پیشگفتار
دیلویت یکی از بزرگترین شرکتهای مشاوره ،خدمات حسابداری و حسابرسی در

جهان است که در سال  ۱۸۴۵توسط ویلیام ولش دیلویت ،در شهر لندن تاسیس شد .شرکت

دیلویت خدماتی همچون حسابرسی ،مشاوره ،مدیریت ریسک سرمایهگذاری ،مشاور
مدیریت و مشاوره مالی را در بیش از  ۱۵۰کشور ارائه میکند.

دپارتمان نوآوری دیلویت چین یک سازمان خدمات حرفهای ثبتشده در کشور چین

است که با استناد به شبکه نوآوری و راهحلهای نوآوری دیلویت درصدد گسترش آگاهی

درباره نوآوری ،ترویج تغییر و تحوالت و تشکیل اتحادیه نوآوری و اکوسیستم نوآوری در
این کشور است .این دپارتمان در سال  2011میالدی با هدف تامین خدمات پیشرفته با توان و
ارزش باال و ارتقاء توسعه نوآوری دیلویت در چین از طریق همکاری با  17دپارتمان نوآوری

شبکه جهانی دیلویت ،تاسیس شدهاست .دپارتمان نوآوری دیلویت چین با بهرهگیری از

فناوریهای نوآورانه تحولآفرین و پیشرفته جهانی ،منابع داخلی و خارجی را بههم متصل
نموده و انتقال فناوری را تسهیل مینماید و همچنین اکوسیستم نوآوری برنده-برنده را از طریق
برقراری ارتباط بین شرکتها ،موسسات دولتی ،دانشگاهها ،مراکز رشد و شرکتهای نوآوری

فناورانه ایجاد مینماید .همچنین این دپارتمان طیف وسیعی از خدمات نظیر حسابرسی و
تضمین ،مشاوره مالی ،مشاوره مدیریت ریسک و خدمات مالیاتی را برای شرکتهای محلی

و چندملیتی در چین ارائه میکند .گفتنی است که این دپارتمان کمک شایانی به توسعه
استانداردهای حسابداری ،نظام مالیاتی و تخصص حرفهای در چین کردهاست.

دپارتمان مذکور گزارشی با عنوان Rising Innovation in China, China Innovation

 Ecosys tem Development Report 2019در سپتامبر  2019منتشر نمودهاست که بخشهایی
از آن گزارش توسط همکاران موسسه پویندگان توسعه فناوری و نوآوری ایرانیان ترجمه و

تدوین گردیده و در اختیار عالقمندان محترم قرار میگیرد .الزم به ذکر است گزارشی که در

ادامه میآید صرفا ترجمه گزارش دپارتمان نوآوری دیلویت چین میباشد و موسسه هیچ دخل
و تصرفی در مطالب نداشتهاست.

موسسه پویندگان توسعه فناوری و نوآوری ایرانیان

فهرست مطالب
خالصه اجرایی
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خالصه اجرایی
همزمان با رکود اقتصاد جهانی ،کشورهای جهان سعی به ارتقای نوآوری فناورانه

بهمنظور حفظ قدرت خود دارند .همزمان ،نوآوری فناورانه بهعنوان نماد قدرت کلی
کشورها قلمداد شده و بهطور فزاینده توسط حمایتگرایان بهمنظور ایجاد محدودیت برای
سایر اقتصادها مورد استفاده قرار میگیرد.

با توجه به اهمیت روزافزون علم و فناوری در ایجاد توسعه اقتصادی ملی ،دولتها در

سراسر جهان نوآوری را بهعنوان راهبرد اصلی در سطوح ملی مورد توجه قرار میدهند و
این امر بیانگر الگوی جدیدی از رقابت برای نوآوری در سطح جهان است .دولت چین

نیز اهمیت زیادی برای جایگاه اصلی نوآوری در توسعه اقتصادی ملی قائل است .چین

برنامههای ملی میانمدت و بلندمدتی در راستای توسعه علمی و فناورانه تدوین کردهاست و

ایجاد کشوری نوآور را بهعنوان هدف راهبردی خود تصریح کردهاست .در نتیجهی عرضه
روزافزون نوآوری و سازماندهی قوی محیط نوآوری در چین ،توسعه اقتصادی این کشور

وارد مرحله رشد باکیفیتی شدهاست و بدین ترتیب ،جذابیت اکوسیستم نوآوری به عاملی

مطلوب در ایجاد نظام اقتصادی مدرن تبدیل شدهاست .گزارش «ارتقای نوآوری در چین:
گزارش توسعه اکوسیستم نوآوری چین  »2019به بررسی توسعه اکوسیستم نوآوری چین و

همچنین فرصتها و تهدیدهای موجود در حوزه نوآوری این کشور پرداختهاست .بهطور

کلی ،یافتههای کلیدی گزارش حاضر عبارتند از:

💠

💠هر یک از اکوسیستمهای نوآوری در کشورهای پیشرفته دارای مزایای

منحصربهفرد خود هستند .ایاالت متحده بیشتر بر ایجاد اکوسیستمی تأکید دارد

که توسط خوشههای نوآوری هدایت میشوند و آلمان بر مبنای مستحکم و پایدار

💠

نوآوری تأکید دارد.

💠اکوسیستم نوآوری چین در حال ترقی است .چین پس از اینکه نوآوری را
بهعنوان راهبرد اصلی در اولویت قرار دادهاست ،همواره جهت گشایش بازار خود
تالش کرده و به رشد پایدار توانمندیهای خود در حوزه نوآوری فناورانه ازطریق

ارتقای نوآوری در چین
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💠

سرمایهگذاری مستمر و فزاینده در زمینه استعدادها و فناوریها متعهد شدهاست.
💠در رتبهبندیهای شهرهای چین ازنظر اکوسیستمهای نوآوری میتوان این

شهرها را براساس امتیازات کلی آنها به سه سطح تقسیمبندی کرد .شهرهای سطح
یک شامل پکن ،شانگهای ،شنژن و گوانگژو هستند که در زمره شهرهای برتر این گروه
قرار دارند و شهر هانگژو جایگاه چهارم را به جای گوانگژو از آن خود کردهاست .از

بین شهرهای سطح دو ،شهرهای نانجینگ ،چنگدو و ووهان جزء شهرهای برتر محسوب

میشوند .شهرهای سطح سوم عمدتا شامل شهرهایی هستند که براساس رهنمونهای

سیاستی مناسب موفق به ارتقای پیشرفتهای اکوسیستمهای نوآوری شدهاند و بهعنوان

💠

نمونه میتوان به شهرهای دانگوآن ،فوشان ،ژوهای و گوئیانگ اشاره کرد.

💠در سطح منطقهای ،اکوسیستمهای نوآوری چین دارای ویژگیهای متمایزی

هستند .توسعه نوآوری در منطقه پکن ،تیانجین و هبی در پکن متمرکز است؛ سطح

کلی توسعه نوآوری در منطقه دلتای رودخانه تسهیانگ باالتر از سایر مناطق است؛
روند توسعه در منطقه خلیج بزرگ گوآنگدونگ ،هنگکنگ و ماکائو نویدبخش

است؛ مناطق مرکزی و غربی چین نیز در نتیجه اتخاذ سیاستهای مناسب شاهد توسعه

💠

سریع اکوسیستمهای نوآوری هستند.

💠بدون تردید صنعت هوش مصنوعی بهترین عملکرد را در اکوسیستمهای

نوآوری چین نشان دادهاست .با توجه به سیاستها و سرمایه اختصاص داده شده
به این صنعت ،تعداد شرکتهای هوش مصنوعی در چین به سرعت در حال رشد
است و بیشتر شرکتها در منطقه پکن ،تیانجین و هبی ،منطقه دلتای رودخانه پرل و

💠

منطقه دلتای رودخانه یانگتسه متمرکز هستند.

💠تولید ،صنعتی بنیادی برای توسعه نوآوری در چین به شمار میآید .پیشرفت
اکوسیستم تولید هوشمند در چین بدون بررسی عمیق ارزشهای کاربر میسر نخواهد

شد .چین دارای مجموعه کاملی از صنایع حمایتی برای تولید است و بنابراین میتواند

به شرکتهای تولیدی کمک کند تا در راستای ارتقای هوشمند پیشرفت بیشتری
کسب کنند.

یافتههای کلیدی
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یافتههای کلیدی
ازنظر رقابت فناورانه ،کشورهای جهان بر فناوریهای کلیدی نظیر هوش

مصنوعی ،تولید پیشرفته ،نیمهرسانا ،علم اطالعات کوآنتومی و نسل پنجم متمرکز

هستند که توسعه اقتصادی آتی را شکل میدهند .کشورهایی که در حوزههای

فوق قوی هستند ،رویکردی حمایتگرایانه نسبت به فناوریهای خود اتخاذ

کردهاند .با این حال ،این مسأله چین را ناگزیر به گسترش توانمندی خود در

حوزه نوآوری ساختهاست و از این فرصت بینظیر برخوردار شدهاست تا با تکیه
بر توانمندیهای داخلی خود در زمینه نوآوری فناورانه به پیشرفت دست یابد.

