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ציודיצרניתאלקטל,עצום.אתגר
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1872ב-שראשיתהמפוארת

ונסי־הפסדיםשלמשכיםסבלה

גה

$TS1$ונסיגה$TS1$

$DN2$ונסיגה$DN2$מהנסיגהכחלקמכייתהבשער

פעלה.שכוכשוקהכללית

הכריזשנה,באותהביוני

תלת־שנ־תוכניתעלקומב

תית

$TS1$תלתשנתית$TS1$

$DN2$תלתשנתית$DN2$ואסטרטגיהמחרשלארגון

אתשהזניקהלחברה,חרשה

בתקופת%421ב-מאזמנייתה

לבצעאותהוהביאהכהונתו,

ררךאבןתהיהשלדבריועסקה

מיזוגהחברהבתולדותחשובה

הפינית,נוקיהעם

תש־נוקיהשבההעסקה,

לם

$TS1$תשלם$TS1$

$DN2$תשלם$DN2$6.61במניותדולרמיליארד

אבןהיאאלקטל,אתלרכושכרי

ענףבתולדותהיסטוריתררך

התקשורת.ציור

ענ־שתיהןואלקטלנוקיה

קיות

$TS1$ענקיות$TS1$

$DN2$ענקיות$DN2$התעמעםשזוהרןותיקות

טכנולוגיהכמובילותומעמדן

הע־ותחילת90ה-שנותבסוף

שור

$TS1$העשור$TS1$

$DN2$העשור$DN2$הקו־תהליךנפגע.הקורם

נםולידציה

$TS1$הקונםולידציה$TS1$

$DN2$הקונםולידציה$DN2$הענףעלשעבר

עםאלקטלשלמיזוגהאתכלל

לוםנטהאמריקאיתמתחרתה

חטי־שלמכירתהואת2006ב-

בת

$TS1$חטיבת$TS1$

$DN2$חטיבת$DN2$למיק־נוקיהשלהטלפונים

רוםופט

$TS1$למיקרוםופט$TS1$

$DN2$למיקרוםופט$DN2$-2013ב

עמושנערךטלפוניבראיון

לה־ניסהכיצרקומבמסביר

תאים

$TS1$להתאים$TS1$

$DN2$להתאים$DN2$המשתנהלנוףאלקטלאת

הש־איךהטכנולוגיה,עולםשל

פיע

$TS1$השפיע$TS1$

$DN2$השפיע$DN2$המתחרות,עלשלוהמהלך

לע־ואירופהצרפתצריכותומה

שות

$TS1$לעשות$TS1$

$DN2$לעשות$DN2$21ה-במאהלהתחרותכרי

לקראתמאורמתרגש״אני

קומבאומרלישראל״,הנסיעה

הרצליה,בכנסלהשתתףשיגיע

למדי־המכוןיריעלשנערך

ניות

$TS1$למדיניות$TS1$

$DN2$למדיניות$DN2$ואסטרטגיהipsבמרכז

ביוני.ב-הרצליההבינתחומי

בי־מדהיםאקו־םיםטם״יש

שראל.

$TS1$.בישראל$TS1$

$DN2$.בישראל$DN2$כישונה,בעמדהאתם

תמידואתםקטנה,מדינהאתם

גלובליכךכלקורםחושבים

באירופה.גםזהאתמקרםאני

עללחשובצריכיםסטארט־אפים

וגר־צרפתעלרקולאהעולם,

מניה.

$TS1$.וגרמניה$TS1$

$DN2$.וגרמניה$DN2$בםייברמשקיעיםאנחנו

םטא־עםזמןואבלהסקיוריטי,

רט־אפיםטים

$TS1$םטארטאפיםטים$TS1$

$DN2$םטארטאפיםטים$DN2$.בישראל״

djההיסטוריהמיזוג

בקשייםנתקלנוקיה

קו־עםהשיחהלפנייומיים

מב

$TS1$קומב$TS1$

$DN2$קומב$DN2$כיג׳ורנל״םטריט״וולדיווח

אלקטל־ביןההיסטוריהמיזוג

לוסנט

$TS1$אלקטללוסנט$TS1$

$DN2$אלקטללוסנט$DN2$בקשיים.נתקללנוקיה

האמריקאי,העיתוןריווחהקושי,

מבעליחלקשלהתנגדותםהוא

נוקיה,שתשלםלמחירהמניות

המ־מספרביןליחסדיוקוליתר

ניות

$TS1$המניות$TS1$

$DN2$המניות$DN2$שכןהמניות,בעלישיקבלו

במניות.התבצעההעסקה

ביומיםדיווחיםכמה״היו

מדויקים״,שאינםהאחרונים,

כמה״היובשיחה.קומבמבהיר

למחירשציפוהמניותמבעלי

הר־אולםבעסקה.יותרטוב

ציונל

$TS1$הרציונל$TS1$

$DN2$הרציונל$DN2$לגיבויזכההעסקהשל

הגדוליםהמניות,בעלימכל

מימכלארםאףאיןוהקטנים.

