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-1اقتصاد چین
اقتصاد چین از اواخر دهه هفتاد قرن بیستم به سرعت تغییر کرده و در حال رشد است .بر اساس برابری قدرت خرید ،چین
دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان و یک بازیگر اصلی در اقتصاد جهانی است .حجم اقتصاد چین (۲۱٬۰۸۳٬۳۳۳٬۳۳۳٬۳۳۳ $
در سال  )۱۳۲۱بالفاصله پس از اتحادیه اروپا و آمریکا در مقام سوم جهان قرار میگیرد .چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین
همچنان ادامه یابد ،چین از نظر اقتصادی ،در حال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگترین اقتصاد جهان است.
بخش دولتی کشور چین با اینکه در بخش صنعت و خدمات فعالیت قابل توجهی ندارد ،اما قلب و مرکز اقتصاد را در اختیار
دارد و از این نظر تمرکز روی آن بیشتر میشود .با توجه به اینکه علم و فناوری به عنوان کلیدی جهت توسعه اقتصای و
رقابتی تلقی میگردد؛ دولت چین تالش دارد تا سال  ۱۳۱۳به قطب خالقیت و نوآوری تبدیل گردد .تالش چین بر اساس
منابع و قوانین برنامه ریزی شده در ایالت ها می باشد که هدف اصلی آنها سرمایهگذاری درحوزه تحقیق و توسعه است .دولت
چین حمایت های الزم در حوزه فعالیت های تحقیق و توسعه را افزایش داده است که این امر باعث افزایش ارتباط هدفمند
میان نهادهای تحقیقاتی و شرکت های تجاری شده است .تاسیس منطقه فناوری نیز تاثیر زیادی در تحقق این اهداف داشته
است.
در سال  ۱۳۳2پروژه های کالن ملی درطرح میان مدت -دراز مدت ( ۱۳۳2تا  MLP۲ ( ۱۳۱۳شامل سرمایهگذاری کالن
دولت و ایجاد مشوق های الزم برای پروژه های مهندسی و فناوری با قابلیت تجاری سازی باال ،پیاده سازی گردید .طرح
 ،۱۳۲۳انجمن ایالتی جهت تسریع توسعه صنایع راهبردی نوظهور پیشرو در مرحلهای جدیدی از سیاست های صنعتی در
کشور چین قرار دارد که تمرکز دولت را برای افزایش بنگاههای اقتصادی با فناوری باال را بیش از هر زمان دیگری افزایش می
دهد .طبق این سیاست دولت ،همگام با فناوری پیشرفته ،سرمایه گذاری و هزینه ها را در حوزه های صنعتی افزایش می دهد.
سیستم فناوری ملی چین سعی نموده تا توازنی بین نیازها جهت استفاده از منابع خارجی برای رشد و پرورش فناوری در
کشور ایجاد نماید .سیاست دولت و مردم چین استفاده از منافع اقتصاد جهانی و شبکه علمی به سود منافع ملی است .انتقال
فناوری از شرکتهای خارجی به شرکت های داخلی از اهمیت باالیی برخوردار است .در حوزه حمل و نقل ریلی ،انرژی های
جایگزین و حوزه های هسته ای دولت چین و شرکت های تجاری چینی جهت ارتقاء سطح فناوری در این حوزه ها درتالش
هستند .افزایش تعداد واحدهای تحقیق و توسعه که توسط شرکتهای چند ملیتی خارجی هدایت شدهاند ،امید بخش افزایش
ثروت برای مردم چین با هدف کسب دانش فناورانه می باشد.
National medium to long term plan
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ایاالت متحده آمریکا با تربیت دانشمندان و مهندسین چینی در دانشگاهها ،نهادهای تحقیقاتی وشرکتها ،همکاری عمدهای با