هر یک از اکوسیستمهای نوآوری در کشورهای پیشرفته دارای مزایای

منحصربهفرد خود هستند .ایاالت متحده بیشتر بر ایجاد اکوسیستمی تأکید
دارد که توسط خوشههای نوآوری هدایت میشوند؛ آلمان بر مبنای مستحکم
و پایدار نوآوری تأکید دارد؛ چین پس از اینکه نوآوری را بهعنوان راهبرد

اصلی کشور در اولویت قرار دادهاست ،همواره جهت گشایش بازار خود تالش

کرده و به رشد پایدار توانمندیهای خود در حوزه نوآوری فناورانه ازطریق
سرمایهگذاری مستمر و فزاینده در زمینه استعدادها و فناوریها متعهد شدهاست.
اکوسیستم نوآوری را میتوان براساس سه شاخص ارزیابی کرد .اولین شاخص

شامل مؤسسات نوآوری است که بیانگر تعداد نهادهای فعال در حوزه نوآوری

در یک شهر و همچنین توانمندی شهر در زمینه اجرای تحقیق و توسعه فناورانه

و نوآوری کسبوکار است .دومین شاخص شامل منابع نوآوری است که نشان
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میدهد آیا عوامل متعدد در یک شهر میتوانند از فعالیتهای نوآوری مؤسسات
نوآوری حمایت کنند .سومین شاخص شامل محیط نوآوری است که بر این
واقعیت داللت دارد که آیا یک شهر قادر به جذب و حفظ بهترین منابع نوآوری

جهت ایجاد محیط خارجی مطلوب برای خوشه مؤسسات نوآوری است یا خیر.
ازنظر اکوسیستمهای نوآوری ،شهرهای چین را میتوان براساس امتیازات

ارزیابیشده آنها به سه سطح رتبهبندی و تقسیمبندی کرد .شهرهای سطح یک
شامل پکن ،شانگهای ،شنژن و گوانگژو هستند که در زمره شهرهای برتر این
گروه قرار دارند و شهر هانگژو جایگاه چهارم را به جای گوآنگژو از آن خود

کردهاست .از بین شهرهای سطح دو ،شهرهای نانجینگ ،چنگدو و ووهان جزء
شهرهای برتر محسوب میشوند .شهرهای سطح سوم عمدتا شامل شهرهایی
هستند که براساس رهنمونهای سیاستی مناسب موفق به ارتقای پیشرفتهای
اکوسیستمهای نوآوری شدهاند و بهعنوان نمونه میتوان به شهرهای دانگوآن،

فوشان ،ژوهای و گوئیانگ اشاره کرد.

ازنظر منطقهای ،اکوسیستمهای نوآوری چین دارای ویژگیهای متمایزی هستند.

پکن بهعنوان هسته اکوسیستم نوآوری منطقه پکن ،تیانجین و هبی محسوب
میشود و ازنظر مؤسسات و منابع نوآوری و همچنین ازنظر محیط نوآوری

منطقه در جایگاه اول قرار گرفتهاست .بهطور کلی با توجه به انگیزههای قوی
شانگهای و هانگژو و همچنین نانجینگ و سوژو در شهرهای سطح دوم ،نوآوری

در منطقه دلتای رودخانه تسهیانگ در مقایسه با سایر مناطق تکامل بیشتری

یافتهاست .توسعه منطقه خلیج بزرگ گوآنگدونگ ،هنگکنگ و ماکائو
توسط شنژن مدیریت میشود؛ با اینکه دانگوآن ،فوشان و ژوهای فاقد مزایای

نوآوری هستند ،ولی مطابق برنامهریزی منطقه خلیج بزرگ آینده نویدبخشی در
انتظار دارند .شهرهای اصلی در منطقه مرکزی و غربی چین نیز در نتیجه اتخاذ

سیاستهای مناسب شاهد توسعه سریع اکوسیستمهای نوآوری هستند.
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بدون تردید صنعت هوش مصنوعی بهترین عملکرد را در اکوسیستمهای

نوآوری چین نشان دادهاست .نقطهقوت چین در حوزه هوش مصنوعی از

دادههای تحقیقاتی گسترده ،انواع غنی خطوط تولید و مزایای بازار مبتنی
بر طیف وسیعی از صنایع نشأت میگیرد و عالوه بر آن ،اقدامات غولهای

فناوری در زمینه ایجاد جوامع فناورانه منبع باز نیز عامل دیگری است که به
استارتآپها کمک کردهاست که در زمینه کاربرد هوش مصنوعی بر موانع

فناورانه غلبه کنند و فناوریهای هوش مصنوعی را بهطور مستقیم در تحقیق و
توسعه محصوالت نهایی به کار ببرند .با توجه به سیاستها و سرمایه اختصاص

داده شده به این صنعت ،تعداد شرکتهای هوش مصنوعی در چین به سرعت

در حال رشد است .آمار ناقص نشان میدهند که بیش از  1000شرکت در

حوزه هوش مصنوعی در چین فعالیت دارند و بیشتر شرکتها در منطقه پکن،

تیانجین و هبی ،منطقه دلتای رودخانه پرل و منطقه دلتای رودخانه یانگتسه
متمرکز هستند .تجمع صنعت تأثیر قابل توجهی داشته و به ایجاد اکوسیستمهای
کاملتری منتهی شدهاست.

تولید ،صنعتی بنیادی برای توسعه نوآوری در چین به شمار میآید و پیشرفت
اکوسیستم تولید هوشمند بدون بررسی دقیق ارزشهای کاربر میسر نخواهد

شد .بهعنوان مثال ،شرکتها میتوانند در مراحل تحقیق و توسعه و طراحی از

فناوریهای جدید برای تولید محصوالت هوشمندتر و متنوعتر استفاده کنند؛

بهعالوه ،شرکتها میتوانند در مرحله فروش خدمات مالی مرتبط با تجهیزات
را ارائه کنند و در مرحله پس از فروش هم بالفاصله به نظارت و جمعآوری

دادههای تجهیزات و محصوالت بپردازند .شرکتها همچنین میتوانند با تحلیل
کارآیی و نگهداری و تعمیر پیشبینانه موجب افزایش امنیت شده و همزمان

فرصتهای بیشتری در اختیار شرکتها جهت ارائه خدمات خود قرار دهند.
بنابراین ،اکوسیستم تولید هوشمند مستلزم مشارکت شرکتهای فعال در عرصه
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محصوالت هوشمند فناوری ،شرکتهای ارائهدهنده خدمات مالی ،شرکتهای

فعال در زمینه جمعآوری و تحلیل داده و شرکتهای فعال در حوزه آزمایش

کارآیی امنیت و غیرهاست .چین دارای مجموعه کاملی از صنایع حمایتی برای

تولید است و بنابراین میتواند به شرکتهای تولیدی کمک کند تا در راستای
ارتقای هوشمند پیشرفت بیشتری کسب کنند.

چین همچنان در زمینه توسعه نوآوری با چالشهای متعددی مواجه است
و به ویژه نیاز دارد که در حوزه فناوریهای محوری خود را به کشورهای
پیشرفته برساند .با توجه به سرمایهگذاری فزاینده در تحقیق و توسعه و تعداد
پتنتها ،شرکتهای نوآوری و محصوالت نوآورانه چین در حال حاضر به

برخی مزیتهای رقابتی دست یافتهاند .بااینحال ،در حوزههای ارتباطات ،تولید
ابزار الکترونیک و ابزار دقیق و همچنین خودروسازی ،ازجمله مواد نیمهرسانا

و تولید ،ماشینابزارهای با دقت بسیار باال و سیستم تزریق بنزین الکترونیکی
 ،...چین در مرحله اولیه توسعه به سر میبرد .درواقع ،چین وابستگی زیادی
به فناوریهای خارجی دارد و هنوز راه زیادی در پیش دارد تا بر فناوریهای
محوری در بخشهای خاص سیطره پیدا کند .عدم تعادل بین ورودی و خروجی

تحقیق و توسعه و بهعبارتی ،فقدان ورودی تحقیق و توسعه در سطح پایه علت
اصلی این امر محسوب میشود .دولت باید به دقت به این مسأله توجه داشته

باشد که چگونه میتوان روند اجرای سیاستهای حمایتی را گسترش داد و
این سیاستها را بهبود بخشید .در نهایت ،معرفی و تجمع استعدادها همچنان

فرآیندی طوالنی و زمانبر محسوب میشود.

اقتصاد دیجیتال در حال ترقی امکان جهانیسازی نوآوری چین را فراهم

آوردهاست و منبع مهم رشد تولید ناخالص داخلی چین به شمار میآید .در سال

یافتههای کلیدی
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 ،2018اقتصاد دیجیتال چین با افزایش  20/9درصدی به  31/3تریلیون رنمینبی
رسیدهاست که  34/8درصد از کل تولید ناخالص داخلی را دربرمیگیرد .فناوریها
و محصوالت نوآورانه چین تحت تأثیر دیجیتالسازی در آستانه جهانیشدن قرار
دارند .در آینده چین میتواند نوآوریهای مبتنی بر اینترنت بیشتری را ارتقا داده و

در زنجیره صنعت بینالمللی صعود پیدا کند .همچنین این کشور میتواند به ایجاد
محرکهای اقتصادی جدید و بهینهسازی ساختارها بپردازد.

بازارهای سرمایه تحت هدایت بازار استار ( 1)STARاز بهینهسازی مستمر

اکوسیستم نوآوری چین حمایت کامل به عمل میآورند .بازار استار که در سال
 2019راهاندازی شدهاست ،عمدتاً از صنایع فناوری پیشرفته و صنایع نوظهور و
راهبردی شامل فناوریهای اطالعات نسل جدید ،تجهیزات پیشرفته ،مواد جدید،

انرژی نو ،ذخیره انرژی و حفاظت زیستمحیطی و زیستپزشکی حمایت میکند.
بازارهای سرمایه از توسعه نوآوری در چین حمایت کرده و بازار استار بهعنوان

شاخهای از بازار ثانوی نماد حمایت سرمایهای روزافزون از اکوسیستم نوآوری
چین است .درواقع ،بازارهای سرمایه به تقاضای توسعه مبتنی بر نوآوری پاسخ

میدهند و از فرصتهای جدید ناشی از نوآوری فناورانه بهرهمند میشوند.

در مرحله بعد ،بازارهای سرمایه باید نسبت به بهبود بیشتر روابط منطقی خود با

شرکتهای نوآورانه اقدام کنند .آنها باید در ارتباط با استارتآپهای فناوری و
نوآوری جامعیت بیشتری داشته و انعطافپذیری بیشتری به خرج دهند .عالوه بر
آن ،بازارهای سرمایه باید به گسترش نقش سرمایه در زمینه تقویت نوآوری فناورانه

و همچنین حمایت از پویایی نقشآفرینان بازار مبادرت ورزند؛ از سوی دیگر،

آنها باید به افزایش شفافیت اطالعات شرکتها ،بهبود سازوکارهای غربالگری
و جلوگیری از «نوآوریهای جعلی» و سرمایهگذاریهای افراطی بپردازند.

 :Star Market .1انجمن نوآوری علمی و فناورانه بورس شانگهای که توسط مقامات چینی به اختصار
بازار استار نامیده میشود.
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فصل  :1نوآوری بهعنوان محرکی جدید برای رشد اقتصادی
 1-1تأکید بر نوآوری در رقابت جهانی
بهطور کلی با توجه به رکود اقتصاد جهانی ،خطرات احتمالی بهسرعت در حال وقوع

هستند و تغییر قدرت اقتصادی موجب تغییر نظام حکمرانی و قدرت بینالمللی شدهاست.

