






پیش  در  فناوری  انتقال  برای  متفاوتی  روش های  و  راهبردها  کشورها  اینکه  به  توجه  با 
می گیرند و چین به عنوان یکی از کشورهای موفق در این حوزه، رویکردها و شیوه های متنوعی 
به ویژه برای کسب فناوری از کشورهای پیشرو مانند ایاالت متحده دنبال می کند، گزارشی 
که با عنوان »راهبرد انتقال فناوری چین: چگونه سرمایه گذاری  چینی ها در فناوری های نوظهور 
آنها را قادر می سازد تا یک رقیب استراتژیک برای دستیابی به بهترین نوآوری های ایاالت 
متحده باشند« توسط )Defense Innovation Unit Experimental (DIUx ایاالت متحده 
بهره برداری  برای  ایرانیان  نوآوری  و  فناوری  توسعه  پویندگان  موسسه  در  است،  شده  تهیه 

عالقمندان این حوزه، ترجمه و ویرایش گردید. 

هیچ  و  داده  انجام  را  مذکور  ویرایش گزارش  و  ترجمه  موسسه صرفاً  تصریح می گردد 
دخل و تصرفی در محتویات گزارش نداشته است.
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خالصه اجرایی

در این گزارش، ضمن بررسی مشارکت چین در معامالت خطرپذیر1 در شرکت های 
فناوری مرحله اولیه، به این موضوعات پرداخته شده است که سرمایه گذاری کلی تا چه حد 
گسترده است، آیا سرمایه گذاری در حال رشد است و چه فناوری هایی جهت سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری  بر  مبتنی  استارت آپ های  در  مشارکت  نظر  از  چین  هستند.  تأکید  مورد 
سرمایه گذاری  معامالت  تمام  از  درصد   10-16 در  و  است  رکورددار  خطرپذیر 
سریعی  رشد  اخیر  سال   7 طی  و  است  داشته  مشارکت   )2015- خطرپذیر)2017 
داشته است. چین در زمینه همان فناوری هایی سرمایه گذاری می کند که شرکت های ایاالت 
متحده سرمایه گذاری می کنند و فناوری های حیاتی برای نوآوری آتی محسوب می شوند: 
فناوری  و  رباتیک  مجازی،  افزوده/واقعیت  واقعیت  مستقل،  نقلیه  وسایل  مصنوعی،  هوش 
برای  متحده  ایاالت  دفاع  در وزارت  فناوری ها  این  به عالوه،  بلوکی(.  )زنجیره  بالک چین 
ایجاد برتری فناورانه ارتش ایاالت متحده مورد توجه قرار دارند. سرعت توسعه فناوری های 
دومنظوره در بخش بازرگانی تأثیر قابل توجهی بر ماهیت جنگ دارند و در واقع، به تسلط 
آن ها بر رقبا منجر شده و این اطمینان حاصل می شود که »ما قادر خواهیم بود در جنگ های 
آتی پیروز شویم«. از آنجا که اقتصاد ایاالت متحده، اقتصاد باز است، سرمایه گذاران خارجی 
از جمله سرمایه گذاران چین قادرند که در جدیدترین و مهم ترین فناوری ها سرمایه گذاری 
کرده و در زمینه این فناوری ها به همان سرعت سرمایه گذاران ایاالت متحده تجربه کسب 
کنند. دولت ایاالت متحده در حال حاضر بر سرمایه گذاری خطرپذیر و انتقال بالقوه فناوری 
مرحله اولیه نظارت نداشته و یا این که در این ارتباط محدودیتی ایجاد نمی کند. ابزار اصلی 
یا کاهش سرمایه گذاری خارجی شامل کمیته سرمایه گذاری خارجی  توقف  برای  دولت 
ایاالت متحدهCFIUS( 2( است. البته، این کمیته حوزه اختیارات محدودی دارد و فقط به 

1. Venture deals 
2. Committee on Foreign Investment in the United States
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بررسی معامالت خاص به صورت موردی می پردازد و معامالتی را بررسی می کند که به 
این رو،  از  اکتساب ها(.  و  ادغام ها  )معموال  منجر می شوند  حق کنترل سهامداران خارجی 
کمیته مذکور صرفا تا حدی در محافظت از امنیت ملی موثر واقع می شود. کنترل صادرات، 
ابزار اصلی دیگری برای ممانعت از انتقال فناوری است. کنترل صادرات در جلوگیری از 
صادرات محصوالت به کشورهای نامطلوب مؤثر است و می توان از آن جهت جلوگیری 
منظور  به  البته کنترل های صادرات  استفاده کرد.  پیشرفته  فناوری های  از  ناشی  از خسارت 
کنترل فناوری های مرحله اولیه یا فعالیت سرمایه گذاری طراحی نشده اند. اصوالً کنترل موثر 
صادرات مستلزم همکاری با هم پیمانان بین المللی است؛ فرایندی طوالنی که در آن تضمینی 

برای همکاری نیست. 

به عالوه، سرمایه گذاری خطرپذیر فقط بخش جزئی از سرمایه گذاری چین در ایاالت 
متحده را دربرمی گیرد و در واقع، سرمایه گذاری چین در این کشور، انواع سرمایه گذاری 
گسترده تر  داستان  از  بخشی  فقط  خود  سرمایه گذاری  می شود.  شامل  را  سرمایه گذاران  و 
همواره  متمادی  دهه های  طی  که  است  چین  به  متحده  ایاالت  از  همه جانبه  فناوری  انتقال 
تداوم داشته است. در گزارش حاضر، سرمایه گذاری خطرپذیر در ساختار گسترده تر تالش 
از  از صنایع  بسیاری  در  پیشگام جهانی  جایگاه  برای کسب  نظام مند چین  و  طوالنی مدت 

طریق انتقال فناوری های پیشرو از سراسر جهان مورد بررسی قرار گرفته است. 

برتری نظامی ایاالت متحده از جنگ جهانی دوم به مقیاس اقتصادی و برتری فناورانه این 
کشور متکی بوده است. امتیاز فناورانه امکان مجموعه  راهبردهای جبرانی را فراهم آورده 
است. به عنوان مثال، با سالح های هسته ای )اولین راهبرد جبرانی( و سالح های الکترونیکی 
و همچنین  و درهم سازی  نهان نگاری  فناوری های  لیزری،  هدایت  بمب های  در شب،  دید 
ناوبری و ارتباطات نظامی فضایی، ایاالت متحده توانسته است در جنگ چیره شود )دومین 
راهبرد جبرانی(. قسمت اعظم این فناوری برگرفته از تحقیقی است که تحت حمایت مالی 
دولت و به ویژه وزارت دفاع قرار دارد. البته فناوری هایی که سومین راهبرد جبرانی را ایجاد 
می کنند، تا حد زیادی توسط شرکت های فناوری مرحله اولیه ایجاد شده اند که بازار قابل 
توجهی دارند. در صورتی که به چین اجازه داده شود که به طور همزمان به این فناوری ها 
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دسترسی پیدا کند، آنگاه نه تنها ایاالت متحده برتری فناورانه خود را از دست می دهد، بلکه 
حتی برتری فناورانه چین را تسهیل می بخشد. مسلم است که اقتصاد چین به اندازه اقتصاد 
به راهبرد طرفدار سیاست موازنه  ایاالت متحده  به عالوه، کمک  یابد.  ایاالت متحده رشد 
اقتصادی چین از طریق تجارت آزاد و سرمایه گذاری با سرمایه باز در بخش فناوری، یک 
انتخاب است. در نتیجه، اگرچه رقابت راهبردی با چین بیشتر از این که بحرانی کوتاه مدت 
ظرفیت  و  فناورانه  برتری  جایگاه  فقط  ولی  می شود،  محسوب  بلندمدت  تهدیدی  باشد، 

اقتصادی در حال حاضر موضوعات درخور توجهی در کشور است.

نکات کلیدی 

ارزش  اندازه و  افزایش  فناوری جهت  انتقال  برنامه چند دهه ای در راستای    چین 
جهان  بزرگ  اقتصاد  دومین  حاضر،  حال  در  و  می کند  اجرا  خود  اقتصاد  افزوده 
محسوب می شود. تا سال 2050، اقتصاد چین ممکن است 150 درصد از اندازه اقتصاد 
اهمیت  جهان  در سطح  متحده  ایاالت  ترتیب،  بدین  و  دربرگیرد1  را  متحده  ایاالت 

کمتری می یابد2. 

افزایش سطح سرمایه گذاری و اکتساب   از طریق  تا حدی  به چین  فناوری  انتقال    
تمام  درصد   16 تقریبًا  در  چین  می گیرد.  صورت  متحده  ایاالت  شرکت های 
از  متجاوز  مشارکت داشته است که  معامالت خطرپذیر در سال 2015 

نرخ میانگین مشارکت 6 درصدی در سال های 2015-2010 است. 

  چین در فناوری های حیاتی آتی سرمایه گذاری می کند که برای نوآوری های آتی 
شمار  به  بنیادی  و  اساسی  فناوری هایی  به عنوان  نظامی  و  بازرگانی  حوزه  دو  هر  در 
واقعیت  و  افزوده  واقعیت  مستقل،  نقلیه  وسایل  رباتیک،  مصنوعی،  هوش  می آیند: 
مجازی، فناوری مالی و ویرایش ژن. وجه تمایز محصوالتی که برای اهداف بازرگانی 

با 70 تریلیون دالر و  برابر  به ترتیب  تا سال 2050  ایاالت متحده و چین  ناخالص داخلی  1. مطابق اکونومیست، تولید 
105 تریلیون دالر خواهد بود. »پیش بینی های بلندمدت اقتصاد کالن- روندهای کلیدی تا سال 2015«؛ واحد اطالعات 

اکونومیست 
2. ایاالت متحده با رقیب اقتصادی خود که از اقتصادی بزرگتر از آن در 150 سال آینده برخوردار خواهد شد، رقابت نمی کند. 
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و نظامی طراحی شده اند، همزمان با ظهور این فناوری های جدید محو می شود. 

ابزار  از طریق  فناوری هستند که  انتقال  از روش های    سرمایه گذاری ها فقط یکی 
ارتباط، هزینه مالکیت فکری  این  نیز صورت می گیرند. در  قانونی و غیرقانونی زیر 

سرقت شده ساالنه حدود 300 میلیارد دالر برآورد شده است. 

  جاسوسی صنعتی: چین تاکنون مهاجم ترین کشوری است که در زمینه جاسوسی 
صنعتی در ایاالت متحده فعالیت دارد. 

  سرقت سایبری: سرقت سایبری در مقیاسی گسترده تر با استقرار صدها هزار نفر 
از کارشناسان ارتش چین صورت می گیرد. 

ایاالت متحده در رشته علم،  فارغ التحصیل  دانشجویان  از  دانشگاه: 25 درصد    
فناوری، مهندسی و ریاضیات شامل اتباع چینی هستند. 

  استفاده چین از اطالعات منبع باز که در ارتباط با نوآوری خارجی در مقیاس 
گسترده هستند. 

  سازمان های انتقال فناوری مستقر در چین 

  انجمن های مستقر در ایاالت متحده که توسط دولت چین برای جذب استعداد 
حمایت مالی می شوند. 

  مهارت فنی در زمینه نحوه انجام معامالتی که از شرکت های ایاالت متحده فرا 
گرفته اند. 

بازار جهانی، کاهش  زمینه صنایع کلیدی در  اول در  سهم  تقریباً  از  برخورداری    
به  چین  اهداف  جمله  از  بومی  نوآوری  ترویج  و  خارجی  فناوری های   به  وابستگی 
شمار می آیند. از طریق انتشار اسنادی نظیر برنامه های پنج ساله و ساخت چین 2025، 
سیاست صنعتی چین در زمینه اهداف مبنی بر جایگزینی واردات و نوآوری فناورانه 

واضح و مبرهن است. 

  نمونه های متعددی از نوآوری بومی چینی وجود دارند و عملکرد چین در ارتباط با 
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این نوآوری ها فراتر از کپی فناوری است. 

  ایاالت متحده فاقد سیاست جامع یا ابزار مربوطه برای رسیدگی به 
روند انتقال فناوری گسترده به چین می باشد. کمیته سرمایه گذاری خارجی 
در ایاالت متحده تنها ابزاری است که در حال حاضر، روند سرمایه گذاری خارجی 
را کنترل می کند. البته، این کمیته جهت حفاظت از فناوری های حساس طراحی شده 
از  در حفاظت  تا حدی  محدود خود،  اختیارات  به حوزه  توجه  با  کمیته  این  است. 

امنیت مالی موثر واقع شده است. 

   دولت ایاالت متحده درباره سرعت انتقال فناوری، سطح سرمایه گذاری 
باید از آن ها  چین در زمینه فناوری ایاالت متحده و فناوری هایی که 

حفاظت شود، فاقد دیدگاهی کل نگرانه است. 

   وزارت دفاع دارای حوزه های ریسک خاصی است که از مقیاس سرمایه گذاری های 
چین و انتقال فناوری آن نشأت می گیرد. 

روزافزونی  طور  به  متحده  ایاالت  نظامی  تجهیزات  و  خدمات  تأمین  زنجیره های   
تحت مالکیت شرکت های چینی قرار می گیرند. 

زمینه  در  موجود  شکاف  کردن  پر  جهت  چین  نظر  مورد  سرمایه گذاری های   
توانمندی های نظامی خود و توانمندی های نظامی ایاالت متحده. 

  جاسوسی صنعتی و سرقت سایبری به این مفهوم که طرح ها و برنامه های کلیدی در 
حوزه دفاع در اختیار چینی ها قرار دارند. 

  عدم وجود توافق در ارتباط با فهرست فناوری هایی که برای آینده باید از آن ها 
حفاظت شود. هر چند در حال حاضر اقداماتی نسبت به توصیف فناوری های کلیدی 

برای برنامه های فعلی در زمینه اکتساب و خرید شرکت صورت گرفته است.
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سرمایه گذاری در حال رشد چین در ایاالت متحده و در زمینه فناوری 
ایاالت متحده 

سرمایه گذاری چین در جهان و ایاالت متحده 

رشد  در حال  سرعت  به  جهان  در  خارجی چین  مستقیم  سرمایه گذاری 
است و با سرمایه گذاری 250-200 میلیارد دالری رکورد جهانی را دارد. اکتساب  چین در 

سال 2016 برابر با 213 میلیارد دالر اعالم شده است. 

 45/6 با  برابر   2016 سال  در  متحده  ایاالت  در  چین  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری 
از سال  متحده  ایاالت  در  آن  تجمعی  مستقیم خارجی  و سرمایه گذاری  بوده  میلیارد دالر 
2000 تاکنون بالغ بر 100 میلیارد دالر بوده است. سرمایه گذاری چین با انگیزه های متعددی 
صورت می گیرد. همزمان با رشد اقتصاد چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، توسعه 
کشور در سایر بازارها و همچنین انگیزه شرکتها و افراد به تنوع بخشی سرمایه گذاری های 
خود از لحاظ جغرافیایی و سیاسی و همچنین مقابله با نوسانات ارز، در بخش تجاری مورد 

توجه قرار گرفته است. 

به دالر آمریکا و  نسبت  پول چین  ارزش  اخیر درباره تضعیف  نگرانی های  به  توجه  با 
سرمایه گذاری های  به  نسبت  چینی  سرمایه گذاران  بنیادین،  اقتصادی  اصول  درباره  نگرانی 
کنترل های  روزافزون  به سطح  منجر  امر  این  و  اقدام کرده اند  از کشور  در خارج  بیشتری 

سرمایه شده است. 

سرمایه گذاری چین در زمینه فناوری ایاالت متحده 

کل سرمایه گذاری چین در زمینه فناوری ایاالت متحده )الکترونیک، فناوری اطالعات 
و ارتباطات، فناوری زیستی و انرژی( در دهه گذشته یعنی 2016-2006، در مجموع برابر 
که  آنجا  از  است.  بوده  دالر  میلیارد   8/5 سال 2016 حدود  در  و  بوده  دالر  میلیارد   35 با 
ایاالت متحده به عنوان پیشگام نوآوری فناورانه در جهان محسوب می شود، منطقی است 
باشد.  متحده  ایاالت  فناوری  شرکتهای  در  خود  سرمایه گذاری  افزایش  درصدد  چین  که 
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هرچند سرمایه گذاری چین در زمینه فناوری احتماال تا حدودی به دلیل منافع تجاری است، 
ولی بعید است که این امر تنها دلیل اهداف فناوری صریح چین باشد. سرمایه گذاری یکی از 
روشهای چین در زمینه تحقق اهداف انتقال فناوری آن به شمار می آید. در ادامه، دو هدف 

مذکور و ابزار متعدد چین برای انتقال فناوری شرح داده می شود. 

سرمایه گذاری چین در زمینه فناوری های مرحله اولیۀ ایاالت متحده 

فعالیت سرمایه گذاری چین در فناوری مرحله اولیه نیز به سرعت در حال 
رشد است و در سال 2015 به اوج خود رسید. در واقع، سرمایه گذاران چین در 
271 معامله به ارزش کل 11/5 میلیارد دالر مشارکت داشته اند. این امر بیانگر تقریبًا 16 
میلیارد دالر( است.  درصد ارزش تمامی معامالت فناوری در این سال )72 
میلیارد   3-4 تقریباً  اولیه در سال 2015  معامالت سرمایه گذاری خطرپذیر مرحله  چین در 
دالر سرمایه گذاری کرده است. حوزه های فناوری خاص این سرمایه گذاری در بخش بعدی 

بیان می شود. 

این سرمایه گذاری ها مطابق اهداف چین است که در بیانیه های رئیس جمهور چین شی 
زیر  شرح  به   863 پروژه  و   2025 چین  ساخت  متوالی،  ساله  پنج  برنامه های  پینگ1،  جین 

تصریح شده است: 

  تبدیل چین به عنوان یکی از نوآورانه ترین کشورها تا سال 2020 و نوآور پیشگام 
تا سال 2030؛

 -2049 سال  تا  فناوری  و  علم  حوزه  در  جهان  پیشگام  قدرت  به  چین  تبدیل    
بزرگداشت صدمین سال جمهوری خلق چین؛ 

ارتباطات... جهت توسعه  فناوری های اصلی اطالعات و  تقویت تحقیق و توسعه    
فناوری ها با اتکا به خود، کسب مهارت از خارج کشور در مواردی که امکان توسعه 

بومی وجود ندارد. 

1. Xi Jinping 
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به طور کلی، سرمایه گذاری های در حال رشد در زمینه فناوری ایاالت متحده و به ویژه 
سرمایه گذاری های مرحله اولیه، بخشی از برنامه چین جهت کسب مهارت از خارج از کشور 

و توسعه نوآوری بومی محسوب می شود. 

سرمایه گذاری چین در زمینه فناوری های آتی و حیاتی

 سرمایه گذاری های سرمایه گذاران چینی در شرکتهای فناوری مرحله اولیه ایاالت متحده 
در همه بخش ها در حال رشد است و در تمام مراحل چرخه زندگی سرمایه گذاری پراکنده 

است. برخی از داده های قابل توجه در زمینه سرمایه گذاری عبارتند از: 

ژانویه 2010  از  متحده  ایاالت  در  در 1.201سرمایه گذاری    سرمایه گذاران چینی 
بر  مبتنی  مالی  تأمین  دالر  میلیارد   31 تقریباً  و  کرده اند  مشارکت   2017 اکتبر  تا 
سرمایه گذاری خطرپذیر1 را در بر می گیرند. در همین فاصله زمانی، تأمین مالی کل 
نشان می دهد  بوده است که  میلیارد دالر  تقریباً 372  با  برابر  اولیه  فناوری مرحله  در 
سرمایه گذاران چینی در 8 درصد ارزش معامله کل در طول این دوره )ژانویه 2010 
تا اکتبر 2017( مشارکت کرده اند که در سال 2015 به نقطه اوج خود یعنی 16 درصد 

رسید و در سال های 2016 و 2017 تقریباً در مرز 10 درصد قرار داشت. 