این کشور آسیایی در حوزههای علمی داشته است .این قشر از مردم چین نقشی تاثیر گذار در توسعه فناوری چین داشته اند.
عالقه های مشترک میان دو کشور در حوزه های تغییرات آب و هوایی ،انرژی و بهداشت باعث افزایش همکاری علمی و
دانشگاهی شده است .با این وجود نگرانی چینی ها از وابستگی به فناوری خارجی باعث افزایش انگیزه چینی ها جهت دنبال
نمودن " نوآوری بومی" به منظور کنترل و هدایت ظرفیتهای فناورانه شده است .نوآوری بومی به معنای بی نیازی و خود
کفایی اقتصادی نیست؛ بلکه به معنای استفاده از ظرفیت های خارجی به سود منافع ملی است.
-2خط سیر توسعه علم و فناوری در چین
چین همچون کارگاهی جهانی در مقیاس کوچک است .مشارکتهای اقتصادی ،خودروهای الکترونیک و سریعترین
ابرکامپیوترهای جهان ،همه نشان دهنده پیشرو بودن چینی ها در حوزه علم و فناوری هستند .دولت چین انگیزه زیادی در
افزایش سرعت پیشرفت علمی و فناوری دارد .مقامات چینی به این بخش توجه ویژهای داشته و سرمایه گذاریهای کالنی در
این حوزه انجام داده اند .چین نوین سازی در حوزه علم و فناوری را به عنوان عامل اصلی در رسیدن به موقعیت راهبردی در
جهان ،بازسازی درکشور و نیز توسعه اقتصادی در نظر گرفته است .تعداد دانشمندان محقق و مهندسین در حال رشد است.
شمار مقاالت چاپ شده در حوزه مهندسی در مجالت معتبر جهانی رو به افزایش بوده و به تبع آن تعداد اختراعات ثبت شده
نیز افزایش یافته است .میزان هزینه در حوزه تحقیق و توسعه در سال  ۱۳۲۳به  ۲2۲بیلیون دالر در برابری قدرت خرید
رسیده است که این میزان  %۲۱بیش از میانگین جهانی است .چین در سال  ۱۳۲۲کشور ژاپن را در حوزه تحقیق و توسعه
پشت سر گذاشته و پس از ایاالت متحده امریکا از این حیث در رتبه دوم قرار دارد.
-3نهادها و برنامه های ملی چین در حوزه علم و فناوری
در نتیجه مجموعه ای از اصالحات و سیاستگذاری ها در  ۲2سال اخیر ،سیستم نوآوری ملی چین دستخوش تغییرات
چشمگیری شده است .واحدهای تحقیق و توسعه در شرکتهای صنعتی توسط مشوق های دولتی در چند سال اخیر افزایش
یافته است .در حال حاضر %0۳فعالیت های تحقیق و توسعه توسط بنگاههای اقتصادی انجام می پذیرد .امروزه ارتباط بین
نهاد -صنعت و دانشگاه-صنعت در اولویت قرار دارد .مقامات چینی به این نتیجه رسیدهاند که نوآوری واقعی تنها از طریق
پیوند بین تحقیقات و بنگاه های اقتصادی و بهره گیری بهینه از یافته های تحقیق صورت میگیرد .در سال  ۱۳۳2کشور چین
اعالم کرد که بیش از  2۸۳بیلیون یوآن در ح وزه تحقیق و توسعه سرمایه گذاری کرده است که  %۲/0از تولید ناخالص داخلی
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را شامل می شود .رشد سریع سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه توسط دولت ،بنگاه های اقتصادی ،نهادهای تحقیق و
توسعه در یک دهه اخیر در نمودار زیر نمایش داده شده است.