افزایش یکجانبهگرایی و حمایتگرایی بر نظام بینالمللی و نظام تجارت چندجانبه

تأثیرگذار است .با توجه به روند نزولی اقتصادی ،کشورهای جهان سعی به ارتقای نوآوری

فناورانه بهمنظور حفظ قدرت خود دارند .همزمان ،نوآوری فناورانه بهعنوان نماد قدرت

کلی کشورها قلمداد شده و بهطور فزاینده توسط حمایتگرایان بهمنظور ایجاد محدودیت
برای سایر اقتصادها مورد استفاده قرار میگیرد.

نظر به اهمیت روزافزون علم و فناوری در ایجاد توسعه اقتصادی ملی ،دولتها در

سراسر جهان نوآوری را بهعنوان راهبرد اصلی در سطوح ملی مورد توجه قرار میدهند و این
امر بیانگر الگوی جدیدی از رقابت برای نوآوری در سطح جهان است .کشورهای اصلی

راهبردها و طرحهای آیندهنگر و پیشرفتهای را برای نوآوری فناورانه بهکار گرفتهاند .از ابتدای

قرن بیست و یکم ،ایاالت متحده بهعنوان رهبر جهانی در زمینه نوآوری فناورانه مجموعهای
از راهبردهای ملی را با تأکید بر نوآوری اجرا کردهاست و تسهیالت گستردهای را جهت
اجرای تحقیقات پایه اختصاص دادهاست .آلمان سیاستهای گسترش تحقیقات در زمینه

فناوریهای تولید پیشرفته را ابالغ کردهاست که امکان تحقیق و توسعه در زمینه فناوریهای
تولید دیجیتال برای انقالب صنعتی چهارم را فراهم آوردهاند و همچنین پروژههای متعددی

را با ایجاد همکاری میان صنعت ،دانشگاهها و دولت راهاندازی کردهاست .ژاپن ،کره و

اقتصادهای نوظهور از جمله روسیه ،برزیل و هند فعاالنه راهبردهای ملی توسعه نوآوری
خود را معرفی کرده و یا اینکه در این زمینه برنامهریزی میکنند.

فصل  :1نوآوری بهعنوان محرکی جدید برای رشد اقتصادی
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دادههای یونسکو نشان میدهند که کل سرمایهگذاری تحقیق و توسعه در سراسر جهان

به  1/7تریلیون دالر رسیدهاست .کشورهای پیشرفته همچنان جایگاه پیشگام متمایز خود در

حوزه نوآوری را حفظ کردهاند ،هرچند روند فعلی در حال حاضر به سمت شرق سوق پیدا

کردهاست .عالوه بر آن ،کشورهای پیشرفته همچنان ازنظر منابع نوآوری نظیر پتنتها و
استعدادهای برتر فناوری غالب هستند .البته الزم به ذکر است که سهم ایاالت متحده و اروپا

در کل سرمایهگذاری تحقیق و توسعه جهان از  61درصد به  52درصد کاهش یافتهاست و
این در حالی است که سهم اقتصادهای آسیایی از  33درصد به  40درصد افزایش یافتهاست
که از این میان ،سهم کشورهای بریکس افزایش قابل توجهی یافتهاست.
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ازنظر رقابت فناورانه ،کشورهای جهان بر فناوریهای کلیدی نظیر هوش مصنوعی،

تولید پیشرفته ،نیمهرساناها و علم اطالعات کوآنتومی نسل پنجم متمرکز هستند که توسعه
اقتصادی آینده را شکل میدهند .کشورهای قوی در حوزههای فوق اخیرا ً رویکرد

حمایتگرایانهای نسبت به فناوریهای خود اتخاذ کردهاند .چین بهعنوان کشوری تازهوارد
در حوزه نوآوری فناورانه هنوز ازنظر فناوریهای محوری و بنیادی برای نوآوریهای
فناورانه ،راهبردی و نوظهور از کشورهای پیشرفته عقب ماندهاست .نیاز چین به قطعات
اصلی باالدستی نیمهرساناها که همچنان ملزم به واردات آنهاست ،مصداق این مسأله است.
نمونه شرکتهای چینی از  ZTEتا هواوی که توسط کشورهای پیشرفته به لحاظ فناوری

تحت فشار قرار دارند ،کم نیستند .همزمان با تشدید رقابت در زمینه نوآوری فناورانه در

سراسر جهان ،چین با چالشهای زیادی جهت ارتقای نوآوری فناورانه مواجه است .با این

حال ،این مسأله چین را ناگزیر به گسترش توانمندی خود در حوزه نوآوری ساختهاست و
از این فرصت بینظیر برخوردار شدهاست تا با تکیه بر توانمندیهای داخلی خود در زمینه
نوآوری فناورانه به پیشرفت دست یابد.

فصل  :1نوآوری بهعنوان محرکی جدید برای رشد اقتصادی
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 2-1رشد اکوسیستم نوآوری چین
چین در چشمانداز جهانی نوآوری چه جایگاهی دارد؟ آیا چین از نوآوری «به سرعت

در حال رشد» 1قدم را فراتر نهادهاست و به تدریج بهعنوان رهبر جهانی در نوآوری رشد
یافتهاست؟ در چشمانداز نوآوری جهانی ،چین از جایگاه بیست و ششم در سال  2016به

جایگاه چهاردهم در سال  2019ارتقا یافتهاست و تنها اقتصاد با درآمد متوسط در بین 30

کشور با درآمد متوسط بهشمار میآید .چین در شاخصهای نوآوری خود از جنبههای
مختلفی پیشرفت قابل توجهی یافتهاست و از نظر پتنتهای داخلی ،طراحی صنعتی ،عالئم

تجاری اصلی ،صادرات خالص فناوری پیشرفته و صادرات محصوالت خالق و  ...موفق
به کسب رتبههای برتر شدهاست .چین وارد مرحله جدیدی از توسعه در حوزه نوآوری

شدهاست.

”1. “Quick flower
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دولت چین به نقش کلیدی نوآوری در توسعه اقتصادی کشور واقف است
صنایع نوظهور و راهبردی چین در سال  1992پس از اصالحات و گشایش اقتصادی آن

بهطور رسمی راهاندازی شدند و در سال  2009و بهعبارتی دومین سال پس از بحران مالی

جهانی ،چین به بررسی دقیقتر حکمرانی مبتنی بر فناوری پرداخت .چین در آن زمان دریافت
که رقابت توسعه اقتصادی و فناورانه بینالمللی بهشدت در حال رشد است و صرفاً از طریق
تقویت نوآوری سازمانی و نوآوری فناورانه میتواند بر تأثیرات منفی بحران مالی جهانی
غلبه کند .بهطور کلی ،چین برنامههای ملی میانمدت و بلندمدتی در راستای توسعه علمی و

فناورانه تدوین کردهاست و ایجاد کشوری نوآور را بهعنوان هدف راهبردی خود تصریح

کردهاست .در این راستا ،چین برنامههای مربوط به توسعه  9صنعت نوظهور و راهبردی
شامل فناوری اطالعات نسل جدید ،تجهیزات پیشرفته ،مواد جدید ،صنعت فناوری زیستی،
وسایل نقلیه با منابع انرژی نو ،انرژی جدید ،ذخیرهسازی انرژی و حفاظت از محیط زیست،
خالقیت دیجیتال و صنایع خدمات مرتبط را اجرا کردهاست .از نیمه اول سال  ،2018صنایع
نوظهور و راهبردی و صنعت خدمات  30درصد سریعتر از رشد کلی کشور رشد داشتهاند

و این مسأله به توسعه اقتصادی مستمر انجامیدهاست .رشد صنایع نوظهور و راهبردی چین

فصل  :1نوآوری بهعنوان محرکی جدید برای رشد اقتصادی
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بهطور میانگین باعث رشد ساالنه بیش از  0/1درصدی تولید ناخالص داخلی شدهاست که
تقریباً  20درصد از رشد کلی را دربرمیگیرد و نسبتاً باالتر از سهم این صنایع از کل تولید

ناخالص داخلی است.

دولت چین فعاالنه در راستای حمایت از توسعه استارتآپهای نوآوری از طریق ایجاد

محیط مطلوب برای آنها تالش میکند .در سال  ،2014نخستوزیر چین -لیکهچیانگ-

«مفهوم نوآوری و کارآفرینی انبوه» را بهمنظور حمایت از توسعه استارتآپهای نوآوری
مطرح کرد .مطابق این سیاست ،شرایط در حال رشد و مناسبی برای استارتآپها در چین

فراهم شده و دولت چین شرایط مثبتی برای استارتآپها از نظر سرمایهگذاری مالی،
تبعیض مالیاتی و جذب استعدادها ایجاد کردهاست .سازمان دولتی امور مالیاتی چین در

سال  2017دستورالعملهای مربوط به مشوقهای مالیاتی برای نوآوری و کارآفرینی انبوه
را صادر کردهاست که بهموجب آنها ،مالیات بر درآمد شرکتی کسبوکارهای خرد

 50درصد کاهش یافته و محدوده مالیاتبندی به تدریج از کمتر از  300.000رنمینبی
از درآمد مشمول مالیات ساالنه به کمتر از  3میلیون رنمینبی توسعه یافتهاست .در ژوالی

 ،2019وزارت امنیت عمومی سیاست جدید مهاجرت و تسهیلبخشی ورود و خروج را
با هدف جذب تعداد بیشتری از استعدادهای برتر خارجی برای راهاندازی کسبوکارها
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و سرمایهگذاری در چین معرفی کردهاست .با این حال ،همچنان

شکافهای قابل توجهی ازنظر محیط نظارتی بین چین و کشورهای
پیشرفته وجود دارد .سیاستگذاران چینی باید با حمایت بیشتر از

حقوق مالکیت فکری ،توسعه سیاستهای منسجم و هماهنگ و بهبود

نظام اعتباربخشی شرکتهای کوچک و متوسط نسبت به گشایش
بیشتر حوزههای اقتصادی برای ایجاد بازار رقابتی و ارائه حفاظت
قانونی بیشتر از نظام نوآوری اقدام کنند.

