
Piaþa telefoanelor
inteligente

se micºoreazã

M
ultiplele pro-
bleme cu care
se confruntã
oamenii pe tot
întinsul globu-

lui au tãiat acestora din pofta de
a mai achiziþiona telefoane noi,
în ritmul din ultimul deceniu.
Livrãr i le globale de smart-
phone-uri au scãzut ºi în al doi-
lea trimestru al acestui an, aces-
ta fiind al patrulea trimestru
consecutiv de scãdere a cererii
p en tr u s m ar tp h o n e- ur i , î n
condiþiile în care încrederea
consumatorilor a fost afectatã
de inflaþie ºi îngrijorãrile cu pri-
vire la o recesiune. În perioada
aprilie-iunie 2022, livrãrile mon-
diale de smartphone-uri s-au re-
dus cu 9% în ritm anual, pânã la
aproximativ 290 milioane de

unitãþi, potrivit estimãrilor fir-
melor de cercetare de piaþã Ca-
nalys, Counterpoint ºi IDC, în
condiþiile în care mari producã-
tor i i chinezi au înregistrat
scãderi de douã cifre. Grupul
sud-coreean Samsung Electro-
nics Co. a rãmas lider de piaþã cu
aproximativ 62 milioane de
smartphone-uri livrate în tri-
mestrul al doilea al acestui an,
urmat de Apple Inc. cu 44 mi-
lioane de unitãþi livrate. Pe urm-
ãtoarele locuri se situeazã, în or-
dine, trei producãtori chinezi:
Xiaomi Corp., Oppo ºi Vivo. Toþi
cei trei producãtori chinezi au
înregistrat scãderi de douã cifre
ale livrãrilor, în frunte cu Xiaomi,
ale cãrui livrãri au scãzut cu
25%.

Carantinele prelungite din

Shanghai ºi Beijing ºi-au fãcut
simþite efectele asupra vânzãri-
lor de smartphone-uri în China,
în timp ce piaþa mondialã este
afectatã de oferta în exces de di-
spozitive cu preþuri reduse dar ºi
de reticenþa consumatorilor, su-
sþin analiºtii. Analistul Canalys,
Toby Zhu a declarat: "Probleme-
le în aprovizionare cu cipuri nu
mai sunt cea mai presantã pro-
blemã pe mãsurã ce comenzile
pentru componente sunt redu-
se rapid iar furnizorii încep sã fie
îngrijoraþi de supra-aprovizio-
nare. Aspectele geopolitice, scã-
derea încrederii consumatorilor
ºi inflaþia ridicatã vor continua
sã afecteze performanþele viito-
are ale pieþei, în pofida urmãto-
arelor noi lansãri ºi a vânzãrilor
de sãrbãtori în a doua jumãtate

a acestui an". Grupul sud-coree-
an Samsung ºi-a revizuit ºi el în
jos estimãrile privind evoluþia
pieþei de telefonie mobile în a
doua jumãtate a acestui an.
Acest avertisment cu o privire la
o cerere redusã a fost reiterat ºi
de directorul general de la
Apple, Tim Cook, care a menþio-
nat problemele macroeconomi-
ce, oprirea vânzãrilor în Rusia ºi
perturbãrile din China pentru
performanþele slabe înregistrate
de vânzãrile Apple Watch ºi
p r o dus e Mac î n al do i lea
trimestru al acestui an.

BURSA Construcþiilor nr. 6 / 2022  49

Tehnologie