האח־בשבועותאתושדיברתי

רונים

$TS1$האחרונים$TS1$

$DN2$האחרונים$DN2$יהיהזהלעסקה.שמתנגד

טכנו־מבחינהמאורחזקצירוף

לוגית

$TS1$טכנולוגית$TS1$

$DN2$טכנולוגית$DN2$.לעתיד״

ירדוההכרותשמניותהעוכדה

העסקהעלההכרזהמאז%7כ-

ראייתעלאוההמשךעלמשפיעה

אותה?המניותכעלי

פירס־שנוקיהמסבירקומב

מה

$TS1$פירסמה$TS1$

$DN2$פירסמה$DN2$מאכזבותרבעוניותתוצאות

וכתוצאההעסקה,הכרזתלאחר

מאז״אמרתיהמניה.ירדהמכך

מבחינתרלוונטילאזהשעבודי

אינןרבעוניותתוצאותהעסקה;

מחזו־ישהמגמה.עלמלמדות

ריות

$TS1$מחזוריות$TS1$

$DN2$מחזוריות$DN2$שלנו.בעסק

לפתוחצורךאין״מבחינתי,

נשארוהיחסבמחיר,הריוןאת

שזובגללשינויללאכמעט

היאהזוהעסקהמניותעסקת

משיקוליםשנובעתאסטרטגית,

היטבומשקפתתעשייתיים,כלל

הח־שתישלהיחסיהמשקלאת

ברות״

מדבריו

$TS1$החמדבריו$TS1$

$DN2$החמדבריו$DN2$אפשרקומבשל

הח־שתיביןשהמיזוגלהסיק

ברות

$TS1$החברות$TS1$

$DN2$החברות$DN2$להישרדותהכרחיהוא

שלבפתחועתהשעומרבעולם

טכנולוגישינוישלשלישיגל

מספרהואקומב.לרעתעצום,

חזוןאלקטלעבורהגדירכיצד

הע־עםלהתמודדותאסטרטגי

לייה

$TS1$העלייה$TS1$

$DN2$העלייה$DN2$פס.לרוחבבביקוש

האסטר־כוללתהיתר,בין

טגיה

$TS1$האסטרטגיה$TS1$

$DN2$האסטרטגיה$DN2$שמא־טכנולוגיהפיתוח

פשרת

$TS1$שמאפשרת$TS1$

$DN2$שמאפשרת$DN2$להיותלגדול,לרשתות

לענן.ולעבוריותר,מהירות

2013באוקטוברהשיקקומב

לת־הפיתוחמרכזאתבישראל

חום

$TS1$לתחום$TS1$

$DN2$לתחום$DN2$פו־שבואלקטל,שלהענן

תחה

$TS1$פותחה$TS1$

$DN2$פותחה$DN2$CloudBand

נוקיהעטשהמיזוגהושכאתה

נוספת,קונסולידציהשללגליכיא

אריקסון,כמושלכם,ולמתחרות

דומות?רכישותלכצע

כשהכרז־שנתיים,״לפני

נו

$TS1$כשהכרזנו$TS1$

$DN2$כשהכרזנו$DN2$שזהאמרתיהאסטרטגיהעל

אסט־להיערכותטריגריהיה

רטגית

$TS1$אסטרטגית$TS1$

$DN2$אסטרטגית$DN2$התעשייהשלמחודשת

הסינים.ושלאריקסוןשל

ברשתותמריממוקדתאריקםון

אימצוכברהסיניםאלחוטיות.

