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Ν ΙΚΟΣ

Σ Α Κ Ε Λ Λ Α Ρ ΙΟΥ

Ξεκινά καινούργιος γύρος εξαγορών

Σ

ε κοµβικό σηµείο βρίσκεται ο κλάδος
των τηλεπικοινωνιών τόσο στην ελληνική όσο και στην υπόλοιπη ευρωπαϊκή
αγορά. Όπως επισηµαίνουν οι αναλυτές
του χώρου, η συγκεκριµένη αγορά παγκοσµίως δείχνει να βγαίνει από την περίοδο
αυξηµένης δραστηριότητας όσον αφορά στις εξαγορές και στις συγχωνεύσεις.
Η συνολική αξία των εξαγορών και συγχωνεύσεων διεθνώς έφτασε στο ποσό
των €142,2 δις, µειωµένο κατά 40% σε
σχέση µε το 2006, ενώ οι συµφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεων έφτασαν τις
253 από 293 το 2006.
Στη διεθνή αγορά οι επιθετικές κινήσεις
της Telefonica και της Swisscom έδωσαν
ένα δυναµικό τόνο στην αγορά τηλεπικοινωνιών το 2007. Στη χώρα µας τρεις
ιδιαίτερα σηµαντικές συµφωνίες εξαγοράς πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2007 συνολικής αξίας €6,4 δις.
Ο ΟΤΕ εξαγόρασε την Cosmote έναντι
€2,8 δις και η Wind εξαγόρασε την Tellas
και την TIM Hellas έναντι €3,6 δις. Στο µεταξύ η κινητικότητα της France Telecom,
της Deutsche Telecom, της Vodafone
αλλά και κολοσσών του Διαδικτύου,
όπως η Google και η Yahoo διατηρούν
µέχρι στιγµής έντονο το ενδιαφέρον των
επενδυτών στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Οι αναλυτές εκτιµούν πως ο κλάδος εισέρχεται σε νέα φάση εξαγορών.
Η σύγκλιση media και τηλεπικοινωνιών
δηµιουργούν νέα δεδοµένα και οι µικρές εταιρίες τηλεπικοινωνιών και ψηφιακού περιεχοµένου έχουν τεθεί στο
στόχαστρο των µεγάλων οµίλων που
βλέπουν πως ο χάρτης στις επικοινωνίες αλλά ζει δραµατικά. Η είσοδος της
γερµανικής εταιρίας τηλεπικοινωνιών
µέσω του ΟΤΕ στην ελληνική αγορά,
αλλά και την ευρύτερη αγορά των Βαλκανίων ίσως επιβεβαιώνει την άποψη για
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νέο γύρο εξαγορών και συγχωνεύσεων
στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Είναι
γνωστό ότι η Deutsche Telekom ήθελε
να εκµεταλλευτεί κυρίως τις αποτελέσµατα της Cosmote , το δίκτυο του ΟΤΕ
στην Ελλάδα και κυρίως τη δυνατότητα
του ΟΤΕ να γίνει ένα επικοινωνιακό κέντρο δραστηριοποίησης τόσο στα Βαλκάνια όσο και στην ευρύτερη περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου.
Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που προέρχονται από ξένους αναλυτές, οι προθέσεις των Γερµανών είναι να µην υπάρχουν κατά τον πρώτο χρόνο σηµαντικές
αλλαγές σε θέµατα υποδοµών δικτύου

και τεχνικών επενδύσεων. Αυτό που θέλουν να πραγµατοποιήσουν είναι µία µεγάλη µελέτη που θα αφορά το κόστος
διαχείρισης σε όλους ανεξαιρέτως τους
τοµείς, µία cost benefit analysis (ανάλυση κόστους/ πλεονεκτηµάτων). Σε δεύτερη φάση, οι Γερµανοί στοχεύουν στη
διαµόρφωση ενός ενισχυµένου περιφερειακού συστήµατος µε κέντρα σε 10-12
µεγάλες πόλεις κατά τα πρότυπα που
εφαρµόζονται στη Γερµανία. Σε ότι αφορά τις τεχνολογικές υποδοµές, οι Γερµανοί αναµένεται να δείξουν ιδιαίτερη σηµασία στη συντήρηση του υπάρχοντος
δικτύου και θα αυξήσουν τα κονδύλια
συντήρησης και βεβαίως το προσωπικό

