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Περίληψη 
 

Ο αέρας των συγχωνεύσεων που διαπνέει όλο το φάσµα της οικονοµικής 

ζωής, έχει κάνει έντονη την εµφάνιση του και στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Εδώ, 

όµως καθώς πρόκειται για ένα κλάδο του οποίου η ανάπτυξη και εξάπλωση 

προβλέπεται ραγδαία και καταλυτική και καθώς αναµένεται να επηρεάσει τον 

ευαίσθητο χώρο της επικοινωνίας, αλλά και να δηµιουργήσει νέα πρότυπα και 

τρόπους για να επικοινωνούµε, η ανταλλαγή απόψεων και θέσεων είναι έντονη, ενώ 

παράλληλα εκφράζεται ανησυχία για την πορεία της συγκέντρωσης των Μ.Μ.Ε. σε 

δυο-τρεις εταιρίες παγκοσµίως. 

Στη συνέχεια θα δοθούν µερικά παραδείγµατα συγχωνεύσεων εταιριών που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο και µια σύντοµη παρουσίαση των στρατηγικών 

πλεονεκτηµάτων, που κάθε συγχώνευση επιζητά να επιφέρει. Η σύγκλιση µεταξύ  

επιχειρήσεων της παλιάς και νέας οικονοµίας, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των 

media ήταν ίσως αναµενόµενη, όµως αναµενόµενα και προβλέψιµα δεν είναι σίγουρα 

τα προϊόντα που θα γεννηθούν και ο τρόπος που θα επηρεάσουν την καθηµερινή ζωή. 

 
 
 



Abstract 

The air of mergers that animates  every aspect of  economic life, has also made 

intense its presence in the sector of telecommunications.  Here, however since we 

refer to a sector which growth is anticipated to be rapid and catalytic and, as it is 

expected, it will influence and formulate the sensitive sector of communication, the 

fact that new models and manners to communicate are being created in order to 

change the ways we communicate, feeds an intense controversy. We must take into 

consideration also that special concern is expressed for the course of concentration of 

the media in two or three companies worldwide. 

 In the continuity certain examples of mergers of companies will be given, 

companies that are activated in the sector of telecommunications and a short 

presentation of strategic advantages, that each merger involves. The convergence 

between enterprises of the old and the new economy, that is activated in the space of 

media has perhaps been expected, however expected and foreseeable is definitely not 

the products that will be born and the way that they will influence our daily lives.  



Εισαγωγή 
 
Η µανία για συγχωνεύσεις στο χώρο του Internet επιταχύνεται µε τέτοιο 

ρυθµό, που οι περισσότεροι αναλυτές θα θεωρούσαν αδύνατο µερικούς µήνες πριν. 

Τα χρήµατα που διοχετεύονται σε τέτοιου είδους συγχωνεύσεις έχουν απορροφήσει 

545 δις δολάρια µόνο στους έξι πρώτους µήνες του 19991, ξεπερνώντας ήδη τα 488 

δις δολάρια, που διοχετεύθηκαν για ανάλογες συγχωνεύσεις µέσα σε όλους τους 12 

µήνες του 1998. Πολλοί οικονοµικοί αναλυτές φοβόντουσαν ότι πρόκειται για ένα 

φαινόµενο που σκοπό είχε να εκτινάξει στα ύψη την αξία των εταιριών της λεγόµενης 

νέας οικονοµίας και να κάνει πλούσιους τους ιδρυτές τέτοιων εταιριών. �Όντως η 

αξία πολλών από αυτές τις εταιρίες εκτινάχτηκε στα ύψη το 1999 και υπήρξαν 

διορθώσεις µέσα στο 2000, αλλά το ενδιαφέρον εταιριών καλωδιακής τηλεόρασης ή 

τηλεφωνικών εταιριών να αποκτήσουν και εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο 

χώρο του Internet συνεχίζεται ακόµα. Πρόκειται για µια, αναµενόµενη για πολλούς, 

σύγκλιση εταιριών παλαιών και νέων µέσων επικοινωνίας. 

Στόχος αυτής της σύγκλισης είναι η δηµιουργία εφαρµογών που θα γίνουν 

καθηµερινή ρουτίνα της ψηφιακής εποχής. Τέτοιες εφαρµογές αφορούν στην 

διαδραστική τηλεόραση (interactive television) και στις εµπορικές εφαρµογές που 

συνδέονται µε αυτή, στην παραπέρα ανάπτυξη του instant messaging, ώστε να 

αποτελέσει µια ευρύτερη πλατφόρµα ανταλλαγής αρχείων ήχου, εικόνας, δεδοµένων 

και εφαρµογών και στην οικονοµικότερη και αποδοτικότερη εκµετάλλευση των 

γραµµών υψηλών ταχυτήτων των καλωδιακών εταιριών. 

Οι συγχωνεύσεις στις οποίες θα αναφερθούµε παρακάτω διαφέρουν από αυτές 

του παρελθόντος γιατί δεν έχουν ως στόχο το κέρδος µέσω της  οριζοντιοποίησης  

(συγχώνευση µεταξύ ίδιων ή παρόµοιων επιχειρήσεων), ούτε τη δηµιουργία 

κονγκλοµεράτων (διαφορετικές επιχειρήσεις).  Τα κοινά στοιχεία που παρουσιάζουν 

µπορούν να συµπυκνωθούν στα  εξής: 

1. Αφορούν κυρίως σε επέκταση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων δηλ. 

οι συγχωνευόµενες επιχειρήσεις ανήκουν στον ίδιο κλάδο, αλλά 

εξυπηρετούν διαφορετικές και µη ανταγωνιστικές αγορές ή πρόκειται 

για συγχωνεύσεις που στοχεύουν στην  επίτευξη συνέργιας δηλαδή 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε  συγγενείς αγορές 

                                                 
1 «Have mergers sparked Insider Trading» by Chet Dembeck , e-commerce Times 2 August 1999 
http://www.ecommercetimes.com/news/ 



συνεργάζονται για να εκµεταλλευτούν τις νέες ευκαιρίες που 

εµφανίζονται. 

