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Παραμένουν σε τροχιά
πτώσης οι πωλήσεις των PC

[β' τρίμηνο] Διατέθηκαν 61,1 εκατ. τεμάχια, λιγότερα κατά 4,3% από πέρυσι

Συνέχισαν την καθοδική τους
πορεία οι πωλήσεις προσω-
πικών υπολογιστών (PC) ανά

τον κόσμο την περίοδο Απριλίου -
Ιουνίου, υποχωρώντας 4,3% συγ-
κριτικά με την αντίστοιχη περυ-
σινή περίοδο, στα 61,1 εκατ. τε-
μάχια, σύμφωνα με στοιχεία της
εταιρείας ερευνών Gartner. Πρό-
κειται για το 11ο διαδοχικό τρί-
μηνο που καταγράφεται πτώση,
εξέλιξη που καταδεικνύει ότι οι
συνθήκες στην αγορά PC θα επι-
δεινωθούν. Ηδη, η αγορά PC δια-
νύει το πέμπτο έτος πτώσης.   Ο
όγκος των πωλήσεων στη διάρκεια
του τριμήνου που έληξε στα τέλη
Ιουνίου ήταν ο μικρότερος σε τρι-
μηνιαία βάση από το 2007. Οι αυ-
ξανόμενες τιμές ευθύνονται εν μέ-
ρει για τη συνεχιζόμενη πτώση,
ενώ και οι ελλείψεις σε DRAM μνή-
μης, οθόνες LCD και άλλα εξαρ-
τήματα συνέβαλαν και αυτές στην
αύξηση του κόστους. Σύμφωνα με
τα στοιχεία της άλλης εταιρείας
ερευνών, της IDC, οι συνολικές πω-
λήσεις υπολογιστών γραφείων και
notebook έφθασαν τα 60,5 εκατ.τε-
μάχια στο δεύτερο τρίμηνο του
2017, καταγράφοντας πτώση σε
ετήσια βάση 3,3%. Πρόκειται για
στοιχεία ελαφρώς καλύτερα από
την προηγούμενη πρόβλεψη της

εταιρείας που έκανε λόγο για πτώ-
ση 3,9%.  Oι πωλήσεις PC σε Ευ-
ρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική
ανήλθαν στα 17 εκατ. τεμάχια στο
δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος
έτους, πτώση 3,5% σε σχέση με

την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Η αβεβαιότητα γύρω από το Bre-
xit αλλά και τις βρετανικές εκλο-
γές έκαναν πολλές βρετανικές επι-
χειρήσεις να καθυστερήσουν τις
αγορές της, ειδικά στο δημόσιο το-

μέα. Στη Γαλλία, η καταναλωτική
εμπιστοσύνη βελτιώθηκε σημαν-
τικά μετά την εκλογή του νέου Γάλ-
λου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν,
όμως οι δαπάνες για PC παραμέ-
νουν… εξασθενημένες. Οι πωλή-
σεις προσωπικών υπολογιστών αυ-
ξήθηκαν ωστόσο σε Γερμανία, κα-
θώς ολοένα και περισσότερες επι-
χειρήσεις επενδύουν σε Windows
10 και νέο hardware, ενώ και στη
ρωσική αγορά συνέχισαν να πα-
ρουσιάζουν άνοδο χάρη στη στα-
θεροποίηση της οικονομίας. 

Δαπάνες για τεχνολογία
Επίσης, οι παγκόσμιες δαπάνες
σε τεχνολογία πληροφορικής προ-
βλέπεται να φθάσουν τα 3,5 τρισ.
δολάρια, καταγράφοντας αύξηση
μόλις 2,4% από το 2016, σύμφω-
να με στοιχεία της Gartner. H παγ-
κόσμια αγορά λογισμικού για επι-
χειρήσεις προβλέπεται να αυξη-
θεί 7,6% φέτος, ποσοστό υψηλό-
τερο από το 5,3% του 2016. Καθώς
οι εφαρμογές λογισμικού επιτρέ-
πουν σε περισσότερες επιχειρή-
σεις να αυξήσουν τα έσοδά τους
από ψηφιακά επιχειρηματικά δί-
κτυα, παρατηρείται ολοένα και με-
γαλύτερη ανάγκη για αυτοματο-
ποίηση και αναζήτηση νέων εφαρ-
μογών. [SID:11195389]

