اﺣﺘﻤﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺎزار اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن
ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ در ﺳﺎل  - ۲۰۱۶دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﻫﺴﺖ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺎزار ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده ،در ﻋﻮض ﺑﺎزار ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﺮخ رﺷﺪی دو رﻗﻤﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ  ،Counterpointﺣﺠﻢ ﻓﺮوش اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ در ﮐﺸﻮر
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻃﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ رﺷﺪی  ۲۳.۳درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎزار اﯾﻦ

ﮐﺸﻮر آﺳﯿﺎﯾﯽ ﭘﺲ از آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ ،ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎزارﯾﺴﺖ ﮐﻪ از ﻣﺮز ﻓﺮوش ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن واﺣﺪ
در ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز از ﻫﺠﻮم ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ،
درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آن ﺗﺐ و ﺗﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ در ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .وزارت
ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد را
در ﻃﯽ دو ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Accentureﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد ،ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺐ و ﺗﺎب ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﻨﺪ در ﻃﯽ ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺟﺎﻣﻌﯽ را از ﻣﯿﺎن  ۲۸ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در  ۲۸ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﻨﻬﺎ  ۴۸درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺎزه ای ﺧﺮﯾﺪاری
ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ  ۲۸ﮐﺸﻮر ﺟﺰو ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ Accenture .ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫﻢ در ﺳﺎل  ۲۰۱۴اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﺳﺎل آﻣﺎر ﻓﻮق ﺑﯿﺶ از  ۵۴درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از
اﯾﻦ اﻓﺖ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ در ﺑﺎزارﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺰو ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﭘﺮﺷﺘﺎب ﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺎزارﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ دو ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ.
در ﭼﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ  ۶۱درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﭘﯿﺶ رو ﯾﮏ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺟﺪﯾﺪ
را ﺧﺮﯾﺪاری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻋﺪد در دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﺪود  ۸۲درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻣﺎر  ۶۸درﺻﺪی

اﻣﺴﺎل ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ اﻓﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮس را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﻢ  ۸۰درﺻﺪی ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮی ﭼﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﯾﻦ ارﻗﺎم در ﻃﯽ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ،
ﺛﺎﺑﺖ و در ﺣﺪود  ۳۸درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
از ﻫﺮ  ۱۰ﻫﻨﺪی ﺳﻮال ﺷﻮﻧﺪه  ۸ﻧﻔﺮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ رﻗﻢ در
ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺪود  ۹ﻧﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
در ﺑﺎزاری ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﻪ اﺷﺒﺎع ﺷﺪن ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ
ﺧﺮج دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺣﺪود  ۴۷درﺻﺪ از اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ  Accentureﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﻌﻠﯿﺸﺎن ﻫﻨﻮز ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ را دارد .ﺗﻨﻬﺎ  ۲۶درﺻﺪ از اﯾﻦ اﻓﺮاد
اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮏ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﺧﺮﯾﺪه اﻧﺪ.
 ۱۴درﺻﺪ از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻋﺪم اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و
 ۴درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮد ﻧﻮآوری در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻌﻠﯽ را ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه اﺻﻠﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Accentureدﯾﮕﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻫﻨﻮز ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ

ﻧﺪارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ
ﮐﺎرﺑﺮی ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دارﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ  ۱۳درﺻﺪ از ﺳﻮال ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ
ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد در ﺳﺎل ﺟﺎری ﯾﮏ ﮔﺠﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