علیرغم رشد سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی در حوزه تحقیق و توسعه  ،دولت ،سرمایه گذار اصلی در این حوزه بوده است.
هزینه های دولت در حوزه علم و فناوری در دهه اخیر افزایش زیادی داشته است .در سال  ۱۳۳۸این بودجه به بیش از %2
رسیده است .در سال های اخیر حدود  % ۳/2از تولید ناخالص داخلی در حوزه تحقیق و توسعه سرمایه گذاری شده است(
مقدار قابل توجهی است ،اما هنوز کمتر از  %۳/02از تولید ناخالص داخلی ایاالت متحده امریکا در دهه اخیر می باشد) .در
سال  ۱۳۳2دولت حدود  ۰2بیلیون یوآن از بنگاههای اقتصادی با اهداف ایجاد نوآوری حمایت مالی نموده است .که این
حمایت ها بیش از مشوقهای مالیاتی ،یارانههای پیش بینی شده  ،سرمایه گذاری های انجام شده در حوزه تحقیق و توسعه ،
وام ها  ،واگذاری زمین و حمایت های ثبت اختراع در چند سال اخیر بوده است.

3

ربرسی ربانهم علم و فناوری رد کشور چین
-4گردانندگان حوزه تحقیق و توسعه در چین
آکادمی علوم چین (CAS(۲دارای  ۲۳۳نهاد تحقیقاتی ۰0۳0 ،نهاد تحقیقاتی دولتی () GRI sوابسته به وزارت و دولت های
محلی ۱۰۳2نهاد آموزش عالی( )IHE۱sو  ۲۰22نفر فعال در حوزه تحقیق و توسعه ،بنگاه های صنعتی؛ شامل ۱2۸02
آزمایشگاه در حوزه تحقیق و توسعه از گردانندگان اصلی حوزه تحقیق و توسعه در کشور چین به شمار می روند.
از سال  ۲22۸تحقیقات آکادمی علوم چین چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی رشد چشمگیری داشته است .بودجه
فعالیت های تحقیق و توسعه رشد با ثباتی داشته است .این مقدار از  2/۰بیلیون یوآن در سال  ۱۳۳2به  ۲2/2بیلیون یوآن در
سال  ۱۳۳۸رسیده است .از این مقدار  %۰2صرف تحقیقات پایه %22 ،صرف تحقیقات کاربردی و  %2صرف هزینه های توسعه
ای شده است.
نهاد آموزش عالی در سیستم نوآوری نقش مهمی دارد و بهترین گزینه برای رقابت با آکادمی علوم چین در حوزه سرمایه
گذاری در امر فعالیتهای تحقیق و توسعه می باشد .نهاد آموزش عالی دارای  ۱02.۳۳۳نیروی تمام وقت شاغل در حوزه
تحقیق و توسعه می باشد که از این تعداد  %۸۲/۸با هزینه ای حدود  22/۸میلیارد یوآن درحوزه تحقیقات %۰۲ ،حوزه
تحقیقات پایه  %2۰/2 ،در حوزه تحقیقات کاربردی و  %۲2/2درحوزه توسعه فعالیت ها ،فعال هستند.
در سال  ۱۳۳2بیش از نیمی از هزینههای فعالیتهای تحقیق و توسعه در دانشگاهها ( )%22توسط دولت %۰/0 ،توسط شرکت
های چینی و  %۲از طریق منابع خارجی تامین شده است .در حوزه تحقیق و توسعه  %2۲در رشته های مهندسی%۲0/2 ،
درعلوم جامع %2/۸ ،درکشاورزی و %۸/2در تحقیقات پزشکی هزینه شده است.
نهاد تحقیقاتی دولتی نقشی هدایت کننده در تحقیقات و توسعه داشته است که سرمایهگذاری در حوزههای مربوط به
فعالیت آن توسط دولت انجام می پذیرد .در سال  ۲22۸دولت چین اقدام به بازنگری سازمانی و حذف چندین وزارتخانه
صنعتی از قبیل وزات نیرو ،زغال سنگ ،ماشین آالت و صنایع پتروشیمی نمود .در این اقدام مهم  ۱2۱ ،نهاد تحقیقاتی که
تحت نظارت این وزارتخانه ها قرار می گرفتند ،خود تبدیل به بنگاه های اقتصادی شدند .امروزه بیش از  %0۳از فعالیتهای
تحقیق و توسعه در بنگاههای اقتصادی انجام می پذیرد .این بزرگترین اقدام دولت چین در حوزه خصوصی سازی و کوچکتر
نمودن دولت بوده است که اثرات بسیار سودمندی در حوزه اقتصاد چین داشته است.
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درحال حاضر بیش از  ۰2۳۳۳بنگاه اقتصادی چینی ۰2۱2 ،شرکت از هنگ کنگ ،ماکائو ،تایوان و حدود  20۳0شرکت
خارجی در حوز تحقیق و توسعه فعال هستند .در بخش خصوصی در سال  ۱۳۳2در مجموع  222۳۳۳نیروی شاغل تمام وقت
در حوزه تحقیق و توسعه فعال بودهاند که افزایش سه برابری نسبت به سال  ۱۳۳۳را نشان می دهد .در سال  ۱۳۳2بخش
خصوصی  ۰00میلیارد یوآن در حوزه تحقیق و توسعه هزینه کرده است که بیش از هفت برابر نسبت به سال ۱۳۳۳می باشد.
از این مقدار  ۰۱۲میلیارد یوان توسط شرکتهای متوسط و بزرگ هزینه شده است .شرکت های چینی  ،%22/2شرکت های
ماکائو ،هنگ کنگ و تایوان حدود %2/0و شرکت های خارجی  %۲2/0هزینه کرده اند.
دولت های محلی درحوزه تحقیق و توسعه بیشترین حمایت را انجام داده اند .حدود  2۳تا  2۳درصد هزینه کرد دولت در
حوزه علم و فناوری توسط این حوزهها انجام میگیرد .هزینههای دولت چین در حوزه علم و فناوری شامل بودجه سالیانه است
که توسط اولویتهای تنظیم شده در طرحهای اقتصادی  2سال هدایت می شود .همانگونه که هزینههای تحقیق وتوسعه در
چند سال اخیر زیاد شده است ،نظارت بر هزینه کرد نیز افزایش یافته است.
-5برنامه های کالن