הםהזוהאסטרטגיהאתמאז

בכלומוצריםשירותיםמספקים

דיברנו.שעליהםהתחומים

שח־בעיקרשהיתה״םיסקו,

קנית

$TS1$שחקנית$TS1$

$DN2$שחקנית$DN2$החלהואופטיקה,כבלים

וממההאלחוט.לתחוםלהיכנס

אריק־יו״רבאחרונה,שקראתי

םון

$TS1$אריקםון$TS1$

$DN2$אריקםון$DN2$ואמררומה,חזוןעלהכריז

גדולעסקותשוללאינושהוא

סוני־שלהעמדהאתלחזקכרי

אריקםון״.

לדבריו,

$TS1$,סונילדבריו$TS1$

$DN2$,סונילדבריו$DN2$נוקיהשל״הרכישה

פיננסיתמבחינהאותנותחזק

לתחוםגישהלנותעניקוגם

חשובהמהלךאלחוט.רשתות

שתולידעסקהררךכאבןמאוד

חרשים״.מהלכיםעור

מוכניםלא"הצרכנים

שירותים"/נללשלם

באח־הציגהאלקטל־לוסנט

רונה

$TS1$באחרונה$TS1$

$DN2$באחרונה$DN2$חרשהטכנולוגיהsdn

זוהיתוכנה(.מוגדרות)רשתות

טל־חברותעבורפלטפורמה

קום

$TS1$טלקום$TS1$

$DN2$טלקום$DN2$ות־השירותאתשתמכן

בצע

$TS1$ותבצע$TS1$

$DN2$ותבצע$DN2$,ניהולתוךאופטימיזציה

והאופטיקה.האינטרנטתעבורת

אתמגדיריםטכנולוגייםאתרים

שלהעתיר״מהפכתהטכנולוגיה

התקשורת״.רשתות

חד־פלטפורמה״זאתקומב:

שנית

$TS1$חדשנית$TS1$

$DN2$חדשנית$DN2$שתהיהתקשורת,של

עצמהאתותתאיםיותר,גמישה

הת־רשתותהלקוחות.לשימוש

קשורת

$TS1$התקשורת$TS1$

$DN2$התקשורת$DN2$מאור.סטטיותהןכיום

מסויםפסרוחבנותנתהמערכת

וזהו.

ארועבערבישאם״לדוגמה,

טכנו־באיצטריון,גדולספורט

לוגיית

$TS1$טכנולוגיית$TS1$

$DN2$טכנולוגיית$DN2$sdnלהקצותתאפשר

כריהזהבאזורמשאביםעור

יותרגדולמספרעםלהתמודד

יסתיים,כשהמשחקלקוחות.של

הקיבו־אתלהקצותיהיהאפשר

לת

$TS1$הקיבולת$TS1$

$DN2$הקיבולת$DN2$כדיהעירשלאחרלאזורהזו

שעובריםהמכשיריםאתלשרת

תוכ־באמצעותבהדרגה.לשם

נות

$TS1$תוכנות$TS1$

$DN2$תוכנות$DN2$אתלהתאיםאפשרכאלה

דינמיבאופןהרשתפונקציות

שירותללקוחותייתןזהמאור.

יותר״.טוב

שלהסיכוייםעלהושגאתהמה

שינוילהניעהצרפתיתהממשלה

צר־שלהתחרותיותאתשיגכיר

פת

$TS1$צרפת$TS1$

$DN2$צרפת$DN2$אחרות?למדינותכיחס

בפוליטיקה,מתעסקלא״אני

איבדנובעסקים.מתעסקאני

שלהבחירותמאזבצרפתזמן

הולנד.פרנםואההחדש,הנשיא

שרעםסיכוי()ישעכשיואבל

מקרון,עמנואלהחרש,הכלכלה

ולס,מנואלהממשלה,וראש

יודעיםהםפרו־עסקיים.שהם

שלבתחרותיותלתמוךשצריך

היוםשבסוףלהבטיחכריצרפת

זוהאבטלהאתלהורידנוכל

הממשלה.שלהעיקריתהמטרה

ובחוקיםבהצעותתומךאני

אניבצרפת.לעבורשעומדים

מספיקשזהמשוכנעלאעור

מה־זהאבלמהר,ומספיקרחוק,

לך

$TS1$מהלך$TS1$

$DN2$מהלך$DN2$הנכון.בכיווןראשון

לה־יורעאנישלי,״בתחום

גיר

$TS1$להגיר$TS1$

$DN2$להגיר$DN2$צרפתאתלהתאיםשצריך

טכ־ושינויחדשנותשללעולם

נולוגי.