  فعالیت سرمایه گذاران چینی در سال 2015 به اوج خود رسید و در 271 معامله به 
ارزش 11/52 میلیارد دالر مشارکت کرده اند. در سال 2016، سرمایه گذاران چینی در 

10 درصد معامالت به ارزش 6/19 میلیارد دالر مشارکت کرده اند. 

1. Venture-backed funding 
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نمودار 1: مشارکت چین در بازار سرمایه گذاری خطرپذیر از ژانویه 2010 تا اکتبر 2017

جدول 1: پراکندگی سرمایه گذاری چین در بازار سرمایه گذاری خطرپذیر ایاالت متحده، 2010-2016

بذر/
فرشته

مجموعه 
A معامالت

مجموعه 
B معامالت

مجموعه 
C معامالت

مجموعه 
D معامالت

مجموعه 
معامالت 
E و باالتر

درصد 
معامالت

% 32/73%26/3117/12%12/31%5/70%5/79

میانگین 
اندازه 
معامله

12/9 میلیون  %32/73
دالر

34 میلیون 
 دالر

40/3 میلیون 
 دالر

61/1 میلیون  
دالر

167/6

میلیون  دالر

حجم 
متوسط 

معامله

 1/4
میلیون  

دالر

8 میلیون 
 دالر

17/5 میلیون 
 دالر

24 میلیون  
دالر

36/5 میلیون 
 دالر

45 میلیون 
 دالر
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  قسمت اعظم سرمایه گذاری در مرحله بذر/ فرشته )33 درصد کل معامالت( صورت 
گرفته است و پس از آن مجموعه معامالت گروه A )26 درصد کل معامالت( قرار 
فناوری  معامالت  در  چین  سرمایه گذاری  اخیر  افزایش  مشابه  امر  این  است.  گرفته 
مرحله اولیه است و نشان می دهد که سرمایه گذاران چینی به بررسی های اولیه در مورد 

نویدبخش ترین فناوری ها )حتی اگر هنوز ثابت نشده  باشند( عالقه مند هستند. 

   در مقایسه با سایر کشورهای واقع در خارج از ایاالت متحده، چین به میزان بیشتری 
جزئیات  می کند.  سرمایه گذاری  متحده  ایاالت  اولیه  مرحله  فناوری  شرکتهای  در 

مربوط به این مقایسه بر حسب کشور در پیوست 1 ارائه شده است. 

سرمایه گذاری در زمینه فناوری های حیاتی 

سرمایه گذاران چینی به ویژه در زمینه فناوری های نوظهور شامل هوش مصنوعی، واقعیت 
افزوده/ واقعیت مجازی، رباتیک و فناوری مالی فعال هستند. در سال 2015، سرمایه گذاری 
چین در این مجموعه فناوری ها بیانگر تقریباً 20 درصد از سرمایه گذاری کل آنها بوده است 
و این رقم به 40 درصد در سال 2016 و 29 درصد تا سه ماهه اول 2017 افزایش یافته است. 

هشتاد  در  چینی  سرمایه گذاران   ،2010-2017 سال های  فاصله  در  مصنوعی:  هوش 
و یک مورد از سرمایه گذاری در زمینه هوش مصنوعی مشارکت کرده اند که تقریباً 1/3 
 2014 سال  در  چینی  سرمایه گذاران  مشارکت  است.  برداشته  در  آن ها  برای  دالر  میلیارد 
شدت یافت و تا اواخر سه ماهه سوم سال 2017 همچنان ادامه یافته و با مشارکت در شصت 

و نه معامله، 1/2 میلیارد دالر سرمایه گذاری کرده اند. 

رباتیک: سرمایه گذاری شرکتهای چینی در زمینه استارت آپ های رباتیک تقریباً 237 میلیون 
دالر در بین سال های 2017-2010 بوده است که در سال 2015 همزمان با مشارکت سرمایه گذاران 

چینی در دوازده معامله و سرمایه گذاری 113 میلیون دالری آن ها، به اوج خود رسید. 

ارزش  به  معامالتی  در  چینی  سرمایه گذاران  مجازی:  واقعیت  افزوده/  واقعیت 
 ،2016 سال  در  کرده اند.  مشارکت   2010-2017 سال های  فاصله  در  دالر  میلیارد   2/1
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سرمایه گذاران چینی در هفده معامله مشارکت داشته  و در 1/3 میلیارد دالر از کل ارزش 
تأمین مالی سهیم بوده اند. 

زمینه  در  گرفته  صورت  سرمایه گذاری  های  سریع  روند  )فین تک(:  مالی  فناوری 
سرمایه گذاران  و  داشته  ادامه   2016-2017 سال  در  بالک چین  فناوری  جمله  از  فین تک 
چینی در چهل و نه معامله به ارزش تقریباً 1/4 میلیارد دالر مشارکت داشته اند. به طور کلی، 
سرمایه گذاران چینی در 100 معامله شرکت کرده اند که بیانگر 3/5 میلیارد دالر تأمین مالی 

برای شرکت های فین تک در فاصله سال های 17-2010 می باشد. 

 -1 شد.  برجسته  مهم  روند  دو  فناوری،  زمینه  در  مالی  تأمین  جدید  موج  با  همزمان 
بازرگانی  برای اهداف  وجه تمایز محصوالت طراحی شده و مورد استفاده 
پیدایش  با  نظامی  اهداف  برای  استفاده  مورد  و  و محصوالت طراحی شده 
این فناوریهای نوظهور محو می شود. به عنوان مثال، واقعیت مجازی برای بازی به 
همان اندازه واقعیت مجازی مورد استفاده در سیموالتور برای نیروهای مسلح پیشرفته است. 
تشخیص چهره و شناسایی تصویر برای شبکه های اجتماعی و خرید آنالین در زمینه ردیابی 
تروریست ها یا سایر تهدیدهای امنیت ملی کاربرد واقعی دارد و قسمت اعظم فناوری تجاری 
بر اساس گرنت های  فناوری هواپیمای بی خلبان  امروزی و راه حل های  نقلیه مستقل  وسیله 
وزارت  دهه گذشته که  دو  )DARPA( طی  دفاعی1  پیشرفته  تحقیقاتی  پروژه های  آژانس 

دفاع درصدد توسعه استقالل برای اهداف جنگ بوده است، توسعه یافته اند. 

سرمایه گذاری  بررسی  برای  سیاستگذار  دستگاه های  و  صادرات  کنترل  فعلی  نظام 
خارجی در ایاالت متحده، با این هدف طراحی شده اند که فناوری های حساس، شرکت ها 
و زیر ساخت ها در اختیار رقبا قرار داده نشوند و هر دو مورد بر اساس چارچوب توانمندی 
تشخیص واضح کاربردهای دوگانه فناوری در نظر گرفته شده اند. هنگامی که فناوری خود 
بالقوه گسترده ای به عنوان فناوری اساسی  برای اهداف بازرگانی توسعه می یابد و کاربرد 
تمایزی  وجه  چنین  تشخیص  دارد،  مصنوعی  هوش  نظیر  سازنده  بخش های  ایجاد  جهت 
چرخه های  نظامی،  و  مدنی  کاربرد  بین  تمایز  وجه  شدن  محو   به  توجه  با  می شود.  دشوار 
1. Defense Advanced Research Projects Agency 



راهبرد انتقال فناوری چین18

توسعه سریع تر و پویایی روزافزون سرمایه انسانی در سطح جهان، نظام فعلی کنترل صادرات 
ناقص و  نظام  فناوری،  انتقال  برای مدیریت روش و مکان  ابزاری  به عنوان  ایاالت متحده 

ناکارآمدی به شمار می آید. 

مجازی-  واقعیت  و  رباتیک  تا  مصنوعی  هوش  از  فناوری ها-  این   -2
یا  کاربردی  برنامه های  از  بسیاری  و  بود  خواهند  بنیادی  فناوری هایی 
نیمه رساناها که  همانند  آنها ساخته می شوند.  اساس  بر  نهایی  فناوری های کاربر 
اجزای سازنده فناوری های الکترونیک، ارتباطات و محاسبات طی دهه های گذشته به شمار 
می آیند، این فناوری های بنیادی به مثابه فناوری های سازنده برای نوآوری های آتی خواهند 
بود. این امر به ویژه در مورد رشته هوش مصنوعی صدق می کند که دولت ایاالت متحده در 
زمینه آن سرمایه گذاری قابل توجهی می کند تا بتواند در راستای تحقق آینده ای که ماشین ها 
بتوانند خودشان را برای انسان ها توضیح دهند، مدلهای سببی و نه فقط روابط را ایجاد کنند 
و همچنین بتوانند با بهره گیری از آنچه در یک حوزه فرا می گیرند، آموخته های خود را در 

حوزه ای کامال متفاوت اعمال کنند. 

سازنده  اجزای  مثابه  به  جدید  فناوری های  این  طریق  از  گرفته  صورت  پیشرفت های 
نوآوری ها در دهه پیش رو محسوب می شوند. به احتمال زیاد بین توانمندی های جدیدی 
که در حال حاضر وجود دارند )از طریق نوآوری در رباتیک، هوش مصنوعی و واقعیت 
مجازی( و نسلهای جدید کاربردها، برنامه های کاربردی و محصوالت ارتباط وجود دارد. 
چنین پدیده ای زمانی رخ داد که ریز پردازشگرهای سریع تر، حافظه کمکی بیشتر و پهنای 
باند شبکه ای باالتر در دسترس قرار گرفتند و به نوآوری های آتی نظیر محاسبات ابری، تلفن 
همراه و برنامه های کاربردی مصرفی برای سامانه موقعیت یابی جهانی )جی پی اس( منتهی 
شدند. در نتیجه، این  واقعیت که صادرات، مالکیت خارجی و مشارکت فناوری با نهادهای 
خارجی به مجراهایی برای انتقال فناوری تبدیل نشوند که به طور مستقیم امکان برخورداری 
از مزایای نظامی خارجی را فراهم آورند، در حال حاضر اهمیت بیشتری یافته است. برای 
ایاالت آمریکا این احتمال خطر وجود دارد که عالوه بر مزایای قبلی حاصل از فناوری های 
از  که  محصوالتی  و  کاربردی  برنامه های  بعدی  نسل های  از  حاصل  مزایای  خود،  بنیادی 
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کارشناس  آدام سگال1،  بدهد.  از دست  نیز  را  می شوند  بنیادی حاصل  فناوری های  طریق 
فناوری های نوظهور و امنیت ملی در شورای روابط خارجی2 اظهار داشت »رهبری چین به 
طور فزاینده ای به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه رقابت پذیر بودن در موج بعدی 

فناوری ها را تضمین نمایند«. 

متحده  ایاالت  فناوری  شرکتهای  در  چین  سرمایه گذاری  جهت  متعددی  روش های 
وجود دارند: 

بر . 1 مبتنی  استارت آپ های  در  گرفته  صورت  سرمایه گذاری های 
سرمایه گذاری خطرپذیر ایاالت متحده توسط شرکتهای سرمایه گذاری 
در شرکتهای  خطرپذیر چینی: طی 10 سال گذشته، سرمایه گذاری های چین 
بوده  اکتساب ها  یا  مشترک  سرمایه گذاری های  به  محدود  متحده  ایاالت  فناوری 
است، ولی در حال حاضر تعداد روزافزونی از سرمایه گذاری های حوزه سبز3 در 
استارت آپ های مبتنی بر سرمایه گذاری خطرپذیر )توسط شرکت های سرمایه گذاری 
خطرپذیر چینی به عنوان شرکای محدود شرکتهای سرمایه گذاری خطرپذیر ایاالت 
خصوصی  سرمایه گذاری  شرکت های  توسط  سرمایه گذاری  همچنین  و  متحده( 
چینی  خطرپذیر  سرمایه گذاری  شرکتهای  از  نمونه هایی  می گیرند.  صورت  چینی 
شامل وست سامیت کپیتال4، وست لیک ونچرز5 )تحت مالکیت دولت هانگ ژو(، 
جی جی وی کپیتال6، جی اس آر ونچرز7، زد جی سی کپیتال8، هاکس9 و سینویشن10 
نمونه  نامیده می شد(  اینویشن ورکز چین11  به عنوان  قباًل  می باشند. سینویشن )که 
جالبی از شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر فعال چینی است که در ایاالت متحده 

1. Adam Segal
2. Council on Foreign Relations
3. Green field investments
4. West Summit Capital 
5. Westlake Ventures
6. GGV Capital
7. GSR Ventures
8. ZGC Capital
9. Hax
10. Sinovation
11. China’s Innovation Works
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سرمایه گذاری می کند. این شرکت در سال 2009 تأسیس شده است و سه صندوق 
از  استارت آپ   تقریباً 300  را مدیریت می کند و در  میلیارد دالری  ارزش 1/2  به 
عنوان  به  است.  جمله 25 شرکت در حوزه هوش مصنوعی سرمایه گذاری کرده 
شواهدی از حمایت مالی دولت چین، سینویشن موفق به اخذ جوایز از سوی وزارت 
علم و فناوری چین12 و همچنین کمیته شهری علم و فناوری پکن13 شده است که دفتر 
مرکزی آن در این شهر است. فهرست نمونه شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر 

دولتی و منابع سرمایه آنها در پیوست 4 ارائه شده است. 

شرکتهای . 2 چینی:  شرکتهای  توسط  گرفته  صورت  سرمایه گذاری های 
اینترنتی چینی نظیر بایدو14، تنست15، علی بابا16 و جی دی کام17 به طور جسورانه در 
مطالعات فناوری مبتنی بر سرمایه گذاری خطرپذیر سرمایه گذاری می کنند. در سال 
2015، این شرکتها در 34 معامله به ارزش 3/4 میلیارد دالر مشارکت داشته اند که 
این رقم در سال 2012 برابر با 7 معامله به ارزش 355 میلیون دالر بوده است. تنسنت 
تاکنون فعال ترین شرکت بوده است )مشارکت این شرکت در معامالت در سال 
2015 دو برابر معامالت مجموع شرکتها بوده است( و با سرمایه گذاری اولیه خود 
شروع به فعالیت نموده است. البته شرکتهای بایدو و علی بابا هم خیلی عقب تر از 
از سرمایه گذاری در زمینه  اینترنتی چینی  از شرکتهای  برخی  نیستند.  این شرکت 
فناوری های خاص حمایت می کنند. به عنوان مثال، شرکت بایدو به سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری  رشد  زیر،  نمودار  در  است.  متمرکز  مصنوعی  هوش  حوزه  در 

شرکتهای اینترنتی چینی در فاصله سالهای 2016-2013 نشان داده شده ا ست. 

1. Ministry of Science & Technology
2. Municipal Science & Technology Committee of Beijing
3. Baidu, 
4. Tencent 
5. Alibaba 
6. JD.com
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پول نقد چین مثل سیل به سوی سیلیکون ولی )دره سیلیکون(1 جاری می شود

سرمایه گذاری  متحده  ایاالت  نوپای  در شرکتهای  چینی  اخیر، شرکتهای  سال های  در 
قابل توجهی کرده اند. در اینجا تعدادی از معامالت درخور توجه با مشارکت شرکت های 
بایدو، علی بابا و تنسنت ارائه شده اند که اغلب تحت عنوان گوگل، آمازون و فیس بوک 

چین شناخته می شوند. 

crunchbase :منبع

سرمایه گذاری خصوصی2: سرمایه گذاری خصوصی چینی با سرعت بی نظیری . 3
در  صندوق   672 با  برابر  جهانی  فعال  صندوق های  تعداد  و  است  رشد  حال  در 
فاصله سال های 2015-2013 بوده است که باالترین رقم طی 5 سال اخیر محسوب 
ژوئن(  )تا  در سال 2016  معامالت سرمایه گذاری خصوصی  ارزش کل  می شود. 
برابر با 18 میلیارد دالر در سراسر جهان بوده است که دارای رکورد است. در سال 
دالری  میلیارد   3/6 خرید  در  چین  خصوصی  سرمایه گذاری  شرکت های   ،2016
شرکت لکسمارک3، خرید 2/75 میلیارد دالری شرکت هلندی سازنده نیمه رسانا 

1. Silicon Valley
2. Private equity 
3. Lexmark
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جستجوی  شرکت  یک  دالری  میلیون   600 سهام  خرید  و  پی1  ایکس  ان  نام  به 
از شرکتهای  نمونه هایی  اسلو مشارکت داشته اند.  اپرات سافت ویر2 در  نام  به  وب 
سرمایه گذاری خصوصی چینی شامل ای جی آی سی3، لجند کپیتال4 و گلدن بریک 
کپیتال5 می باشند و این شرکتها غالباً با شرکتهای سرمایه گذاری خصوصی ایاالت 
متحده نظیر تی پی جی6 )که در کسب سهام شرکت اینترنشنال کپیتال چین7 در سال 
2012 مشارکت داشته  است( و کارلیل8 )که در خرید هلدینگ فوکس مدیا9 در 
سال 2013 مشارکت داشته  است( مشارکت می کنند. یکی از فعال ترین شرکت های 
سرمایه گذاری خصوصی چینی در جهان شامل یان فنگ کپیتال10 است که توسط 

مؤسس علی بابا گروپ به نام جک ما11 راه اندازی شده است. 

با هدف خاص . 4 ابزار سرمایه گذاری  ابزار با هدف خاص: همچنین نمونه ای از 
نظیر کانیون بریج12 وجود دارند )تلفیقی از سرمایه چینی و مهارت مدیریت ایاالت 
متحده( که صرفاً جهت خرید یک شرکت و مبهم کردن منبع سرمایه برای اکتساب 
احتماالً  می شوند.  تأسیس  سمی کانداکتور13-  التیک  مورد  این  در  خارجی- 
کمیته  توسط  معامله  رسمی  تأیید  احتمال  افزایش  منظور  به  خاص  هدف  با  ابزار 

سرمایه گذاری خارجی در ایاالت متحده تشکیل می شود. 

خرید شرکت های خارجی توسط چین: با توجه به خرید پیشنهادی سینجنتا . 5
)حشره کش های سوئیسی( توسط شرکت ملی شیمیایی چین به ارزش 43 میلیارد دالر، 
خرید شرکت های خارجی توسط چین همواره افزایش قابل توجهی داشته است. خرید 

1. NXP 
2. Operat Software
3. AGIC
4. Legend Capital
5. Golden Brick Capital
6. TPG
7. China International Capital
8. Carlyle
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13. Lattice Semiconductor
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شرکت های خارجی توسط چین در حال حاضر برابر با خرید شرکت های خارجی 
توسط  آمریکایی  خرید شرکت های  موارد  بزرگترین  است.  متحده  ایاالت  توسط 
چین شامل خرید شرکت توزیع کننده قطعات الکترونیکی به نام اینگرام میکرو1 )6/1 

میلیارد دالر( و خرید هتل والدورف – آستوریا )8/1 میلیارد دالر( است. 

تا مادامی که سیاست ایاالت متحده از سرمایه گذاری با سرمایه باز2 تمامی کشورها حمایت 
می کند، انتظار می رود که سرمایه گذاری چین با استفاده از ابزارهای بیشتری همواره افزایش 
نامشخص کردن سرمایه و مالکیت چین  برای  ابزارها به صورت ماهرانه  این  از  یابد. برخی 
طراحی شده اند. فعالیت های سرمایه گذاری به غیر از خرید شرکت ها توسط دولت ایاالت 
سرمایه گذاری  آنها  زمینه  در  که  فناوری هایی  سرمایه گذاران،  و  نمی شود  پیگیری  متحده 
ایالت  برای دولت  میزان محدودی  به  یا کاهش جریان سرمایه گذاری،  افزایش  و  می شود 
متحده مشخص است و این موارد فقط از طریق منابع داده خصوصی قابل پیگیری هستند. با 
این حال، حتی این منابع داده خصوصی هم به طور جامع توسط دولت ایاالت متحده مورد 

بررسی قرار نمی گیرند تا تصویری کل نگرانه از رویدادهای فعلی ترسیم شود. 