2. Η «µίξη» µεταξύ εταιριών τηλεπικοινωνιών, µέσων µαζικής 

επικοινωνίας και του Internet σηµατοδοτεί πέρα από την προσπάθεια 

γέννησης νέων προϊόντων και υπηρεσιών στον τοµέα των 

επικοινωνιών και την αρχή µιας εποχής όπου τα όρια µεταξύ 

παραδοσιακής και «νέας» οικονοµίας επαναπροσδιορίζονται.  

3. Επίσης πρέπει να λάβουµε υπόψη µας ότι το Internet αποτελούσε και 

αποτελεί έναν απρόβλεπτο και επικίνδυνο ανταγωνιστή για το σύνολο 

των κλασσικών µέσων επικοινωνίας: περιοδικά, εφηµερίδες βιβλία, 

ταινίες, µουσική και λοιπών οπτικοακουστικών µέσων. Ακόµη και οι 

κολοσσοί που δραστηριοποιούνται στο χώρο αδυνατώντας να 

προβλέψουν την πορεία των γεγονότων εµφανίζονται ανίσχυροι 

µπροστά στο νέο µέσο και στις προοπτικές που αυτό ανοίγει και 

ανίκανοι να αντιδράσουν. Η µόνη λύση που εµφανίζεται σαν σανίδα 

σωτηρίας µπροστά τους είναι η αγορά νέων εταιριών του διαδικτύου. 

 

Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι µέχρι σήµερα οι προσπάθειες που έγιναν από 

προϋπάρχουσες του ∆ικτύου επιχειρήσεις των Μ.Μ.Ε. (ακόµα και όταν 

αναφερόµαστε στα µεγαλύτερα κονγκλοµεράτα των κλασσικών µέσων επικοινωνίας 

του κόσµου) να εδραιωθούν στο Internet, αυτές δεν κατάφεραν παρά µόνο να έρθουν 

δεύτερες πίσω από  ανεξάρτητους δικτυακούς τόπους (sites). 

Μερικά στοιχεία επιπλέον, για την αγορά των τηλεπικοινωνιών στις H.Π.Α. 

που φανερώνουν το µέγεθος της αγοράς αλλά και µια τάση για την κατεύθυνση της 

είναι τα εξής2: 

1. Η βιοµηχανία τηλεπικοινωνιών κατέγραψε έσοδα 269 δις δολάρια για 

το 1999 δηλαδή αυξηµένα κατά 9% από τα 246 δις του 1998. 

2. Τα έσοδα που προέρχονται από την ασύρµατη τηλεφωνία 

παρουσίασαν αύξηση κατά 30% από το 1998 (37 δις) και έφτασαν τα 

48 δις δολάρια. 

                                                 
2 FCC RELEASES ANNUAL TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY REVENUE REPORT 1999, 
25 September 2000. 

 



3. Οι τηλεφωνικές εταιρίες που καλύπτουν τοπικά τις τηλεπικοινωνίες 

(local telephone companies) αύξησαν τα έσοδά τους κατά 6%. 

4. Οι γραµµές υψηλών ταχυτήτων (200 kbps σε τουλάχιστον µια 

κατεύθυνση) που συνδέουν κατοικίες και µικρές επιχειρήσεις µε το 

∆ιαδίκτυο αυξήθηκαν κατά 57% το πρώτο εξάµηνο του 2000 και 

έφτασαν τις 4,3 εκατοµµύρια γραµµές. 

5. Υπάρχουν περίπου 2,8 εκατοµµύρια γραµµές υψηλών ταχυτήτων µε 

εύρος ζώνης 200kbps και στις δυο κατευθύνσεις σε σχέση µε το 1999 

που υπήρχαν 2 εκατοµµύρια µόνο. 

6. Ο αριθµός των τηλεφωνηµάτων από τις Η.Π.Α σε άλλες χώρες 

αυξήθηκε από 200 εκατοµµύρια το 1980 σε 5,2 δις το 1999. 

7. Το 1999 οι Αµερικανοί ξόδεψαν περίπου 14,4 δις δολάρια σε διεθνή 

τηλεφωνήµατα. 



Σύντοµη περιγραφή της αγοράς τηλεπικοινωνιών των Η.Π.Α. 
 

Οι στρατηγικές επιλογές των Ηνωµένων Πολιτειών που ξεκινούν την δεκαετία 

του `80, στον χώρο των τηλεπικοινωνιών φέρουν τώρα τους καρπούς τους. Η 

πολιτική των Η.Π.Α. επέµεινε στην πλήρη απορύθµιση (deregulation) της εσωτερικής 

αγοράς των Η.Π.Α. έτσι ώστε να επιβιώσουν από τον ανταγωνισµό οι δυνατότερες 

εταιρίες, τόσο σε χρηµατοοικονοµικό όσο και σε τεχνικό τοµέα, για να µπορέσουν 

κατόπιν να επιτεθούν στις λοιπές διεθνείς αγορές. Η Ευρώπη αλλά και η Ασία που 

αρνήθηκαν να αναπτύξουν τις δικές τους εσωτερικές δοµές διατηρώντας τις εταιρίες 

τηλεπικοινωνιών κάτω από την προστατευτική οµπρέλα του κρατικού µονοπωλίου, 

βρίσκονται σήµερα σε µειονεκτική θέση.3  

Κατ� αυτό τον τρόπο, οι εξ� Αµερικής προερχόµενες εταιρίες τηλεπικοινωνιών 

µπορούν να εγκαθίστανται στην Ευρώπη ή στην Ασία εκµεταλλευόµενες την 

ανταγωνιστικότητα τους, θεµελιώνουν τα δικά τους συστήµατα επικοινωνιών και  

διαπραγµατεύονται µε τους τοπικούς οργανισµούς τις τιµές της διασυνδεσιµότητας 

(interconnection). 

Μετά από την Telecommunications Act του 1996 οι Περιφερειακές Εταιρίες 

Τηλεπικοινωνιών Bell (Regional Bell Operating Companies, �RBOCs� ) έχουν 

συρρικνωθεί από επτά σε τέσσερις4 και η προσπάθεια συνεχίζεται για να καταλήξουν, 

τελικά σε δύο. Η συρρίκνωση αυτή αντί να ενισχύσει τον ανταγωνισµό, δηµιούργησε 

ακόµα µεγαλύτερα και ισχυρότερα µονοπώλια. Επίσης ενίσχυσε την ικανότητα τους 

να µπλοκάρουν την είσοδο σε νέες εταιρίες. Η ιδιαιτερότητα του κλάδου, δηλαδή η 

κατοχή ενός ισχυρού δικτύου, που ο δυνατότερος του κλάδου επινοικιάζει στους 

υπόλοιπους ανταγωνιστές του, δίνει την δυνατότητα στον κάτοχο του δικτύου να 

περιθωριοποιεί κατά το δοκούν τους αντιπάλους του.  

