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ﻧﯿﺴﺎن ﺳﺎل ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻫﻤﮑﺎری اش را ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  NECآﻏﺎز ﮐﺮد و واﺣﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم utomotive
 ,Energy Supplyرا راه اﻧﺪازی ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ

ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ روﯾﮑﺮدی ﺗﺎزه را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﺎت  Nikkeiو
 Reutersﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺧﻮدروﺳﺎز ژاﭘﻨﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﻧﻈﺮ دارد ﺳﻬﺎم ﺧﻮد از اﯾﻦ واﺣﺪ را ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻇﺎﻫﺮا ﻧﯿﺴﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﺗﺮی از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺮاﯾﺶ ارزان
ﺗﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭼﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ

ﻫﻤﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺒﺮﻫﺎ از ﻣﺬاﮐﺮات اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ و »ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ« از ﺟﻤﻠﻪ
ﭼﺸﻢ ﺑﺎداﻣﯽ ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ زودی ﻫﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ رﺳﻤﯽ از ﺳﻮی ﻧﯿﺴﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؛
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ رد ﻧﮑﺮده ،اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ

ﺷﺎﯾﻌﺎت و ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ »ارزﯾﺎﺑﯽ« ﻫﺴﺘﻨﺪ و »ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ رﺳﻤﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه اﻧﺪ«.
ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ و  NECﻫﻢ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎر ﻋﻘﯿﺪه در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺧﻮدداری ﮐﺮده اﻧﺪ.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ اوﺿﺎع و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺴﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوش واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﺎﺗﺮی آن ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ؛ ﺑﺎزار ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﻟﯿﺘﯿﻮﻣﯽ-ﯾﻮﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﺎ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﺎﻣﺪاراﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮوش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻋﻬﺪه ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد
ﭘﺎﻦ ﺗﺮ ﻫﻢ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻧﯿﺴﺎن و ﺷﺮﯾﮏ ﺗﺠﺎری اش ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ آﻧﮕﺎه ﺧﺮﯾﺪار اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از
ﻧﻔﻮذ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در دﻧﯿﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺴﻼ دارد و اﮔﺮ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﺸﮕﺎﻣﺎن ﻣﻄﺮح ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ

وزﻧﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ژاﭘﻨﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺎن در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺗﺮی ،ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺟﺎی ﭘﺎی ﻣﺤﮑﻤﯽ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
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