> Στην πρώτη θέση η ΗΡ
Τα νέα δεν ήταν όλα δυσοίωνα, τουλάχιστον για ορισμένους
κατασκευαστές. Η Hewlett-Packard (HP) ανέκτησε την πρώτη θέση σε
πωλήσεις PC και σε μερίδιο αγοράς, με τις πωλήσεις της να αυξάνονται
3,3% από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και να φθάνουν περίπου τα 12,7
εκατ. τεμάχια. To μερίδιο αγοράς της HP ενισχύθηκε στο 20,8% στο
δεύτερο τρίμηνο από 19,2% πέρυσι. Η Lenovo πέρασε στη δεύτερη θέση το
προηγούμενο τρίμηνο, με πωλήσεις περίπου 12,2 εκατ. PC και με μερίδιο
αγοράς 19,9%. Η εταιρεία είχε πωλήσει 13,5 εκατ. τεμάχια στη διάρκεια του
δεύτερου τριμήνου του 2016 με μερίδιο αγοράς 20,8%. Στην τρίτη θέση η
Dell με πωλήσεις 9,6 εκατ. τεμαχίων και μερίδιο αγοράς 15,6%. 

Σ
τα πρώιμα χρόνια της δρά-
σης της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής ως αρχής προ-
στασίας του ανταγωνι-

σμού εντός της τότε ΕΟΚ, επικρα-
τούσε μια διστακτικότητα σε σχέ-
ση με την κατασταλτική δράση
(κυρίως επιβολή προστίμων) στις
πολυεθνικές εταιρείες συμφερόν-
των τωνΗΠΑ. Δημιουργήθηκε έτσι
η εντύπωση ότι οι επιχειρήσεις
αυτές μπορούσαν να κινούνται
προνομιακά εντός Ευρώπης. Βέ-
βαια, αντίστοιχη ασυλία φαίνεται
πως εξασφάλιζαν και οι ευρωπαϊ-
κές επιχειρήσεις για την υπερατ-
λαντική δράση τους από τις αμε-
ρικανικές αρχές προστασίας του
ανταγωνισμού. Όσο και εάν αυτό
φαίνεται ένας «δίκαιος συμβιβα-
σμός», θα πρέπει κανείς να λάβει
υπ’ όψιν του ότι η αμερικανική οι-
κονομική εισδοχή στη γηραιά ήπει-
ρο ήταν πολύ σημαντικότερη από
ό,τι το αντίστροφο.  

Αυτή η εικόνα ασυλίας άρχισε
να αλλάζει άρδην κατά τη δεκαε-
τία του ‘90. Πρώτα οι (τότε) Ευρω-
παϊκές Κοινότητες επιδίωξαν και
υπέγραψαν με τις αμερικανικές
αρχές ανταγωνισμού, το 1991 και
το 1998 αντίστοιχα, δύο διεθνείς
συμφωνίες αμοιβαίας συνδρομής
και καθορισμού δικαιοδοσίας σε
θέματα ανταγωνισμού ως ίσος προς
ίσο. Στο πλαίσιο αυτών των συμ-
φωνιών έχουν εκδοθεί και βέλτι-
στες πρακτικές για τον καθορισμό
της δικαιοδοσίας σε υποθέσεις
διεθνών συγκεντρώσεων. Από το
2000 και μετά και με την υπόθεση
Microsoft η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
επέβαλε στον αμερικανικό κολοσσό
υψηλά πρόστιμα (της τάξεως των
850 εκατομμυρίων ευρώ) και μέτρα
συμπεριφορικής εποπτείας για
την παροχή διαλειτουργικότητας
στους ανταγωνιστές του στα λογι-
σμικά προγράμματά του, αποφά-
σεις που επικυρώθηκαν σε μεγά-
λο βαθμό από τα ενωσιακά δικα-
στήρια. Πριν λιγότερο από έναν
χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
έβαλε στο στόχαστρο τον άλλο γί-
γαντα της πληροφορικής, την Ap-
ple, θεωρώντας ότι διάφορες δι-
ευθετήσεις των ενδοομιλικών συ-
ναλλαγών της και οι σχετικές φο-
ρολογικές συμφωνίες της με τις ιρ-
λανδικές αρχές υπέκρυπταν απα-
γορευμένη κρατική ενίσχυση, με
αποτέλεσμα η Apple να καλείται να
επιστρέψει ουκ ευκαταφρόνητα
ποσά στις ιρλανδικές αρχές. Τώ-
ρα, η Επιτροπή «χτύπησε» την Go-
ogle με το ιλιγγιώδες πρόστιμο των
2,5 περίπου δισ. ευρώ, διότι, κα-
τά την Επιτροπή, οι μηχανές ανα-
ζήτησης της Google επεφύλασσαν