                                                 
3 «Les termes inegaux des echanges electroniques», Philippe Quiau, Directeur de la division 
information et informatique de l�Unesco, Fevrier 1999, Le Monde Diplomatique. 
44 Petition of AT & T Corp. to deny joint applications of One Point Communications Corp. and 
Verizon Communications, before the Federal Communications Commission 



Λόγοι που µετά το 1996 και την Telecommunication Act οδηγούν τις 

εταιρίες του τηλεπικοινωνιακού κλάδου σε συγχωνεύσεις και 

εξαγορές. 
 

� Εκτιµάται ότι στο µέλλον η παγκόσµια τηλεφωνική κυκλοφορία 

θα αποτελεί µονοψήφιο ποσοστό της κυκλοφορίας µέσω Internet, οπότε η 

παροχή πρόσβασης και λοιπών υπηρεσιών που σχετίζονται µε το Internet θα 

είναι η νέα χρυσοφόρα φλέβα για τις επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών. 

� Οι τηλεπικοινωνίες είναι εκ φύσεως χώρος όπου οι οικονοµίες 

κλίµακας αποφέρουν πολλαπλασιαστικές αποδόσεις καθώς στηρίζονται σε 

δίκτυα που έχουν υψηλό µεν, αλλά σταθερό κόστος. Έτσι όσο «αυξάνεται» η 

χρήση του δικτύου, αυξάνονται τα κέρδη (αφού το κόστος µένει σταθερό)  

π.χ. όσο πιο πολλούς συνδροµητές / χρήστες έχει  ένας παροχέας έχει 

εξασφαλίσει µεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη, συνεπώς έχει συνάψει 

συµµαχίες µε άλλα δίκτυα για καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών του, αλλά 

ταυτόχρονα επιτυγχάνοντας και καλύτερους όρους, αφού αντιπροσωπεύει 

ισχυρό ποσοστό της αγοράς.  

� Παρατηρείται ένας αγώνας δρόµου από τις εταιρίες για να 

αποκτήσουν όσο µεγαλύτερο κοµµάτι της αγοράς των κατοίκων κτιριακών 

συγκροτηµάτων. Η αγορά αυτή έχει χαρακτηριστικά α) τη συγκεντρωµένη 

ζήτηση, β) το µικρότερο ανά µονάδα κόστος σύνδεσης και γ) συνήθως 

νεότερους και πιο µορφωµένους κατοίκους, που θα ενδιαφερθούν και θα 

καταναλώσουν υπηρεσίες video και τηλεπικοινωνιών. Ο πληθυσµός που 

κατοικεί σε τέτοιου είδους συγκροτήµατα αντιστοιχεί στο 30% περίπου του 

συνολικού πληθυσµού των Η.Π.Α. και ξοδεύει για παροχή υπηρεσιών 

εικόνας, φωνής και δεδοµένων περίπου 20 δις δολάρια ετησίως.5 Πρέπει να 

επισηµάνουµε ότι σε αυτή την αγορά κυρίαρχη θέση κατέχουν οι παροχείς 

καλωδιακής τηλεόρασης, που προσφέρουν προνοµιακά πακέτα 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και είχαν ήδη παγιωµένη σχέση µε την 

συγκεκριµένη αγορά. 

                                                 
5 The Yankee Group, �Residential MDUs: A Market yet to be Tapped�, 1999 



� Η ζήτηση για υπηρεσίες Internet και/ή υπηρεσίες που συνδέονται 

µε αυτό (web-hosting, ασφάλεια, ηλεκτρονικό εµπόριο), εξαπλώνεται µε 

γρήγορο ρυθµό. Η ζήτηση εύρους ζώνης για χρήσεις Internet διπλασιάζεται 

κάθε τρεις µήνες στις Η.Π.Α.6 και πάνω από ένα τρις δολάρια έχουν επενδυθεί 

για την δηµιουργία υποδοµών Internet. 

                                                 
6 �WorldCom at the heart of Internet Growth�, 1999 e-Annual Report. 

http://www.wcom.about_the_company/investor_relations/annual_reports/1999/do-internet.phtml 



Παραδείγµατα εταιριών που έχουν εµπλακεί σε διαδικασίες 

συγχώνευσης 
 

 Verizon 

 

Η Verizon είναι µια εταιρία holding που κατέχει διάφορες θυγατρικές, που 

παρέχουν υπηρεσίες τοπικής τηλεφωνίας, ασύρµατης τηλεφωνίας, διάφορες 

υπηρεσίες πληροφοριών και υπηρεσίες υπεραστικής τηλεφωνίας. Η εταιρία προήλθε 

από την συγχώνευση της GTE µε την Bell Atlantic και συµµετοχή joint venture της 

Vodafone. Η εταιρία εµφανίστηκε ως Verizon µέσα στο 2000 για πρώτη φορά. 

Κάποια ενδεικτικά στοιχεία της εταιρίας είναι τα παρακάτω: 

Συνδροµητές 

ασύρµατης τηλεφωνίας 

27,5 εκατ. 

Γραµµές πρόσβασης 63 εκατ. 

Πελάτες-επιχειρήσεις 1,3 εκατ. εκατ. 

Προσωπικό 260.000 

 

Η εταιρία έχει παρουσία ήδη σε 44 χώρες αλλά συνεχίζει να θέλει να 

πλουτίσει το δίκτυο της µε άλλες εξαγορές. Η τακτική της εταιρίας συνίσταται στην 

εδραίωση της θέσης κυριαρχίας της. Πρώτα ανακοίνωσε την πρόθεση της να 

εξαγοράσει την NorthPoint Communications ενός ισχυρού παροχέα γραµµών DSL 

στο σηµαντικό χώρο παροχής εξειδικευµένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

Επίσης, θα της έδινε το συγκριτικό πλεονέκτηµα να προσφέρει σε ιδιώτες υπηρεσίες 

µετάδοσης φωνής και δεδοµένων πάνω από µια µόνη γραµµή. Ο πιο πρόσφατος 

στόχος της Verizon είναι η OnePoint. 

