ژاﭘﻦ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻏﻮلﻫﺎی ﻓﻨﺎوری
ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۹
ژاﭘﻦ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻏﻮلﻫﺎی ﻓﻨﺎوری از ﻗﺪرت ﺧﻮد در ﺑﺎزار ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد ﮐﻪ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺠﺎرت ﻋﺎدﻻﻧﻪ ژاﭘﻦ «Kazuyuki Furuya» ،اﻋﻼم ﮐﺮده در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ

ﻣﺎﻧﻨﺪ ادﻏﺎم ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﻓﯿﺖ ﺑﯿﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره آن وﺟﻮد دارد:

»اﮔﺮ ﺑﺎ ادﻏﺎم ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ درﺑﺎره روﻧﺪ ﺗﺼﺎﺣﺐ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺖ ﺑﯿﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺿﺪاﻧﺤﺼﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .ﻣﺎ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻻت از ﺟﻤﻠﻪ در اروﭘﺎ
ﻫﺴﺘﯿﻢ«.
رﮔﻮﻻﺗﻮرﻫﺎی اروﭘﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﺮﯾﺪ  ۲.۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﻓﯿﺖ ﺑﯿﺖ
ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮی در ﺑﺎزار ﮔﺠﺖﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﭘﻞ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ.

ژاﭘﻦ در ﺣﺎل آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﻏﻮلﻫﺎی ﻓﻨﺎوری

آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻮﮔﻞ ،اﭘﻞ ،آﻣﺎزون و ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺿﺪاﻧﺤﺼﺎر ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و اﺧﯿﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺰارﺷﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻮلﻫﺎی ﻓﻨﺎوری آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن

دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﯿﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ Furuya .اﻋﻼم ﮐﺮده:

»ﻣﺎ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و اﮔﺮ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
ﻣﺎﻧﻊ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﯿﻢ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪی ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ«.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺠﺎرت ﻋﺎدﻻﻧﻪ ژاﭘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺑﺎزار
ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ از ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ
ﺟﺪﯾﺪ ژاﭘﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد.
 Furuyaﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺠﺎرت ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