$TS1$.טכנולוגי$TS1$

$DN2$.טכנולוגי$DN2$מסתמריציישסוף־סוף

והופ־ופיתוח,במחקרשתומכים

כים

$TS1$והופכים$TS1$

$DN2$והופכים$DN2$יותרלידידותיתצרפתאת

אומר.הואטכנולוגיה״,לחברות

מאודנחרצותעמדותלי״יש

צרפת.רקולאאירופהלגבי

אח־אזוריםאחרמפגרתאירופה

רים

$TS1$אחרים$TS1$

$DN2$אחרים$DN2$טכנולוגית,בקדמהבעולם

לכו־ואנחנוברשתות,במיוחד

דים

$TS1$לכודים$TS1$

$DN2$לכודים$DN2$בתחרו־בעייתיבמעגל

תיות

$TS1$בתחרותיות$TS1$

$DN2$בתחרותיות$DN2$במחירבעיקרשמתמקדת

בחדשנותופוגעתובצרכנים

מוסיף.הואהטכנולוגית״,

כצ־מדישמתמקדיםאומראתה

רכנים?

$TS1$?כצרכנים$TS1$

$DN2$?כצרכנים$DN2$כזה?רעמה

ירידתמניבההזו״המדיניות

בט־אבלהקצר,בטווחמחירים

ווח

$TS1$בטווח$TS1$

$DN2$בטווח$DN2$מונעזהכיסיכון,ישהארוך

בחדשנותמלהשקיעמהחברות

ישבארה״בלעתיד.ובתשתיות

קונסולידציהישחיובי:מעגל

אר־ישהטלקוםענףשל

בע

$TS1$ארבע$TS1$

$DN2$ארבע$DN2$חזקותוהןגדולות,חברות

באפליקציותלהשקיעויכולות

ולהעניקמשובחות,וברשתות

שהםנוספיםשירותיםללקוחות

יותר.עליהםלשלםמוכנים

אקו־סים־מטפחזה״מצב

טם

$TS1$אקוסיםטם$TS1$

$DN2$אקוסיםטם$DN2$שמפתחותחדשותלחברות

וטכנולוגיותחרשיםשירותים

מברי־אקו־סיסטםישכאלה.

קה

$TS1$מבריקה$TS1$

$DN2$מבריקה$DN2$שמחיםשכולםומוצלחת

לחו״לזהאתלמנףאפשרבה.

בכלכלהגדוליםשחקניםולהיות

הדיגיטלית״.

מו־״נוצריםקומב,לדברי

נופולים

$TS1$מונופולים$TS1$

$DN2$מונופולים$DN2$בסיםעלדיגיטליים

בעו־כמותםהיושלאגלובלי

לם

$TS1$בעולם$TS1$

$DN2$בעולם$DN2$האחרונות.השניםבמאה

הגדוליםהשחקניםבעראני

בעולםאותנולקרםלנושעזרו

ואמזון.גוגלאפל,הדיגיטלי

כאלהגדוליםשחקניםלנואין

בסין.כמהישאבלבאירופה,

שיקומושאפשרלהבטיחצריך

בעולם.אחריםבמקומותכאלה

הזוהדינמיקהאתרואהכשאני

קצ־שהיאשבאירופה,זולעומת

רת

$TS1$קצרת$TS1$

$DN2$קצרת$DN2$ההת־צרכנים,ומונעתרואי
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שגורמתהשחקנים,שלפצלות

ואנ-להשקיע,שאי-אפשרלכך

לתשתיותבמעברמפגריםהנו

הרשות.דיגיטליות

לש־מוכניםלא״הצרכנים

לם

$TS1$לשלם$TS1$

$DN2$לשלם$DN2$בידול,איןשירותים,על

שחקניםואיןלהשקיעכסףאין

אינטרסקונסומריזםחרשים.