 Η OnePoint είναι ο µεγαλύτερος ανταγωνιστικός τοπικός παροχέας 

υπηρεσιών, που επικεντρώνεται στην παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες. Επίσης, παρέχει 

υπηρεσίες, όπως Internet υψηλών ταχυτήτων, υπηρεσίες IP telephony υπηρεσίες 

δεδοµένων και εικόνας/βίντεο κ.α. µε την επιπλέον διευκόλυνση ενοποιηµένης 

τιµολόγησης και ενιαίας παροχής service.  Στόχος της συγχώνευσης, που στόχευε 

στην αξιοποίηση των  διαφορετικών και αλληλοσυµπληρουµένων υπηρεσιών και 

εξοπλισµού που διαθέτουν οι δυο εταιρίες και στην δηµιουργία οικονοµιών 

κλίµακας  (ανακοινώθηκε τον Σεπτέµβριο του 2000 και εγκρίθηκε από την 



Οµοσπονδιακή Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών τον ∆εκέµβριο του 2000) είναι να 

προσφέρει ένα σύνολο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε ιδιώτες, κυρίως κατοίκους 

συγκροτηµάτων µε προεξέχουσα προσφορά τις γραµµές DSL. 

Ένας επιπλέον, όµως, στόχος αυτής της συγχώνευσης είναι να 

προσφερθούν υπηρεσίες video streaming και video on demand7 σαν ανταγωνιστική 

εναλλακτική λύση στην καλωδιακή τηλεόραση. Σκοπεύουν έτσι µε αυτή τη 

συγχώνευση να συνδυάσουν την παροχή υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας Internet και 

υπηρεσίες video streaming. 

                                                 
7 Application for Transfer of Control in the matter of One Point Communications Copr. (Transferor) 
and Verizon Communications (Transferee), 5 September 2000 Federal Communications Commission 



 
Disney 

 

Το ενδιαφέρον εταιριών παραδοσιακών µέσων επικοινωνίας για την «εικονική 

οικονοµία» εµφανίζεται σε όλες τις µεγάλες εταιρίες του κλάδου. Το 1999 η Disney 

αγόρασε ένα ποσοστό συµµετοχής στην Infoseek και δηµιούργησε ένα αποθεµατικό 

ύψους µισού δις δολαρίων για επενδύσεις στο Internet. Αυτή τη στιγµή η Disney 

κατέχει το σύνολο των µετοχών της Infoseek καθώς και το portal Go.com που 

δηµιουργήθηκε από τις δυο εταιρίες και συνδυάζει την µηχανή αναζήτησης της 

Infoseek και τα πασίγνωστα εµπορικά σήµατα της Disney. Κάτω από την οµπρέλα 

του Go.com φιλοξενούνται sites όπως: ABC.com, (ειδησεογραφικού περιεχοµένου) 

MFL.com, ESPN.com(αθλητικού περιεχοµένου) movies.com κ.α.  

Επίσης µέσα στο 2000 ολοκληρώθηκε και η εξαγορά από την Disney  του 

δικτύου ABC/Cap Cities που πέρα από το διάσηµο κανάλι περιλαµβάνει και την αξία 

του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού για την καλωδιακή του µετάδοση. 

Με αυτό τον τρόπο η Disney φιλοδοξεί να συναγωνιστεί δικτυακούς τόπους 

όπως το Yahoo!, AOL, Lycos κ.α. επισηµαίνοντας ότι «Το δίκτυο Go.com είναι το 

πρώτο portal του Internet που είναι ένας πραγµατικός προορισµός και όχι απλώς 

ένα σηµείο εκκίνησης8». Ενσωµατώνει πληροφορίες από εταιρίες συµβεβληµένες µε 

την Disney και απευθύνεται σε όλη την οικογένεια µε πληροφορίες για ειδήσεις, 

business news, αθλητικά, παιχνίδια, δραστηριότητες και προσπαθεί να αποκτήσει 

µερίδια αγοράς στην κατηγορία των ανθρώπων που υποκαθιστούν τις ώρες που 

ξόδευαν µπροστά στην τηλεόραση, σερφάροντας στο ∆ιαδίκτυο, αλλά ζητούν 

παρόµοια µε της τηλεόρασης θεµατολογία και διασκέδαση. 

 

 America On Line-Time Warner : Η συγχώνευση του αιώνα  

 

Η ανακοίνωση της συγχώνευσης της AOL µε την Time Warner έγινε τον 

Ιανουάριο του 2000. Στόχος της AOL µε αυτή τη γιγάντια συγχώνευση, που τάραξε 

τα νερά στον χώρο της επικοινωνίας και κόστισε 165 δις δολάρια, ήταν να 

αποκτήσει πρόσβαση στο ευρείας ζώνης δίκτυο της Time Warner, ενώ ταυτόχρονα 

                                                 
8 �Disney and Infoseek Create Go Portal� 



τα προϊόντα της δεύτερης κερδίζουν ένα on line κοινό 20 εκατοµµυρίων ανθρώπων 

περίπου.  

Η τελική έγκριση από την Οµοσπονδιακή Επιτροπή Εµπορίου (Federal Trade 

Commission, FTC) δόθηκε περίπου ένα χρόνο µετά,(Ιανουάριος 2001), αφού 

επιβλήθηκαν ορισµένοι περιορισµοί στην νεοσυσταθείσα AOL Time Warner.  

