνκή ηεο ηηκήο αγνξάο ηεο εηαηξίαο 

VivLabs(http://images.samsung.com/is/content/samsung/p5/sg/ir/docs/170331_2016_Business_Report_vF.pdf) 

      Γελ ππάξρεη ακθηβνιία, όηη ν θιάδνο ν νπνίνο ζα ζεκεηώζεη κεγάιε αλάπηπμε ηα 

επόκελα ρξόληα είλαη απηόο ησλ έμππλσλ νρεκάησλ .Η Samsung Electronics ζαλ 

πξσηνπόξα εηαηξία θαη ζέινληαο λα θξαηήζεη ηελ εγεηηθή ηεο ζέζε ζηνλ ηνκέα ησλ  

ειεθηξνληθώλ δαπάλεζε 6.851.477.127.13 € ζε κεηξεηά γηα ηελ εμαγνξά ηεο 

ακεξηθάληθεο εηαηξίαο Harman πνπ εηδηθεύεηαη ζηα ερνζπζηήκαηα νρεκάησλ  θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα, πξνζθέξεη ιύζεηο ινγηζκηθνύ θαη εμαξηήκαηα ζπλδεζηκόηεηαο γηα 

απηνθίλεηα .Η Samsung Electronics ππήξμε γηα πνιιά ρξόληα θύξηνο πξνκεζεπηήο 

ηεο εηαηξίαο θαηαζθεπήο νρεκάησλ Nissan θαη κέζσ απηήο ηεο εμαγνξάο ζέιεη λα 

γίλεη βαζηθόο πξνκεζεπηήο ζε άιιεο κεγάιεο εηαηξίεο ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

πνπ ππήξμαλ πειάηεο ηεο Harman. ηόρνο ηεο Samsung  δελ είλαη λα θαηαζθεπάζεη 

λέα απηνθίλεηα αιιά λα ζπλεηζθέξεη κέζσ ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο ηερλνγλσζίαο πνπ 

δηαζέηεη ζπζηήκαηα απηνθηλήησλ ηα νπνία ζα πξνζθέξνπλ ςπραγσγία , νδηθέο 

πιεξνθνξίεο , αζθάιεηα θαη απηόλνκε δηθηύσζε θαζώο κεγαιύηεξν κέιεκα ηεο είλαη 

λα ηειεηνπνηήζεη ηνλ αιγόξηζκν θαη ην ινγηζκηθό απηόλνκεο νδήγεζεο ιακβάλνληαο 

ππόςε ηεο κέρξη θαη ηελ παξάκεηξν ησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ. Δπειπηζηώληαο, λα 
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θξαηήζεη ηελ πξώηε ζέζε ζηνλ αληαγσληζκό ηνπ λένπ θιάδνπ πνπ αλαπηύζζεηαη 

ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ ε Samsung Electronics πήξε ηελ άδεηα από 

ηελ θπβέξλεζε ηεο Ν. Κνξέαο λα ηξνθνδνηήζεη απηόλνκα απηνθίλεηα ζηνπο δξόκνπο 

ηεο πόιεο . Υσξίο ακθηβνιία , απηή ε θίλεζε δελ είλαη ζπλεζηζκέλε ζε ζρέζε κε ηα 

όζα πξάηηεη ν όκηινο ζρεδόλ από ηελ ίδξπζε  θαη δελ ζπλάδεη κε ηελ θνπιηνύξα ηνπ 

λα δηαζέηεη ηόζν κεγάια ρξεκαηηθά πνζά ζε εμαγνξέο λέσλ επηρεηξήζεσλ εθηόο 

νκίινπ παξόια απηά πξνζπαζεί λα πξνιάβεη κηα αληαγσληζηηθή ζέζε ζηνλ θιάδν 

απηό θαη λα δείμεη ζηνπο αληαγσληζηέο ηεο ηελ πξνλνεηηθόηεηα θαη αλνρή ηεο ζε λέεο 