ευνοϊκή μεταχείριση σε διαφημί-
σεις συμφερόντων της, πράγμα
που συνιστούσε κατάχρηση της
δεσπόζουσας θέσης της Google
στις σχετικές αγορές των διαδι-
κτυακών μηχανών αναζήτησης. Η
ιστορία δεν έχει κλείσει, καθόσον
η Επιτροπή ερευνά και άλλες δύο
πτυχές της εμπορικής συμπερι-
φοράς της Google (υπόθεση An-
droid και υπόθεση AdSense), που
ενδέχεται να οδηγήσουν σε επι-
βολή και περαιτέρω προστίμων.

Οι αποφάσεις αυτές της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής είναι υψη-
λής πολιτικής σημασίας και είναι
πιθανό να δημιουργήσουν -μεσο-
μακροπρόθεσμα τουλάχιστον- αν-
τιδράσεις, πράγμα που η Επιτρο-

πή φυσικά δεν αγνοεί. Αυτές οι αν-
τιδράσεις ενδέχεται να μην επι-
κεντρωθούν στενά στην αντιμε-
τώπιση των ευρωπαϊκών επιχει-
ρήσεων από τις αμερικανικές αρ-
χές ανταγωνισμού, αλλά να λάβουν
ευρύτερο χαρακτήρα κινούμενες
και στο επίπεδο του διεθνούς εμ-
πορίου και ιδίως στο πλαίσιο του
ΠΟΕ, παρά το γεγονός ότι ένας τέ-
τοιος συσχετισμός δεν πρόκειται
κατά πάσα πιθανότητα ποτέ να
ομολογηθεί ανοικτά. Άλλωστε, η
προεδρία Τραμπ δεν χάνει ευκαι-
ρία να διακηρύττει τη νοσταλγία
της για τις πάλαι ποτέ εποχές του
μονομερούς προστατευτισμού που
ασκούσαν οι ΗΠΑ στη διεξαγωγή
του διεθνούς εμπορίου.     

[SID:11195021]
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Έφεση κατά της Google αποφάσισε να καταθέσει η γαλλική
κυβέρνηση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διεκδικώντας το ποσό
του 1,1 δισ. ευρώ από φόρους. Η Google βρίσκεται ήδη σε
μία ανοιχτή διαδικασία δίωξης από την Ε.Ε. η οποία στα τέλη
Ιουνίου της επέβαλλε πρόστιμο «μαμούθ» 2,42 δισ. ευρώ
για μεθόδους χειραγώγησης της αγοράς. 

1,1 δισ.

Συγχώνευση Uber
με Υandex στη Ρωσία

[υπηρεσία ταξί] Συμφωνία κοινοπραξίας

Mπορεί η Uber Technologies
να φημίζεται για την επιθε-

τική της προσέγγιση, όταν πρό-
κειται όμως για τη ρωσική αγορά,
αποφασίζει να παραδώσει τα... κλει-
διά στη Υandex, ανακοινώνοντας
τη συγχώνευση των ρωσικών της
δραστηριοτήτων με την εταιρεία
υπηρεσιών αναζήτησης στο Δια-
δίκτυο και operator της αντίστοι-
χης υπηρεσίας μίσθωσης ταξί Yan-
dex.Taxi.