ملی1

اجرای برنامه های تحقیق و توسعه کالن ملی در کل کشور باعث افزایش پیشرفت در حوزه فناوری شده است .کشور چین
برنامه فناوریهای کلیدی در سال  ۲2۸۰و برنامه فناوریهای پیشرفته ()۸2۰را در سال  ۲2۸2به منظور رفع مشکالت در
حوزه امنیت ملی و رقابت پذیری پیاده سازی نموده است.
-6برنامه های فناوری

کلیدی2

برنامههای فناوری های کلیدی برای تقویت حوزه تحقیق و توسعه با تمرکز بر نیازهای صنعت و کشاورزی در سال ۲2۸۰
اجرایی گردید .حمایت های این برنامه شامل حوزههای کشاورزی ،فناوری اطالعات ،فناوریهای مربوط به تولید ،حمایتهای
محیطی توسعه بهداشت ،انرژی و منابع اکتشافی است .سرمایه گذاری های سالیانه در حوزه برنامه فناوری های کلیدی طی
یازدهمین دوره طرح پنج ساله پیشرفت چشمگیری داشته است .در سال  ۱۳۳2دولت مرکزی بالغ بر  ۰میلیارد یوآن سرمایه
گذاری در حوزه تحقیق و توسعه داشته است که این میزان در سال  ۱۳۳۸به  2میلیارد یوآن رسیده است.
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-7برنامه فناوری پیشرفته

ملی(1)363

در حال حاضر برنامه ( )۸2۰یکی از اصلیترین حمایتهایی است که به "نوآوری" بومی تعلق میگیرد .در سال ۱۳۳2برنامه
( )۸2۰با اختصاص 2/۲میلیارد یوآنی دولت روی  ۲۲۳پروژه سرمایه گذاری کرده است .میزان این سرمایه گذاری درحوزه
فناوری اطالعات ،%۱۰/2تولید  ،%۲2/2مواد ،%۲2/0محیط زیست ،%2/2زمین شناسی ،%۸/۸حمل و نقل ،%0/۰اقیانوس
شناسی ،%2/2زیست شناسی ،%2/۱انرژی و کشاورزی %2/0است.
-3برنامه تحقیقاتی