Ο διεθνής τύπος εντυπωσιάστηκε από το γεγονός καθαυτό της συγχώνευσης 

δυο µεγαθηρίων, εταιριών πρωτοπόρων η καθεµία στον κλάδο της και αναφερόταν 

ως η συγχώνευση του αιώνα. Όµως, ένας συνοπτικός πίνακας µε οικονοµικά στοιχεία 

των δυο εταιριών παρουσιάζει πως τουλάχιστον σε ότι αφορά τα µεγέθη  είναι η AOL 

που απορρόφησε την Time Warner9: 

 AOL Time Warner 

Κύκλος εργασιών 5,2 τρις $ 26,6 τρις $ 

Κέρδη 0,5 τρις $ 1,2 τρις $ 

Προσωπικό 12,100 εργαζόµενοι 70,000 εργαζόµενοι 

 

Παρατηρείται δηλαδή ότι η Time Warner είναι αντίστοιχα 5 φορές , 2,5 φορές 

και έξι φορές µεγαλύτερη από την AOL. Παρόλα αυτά, στην νέα εταιρία που 

συστάθηκε, η AOL θα κατέχει το 55% των µετοχών και η Time Warner το υπόλοιπο. 

Πως έγινε λοιπόν και σε κάθε µια µετοχή της Time Warner αντιστοιχούσε λιγότερη 

από µία µετοχή της AOL;  

Ο λόγος είναι ότι σε αυτές τις συναλλαγές η τιµή προσδιορίζεται από την  

χρηµατιστηριακή κεφαλαιοποίηση µιας εταιρίας, και αυτή της AOL ήταν 165 δις 

δολάρια ενώ η αντίστοιχη της Time Warner 111 δις δολάρια. 

Μια σύντοµη αναδροµή στην ιστορία της συγχώνευσης εµπεριέχει κάποιες 

εντυπωσιακές παρατηρήσεις όπως: 

• Η αξία της τιµής της µετοχής της AOL αυξήθηκε 800 φορές από την 

αξία που είχε το 1992. 

• Η αξία της επιχείρησης, που προέκυψε από τη συγχώνευση, 

ισοδυναµεί µε το 60% του ΑΕΠ της Ισπανίας. 

 

 

                                                 
9 �Et le chasseur devint gibier�, by Ibrahim Warde, Le Monde Diplomatique, February 2000 



Προϋποθέσεις που τέθηκαν για την πραγµατοποίηση «της συγχώνευσης του 

αιώνα» 

 
Ο συνδυασµός της κυρίαρχης θέσης της AOL στην παροχή στενού εύρους 

(narrowband) ISP υπηρεσιών µε την δεύτερη µεγαλύτερη εταιρία�παροχέα 

καλωδιακής τηλεόρασης συνιστά την καθαρότερη απειλή στις αγορές που θίγονται 

από αυτή την συγχώνευση. Η Οµοσπονδιακή Επιτροπή Εµπορίου (Federal Trade 

Commission, FTC) για να αποφευχθεί µια τέτοια κατάσταση φρόντισε να «ανοίξει» 

την καλωδιακή υποδοµή της AOL Time Warner σε ανταγωνιστικούς παροχείς 

υπηρεσιών Internet ISP.  

Η Οµοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (Federal Communication 

Commission, FCC) χρησιµοποιεί την εξειδίκευση της για να επιβάλει περιορισµούς 

σε πιθανή µονοπωλιακή συµπεριφορά. Εξειδικευµένη σε θέµατα τηλεπικοινωνιών 

εξέφρασε ειδικό ενδιαφέρον για να επινοήσει περιορισµούς, που αφορούν 

δυνατότητα πρόσβασης στην αρχική οθόνη και θέµατα ποιότητας παρεχοµένων 

υπηρεσιών.  

Επίσης, απαίτησε, η AOL Time Warner να διαπραγµατεύεται µε καλή πίστη 

(bona fide) µε τοπικούς και περιφερειακούς ISP έτσι ώστε διάφοροι ISP να έχουν την 

δυνατότητα να εξυπηρετούν τους συνδροµητές της καλωδιακής τηλεόρασης.  

Ο κύριος όρος απαιτεί από την AOL Time Warner να κάνει συµβατό το 

δηµοφιλές σύστηµα της στιγµιαίου µηνύµατος (Instant Messaging, IM) µε άλλους 

τρεις ανταγωνιστές10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 FCC Approves AOL � Time Warner Merger, by Alen Klein, Washington Post, 12 January 2001 
http://www.washtech.com/news/merger/6574-1.html 
 



AT &T 

 

Ένας άλλος τηλεπικοινωνιακό γίγαντας, η ΑΤ&T, συγκέντρωσε από τα 

αποθεµατικά της 110 δις δολάρια, τα οποία σκοπεύει να επενδύσει στην αγορά των 

δύο µεγαλύτερων καλωδιακών δικτύων της Αµερικής.  Έχει, επίσης, ανακοινώσει ότι 

σκοπεύει να εκσυγχρονίσει τις δυο νέες της θυγατρικές και να τις χρησιµοποιήσει για 

να προσφέρει µια ολοκληρωµένη σειρά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στους 

καταναλωτές. 

 Πρόθεσή της είναι να κυριαρχήσει στην αγορά τηλεπικοινωνιών 

προσφέροντας ένα πακέτο που θα περιλαµβάνει καλωδιακή τηλεόραση, 

τηλεφωνικές υπηρεσίες (τοπικές και υπεραστικές) και πρόσβαση διαφόρων 

ταχυτήτων στο Internet11. Η ΑΤ&Τ επιδιώκει µια συµφωνία µε την Microsoft για 

να αποκτήσει λογισµικό διαχείρισης και διοίκησης υπηρεσιών ώστε να γίνει ο υπ� 

αριθµ. 1 αντίπαλος της AOL Time Warner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 «L�alliance AOL Time Warner, Internet happe par les speculateurs », by Dan Schiller, Le Monde 
Diplomatique, Fevrier 2000 



Deutcshe Telekom , η ευρωπαϊκή εξαίρεση 

 

Μια νέα επικείµενη συγχώνευση στο χώρο των τηλεπικοινωνιών 

ανακοινώθηκε στις αρχές του 2001. Πρόκειται για το σχέδιο εξαγοράς της 

VoiceStream Wireless Corporation και της Powertel Inc (και οι δύο εταιρίες 

συµµετέχουν στο δείκτη Nasdac) από την Deutsche Telekom AG. Στους 

στρατηγικούς στόχους αυτής της εξαγοράς πρωτεύοντα ρόλο έχει η δηµιουργία ενός 

µοναδικού υπερατλαντικού παροχέα κινητής τηλεφωνίας βασισµένης στο πρότυπο 

GSM.  

