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Vi styrker norske bedrifters konkurransekraft

Norske operatørers rolle i et globalt tjenestemarked
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Norske og europeiske operatører er i stadig mer akutt behov for nye inntekter

Operatører og deres strategiavdelinger er under stort press for å finne ny lønnsomhet utover kostnadskutt

Kilde: ETNO

Kombinert telekomomsetning i Europa 

(mrd €)

• Den generelle CAGR 2008-2012 var -1,8% 

• Nåværende forretningsmodell spises opp av behovet 

for investeringer i infrastruktur 

• Mindre utbytte og lave børskurser

The European telekom industry going through Dire

Straits (Førstesides overskrift i ETNO rapport 2013)



Det er lett å se på internett-tjenester som en attraktiv vekstmulighet  

• Facebook: fra startup til IPO på 7 år

• Twitter: fra startup til IPO på 7 år (også)

• Square: fra 0 til 21 mrd transaksjoner på 4 år

• Uber: fra 0 til 1 mrd i årlige turer på 4 år (også)

• AWS: 1,6 mrd USD i omsetning på 6 år (>57% CAGR)

• Netflix: Fortsatt 29,3% CAGR 

Rask vekst skyldes fravær av proprietær teknologi, “the winner takes all”, og lave tansaksjonskostnader



Likevel har de aller fleste operatør-baserte forsøkene på å konkurrere  
head-on med internett-selskapene vært mislykket

Årsaken til dette fenomenet ligger i rasjonale bedriftsøkonomiske forhold



Internettøkonomien 2.0 er lite attraktiv for investorer i telekom, som er 
nesten utelukkende opptatt av EBITDA og utbytte

Kilde: ZenithOptmedia, Distimo, ABI Research, ETNO, Infonetics research, Core Group
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Med veldig få unntak (Google, Facebook) leverer internettselskaper godt under 10% EBITDA



Internett-investorer derimot er nesten utelukkende opptatt av vekst

Telekominvestorer gjør det umulig for operatører å konkurrere head-on mot internettselskapene

Kilde: Yahoo finans
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Norske operatører kan bestemme vekststrategien ved å identifisere ”driverne” i alle disse satsingene

Operatører, globalt og i Norge, har valgt ulike strategier for vekst på egne 
premisser
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Hypotese til refleksjon- Driverne for suksessfulle strategier kan reduseres til to 
faktorer: Skala og kapabilitet til å skape og håndtere komplekse verdikjeder 
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Eller vil du delta i ”Survival of the biggest?”
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