ηερλνινγηθέο αιιαγέο. ηελ ελδηάκεζε ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ από 

ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2017 ε Harman θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο παξνπζηάδνπλ θαζαξά έζνδα  

21.221.564,84 € θαη από ηελ εμαγνξά ζπλεηζέθεξαλ έζνδα 397.335.638,92 € θαη 

θαζαξό εηζόδεκα 18.065.043,42 €. 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ  

ΜΔΣΡΗΣΑ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑΘΔΙΜΑ 

 

   478.598.409,41 € 

ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 1.133.036.361,08 € 

ΔΝΩΜΑΣΔ ΑΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΔΙ     634.548.596,73 € 

 

ΑΚΙΝΗΣΑ ,ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΚΑΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

 

    789.770.241,68 € 

ΑΤΛΑ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  4.111.394.482,64 € 

ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ     672.256.945,79 € 

ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ (2.538.829.829,59 €) 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΔ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΔ 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

( 1.065.864.161,90 €) 

ΛΟΙΠΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ     (645.518.849,08 €) 

ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ 3.564.219.989,10 € 

ΦΗΜΗ ΚΑΙ ΠΔΛΑΣΔΙΑ  3.287.257.138,03 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 6.851.477.127,13 € 

Καηαλνκή ηεο ηηκήο αγνξάο ηεο εηαηξίαο 

Harman(http://images.samsung.com/is/content/samsung/p5/sg/ir/docs/170331_2016_Business_Report_vF.pdf) 

  Η Samsung Electronics ζίγνπξα δελ θνηηά ηελ αλάπηπμε ηεο ζε γεσγξαθηθό 

επίπεδν θαη όιεο νη εμαγνξέο ζηηο νπνίεο έρεη πξνρσξήζεη σο ζήκεξα δείρλνπλ όηη 

απηό πνπ έρεη κεγαιύηεξε ζεκαζία είλαη ε θαηλνηνκία πάλσ ζε ηερλνινγίεο πνπ 

δηεπθνιύλνπλ  ηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ αλζξώπνπ. Με γλώκνλα απηό ην 2017 , ζηελ 

πξνζπάζεηα ηεο λα απνθηήζεη λέα ηερλνινγία θαη θαηλνηνκία πνπ ζα εληάμεη ζηελ λέα 

γεληά πξντόλησλ ηεο ε Samsung Electronics πξνρώξεζε ζηελ εμαγνξά ηεο ειιεληθήο 

θαηαγσγήο εηαηξία Innoetics ηνπ ηδξύκαηνο Αζελά. Η εηαηξία Innoetics ηδξύζεθε ην 

2006 από ην ίδξπκα θαηλνηνκίαο Αζελά  θαη έρεη σο θύξην αληηθείκελν ηεο ηελ 
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κεηαηξνπή θεηκέλνπ ζε νκηιία. Η Samsung  είδε ηελ δύλακε θαη ηελ εμέιημε ηεο 

εηαηξίαο ζε παγθόζκην επίπεδν θαζώο έρεη ιάβεη πνιιέο δηαθξίζεηο ζε επηζηεκνληθά 

ζπλέδξηα θαη απνθάζηζε λα ηελ εμαγνξάζεη έλαληη 41.739.692,74 €  

ρξεκαηνδνηώληαο έηζη ην έξγν θαη ηελ έξεπλα ηεο ζηνλ ηνκέα απηό. Η Innoetics ζα 

ζπλερίζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνύ κεηαηξνπήο ηνπ θεηκέλνπ ζε νκηιία , ζαλ 

αλεμάξηεηε ζπγαηξηθή ηεο Samsung Electronics θαη δηαηεξώληαο ηελ βάζε ηεο 

εηαηξίαο ζηελ Αζήλα  έρνληαο πιήξε πξόζβαζε ζηελ ηερλνινγία ηεο ηελ νπνία 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηα πξντόληα λέαο γεληάο ΙνΣ πνπ ζέιεη λα θπθινθνξήζεη.  