اهداف اقتصادی و فناوری چین

در حال حاضر، چین سریع تر از سایر کشورها توانسته است اقتصاد پیشگام جهانی خود 
دنگ  نظارت  تحت  چین  اقتصاد  گشایش  و  اصالحات  در  تحوالت  این  دهد.  توسعه  را 
ژیائوپینگ3 در سال 1978ریشه دارد. تا سال 2015، تولید ناخالص داخلی چین برابر با 11/4 
تریلیون دالر بود و این در حالی است که تولید ناخالص داخلی ایاالت متحده برابر با 18 
تریلیون دالر بوده است. البته، برابری قدرت خرید چین کمی بیشتر از ایاالت متحده بوده 
است. این امر نشان می دهد که از سال 1872 که ایاالت متحده بر بریتانیا پیشی گرفته است، 

برای اولین بار است که بزرگترین اقتصاد جهان نبوده است. 

از آنجا که نرخ رشد اقتصاد ایاالت متحده برابر با 3-1 درصد و نرخ رشد اقتصاد چین برابر 

1. Ingram Micro
2. Open investment 
3. Deng Xiaoping
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با 7-5 درصد است، خط سیر اقتصاد این دو کشور مشخص است و اختالف تولید ناخالص 
داخلی آنها در حال کاهش است )برخی از پیش بینی ها نشان می دهند که تولید ناخالص داخلی 
چین طی دهه آینده متجاوز از تولید ناخالص داخلی ایاالت متحده خواهد بود(. بازه زمانی 
رشد قابل توجه اقتصاد چین، مبهوت کننده است. در فاصله فقط پنجاه سال، اقتصاد چین از 10 
درصد اقتصاد ایاالت متحده در سال 1970 به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده است. 

تحقق چنین رشدی در اقتصاد ایاالت متحده برای رهبری جهان یک قرن به طول می انجامد. 

و  فناوری  بر  ملی  تأکید  طریق  از  خود  اقتصاد  بیشتر  تحول  برای  چین 
نوآوری بومی با هدف جایگزینی واردات برنامه ریزی می کند. به منظور تحقق 
ارتقای  راستای  در  خود  بازار  بزرگ  اندازه  از  بهره گیری  با  دارد  قصد  چین  هدف،  این 
قهرمانان کشور خود که می توانند با اعطای یارانه های دولتی، دسترسی به سرمایه کم هزینه 
و کاهش دسترسی شرکتهای خارجی به بازار داخلی چین به پیشگامان جهانی تبدیل  شوند، 

جایگزین ایاالت متحده در زمینه صنایع کلیدی شود. 

چین در بسیاری از صنایع کلیدی از جمله تولید کل )تقریباً 25 درصد تولید جهانی در 
کاالهای  )ارزش  پیشرفته  فناوری  محصوالت  است(، خودرو،  گرفته  بر  در  را   2012 سال 
است(  بوده  متحده در سال 2012  ایاالت  تولیدی  ارزش کاالهای  برابر  تولیدی چین 2/5 
سهام1   اولیه  عرضه  بیشترین  میزبان  پکن  است.  پیشگام  جهان  در  الکترونیک  تجارت  و 
)IPO(1 )2 برابر ارزش دالری ایاالت متحده( بوده و بزرگترین بازار خرده فروشی تجارت 
نظیر  تبعیض آمیز  داخلی  سایت های  مدد  به  چین  واقع،  در  می شود.  محسوب  الکترونیکی 
امکان  بزرگ چین2 که  دیوار آتش  و  اجباری  فناوری  انتقال  داده ها،  بومی سازی  الزامات 
کنترل محتوا و جریان داده ها در اینترنت را فراهم می آورد، این پتانسیل را دارد که در زمینه 
صنایع مبتنی بر اینترنت پیشگام باشد. قهرمانان داخلی چین نظیر بایدو، تنسنت و علی بابا از 
مزایای دسترسی به بازار ممتاز در چین برخوردار هستند و پیشگامان بازار داخلی محسوب 

می شوند و در عین حال، به شرکتهای فناوری پیشگام جهان نیز تبدیل می شوند. 

1. Initial Public Offerings

)Great Firewall( 2. پروژه دولت چین برای کنترل اینترنت
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خود،  اقتصادی  اهداف  تحقق  منظور  به  که  دریافته اند  چین  رهبران 
اقتصاد باید در آینده با سرعتی بیشتر تحول یابد. دولت چین درصدد احیای کشور 
از طریق علم، فناوری و نوآوری است. توسعه صنایع به صنایع پیشگام در جهان، توسعه بیشتر 
استعدادهای سایبری، مضاعف نمودن تحقیق و توسعه به ویژه در زمینه فناوری های اصلی 
ارتباطات و اطالعات و تبدیل چین به کانون نوآوری از جمله راهبرد رئیس جمهور چین به 
شمار می آید. طراحی و تولید ریزپردازشگرها حوزه ای است که چین قصد دارد به پیشگام 
جهانی تبدیل شود. »راهبرد چین به ویژه بر هزینه کرد بزرگ مقیاس از جمله 150 میلیارد 
دالر در صندوق های دولتی و صندوق های خصوصی تحت نفوذ دولت طی 10 سال متمرکز 
برای سرمایه گذاری و خرید شرکت های خارجی و  یارانه  اعطای  به  نسبت  بتواند  تا  است 
اهداف  این  از  وضوح  به  متعدد  رسمی  منابع  اسناد  در  کند.  اقدام  فناوری  خرید  همچنین 
اقتصادی و فناوری بلند مدت حمایت شده است )سه سند به طور خالصه در ادامه شرح داده 

می شوند. به عالوه، تعداد بیشتری از اسناد نیز در پیوست 5 ارائه شده است(. 

   ساخت چین 2025: این برنامه جهت همسوسازی اقدامات دولتی و خصوصی 
برای تبدیل چین به قدرت تولید ممتاز جهان تا سال 2049 ضمن تأکید بر یکپارچه سازی 
از:  عبارتند  اولویت  دارای  کلیدی  بخش های  است.  شده  طراحی  اطالعات  فناوری 
و  هوافضا  تجهیزات  رباتیک،  و  خودکار  ماشینی  ابزار  پیشرفته،  اطالعات  فناوری 
هوانوردی، تجهیزات دریایی و ناوبری فناوری پیشرفته و محصوالت زیست دارویی 

و پزشکی پیشرفته. 

   سیزدهمین برنامه پنج سالة 2020- 2016 »اینترنت پالس1«: گسترش 
بر کنترل  تأکید  برنامه ساخت چین 2025 و  نظر در  اولویت های مورد  اصالحات و 
قوی تر شبکه های ملی توسط دولت با توجه به اینکه چین درصدد کنترل اینترنت در 
داخل کشور و دسترسی به شبکه های جهانی از طریق کنترل فناوری های اطالعات و 
ارتباطات و مؤلفه  های کلیدی است، از جمله اهداف این برنامه به شمار می آیند. ابعاد 

کلیدی این برنامه عبارتند از: 

1. Internet Plus
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جمله  از  پیشرفته«  »صنایع  زمینه  در  پیشگام  کشوری  به  چین  ارتقای  بر  تأکید   
نیمه رساناها، تراشه ها، رباتیک، تجهیزات هوایی و ماهواره ها؛ 

 کاهش وابستگی به واردات و نوآوری؛

 افزایش هزینه کرد تحقیق و توسعه به 2/5 درصد تولید ناخالص داخلی )از 2/1 
درصد در سالهای 2015-2011(؛

و  استارت آپ ها  در  سرمایه گذاری  جهت  دالری  میلیارد   4/4 صندوق  تأسیس   
فناوری های نوین. 

  اولویت های پروژه های عظیم چین: این پروژه ها شامل 16 پروژه به سبک 
توانمندی های  شبیه  پروژه ها  این  می باشند.  خاص  نوآوری های  بر  تأکید  با  منهتن 
سومین جبران هستند و در چین مورد تأکید همگانی )نه فقط نظامی( قرار دارند. 
ارائه شده اند )فهرست کامل در پیوست 6  اینجا  از نمونه های مورد نظر در  برخی 

ارائه شده است(. 

  الکترونیک، تراشه های عمومی پیشرفته، نرم افزار بنیادی؛ 

  ارتباطات موبایل بی سیم با پهنای باند نسل بعدی؛ 

  ارتباطات کوآنتوم؛ 

  پروژه های مربوط به دفاع طبقه بندی شده )احتماالً ناوبری ماهواره ای و همجوشی 
محصورسازی لختی(.

نشان  از نوآوری بومی چینی وجود دارند که  نمونه های واضحی  امروزه 
می دهند عملکرد چین فراتر از کپی فناوری است و چین در راستای هدف رئیس جمهور 
مبنی بر تبدیل کشور به یکی از نوآورانه ترین اقتصادها تا سال 2020 در حال پیشرفت است.

ماهواره ارتباطی کوانتومی میسیوس: پرتاب این ماهواره در سال 2016 نشان دهنده 
محاسبات  زمینه  در  مهارت  کسب  با  است؛  کوانتومی  ارتباطات  برای  مصرانه  تقاضای 
کوانتومی ممکن است روزی بتوان بسیاری از روش های رمزگذاری موجود را )بر اساس 
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عامل یابی( کشف کرد. 

ابررایانه سان وی تایهو الیت1: چین سریع ترین ابررایانه جهان را در ماه ژوئن سال 
پتافالپ  با سرعت 124.5  به حداکثر عملکرد نظری  ابریارانه قادر  این  2016 معرفی کرد. 
است و اولین سیستم در جهان است که از 100 پتافالپ )کادریلیون2 عملیات نقطه شناور 
از  چینی  ابررایانه  این  قبلی  نسخه  در  که  است  این  مهم  نکته  می کند.  تجاوز  ثانیه(  هر  در 
ریزپردازنده های اینتل استفاده می شد، ولی ریزپردازنده های مورد استفاده در نسخه فعلی آن 

توسط چین طراحی و تولید شده است. 

موشک کروز با استفاده از هوش مصنوعی: سیستم موشک کروز با سطح باالیی 
از هوش مصنوعی است که به عنوان یک سالح »نیمه خودکار« دارای قابلیت جلوگیری از 
دفاع و تصمیم گیری نهایی برای هدف گیری با هدف از بین بردن کشتی های بزرگتر در یک 

ناوگان مانند ناوهای هواپیمابر می باشد.

هواپیماهای بدون سرنشین: شرکت دی جی آی )شرکت نوآوری دا-جیانگ3( در 
زمینه هواپیماهای بدون سرنشین کم هزینه، با قابلیت پرواز آسان و سیستم های عکس برداری 
فناوری  در حوزه  استاندارد  عنوان شرکت  به  این شرکت  است.  پیشگام  جهان  در  هوایی 
هواپیماهای بدون سرنشین شناخته شده و 70 درصد از بازارهای هواپیماهای بدون سرنشین 

را در بر گرفته است.

خودروها: در صنایع خودروسازی، چین قصد دارد تا با بهره گیری از مزایای دو تغییر 
کند:  تولید جهان کمک  بزرگ ترین صنعت  در  پیشگام خود  موقعیت  به  )پارادایم(  الگو 
وسایل نقلیه مستقل و وسایل نقلیه الکتریکی. چین در زنجیره تأمین وسایل نقلیه الکتریکی 
تولید خودرو  از  تا 50 درصد  دارد  باتری سرمایه گذاری می کند و قصد  فناوری  از جمله 

الکتریکی در جهان و 90 درصد ظرفیت تولید باتری جهانی را به خود اختصاص دهد.

1. Sunway TaihuLight 

2. عدد یک  با 15 صفر به توان  2
3. DJI (Da-Jiang Innovation(   
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انگلستان،  در  مستقر  دفاعی  حوزه  گزارش های  تهیه کننده  لینک1،  تانجنت  گزارش  به 
است که  این   CEO غربی  برنامه های  از مجموعه  بسیاری  در  پایدار  اسطوره های  از  »یکی 
چینی ها در کپی کردن و سرقت، فوق العاده هستند، اما برای پیشی گرفتن از غرب در زمینه 

نوآوری مشکل دارند. این فرضیه متکبرانه و قدیمی به سرعت منسوخ می شود«.

بدون  و  بوده  پیشگام  نوآوری  زمینه  در  نوآوری، چین  معیارهای  از  تعدادی  اساس  بر 
تردید، ظرفیت نوآوری آن در حال افزایش است. 

  چین با برخورداری از بیش از 1 میلیون تقاضای ثبت اختراع در اداره دولتی مالکیت 
فکری در سال 2015 )افزایش 19 درصدی در سال( در مقایسه با 589.410 تقاضای 
ثبت اختراع در اداره ثبت اختراع و عالئم تجاری ایاالت متحده )افزایش 2 درصدی 

در سال(، در زمینه تقاضای ثبت اختراع از ایاالت متحده پیشی گرفته است. 

  در زمینه مقاالت تحقیقاتی دانشگاهی، تألیف مقاالت چینی در مجالت علمی 
به خود  را   )2011( مقام دوم  و چین  است  یافته  افزایش  همتا  داوری  با  بین المللی 
اختصاص داده است. دقیقاً چند سال قبل چین مقام 13 را به خود اختصاص داده بود. 

  چین 1/6 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2011 را به تحقیق و توسعه 
اختصاص داده است و بر آن است که هزینه کرد تحقیق و توسعه خود را تا سال 
افزایش  ناخالص داخلی یعنی حدود 350 میلیارد دالر  به 2/5 درصد تولید   2020
دهد. مجموع هزینه کرد تحقیق و توسعه دولت فدرال و تجارت ایاالت متحده برابر 

با 4-3 درصد از تولید ناخالص داخلی است. 

  چین 1.288.999 مدرک در رشته علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات در سال 
2014 اعطا کرده است که بیش از دو برابر مدارک اعطا شده در ایاالت متحده با 

525.374 مدرک می باشد. 

اخیراً  مکنزی  متحده،  ایاالت  و  چین  بین  نسبی  نوآوری  توانمندی  ارزیابی  منظور  به 
صنایعی را که چین در آن ها پیشگام نوآوری است، مورد بررسی قرار داده است. در صنایع 

1. Tangent Link  
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توانسته است  بر دارند، چین  پایین، مزیت رقابتی را در  تولید سنتی که در آنها هزینه های 
مثال  )به عنوان  اتوماسیون  و  واحدی  طراحی  در  مهارت  و  متمرکز  عرضه  پایه  ارتقای  با 
الکترونیک، پنل های خورشیدی و تجهیزات ساخت و ساز( در نوآوری پیشگام باشد. در 
لوازم  و  هوشمند  تلفن های  مثال  عنوان  )به  خود  بازار  اندازه  به  توجه  با  مصرفی  بازارهای 

خانگی( چین پیشگام است. 

در بازارهای مهندسی چین نتایج مختلفی کسب کرده است و در زمینه قطار سریع السیر 
پزشکی  تجهیزات  و  هسته ای  برق  هوافضا،  مورد صنایع  در  مساله  این  ولی  است،  پیشگام 
صادق نیست. در صنایع مبتنی بر علم نظیر داروهای برند یا ماهواره ها، چین از ایاالت متحده 
به  زمینه  این  در  میلیارد دالری  اختصاص سرمایه چند  با  دارد  اما سعی  است،  افتاده  عقب 

ایاالت متحده برسد )بررسی مکنزی در پیوست 7 ارائه شده است(. 

بسیاری از فناوری های بنیادی و آتی در حال حاضر جهت سرمایه گذاری 
مصنوعی،  هوش  به  می توان  نمونه   عنوان  به  و  گرفته اند  قرار  تأکید  مورد 
واقعیت افزوده و ابزار مستقل اشاره کرد که به احتمال زیاد دارای بازارهای 
مصرفی بزرگی هستند و نشان می دهند که چین از مزایای خود در هر دو نوع 
صنایع مبتنی بر کارآیی و صنایع مشتری محور در این فناوری های نوین بهره 
می برد و این پتانسیل را دارد که در نوآوری پیشگام باشد و در زمره رهبران 
سهم بازار جهانی قرار گیرد. موفقیت شرکت دی جی آی در بازار مصرفی هواپیمای 
بدون سرنشین با برخورداری از 70 درصد از سهم جهانی منطبق با بررسی مکنزی است. در 
هوش مصنوعی، رقابت بین ایاالت متحده و چین به حدی نزدیک است که این مطلب که 
»آیا چین به سرعت به ایاالت متحده می رسد یا خیر، مورد بحث شدید و اختالف در ایاالت 
متحده است. اندرو انجی1 دانشمند مشهور در شرکت بایدو اظهار داشت که ایاالت متحده 
ممکن است چنان کوته نظر و خودرأی باشد که نتواند به سرعت رقابت چین پی ببرد«. در 
زمینه رباتیک صنعتی پیشرفته، چین با ارتقای بازار و سرمایه گذاری ثابت خود سعی دارد که 
باالخره در زمینه طراحی و تولید رباتیک پیشگام شود. با توجه به جایگاه پیشتاز جهانی چین 

1. Andrew Ng 
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در زمینه نوآوری در بسیاری از صنایع و همچنین با توجه به تأکید همگانی و مقیاس گسترده 
چین بر توسعه علم و فناوری، بی پروایی خواهد بود که درباره پیشرفت مستمر چین حتی در 
حوزه هایی که در حال حاضر پیشگام نیست، شرط بندی کنیم. نکته دیگر این است که تأکید 
همگانی و بلند مدت چین بر نوآوری و مهارت در تولید پیشرفته ممکن است چین را به بازار 
مقصد جذابتری برای فناوری های نوین به ویژه فناوری های سخت افزاری تبدیل کند. زیرا 
در ایاالت متحده تمایل کمتری به سرمایه گذاری در فناوریهای غیر نرم افزاری وجود دارد و 

همچنین اکوسیستم توسعه و تولید این فناوری ها در ایاالت متحده کمتر است. 

)DoD(1 مفاهیم ضمنی برای وزارت دفاع

برتری نظامی ایاالت متحده از زمان جنگ جهانی دوم مبتنی بر مقیاس اقتصادی و برتری 
فناورانه آن بوده است. وزارت دفاع ایاالت متحده با توجه به اندازه اقتصاد این کشور این 
امکان را دارد که ساالنه 600 میلیارد دالر هزینه کند )در حالی که تنها 3 درصد از تولید 
ناخالص داخلی در سال 2016 را دربر گرفته است( که برابر با مجموع مخارج هشت کشور 
میلیارد   215 هزینه کرد  با  چین   ،2016 سال  در  است.  دفاع  حوزه  در  جهان  بعدی  بزرگ 
دالری، دومین کشور بزرگ جهان از نظر هزینه کرد خود در حوزه دفاع به شمار می آمد 
که نسبت به سال قبل 47 درصد افزایش داشت و این در حالی است که هزینه کرد دفاعی 

ایاالت متحده ثابت بوده است. 

و  اولین  شامل  جبرانی  راهبردهای  مجموعه  متحده،  ایاالت  فناورانه  برتری  به  توجه  با 
دومین راهبرد جبرانی تدوین شده است و در حال حاضر وزارت دفاع درصدد حفظ برتری 

فناوری در سومین راهبرد جبرانی خود می باشد.