بنیادی(2)373

برنامه ( ) 20۰شامل پروژه های کاربردی است که تحت عنوان تحقیقات پایه ای-هدفمند شناخته می شود )20۰( .پروژه هایی
در حوزه کشاورزی ،انرژی ،فناوری اطالعات ،محیط زیست ،مواد ،بهداشت ،تحقیقات میان رشتهای ،فناوری نانو و تولید را مورد
حمایت قرار می دهد .سرمایه گذاری در برنامه ( ) 20۰طی چند سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است که عمده این سرمایه
گذاری ها توسط دولت انجام می پذیرد.
-3برنامه NSFC3
سازمان علوم طبیعی ملی چین (  )NSFCبه عنوان بخشی از اصالحات انجام شده در کشور چین و به منظور حمایت از
تحقیقات پایه ای در سال  ۲2۸۳پیاده سازی گردید .بودجه  NSFCاز سال ۲2۸2هر سال به میزان  %۱۳افزایش داشته است
و از سال  ۱۳۲۳چهار برابر شده است .در سال  ۱۳۲۳این مبلغ به  0/۰میلیارد یوآن رسیده است.
-11نیروی انسانی
مجموع افراد شاغل درحوزه تحقیق  ۲2۱2۳۳۳نفر می باشد .از این تعداد  %۱۰دارای مدارج عالی تحصیلی هستند .آمار نشان
دهنده افزایش شمار دانشمندان و مهندسین در یک دهه اخیر می باشد .تا سال  ۱۳۳۸تعداد افراد فعال در حوزه تحقیق و
توسعه به  ۰.2میلیون نفر رسیده است که رشد  %2۸نسبت به سال  ۱۳۳۳را نشان می دهد.
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-11رویکردها
 افزایش هزینه های ملی در حوزه تحقیق و توسعه به میزان  %۱/2از تولید ناخالص داخلی چین تا سال  ۱۳۱۳خواهدرسید.بیش از  %۲/۰2در سال  ۱۳۳2و  %۲/0در سال  ۱۳۳2خواهد بود.

 کاهش وابستگی چین به فناوری خارجی به کمتر از  %۰۳در سال  ۱۳۱۳خواهد رسید .میزان هزینهکرد در حوزه تحقیق وتوسعه در سال  ۱۳۳0به میزان  ۰0۲میلیارد یوآن رسیده است ،همچنین واردات فناوری به  ۱2/2۱میلیارد دالر و وابستگی به
فناوری خارجی به حدود %۰2رسیده است که این میزان وابستگی خیلی کمتر از  %0۳در سال  ۲220می باشد.
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 قرار گرفتن بین  2کشور برتر دنیا از لحاظ ثبت اختراع سالیانه ،از نظر میزان ثبت اختراع جهانی( طبق آمار سازمان جهانیمالکیت فکری) ،در حال حاضر چین با داشتن  %2از ثبت اختراع جهانی پس از ژاپن ،ایاالت متحده امریکا ،کره جنوبی و آلمان
قرار می گیرد.