     πκπεξαίλνπκε, ινηπόλ όηη κεηά ηελ πώιεζε ησλ ζπκκεηνρώλ ηεο ζε εηαηξίεο κε 

ζεκαληηθήο ζεκαζίαο θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηα ξεπζηά δηαζέζηκα ηεο πνπ αγγίδνπλ ηα 

50 δηο επξώ ζε εμαγνξέο εηαηξηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ θιάδν ηνπ ΙνΣ όπσο 

ησλ Perch , Joyent , VivLab θαη LoopPay   θαη άιισλ εηαηξηώλ παγθνζκίνπ θιάζεο , 

ε Samsung Electronics πξνζπαζεί λα απεμαξηεζεί σο έλαλ κεγάιν βαζκό από ηελ 

αγνξά ησλ Smartphone ζηελ νπνία ν αληαγσληζκόο όζν πάεη θαη απμάλεηαη κεηά ηελ 

είζνδν ησλ θηλέδηθσλ εηαηξηώλ θαη λα ζηξαθεί ζηνλ θιάδν ηεο πςειήο ηερλνινγίαο 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηνκέα ηνπ ινγηζκηθνύ θαη ησλ εθαξκνγώλ.  

4.5 Μεξίδηα Αγνξάο ζηελ παγθόζκηα αγνξά ησλ Smartphones 

 

ηελ αγνξά ησλ smartphones γηα ην 1
ν
 ηξίκελν ηνπ 2016 ε Samsung ζπλερίδεη λα 

δηαηεξεί ηελ εγεηηθή ηεο ζέζε κε κεξίδην ηεο ηάμεο ηνπ 23,8% κε κεγάιε δηαθνξά 

από ηελ δεύηεξε ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν κεγαιύηεξνο αληαγσληζηήο ηεο ε 

Apple κε πνζνζηό 15,4%. Μεγάιε αλαηξνπή απνηειεί ε είζνδνο ησλ θηλέδηθσλ 

εηαηξηώλ Huawei ,Oppo θαη Vivo πνπ παξνπζηάδνπλ κεγάιε αύμεζε ζηα κεξίδηα 

αγνξάο. Σν 1
ν
 ηξίκελν ηνπ 2016 ε Samsung θπθινθόξεζε ζηελ παγθόζκηα αγνξά ηα 

θαηλνύξγηα ηεο smartphone Samsung galaxy S7 θαη Samsung galaxy S7 edge κε 

απνηέιεζκα λα ηελ θέξεη ζηελ πξώηε ζέζε θαη ην 2
ν
 ηξίκελν ηνπ 2016 αθήλνληαο 

πίζσ κε κεγάιε δηαθνξά ηελ Apple κε 12,4% ελώ Huawei , Oppo θαη  Vivo 

παξακέλνπλ ζε ζηαζεξά επίπεδα. Σν 3
ν
 ηξίκελν επέθεξε εθπιήμεηο ζηελ δηνίθεζε ηεο 

Samsung θαζώο κεηά ηελ κεγάιε επηηπρία πνπ ζεκείσζε ζηα δύν πξώηα ηξίκελα , 

έλα ζθάικα πνπ παξνπζηάζηεθε ζηηο κπαηαξίεο ησλ  Samsung galaxy S7 νη νπνίεο 

δηαπηζηώζεθαλ όηη ήηαλ ειαηησκαηηθέο θαη ππήξρε θίλδπλνο έθξεμεο είρε σο 

επαθόινπζν ηελ αλάθιεζε 2,5 εθαη. ζπζθεπώλ δηεζλώο .Σν κεξίδην αγνξάο ηεο 
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Samsung ζην ηέινο ηνπ 2016 έπεζε ζην 18,5% δίλνληαο έηζη ην πξνβάδηζκα ζηελ 

Apple λα ηελ πεξάζεη θαη λα θαηαθηήζεη ηελ πξώηε ζέζε ζην 4
ν
 ηξίκελν κε πνζνζηό 

20,3%  ξίρλνληαο ηελ ζηελ δεύηεξε ζέζε ηεο παγθόζκηαο αγνξάο. 