سرمایهگذاری چین در زمینه استعدادها و فناوریها برای
نوآوری و تحقیق و توسعه همچنان در حال افزایش است

سرمایهگذاری قابل توجه و مستمر چین در زمینه تحقیقات علمی

در بلندمدت باعث شدهاست که این کشور تنها طی چند سال بتواند در
تعدادی از شاخصهای تحقیق از کشورهای مقتدر همیشگی در حوزه

فناوری پیشی بگیرد .شرکتهای چینی ازنظر سرمایهگذاری تحقیق
و توسعه خود در حوزه نوآوری در جامعه بینالمللی مطرح شدهاند.

اقتصاد تحقیقات صنعتی و نوآوری( 1)IRIکه بهعنوان یک سازمان
تحقیقاتی تحتنظارت شورای اروپایی فعالیت دارد ،هر سال فهرستی
از  2500شرکت برتر جهان را برحسب میزان سرمایهگذاری تحقیق

و توسعه آنها منتشر میکند و تعداد شرکتهای چینی ذکر شده در
این فهرست هر سال بهطور پیوسته در حال افزایش است .طی دهه
گذشته ،سرمایهگذاری تحقیق و توسعه شرکتهای چینی مذکور در
این فهرست بسیار سریعتر از رشد میانگین جهانی رشد یافتهاست.

1. Economics of Indus trial Research and Innovation
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چین ازنظر تعداد مطلق محققان ،نشریههای علمی و فناوری و تقاضاهای ثبت اختراع

داخلی ،موفق به کسب رتبه برتر در سطح جهان شدهاست .هزینهکرد تحقیق و توسعه چین
 2/1درصد از کل تولید ناخالص داخلی را دربرمیگیرد و رتبه  15را در جهان از آ ِن

خود کردهاست .نقطهقوت دانشگاهها و کالجهای چینی در زمینه تحقیقات علمی بهبود
قابل توجهی یافتهاست و مطابق رتبهبندی جهانی دانشگاههای کیو اس 1در سال  ،2020شش
دانشگاه در سرزمین اصلی چین در زمره  100دانشگاه برتر جهان قرار گرفتهاند و این در

حالی است که در سال  2017تنها چهار دانشگاه چینی در زمره دانشگاههای برتر جهان قرار

داشتند .چین در حال حاضر به جای کسب باالترین تعداد مقاالت تحقیقاتی ،بر گسترش
1. QS World University Rankings
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کیفیت و اثربخشی بینالمللی مقاالت تحقیقاتی خود متمرکز است .در سال  ،2018چین
ازنظر تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمی بینالمللی موفق به کسب رتبه چهارم

جهانی شدهاست و ازنظر تعداد ارجاعات مقاله رتبه دوم را کسب کردهاست .در ارتباط
با نوآوری فناورانه ،چین در سال  2018توانستهاست ازنظر تعداد متقاضیان ثبت در معاهده
همکاری ثبت اختراع پس از ایاالت متحده قرار گیرد و رتبه دوم را به خود اختصاص

دهد .همچنین ،شرکت هواوی بهعنوان متقاضی شرکتی در صدر شرکتهای جهان قرار
گرفتهاست .از آنجا که شاخص تقاضای ثبت در معاهده همکاری ثبت اختراع بیانگر

نقطهقوت یک کشور در زمینه نوآوری فناورانه است ،این مسأله نشان میدهد که چین به

قدرت اصلی در حوزه نوآوری فناورانه تبدیل شدهاست .با این حال ،چین هنوز باید نسبت
به بهبود بیشتر بهرهوری و نتایج حاصل از تجاریسازی فناوریها از طریق سرمایهگذاری

هنگفت در تحقیقات علمی اقدام کند ،زیرا چین از نظر انتقال تحقیق و توسعه دارای رتبه 28

در میان  54کشور است که بسیار عقبتر از ایاالت متحده و سایر اقتصادهای پیشرفته است.
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استعدادها بهعنوان منبع برتر و نیرو محرکه نوآوری فناورانه محسوب میشوند و

سیاستهای مربوط به آموزش و استعدادها یکی از شاخصهای اصلی جهت ارزیابی

نظام نوآوری کشورها قلمداد میشوند .طی دهههای گذشته ،چین با سرمایهگذاری بخش

دولتی و خصوصی در زمینه آموزش موفق به پرورش تعداد زیادی از استعدادهای حوزه
مهندسی و فناوری برای کارآفرینی و نوآوری خود شدهاست و شکافهای موجود بین
چین و کشورهای پیشرفته کاهش یافتهاست .چین در زمینه آموزش ،موفق به کسب رتبه 13

شدهاست و از ایاالت متحده پیشی گرفتهاست .البته از نظر نرخ ثبتنام در آموزش عالی به
مراتب از سطح میانگین کشورهای پیشرفته عقب ماندهاست.

توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و اینترنت به نوآوری صنعتی در چین
منجر شدهاست

به موازات رشد بخشهای ارتباطات و اینترنت مصرفکننده در چین ،نوآوری نیز

در این کشور توسعه یافتهاست .تعداد زیادی از شرکتهای فناوری اطالعات و ارتباطات

و شرکتهای اینترنتی با اتخاذ فناوریهای پیشرفته و مدلهای کسبوکار به سرعت در
چین پدید آمدهاند که توسط هواوی ،زد تی ای ،بایدو ،علیبابا ،تنسنت و  JD.comاداره
میشوند .استارتآپهای اینترنتی در چین در سال  2015به اوج خود رسیدهاند و 16239

شرکت جدید در این سال تأسیس شدهاست .البته تعداد استارتآپهای اینترنتی در چین از
سال  2016رو به کاهش بوده و تعداد شرکتهای اینترنتی تازهتأسیس در سال  2017برابر با

 2900شرکت بودهاست که در مقایسه با سال  64/9 ،2016درصد کاهش یافتهاست .با این
حال ،از نظر اندازه استارتآپها ،نیمی از یونیکورنهای 1جهان در چین و ایاالت متحده
مستقر هستند .در آگوست  ،2019چین با برخورداری از  96استارتآپ یونیکورن ،رتبه

دوم جهانی را به خود اختصاص دادهاست .بهویژه ،شرکت تویوتا با برخورداری از ارزش
بازار  75میلیارد دالری بهعنوان باارزشترین استارتآپ یونیکورن جهان به شمار میآید.

 .1یونیکورن به شرکتهایی گفته میشود که ارزش آنها بیش از یک میلیارد دالر است.
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چین دارای  32استارتآپ یونیکورن جدید در سال  2018بودهاست که تحت تأثیر

اهرمزدایی مالی 1و عوامل دیگر ،برای اولین بار سهم جهانی آن از یونیکورنهای جدید

کاهش یافتهاست .همانطور که در توزیع صنعت مشاهده میشود ،یونیکورنهای چین اصوالً
از بخشهای مصرفکننده و خدمات هستند و اغلب به دنبال نوآوری مدلهای کسبوکار

از طریق تلفیق صنایع سنتی با فناوریهایی نظیر اینترنت هستند .ازنظر تعداد یونیکورنهای

فعال در حوزه نوآوری فناورانه ،شکاف زیادی بین ایاالت متحده و چین وجود دارد .با این

حال از سال  ،2018یونیکورنهای فناوری پیشرفته در حوزههای هوش مصنوعی ،رباتیک،
وسایل نقلیه با منابع انرژی نو و کالندادهها مورد توجه خاص قرار گرفتهاند .شایان ذکر
است که این یونیکورنها توسط سنستایم 2اداره میشوند.

سرمایهگذاری خطرپذیر و مراکز رشد بهعنوان کاتالیزور و تغذیهکننده در کل اکوسیستم

کارآفرینی عمل میکنند .کل سرمایهگذاری خطرپذیر چین در سال  2018برابر با 93/8

میلیارد دالر بودهاست که  2/2میلیارد دالر باالتر از نرخ سرمایهگذاری خطرپذیر ایاالت
متحده است که در جایگاه دوم پس از چین قرار دارد .این امر نشان میدهد که اکوسیستم

کارآفرینی و نوآوری ایاالت متحده که در جهان غالب است ،در حال حاضر بدون تردید
تحتتأثیر چین قرار دارد .چین با میانگین سرمایهگذاری  30میلیون دالری به ازای هر معامله
در مقام اول جهان ازنظر میانگین سرمایهگذاری قرار گرفتهاست .در سال  ،2018چین دارای
بیش از  4849مرکز رشد و  6959میکر اسپیس 3بودهاست که در این زمینه نیز در صدر

جهان قرار دارد .بیش از  60درصد از مراکز رشد توسط شرکتهای خصوصی به روشهای
بازارمحور راهاندازی میشوند.

1. Financial deleverage
2. SenseTime

 .3میکر اسپیسها ( )Makerspaceیا کارگاههای ساخت خالق ،از کلیدیترین اجزای یک اکوسیستم خالق به شمار
میروند.
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 3-1ویژگیهای اکوسیستم نوآوری ایاالت متحده
اکوسیستم نوآوری در ایاالت متحده توسط خوشههای نوآوری اداره میشود
ایاالت متحده در حوزه نوآوری در جهان پیشگام است .بهویژه بعد از جنگ جهانی

دوم ،سرمایهگذاری هنگفت دولت در زمینه تحقیقات علمی برای اهداف نظامی نیز باعث
تسهیل و بهبود بیشتر زنجیره اکولوژیکی نوآوری و نظام سرمایه کارآفرینی این کشور

شدهاست .ایاالت متحده در رتبهبندی جهانی نوآوری رتبه سوم را از آن خود کردهاست
که نسبت به سال  2018سه پله ارتقا یافتهاست .در سالهای اخیر که اتحادیه اروپا و چین به
این مسأله واقف شده و نسبت به پیشرفت نوآوری اقدام کردهاند ،ایاالت متحده جهت حفظ
جایگاه پیشگام خود در حوزه نوآوری با فشارها و چالشهای متعددی مواجه شدهاست.