Στόχος της, επίσης, είναι η παροχή ολοκληρωµένων ασύρµατων 

επικοινωνιών, που θα στηρίζονται σε µια κοινή τεχνολογική πλατφόρµα και θα 

προσφέρουν φιλικά προς τον χρήστη χαρακτηριστικά, όπως διεθνές roaming, 

ενοποιηµένο τρόπο τιµολόγησης και παγκόσµιο service.12 

 Η Deutsche Telekom AG είναι η µεγαλύτερη εταιρία τηλεπικοινωνιών στην  

Ευρώπη και µια από τις µεγαλύτερες παγκοσµίως, µε έσοδα 40.9 δις ευρώ (38.6 δις 

$). Στο δίκτυό της υπάρχουν περισσότεροι από 45 εκατοµµύρια συνδροµητές κινητής 

τηλεφωνίας σε ολόκληρο τον κόσµο. Επίσης, προσφέρει µια ολοκληρωµένη σειρά 

προϊόντων σταθερής τηλεφωνίας σε πλέον των 50 εκατοµµυρίων πελατών. Είναι ο 

πρωτοπόρος παροχέας γραµµών υψηλών ταχυτήτων ψηφιακής πρόσβασης (800.000 

γραµµές T-DSL & 17,3 εκατοµµύρια γραµµές ISDN).  

Μέσω της θυγατρικής της T-Online δραστηριοποιείται, επίσης, ως ο 

µεγαλύτερος παροχέας υπηρεσιών Internet σε πανευρωπαϊκό επίπεδο µε 8 

εκατοµµύρια περίπου συνδροµητές. Πρόσφατα, µέσω µιας άλλης θυγατρικής, της T-

Systems στρέφεται και προς τις επιχειρήσεις προσφέροντας ολοκληρωµένες IT και 

τηλεπικοινωνιακές λύσεις σε πάνω από 20 χώρες και κατακτώντας την δεύτερη θέρη 

στον κλάδο, στην Ευρώπη.13 

Η VoiceStream Wireless Corporation, ένας από τους κυρίαρχους παροχείς 

ασύρµατων επικοινωνιών στις Ηνωµένες Πολιτείες, είναι η ταχύτερα αναπτυσσόµενη 

τηλεφωνική εταιρία και έχει λάβει βιοµηχανικά βραβεία για εισαγωγή καινοτοµιών. 

Προσφέρει υπηρεσίες σε 270 περίπου εκατοµµύρια (πελάτες); ανθρώπους και 

λειτουργεί κάτω από την πλατφόρµα GSM, τεχνολογία που έχει υιοθετηθεί από 158 

                                                 
12 «Deutsche Telekom says VoiceStream and PowerTel shareholders vote in favor of mergers», 
13 www.telekom.de/international 



χώρες (το 70% περίπου της παγκόσµιας ασύρµατης αγοράς). Είναι ο µοναδικός 

παροχέας στις Ηνωµένες Πολιτείες που διαθέτει ένα εθνικό δίκτυο τεχνολογίας GSM 

επιτρέποντας έτσι στους πελάτες της να χρησιµοποιούν το νούµερο τους όταν 

ταξιδεύουν εκτός Η.Π.Α., προσφέροντας επιπλέον υπηρεσίες roaming σε πελάτες 

άλλων παροχέων GSM όταν αυτοί βρίσκονται στις Η.Π.Α.14  

H Powertel Inc παρέχει µόνο ψηφιακές PCS υπηρεσίες σε µία περιοχή 12 

πολιτειών στο Νότο των Η.Π.Α. όπου έχει άδεια, και έχει περίπου 772.000 πελάτες. 

Καθώς η πλατφόρµα λειτουργίας της είναι συµβατή µε παροχείς GSM καλύπτει και 

τις λοιπές πολιτείες και τον Καναδά.15 

Επισηµαίνεται ότι, παράλληλα µε την αίτηση συγχώνευσης των ανωτέρω 

τριών εταιριών, η Powertel Inc και η VoiceStream Wireless Corporation έχουν 

υποβάλλει αίτηση µεταξύ τους συγχώνευσης µε απορρόφηση της πρώτης από τη 

δεύτερη σε περίπτωση που η συγχώνευση µε την Deutcshe Telekom δεν ευδοκιµήσει.  

Στόχος της συγχώνευσης είναι η δηµιουργία ενός διεθνούς δικτύου 

βασισµένου στο πρότυπο GSM. H VoiceStream Wireless Corporation έχει κινηθεί 

ήδη προς αυτή την κατεύθυνση µε την απόκτηση δυο άλλων εταιριών ασύρµατης 

τηλεφωνίας GSM την Omnipoint Corporation και την Aerial Communications 

Inc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 www.voicestream.com 
15 www.powertel.com 

 



Worldcom 

 

Τον Οκτώβριο του 2000 η WorldCom Inc. ανακοίνωσε την πρόθεσή της να 

συγχωνευθεί µε την Intermedia Communications Inc. Αποκτώντας την Intermedia 

Communications Inc.  η WorldCom Inc. αποκτά εµµέσως την Digex, µια εταιρία που 

είναι από τους κορυφαίους παροχείς εξειδικευµένων υπηρεσιών web-hosting σε 

επιχειρήσεις. Η WorldCom Inc. είναι ένας από τους κύριους παροχείς  

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στον κόσµο. ∆ραστηριοποιείται σε 65 χώρες και ο 

συνολικός της τζίρος για το 1999 έφτασε τα 37 δις δολάρια.16 σε  θυγατρική της  

WorldCom Inc είναι η UUNET ο µεγαλύτερος παροχέας Internet στον κόσµο και 

ένας από τους σηµαντικότερους παροχείς υπηρεσιών backbone Internet. Επίσης 

προσφέρει είτε dial-up είτε µόνιµες συνδέσεις. 

Η Intermedia Inc είναι σηµαντικός παροχέας ολοκληρωµένων λύσεων 

επικοινωνιών  (δεδοµένων και φωνής) σε επιχειρήσεις (κυρίως µε την τεχνική του 

frame-relay). Οι πελάτες της κατά προσέγγιση ανέρχονται στις 90.000 επιχειρήσεις 

και κυβερνητικούς οργανισµούς. Ο συνολικός τζίρος της για το 1999 έφτασε τα 906 

εκατοµµύρια δολάρια περίπου. 

