ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﮕﺮان ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﯿﭗ ﺳﺎزان
ﭼﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۷
اﮔﺮ درآﻣﺪﻫﺎ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪه ﭼﯿﭗ ﻫﺎ در دﻧﯿﺎ
اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻨﺘﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﯿﭗ ﺳﺎزان
ﭼﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎدی در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺑﺎزار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﮕﺮاﻧﯽ زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﺪارد.
اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه را »ﮐﯿﻢ ﮐﯽ ﻧﺎم« ﻣﺪﯾﺮ واﺣﺪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻪ .او در

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ رﻗﺒﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
»ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ را در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدی
از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺻﺮف ﮐﺮده اﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺮزﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده و ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺘﺎزی ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎزار اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد«.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  HiSiliconﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺮﺷﺎﺧﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻮآوی ،در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﯿﻼدی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ  ۳.۸۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری از ﻓﺮوش ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی ﻫﻤﻮﻃﻦ و ﺣﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﭼﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ وﻗﺘﯽ ﺳﻮال ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺑﺎزار
ﭼﯿﻦ رﺳﯿﺪ ،ﻣﻮﺿﻊ آﻓﺎی ﮐﯽ ﻧﺎم ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﻐﺮ ﮐﺮد .ﺳﻬﻢ ﻏﻮل ﮐﺮه ای از ﺑﺎزار ﭘﻬﻨﺎور اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ﺑﻪ زﯾﺮ  ۱۰درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﺎ ﻋﻤﯿﻘﺎً از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺧﻮد ﺑﺎﺑﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزارﻣﺎن در ﭼﯿﻦ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .وﻗﺘﯽ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار
ﻣﺎ ﺑﻪ زﯾﺮ  ۱۰درﺻﺪ رﺳﯿﺪ ﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺧﻮد در ﭼﯿﻦ را از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﺮده و ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد
ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎز را از ﺳﻪ ﺑﻪ دو ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﻫﺶ دادﯾﻢ .ﮐﻤﯽ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺛﺮ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻦ ﮐﻪ رواﺑﻂ در ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﺑﻮده و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را در آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ .ﻻزم ﺑﻪ
ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪاران اﺧﯿﺮ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﻧﻮت  8و ﮔﻠﮑﺴﯽ  S9وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎ را در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه اﻧﺪ«.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﻧﺨﺴﺖ دارﻧﺪه ﺳﻬﻢ ﻓﺮوش در ﺑﺎزار ﭼﯿﻦ وﻃﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻮآوی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل و ﺑﺎ ﺷﯿﺒﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ.
ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﻨﺎن ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻟﻘﺐ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎز دﻧﯿﺎ را از ﭼﻨﮓ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺧﺎرج ﺳﺎزد.

اﯾﻦ ﮐﻪ واﮐﻨﺶ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﻋﻠﻨﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
رﺳﺪ ﭘﺎﺳﺦ آن ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی روﺷﻦ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