 

Source: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη από ηελ παξνπζίαζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο γηα ην 2017 ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα ε ρξνληά μεθίλεζε δπλακηθά γηα ηελ Samsung  θαζώο ην 1
ν
 ηξίκελν 

ηελ βξίζθεη ζηελ πξώηε ζέζε ηεο αγνξάο ησλ smartphone κε δηαθνξά πεξίπνπ 9 

πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ από ηελ δεύηεξε ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε Apple. 

Αθνινπζνύλ νη θηλέδηθεο εηαηξίεο Huawei , Oppo θαη Vivo πνπ ζεκεηώλνπλ βειηίσζε 

ζε ζρέζε κε ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2016. Διάρηζηε είλαη ε δηαθνξά γηα ην 2
ν
 ηξίκελν 

ζην νπνίν ε Samsung βξίζθεηαη θαη πάιη ζηελ θνξπθή κε πνζνζηό 24,5% θαζώο 

θπθινθνξεί ζηελ αγνξά ηηο νηθνλνκηθέο ζεηξέο smartphone J. θαη κεγαιώλεη αθόκα 

πεξηζζόηεξν ηελ απόζηαζε κε ηελ Apple πνπ ζπλερίδεη λα βξίζθεηαη ζηελ δεύηεξε 

ζέζε κε 13,2% θαη αθνινπζνύλ νη  Huawei , Oppo θαη Vivo κε πνζνζηά 10,3% , 

8,5% θαη 8,2% αληίζηνηρα. Αλ θαη ράλεη έδαθνο ην 3
ν
 ηξίκελν ηνπ 2017 θαη ην 

πνζνζηό ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο αγγίδεη ην 21,1% παξακέλεη ζηελ πξώηε ζέζε 

αθήλνληαο θαη πάιη ζηελ δεύηεξε ζέζε ηνλ κεγαιύηεξν αληαγσληζηή ηεο ηελ Apple. 
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Σα δεδνκέλα αιιάδνπλ ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2017 όπνπ ε Apple  ιαλζάξεη ην 

θαηλνύξγην iphone 8  πνπ ηελ νδεγεί ζηελ πξώηε ζέζε κε πνζνζηό 19,1% 

κεηαθηλώληαο ηελ Samsung ζηελ δεύηεξε ζέζε ε νπνία ηεξκαηίδεη δεύηεξε ζην ηέινο 

ηνπ 2017 κε πνζνζηό 18,2% ελώ νη  Huawei , Oppo θαη Vivo θαηέρνπλ ηελ ηξίηε  

,ηέηαξηε θαη Πέκπηε ζέζε κε πνζνζηά 10,6% , 7,2% θαη 5,5% αληίζηνηρα. 

 

Source: TrendForce jan2018 

Η Samsung θαηέθηεζε ηελ θνξπθή ζηηο πσιήζεηο smartphone ην 1
ν
 ηξίκελν ηνπ 

2018 κε ην κεξίδην αγνξάο ηεο λα θηάλεη ην 20,5%. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ πσο ε 

εηαηξία δελ επλνήζεθε ηδηαίηεξα από ηελ θπθινθνξία ησλ Samsung Galaxy S9 θαη 

Samsung Galaxy S9+ ελώ ηα κεζαία επίπεδα smartphone δέρνληαη κεγάιεο πηέζεηο 

από ηελ θπθινθνξία παξόκνησλ smartphone από ηηο θηλέδηθεο εηαηξίεο. Παξ’ όια 

απηά ε Samsung παξακέλεη ν κεγαιύηεξνο πξνκεζεπηήο smartphone γηα ην 2018 

αθήλνληαο ηελ Apple  ζηελ δεύηεξε ζέζε κε πνζνζηό 14,1%. Μεγάιε άλνδν 

ζεκείσζε ε Xiaomi  ε νπνία ζε ζρέζε κε ην 1
ν
 ηξίκελν ηνπ 2017 δηπιαζίαζε ην 

κεξίδην αγνξάο ηεο αγγίδνληαο ην 7,4%. Η Huawei παξέκεηλε ζηελ  ηξίηε ζέζε κε 

πνζνζηό 10,5% ελώ ε Oppo  ηεξκάηηζε ζηελ πέκπηε  ζέζε κε 7,3% γηα ην 1
ν
 ηξίκελν. 