Στόχος της WorldCom Inc είναι να τοποθετηθεί στην αγορά σαν παροχέας  

εξειδικευµένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις. Τέτοιες υπηρεσίες είναι υπηρεσίες 

µετάδοσης φωνής και δεδοµένων και σχετικές µε το Internet και το ηλεκτρονικό 

εµπόριο υπηρεσίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Application for Transfer of Control in the Matter of Intermedia Communications Inc. (Transferor) 
and WorldCom Inc. (Transferee), 23/10/2000, Federal Communication Commission 



Bell Atlanitc και Nynex Corp 

 
Οι Bell Atlantic και η Nynex Corp., δυο εταιρίες που θα µπορούσαν να 

χαρακτηρισθούν ως µονοπώλια η κάθε µία µόνη της, ανακοίνωσαν το σχέδιο τους να 

συγχωνευθούν, δηµιουργώντας ένα νέο τηλεπικοινωνιακό γίγαντα µε ενοποιηµένους 

κύκλους εργασιών άνω των 27 δις δολαρίων και ένα φιλόδοξο στόχο, να 

συναγωνιστούν την ΑΤ&T και άλλους στην «κούρσα» προσφοράς ολοκληρωµένων 

πακέτων υπηρεσιών που περιλαµβάνουν  παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας, 

πρόσβασης Internet και υπηρεσιών ψυχαγωγίας. 

Η νέα αυτή εταιρία θα φέρει το όνοµα της Bell Atlantic και θα είναι η δεύτερη 

σε µέγεθος τηλεφωνική εταιρία µετά από την ΑΤ&Τ. Θα ελέγχει περίπου 37 

εκατοµµύρια τηλεφωνικές γραµµές σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, περίπου το 1/3 

των υπεραστικών τηλεφωνηµάτων του συνόλου της χώρας.  

Η Οµοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) ενέκρινε τη συγχώνευση τον 

Ιούλιο του 1997 µε το σκεπτικό ότι η δηµιουργία ενός εύρωστου δικτύου (ειδικά στην 

µητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης) θα αποβεί ευνοϊκή για τους καταναλωτές 

και θα βοηθήσει στην είσοδο στην αγορά νέων ανταγωνιστών. 

 

Sprint 

 

Τον Νοέµβριο του 1999 η Sprint και η MCI Worldcom κατέθεσαν στη 

Οµοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών πρόταση συγχώνευσης η οποία όµως 

αποσύρθηκε από τις ίδιες τις εταιρίες τον Νοέµβριο του 2000. 

 



Στόχοι των συγχωνεύσεων 
 

 

Ενώ στο παρελθόν οι συγχωνεύσεις είχαν οικονοµικά κίνητρα, σήµερα η 

επιχειρησιακή στρατηγική και η ανάγκη ανταπόκρισης σε µια,  ραγδαίων και 

βασικών αλλαγών οικονοµία, αναγκάζει τις επιχειρήσεις να προχωρούν σε εξαγορές, 

να συνάπτουν στρατηγικές συµµαχίες ή οποιεσδήποτε άλλες µορφές συνεργασίας. 

 

�� Η δηµιουργία νέων εφαρµογών που θα γίνουν καθηµερινό 

κοµµάτι της ρουτίνας στην ψηφιακή εποχή, όπως π.χ. η ανάπτυξη του instant 

messaging και η εξάπλωση του ώστε να αντικαταστήσει το τηλέφωνο και το 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 

 

�� Η εµφάνιση µιας νέας αγοράς, που συνδυάζει το Internet και την 

καλωδιακή τηλεόραση ή την τεχνολογία streaming�video video on demand µε 

στόχο να προσφέρει την διαδραστική τηλεόραση και/ή ψυχαγωγία που 

σχετίζεται µε τέτοιες υπηρεσίες όπως π.χ. διαδραστικά παιχνίδια, εκπαίδευση 

από απόσταση, υπηρεσίες video-conference, τηλε-εργασία κ.α. 

 

 

�� Η κάλυψη ενός όσο το δυνατό µεγαλύτερης έκτασης και η 

πρόσβαση σε ισχυρές αγορές µε στόχο την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας και 

την προσφορά µεγαλύτερης κάλυψης (δικτύου) στους πελάτες τους. 



Επίλογος  
 

Οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των (τηλε)επικοινωνιών µας εισήγαγε 

σε µια νέα εποχή, που ως κύριο χαρακτηριστικό έχει την άµεση µεταφορά άυλων 

δεδοµένων και τον πολλαπλασιασµό των ηλεκτρονικών σχέσεων και δικτύων. 

Πολλοί παροµοιάζουν τους επικοινωνιακούς  δρόµους του Internet µε αυτό που 

αντιπροσώπευαν οι σιδηρόδροµοι την βιοµηχανική περίοδο. Πολλοί βασίζονται, 

λοιπόν στην εκθετική ανάπτυξη, στην τωρινή αρχική φάση, όλων των 

δραστηριοτήτων που συνδέονται µε τον ένα ή τον άλλον τρόπο µε τους εικονικούς 

αυτοκινητόδροµους, την τεχνολογία των δικτύων. 

Υπολογίζεται ότι ο αριθµός των χρηστών του Ιnternet θα φτάσει τα 500 

εκατοµµύρια το 2005.  

Η µάχη που θα δοθεί, από τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο, θα 

έχει σαν αντικείµενο την κυριαρχία στην αγορά των εικόνων, των δεδοµένων, του 

ήχου, των παιχνιδιών κ.λ.π. Αλλά πάνω από όλα θα αφορά στην κυριαρχία στο 

χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου. Το Internet έχει πια µεταµορφωθεί σε ένα 

τεράστιο κατάστηµα, µε συναλλαγές που αγγίζουν τα 40 δις δολάρια για το 2000. 