 تبدیل سریع اقتصاد چین از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش بنیان و قرارگیری در رتبه اول دنیا به عنوان قدرت مطلقاقتصادی در دنیا تا سال .۱۳۱۳
-12مناطق توسعه فنون اقتصادی ملی چین
قدرت اقتصادی چین پس از اجرای سیاستهای اصالحات و درهای باز به این طرف و همچنین ایجاد مناطق توسعه فنون
اقتصادی ملی در این کشور ،توسعه اقتصاد ملی و اجتماعی چین به دستاوردهای چشمگیری نائل شده است .چین طی
سالهای اخیر با اعمال سیاست باز اقتصادی تالش فراوانی در ایجاد محیط مناسب سرمایهگذاری خارجی نموده و با وجود
مالکیت دولتی با اعمال سیاست آزادسازی و به کارگیری ابزار منطقه توسعه فنون اقتصادی ملی ،اقتصاد خود را جهش داده
واصالحات گستردهای را در آن به عمل آورد .پس از موفقیت های پارک علوم در چین تایپه و سیلیکون در ایاالت متحده
امریکا ،چینی ها به فکر پیاده سازی این الگو در مناطق توسعه فناوری افتادند .در حال حاضر بالغ بر  22منطقه توسعه فناوری
و اقتصادی در چین دایر است .شرکتهای مستقر در این مناطق اغلب از تسهیالتی چون واگذاری زمین رایگان یا با قیمت
پایین ،حمایتهای تحقیق وتوسعه و معافیت های مالیاتی بهره مند میگردند .برخی از این مناطق موفق عمل کردهاند اما
تحقیقات نشان داده که در بعضی از این مناطق موفقیت چندانی به دست نیامده است و شرکت های مستقر در این مناطق
هنوز نیازمند حمایت های دولتی هستند.
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-13ابعاد بین المللی توسعه علمی و فناوری چین
چین یکی از کشورهای جهان به لحاظ جلب سرمایه خارجی است و در این زمینه ،درصفوف مقدم جهان قرار دارد .حصول
دستاوردهای قابل مالحظه چین در جلب سرمایه خارجی در شرایط رکود اقتصاد جهان و کاهش سرمایه گذاری بینالمللی،
منوط به صدور بسیاری سیاستهای مساعد و معقول سرمایه گذاری در این کشور میباشد .از آغاز دهه  ۸۳قرن بیستم ،تا
پایان سال  ،۱۳۳۰بازرگانانی از  ۲0۳کشور و مناطق جهانی در چین سرمایه گذاری کرده و تعداد موسسات با سرمایه گذاری
بازرگانان خارجی به بیش از  2۳۳هزار رسیده است .عالوه بر این ،مشارکت چین در اقتصاد جهانی و فعالیت های حوزه تحقیق
و توسعه و محصوالت در سطح جهانی با رویکرد استفاده بهینه از منابع خارجی به سود منافع داخلی است .در حال حاضر
فناوری خارجی همسو با سیاست های کالن چین مورد استفاده قرار میگیرد.
-14شرکت های چند ملیتی و انتقال فناوری
همکاری علمی و فناوری از طریق مجراهای تجاری در اوایل دهه  ۸۳با شرکت های خارجی برای انتقال فناوری چین از طریق
توافق فروش تجهیزات شکل گرفت .شرکت های خارجی تمایل زیادی برای فعالیت در پروژه های داخلی چین داشتند .در دهه
 2۳قانون" استراتژی بازار برای فناوری" وضع گردید .اهداف این قانون تسهیل در فرآیند جذب سرمایه گذاری شرکت های
خارجی در چین بوده است .از این حیث ایاالت متحده امریکا در سرمایه گذاری پیشرو بوده است.
درسال ۱۳۳2شرکت حمل و نقل چین CNRاز شرکت آلمانی زیمنس برای طرح اتصال خط آهن سریع السیر پکن -تیان
ژین با ظرفیت انتقال  2۳نفر به ارزش  2/2میلیون دالر دعوت به همکاری کرد .شرکت زیمنس انتظار عقد قرارداد به ارزش
 0۰۳میلیارد دالر در حوزه حمل و نقل و  ۲2۳میلیارد دالر درحوزه سیستم های زیر زمینی در بازه  2ساله را داشت .خط آهن
سریع السیر پکن -تیان ژین قبل از المپیک  ۱۳۳۸افتتاح شد .شرکت زیمنس اعالم کرد که تا سال  ۱۳۳2یکصد قطار برای
این خطوط تهیه خواهد نمود .با این وجود وزارت راه آهن چین وجود این قرار داد را تکذیب کرد واعالم نمود که چین از
فناوری بومی استفاده خواهد کرد و تنها قطعات اصلی را از شرکت زیمنس به ارزش یک میلیارد دالر خریداری خواهدکرد .در
حال حاضر ایاالت متحده امریکا از مهندسین چینی در ساخت خط آهن سریع السیر دعوت به همکاری نموده است.
سرمایه گذاری خارجی در حوزه تحقیق و توسعه در اوایل دهه  2۳به آرامی رشد داشته است .عمده فعالیت های تحقیق و
توسعه در حوزه فناوری اطالعات ،کامپیوتر ،الکترونیک وزیست فناوری بوده است .شرکتهای چندملیتی چون اینتل،
مایکروسافت ،هیولیت پکارد ،جنرال استیل ،نوکیا ،اریکسون ،سامسونگ و پاناسونیک در چین مراکز تحقیق و توسعه دایر
نموده اند .گروههای بزرگ بینالمللی و شرکتهای چند ملیتی بازار چین را مد نظر گرفته و تقریباً تمامی  2۳۳شرکت بزرگ
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اول جهان در چین سرمایه گذاری کردهاند .چین نیز توسط سرمایه گذاران و محافل بانکداری جهان به عنوان کشوری با
مطلوبترین محیط سرمایه گذاری جهان ارزیابی شده است .سیاست دولت چین حمایت از ورود شرکتهای خارجی به چین
متناسب با سیاست های حوزه فناوری بومی است .هم اکنون این کشور در حوزه پذیرش شرکتهای خارجی در رتبه نخست
قرار دارد .طبق گزارش وزارت اقتصاد چین بیش از  ۲۱۳۳شرکت چند ملیتی در مراکز تحقیق و توسعه با سرمایه گذاری بالغ
بر  ۲۱.۸میلیارد دالر فعال هستند .میزان سرمایه گذاری شرکت های خارجی از  %۲2/0در سال  ۱۳۳۱به  %۱0/۱در سال
 ۱۳۳۸افزایش یافته است .سهم شرکتهای خارجی در حوزه ثبت اختراع در کشور چین  %۱2می باشد .حضور واحدهای
تحقیق و توسعه چند ملیتی در چین مزایایی در بر د اشته است .مراکز تحقیق وتوسعه چند ملیتی باعث ایجاد انگیزه جهت
نوین سازی و حس رقابت بین شرکتهای چینی شده است به نحوی که سرمایهگذاری در زمینه ساخت آزمایشگاههای
تحقیقاتی توسط بخش خصوصی رو به افزایش است .همچنین شرکت های چینی در حوزه های تخصصی از مشاوره شرکت
های خارجی بهره مند شوند.
-15پارک صنعتی علمی و فناوریSTIP