και συγχωνεύσεων στις τηλεπικοινωνίες
συντήρησης µόνο για τις περιοχές που
µπορεί να υπάρξει αυξηµένη ζήτηση ή
οι υποδοµές έχουν φθαρεί.
Όπως επισηµαίνεται σε µελέτες του κλάδου των τηλεπικοινωνιών, οι υπηρεσίες
φωνής θα συνεχίσουν να αποτελούν το
κύριο φορέα εσόδων για τις εταιρίες τηλεπικοινωνιών. Η σύγκλιση σταθερής
και κινητής τηλεφωνίας θα αποτελέσει
τη βασική τάση των επόµενων χρόνων.
Η σύγκλιση υπηρεσιών σταθερής και
κινητής τηλεφωνίας και broadband θα
συνεχιστεί σε όλα τα επίπεδα. Θα παρατηρηθούν σηµαντικές επενδύσεις σε
Τεχνολογίες και Δίκτυα Νέας Γενιάς που
θα επιτρέψουν την παροχή καινοτόµων
υπηρεσιών. Ωστόσο, θα απαιτηθούν
σηµαντικές κεφαλαιακές δαπάνες που

Παράγοντες όπως ο πληθωρισµός,
η πιστοληπτική κρίση αλλά και η “φωτιά”
που έχει ανάψει στην αγορά του πετρελαίου,
επηρεάζουν τις επιλογές των επενδυτών
και έναντι του κλάδου των τηλεπικοινωνιών.
Ειδικά για τη χώρα µας οι εξελίξεις στον ΟΤΕ
έχουν διαµορφώσει πλαίσιο και
ως προς τις προοπτικές των ευρύτερων
ιδιωτικοποιήσεων δηµόσιων οργανισµών
µόνο οι εδραιωµένοι και χρηµατοοικονοµικά ισχυροί παίκτες θα µπορέσουν
να καλύψουν. Επίσης, το µικρό µέγεθος
της ελληνικής αγοράς και η παρουσία
σηµαντικού αριθµού µικρής κλίµακας
παρόχων σε συνδυασµό µε αυξηµένο
κόστος του κεφαλαίου θα οδηγήσουν
σε έντονη δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών.
Παρά τις σηµαντικές εξελίξεις που παρατηρούνται στις τηλεπικοινωνίες, παράγοντες όπως ο πληθωρισµός, η πιστοληπτική κρίση αλλά και η “φωτιά” που έχει
ανάψει στην αγορά του πετρελαίου, επηρεάζουν τις επιλογές των επενδυτών και
έναντι του κλάδου των τηλεπικοινωνιών.
Ειδικά για τη χώρα µας οι εξελίξεις στον
ΟΤΕ έχουν διαµορφώσει πλαίσιο και ως
προς τις προοπτικές των ευρύτερων ιδιωτικοποιήσεων δηµόσιων οργανισµών.
Η επόµενη ηµέρα της συµφωνίας µεταξύ
Deutsche Telecom και ΟΤΕ σηµατοδοτήθηκε από σηµαντική υποχώρηση της
µετοχής του ΟΤΕ, συνοδευόµενη από
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έκθεση της Citigroup. Πολλοί χρηµατιστηριακοί αναλυτές µίλησαν για “ξεκαθαρίσµατα λογαριασµών” ξένων οίκων
µέσα σε ένα περιβάλλον έντονης χρηµατιστηριακής µεταβλητότητας.
Σε αυτό το κλίµα δε θεωρείται τυχαία η
αναζωπύρωση του αγοραστικού ενδιαφέροντος για µετοχές υποδοµών, όπως
η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ, αλλά και για τον
ΟΛΠ και ΟΛΘ. Εξάλλου, οι αναλύσεις
των ξένων οίκων που βγήκαν το τελευταίο διάστηµα δείχνουν πως υπάρχει
θετική διάθεση των ξένων οίκων έναντι του ΧΑ. Ωστόσο, καταλυτικό ρόλο
παίζουν τα εγχώρια εταιρικά αποτελέσµατα, οι διεθνείς µακροοικονοµικές
εξελίξεις και το αυξανόµενο κύµα επιχειρηµατικών συµφωνιών στην Ελλάδα
σε τοµείς - κλειδιά, όπως οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια, η ναυτιλία, ο τουρισµός και τα τρόφιµα.
Ο κύριος Νίκος Σακελλαρίου, είναι
δηµοσιογράφος στην εφηµερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ
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