
India devine o forþã în
producþia de telefoane
inteligente

M
area piaþã a te-
lefoanelor inte-
ligente are un
nou jucãtor im-
portant în ceea

ce priveºte producþia de termi-
nale. În primele cinci luni ale anu-
lui fiscal început în aprilie 2022,
valoarea exporturilor de tele-
foane iPhone produse în India s-a
dublat, trecând pragul de un mi-
liard de dolari, ceea ce sugereazã
cã þara face progrese cu planurile
sale de a deveni o forþã în pro-

ducþia de electronice. Dacã acest
ritm se va menþine, exporturile de
telefoane iPhone produse în
India, ºi care merg în special spre
Europa ºi Orientul Mijlociu, ar
urma sã ajungã la 2,5 miliarde de
dolari în exerciþiul fiscal care se va
încheia la finele lunii martie 2023.
Este vorba de o sumã aproape
dublã faþã de telefoane iPhone în
valoare de 1,3 miliarde de dolari
produse în India ºi exportate în
anul fiscal precedent, susþin sur-
sele care au dorit sã îºi pãstreze

anonimatul. Chiar dacã deocam-
datã India este responsabilã pen-
tru o micã parte din activitãþile de
producþie de telefoane iPhone,
dublarea exporturilor este o veste
bunã pentru planul premierului
Indiei, Narendra Modi, de a face
din þara sa o alternativã la China
pentru titlul de fabricã a lumii.
Grupul american Apple, care de
mult timp îºi produce în China
cea mai mare parte a telefoanelor
salor iPhone, cautã în prezent so-
luþii alternative în condiþiile în

care administraþia Xi Jinping a in-
trat în conflict cu Guvernul ameri-
can ºi a impus carantine în dife-
rite zone din China care au per-
turbat activitatea economicã.
"Creºterea operaþiunilor de pro-
ducþie ºi a exporturilor Apple de-
monstreazã cã India îºi asumã
treptat o poziþie importantã în
strategia companiei. Iar pentru
India asta este un semn impor-
tant de succes al schemei de sti-
mulente financiare", a declarat
analistul IDC, Navkendar Singh.
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Apple a cochetat mai mulþi ani cu
ideea de produce telefoane iP-
hone în India înainte ca premierul
Narendra Modi sã lanseze în 2020
un plan de stimulente financiare
în valoare de ºase miliarde de do-
lari, care a determinat gigantul
american sã îºi încurajeze furnizo-
rii sã îºi extindã producþia în India.
Principalii subcontractorii taiwa-
nezi ai Apple, Foxconn Technolo-
gy Group, Wistron Corp. ºi Pega-
tron Corp., produc în prezent te-
lefoane iPhone la fabricile lor din
sudul Indiei. Toþi cei trei producã-
tori au primit stimulente finan-
ciare în cadrul planului Guvernu-
lui indian. Deocamdatã însã India
este în urma Chinei. Aproximativ
trei milioane de telefoane iPhone
au fost produse în India anul tre-
cut, comparativ cu 230 de mi-
lioane de unitãþi produse în Chi-
na. Dispozitivele Apple exportate
din India în perioada aprilie-au-
gust ale acestui an sunt telefoane
iPhone modelele 11, 12 ºi 13, ur-
mând ca în scurt timp sã înceapã
ºi exportul de telefoane iPhone

14, susþin sursele citate de Blo-
omberg. Apple a început sã pro-
ducã telefoane iPhone 14 în India
luna trecutã, mai repede decât se
preconiza, dupã ce o introducere
fãrã probleme în producþie a noi-
lor modele a redus decalajul de
timp dintre producþia realizatã în
China ºi cea realizatã în India de la
câteva luni la câteva sãptãmâni.
Dincolo de smartphone-uri, India
a pus la punct planuri care vi-
zeazã acordarea de stimulente fi-
nanciare pentru producãtorii de
tablete ºi laptopuri, în speranþa cã
va convinge Apple sã producã lo-
cal MacBook-uri ºi iPad-uri pre-
cum ºi sã atragã alte firme.
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Autoritatea de reglementare a comunicaþiilor din Rusia a cerut, luna

trecutã, explicaþii de la Apple dupã ce aplicaþiile operate de firma

rusã de tehnologie controlatã de stat, VK, au fost eliminate din ma-

gazinul de aplicaþii al companiei americane App Store.

Autoritatea, Roskomnadzor, a emis deja amenzi vizând firme de teh-

nologie strãine pentru încãlcãri ale stocãrii datelor ºi din cauzã cã nu

a fost eliminat conþinut pe care Rusia îl considerã ilegal - dispute care

au escaladat de când Moscova ºi-a trimis forþele armate în Ucraina

în februarie.

VK opereazã Vkontakte, care are peste 75 de milioane de utilizatori

lunari ºi este cea mai mare reþea socialã a Rusiei, adesea comparatã

cu Facebook. Pe lângã serviciul de e-mail al VK Mail.ru, Vkontakte

trebuie sã fie preinstalatã pe dispozitivele mobile vândute în Rusia.

Roskomnadzor a declarat cã acþiunile Apple au privat milioane de

ruºi de accesul la aplicaþiile VK ºi i-a cerut sã-ºi explice decizia.

"Agenþia considerã cã astfel de restricþii discriminatorii care încalcã

dreptul utilizatorilor de internet ruºi sã primeascã liber informaþii ºi

sã comunice sunt inacceptabile", a declarat Roskomnadzor într-un

comunicat.

Cu toate acestea, Rusia însãºi a limitat accesul cetãþenilor sãi la infor-

mare forþând toate media ruse independente semnificative sã se

închidã ºi blocând platformele social media din SUA Facebook,

Instagram ºi Twitter. VK ºi-a sporit controlul asupra spaþiului de inter-

net al Rusiei în luna octombrie prin finalizarea unei înþelegeri pentru

a cumpãra fluxul de ºtiri al rivalului Yandex, platforma de conþinut

Zen ºi pagina de pornire yandex.ru.


