Πώς η Qualcomm γλίτωσε το
πρόστιμο των 774 εκατ. δολαρίων
στην Ταϊβάν
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Πόσαμπορούν να αλλάξουν σε έναν χρόνο; Τον περασμένο Οκτώβριο, η Επιτροπή Εμπορίου της
Ταϊβάν επέβαλε πρόστιμο 774 εκατ. δολαρίων στην αμερικανική εταιρεία κατασκευής τσιπ
Qualcomm. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Qualcomm είχε χρησιμοποιήσει τη δεσπόζουσα θέση
της στην αγορά τσιπ για μόντεμ για να χρεώσει άδικα δικαιώματα εκμετέλλευσης και όρους για τις
πατέντες της. Η Ταϊβάν έχει σημασία επειδή αντιπροσώπευε το 12% των εσόδων της εταιρείας το
2016 μέσω των πωλήσων σε έναν μακρύ κατάλογο τοπικών κατασκευαστών ηλεκτρονικών ειδών
ευρείας κατανάλωσης που χρειάζονται ημιαγωγούς για το hardware τους.
Ένανχρόνο αργότερα το πρόστιμο έχει εξαφανιστεί. Η Qualcomm δεν αμφισβήτησε το πρόστιμο,
λέει η επιτροπή στην ιστοσελίδα της. Αλλά ούτε το πλήρωσε. Έκλεισε μαι συμφωνία, ασυνήθιστη
για την Ταϊβάν, που ουσιαστικά της επιτρέπει να ανταλλάξει το πρόστιμο για μια σειρά συμφωνιών
για να επενδύσει στην Ταϊβάν και να συνεργαστεί με τις τοπικές επιχειρήσεις.
Ησυμφωνία αυτή βοηθά την Ταϊβάν να "γαντζώσει" άλλο ένα μεγάλο ξένο όνομα της τεχνολογίας.
Η Qualcomm όχι μόνο αποφεύγει το πρόστιμο αλλά απέκτησε και "καθαρή βολή" για
την οικοδόμηση σχέσεων με πελάτες στην Ταϊβάν.
ΗQualcomm θα βοηθήσει την τεχνολογική βιομηχανία της Ταϊβάν να ξεκινήσει δίκτυα κινητής
τηλεφωνίας 5G και να επεκταθεί σε νέες αγορές. Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Τεχνολογικών
Ερευνών, μια κρατική ομάδα έρευνας, θα συνεργαστεί με την Qualcomm για την ανάπτυξη
της τεχνολογίας 5G, ενός έργου που είχε σταματήσει λόγω του προστίμου.
Σεδήλωσή της στις 23 Αυγούστου, η Qualcomm ανέφερε ότι θα κατασκευάσει επίσης μια νέα
μονάδα παραγωγής στην Ταϊβάν. Η εγκατάσταση που θα ονομάζεται Κέντρο Επιχειρήσεων,
Τεχνολογίας Κατασκευής και Δοκιμών στην Ταϊβάν θα γίνει "ο κόμβος λειτουργιών της
εφοδιαστικής αλυσίδας της Qualcomm και των συναφών λειτουργιών μηχανικής και ανάπτυξης",
είπε η εταιρεία. Απέφυγε να δώσει ένα νούμερο για το κόστος της εγκατάστασης.
ΗQualcomm δεν χρειάζεται να αλλάξει το μοντέλο αδειοδότησης στην Ταϊβάν. Λέει ότι η συμφωνία

με την κυβέρνηση του νησιού "επικεντρώνεται σε δεσμεύσεις που εξασφαλίζουν διαπραγματεύσεις
καλής πίστης" για τους κατόχους αδειών και τους κατόχους διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
Ηεταιρεία έχει δεχτεί πλήγμα στην κερδοφορία της τα τελευταία δύο χρόνια λόγω μιας νομικής
διαμάχης με την Apple, μιας άλλης με την BlackBerry και ενός προστίμου από την κορεατική
κυβέρνηση. Η Qualcomm κατέγραψε έσοδα 22,3 δισ. δολαρίων στη χρήση 2017, μειωμένα κατά
5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και μείωση 57% στα καθαρά κέρδη, τα οποία
διαμορφώθηκαν στα 2,5 δισ. δολάρια.
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