دولت ایاالت متحده همواره بر طرحریزی راهبرد نوآوری تأکید زیادی داشته و

مجموعه سیاستهایی را به شرح زیر منتشر کردهاست :قانون رقابت آمریکا در سال ،2007

سیاست بهبود و سرمایهگذاری مجدد آمریکا ،راهبرد نوآوری آمریکا :تمایل به رشد پایدار
و مشاغل باکیفیت در سال  2009و راهبرد نوآوری آمریکا :حفظ رشد و شکوفایی اقتصادی

در سال  .2011دولت ایاالت متحده همواره سعی به ارتقا و حفظ موقعیت پیشگام خود در

زمینه نوآوری جهانی ازطریق سرمایهگذاری در تحقیقات علمی و قانونگذاری و ارائه

کانالهای سرمایهگذاری داشتهاست .در حال حاضر ،دولت ایاالت متحده ساالنه بیش از
 150میلیارد دالر در راستای حمایت از تحقیقات آزمایشگاههای فدرال و تجاریسازی نتایج
تحقیقات علمی توسط دانشگاهها سرمایهگذاری میکند .بهعالوه ،ایاالت متحده موفق به
توسعه نظام قانونی جامع و مجموعه منسجمی از سازوکارهای نظارتی درخصوص نوآوری

فناورانه شدهاست که از جمله میتوان به سیاستهای حقوق مالکیت فکری و اجرای قانون

ضدانحصاری اشاره کرد که محیط قانونی مساعدی را برای سرمایهگذاران و کارآفرینان
فراهم آوردهاند .بهعالوه ،دولت ایاالت متحده نسبت به ارائه کانالهای سرمایهگذاری
متعدد برای شرکتهای کوچک و متوسط و ترغیب آنها از طریق اعطای وام ،مشوقهای

مالیاتی و یارانههای مالی اقدام کردهاست .البته در حال حاضر ،دولت ایاالت متحده حمایت
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خود از نوآوری فناورانه را تا حد خاصی کاهش دادهاست و هزینهکرد دولت ایاالت متحده
در تحقیقات علمی غیردفاعی از  1/2درصد از کل تولید ناخالص داخلی در سال  1976به

 0/7درصد در سال  2018کاهش یافتهاست .در سال  ،2016ایاالت متحده ازنظر نرخ یارانه
مالیاتی برای هزینهکرد تحقیق و توسعه رتبه  32را از میان  35کشور به خود اختصاص
دادهاست و از چین و برزیل عقب ماندهاست.

شایان ذکر است کشور تازهواردی نظیر چین توانستهاست از نظر تعداد تحقیقات علمی،

هزینهکرد مالی و سایر شاخصها از ایاالت متحده پیشی بگیرد .با این حال براساس ارزیابی
رتبه دانشگاهها ،تقاضاهای ثبت اختراع و ارجاعات به مقاله ،ایاالت متحده ازنظر کیفیت
نوآوری در صدر جهان قرار گرفتهاست .در سال  ،2018کل هزینهکرد تحقیق و توسعه

ایاالت متحده برابر با  543/2میلیارد دالر بودهاست که باالترین رقم در جهان بوده و 2/8

درصد از کل تولید ناخالص داخلی را دربرگرفتهاست .مطابق رتبهبندیهای جهانی دانشگاه
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کیو اس 29 ،دانشگاه ایاالت متحده در زمره  100دانشگاه برتر جهان قرار گرفتهاند و 5
دانشگاه از  10دانشگاه برتر در ایاالت متحده قرار دارند و مؤسسه فناوری ماساچوست

1

برای سالهای متمادی همواره درصدر فهرست بودهاست .در سال  ،2016بیش از 400,000

مقاله تحقیقاتی در ایاالت متحده منتشر شدهاست و با وجود اینکه چین بهعنوان بزرگترین

کشور جهان در زمینه تولید مقاالت علمی محسوب میشود و تعداد محققان و مقاالت آن
بیش از ایاالت متحدهاست ،ولی ایاالت متحده ازنظر مقاالت یک درصد پراستناد همواره
از چین پیشی گرفتهاست.

خوشههای نوآوری بخش اصلی نوآوری در ایاالت متحده به شمار میآیند و شش

خوشه نوآوری اصلی در ایاالت متحده وجود دارند که شرایط آنها برای توسعه پایدار

را میتوان در قالب شش حوزه به اختصار توضیح داد :رقابتپذیری صنایع محوری ،منابع
انسانی دارای مهارت فنی ،رهبری قوی ،تقاضای بازار ثابت ،زیرساخت جامع ،محیط نظارتی
مطلوب برای نوآوری و پذیرش توسعه صنعت توسط مردم بومی و غیره .درة سیلیکون

که توسط دانشگاهها ،دولت و کارآفرینان مدیریت میشود ،نمونه بارز یک اکوسیستم

نوآوری است که توسط خوشههای نوآوری اداره میشود .درة سیلیکون پیشگام انقالب
نیمهرساناها محسوب میشود و وزارت دفاع ایاالت متحده بزرگترین مشتری نیمهرساناها

در اوایل توسعه این صنعت بودهاست .درة سیلیکون از مزایای دانشگاه استنفورد 2و دانشگاه

کالیفرنیا در حوزه تحقیقات علمی بهرهمند میشود .بهطور همزمان ،کالیفرنیا با برخورداری
از بازار کار و نظام اقتصادی باز و آزاد موفق به جذب تعداد زیادی از مهاجران متخصص

در حوزه فناوری پیشرفته شدهاست .همزمان با تکامل و توسعه اکوسیستم نوآوری محلی،
درة سیلیکون به یک بهشت برای سرمایهگذاران فرشته و سرمایهگذاران خطرپذیر تبدیل

شدهاست و شرکتهای بزرگ چندملیتی نیز ستون فقرات آن محسوب میشوند.

1. Massachusetts Ins titute of Technology
2. Stanford university
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بیشترین تعداد مراکز رشد و شتابدهندههای برتر جهان از ایاالت متحده سرچشمه

گرفتهاند - Y Combinator .یک مرکز رشد مشهور در ایاالت متحده -در بیش از 1500

استارتآپ سرمایهگذاری کردهاست و کل سرمایهگذاری آن متجاوز از  80میلیارد دالر
است و به موفقیت شرکتهای زیادی نظیر  Dropboxو  Airbnbکمک کردهاست.

در آگوست  191 ،2019استارتآپ یونیکورن در ایاالت متحده فعالیت داشتهاند
که رتبههای برتر جهان را به خود اختصاص داده و تقریباً نیمی از کل استارتآپهای
یونیکورن جهان را دربرمیگیرند .این استارتآپها اصوالً در حوزههای خدمات و نرمافزار
اینترنتی ،فینتک (فناوری مالی) ،هوش مصنوعی و تجارت الکترونیک فعالیت دارند .میزان
سرمایهگذاری خطرپذیر در ایاالت متحده در سال  2018بالغ بر  130میلیارد دالر بودهاست

و همچنین تعداد معامالتی که مستلزم سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی بودهاند ،بیش از دو

برابر افزایش یافتهاست و کل میزان سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی برای اولین بار بیشتر از
سرمایهگذاریهای خطرپذیر سنتی بودهاست.
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فصل  :2بررسی اکوسیستم نوآوری چین
اصطالح «اکوسیستم نوآوری» به متولیان و منابع موردنیاز برای تحقق نوآوری مستمر در

اقتصاد مدرن اشاره دارد .از منظر اکولوژی ،عوامل متعددی نظیر شرکتها و جو نوآوری

در کشور ضمن تأکید قویتر بر ارتباط متقابل و وابستگی میان هر یک از عناصر نوآوری

در نظر گرفته میشوند .این امر بزرگترین تفاوت بین اکوسیستم نوآوری و نظریههای قبلی
نوآوری محسوب میشود .در نتیجهی عرضه روزافزون نوآوری و سازماندهی قوی محیط
نوآوری در چین ،توسعه اقتصادی این کشور وارد مرحله رشد باکیفیتی شدهاست و بدین
ترتیب ،جذابیت اکوسیستم نوآوری به عاملی مطلوب در ایجاد نظام اقتصادی مدرن تبدیل
شدهاست.

 1-2نظام ارزیابی اکوسیستمهای نوآوری
اکوسیستم نوآوری را میتوان براساس سه شاخص ارزیابی کرد )1 .مؤسسات نوآوری

که حاکی از تعداد نهادهای فعال در حوزه نوآوری در یک شهر و همچنین توانمندی شهر
در زمینه اجرای تحقیق و توسعه علمی و فناورانه و نوآوری کسبوکار هستند .مؤسسات

نوآوری شامل شرکتهای نوآوری (بهعنوان مثال ،شرکتهای فناوری پیشرفته و جدید
و  100شرکت اینترنتی برتر) ،شرکتهای یونیکورن و مؤسسات تحقیقات علمی هستند.

 )2منابع نوآوری که نشان میدهند که آیا عناصر قبلی شهر به اندازه کافی میتوانند از

فعالیتهای نوآوری در مؤسسات نوآوری حمایت کنند .منابع نوآوری شامل استعدادهای
نوآوری ،سرمایه نوآوری ،فناوریهای نوآوری و میکر اسپیسها هستند )3 .محیط

نوآوری که بیانگر توانایی شهر در جذب و حفظ منابع نوآوری برجسته و ایجاد محیط

خارجی مطلوب برای گردآوری مؤسسات نوآوری است .محیط نوآوری شامل راهبرد

نوآوری ،مبنای نوآوری ،جو نوآوری و هزینه نوآوری است؛ مبنای نوآوری به مرحله

ساخت زیرساخت هوشمند شهر و رقابتپذیری و پایداری اقتصادی آن برمیگردد و جو

فصل  :2بررسی اکوسیستم نوآوری چین

33

نوآوری به جو اینترنت پالس 1شهر اشاره دارد.
جدول  :2شاخصهای ارزیابی اکوسیستم نوآوری
شاخص
اصلی

شاخص ثانوی

معنی ضمنی

مؤسسات
نوآوری

شرکتهای نوآوری

تعداد شرکتهای فناوری پیشرفته و
جدید در شهر 100 ،شرکت اینترنتی
برتر در چین و تعداد شرکتهای
یونیکورن

تعداد مؤسسات
آموزش عالی

تعداد مؤسسات آموزش عالی دولتی
در شهر

مؤسسات تحقیقات
علمی

تعداد آزمایشگاههای کلیدی دولتی
در شهر

استعدادهای نوآوری

درصد استعدادهای حوزه هوش
مصنوعی در بین تعداد کل استعدادهای
کشور

سرمایه نوآوری

سرمایهگذاری خطرپذیر صورت گرفته

فناوریهای نوآوری

تعداد تقاضاهای ثبت اختراع شهر

میکر اسپیسها

تعداد میکر اسپیسهای ثبتی در کشور

راهبرد نوآوری

تعداد سیاستهای دولتی در حوزه
نوآوری

مبنای نوآوری

مرحله ساخت زیرساخت هوشمند
شهر ،رقابتپذیری و پایداری اقتصادی
آن

جو نوآوری

جو اینترنت پالس شهر

هزینه نوآوری

هزینه اولیه نوآوری پرداختی توسط
کارآفرینان از جمله میزان حقوق و
اجاره دفتر

نظام ارزیابی
اکوسیستم
نوآوری
منابع
نوآوری

محیط
نوآوری

منبع :تحقیقات دیلویت
1. Internet + atmosphere
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در این مقاله 19 ،شهر در پنج خوشه اصلی شهر از جمله منطقه پکن ،تیانجین و هبی1؛

منطقه دلتای رودخانه یانگتسه2؛ منطقه مرکزی؛ منطقه غربی چنگدو و چونگکینگ3؛
و منطقه خلیج بزرگ گوانگدونگ ،هنگکنگ و ماکائو 4انتخاب شدهاست .همزمان با
اجرای سیاستهای مبنی بر حمایت از توسعه اقتصاد جدید توسط دولتهای شهرهای فوق،

صنایع نوظهور در سالهای اخیر پیشرفت قابل توجهی یافتهاند.