שצ־טובדברהואהצרכנים

ריך

$TS1$שצריך$TS1$

$DN2$שצריך$DN2$זהאבלבחשבוןלהביא

צריךארוך.לטווחמדיניותלא

מאוזנת״.מדיניות

בלהותהלוטבמונשמעזה

גדו־מונופוליםהצרבכים:של

לים

$TS1$גדולים$TS1$

$DN2$גדולים$DN2$לעלייתגורמיםרקלאכאלה

בפרטיותפוגעיםאלאמהירים,

יותרלהםישהרשת.ובכייטרליות

כוח.מדי

שאותםלהבטיח״חייבים

השחקנים.כלעלחליםכללים

כניסהמחסומיישהדיגיטליבשוק

מג־שיהיהצריךיותר.נמוכים

רש

$TS1$מגרש$TS1$

$DN2$מגרש$DN2$בעראניוהוגן.מאוזןמשחק

להתחרותיוכלושכולםתחרות,

וק־גדולותחברותמקוםבאותו

טנות

$TS1$וקטנות$TS1$

$DN2$וקטנות$DN2$שווה,באופןלהתחרותיוכלו

אחר,מצרקונסולידציהצריךאבל

םטארט־אפים.גםוצריך

וסין,לארה״ב״בהשוואה

וההשקעההטכנולוגיתהיכולת

מפו־אינןבאירופהבטכנולוגיה

תחות

$TS1$מפותחות$TS1$

$DN2$מפותחות$DN2$.אופטימיאניאולםמספיק

האירופיתהנציבותעםכעת,יותר

הש־לתערףשהחליטההחדשה,

קעות

$TS1$השקעות$TS1$

$DN2$השקעות$DN2$הרבהולהשקיעדיגיטליות

דיגיטליות״.ברשתותכסף

דיגיטלישוקאץ

באירופהאחיד

להיות״צריךקומב,לדברי

באירופה.אחידדיגיטלישוק

הכלכלהשלהדלקיהיההראטה

רגו־מסגרתוחייביםהמחר,של

לטורית

$TS1$רגולטורית$TS1$

$DN2$רגולטורית$DN2$ישהזה.במרחבמתאימה

והתחייבויות.יפותמליםהרבה

זהאתלהוציאצריךעכשיו

שאירופהרוציםאםלפועל,

הדיגיט־השינויבקדמתתהיה

לי.

$TS1$.הדיגיטלי$TS1$

$DN2$.הדיגיטלי$DN2$מכיווןמשרות,עודייצורזה

להשקעהצמיחהביןקשרשיש

דיגיטלית״.

בדרךעומדיםמכשוליםאילו

רוצה?שאתהמהשלליישום

הואהראשון״המכשול

אחידשוקלנוחסרשעדיין

פיצולמרייותרישבאירופה.

לכלהדיגיטלייםבשווקים

די־וחוקיםרגולציהישמרינה

גיטליים

$TS1$דיגיטליים$TS1$

$DN2$דיגיטליים$DN2$,מו־אומאטוזהמשלה

נע

$TS1$מונע$TS1$

$DN2$מונע$DN2$להגריליכולתנואתומסכן

בארה״בהאירופיות.החברותאת

זהאחדדיגיטלישוקיש

אומץדורשוזהחובהממש

חייביםהםכימפוליטיקאים,

שלכולםולהחליטשורותלאחר

אחידה.חוקיתמסגרתיהיה

מדי־גדולמכשולעור״יש

ניות

$TS1$מדיניות$TS1$

$DN2$מדיניות$DN2$.מאודממוקדתהיאהתחרות

הקצרבטווחהאחרונותבשנים

וצריךחזוןצריךבצרכנים.ורק

משתנהשהעולםבחשבוןלהביא

לשינוילהסתגלחייבושהשוק

לשינוי,מאורקשהזהבכלכלה.

שבהבדרךקיפאוןשישמכיוון

באירופה.תחרותחוקימיישמים

מחסורהואשלישי״מכשול

כספי.ענייןזהבהשקעות

יכו־הפרטייםמהמשקיעיםחלק

לים

$TS1$יכולים$TS1$

$DN2$יכולים$DN2$תשתיותאבלבזה,להשקיע

לאבאירופהמרוחקיםבאזורים

ציבורית.השקעהללאיפותחו

ההשקעהאתלהאיץחייבים

הזו.הממשלתית

החינוך.הוארביעי״מכשול

מחרשהנושאעללחשובחייבים

לצ־ויכולותכליםלהעניקכדי

עירים

$TS1$לצעירים$TS1$

$DN2$לצעירים$DN2$לעולםלהסתגלבאירופה

נחיה.שבוהחרש

צריךואחרון,חמישי״מכשול

לתג־בחשיבה,שינוילהיות

מל

$TS1$לתגמל$TS1$

$DN2$לתגמל$DN2$דברסיכוניםנטילתעל

מספיק.עושיםלאשבאירופה

סיכוןשונאהכילאזורנהפכנו

לעתיד,מסוכןמאורוזהבעולם,

מייהיוהמנצחיםבעולםכי

סיכונים״.שייקחו
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