هدف چین مبنی بر تبدیل اقتصاد خود به اقتصاد برتر جهانی، همراه با تاکید بر انتقال 
مسائل  می باشد.  متحده  ایاالت  با  راهبردی  عمده  رقابت  یک  منزله  به  نوآوری  و  فناوری 

متعددی در این زمینه مطرح است:

تغییر و تحوالت چین مبنی بر تبدیل این کشور به تولیدکننده جهان بدان معنا است . 1

1. Department of Defense



31 راهبرد انتقال فناوری چین

که زنجیره های عرضه بیشتری متعلق به چین هستند که برای فناوری و عملیات نظامی 
به عنوان مثال، شرکت صنعت هواپیماسازی  ایاالت متحده خطراتی را دربر دارد. 
چینAVIC( 1( یک شرکت هوافضا و دفاعی تحت مالکیت دولت چین است که 
را  متحده  ایاالت  نظامی  هواپیمای  زنجیره عرضه  قطعات کلیدی  در حال حاضر، 
تولید می کند.عالوه بر این، از آنجا که صنعت نیمه رسانای مبتنی بر ایاالت متحده بر 
طرح های با کیفیت متمرکز است و طرح های قدیمی تر و کم کیفیت را به خارج از 
کشور انتقال می دهد، صنعت نیمه رسانای چین در حال حاضر درصد قابل توجهی 
از عرضه تراشه های قدیمی مورد استفاده در تعمیر و نگهداری هواپیماهای نظامی 
ایاالت متحده و همچنین تجهیزات طراحی شده طی 40 سال قبل که هنوز کاربرد 

دارند را کنترل می کند.

چین فناوری های کلیدی متعددی مانند طراحی موتور جت را هدف قرار داده است . 2
از  راستای  در  و  انجامید  متحده خواهد  ایاالت  فعلی  نظامی  برتری  به کاهش  که 
بین بردن شکاف موجود، به طور فعاالنه درصدد کسب و خرید سهام شرکت های 

ایاالت متحده است. 

جاسوسی صنعتی و سرقت سایبری چین با توجه به عدم سرمایه گذاری کافی ایاالت . 3
اقدامات  این  از  جلوگیری  به  مربوط  برنامه های  و  انسانی  نیروی  زمینه  در  متحده 
قابل مالحظه ای امکان پذیر  به میزان  فناوری را  انتقال  امر  این  ادامه دارد.  همچنان 

می سازد.

سرمایه گذاری . 4 و  خصوصی  سرمایه گذاری  طریق  )از  چین  سرمایه گذاری  راهبرد 
شامل  متحده(  ایاالت  شرکت های  سهام  خرید  و  اکتساب  همچنین  و  خطرپذیر 
آینده  دهه  چند  برای  نوآوری  منابع  زیاد  احتمال  به  که  است  بنیادی  فناوری های 
محسوب می شوند: هوش مصنوعی، وسایل نقلیه مستقل، رباتیک، واقعیت افزوده 
و مجازی، ویرایش ژن و... . در نتیجه، چین به نوآورِی مبتنی بر ایاالت متحده در 
حوزه های مشابه و به طور همزمان دسترسی پیدا می کند و بدین ترتیب، می تواند 
1. Aviation Industry Corporation of China
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یک  در  چینی ها  که  هنگامی  این،  بر  عالوه  کند.  نفی  را  متحده  ایاالت  مزایای 
پیشرفته  فناوری  توسعه  زمینه  در  که  می کنند  سرمایه گذاری  اولیه  مرحله  شرکت 
فعالیت دارد، از فرصتی برخوردار می شوند که به ضرر ایاالت متحده تمام می شود. 
با وزارت دفاع امریکا،  بالقوه برای اهداف کار کردن  زیرا چنین شرکتی به طور 

ناحیه ورود ممنوع محسوب می شود. 

به غیر از تهدید ناشی از سرمایه گذاری، تمرکز ملی چین بر پروژه های عظیم کشور . 5
)همانند برنامه فضایی ایاالت متحده در دهه 1960 برای توسعه فناوری و همچنین 
ایجاد تقاضا برای فناوری( نیز مکمل هزینه کرد نظامی فزاینده این کشور است. زیرا 
در این شرایط چین می تواند در زمینه تولید و بهبود فناوری های جدید برای کاربرد 

عملی تجربه کسب  کند.

وزارت دفاع ایاالت متحده در حال حاضر جهت حفاظت از فناوری های نوظهور . 6
موافقت نکرده است، اگرچه اقدامات گسترده ای در زمینه کنترل صادرات با هدف 
جلوگیری از انتقال محصوالت فناوری به کشورهای رقیب ایاالت متحده صورت 

گرفته است. 

و  حفاظت  کانون  عنوان  تحت  که  اقداماتی  راستای  در  متحده  ایاالت  دفاع  وزارت 
فناوری های حیاتی  از  بهره برداری اکتساب مشترکJAPEC( 1( شناخته می شود، فهرستی 
را در سال 2016 تهیه کرده است. »هماهنگی اقدامات حفاظتی در تمام بخش های وزارت به 
منظور کاهش کنش گرایانه خسارات و بهره گیری از فرصت های موجود جهت جلوگیری 
مأموریت  به خطر می اندازند«،  را  متحده  ایاالت  نظامی  مزیت  رقیبانی که  مزیت  و حذف 
کانون حفاظت و بهره برداری اکتساب مشترک به شمار می آید. این مرکز در زمینه شناسایی 
برنامه های مهم اکتساب و فناوری هایی که باید از آنها محافظت شود فعالیت دارد. همچنین، 
آسیب پذیری های ناشی از خسارات شناخته شده را ارزیابی کرده و ساز و کارهای پیشرفته 

حفاظتی را اجرا می کند.

1. Joint Acquisition Protection & Exploitation Cell
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به حفاظت دارند و  نیاز  فناوری هایی که در وزارت دفاع  تثبیت   به منظور  این حال،  با 
تعیین اینکه که کدام یک از این فناوری ها مهمتر هستند، اقدامات زیادی باید صورت گیرد. 
کانون مذکور، نظام قوی کنترل صادرات دولت را تکمیل می کند که به منظور تبعیت از 
راستای  در  سیاسی  اقدامات  سایر  و  تحریم ها  معامله،  تجاری، محدودیت  موافقت نامه های 

تحقق امنیت ملی و اهداف سیاست خارجی ایاالت متحده طرح ریزی شده اند.

به وزارت دفاع در شناخت  برای کمک  فناوری  نقشه چشم انداز  نهایت، هیچگونه  در 
فناوری های  یا  و  برنامه های کاربردی  از  برای حافظت  نیاز  مورد  اصلی  مؤلفه  فناوری های 
نیمه رسانا  فناوری  مثال،  به عنوان  ندارد.  اکتساب وجود  برنامه های  استفاده در  نهایی مورد 
و  اساسی  قابلیت های  از  حفاظت  برای  که  می شود  محسوب  اصلی  مؤلفه  فناوری  امروزه 

تفکیک ناپذیر تقریباً تمام برنامه های اکتساب مورد نیاز خواهد بود.

بنیادی مانند هوش مصنوعی، رباتیک،  این امر احتماالً در آینده در مورد فناوری های 
توافق در مورد حفاظت  با  پیشرفته و... صدق خواهد کرد.  نقلیه مستقل، علم مواد  وسایل 
افزوده  ارزش  نقشۀ  تعیین  جهت  فناوری  چشم انداز  یک  ایجاد  و  نوظهور  فناوری های  از 
فناوری ها )از مؤلفه ها تا کاربرد های نهایی(، دولت ایاالت متحده می تواند درمورد این که 
چه اکتساب هایی از طریق اصالح عملکرد کمیته سرمایه گذاری خارجی در ایاالت متحده 
نباید پذیرفته شود و همچنین در ارتباط با تخصیص منابع برای ممانعت از جاسوسی صنعتی 

یا سرقت سایبری، بسیار واضح تر عمل نماید.

ابزارهای متعدد چین برای انتقال فناوری

باتوجه به ماهیت استبدادی دولت چین، این کشور می تواند بر منابع تأکید نماید تا امکان 
انتقال گسترده دانش علمی و فناوری را فراهم آورد. به عالوه، چین در راستای اثربخشی 
بیشتر از طریق سیاست صنعتی مذکور در برنامه پنج ساله و سایر برنامه ها نسبت به هماهنگی 
شامل  شد،  داده  شرح  تاکنون  که  اصلی  ابزارهای  است.  کرده  اقدام  مختلف  منابع  این 
سرمایه گذاری در فناوری های مرحله اولیه و همچنین اکتساب و خرید شرکت  های خارجی 
است. هنگامی که این ابزار به صورت مجزا مورد بررسی قرار می گیرند، برخی از این روشها 
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ممکن است معمولی به نظر برسند و با روشهای مورد استفاده توسط کشورهای دیگر تفاوتی 
نداشته باشند. با این حال، هنگامی که با یکدیگر و همراه با منابع مورد استفاده توسط چین 
نظام  تخصیص  و  ایده، طراحی  بیانگر  آن ها  تلفیق  می گیرند،  قرار  بررسی  مورد 
مبتنی بر انتقال فناوری در مقیاس گسترده است. در جدول زیر این ابزار انتقال بر 
اساس مقیاس نسبی میزان فعالیت چین در ایاالت متحده در مقایسه با سایر کشورها مورد 
مقایسه قرار گرفته است و نشان داده شده است که میزان فعالیت چین در ایاالت متحده باعث 
شده است که فعالیت این کشور از فعالیتهای سایر کشورها در ایاالت متحده متمایز باشد. 
معموالً بغرنج ترین این ابزارهای انتقال فناوری شامل ابزارهای غیر قانونی یعنی سرقت علنی 

فناوری و مالکیت فکری است که برای چین بسیار مقرون به صرفه است.

ابزار انتقال فناوری چین از ایاالت متحده 
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فعالیت چین در ایاالت متحده نسبت به فعالیت سایر کشورها در ایالت 
متحده 

انتقال  اصلی  روش  و  منبع   8 خارجی،  شرکت های  خرید  و  سرمایه گذاری  بر  عالوه 
فناوری به شرح زیر وجود دارند: 

1- جاسوسی صنعتی 

چین همواره در برنامه جاسوسی صنعتی پیشرفته فعالیت داشته  است و فناوری های کلیدی 
و مالکیت فکری را جهت گسترش شرکتهای بازرگانی و حمایت از قهرمانان داخلی هدف 
قرار داده است. این امر اخیراً در حال افزایش است و چنانچه رندال کولمن1، معاون شعبه 
 53 جاسوسی  پرونده های  تعداد  داشت،  اظهار   2015 سال  در  آی  بی  اف  جاسوسی  ضد 
درصد در دو سال گذشته افزایش یافته است و همچنین، در بررسی 165 شرکت توسط اف 

بی آی، 95 درصد از این شرکتها چین را مجرم قلمداد کرده اند.

»خدمات جاسوسی چین مثل همیشه پویاست« و مبتنی بر ماهیت فراگیر مالکیت فکری 
و سرقت اسرار تجاری می باشد. مطابق گزارش اف بی آی، اتباع چینی که درصدد اشتغال 
در شرکتهای فناوری مورد نظر در ایاالت متحده هستند )شرکتهایی که دارای فناوری های 
داخلی«  »کارمندان  جزء  شرکتها  این  در  و  دارد(  نیاز  آن ها  به  چین  که  هستند  حساسی 
مجاز سرقت  غیر  طور  به  را  ارزشمند  فکری  مالکیت  بیشتری  میل  با  و  می شوند  محسوب 
کرده و انتقال می دهند، از دولت چین حقوق دریافت می کنند. خوشبختانه، محکومیت اتباع 
چینی و شهروندان تابعیت یافته برای جاسوسی صنعتی نیز در حال افزایش است و از سال 

1985، به میزان 10 برابر افزایش یافته است. 

این  برد  پی  بتوان  که  ندارد  وجود  روشی  هیچ  ولی  محکومیت ها،  افزایش  خالف  بر 
مشکل تا چه حد جدی است. میزان جاسوسی) از طریق برخی از روش های زیر( همواره 
در حال افزایش است و بدون منابع بیشتر مورد استفاده توسط اف بی آی و سازمانهای ضد 

جاسوسی وزارت دفاع، به دشواری می توان میزان جاسوسی را تعیین کرد. 

1. Randall Coleman 
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2- سرقت سایبری 

توانمندی های سایبری چین در جهان بسیار قوی است و احتماالً فقط روسیه و ایاالت 
متحده بر این کشور پیشی گرفته اند. اگرچه برخی اظهار داشته اند که موفقیت های چین در 
حوزه سایبری تاکنون بیشتر از اینکه گویای توانمندی های چین باشد، حاکی از آسیب پذیری 
سیستم  ایاالت متحده هستند. با این وجود، با توجه به آسیب پذیری بی تناسب ایاالت متحده 
انکار  امکان  و  به صورت دیجیتالی در دسترس است(  اطالعات زیادی  اینکه  به  توجه  )با 
ماهرانه به دلیل دشواری تعیین مجرم در حمالت سایبری، سرقت سایبری ابزار مطلوبی برای 
چین محسوب می شود. تعدادی وقایع درخور توجه و مستند شده سرقت  سایبری در پیوست 
8 شرح داده شده است که در واقع نمونه کوچکی از تعداد وقایع و مقیاس آن است. چنانچه 
مدیر عامل سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، کیت الکساندر1، به طور جالبی در سال 2012 به 
شورا اظهار داشته است، سرقت سایبری بیانگر »بزرگترین انتقال ارزش در طول تاریخ است«. 
در آن زمان چنین برآورد شده بود که شرکتهای ایاالت متحده 250 میلیارد دالر در سال 
از طریق سرقت مالکیت فکری و همچنین 114 میلیارد دالر به دلیل جرایم سایبری از دست 
می دهند که در مجموع به 338 میلیارد دالر در سال می رسد. ژنرال الکساندر هشدار داد که 

»این آیندۀ ماست که جلوی ما ناپدید می شود.«

مطابق گزارش شورای مالکیت فکری در سال 2013، ورایزن2 با همکاری 18 موسسه 
خصوصی و سازمان دولتی برآورد کرده است که: 

   96 درصد از جاسوسی سایبری جهان از چین نشأت می گیرد؛ 

   سرقت سایبری به خسارت فروش 100 میلیارد دالری و از دست دادن 2/1 میلیون 
شغل منجر می شود؛ 

   300 میلیارد دالر ارزش مالکیت فکری هر سال سرقت می شود. 

با توجه به اینکه چین میزان قابل توجهی نیروی انسانی را به فعالیتهای سایبری جهانی خود 

1. Keith Alexander 
2. Verizon 
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اختصاص می دهد، مقیاس خالص فعالیت این کشور در واقع باعث تمایز آن از سایر بازیگران 
کشورهای دیگر در زمینه حمالت سایبری شده است. معاون سابق بخش ضد جاسوسی اف 
بی ای در سال 2010 گزارش داد که چین 300.000-250.000 سرباز در ارتش آزادی بخش 
خلق چین3PLA( 1( را جهت جاسوسی سایبری مستقر کرده است. بخش دیگری از نیروهای 
مسلح )2PLA( دارای 50.000-30.000 نفر جاسوس است که در عملیات درونی فعالیت 
دارند. فعالیت سایبری چین تنها بر دستور کار امنیت ملی متمرکز نیست. در واقع، قسمت 
فکری  مالکیت  سرقت  در  اقتصادی  اهداف  از  حمایت  جهت  چین  سایبری  فعالیت   اعظم 
ارزشمند در راستای حمایت از انتقال فناوری چین به کار گرفته می شود. به عالوه، چین اخیراً 
دو قانون تحت عنوان قانون  ضد تروریسم2 و قانون امنیت سایبری3 را تصویب کرده است که 
با توجه به اینکه این قوانین جهت جمع آوری قانونی اطالعات بازرگانی حساس شرکتهای 

ایاالت متحده به کار برده می شوند، حائز اهمیت هستند. 

3- دانشگاه 

چین همواره تعداد روزافزونی از دانشجویان را به ایاالت متحده اعزام کرده است. در 
سال 2016، 328.000 نفر اتباع خارجی چینی در دانشکده ها و دانشگاه های ایاالت متحده      
متقاضیان  کل  چینی،  خارجی  اتباع  بودند.  تحصیل  مشغول  خارجی(  دانشجویان   

3
1 (

دانشجویان  این  مالی  کمک  به  متحده  ایاالت  آموزشی  نظام  می گرفتند.  دربر  را  خارجی 
خارجی به ویژه در مقطع کارشناسی متکی است. 

ایاالت متحده حاکی از  برنامه های علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات  به  آمار مربوط 
نسبت باالی دانشجویان خارجی است: 

   84 درصد از دانشجویان خارجی در مقاطع دکترا در رشته های علوم و مهندسی در 
سال های 2011-2001 مشغول تحصیل بوده اند؛ 

از  درصد   53 مهندسی،  داوطلبان  از  درصد   57 دکترا،  برنامه های  با  ارتباط  در    

1. People’s Liberation Army
2. Anti-terrorism Law
3. Cybersecurity Law
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دانشجویان  شامل  آمار  و  ریاضی  داوطلبان  از  درصد   50 و  کامپیوتر  علوم  داوطلبان 
خارجی بوده اند که نیمی از آن ها نیز چینی بوده اند. 

  54 درصد از ثبت اختراع صادر شده توسط دانشگاه ها به دانشجویان خارجی تعلق 
دارد. 

  45 درصد از دانشجویان دوره کارشناسی در رشته های علوم، فناوری، مهندسی و 
 این دانشجویان نیز از کشور چین هستند. 

3
1 ریاضیات خارجی هستند و 

با توجه به این داده ها می توان استنباط کرد که 25 درصد از دانشجویان فارغ التحصیل 
در رشته های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات شامل اتباع خارجی چینی هستند. از آنجا 
که این دانشجویان ویزای اقامت ندارند و نمی توانند پس از فارغ التحصیلی در ایاالت متحده 
بمانند، تقریباً تمام این دانشجویان دانش و مهارت های خود را برای کشور چین به ارمغان 
می آورند. با توجه به این که ارزش های فرهنگی مؤسسات آموزشی ایاالت متحده مبتنی بر 
تبادل باز و آزاد ایده هاست، دانشگاه محیط مناسبی برای یادگیری علم و فناوری محسوب 
می شود. در نتیجه، دانشجویان چینی در رشته علم و مهندسی غالباً در زمینه فناوری هایی تسلط 
پیدا می کنند که بعداً برای نظام های نظامی کلیدی به فناوری های بنیادی تبدیل می شوند و در 
طول زمان به نقض غیر عمدی قوانین کنترل صادرات ایاالت متحده منتهی می شوند. همزمان 
با محو شدن تمایز بین فناوری نظامی و مدنی، تحقیقات فارغ التحصیالن که برای امنیت ملی 
پیامدهای روزافزونی دربردارند، به طور اجتناب ناپذیری افزایش می یابند. به عالوه، از آنجا 
که روابط نزدیکی بین تحقیقات دانشگاهی و تحقیقات تحت حمایت مالی دولت از جمله 
تحقیقات صورت گرفته درآزمایشگاه های ملی وجود دارد، این نکته بسیار مهم است که 
اطمینان حاصل شود اتباع خارجی در زمینه تحقیقات حساسی که هزینه آن توسط دولت 

ایاالت متحده )از جمله وزارت دفاع( پرداخت می شود، فعالیت ندارند. 

شرکت های چینی به مؤسسات دانشگاهی ایاالت متحده با هدف ارتقای تحقیقات مشترک 
و جذب استعدادهای آتی مراجعه می کنند. به عنوان مثال، هاوائی با دانشگاه کالیفرنیا-برکلی1 

1. UC-Berkeley 
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با هدف انجام تحقیقات مشترک در زمینه هوش مصنوعی مشارکت کرده است. 

تعهد اولیه هاوایی شامل تأمین مالی 1 میلیون دالری در حوزه هایی نظیر یادگیری عمیق، 
می باشد.  کامپیوتر  و چشم انداز  طبیعی  زمان  پردازش  ماشینی،  یادگیری  تقویتی،  یادگیری 
اخیراً هاوایی به مؤسسه فناوری ماساچوست1 پیشنهاد گرنت برای تأسیس تأسیسات تحقیقاتی 

مشترک داده است. 

4- استفاده چین از منابع باز جهت پیگیری نوآوری خارجی

 جمع آوری و توزیع اطالعات علم و فناوری به عنوان اولویت ملی چین طی دهه های 
متمادی به شمار می آید. 