با ایجاد نظام ارزیابی اکوسیستم نوآوری ،در این مقاله دستاوردها و چالشهای هر شهر در

حوزه نوآوری مورد ارزیابی قرار گرفتهاست تا بتوان تصویر واضحی از وضعیت فعلی توسعه

اکوسیستم نوآوری چین و همچنین ویژگیهای توسعه اکوسیستمهای نوآوری در پنج منطقه
اصلی و دستورالعملهای آنها در ارتباط با توسعه اکوسیستم نوآوری در آینده را ارائه داد.

1. Beijing- Tianjin- Hebei region
2. Yangtze River Delta region
3. Western Chengdu- Chongqing region
4. Guandong- Hong Kong- Macao Greater Bay Area
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 2-2سطوح مختلف توسعه اکوسیستمهای نوآوری در هر شهر
در رتبهبندی اکوسیستمهای نوآوری چین ،شهرها به سه گروه برحسب امتیاز کلی

آنها تقسیمبندی شدهاند .در گروه اول ،شهرهای سطح یک شامل پکن ،شانگهای ،شنژن

و گوانگژو از موقعیت برتر برخوردارند ،البته هانگژو از گوانگژو پیشی گرفتهاست و رتبه
چهارم را به خود اختصاص دادهاست .نانجینگ ،چنگدو و ووهان از جمله شهرهای برتر در
گروه دوم هستند .در گروه سوم اغلب شهرهایی قرار دارند که دستاوردهای قابل توجهی
در زمینه اکوسیستمهای نوآوری سیاستمحور دارند و بهعنوان نمونه میتوان به شهرهای
دانگوآن ،فوشان ،ژوهای و گوئیانگ اشاره کرد.

ازنظر مؤسسات نوآوری ،شهرهای پکن ،شانگهای و شنژن در زمره سه شهر برتر قرار

دارند .در ارتباط با زیرشاخص شرکت نوآوری ،تعداد شرکتهای فناوری پیشرفته و جدید

تحت مالکیت پکن ،شانگهای و شنژن بیشتر از شرکتهای تحت مالکیت شهرهای دیگر
است .عالوه بر این ،این سه شهر میزبان  60درصد از  100شرکت اینترنتی برتر در چین بوده

و  33درصد از این شرکتها در پکن مستقر هستند .در ارتباط با شرکتهای یونیکورن162 ،

شرکت یونیکورن در پکن ،شانگهای ،شنژن و هانگژو قرار دارند که  80درصد از تعداد
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کل یونیکورنهای چین را دربرمیگیرند و اصوالً علت آن این است که غولهای نوآوری

سطح  1 BATJکه تعداد زیادی از یونیکورنهای تحت مدیریت علیبابا و تنسنت را تشکیل

دادهاند ،در این چهار شهر قرار دارند .ازنظر مؤسسات تحقیقات علمی ،پکن با برخورداری
از مبنای نوآوری قوی و محیط نوآوری مناسب موفق به ارتقای مؤسسات آموزش عالی و

نهادهای تحقیقات علمی خود شدهاست.

ازنظر منابع نوآوری ،پکن ،شانگهای و شنژن جزء سه شهر برتر بوده و پس از آن

نیز شهر هانگژو قرار دارد که به پله چهارم ارتقا یافتهاست .در ارتباط با زیرشاخصها،

این چهار شهر میزبان بیش از  55درصد از استعدادهای حوزه هوش مصنوعی چین هستند
و پکن تقریباً  30درصد از آنها را پوشش میدهد .در ارتباط با سرمایه نوآوری ،پکن و
1. BATJ-level Innovation Giants
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شانگهای از جمله شهرهایی هستند که بیشترین جریان ورودی سرمایه در سال  2018را به
خود اختصاص دادهاند و شهر هانگژو در این زمینه از شنژن پیشی گرفتهاست و رتبه سوم را
از آن خود کردهاست .از نظر فناوریهای نوآوری ،شنژن و پکن به ترتیب دارای رتبه اول

و دوم هستند و پس از آنها نیز شانگهای رتبه سوم را از آن خود کردهاست .از نظر میکر

اسپیسها ،بیشترین تعداد میکر اسپیسهای ثبتی چین در پکن و شانگهای قرار دارد که تقریباً

 20درصد از کل میکر اسپیسهای کشور را دربرمیگیرند.

ازنظر محیط نوآوری ،شنژن ،گوانگژو ،پکن و شانگهای از جمله چهار شهر برتر

در چین بهشمار میآیند .این چهار شهر دارای مزایای خاص خود هستند .شنژن در ارتباط
با جو نوآوری با فاصله زیادی از شهرهای دیگر ،در جایگاه اول قرار گرفتهاست .دولت
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گوانگژو بیشتر بر ساخت محیط نوآوری ازطریق اجرای سیاستهای متعددی متمرکز
است که موجب ترغیب نوآوری در سال  2018شدهاند .این شهر ازنظر تعداد سیاستهای

اتخاذ شده در این خصوص در جایگاه اول قرار گرفتهاست .پکن با برخورداری از پتانسیل
توسعه قابل توجه خود در اقتصاد ،در زمینه مبنای نوآوری عملکرد خوبی نشان دادهاست و
ازنظر ساخت زیرساخت نوآوری در چین در صدر جدول قرار گرفتهاست .همزمان ،هزینه

نوآوری شرکتها به دلیل سطح حقوق و اجارههای باالتر در این شهر افزایش یافتهاست.

با توجه به اکوسیستمهای نوآوری فوق ،یافتههای کلیدی زیر حاصل گردید:
تجمع نهادهای نوآوری در شهرهای سطح یک نمود بارزتری دارد .علت این امر

آن است که در شهرهای سطح یک ،شرکتهای اصلی با فناوریهای پیشرفته تجمع یافتهاند
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و در نتیجه این شهرها مرکز تجمع فناوریها و منابع در چین محسوب میشوند .شرکتهای
پیشگام محرک استارتآپهای مبتنی بر نوآوری بوده و شرکتهای استارتآپ نوآوری
متعددی را پرورش میدهند .بهعنوان مثال ،بیش از  1300استارتآپ در سال  2018تحت

سرپرستی تنسنت قرار داشتهاست .تعداد استارتآپهای تحت سرپرستی تنسنت در شنژن به
اندازه قابل توجهی بیشتر از پکن و شانگهای بوده و  32درصد از کل آنها را شامل میشود.

شکاف زیادی بین شهرهای گروه اول و سوم وجود دارد .علت آن این است
که منابع نوآوری قویتر عمدتاً در کنار یکدیگر پدید میآیند .در شهرهای سطح یک
که شهرهای پیشگام هستند ،شرکتهای پیشرفتهتر و بزرگتر وجود دارند و همچنین
استعدادها ،سرمایه و انباشت فناوری بیشتری در این شهرها به چشم میخورد و از این رو،
این شهرها شاهد تجمع مستمر منابع نوآوری هستند .شهرهای گروه سوم تحتتأثیر سطح
اقتصادی و عوامل دیگر در زمینه توسعه منابع نوآوری عقب افتادهاند و بنابراین جهت توسعه

40

ارتقای نوآوری در چین

آتی خود مقاومت بیشتری نشان میدهند .بهعنوان مثال در ارتباط با استعدادها ،استعدادهای
حوزه هوش مصنوعی در چین بهطور غیریکنواختی توزیع شدهاند و عمدتاً در منطقه پکن،

تیانجین و هبی؛ منطقه دلتای رودخانه یانگتسه و منطقه دلتای رودخانه پرل 1یافت میشوند.
همزمان ،در مناطق مرکزی و غربی نیز تعداد خاصی از استعدادها عمدتاً در امتداد ساحل
رودخانه یانگتسه متمرکز شدهاند .علت این امر اصوالً این است که مناطق پیشرفته به
لحاظ اقتصادی موفق به گردآوری تعداد زیادی از شرکتهای هوش مصنوعی تراز اول

شدهاند و به دلیل حمایت مالی از سوی دولت و جامعه ،سطح حقوق استعدادهای حوزه
هوش مصنوعی در این مناطق باالتر از سایر مناطق است .با این حال ،سطح توسعه اقتصادی

و مقیاس اقتصاد باعث محدودیت در توسعه زیرساخت نوآوری و سرمایهگذاری نوآوری
در شهرهای گروه سوم شدهاست.

