
Declin în piaþa mondialã
de telefoane inteligente

M
ultiplele crize

suprapuse în ul-

timii trei ani au

lãsat urme ºi

într-o zonã

aflatã într-o continuã ascensiune în

ultimul deceniu. Piaþa mondialã de

smartphone-uri a înregistrat, în pe-

rioada iulie-septembrie, cel mai

slab trimestru al treilea de dupã

2014, în condiþiile în care proble-

mele economice i-au fãcut pe

consumatori sã amâne cheltuieile

pentru produse precum echipa-

mentele electronice personale,

transmite Bloomberg. Potrivit fir-

mei de cercetare de piaþã Canalys,

livrãrile globale de smartphone-uri

s-au redus cu 9% în perioada

iulie-septembrie, continuând o ten-

dinþã de scãdere care s-a manifes-

tat pe tot parcursul anului 2022.

Analiºtii de la Canalys adaugã cã

este posibil ca aceastã tendinþã de

scãdere sã continue pentru încã

nouã luni. Majorarea dobânzilor ºi

creºterea preþurilor la energie au

afectat apetitul consumatorilor în

acest an, iar încetinirea economiei

chineze ºi carantinele introduse în

contextul Covid-19 au jucat un rol

crucial în diminuare vânzãrilor de

smartphone-uri. Producãtorii chi-

nezi precum Xiaomi Corp., Vivo ºi

Oppo au înregistrat scãderi de

douã cifre ale vânzãrilor în acest an,

ºi doar vânzãrile de telefoane iP-

hone au rezistat. Grupul sud-co-

reean Samsung Electronics Co.,

care nu are o prezenþã semnifica-

tivã în China, ºi-a pãstrat poziþia de

lider mondial pe piaþa de smart-

phone-uri, cu o cotã de 22%, graþie

reducerilor de preþuri ºi promoþiilor

importante. Numãrul doi mondial,

Apple, al cãrui model iPhone 14 a

fost lansat în luna septembrie, a

reuºit sã îºi majoreze cota de piaþã

pânã la 18%, în timp ce producãto-

rii chinezi Oppo ºi Vivo au pierdut

teren pe piaþa mondialã compara-

tiv cu trimestrul al treilea al anului

trecut.

"Pe mãsurã ce ne apropiem de se-

zonul sãrbãtorilor de sfârºit de an,

consumatorii care au amânat achi-

ziþiile vor aºtepta reduceri semnifi-

cative de preþuri precum ºi promo-

þii la pachet. Comparativ cu perioa-

da puternicã înregistratã la finele

anului trecut, ne aºteptãm la

vânzãri mai mici în acest an", a spus

analistul Canalys, Sanyam Chaura-

sia. Chiar dacã Apple a fost princi-

palul producãtor de smartpho-

ne-uri care ºi-a majorat cota de pia-

þã în trimestrul al treilea, grupul

american a decis sã renunþe la pla-

nurile anterioare vizând majorarea

producþiei de telefoane din seria

iPhone 14. Previziunile pentru 2023

sunt foarte greu de realizat în acest

moment.
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