وجود  چین[  ]در  کشور  سراسر  در  فناوری  و  علم  اصلی  مؤسسه   412  ،1985 سال  تا 
تجزیه  تحقیق، جمع آوری،  زمینه  در  نفر کارمند  از 60.000  برخورداری  با  داشت… که 
و تحلیل، تلفیق، بسته بندی مجدد، محک زنی و مهندسی معکوس فعالیت داشتند. در سال 
فناوری در حوزه دفاع ملی2، مجموعه  و  »منابع و روش های کسب علم  1991، در کتاب 
منابع باز نظامی خارجی چین )تحت عنوان »راهنمای جاسوسی چین3«( به طور جامع شرح 
داده شده است که تمام انواع رسانه ها )از جمله اطالعات شفاهی که به دلیل به موقع بودن آن 
بهتر از اطالعات کتبی است( در آن جمع آوری شده و به صورت پایگاه داده در دسترس 
قرار داده شده است. از طریق سیستم های ملی و مبتنی بر اینترنت خدمات اطالعاتی علم و 
اختراع ها و گزارش های خارجی در 24  میلیون موجودی مجالت،   26 ،)NISS( فناوری4 
ساعت شبانه روز در اختیار عموم قرار داده می شود. بهره برداری چینی ها از اطالعات خارجی 
و منبع باز علم و فناوری، عملکردی نظام مند و مقیاس گسترده در راستای استفاده حداکثری 
اختراع ها،  تحلیل  و  تجزیه  فنی،  ادبیات  بررسی  شامل  و  می آید  شمار  به  متعدد  منابع  از 
نمونه های محصول مهندسی معکوس و بهره گیری از گفتگوها در جلسات علمی می شود. 

بدین ترتیب، مشکل هزینه و ریسک تحقیقات بومی برطرف می شود. 

1. Massachusetts Institute of Technology 
2. Sources and Methods of Obtaining National Defense Science & Technology Intelligence
3. China’s Spy Guide
4. National Internet-based Science & Technology Information Service Systems
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5- سازمان های انتقال فناوری چینی

در سطح ملی، در چین بیش از 12 سازمان وجود دارد که درصدد دسترسی به فناوری ها 
منابع  مخفی،  )خدمات  می دهند  توسعه  را  فناوری ها  این  که  هستند  خارجی  دانشمندان  و 
اداره  سرپرستی  تحت  سازمان ها  این  نمی شوند(.  گرفته  نظر  در  تدارکات  اداره های  و  باز 
نفر   440.000 ساالنه  فعالیت  دارند.  فعالیت   )SAFEA( خارجی1  صادرات  امور  دولتی 
اتباع  امور  اداره  است.  مذکور  اداره  موفقیت  از  در چین مصداقی  کارشناسان خارجی  از 
اداره دولتی  به عنوان سازمان مکمل  به شورای دولتی  چینی در خارجOCAO( 2( وابسته 
از  )اعم  خارج  در  چینی  اتباع  اختیار  در  را  فرصت  این  که  است  خارجی  صادرات  امور 
کنند.  حمایت  خود  اجدادی  کشور  از  که  می دهد  قرار  خیر(  یا  باشند  چین  ساکن  اینکه 
وزارت منابع انسانی و امنیت اجتماعی3 در زمینه استخدام کارکنان خارجی و انتقال فناوری 
خارجی فعالیت دارد و از جمله می توان به مرکز خدمات محققان و کارشناسان خارجی4 
تحصیل  مشغول  کشور  از  خارج  در  که  چینی  دانشجویان  با  تعامل  جهت  که  کرد  اشاره 
هستند، تأسیس شده است. وزارت علم و فناوری نیز منافع قابل توجهی را به کسب فناوری 
خارجی اختصاص داده است که از جمله می توان به 135 نفر از کارکنان در سفارتخانه ها و 

کنسول های خارج کشور اشاره کرد. 

مرکز خدمات محققان و کارشناسان خارجی از انجمن های بسیاری از دانشگاه ها که به 
عنوان ابزار سازماندهی شده برای انتقال فناوری به چین حمل می کنند، حمایت می کند. در 
بسیاری از برنامه های ملی نیز سازمانهای مکمل شهری و استانی سازماندهی شده اند که بیشتر 
از اینکه در سطح ملی مزایایی دربر داشته باشند، به طور ویژه بر مهارتها و استعدادها متمرکز 
هستند. این سازمانها امکان دسترسی به اتاقهای مذاکره و گفتگو، مترجمان رایگان، کارکنان 
کارشناسان  بین  جلسات حضوری  و  اختصاصی  انتقال«  »مراکز  سفر،  مقدمات  تهیه  جهت 
ارتقای  امکان  می آورند. همچنین، چین  فراهم  را  چینی  نمایندگان شرکت های  و  فناوری 

1. State Administration of Foreign Experts Affairs
2. Overseas Chinese Affairs Office
3. Ministry of Human Resources and Social Security 
4. Overseas Scholars and Experts Service Center 
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مبادالت »فرد به فرد1» را از طریق شبکه سازمانهای غیر دولتی )به عنوان مثال مرکز تبادل 
علم و فناوری چین2 و انجمن تبادل بین المللی کارکنان چین3( فراهم می آورد تا کارشناسان 
دولت  رسمی  مقامات  با  فناوری  مستقیم  به اشتراک گذاری  بالقوه  خطرات  از  را  خارجی 

جمهوری خلق چین دور نگه دارند. 

6- مراکز تحقیقاتی چین در ایاالت متحده جهت دسترسی به استعداد 
و دانش 

به  نسبت  که  دارند  وجود  چینی  شرکتهای  از  روزافزونی  نمونه های  حاضر،  حال  در 
تأسیس مراکز تحقیقاتی جهت دسترسی به استعداد و فناوری ایاالت متحده اقدام کرده اند: 

  در سال 2013، شرکت بایدو نسبت به تأسیس مؤسسه ای برای یادگیری عمیق در 
سیلیکون ولی اقدام کرد تا بتواند با گوگل، اپل، فیس بوک و سایر شرکت ها از نظر 
سابق  مدیر  اخیراً  شرکت  این  کند.  رقابت  مصنوعی  هوش  رشته  در  بااستعداد  افراد 
میکروسافت کوئی لو4 را به عنوان رئیس گروه و مدیر ارشد عملیات استخدام کرده 

است. وی معمار راهبرد هوش مصنوعی و بوت ها در میکروسافت بوده است. 

  مرکز نوآوری گوآن کان )ژونگ(5 نمونه دیگری است که در ماه می 2016 در 
سیلیکون ولی افتتاح شده است. 

  تک کد6 نوع جدیدی از مراکز تحقیقاتی است: چنانچه در وب سایت آن تصریح 
شده است، یک شبکه کارآفرینان »متعهد می شوند که مرزهای جغرافیایی را در هم 
بشکنند و نابرابری های بالقوه جهت همکاری های بین المللی را از بین ببرند«. تک کد 
به عنوان شبکه  کارآفرینان شامل نظام مراکز رشد )»استارت آپ های بدون مرز«( در 
سراسر جهان )پکن، شانگهای، شنژن، گوآن، سیلیکون ولی، سئول، تل آویو و برلین( 
مالی  تأمین  با  بر توسعه چین و  تأکید  با  را  است که پلت فرم توسعه آنالین پروژه ها 
1. “people to people” exchanges
2. China Science and Technology Exchange Center
3. China Association for the International Exchange of Personnel
4. Qi Lu
5. Zhong Guan Cun (ZGC( Innovation Center
6. TechCode 
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دولت چین ارتقا می دهد. 

   به عالوه، مراکز تحقیقاتی متعددی در راستای ارتقای محیط زیست پایدار و انرژی 
ایاالت  انرژی پاک  به مرکز تحقیقاتی  به عنوان مثال می توان  پاک وجود دارند که 

متحده-چینUERC( 1( اشاره کرد.

7- انجمن های مستقر در ایاالت متحده با حمایت مالی دولت چین

نظیر مهندسان چینی سیلیکون ولی2 )6000 عضو(،  انجمن های حرفه  ای  تعداد زیادی   
انجمن علم و فناوری هوا یوانHYSTA( 3( و انجمن علم و فناوری چین4 )CAST( وجود 
علم  طرفدار  گروه های  تعداد  بیشترین  می آورند.  هم  گرد  را  چینی  مهندسان  که  دارند 
هستند.  مستقر  ولی  سیلیکون  در  ویژه  به  و  کالیفرنیا  در  متحده  ایاالت  در  چین  فناوری  و 
قانونی محسوب  نیمه  و  قانونی  غیر  قانونی،  شیوه های  برای  )متمرکز(  بستر  ولی  »سیلیکون 
با  دارند«.  قرار  متحده  ایاالت  قانون  در  شده  تعیین  آستانه  از  پایین تر  دقیقاً  که  می شود 
به شمار می آیند، چین  اصلی  اهداف  از  انجمن های حرفه ای که یکی  این  از  برخورداری 
برنامه های متعددی نظیر »برنامه  تاوزند تلنت5« را اجرا کرده است تا از طریق جذب مهندسان 
چینی با پیشنهاد پیشرفت شغلی به آنها، افزایش حقوق و مزایا، ظرفیت اجرای تحقیقات پایه 
یا سرپرستی آزمایشگاه های توسعه خود در چین بتواند این فناوری را به کشور انتقال دهد. 
چین قصد دارد 500.000 نفر از دانشجویان و محققان چینی در خارج از کشور را تا سال 
2015 به کشور خود برگرداند. برنامه »اسپرینگ الیت« نمونه دیگری است که به موجب 
آن به دانشمندان و مهندسان چینی در خارج از کشور حقوق پرداخت می شود تا به مدت 
کوتاهی جهت ارائه خدمات سودمند به کشور خود برگردند. آموزش، تبادل دانشگاهی یا 
کار در آزمایشگاه های تحت حمایت مالی دولت از جمله این خدمات محسوب می شوند. 
تطبیق  امکان  تا  است  درباره محققان چینی  داده جهانی  پایگاه  برنامه شامل  این  به عالوه، 

نیازهای فناوری خاص با ذخایر استعدادهای خارج از کشور میسر باشد. 
1. U.S.-China Clean Energy Research Center
2. Silicon Valley Chinese Engineers 
3. Hua Yuan Science & Technology Association 
4. Chinese Association for Science and Technology
5. Thousand Talents Program
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حمایت  فناوری  انتقال  از  مستقیماً  متحده،  ایاالت  به  چین  دیپلماتیک  مأموریت های 
طیف  تسهیل  به  نسبت  کنسول گری  یا  سفارتخانه  رسمی  مقامات  واقع،  در  و  می کنند 
گسترده ای از گردهمایی های تحت حمایت سرمایه گذاران ایاالت متحده و دولتهای محلی 
در راستای ارتقای سرمایه گذاری چین اقدام می کنند. در ادامه، 7 نمونه از این گردهمایی ها 

نام برده شده است. )این گردهمایی در پیوست 9 شرح داده شده اند(.  

  گردهمایی نوآوری و کارآفرینی سیلیکون ولیCVIEF( 1(؛ 

  دمو چین2؛ 

  گردهمایی آینده سیلیکون ولی- چین3 

  سیلیکون ولی چین 

)GCSF( 4 شعبه جهانی سانفرانسیسکو  

  نشست سرمایه گذاری خطرپذیر ایاالت متحده - چین و نمایشگاه استارت آپ5 

)CASPA( 6انجمن کارشناسان ریز پردازشگر چینی – آمریکایی  

اطالعیه مربوط به برگزاری این انجمن ها و برنامه ها غالباً توسط »یوناید فرانت7« کنترل 
می شود که شعبه تبلیغاتی دولت چین برای ترویج تصویر مثبت نسبت به چین و فرهنگ چین 

در سراسر جهان محسوب می شود.

شرکتهای  خصوصی،  سرمایه گذاری  فنی  مهارت  ارتقای   -8
سرمایه گذاری، بانکهای سرمایه گذاری و شرکتهای حقوقی ایاالت متحده

سرمایه گذاری  متحده، شرکت های  ایاالت  در  چین  سرمایه گذاری  افزایش  با  همزمان 
که  متحده  ایاالت  حقوقی  شرکتهای  یا  سرمایه گذاری  بانکهای  با  همکاری  طریق  از  آن 

1. Silicon Valley Innovation and Entrepreneurship Forum
2. DEMO China
3.Silicon Valley-China Future Forum 
4. The Global Chamber San Francisco
5. U.S.-China VC Summit & Startup Expo
6. Chinese American Semiconductor Professionals Association
7. United Front



راهبرد انتقال فناوری چین44

تخصص  و  مهارت  افزایش  به  نسبت  هستند،  برخوردار  روزافزون  تجارت  مزایای  از 
با شرکتهای سرمایه گذاری  اینکه چین  به  توجه  با  اقدام کرده اند.  معامالت  زمینه  در  خود 
خطرپذیر یا سرمایه گذاری خصوصی ایاالت متحده جهت سرمایه گذاری در این معامالت 
همکاری می کند، این شرکتها از مزایای ارزش روزافزون حقوق ناشی از سرمایه1 در این 

سرمایه گذاری ها برخوردار می شوند. 

نحوه  درباره  چینی  شرکتهای  به  متحده  ایاالت  حقوقی  شرکت های  از  زیادی  تعداد 
سازماندهی معامالت جهت افزایش احتمال تأیید رسمی آن ها توسط کمیته سرمایه گذاری 
تنظیم  به  نسبت  همچنین  مشورتی  سازمانهای  می دهند.  مشاوره  متحده  ایاالت  در  خارجی 
قراردادهای کاهش خطرات امنیت ملی جهت افزایش احتمال تأیید رسمی معامالت توسط 
کمیته سرمایه گذاری خارجی در ایاالت متحده اقدام کرده اند. همزمان با افزایش قابل توجه 
سرمایه گذاری چین طی سه سال اخیر، سطح مهارت این کشور در زمینه معامالت نیز رشد 

قابل توجهی یافته است. 

چگونه این ابزارهای متعدد با یکدیگر برای اثربخشی هماهنگ به کار 
برده می شوند؟ 

و  اقتصادی  فعالیت های  برنامه ریزی  زمینه  در  بیشتر  آنجا که حزب کمونیست چین  از 
حمایت از شرکتها فعالیت دارد )نه تنها از طریق شرکتهای تحت مالکیت دولت، بلکه از 
طریق حمایت از قهرمانان ملی مانند هاوایی که در سطح جهانی از آن ها حمایت می کند(، 
منظور  به  فناوری  انتقال  ابزارهای  به موازات سایر  بیشتری جهت سرمایه گذاری  هماهنگی 
برنامه های مستند وجود دارد. مقیاس  اقتصادی گسترده تر و تصریح شده در  اهداف  تحقق 
اقتصاد چین چنان گسترده است که عمدتاً امکان هماهنگی همه موارد وجود ندارد. البته، با 
توجه به اهمیت و میزان کنترل سیاسی توسط حزب کمونیست این اطمینان حاصل می شود 
که سرمایه گذاری ها هم سو با اهداف ملی بوده و صرفاً مبتنی بر منفعت تجاری نمی باشند. 
بسیاری از شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر چینِی تحت بودجه دولتی بر کسب تجربه 

در زمینه فناوری های پیشرفته و جذب استعدادها و نه فقط کسب درآمد متمرکز هستند. 
1. Equity stakes 
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نمونه های کافی وجود ندارند که به طور قطعی نشان داده شود که کتابی استاندارد وجود 
معدودی  نمونه های  البته،  است.  استفاده  مورد  ابزارهای  تمامی  از  تلفیقی  حاوی  که  دارد 
وجود دارند که در آنها تعدادی از این ابزارهای انتقال فناوری همراه با یکدیگر به کار برده 
آن،  موجب  به  که  هستند  هدفمندی  سایبری  از حمالت  مستند حاکی  نمونه های  شده اند. 
ابتدا حوزه فناوری و مالکیت فکری ارزش و همچنین بخش هایی از شرکت که دارای آن 
فناوری هستند، مورد شناسایی قرار می گیرند و سپس، سرقت سایبری یا جاسوسی صنعتی 
ارقام  چین،  سایبری  مهاجمان  دیگر،  مثالی  در  می گیرد.  فناوری صورت  آن  سرقت  برای 
فروش شرکت را دستکاری می کنند تا نقطه نظر آن شرکت نسبت به خود را تضعیف کنند و 
احتمال پذیرش پیشنهاد خرید از شرکت چینی را افزایش دهند. به عنوان مثال، مشتری چینی 
به شرکت دولتی سفارشات بزرگی می دهد و سپس سفارش خود را لغو می کند تا نتایج یک 
شرکت را به عنوان شگفتی بازار تضعیف نمایند. در نهایت، به مثالی از استارت آپ سیلیکون 
نام علی بابا عنوان یکی از  به  نام کوئیکسی1 توجه کنید که به سرمایه گذار بزرگی  به  ولی 
با  به آن داده است.  بازارچین را  به  اتکا می کند که قول دسترسی  مهم ترین مشتریان خود 
این حال، علی بابا از پرداخت هزینه قرارداد خرید به شرکت کوئیکسی جهت تأمین فناوری 
می کند.  امتناع  علی بابا  عملیاتی  نظام  در  کاربردی  برنامه های  در  جستجو  برای  تخصصی 
سپس، علی بابا از مزیت مشکل نقدینگی جهت مذاکره درباره شرایط مطلوب سرمایه گذاری 
بهره می برد و بدین ترتیب از موقعیت بهتری برخوردار می شود تا در آینده پیشنهاد خرید 
فناوری با شرکت بدهد. از این رو، چین در صورت استفاده از مجموعه ای از ابزارهای انتقال 

فناوری می تواند نسبت به استفاده از یک ابزار واحد، به موفقیت بیشتری دست یابد. 

امور  ایاالت متحده- چین2، یک حسابرس  امنیت  اقتصادی و  بازنگری  از شورای  قبل 
)عملیات  کمپین ها  از  مجموعه ای  چین  که  داد  گواهی  ضدجاسوسی  تحلیلگر  و  قضایی 
است  کرده  بررسی  وی  که  خاصی  صنایع  و  می کند  اجرا  را  بزرگ(  مقیاس  در  هدفمند 
و  هاوائی  مانند  جهانی  قهرمانان  بهره بردارِی  )برای  ارتباطات  و  شبکه  تجهیزات  جمله  از 
زد تی ای(، امنیت اطالعات، نیمه رساناها، رسانه و سرگرمی و فناوری مالی را هدف قرار 
1. Quixey
2.U.S.-China Economic and Security Review Commission  
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برای  ابزارهای مذکور  از  بسیاری  از  را طرح ریزی کرد که در آن  فرآیندی  می دهد. وی 
هدف گیری، بررسی و یا کاربرد فناوری های کلیدی در شرکتهای چینی استفاده می شود. 
وی این فرآیندها را به عنوان کمپین های اقتصادی- سایبری توصیف کرد که کمپین هایی 
پیوسته و قوی هستند که صبورانه اجرا می شوند و شامل اجرای همزمان طیف گسترده ای 
از روش های قانونی و غیر قانونی افراد و سازمانها هستند. بدون برخورداری از حمایت قابل 
توجه دولت ایاالت متحده، رقبای آمریکایی مورد نظر فرصت محدودی برای دفاع یا رقابت 

موثر در آینده دارند. 