راهبردهای نوآوری هر شهر براساس سطح توسعه اقتصادی آن تدوین میشوند

و موارد مختلفی در هر شهر مورد تأکید قرار دارند .شهرهایی نظیر پکن ،شانگهای

و شنژن در مناطق پیشرفته با ایجاد نظام نوآوری هوش مصنوعی نسبت به ارتقای تحقیق و
استفاده تجاری از فناوریهای پیشرو ،توسعه کل زنجیرههای صنعت و ایجاد سناریوهای
کاربردی مبادرت ورزیدهاند .شهرهایی مانند چونگکینگ که سطح خاصی از مبنای
صنعتی را دارا هستند بر توسعه صنعت هوشمند متمرکز هستند و به روشهای مختلفی

ازجمله ادغام با صنایع سودمند نظیر صنعت تولید؛ ارتقای هوشمند صنایع با تأکید بر

صنایع هوشمند در حال توسعه (نظیر هوش مصنوعی ،اینترنت اشیا و سختافزار هوشمند)؛
و همچنین ارتقای هوشمند صنایعی که همواره سودمند بودهاند (نظیر صنعت تولید) در
جهت تحقق این هدف گام برداشتهاند .شهرهای در حال توسعه بر یک حوزه واحد متمرکز
هستند و اکوسیستمهای نوآوری منحصربهفردی را به دلیل برخورداری از مبناهای ضعیفتر

فناوری و صنعت خود ایجاد میکنند .بهعنوان مثال ،شهر گوئیژو با ساخت منطقه آزمایشی

نوآوری صنعت کالنداده چین 2سعی دارد کل زنجیره صنعت کالندادهای را تشکیل دهد

که تحقیق و توسعه فناورانه ،متراکمسازی دادهها ،دادهکاوی ،تحلیل دادهها و پردازش و
1. Pearl River Delta region
2. China Big Data Industry Innovation Pilot Zone
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کاربرد دادهها را دربرگیرد .این شهر همچنین نسبت به اجرای «ابرپروژه ساختوساز »1به
منظور تشکیل خوشههای صنعت خدمات کالندادهها و ساخت مراکز معامله کالندادهها
اقدام کردهاست.

 3-2ویژگیهای متمایز اکوسیستمهای نوآوری در هر منطقه
در سطح منطقهای ،اکوسیستمهای نوآوری در چین ویژگیهای متمایزی دارند :در

منطقه پکن ،تیانجین و هبی ،توسعه نوآوری عمدتا در پکن متمرکز است و سطح کلی

توسعه در منطقه دلتای رودخانه یانگتسه باالتر از سایر مناطق است .بهعالوه ،روند توسعه

در منطقه خلیج بزرگ گوانگدونگ ،هنگکنگ و ماکائو نویدبخش است و توسعه در
مناطق مرکزی و غربی شتاب گرفتهاست.

پکن ازنظر توسعه اکوسیستم نوآوری به مرکز اکوسیستم نوآوری در منطقه پکن،

تیانجین و هبی تبدیل شدهاست .این شهر ازنظر شرکتهای نوآوری و منابع نوآوری

در جایگاه اول قرار دارد و در زمینه محیط نوآوری نیز پیشتاز است .در سال  ،2018تعداد

پتنتهای کاربردی 2در پکن به ازای هر  10000نفر برابر با  111پتنت بوده که در کشور رتبه
اول را به خود اختصاص دادهاست .در سه ماهه اول سال  82 ،2019شرکت یونیکورن در

پکن فعالیت داشتهاند .همزمان با اجرای راهبرد مربوط به مرکز ملی نوآوری علمی و فناورانه
و ساخت مؤسسات جدید و کالس جهانی تحقیق و توسعه ،پکن در زمینه فناوریهای پیشرو
نظیر اطالعات کوآنتوم ،علوم مغز و فناوری هوش مغزمانند 3و هوش مصنوعی به پیشرفت

غیرمنتظرهای در آینده دست خواهد یافت.

”1. “Cloud Construction Project
2. Patent For Invention
3. Brain Science and Brain-like Intelligence Technology
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بهطور کلی ،سطح نوآوری فراگیر در منطقه دلتای رودخانه یانگتسه باالتر از
سایر مناطق است .شانگهای و هانگژو در زمینه ایجاد نوآوری نقش مهمتری ایفا
کردهاند .نانجینگ و سوژو هر دو در زمره شهرهای نوآوری گروه دوم قرار دارند.

بهویژه ،شهر هانگژو با توجه به کارآیی قابل توجه خود ،موفق به جذب تعداد قابل توجهی از
استعدادهای حوزه هوش مصنوعی و ورود سرمایه نوآوری شدهاست .در سه ماهه اول سال

 ،2019تعداد شرکتهای یونیکورن در هانگژو از شنژن فراتر رفتهاست و جریان ورودی
ساالنه سرمایه این شهر در سال  2018بالغ بر  160میلیارد رنمینبی بوده که از شنژن پیشی

گرفتهاست .عالوه بر آن ،تعداد استعدادهای حوزه هوش مصنوعی در این شهر  6/5درصد
از کل استعدادهای چین را دربرمیگیرد.

فصل  :2بررسی اکوسیستم نوآوری چین
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گوانگژو و شنژن در زمینه توسعه نوآوری در منطقه خلیج بزرگ

گوانگدونگ ،هنگکنگ و ماکائو پیشگام هستند .گوانگژو بر سطح محیط متمرکز است
و روند اجرای نوآوری توسط دولت را ارتقا میدهد .دولت شهری گوانگژو در سال 2017

نسبت به ترویج راهبرد فناوری اطالعات نسل جدید ،هوش مصنوعی و زیستپزشکی 1با هدف

ارتقای صنعت تولید اقدام کردهاست .شرکتهای هلدینگ داروسازی گوانگژو و شرکت
آیفالیتک 2رسماً یک قرارداد همکاری راهبردی منعقد کردهاند تا به بررسی روش جدید

توسعه ازطریق ادغام فناوریهای داروسازی و هوش مصنوعی بپردازند و نظام مراقبت بهداشتی
هوشمند را ایجاد کنند .دولت منطقهای بایون گوانگژو و هواوی نیز قرارداد همکاری راهبردی

بهمنظور ایجاد خوشه صنعت اطالعات نسل جدید منعقد کردهاند .در ارتباط با برنامه کاربردی،
شنژن با برخورداری از شرکتهای خوشهای نظیر تنسنت و قرار گرفتن در الیه بنیادی ،الیه
1. Next- generation Information Technology, AI and Biomedicine
2. iFlytek
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فناوری و الیه کاربرد هوش مصنوعی توانستهاست به صورت رقابتیتر عمل کند .همزمان،
شنژن تعدادی سناریوی کاربردی ارائه کردهاست و موفق به جذب شرکتهای نوآوری

متعددی در حوزههای رباتیک ،تلفن همراه ،غربالگری بیماری ،سرمایهگذاری و  ...شدهاست.

دانگوآن ،فوشان و ژوهای از نظر مزایای نوآوری عملکرد نسبتاً ضعیفتری نشان

دادهاند ،ولی روند توسعه آنها در آینده نویدبخش است .همزمان با پیشرفت صورت
گرفته در زمینه ساخت منطقه خلیج بزرگ گوانگدونگ ،هنگکنگ و ماکائو ،شهرهای

دانگوآن و فوشان موفق به جذب تعدادی از شرکتهایی خواهند شد که از شنژن نقل مکان
کردهاند .این شهرها با ارتقای مبنای مستحکم فعلی صنعت تولید خود میتوانند تأثیر قابل
توجهی بر توسعه اکوسیستم نوآوری این منطقه در آینده برجاگذارند.

شهرهای اصلی در مناطق مرکزی و غربی تحتتأثیر سیاستها در حال توسعه

سریع اکوسیستمهای نوآوری خود هستند .صنعت فناوری پیشرفته و جدید در شهرهای
اصلی مناطق مرکزی و غربی وارد مرحله توسعه روزافزون شدهاند و زنجیره صنعت کامل و

اکوسیستم نوآوری در این شهرها در حال شکلگیری است .با اینکه اندازه بازار داخلی در این
شهرها به اندازه کافی بزرگ نیست ،ولی با توجه به ارتقای سیاستهای مربوط به ثبت خانوار،

مالیاتبندی و غیره ،محیط نوآوری این شهرها بهینه شدهاست و امکان جذب شرکتها و

فصل  :2بررسی اکوسیستم نوآوری چین
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استعدادها میسر شدهاست .بهویژه ،دولت مرکزی سیاستهایی را اتخاذ کردهاست که قویاً

از توسعه سریع اکوسیستم نوآوری مناطق مرکزی و غربی حمایت میکند تا این شهرها با
شهرهای گروه اول برابری کنند .چنگدو در منطقه غربی چنگدو و چونگکینگ و ووهان

در منطقه مرکزی بهعنوان منطقه اصلی برای توسعه اکوسیستم نوآوری شناخته میشوند.
پروژه چنگدو تحتعنوان «رانگ پیائو »1و «دوازده قانون جدید در ارتباط با توسعه استعداد

در چنگدو »2نیز حاکی از تأثیرگذاری کلی استعدادهای برتر حوزه نوآوری در این منطقه
هستند .منطقه توسعه فناوری جدید دونگهو 3محرک کلیدی نوآوری در ووهان به شمار

میآید .تعداد شرکتهای فناوری پیشرفته و جدید در منطقه توسعه فناوری جدید دونگهو

در سال  2018برابر با  2306شرکت بوده که رتبه چهارم را در میان مناطق توسعه فناوری

جدید به خود اختصاص دادهاست .در این منطقه بیش از  2000شرکت اینترنت پالس تأسیس

شدهاست که بالغ بر  100میلیون رینمینبی توسط بیش از  40شرکت از آنها حاصل شدهاست.

1. “Rongpiao” Project
”2. “Twelve New Rules with respect to Talent Development in Chengdu
3. Donghu New Technology Development Zone
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فصل  :3ویژگیهای توسعه صنایع پیشگام در نوآوری چین
 1-3توسعه قابل توجه هوش مصنوعی
 .1صنعت هوش مصنوعی چین به سرعت در حال توسعه است
بازار جهانی هوش مصنوعی در چند سال آتی رشد چشمگیری خواهد داشت .مطابق

پیشبینی گارتنر ،1بازار جهانی هوش مصنوعی تا سال  2025متجاوز از  5تریلیون دالر

خواهد بود و در مجموع نرخ رشد مرکب ساالنه 2در سالهای  2017تا  2025به  128درصد

خواهد رسید .چین یکی از فعالترین کشورهای جهان در زمینه کاربرد فناوری هوش
مصنوعی به شمار میآید .فناوری هوش مصنوعی از سال  2015که کاربرد تجاری پیدا

کردهاست ،به تدریج در صنایع متعددی به کار برده شدهاست .بخشهای متفاوت ازجمله
دولتها و کسبوکارها تا حد زیادی به چشمانداز توسعه فناوری هوش مصنوعی واقف
هستند و بدون تردید این فناوری عامل تأثیرگذار کلیدی بر توسعه اقتصادی چین است.