Παραδόξως σε έναν κόσµο που διοικείται από τις αγορές, οι επιχειρήσεις των 

οποίων οι µετοχές γίνονται περιζήτητες (και πανάκριβες) δεν είναι πλέον αυτές που 

έχουν σταθερά και σίγουρα κέρδη αλλά αυτές που «βασίζονται σε µια ιδέα». Αυτές οι 

επιχειρήσεις είναι σαν να λένε στις αγορές: «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ∆ΕΝ ΘΑ ΜΟΙΑΖΕΙ ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ ΜΕ 

ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ, ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΜΑΣ 

ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ17». Κατ� αυτό  τον τρόπο πολύ νέες επιχειρήσεις «αποµυζούν» τα 

κεφάλαια από επιχειρήσεις κερδοφόρες και θεσµοθετηµένες. Για τις οποίες όµως η 

αγορά δεν ενδιαφέρεται πλέον. 

Πολλοί φοβούνται ότι µέσω των γιγαντιαίων συγχωνεύσεων, τόσο αυτών που 

έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί όσο και αυτών που επίκεινται, το Internet θα 

µεταµορφωθεί από µέσο πληροφόρησης σε «µηχανή» που θα παρακολουθεί τους 

καταναλωτές και στόχο θα έχει αποκλειστικά την πώληση προϊόντων, χάνοντας έτσι 

την ανεξαρτησία του. 

                                                 
17 �Et le chasseur devint gibier�, by Ibrahim Warde, Le Monde Diplomatique, February 2000 

 



Πολλοί φοβούνται, επίσης, πως µια νέα µορφή απολυταρχισµού, θα γεννηθεί 

από τον έλεγχο των Μ.Μ.Ε. 

Παρόλο που πλέον κανείς δεν πιστεύει πως το Internet θα «εξαφανίσει» όλα 

τα υπόλοιπα µέσα µαζικής επικοινωνίας είναι εµφανές ότι θα φέρει µεταβολές σε 

αυτά επιδρώντας στο µερίδιο της διαφηµιστικής πίτας (και κύριου εσόδου τους) και 

στα οικονοµικά µοντέλα. 

 

 



 

Μεγαλύτερες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας στις Η.Π.Α. 18 
 

 
Εταιρία 

 
Συνδροµητές 

 
Μερίδιο αγοράς 

Verizon Wireless 25.8 30% 

SBC-Bell South 16.5 19.2% 

AT & T Wireless 10 11.6% 

Sprint PCS 5.7 6.6% 

ALLTEL     5      6.1% 

NexTel Communications 4.5 5.7% 

 

                                                 
18 Application for Transfer of Control in the Matter of PowerTel Inc. and Voicestream Wireless 
Corporation, 18/9/2000, Federal Communication Commission 



 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Άρθρα 
 
«Have mergers sparked Insider Trading» by Chet Dembeck , e-commerce Times 2 
August 1999 http://www.ecommercetimes.com/news/ 
 
«Les termes inegaux des echanges electroniques», Philippe Quiau, Directeur de la 
division information et informatique de l�Unesco, Fevrier 1999, Le Monde 
Diplomatique. 
 
The Yankee Group, �Residential MDUs: A Market yet to be Tapped�, 1999 
 
�Et le chasseur devint gibier�, by Ibrahim Warde, Le Monde Diplomatique, February 
2000 
 
«L�alliance AOL Time Warner, Internet happe par les speculateurs », by Dan Schiller, 
Le Monde Diplomatique, Fevrier 2000 
 
«Deutsche Telekom says VoiceStream and PowerTel shareholders vote in favor of 
mergers», 
 
FCC Approves AOL � Time Warner Merger, by Alen Klein, Washington Post, 12 
January 2001 
http://www.washtech.com/news/merger/6574-1.html 
 
�Et le chasseur devint gibier�, by Ibrahim Warde, Le Monde Diplomatique, February 
2000 
 

Αιτήσεις συγχώνευσης στη Οµοσπονδιακή Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών 
 
 
Petition of AT & T Corp. to deny joint applications of One Point Communications 
Corp. and Verizon Communications, before the Federal Communications 
Commission 
 
Application for Transfer of Control in the matter of One Point Communications Copr. 
(Transferor) and Verizon Communications (Transferee), 5 September 2000 Federal 
Communications Commission 
 
Application for Transfer of Control in the Matter of Intermedia Communications Inc. 
(Transferor) and WorldCom Inc. (Transferee), 23/10/2000, Federal Communication 
Commission 
 
 

http://www.ecommercetimes.com/news/
http://www.washtech.com/news/merger/6574-1.html


Application for Transfer of Control in the Matter of PowerTel Inc. and Voicestream 
Wireless Corporation, 18/9/2000, Federal Communication Commission 
 
 

Ετήσια Reports εταιριών 
 
�WorldCom at the heart of Internet Growth�, 1999 e-Annual Report 
 
 

 



Συνοπτική παρουσίαση των sites που αναφέρονται στην εργασία 
 
 
http://www.wcom.about_the_company/investor_relations/annual_reports/1999/do-
internet.phtml 
 
www.telekom.de/international 
 
www.voicestream.com 
 
www.powertel.com 
 
http://www.speakout.com/Issues/Briefs/1084/ 
 
http://www.ecommercetimes.com/news/viewpoint2000/view-000111-1.shtml 
 
http://www.washtech.com/news/merger/6574-1.html 
 
http://www.fcc.gov/aol_tw.html 
 
http://www.fcc.gov/transaction/voicestream-deutsche.html 
 
http://www.fcc.gov/transaction/timelines.html 
 
http://www.techweb.com/wire/story/reuters-finance/REU20001214S0003 
 
http://www.unesco.org/webworld/observatory/ 
 

http://www.wcom.about_the_company/investor_relations/annual_reports/1999/do-internet.phtml
http://www.wcom.about_the_company/investor_relations/annual_reports/1999/do-internet.phtml
http://www.telekom.de/international
http://www.voicestream.com/
http://www.powertel.com/
http://www.speakout.com/Issues/Briefs/1084/
http://www.ecommercetimes.com/news/viewpoint2000/view-000111-1.shtml
http://www.washtech.com/news/merger/6574-1.html
http://www.fcc.gov/aol_tw.html
http://www.fcc.gov/transaction/voicestream-deutsche.html
http://www.fcc.gov/transaction/timelines.html
http://www.techweb.com/wire/story/reuters-finance/REU20001214S0003
http://www.unesco.org/webworld/observatory/