ابزارهای دولت ایاالت متحده جهت ممانعت از انتقال فناوری

1-کمیته سرمایه گذاری خارجی در ایاالت متحده تنها ابزار موجود برای 
کنترل سرمایه گذاری های خارجی است که برای انتقال فناوری حساس به 
رقبا به کار برده می شوند. البته این کمیته با چنین هدفی طراحی نشده است 
و صرفًا تاحدی موثر واقع شده است. کمیته مذکور به حکم قانون سرمایه گذاری 
کارگروه  یک  به  آن  موجب  به  که  شد  تأسیس   )FINSA(  20071 ملی  امنیت  و  خارجی 
در  خارجی  سرمایه گذاری های  پیامدهای  بررسی  به  تا  شد  داده  اختیار  رسماً  میان سازمانی 
عنوان  به  خزانه  وزارت  بپردازد.  کشور  ملی  امنیت  برای حفظ  متحده  ایاالت  شرکت های 
سازمان اصلی در میان 14 سازمان شرکت کننده محسوب می شود. 9 سازمان عضو رأی دهنده 
ایاالت  نماینده تجاری  دفتر  بازرگانی،  امور خارجه، وزارت  شامل وزارت خزانه، وزارت 
متحده، دفتر سیاست علم و فناوری، وزارت دفاع، وزارت امنیت ملی، وزارت دادگستری 
و وزارت انرژی می باشند. اگرچه ارائه گزارش مربوط به معامله داوطلبانه است، ولی کمیته 
سرمایه گذاری خارجی در ایاالت متحده به معامالتی به غیر از معامالتی که به طور داوطلبانه 
ارائه می شوند، نظارت دارد و می تواند هریک از این معامالت را مورد بررسی قرار دهد. کمیته 
مذکور ملزم است که برای معامالت مورد بررسی، یک مجوز در بازه زمانی کوتاه مدت ارائه 
نماید: طی 75 روز مگر اینکه بررسی ریاست جمهوری مورد نیاز باشد که در این صورت، 

90 روز برای بررسی و ارائه توصیه های ریاست جمهوری در نظر گرفته می شود. 

1. Foreign Investment and National Security Act of 2007 
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بنا به اذعان افرادی که در فرآیند کمیته فعالیت دارند، کمیته مذکور ابزار چندان موثری 
که  آنجا  از  و  است  نشده  طراحی  فناوری  انتقال  روند  کاهش  با هدف  کمیته  این  نیست. 
از حوزه اختیارات  به حق کنترل سهامداران خارجی منتهی نمی شوند، فراتر  معامالتی که 
معامالت  از  بسیاری  انواع  می کند.  بررسی  را  مهم  معامالت  از  برخی  فقط  است،  کمیته 
دارایی های خریداری شده  و  اقلیت  سرمایه گذاری های  مشترک،  سرمایه گذاری های  نظیر 
کنترل  حق  به  ولی  هستند،  موثر  فناوری  انتقال  برای  که  دارند  وجود  ورشکستگی ها  از 

سهامداران خارجی منجر نمی شوند و بنابراین خارج از حوزه اختیار کمیته مذکور هستند. 

بررسی  نوسازی  قانون   )D- CA(2فینستین و   )R-TX( کرنین1  سناتور   2017 سال  در 
آن، حوزه  موجب  به  که  معرفی کردند  را   )FIRRMA( سرمایه گذاری خارجی3  ریسک 
کلیدی  انواع  سایر  و خرید شرکت،  اکتساب  بر  عالوه  و  یافت  کمیته گسترش  اختیارات 
قرار گرفت.  اختیارات کمیته  نیز در حیطه  منتهی می شدند،  فناوری  انتقال  به  معامالت که 
این قانون مورد حمایت گسترده ای در وزارتخانه ها قرار گرفت که به عنوان مثال می توان 
وزارت  و  بازرگانی  وزارت  خزانه،  وزارت  دفاع،  وزارت  سفید،  کاخ  دولتی  بیانیه های  به 

دادگستری اشاره کرد. 

حجم کار کمیته مذکور به سرعت در حال افزایش است. کمیته حدود 150 معامله را در 
سال مورد بررسی قرار می دهد و البته تعداد این معامالت در حال افزایش است. هم زمان، 
تعداد معامالتی که پیامدهایی برای امنیت ملی در بردارند نیز در حال افزایش است و در حال 
حاضر، بیشترین تعداد معامالت مورد بررسی توسط کمیته شامل خریدهای چینی از شرکتها 
درنظر  اختصاصی  بودجه  کمیته  بررسی های  برای  کنگره  است.  آمریکایی  دارایی های  یا 

نگرفته است و بدین ترتیب این فرآیند کلیدی باید با بودجه های فعلی سازمان اجرا شود. 

مطابق قانون پیشنهادی نوسازی بررسی ریسک سرمایه گذاری خارجی، ضرورت افزایش 
منابع برای رسیدگی به تعداد فزاینده پرونده های کمیته لحاظ شده است. نقاط قوت و نقاط 

ضعف فرایند فعلی کمیته در پیوست 10 مورد بررسی قرار گرفته است. 
1. Senators Cornyn 
2. Feinstein
3. Foreign Investment Risk Review Modernization Act
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2- کنترل های صادرات جهت جلوگیری از انتقال فناوری ها یا محصوالت حساس 
به رقبا طرح ریزی شده اند. عماًل مشکالت متعددی وجود دارند که از استفاده از کنترل های 
صادرات جهت ممانعت از انتقال فناوری به رقبا نشأت می گیرند. 1( کنترل صادرات غالباً 
در زمینه تعیین فناوری های بنیادی، گذشته نگر هستند و بیشتر کنترل های صادرات به جای 
به طور  بر محصوالت متمرکز هستند. 2( مسئولیت کنترل های صادرات  فناوری های کلی 
امور  وزارت  توسط  کنترل ها  از  برخی  و  است  شده  محول  مختلفی  متصدیان  به  پراکنده 
خارجه و برخی توسط وزارت بازرگانی صورت می گیرند و وزارت دفاع نقش مشورتی را 
ایفا می کند. 3( در ارتباط با فناوری هایی که مرکز توجه سرمایه گذاری خطرپذیر هستند 
)قبل از تولید هرگونه محصوالت خاص یا سالح های نظامی(، کنترل های صادرات معموالً 
مؤثر واقع نشده اند. عدم اثربخشی عمدتاً به این دلیل است که پیش بینی نشده است که این 
کاری  چنین  برای  هم  سیاسی  اراده  و  گیرند  قرار  صادرات  کنترل  فهرست  در  فناوری ها 
وجود ندارد. به عبارت دیگر، در صورت توافق وزارت دفاع، وزارت امور خارجه و وزارت 
بازرگانی درباره انواع فناوری هایی که باید تحت حفاظت قرار بگیرند، حق اختیار کنترل های 
کنترل های  با  انطباق  رعایت  که  آنجا  از  این حال،  با  بود.  مناسب خواهد  و  بجا  صادرات 
صادرات وظیفه شرکت ها محسوب می شود، این سؤال مطرح است که آیا شرکتهای فناوری 
مرحله اولیه با کنترل ها آشنا هستند و یا اینکه منابعی را در مورد شرایط تجارت بین دو یا چند 

کشور در اختیار دارند تا بتوانند این مشکل بغرنج را مدیریت کنند. 

اداره صادرات آمریکاEAR( 1( و  اگرچه در فهرست های صادرات محدود )مقررات 
فهرست کنترل تجارت CLL 76( 76(، مقررات مربوط به فناوری های مبتنی بر نرم افزار نظیر 
هوش مصنوعی قید شده است، ولی کنترل یک فناوری گسترده در جامعه سرمایه گذاری 
و فناوری که بزرگترین بازارها برای اهداف بازرگانِی بی خطر طراحی شده اند، بسیار بحث 
برانگیز خواهد بود. در واقع، هنگام نوشتن کنترل های صادرات جهت تسهیل بیشتر صادرات 
ایاالت متحده به ویژه صادرات فناوری هایی که در خارج از ایاالت متحده موجود هستند، 
چنانچه  شوند.  مشخص  دقیق  طور  به  حتی االمکان  فناوری ها  تا  می شود  وارد  زیادی  فشار 

1. Export Administration Regulations 
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از سرمایه گذاری خارجی در  نشان می دهد، مطابق مقررات  ایده سرمایه گذاری خطرپذیر 
شرکتهای بذر یا مرحله اولیه جلوگیری نمی شود ) و یا حتی ممنوعیتی اعمال نمی شود(. به 
عالوه، در حیطه اختیارات مقامات اجرایی کنترل صادرات نیست که به طور موثر جویای 
شرکت هایی باشند که فناوری های جدید را توسعه می دهند و یا اینکه در مورد ارتباط بین 
سرمایه گذاران و کارمندان یک استارت آپ تحقیق کند. در نهایت، کنترل های صادرات در 
صورتی موثرتر واقع می شوند که تالش بین المللی برای محافظت از فناوری صورت گیرد. 
در غیر این صورت، توسعه سریعتر فناوری در خارج از ایاالت متحده به مدد سرمایه گذاری 
خارجی توسط یک کشور هم پیمان، عواقب ناخواسته ای را در پی دارد. در صورتیکه یک 
فناوری دو منظوره به نظر برسد که ارزش دارد کنترل شود، دولت ایاالت متحده می تواند 
کنترل های یک جانبه را اعمال کند و در عین حال تالش کند که از طریق نظام های چند جانبه 
کنترل صادرات به کنترل فناوری در سطح بین المللی بپردازد. البته این فرایند سه سال به طول 

می انجامد و ممکن است موفقیت آمیز نباشد.

ایاالت متحده مشغول تحصیل هستند، توسط  3- ویزاهای دانشجویان چینی که در 
از  با هدف حفاظت  امور خارجه کنترل می شوند، ولی رشته تحصیلی دانشجویان  وزارت 

فناوری های بنیادی مورد بررسی دقیق قرار نمی گیرد. 

چارچوب سیاستی

از بخش های شعبه اجرایی  بسیاری  این مشکل در  اینکه ماهیت چندوجهی  به  با توجه 
دولت و همچنین در کسب و کارهای بخش خصوصی و دانشگاه ها مورد توجه قرار دارد، 

چارچوب سیاستی دارای ابعاد متعددی به شرح زیر می باشد:

1- سیاستهای دفاعی: نحوه ممانعت از انتقال فناوری. اهرم های دفاعی اصلی 
عبارتند از: 

  اصالحات کمیته سرمایه گذاری خارجی در ایاالت متحده؛ 

  کنترل های صادرات؛ 
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  سیاست مهاجرت برای دانشجویان خارجی؛ 

  سطح منابع ضدجاسوسی. 

در  نوآوری  و  فناوری  توسعه  ترغیب  نحوه  کنشگرایانه:  سیاست های   -2
اقتصاد. اهرم های مربوطه عبارتند از: 

  سطح سرمایه گذاری در زمینه تحقیقات پایه؛

  انگیزه های مربوط به ترغیب دانشجویان آمریکایی به تحصیل در رشته های علم، 
فناوری، مهندسی و ریاضیات؛ 

  سیاست های اقتصادی طرفدار رشد و گسترش بهره وری. 

3- حوزه دولت یکپارچه: اقدامات یا سیاست هایی که مستلزم یک راهبرد هماهنگ 
و همکاری سازمان ها و یا دپارتمان های متعدد هستند. در صورتی که درباره نوع فناوری های 
تحت حفاظت توافق وجود داشته باشد، آنگاه بخش های متعدد شعبه اجرایی می توانند به 
)اصالحات  کنند  اجرا  را  دفاعی  سیاست های  اهرم های  فناوری ها،  آن  از  حفاظت  منظور 
کمیته سرمایه گذاری خارجی در ایاالت متحده، کنترل های صادرات، سیاست مهاجرت و 

منابع ضدجاسوسی(. 

جامع ترین روش های بررسی مقیاس و ماهیت بلندمدت انتقال فناوری چین عبارتست از: 

  هر دو نوع سیاست های دفاعی و کنشگرایانه؛ و 

ابزارهای    رویکرد »دولت یکپارچه« جهت هماهنگ سازی سیاست جدید چین و 
دولت ایاالت متحده .

دولت ایاالت متحده صرفاً با رویکرد »دولت یکپارچه« قادر به جلب حمایت موثر بخش 
خصوصی و دانشگاه خواهد بود. 

در ارتباط با سیاست های دفاعی، سه تصمیم اصلی باید اتخاذ شود: 

گستره فناوری هایی که باید از آنها محافظت شود؛. 1
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با . 2 باید  حد  چه  تا  متحده  ایاالت  دولت  اینکه  بررسی  جهت  بین المللی  همکاری 
انتقال  از  جلوگیری  جهت  نزدیکی  و  رسمی  همکاری های  هم پیمان  کشورهای 

فناوری بیشتر داشته باشند. 

سیاست مهاجرت برای دانشجویان تحصیلکرده خارجی در رشته های علم، فناوری، . 3
مهندسی و ریاضیات. 

تصمیم اصلی در ارتباط با سیاست های کنشگرایانه شامل سطح سرمایه گذاری در زمینه 
تحقیقات پایه، استعداد و فرایندهای تجاری سازی نوآوری است. تأمین مالی تحقیق و توسعه 
فدرال در ایاالت متحده برابر با 0/7 درصد تولید ناخالص داخلی است که با نقطه اوج آن 
در دهه 1960 یعنی 2 درصد تولید ناخالص داخلی فاصله زیادی دارد و در آن زمان از چین، 
ژاپن، کره، فنالند، سوئد، دانمارک و آلمان از نظر درصد تولید ناخالص داخلی عقب بوده 
بهره  از تحقیقات فدرال  ناشی  نوآوری های  از مزایای  ایاالت متحده  اقتصاد  امروزه  است. 
است.  پیشگام  امروزی  فناوری های  در  و  ایجاد کرده  را  کاماًل جدیدی  که صنایع  می برد 
فناوری های مبتنی بر نیمه رساناها، جی پی اس، اینترنت، شکست هیدرولیکی، علم ژنومیک 
و .... از جمله این فناوری ها به شمار می آیند. ایاالت متحده باید به منظور بهره گیری از مزایای 
اقتصاد شکوفا در آینده نسبت به افزایش میزان سرمایه گذاری خود در زمینه تحقیقات تحت 
بودجه فدرال و استعدادها در راستای ارتقای نوآوری ها و پیشرفت های فناورانه اقدام کند. به 
عالوه، ایاالت متحده باید در راستای حفظ مزیت فناورانه خود نسبت به تضمین »مبنای سالم 
و ایمن نوآوری در حوزه امنیت ملی که شامل هر دو نوع شرکای دفاعی سنتی و غیرسنتی 

از جمله شرکت های در مرحله اولیه است، اقدامات الزم را انجام دهد. 



راهبرد انتقال فناوری چین52

فهرست پیوست ها

پیوست 1: سرمایه گذاری چین در زمینه فناوری های حیاتی 

پیوست 2: انتخاب معامالت سرمایه گذاری خطرپذیر چین در سال 2016 

پیوست 3: مطالعات موردی شرکت های سرمایه گذاری چینی: سینویشن و هاکس

پیوست 4: صندوق های تحت حمایت دولت چین در سیلیکون ولی 

پیوست 5: اهداف اقتصادی و فناوری چین 

پیوست 6: پروژه های عظیم کشور چین 

پیوست 7: بررسی مکنزی- صنایعی که چین در آنها پیشگام نوآوری است 

پیوست 8: بزرگترین حمالت سایبری چین 

پیوست 9: رویدادهای ایاالت متحده با حمایت مالی چین 

ایاالت  در  سرمایه گذاری خارجی  کمیته  عملکرد  و ضعف  قوت  نقاط   :10 پیوست 
متحده 
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پیوست 1: سرمایه گذاری چین در زمینه فناوری های حیاتی

در مقایسه با سایر منابع سرمایه گذاری، شرکت های چینی صرفاً از نظر منابع داخلی پس 
از ایاالت متحده )59 میلیارد دالر( و اروپا )36 میلیارد دالر( قرار گرفته اند و این در حالی 
میلیارد   4( اشغالی  فلسطین  دالر(،  میلیارد   4( روسیه  دالر(،  میلیارد   13( ژاپن  بر  که  است 

دالر(، هند )4 میلیارد دالر( و کره )1 میلیارد دالر( پیشی گرفته اند. 

نمودار 2: سرمایه گذاری کشورهای جهان در شرکتهای سرمایه گذاری ایاالت متحده در سالهای 

2015 – 2017
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نمودار 3: سرمایه گذاری چین در شرکت های هوش مصنوعی ایاالت متحده، 2010-2017

1/3 میلیارد دالر ارزش معامله؛ 81 معامله

نمودار 4: سرمایه گذاری چین در شرکت های رباتیک ایاالت متحده، 2017 – 2010

 237 میلیارد دالر ارزش معامله؛ 34 معامله
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نمودار 5: سرمایه گذاری چین در شرکت های واقعیت افزوده/ واقعیت مجازی ایاالت متحده، 2017 -2010

2/1 میلیارد دالر ارزش معامله؛ 40 معامله

نمودار 6: سرمایه گذاری چین در شرکت های فین تک ایاالت متحده، 2017- 2010 

3/5 میلیارد دالر ارزش معامله؛ 100 معامله 
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سال  در  چین  خطرپذیر  سرمایه گذاری  معامالت  انتخاب   :2 پیوست 
2016 که نشانگر فناوری مورد تأکید می باشند

1.LiDAR Sensor Technology

حوزه مورد شرکت
تأکید

مقدار 
تقریبی 
)میلیون 

دالر(

مکانتاریخسرمایه گذاران چین

 Magic Leap واقعیت
798/5افزوده

Alibabe Group, En-
 joyor Group

 16
فلوریدافوریه

 Zoox وسیله های
200نقلیه مستقل

 AID Partners
کالیفرنیا16 مِی

Unity

 Technologies 
پلت فرم 

181توسعه بازی 
 China Investment

 Corporation, Frees
 Fund

 16
کالیفرنیاآگوست

 Velodyne فناوری
150Baidu 16حسگر لیدار1

کالیفرنیاآگوست

NextVR
محتوای 
واقعیت 
مجازی

80

 CITIC Guoan,
 NetEase, Capital,
China Assets Hold-

ings, CMC Holdings

 16
کالیفرنیاجوالی

Razer
محصوالت 

و سخت افزار 
بازی 

75
 Hangzhou Liaison

 Interactive
 16

ماساچوستژوئن

Circle Inter-
net Financial

پرداخت 
60Baidu 16مصرف کننده 

ماساچوستژوئن

Meta واقعیت
50افزوده

 Tencent, Lenovo
 Group, Ningbo
 GQY, Horizons

 Ventures, Banyan
Capital

 16
کالیفرنیاژوئن
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پیوست 3: مطالعات موردی شرکت های سرمایه گذاری چینی: سینویشن 
و هاکس 

شرکت سرمایه گذاری سینویشن 

 شرکت سرمایه گذاری سینویشن، یک شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر مستقر در چین 
است که یک دفتر نیز در سیلیکون ولی دارد. این شرکت توسط دکتر کای فو لی در سپتامبر 
2009 تأسیس شد و در زمینه شرکت های مرحله اولیه )سری الف و سری ب( در ایاالت 
متحده و چین سرمایه گذاری می کند. این شرکت بر حوزه های سرمایه گذاری زیر متمرکز 
ابزار توسعه دهنده و آموزش آنالین.  اینترنت،  به  اشیا و دستگاه های متصل  اینترنت  است: 
شرکت های سهامی سینویشن شامل شرکت هایی هستند که در زمینه توسعه هوش مصنوعی، 

رباتیک، فناوری مالی و فناوری های واقعیت افزوده/واقعیت مجازی فعالیت دارند. 

تعدادی از شرکت های سهامی نمونه عبارتند از: 

شده  راه اندازی  وی  توسط  و  بوده  ستاری  به  متعلق  شرکت  این  اسویول1:  شرکت 
است و در زمینه ساخت دستگاه ویدئویی رباتیک مجهز به فیلمبردار شخصی فعالیت دارد. 
شرکت مذکور در زمینه تبدیل دستگاه آی او اس به فیلمبردار شخصی با میکروفون بی سیم 

فعالیت می کند. 

شرکت روبی2: این شرکت در زمینه تولید ربات های کاالرسان خودران فعالیت دارد 
بدین  کنند.  حرکت  مصرف کننده  منزل  درب  تا  پیاده رو  از  مستقل  طور  به  می توانند  که 
ترتیب، هزینه های غذا، خواربار و صنعت تحویل بستۀ برحسب تقاضا با حذف هزینه های 
باالی افراد تحویل دهنده بسته کاهش می یابد که در نهایت منجر به هزینه های کمتر برای 

مصرف کننده می شود.