Όζνλ αθνξά ην 2
ν
 ηξίκελν ηνπ 2018 παξαηεξήζεθαλ αιιαγέο ζηελ θαηάηαμε ρσξίο 

βέβαηα λα επεξεαζηεί  ε Samsung  πνπ παξέκεηλε ζηελ πξώηε ζέζε ηεο παγθόζκηαο 
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αγνξάο smartphone  κε πνζνζηό 20,9%. Σελ δεύηεξε ζέζε θαηέθηεζε ε Huawei  κε 

πνζνζηό 15.8% rξίρλνληαο έηζη ηελ Apple  ζηελ ηξίηε ζέζε κε πνζνζηό 

12,1%.Σέηαξηε θαη πέκπηε ζέζε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ νη  εηαηξίεο Xiaomi θαη Oppo 

κε πνζνζηά 9,3% θαη 8,6% αληίζηνηρα. Γηα ηελ Samsung ην 3
ν
 ηξίκελν ηνπ 2018 

ήηαλ πνιύ δύζθνιν θαζώο νη απνζηνιέο smartphone  ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν 

ηξίκελν ηνπ 2017 κεηώζεθαλ θαηά 13,4%. Αλ θαη παξακέλεη ζηελ θνξπθή θαη 

δηαηεξεί ηελ πξώηε ζέζε ζηα κεξίδηα αγνξάο ,ζπλερίδεη λα ράλεη κεξίδην. Η 

θπθινθνξία ηνπ Samsung Galaxy S9 ήηαλ επηηπρείο θαη ζπλερίδεη λα θάλεη πσιήζεηο  

ε Samsung ζπλερίδεη λα δέρεηαη πηέζεη ζηα κεζαία θαη ρακειά επίπεδα από ηηο 

θηλέδηθεο εηαηξίεο. Η Huawei  αλ θαη παξνπζίαζε κείσζε ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνύκελν ηξίκελν παξέκεηλε ζηελ δεύηεξε ζέζε κε πνζνζηό 14,6%.Σα λεόηεξα 

iphone ηεο  Apple XS θαη XS MAX ζπλερίδνπλ λα έρνπλ κεγάιε επηηπρία ζηελ 

παγθόζκηα αγνξά ,δίλνληαο ηεο έηζη έλα πνζνζηό 13,2% θαη ηνπνζεηώληαο ηελ ζηελ 

ηξίηε ζέζε. Η Xiaomi  ζπλερίδεη ηελ παγθόζκηα επέθηαζε ηεο θαη παξακέλεη ζηελ 

ηέηαξηε ζέζε κε πνζνζηό 9,7 ελώ ε Oppo έρεη ηελ πέκπηε ζέζε κε πνζνζηό 8,4%.Σν 

ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2018 βξίζθεη ηελ Samsung ζηελ πξώηε ζέζε κε πνζνζηό 

18,9% αιιά όρη κε κεγάιε δηαθνξά από ηελ Huawei  πνπ ιακβάλεη όιν θαη 

κεγαιύηεξν κέξνο ηεο παγθόζκηαο αγνξάο θαη ηεξκαηίδεη δεύηεξε. ηελ ηξίηε ζέζε 

βξίζθεηαη ε Apple κε πνζνζηό 13,4% ελώ αθνινπζνύλ ε Xiaomi κε 9,6% θαη ε  

Oppo κε 8,4%.       
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