Η Yandex, η οποία έχει στην
ουσία εκθρονίσει την Google από
τη ρωσική αγορά, σχεδιάζει να
συνδυάσει την Uber με τη δική
της υπηρεσία, Yandex.Taxi, στις
αγορές της Ρωσίας, του Αζερμ-
παϊτζάν, της Αρμενίας, της Λευ-
κορωσίας και του Καζακστάν. Η
Yandex θα επενδύσει 100 εκατ.
δολ. και θα διατηρήσει ποσοστό

59% στη νέα εταιρεία, η οποία θα
έχει αξία 3,7 δισ. δολ., και η Uber
θα επενδύσει 225 εκατ. δολ. και
θα έχει μερίδιο 36,6%. Το υπόλοι-
πο 4% θα κατέχουν οι εργαζόμε-
νοι της εταιρείας. Ο διευθύνων
σύμβουλος της Yandex.Taxi, Τιγ-
κράν Χουνταβερντιάν, θα αναλά-
βει καθήκοντα επικεφαλής. Στό-
χος είναι η νέα εταιρεία να φθά-
σει τα 35 εκατ. μεταφορές μηνι-
αίως, σε 127 πόλεις. Η έξοδος της
Uber από τη Ρωσία, μέσω της συμ-
φωνίας με τη Yandex, αποτελεί ου-
σιαστικά τη δεύτερη υποχώρηση
της εταιρείας από μεγάλη αγορά.
Πέρυσι, η Uber αποχώρησε από
την Κίνα με αντάλλαγμα μερίδιο
17,5% στην ανταγωνίστρια Didi
Chuxing, παραμένει όμως η κο-
ρυφαία υπηρεσία μίσθωσης ταξί
στις ΗΠΑ. [SID:11195476]

Η Daimler στη δίνη
του σκανδάλου «dieselgate»

[Στουτγκάρδη] Έρευνες για χειραγώγηση ρύπων

To σκάνδαλο χειραγώγησης ρύ-
πων σε ντιζελοκίνητα αυτοκί-

νητα ρίχνει βαριά σκιά και στην
Daimler, με δημοσίευματα του
γερμανικού Τύπου να κατηγορούν
τον γερμανικό κολοσσό αυτοκι-
νήτων για την πώληση περισσό-
τερων από ένα εκατ. οχημάτων σε
Ευρώπη και ΗΠΑ, με τιμές καυ-
σαερίων πάνω από τα επιτρεπό-
μενα όρια.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις της
«Sueddeutsche Zeitung», οι έρευ-
νες ξεκίνησαν τον περασμένο Μάιο,
εντελώς αιφνιδιαστικά, σε μια άνευ
προηγουμένου έφοδο αστυνομι-
κών σε 11 διαφορετικές εγκατα-
στάσεις και κτήρια της αυτοκινη-
τοβιομηχανίας στη Στουτγκάρδη,
που είναι και η έδρα της Daimler.
Στόχος τους να εντοπίσουν στοι-
χεία που να εδραιώνουν υπόνοιες

για παραποίηση τιμών ρύπων σε
μηχανές ντίζελ.

Οι υποψίες αυτές φαίνεται, τε-
λικά, να έχουν βάση. Σύμφωνα με
τα δημοσιεύματα, η Daimler, επί
σχεδόν μια δεκαετία, διέθετε στην
αγορά αυτοκίνητα με συστήματα
εκπομπών ρύπων άνω του επι-
τρεπόμενου ορίου. Αυτό προκύ-
πτει από το αποτέλεσμα απόφα-
σης δικαστηρίου της Στουτγκάρ-
δης στη βάση των εκτεταμένων
ερευνών που έγιναν στην Daim-
ler και σε άλλες εταιρείες τον προ-
ηγούμενο Μάιο. Εκπρόσωπος της
Daimler δεν θέλησε να σχολιάσει
και αρκέστηκε να διαβεβαιώσει
ότι «η εταιρεία συνεργάζεται πλή-
ρως με τις αρχές και ότι δεν βλέπει
κίνδυνο δικαστικής απόφασης για
αναγκαστική διακοπή της παρα-
γωγής».  [SID:11195511]
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