1

اولین پارک صنعتی علمی و فناوری در سال  ۲2۸۸در پکن تاسیس شد .تا سال  ۲22۱دولت مجوز تاسیس  2۳پارک صنعتی
دیگر را نیز صادرکرد .پارک ها نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد محلی ایفا می کنند .در سال  ۱۳۳2پارک های صنعتی،
افزایش درآمد  ۸2۱میلیارد یوآنی را نشان میدهند که متعاقبا باعث افزایش  %2/2در حوزه اقتصاد چین شده اند .در سال
 ۱۳۳2سهم پارکهای صنعتی از تولید نا خالص داخلی به  %2/۸رسیده است.
-16نتیجه گیری
چین درحال تبدیل شدن به قدرت اول در حوزه علم و فناوری در دنیاست .افزایش سرمایهگذاری در حوزه تحقیق و توسعه،
مقاالت و پتنت های بین المللی همه نشان دهنده ظرفیت باالی این کشوراست .در حالیکه دولت مرکزی چین سرمایه گذار
اصلی در حوزه تحقیق و توسعه است ،سرمایهگذاری های دولتهای محلی ،شرکتهای چینی ،وامهای بانکی و مشوقهای
مالیاتی نیز رو به افزایش است .نظر به اعطای تسهیالت دولتی و اختصاص بودجه از طرف دولت مرکزی ،دولتهای محلی نیز
به سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه عالقمند شده اند.
یکی از نتایج برنامه های  2ساله در چین ،تطبیق فعالیتهای تحقیق و توسعه با پیشرفتهای ملی و تولید است .همچنین این
برنامه ها باعث ایجاد انگیزه در نهادهای علمی جهت افزایش فعالیت های تحقیق و توسعه با هدف جذب بیشتر بودجه از دولت
1
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مرکزی شده است .به گفته برخی از نظریه پردازان ،در حال حاضر کشورهایی میتوانند درجهان مطرح باشند که تکنولوژی
برتری نسبت به سایر کشورها داشته باشند و چین چنین پتانسیل و برتری دارد .رشد شگفتانگیز اقتصادی و ثبات سیاسی در
چین را میتوان معلول یک عامل اساسی دانست و آن حصول اجماع نظر میان نخبگان این کشور پیرامون استراتژی کالن چین
است که با توجه به درکی واقعبینانه ازمحیط داخلی و بینالمللی ،شرایط را برای بهرهگیری از پتانسیلهای داخلی وخارجی در
جهت افزایش قدرت ملی فراهم آورده است .چین با رویکرد پیاده سازی الگوی کشورهایی چون ایاالت متحده و استفاده از
منابع خارجی همسو با منافع داخلی در حوزه تحقیق و توسعه توانسته گامهایی بلند در جهت تبدیل شدن به قطب علم و
فناوری در جهان بردارد.
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