این شرکت در زمینه یادگیری عمیق فعالیت دارد که در حال  شرکت دیپ ویژن3: 
نوع  همه  و  سرنشین  بدون  هواپیماهاي  ربات ها،  خودروها،  براي  کامپیوتری  بینایی  توسعه 
1. Swivl
2. Robby
3. Deep Vision
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ماشین می باشد. پیشرفت های صورت گرفته در زمینه یادگیری عمیق سرآغاز یک انقالب در 
بینایی کامپیوتری است که مجموعه های کالن داده ها و مراکز داده قدرتمند را تلفیق می کند.

شرکت اسِپیِسز1: این شرکت یک شرکت مستقل واقعیت مجازی و واقعیت مختلط 
متعددی  شرکت های  با  اسپیسز  شرکت  است.  مستقر  کالیفرنیا  آنجلس  لس  در  که  است 
بابل و هتما گروپ در زمینه توسعه و  بلو  نظیر مایکروسافت، ان بی سی یونیورسال، بیگ 
تولید طیف وسیعی از پروژه ها در تمامی پلتفرم ها و فناوری های واقعیت مجازی و واقعیت 
مختلط همکاری می کند که به عنوان نمونه می توان به واقعیت مجازی اوکولوس ریفت، 
و  آر  استیشن وی  پلی  آر،  مایکروسافت، سامسونگ گیر وی  هولولنز  وایو،  تی سی  اچ 

گوگل کاردبورد اشاره کرد. 

شرکت سرمایه گذاری سینویشن تاکنون در تقریبا 300 استارت آپ سرمایه گذاری کرده 
بورس  در  زودی  به  می رود  انتظار  که  شرکت هاست  این  جمله  از   Meitu شرکت  است. 
آن ها  در  که  معروف  اینترنتی  اسامی شرکت های  شود.  عمومی  هنگ کنگ  بهادار  اوراق 

سرمایه گذاری کرده است به شرح زیر ارائه شده است. 

Zhihu, Dianxin, Umeng, Tongbu Network, Wandoujia, Anquanbao, 
Kuaiya, Qingting FM, Yaochufa, Weiche, Moji Weather, Elex, Kakao, Baozou 
Comics, Face++, VIPKID, Boxfish, U17, SNH48, ImbaTV, Molbase, Ebest, 
Maihaoche, EALL, The ONE Piano, Zaijia, Joy Run, Horizon Robotics, Niu, 
Planetary Resources, etc. 

شرکت سینویشن با تلفیق پیشنهادات سرمایه گذاری و رشد نسبت به تسهیل روند رشد 
عنوان  به  شرکت  این  می باشند.  چین  بازار  با  متناسب  که  است  کرده  اقدام  شرکت هایی 
از وزارت  به کسب جایزه  موفق  ملی«  فناوری سطح  »مرکز رشد شرکت  پیشگام  شرکت 
علوم و فناوری چین شده است. این شرکت همچنین توسط کمیته شهری علم و فناوری پکن 
که دفتر مرکزی شرکت در این شهر واقع است، به عنوان »پایگاه مرکز رشد صنایع نوظهور 
راهبردی در پکن« و همچنین به عنوان »مدل نوآورانه مرکز رشد کارآفرینی بومی در سطح 

1. SPACES
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ملی ژونگگوانکون« شناخته شده است. شرکت سرمایه گذاری سینویشن خود را به عنوان 
یک شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر برتر در چین معرفی می کند و توسط سرمایه گذاران 
پیشگام در سراسر جهان حمایت می شود. در حال حاضر، این شرکت مدیریت سه صندوق 
سرمایه گذاری با ارز دالر آمریکا و دو صندوق سرمایه گذاری با ارز رنمینبی را بر عهده دارد 

که مجموع دارایی آن برابر با 1.2 میلیارد دالر )یا حدوداً 8 میلیارد رنمینبی( است.

شرکت هاکس

شرکت هاکس1 یک شتاب دهنده سخت افزاری است که طی 2 سال گذشته به راه اندازی 
بیش از 30 شرکت کمک کرده است. این شرکت در شنژن مستقر است و یک دفتر نیز در 
از شرکت های سخت افزاری مرحله  تعاملی«  تولید  از طریق »فرآیند  سانفرانسیسکو دارد و 
اولیه به طور پیوسته حمایت مالی و فنی کرده و بدین ترتیب، امکان توسعه سریع محصوالت 

قابل تولید را فراهم آورده است.  

در فاصله سال های 2014 و 2016، شرکت هاکس در تقریباً نیمی از معامالتی که شامل 
هر یک  است.  داشته  مشارکت  معامالت(   29 از  معامله   14( بوده اند  چینی  سرمایه گذاران 
مقیاس بندی  صندوق  به  و  کرده  دریافت  دالر   25.000-100.000 هاکس  شرکت های  از 

شرکت سخت افزاری اس او اس ونچرز2 دسترسی پیدا کرده اند. 

دارای  که  است   »Mousr« رباتیک  موش  سازنده  این شرکت  پترونیکس3:  شرکت 
مانند یک  به حرکات شکار آن  بوده و عماًل گربه را می بیند و  سنسور، محرک و هوش 

حیوان واقعی پاسخ می دهد. 

شرکت دیسپچ4: این شرکت در زمینه ایجاد پلتفرم تحویل کاال در سطح محلی توسط 
یک ناوگان وسایل نقلیه مستقل فعالیت دارد که برای پیاده روها و فضاهای عابر پیاده طراحی 

شده است.

1. Hax
2. SOS Ventures Hardware Scaling Fund
3. Petronics 
4. Dispatch 
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شرکت کلین رباتیکس1: این شرکت در زمینه تولید ربات های طبقه بندی زباله در 
دفاتر کار فعالیت دارد. 

شرکت  یک  که  دارد  قرار  ونچرز  اس  او  اس  شرکت  حمایت  تحت  هاکس  شرکت 
دفتر  نیز  سانفرانسیکو  در  و  است  واقع  شنژن  در  آن  مرکزی  دفتر  که  است  سرمایه گذاری 
از شتاب دهنده های مشابه هاکس سرمایه گذاری  تعداد زیادی  این شرکت در زمینه  دارد. 
»چاینا  شتاب دهنده  بیوسنتزی،  فضای  زمینه  در  فعال  شتاب دهنده  بیو2«  »ایندی  است.  کرده 
اکسیلریتور3« فعال در حوزه نرم افزارهای محض و ناب و شتاب دهنده »فود-ایکس4« فعال 
در حوزه استارت آپ های وابسته به مواد غذایی از جمله این شتاب دهنده ها به شمار می آیند. 
شرکت اس او اس ونچرز با سرمایه گذاری در مراحل کشت ایده، سرمایه گذاری و رشد، به 
کارآفرینان در حوزه های متعدد نظیر مهندسی، تولید انبوه، تطبیق محصول/بازار، پیام رسانی 
و معرفی محصول و خدمات، کمک فنی و تخصصی ارائه می دهد. در وب سایت این شرکت 

چنین ادعا شده است که در زمینه بیش از 500 استارت آپ سرمایه گذاری کرده است.

1. Clean Robotics 
2. Indie Bio
3. Chinaccelerator
4. Food-X
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پیوست 4: سرمایه گذاری تحت حمایت دولت چین در سیلیکون ولی

کل پول وابستگی به دولت محلیشرکت
افزایش یافته

 شرکت های 
سرمایه گذاری 

موردنظر

وست لیک 
ونچرز

تحت مالکیت دولت هانگ 
ژو

66 میلیون دالر )16 
میلیون دالر آن در 
دسترس است و 50 
میلیون دالر آن در 
انتظار تأییدیه برای 
انتقال به خارج از 

کشور است(

 WI Harper
 Group, SVC
 Angel Fund,

 Amino
 Capital, FreeS
 Fund, Spider
Capital, Ben-

 hamou Global
Ventures

شرکت 
سرمایه ای 

 ZGC

تحت مالکیت غیر مستقیم 
17 شرکت دولتی از 

جمله شرکت مدیریت 
سرمایه گذاری توسعه 

صنعتی پکن و ساخت و 
ساز دولتی چین می باشد.

تاکنون، 60 میلیون 
دالر. جهت افزایش 

سرمایه به 500 
میلیون دالر تا سال 
2020 برنامه ریزی 

می کند. 

 KiloAngel,
Danhua Capi-
 tal, Plug &

Play )در دست 
 Santa ,)اقدام
 Clara office

building

شرکت 
سرمایه گذاری 

HDEA )با 
مسئولیت 
محدود(

این شرکت، صندوقی 
است که توسط 
اقتصاد و توسعه 

هانگ ژو تأسیس 
شده است که یک 

منطقه توسعه اقتصادی 
تحت نظر دولت 
شهری هانگ ژو 
محسوب می شود.

500 میلیون دالر

 هنوز هیچ: بر 
فناوری اطالعات 
و بیوتکنولوژی 

متمرکز است
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گروه توسعه 
اقتصادی 
شانگهای 
لینگانگ1

تحت نظارت 
کمیسیون نظارت و 
مدیریت دارایی های 

دولتی2 وابسته به 
شورای دولتی 

شانگهای قرار دارد. 

هنوز هیچی؛ در 
سال جاری برای 

راه اندازی صندوقی 
در خارج از کشور 
برنامه  ریزی می کند. 

ساختمان دفتر 
سان فرانسیسکو 

به ارزش 42 
میلیون دالر

موسسه 
تحقیقاتی 
دانشگاه 

چینهوا در 
شنژن3

نیمی از شرکت تحت 
مالکیت دولت شهری شنژن 
و نیمی دیگر از آن تحت 
مالکیت دانشگاه چینهوا 

می باشد.

ده ها میلیون دالر

باشگاه 
کارآفرینان و 

مدیران چینهوا4 
 ،)TEEC(

صندوق فرشته، 
استارت آپ های 

مرحله اولیه

پیوست 5: اهداف اقتصادی و فناوری چین1

ساخت چین 2025: این برنامه با هدف همسوسازی اقدامات بخش دولتی و خصوصی 
جهت تبدیل چین به عنوان قدرت تولید ممتاز تا سال 2049 طرح ریزی شده است. »اصول 
راهنمای آن شامل برخورداری از تولید مبتنی بر نوآوری، تأکید بیشتر بر کیفیت تا کمیت، 
تحقق توسعه سبز، بهینه سازی ساختار صنعت چین و پرورش استعدادهای انسانی است«. در 
با  اطالعات  فناوری  ادغام  بنیادی  اهمیت  بر  تأکید  با  اولویت  دارای  بخش  برنامه، 10  این 

صنعت مشخص شده است. 

بخش های کلیدی دارای اولویت عبارتند از: 

  فناوری اطالعات پیشرفته؛ 

  ابزار ماشین خودکار و رباتیک؛ 

1. Shanghai Lingang Economic Development Group 
2. State-owned Assets Supervision and Administration Commission 
3. Research Institute of Tsinghua University in Shenzhen 
4. Tsinghua Entrepreneurs & Executives Club 
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  تجهیزات هوا فضا و هوایی؛ 

  تجهیزات دریایی و حمل و نقل دریایی مبتنی بر فناوری پیشرفته؛ 

  داروهای زیستی و محصوالت پزشکی پیشرفته؛ 

  وسایل نقلیه و تجهیزات جدید انرژی. 

دوازدهمین برنامه پنج ساله )15-2011(: در این برنامه، توسعه »صنعت فناوری 
اطالعات نسل جدید« به عنوان یکی از هفت صنعت راهبردی و نوظهور ذکر شده است. 
سیاست ها و عملکردهای مورد نظر در این برنامه عبارتند از : 1( اولویت بندی نوآوری بومی 
ترغیب   )3 و  داخلی  قهرمانان  ارتقای   )2 کارآمد؛  یکپارچه  مدار  محصوالت  در  ویژه  به 

اکتساب فناوری.  

  اولویت های فناوری ارتباطات عبارتند از: 

   ارتباطات سیار؛ 

   اینترنت نسل بعدی؛ 

   اینترنت اشیاء؛ 

   محاسبات ابری؛ 

   مدارهای یکپارچه؛ 

   فناوری های نمایشگر جدید؛ 

   نرم افزار و سرورهای درجه یک؛ 

  سیاست ها و عملکردها 

  اولویت بندی نوآوری بومی به ویژه در محصوالت مدار یکپارچه کارآمد؛ 

  ارتقای قهرمانان داخلی: پیگیری ادغام و اکتساب؛ 

  سازماندهی مجدد و ائتالف های بین شرکتهای باالدستی و پایین دستی؛ 
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  ترغیب اکتساب فناوری، مشارکت در تعیین استانداردها و ارتقای زنجیره ارزش. 

در  برنامه  این   :2016  – پالس«2020  »اینترنت  پنج ساله  برنامه  سیزدهمین 
راستای گسترش اصالحات و اولویتهای مورد نظر در برنامه ساخت چین 2025 تدوین شده 
به شبکه های  اینترنت در داخل کشور و دسترسی  اینکه چین درصدد کنترل  به  با توجه  و 
در  است،  کلیدی  مؤلفه  های  و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری های  کنترل  طریق  از  جهانی 
این برنامه کنترل قوی تر مسائل مربوط به شبکه توسط دولت مورد تأکید قرار گرفته است. 

اهداف این برنامه عبارتند از: 

  ترغیب صدها هزار نفر به نوآوری، ایجاد موتور جدید برای توسعه اقتصادی؛ 

به  آنها  از  نفر  میلیون  نفر کاربر که 557  میلیون  برای 649  اینترنت  مبنای  ارتقای    
اینترنت از طریق موبایل )تلفن همراه( دسترسی دارند. 

  ارائه پهنای باند اینترنت MBp 100 به شهرهای بزرگ و ارائه پهنای باند برای 98 
درصد از ساکنان روستاهای ادغامی در شهر1؛ 

  اولویت های فناوری اطالعات و ارتباطات عبارتند از: 

  توسعه فضای اقتصادی شبکه؛ 

  زیرساخت اطالعات نسل بعد؛ 

  پیشرفت های کالن داده؛ 

  گسترش امنیت اطالعات و حکمرانی فضای سایبری؛ 

  ترویج توانمندی های داخلی در حوزه های هوش مصنوعی، سخت افزار هوشمند، 
نمایشگرهای جدید و ترمینال های موبایل هوشمند، ارتباطات موبایل نسل پنجم و 

سنسورهای پیشرفته و وسایل پوشیدنی. 

1. Incorporated villages 
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برنامه میان مدت و بلندمدت توسعه علم و فناوری: این برنامه موثرترین برنامه 
دولت جهت »تغییر مدل فعلی رشد چین به مدل رشد پایدارتر و تبدیل نوآوری به عنوان 
محرک رشد اقتصادی آتی و تأکید بر ایجاد توانمندی نوآوری بومی« محسوب می شود. 3 

هدف راهبردی در این برنامه به شرح زیر تصریح شده است: 

  ایجاد اقتصاد مبنی بر نوآوری از طریق نوآوری بومی؛ 

  ترویج نظام فناوری مبتنی بر کسب و کار و گسترش نوآوری شرکتهای چینی؛ 

  تحقق پیشرفت های عمده در حوزه های راهبردی مورد نظر برای توسعه و تحقیق 
پایه و تقویت مالکیت فکری داخلی؛ 

پروژه 863؛ برنامه ملی فناوری پیشرفته چین: این برنامه جهت غلبه به کمبودهای 
برنامه  این  اهداف  است.  شده  تدوین  فناوری  و  علم  از  استفاده  با  ملی  امنیت  در  موجود 

عبارتند از: 

  توسعه فناوری دومنظوره ) با کاربردهای مدنی و نظامی(؛ 

  ایجاد مبنای نوآوری بومی. 

اولویت های پروژه های عظیم کشور چین: این پروژه ها شامل 16 پروژه به سبک 
با تأکید بر نوآوری و منابع خاص جهت تضمین پیشرفت می باشد. این اولویتها در  منهتن 

پیوست 6 شرح داده شده اند. 
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شامل  فناوری  و  علم  حوزه  خاص  و  اصلی  پروژه های   :6 پیوست 
عظیم کشور چین از ماه اکتبر سال 2016 پروژه های

پروژه های اصلی و خاص حوزه علم و 
فناوری که در »برنامه توسعه میان مدت 

و بلند مدت علم و فناوری )2020-
2006(« تصریح شده است

سازمان های مسئول 
)نمایندگی های مسئول(

الکترونیک هسته، تراشه های رایج درجه  یک، 
نرم افزارهای پایه و اصلی

 وزارت صنایع و فناوری اطالعات

استان های پکن و شانگهایفناوری تولید یکپارچه در مقیاس بسیار بزرگ

ابزار ماشین آالت کنترل شونده عددی با یارانه 
درجه یک و فناوری تولید اولیه

کمیسیون اصالح و توسعه ملی، وزارت 
صنایع و فناوری اطالعات

وزارت حفاظت محیط زیست چینکنترل آلودگی و تصفیه آب

توسعه میدان های نفت و گاز و توسعه متان بستر 
زغال سنگ در مقیاس گسترده

شرکت پتروشیمی چین، شرکت متان 
بستر زغال سنگ چین

وزارت علوم و فناوری، سازمان ملی نسل بعدی ارتباطات بی سیم با پهنای باند وسیع
انرژی، دانشگاه چینهوا

وزارت صنایع و فناوری اطالعات، تحول ژنتیکی و پرورش گیاهان جدید
داتانگ الکترونیک1، آکادمی علوم 

چین، موسسه میکرو سیستم های 
 China Putianشانگهای و شرکت

وزارت کشاورزیتوسعه عمده داروهای جدید
وزارت علوم و فناوری، وزارت سیستم مشاهدات زمین با وضوح باال

بهداشت، دپارتمان لجستیک 
عمومی ارتش آزادی بخش 

جمهوری خلق چین  
اداره دولتی علوم، فناوری و پیشگیری و کنترل بیماری های عفونی عمده

صنعت برای دفاع ملی، سازمان 
ملی فضایی چین

1.Datang Electronics
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وزارت علوم و فناوری، وزارت هواپیمای مسافربری بزرگ
بهداشت، دپارتمان لجستیک عمومی 

ارتش آزادی بخش جمهوری خلق 
چین  

وزارت صنایع و فناوری اطالعات، پروژه فضاپیمای حامل انسان و اکتشاف کره ماه
شرکت هواپیمایی تجاری چین

3 پروژه  کالن وابسته به دفاع طبقه بندی شدۀ 
شناسایی نشده )نامزدها شامل سیستم ناوبری 
ماهواره ای بیدو1 و همجوش محصورسازی 

سختی می باشند(

پروژه های خاص و اصلی در ارتباط با 
سایر حوزه های جدید علم و فناوری 

که در »برنامه علم، فناوری و نوآوری 
2030« تصریح شده اند

اداره دولتی علوم، فناوری و صنعت موتورهای هوایی و توربین های گازی
برای دفاع ملی، شرکت موتور هواپیمای 

چین

ارتباطات کوانتومی

شبکه های اطالعاتی و امنیت سایبری

تولید هوشمند و رباتیک
اکتشاف عمیق در فضا و اکتشاف در اعماق دریا

مصالح کلیدی
علم عصب شناسی

مراقبت های بهداشتی

تعارض و همکاری جهانی2  دانشیار و مدیر موسسه  مینگ چونگ،  تای  منبع: دکتر 
San Diego ،در دانشگاه کالیفرنیا )IIGC(

1.Beidou
2. Institute on Global Conflict and Cooperation
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پیوست 7: بررسی مکنزی – صنایعی که چین در آنها پیشگام نوآوری 
است. 

اخیراً  مکنزی  متحده،  ایاالت  و  چین  بین  نسبی  نوآوری  توانمندی  ارزیابی  منظور  به 
از  و همچنین صنایعی که چین در آن ها  است  نوآوری  پیشگام  آنها چین  در  صنایعی که 

کشورهای دیگر عقب افتاده است را مورد بررسی قرار داده است. 

