ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺑﺎزار ﻫﻨﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۵
ﻫﻨﺪ ﭘﻬﻨﺎور ﮐﻪ ﺷﻤﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺶ ﺑﻪ رﻗﻢ  300ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه ﺑﺎزاری ﺳﻮدآور ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺻﻼ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،وﯾﻮو ،ﻫﻮآوی و ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ وارد رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺧﻮد را وارد ﺑﺎزار اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﺎری ﺑﻪ ﻧﺎم  Counterpointدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزار اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن

ﻫﻨﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ،اﺧﯿﺮا در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻇﺎﻫﺮ
ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ،در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ آﺧﺮ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﻨﺪی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ در
زﻣﺮه  5ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﻄﺮح ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﺎی ﺑﮕﯿﺮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﻧﺎم
ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻨﺪ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اﺧﯿﺮ  18درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ
ﮔﺰارش  Counterpointﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دوﻣﯿﻦ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دﻧﯿﺎ
ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در آن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻓﺮوش
اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن در ﻫﻨﺪ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ رﺷﺪ ﺳﻪ درﺻﺪی اش در دﻧﯿﺎ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  18درﺻﺪ در ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
از ﻫﺮ  10ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ در ﺧﺎک ﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ  7ﻣﻮردﺷﺎن از  LTEﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺎی
ﺗﻌﺠﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص  25درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار اﯾﻦ ﮐﺸﻮر،
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ آن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﺎﯾﮑﺮوﻣﮑﺲ ،ﻟﻨﻮو

و اﯾﻨﺘﮑﺲ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﻌﺪی را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﭘﻞ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت درﮔﯿﺮ ﺟﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻫﻨﺪی ﺑﺮای ﺻﺎدرات

آﯾﻔﻮن ﺑﻪ ﺧﺎک اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺟﺎی ﭘﺎی ﻣﺤﮑﻤﯽ را در آن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ و ﺑﺎ
وﺟﻮد آﻧﮑﻪ در ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ  2.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را در آن ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺟﺎﯾﮕﺎه دﻫﻢ

ﺟﺪول ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎی ﻫﻨﺪ ﻗﺮار دارد.

اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ در ﻫﻨﺪ اﺳﺖ .ﺣﺪودا ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ و در ﻓﺼﻞ
آﺧﺮ از ﺳﺎل  ،2015ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ  14درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺑﺎزار اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را در اﺧﺘﯿﺎر

داﺷﺘﻨﺪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﺑﺎزه ﻫﺎ ،ﻫﻨﺪی ﻫﺎ  54درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ آﺧﺮ ﺳﺎل  ،2016ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ،ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻫﻨﺪی از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﻨﺞ
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﻠﻢ ﺧﻮرد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ
دادﻧﺪ .اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻢ ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ در ﻓﺼﻞ آﺧﺮ ﺳﺎل  2015ﺑﻪ رﻗﻢ 46
درﺻﺪ رﺳﯿﺪ.
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