  جای شگفتی نیست که چین در صنایع مبتنی بر تولید سنتی که در آنها هزینه های پایین 
به مزیت رقابتی منتهی می شوند، پیشگام باشد. این صنایع شامل الکترونیک، پنل های 
خورشیدی و تجهیزات ساخت و ساز می باشند که با برخورداری از مجموعه ای از پایه 
عرضه گسترده و متمرکز، تولید چابک، طراحی پیمانه ای و اتوماسیون انعطاف پذیر، 

سودآور هستند. 

  چین در بازارهای مصرفی خود )که مشتری محور هستند(، با توجه به اندازه خالص 
بازار 1/3 میلیارد نفری ) 4 برابر اندازه بازار ایاالت متحده( از مزیتی بدیهی برخوردار 
است و در صورت محافظت از بازارها هم مزیت بیشتری حاصل می شود. صنایع لوازم 
خانگی، تلفن های هوشمند ) کارآمدی با هزینه پایین( و شرکتهای نرم افزار اینترنتی 

)علی بابا، بایدو و تنسنت( از جمله صنایعی هستند که چین در جهان پیشگام است. 

  در صنایع مبتنی بر مهندسی، نتایج مختلف است. قطار سریع السیر بهترین مثال است 
که در آن نوآوری با تقاضای محلی و حمایت مالی دولت تطبیق یافته است. چین 68 
درصد رشد جهانی در خطوط آهن را از سال 2008 دربر گرفته است. نمونه های دیگر 
شامل انرژی بادی )توان بادی( و تجهیزات ارتباطات )هاوایی و زد تی ای( هستند. 
هنوز  پزشکی  تجهیزات  یا  هسته ای  برق  هوافضا،  موتورهای خودرو،  زمینه  در  چین 

کشور پیشگامی محسوب نمی شود. 

  در صنایع مبتنی بر علم نظیر داروهای برند، چین موقعیت ضعیفی دارد. در اینجا 
منجر  سهام  سود  به  هنوز  توسعه  و  تحقیق  هزینه کرد  بر  ملی  تأکید  و  گسترده  رشد 
به طول می انجامد  زمان زیادی  این سرمایه گذاری ها معموالً  نشده است. سودآوری 
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و دولت چین به طور فعاالنه درصدد رفع موانع موجود برای کسب موقعیت پیشگام 
شرکت های چینی است. پروژه های عظیم کشور حمایت مالی را به سمت منابع مورد 
تأکید و تقاضای محلی سوق می دهند و از این رو، تأکید بر این پروژه ها در این حوزه 
را در  پزشکی خود  معاینات  و  دارو  فرآیند کشف  مثال، چین  عنوان  به  است.  مفید 
فناوری  بهبود بخشیده است.  به سرعت  از شرکت های داخلی خود  راستای حمایت 
دولت  زیاد  مورد حمایت  و  شده  محسوب  نویدبخش  فناوری  به عنوان  ژن  ویرایش 

قرار دارد.  

در نمودار زیر، بررسی این صنعت در قالب گروه های متعدد به طور خالصه ارائه شده 
است: 

صنایع چین: کارآیی واقعی در برابر کارآیی مورد انتظار؛ کارآیی 
نوآوری 

بر اساس سهم چین از تولید ناخالص داخلی جهانی، تعداد صنایع = 31
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پیوست 8: بزرگترین حمالت سایبری چین

پیمانکاران  از  اصلی  از طراحی سالح های  مورد  دوازده  از  بیش  به  تجاوز 
نظامی و دفاعی از فوریه سال 2012 که از جمله می توان به سامانه موشکی پاتریوتی پیشرفته 
ارتفاع  پایانی  )پدافند هوایی مرحله  ارتش  بالستیک  پرتاب موشک های  )PAC-3(، سامانه 
نیروی دریایی، پروژه جنگنده تهاجمی  ایجیس  بالستیک  باال-تاد( و سامانه دفاع موشکی 
و  هاوک  بلک  هلیکوپتر  اُسپری،  F/A-18، وی-22  جنگنده  هواپیمای   ،)F-35( مشترک 

کشتی رزمی ساحلی جدید نیروی دریایی اشاره کرد.  

»باران تیتان«1: مجموعه حمالت هماهنگ به مدت چند سال از حداقل سال    
2003 که شامل سرقت اطالعات حساس از صدها کامپیوتر دولت می باشد. در سال 
2004، تحلیل گری به نام شاون کارپنتر2 در آزمایشگاه های ملی ساندیا3، منشأ حلقه 
گسترده جاسوسی سایبری را به گروهی از محققان تحت حمایت مالی دولت چین در 
استان گوآنگ دونگ نسبت داد. هکرها با کدی که توسط اف بی آی »باران تیتان« 
نامیده شده است، حجم زیادی از اطالعات آزمایشگاه های نظامی، ناسا، بانک جهانی 

و ... سرقت کرده بودند. 

) فضای سایبری در  ارتش آزادی بخش خلق چین4  واحد 61398 در    
ارتش چین( در شبکه های 141 شرکت بلوچیپ5 در 20 صنعت راهبردی رخنه کرده 
بود که در دوازدهمین برنامه پنج ساله چین در فاصله سال های 2015- 2011 در نظر 
از جمله  فناوری اطالعات  ارتباطات و  بودند. صنایع هوافضا، ماهواره و  گرفته شده 
از  منبع  کد  سرقت،  حوزه های  سایر  میان  از  بودند.  برنامه  این  در  نظر  مورد  صنایع 
تعدادی از مشهورترین شرکتهای فناوری ایاالت متحده نظیر گوگل، آدوی ... ربوده 
شده بود. گوگل این مطلب را در ژانویه 2010 اعالم کرد. پس از این رویداد 5 نفر 

1. Titan Rain 
2. Shawn Carpenter  
3. Sandia National Laboratories 
4. PLA Unit 61398 
5. Blue chip companies 
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از اعضای این سازمان توسط ایاالت متحده متهم شدند. مطابق شرکت مندیانت1، این 
واحد ارتش تنها یکی از بیش از 20 گروه حمالت سایبری در چین می باشد.

  هیدن لینکس2: که مطابق شرکت سیمانتک3 سابقه طوالنی در حمله به بخش 
صنعتی دفاع کشورهای غربی دارد، با برخورداری از تعدادی از پیشرفته ترین تکنیک ها 
حداقل از سال 2009 توانسته است به طور موفقیت آمیزی به بخش فناوری، خدمات 

مالی، پیمانکاران دفاعی و سازمانهای دولتی حمله کند. 

  بنا به اظهارات وزارت امنیت ملی چین، بین دسامبر 2011 و ژوئن 2012، جرائم 
ربوده شده  اطالعاتی  و  لوله گاز صورت گرفته  23 شرکت خط  در  سایبری 
و  قضایی  داده های  استفاده کرد.  آنها  از  می توان  اهداف خرابکاری  برای  بودند که 

قانونی نشان دادند که این تفحص و کاوش ها از چین نشأت می گرفتند.  

میزبان  به سایت  اظهار داشتند هکرهای چینی    محققان کانادایی در مارس 2015 
ایاالت متحده به نام گیت هاب4 حمله کرده اند. بنا به اظهار گیت هاب، حمله شامل 
»مجموعه گسترده ای از بردارهای حمله« بود و هکرها از تکنیک های جدیدی استفاده 
بوده اند،  نشده  را که مشکوک  ترافیک سایت  تا کاربران وب در سیل  بودند  کرده 
هدف قرار دهند. بنا به اظهارات محققان، هکرها به صفحات کاربران دو سایت گیت 
هاب یعنی سایت آینه ای چینی نیویورک تایمز و گریت فایر5 حمله کرده  بودند که 

هر دو مورد در فایروال6 )دیوار آتش( چین اختالل ایجاد کرده بودند. 

کامپیوترهای  تمام  شد  ناگزیر  بازرگانی7  وزارت  امنیت  و  صنعت  دایره    
به دلیل حمالت  از یک ماه  به مدت بیش  بیندازد و  از کار  اکتبر 2006  خود را در 
وظیفه  امنیت  و  صنعت  دایره  شد.  متوقف  می گرفت،  نشأت  چین  از  که  هدفمندی 
1. Mandiant 
2. Hidden Lynx 
3. Symantec 
4. GitHub 
5. Great Fire and the New York Times’ Chinese mirror site 

6. فایروال )Firewall( یک نرم افزار یا سخت افزاری است که از دسترسی افراد غیرمجاز به سیستم کامپیوتری یا شبکه 
جلوگیری می کند. 

7. Commerce Department’s Bureau of Industry and Security 
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صدور مجوزهای صادرات اقالم فناوری به کشورهایی مانند چین را به عهده دارد. 

اداره  در   :1)OPM(1متحده ایاالت  کارکنان  مدیریت  اداره  به  نفوذ    
مذکور در سال 2014 پرونده پرسنلی 4/2 میلیون نفر از کارمندان سابق و فعلی دولت 
و همچنین اطالعات عدم سوء پیشینه 21/5 میلیون نفر از افراد ربوده شد. بنا به اظهار 
مدیر سابق آژانس امنیت ملی ایاالت متحده، میشل هایدن، این مسأله باعث بی اعتباری 

امنیت ملی برای کل نسل خواهد شد.  

پیوست 9: رویدادهای ایاالت متحده با حمایت مالی چین

گردهمایی نوآوری و کارآفرینی سیلیکون ولی: مطابق داده های ارائه شده در 
و  نوآوری  ترویج  برای  است که  بین المللی  کنفرانس  منزله  به  این گردهمایی  وب سایت، 
ارتقای مشارکت تجاری برگزار می شود تا بین ایاالت متحده و منطقه آسیا- اقیانوسیه ارتباط 
برقرار شود. گردهمایی مذکور گسترش پیدا کرده و هر سال دو کنفرانس برگزار می کند. 
در  ولی2  سیلیکون  هوشمند  آینده  نشست  و  شد  برگزار   2016 پاییز  در  اصلی  کنفرانس 
زمستان با تأکید بر دستگاه های به هم پیوسته برگزار شد. هر دو رویداد در مرکز کنوانسیون 
)جودی  آمریکا  کنگره  اعضای  از  نفر  یک  شدند.  برگزار  ولی  سیلیکون  در  سانتا کالرا3 
نیز  امریکا  انرژی  چو(4 ریاست این گردهمایی را بر عهده دارد و استیون چو5 وزیر سابق 
سخنگوی اصلی در کنفرانس اصلی بود که در پاییز برگزار شد. با گرد هم آوردن مدیران 
ارشد استارت آپ، سرمایه گذاران خطرپذیر، شرکت های چینی و سرمایه گذاران خطرپذیر 
چینی، این گردهمایی به مکان مطلوبی برای جمع آوری اطالعات مربوط به وضعیت فناوری 
این  در  اطالعات  جمع آوری  برای  چین  رسمی  مقامات  است.  شده  تبدیل  متحده  ایاالت 

گردهمایی حضور می یابند. 

1. U.S. Office of Personnel Management 
2. Silicon Valley Smart Future Summit  
3. Santa Clara Convention Center  
4. Judy Chu 
5. Steven Chu 
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دموچین: رویداد ساالنه ای است که در سانتا کالرا، کالیفرنیا )در مرکز سیلیکون ولی( 
می شود.  برگزار  چینی  سرمایه گذاران  برای  نویدبخش  استارت آپ های  نمایش  منظور  به 
روز  طول  در  و  می باشد  چین  سرکنسولگری  توسط  اصلی  سخنرانی  شامل  رویداد  این 
میزگردهایی در ارتباط با موضوعات مختلف نظیر مدیریت موانع سرمایه گذاری در ایاالت 
سایر  و  فناوری  شتاب دهنده های  مزایای  استارت آپ ها،  ارزیابی  نحوه  چین،  و  متحده 

روندهای سرمایه گذاری برگزار می شود. 

گردهمایی آینده سیلیکون ولی- چین: این مرکز در آگوست 2016 با هدف 
واقعیت  رشته های  در  به ویژه  چینی  سرمایه گذاران  و  ولی  سیلیکون  بین  ارتباط  برقراری 

افزوده، واقعیت مجازی و هوش مصنوعی تشکیل شده است. 

افزایش  جهت  ولی  سیلیکون  شهر  اداره های  با  مرکز  این  چین:  ولی  سیلیکون 
سرمایه گذاری و رشد اشتغال از طریق تسهیل روند تبادل استعداد، فناوری و کسب و کار 
ولی  سیلیکون  در  آنها  همتایان  و  چین  در  کارها  و  و کسب  شهرها  بین  سرمایه گذاری  و 
همکاری می کند. کمک به ارائه خدمات تک ایستگاهی برای روابط دولت، امور قانونی، 
دولت،  روند سرمایه گذاری  تسهیل  استعداد جهت  اکتساب  و  شبکه یابی  مشاوره،  مالیات، 
کسب و کارها و مردم چین و تأسیس کارخانه و مرکز تحقیق و توسعه یا سایر فعالیتهای 
کسب و کار در سیلیکون ولی از جمله اهداف آن محسوب می شود. این مرکز دارای شبکه 
گسترده ای از شرکای تجاری فعال در صنایع متعدد در سیلیکون ولی است که این اهداف 

رو تحقق می بخشند. 

و  سرمایه گذاران  کارآفرینان،  برای  دفتر  این  در  فرانسیسکو:  سان  جهانی  دفتر 
تأمین کنندگان خدمات که به بازارهای ایاالت متحده و چین و راهبردها و بهترین شیوه های 
ورود به بازار و بهره برداری از فرصتهای کسب و کار در ایاالت متحده و چین عالقه مند 

هستند، سمینار برگزار می شود. 

نمایشگاه  و  چین  و  متحده  ایاالت  خطرپذیر  سرمایه گذاری  نشست 
استارت آپ: این نشست در اکتبر 2016 تشکیل شد و محل برگزاری کنفرانس در بوستون 
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برای سرمایه گذاران و کارآفرینانی است که مایل به همکاری در زمینه فرصت های موجود 
بین ایاالت متحده و چین هستند. 

انجمن حرفه ای نیمه رسانای چین- آمریکا: این انجمن هر ساله رویدادهای زیادی 
برنامه های انجمن مذکور در سال 2017 عبارت  در سیلیکون ولی و چین برگزار می کند. 
بودند از: برگزاری 4 کنفرانس، 4 نمایش تجاری، 4 کارگاه، 3 رویداد توسعه مشاغل، 3 
سفر بین المللی به چین، میزبانی هیأت های اعزامی از چین و 6 رویداد شبکه یابی اعضا. این 
به  نیمه رسانا  زمینه  در  آمریکایی  و  چینی  استعدادهای  آوردن  گردهم  هدف  با  رویدادها 

منظور جذب استعدادهای آمریکایی برگزار می شوند. 

سرمایه گذاری  کمیته  فعلی  عملکرد  ضعف  و  قوت  نقاط   :10 پیوست 
خارجی ایاالت متحده 

نقاط قوت 

  فرآیند این کمیته قابل درک بوده و بر اساس قانون سرمایه گذاری خارجی و امنیت 
ملی )2007( تعریف شده است؛

  فقدان دیدگاهی واضح درباره مواردی که متضمن حق کنترل سهامداران خارجی 
هستند، به انجام ارزیابی توسط کمیته منجر می شود و در نتیجه در مقایسه با زمانی که 
یک معیار کّمی مانند 51 درصد سهم مالکیت در تمامی موارد اعمال می شود، کمیته 

می تواند معامالت بیشتری را بررسی کند؛

  بسیاری از موارد اکتساب و خرید شرکت های چینی که به طور بالقوه دردسرساز 
هستند، متوقف شده اند. 

نقاط ضعف 

  ارائه گزارش کمیته داوطلبانه است و به عبارتی نیازی نیست که گزارش مربوط به 
معامالت ارائه شوند؛

  بسیاری از انواع انتقال فناوری در حال حاضر توسط کمیته پوشش داده نشده اند؛ 
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کل  جای  به  آمریکایی  شرکت  آن،  موجب  به  که  مشترک  سرمایه گذاری های    
کسب و کار، فقط در مالکیت فکری و یا فناوری سهیم است؛ 

  مجوزهای فناوری؛

  معامالت شرکت خصوصی که چشمگیر نیستند؛

  سرمایه گذاری های اقلیت که به میزان »حق کنترل سهامداران خارجی« نمی افزایند؛ 

  ادغام های معکوس؛ 

  سرمایه گذاری های گرین فیلد؛ 

  دارایی های خریداری شده از ورشکستگی ها؛

  این تعصب به صورت ذاتی وجود دارد که قراردادهای کاهش خطرات امنیت ملی 
تنظیم شوند تا بتوان روند اجرای معامالت را پیش ببریم، اما باید توجه داشت که به 
راحتی نمی توان این قراردادها را تدوین و یا اجرا کرد. قراردادهای کاهش خطرات 
بیفتند. این  امنیت ملی باعث می شود شرکت ها در ساختارهای هزینه غیررقابتی گیر 
قراردادها عمدتاً تحت فشار زمانی طرح ریزی می شوند و به قراردادهایی منحصر به 
فرد یا قراردادهایی بسیار جامع منجر می شوند. هیچ منابع دولتی برای نظارت بر این 
قراردادها اختصاص داده نشده است که بدون تردید به این معناست که این قراردادها 
اجرا نمی شوند. احتمال دارد که قرارداد پرهزینه کاهش خطرات امنیت ملی موجب 
کاهش انگیزه شرکت های خارجی دوستانه برای خرید شرکت های آمریکایی شود. 

ندارد  وجود  بخش(  برحسب  یا  شرکت  )برحسب  ریسک  امتیازدهی  هیچ گونه    
معامالت  از  زیادی  تعداد  مدیریت  برای  را  مقیاس پذیری  و  شفاف  فرآیند  بتوان  تا 
ایجاد کرد. غیرواقع بینانه است که انتظار داشته باشیم میان 14 سازمان وابسته به کمیته 

سرمایه گذاری خارجی در ایاالت متحده اتفاق آراء وجود داشته باشد. 

  سازمان های امنیتی )وزارت دفاع، وزارت دادگستری، وزارت امنیت ملی( وظیفه 
زمینه  در  خارجی  سرمایه گذاری  که  خطراتی  شفاف سازی  و  توضیح  برای  ندارند 
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فناوری و تأسیسات حساس برای امنیت ملی در پی دارند، با یکدیگر همکاری کنند. 

کمیته  که  آنجا  از  و  ندارد  وجود  فناوری  چشم انداز  درباره  جامعی  دیدگاه    
معامله واحد در  بررسی یک  متحده صرفاً جهت  ایاالت  سرمایه گذاری خارجی در 
یک بازه زمانی طراحی شده است، خطر آسیب به یک بخش حیاتی برای امنیت ملی 

در حال افزایش است و این امر در مورد نیمه رساناها صدق می کند. 

  دیدگاه دولت های هم پیمان نسبت به تهدیدها لحاظ نمی شود. 

  گواهی مورد نیاز برای کنگره مبنی بر عدم وجود تهدیدهای امنیتی محض، غیر 
واقع بینانه است. با توجه به تعداد روزافزون معامالت پیچیده و بغرنج، تهدیدهای امنیتی 

محض وجود خواهند داشت و به تدریج توسعه می یابند. 

  با توجه به بازه زمانی 90 روزه که مطابق قانون تعیین شده است، امکان پرداختن به 
معامالت پیچیده  تر وجود ندارد. 

  معامالت مورد بررسی توسط کمیته سرمایه گذاری خارجی در ایاالت متحده به 
بیش از 150 معامله در سال افزایش می یابد و این در حالی است که هیچ بودجه ای 
برای حمایت از این بررسی ها توسط کنگره اختصاص داده نشده است و این فرآیند 

کلیدی باید با منابع بودجه هر سازمان شرکت  کننده اجرا شود. 