اندازه کل سرمایهگذاری و تأمین مالی در حوزه هوش مصنوعی چین در سال  2018برابر

با  131/1میلیارد رنمینبی بودهاست و بهعالوه 597 ،معامله تأمین مالی در این سال صورت
گرفتهاست .درمجموع ،مبلغ کل سرمایهگذاری و تأمین مالی در حوزه هوش مصنوعی چین

 60درصد از کل سرمایهگذاری جهانی در سال  2018را دربرگرفتهاست.

1. Gartner
2. Compound Annual Growth Rate

فصل  :3ویژگیهای توسعه صنایع پیشگام در نوآوری چین

47

 .2تجمع کسبوکارها با برخورداری از منابع حمایتی مشترک تأثیر قابل

توجهی دارد

صنعت گسترده و بازار راهحل 1مزیت اصلی توسعه هوش مصنوعی در چین محسوب

میشود .مزیت بازار ناشی از دادههای جستجوی غنی ،خطوط تولید گسترده و طیف
وسیعی از صنایع و همچنین ارتقای جوامع فناوری منبع باز توسط غولهای فناوری داخلی
و خارجی ازجمله این مزیتها هستند که به استارتآپها کمک میکنند در الیه کاربرد
هوش مصنوعی بر موانع فناورانه غلبه کنند و بهطور مستقیم از هوش مصنوعی در تحقیق و

توسعه در الیه محصول نهایی استفاده کنند .در ارتباط با کاربرد هوش مصنوعی در صنعت

میتوان گفت که هوش مصنوعی در صنایع متعددی ازجمله پزشکی و مراقبت بهداشتی،
سرمایهگذاری ،آموزش و امنیت کاربرد دارد .در چنین فضاهای بازار گسترده ،شرکتهای
1. Solution market
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چینی فعال در حوزه هوش مصنوعی بهطور پیوسته راهاندازی میشوند .بهعالوه ،بهمنظور
ارتقای صنعت و جایگزینی محرکهای اقتصادی قدیمی با محرکهای جدید ،دولتهای

محلی در چین نسبت به صدور اظهارنظرات مربوط به برنامهریزی صنعتی مرتبط با هوش

مصنوعی و ارائه مشوقهای مالیاتی ،یارانهها ،معرفی استعدادها و رویههای اجرایی کارآمد
برای گسترش محیط کسبوکار و جذب شرکتهای رقابتی اقدام کردهاند .همه این موارد

به تأثیرگذاری قابل توجه تجمع شرکتهای حوزه هوش مصنوعی در چین منتهی میشوند.

تحتتأثیر عوامل دوگانه سیاست و سرمایه ،تعداد شرکتهای حوزه هوش مصنوعی

به سرعت در حال افزایش هستند .مطابق آمار ناقص ،تعداد شرکتهای فعال در حوزه

هوش مصنوعی در چین بالغ بر  4000شرکت است .بیشتر این شرکتها در منطقه پکن،

تیانجین و هبی ،منطقه دلتای رودخانه پرل و منطقه دلتای رودخانه یانگتسه قرار دارند.

بااینحال ،با توجه به این که تعداد زیادی از بازیگران قدیمی تولید به استفاده از فناوری
هوش مصنوعی برای ارتقای هوشمند و حمایت از سیاستهای دولت نیاز دارند ،منطقه

غربی سیشوان ،چونگکینگ به منطقه تجمع شرکتهای هوش مصنوعی تبدیل شدهاست.
در ارتباط با شهرها ،شهرهای پکن ،شانگهای ،شنژن و هانگژو که جزء شهرهای گروه اول
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قلمداد میشوند از بیشترین تعداد شرکتهای هوش مصنوعی برخوردار بوده و بالغ بر 90

شرکت در این شهرها فعالیت دارند .تجمع شرکتها امکان شکلگیری تدریجی زنجیره
صنعت هوش مصنوعی در چین و همچنین شکلگیری اولیه خوشههای خاص صنعت

هوش مصنوعی در مناطق مختلف ازجمله در منطقه دلتای رودخانه یانگتسه ،منطقه دلتای
رودخانه پرل و منطقه پکن ،تیانجین و هبی را فراهم آوردهاست.

 .3مؤسسات تحقیقات علمی حمایت قوی از هوش مصنوعی به عمل میآورند
همزمان با پیشرفت مستمر فناوری هوش مصنوعی ،مزایای سرریز این فناوری محوری و

اصلی گسترش یافتهاست .از نظر الگوریتم ،الگوریتم یادگیری عمیق در پردازش دادههای
گسترده با استفاده از انواع مختلف شبکههای عصبی عمیق مزایای متعددی دارد .درواقع،

کاربرد مستمر آنها در حوزههای مختلف از جمله بینایی کامپیوتر و بازشناسی تصویر و
تشخیص صدا موجب ایجاد تحول در چهارچوبهای الگوریتم کامپیوتر قدیمی شدهاند.
در ارتباط با قدرت رایانش ،مدلهای رایانش ناهمگن که از  CPU+Xنظیر FPU ،FPGA

و  ASICاستفاده میکنند عمدتاً میتوانند شرایط مورد نیاز برای استفاده سریعتر ،کارآمدتر
و مناسبتر از پردازشگرها را فراهم نمایند .در ارتباط با دادهها ،تعداد تجهیزات مرتبط با

اینترنت اشیا و مراکز دادههای فوق مقیاس در سراسر جهان به ترتیب برابر با  20/4میلیارد و

 485تا سال  2020خواهد بود .کاربرد گسترده معماری شبکه انتقال و توزیع ،تجاریسازی
سریع نسل پنجم و توسعه سریع ابزار بیسیم و ابزار متصل هوشمند به رشد سریع مهارتهای

ادراک ،اکتساب ،انتقال ،تجزیهوتحلیل و ذخیره دادههای سازمانیافته و مقیاسگسترده
منجر شدهاند.

در حال حاضر ،چین در زمینه بینایی کامپیوتر ،پردازش معنایی صوتی هوشمند ،رباتهای

هوشمند ،رانندگی هوشمند و هواپیماهای بدون سرنشین در سطح بینالمللی پیشگام است و

فرصتهای کاربردی زیادی برای ابزارهای متصل هوشمند ،رباتهای خدماتی هوشمند و
هواپیماهای بدون سرنشین هوشمند در این کشور وجود دارد.

مؤسسات و نهادهای تحقیقات علمی در تحقیق و توسعه در زمینه فناوری هوش مصنوعی
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نقش مهمی ایفا میکنند .تعداد مقاالت چین در حوزه هوش مصنوعی از سال  2014بیش از

مقاالت ایاالت متحده بودهاست و از کشورهای دیگر نیز بسیار جلوتر است .این امر با توسعه
سریع مؤسسات و نهادهای تحقیقات علمی این کشور در حوزه هوش مصنوعی ارتباط نزدیکی

دارد .همزمان ،مؤسسات و نهادهای تحقیقات علمی بهعنوان محرک اصلی تقاضاهای ثبت
اختراع در حوزه هوش مصنوعی عمل میکنند .بنابراین ،بررسی مؤسسات و نهادهای تحقیقات

علمی حوزه هوش مصنوعی در هر شهر به شناخت توانمندی فناورانه آن شهر کمک میکند.

جدول  :3ویژگیهای مؤسسات و نهادهای تحقیقات علمی هوش مصنوعی در هر شهر
ویژگیها

آزمایشگاههای دولتی
مؤسسات
تحقیقات علمی یا آزمایشگاههای وابسته
به مؤسسات و نهادهای
تحقیقات علمی

پکن قویترین بیش از  50درصد بیش از  10آزمایشگاه دراین شهر وجود دارد:
از مؤسسات
شهر در زمینه
تحقیقات علمی تحقیقات علمی
کشور در این شهر  -آزمایشگاه کلیدی کشور
است
در زمینه تشخیص الگو
مستقر هستند:
پکن

 دانشگاهتسینگهوا

 آزمایشگاه کلیدی کشوردر زمینه سیستمها و فناوری
هوشمند

 دانشگاه پکینگ آزمایشگاه کلیدی کشور دانشگاه بیهانگ در زمینه فناوری و برنامههایکاربردی یادگیری عمیق
 مؤسسهاتوماسیون تحت  -مؤسسه هوش مصنوعی
تحت دانشگاه تسینگهوا
آکادمی علوم
چین
 آزمایشگاه حقوق و هوشمصنوعی تحت دانشگاه
پکینگ

آزمایشگاههای شرکتها

360 -بایدو

 سینوویشنونچرز

 -شیائومی

 جینریتوتیائو

 -میتوآن

 -لنوو

-جیدیداتکام  -آبتک
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شانگهای

شنژن

مؤسسات آموزش  -آزمایشگاه مشترک هوش  -سایک موتور
 شانگهایعالی متعددی در مصنوعی و علوم کامپیوتر
عمدتاً بر
 فیلیپسSJTU-Versa
این شهر مستقر
مؤسسات
آموزش عالی هستند:
 سنستایم آزمایشگاه مشترکمتکی است؛
برخالف اینکه  -دانشگاه جیائو یادگیری تطبیقی هوش
از نظر مؤسسات تونگ شانگهای مصنوعی که بهطور مشترک
توسط مؤسسه اتوماسیون
تحقیقاتی و
آزمایشگاههای  -دانشگاه فودان آکادمی علوم چین و شرکت
 Squirrel AIتأسیس
شرکتها بعد  -دانشگاه
شدهاست
از پکن قرار
تونگجی
گرفتهاست،
شانگهای
ولی از مبنای
دانشگاهی
مقتدری
برخوردار است
 شنژن عمدتاًبر شرکتها
متکی است

 دانشگاه شنژن دانشگاه علم وفناوری جنوب

آزمایشگاههای واقع در این
شهر عمدتا دولتی هستند:
 آکادمی رباتیک شنژن مؤسسه هوش مصنوعی وکالنداده شنژن

هانگژو

هانگژو همچنان  -دانشگاه
ژجیانگ
از شهرهای
پکن ،شانگهای
و شنژن عقب
افتادهاست
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تنسنتSquirrel AI -

-میکروسافت

 تنسنت هواوی -زد تیای

 علیبابا نتایس خودروسازیجیلی اتو

منبع :اطالعات دولتی ،تحقیقات دیلویت

هر یک از چهار شهر فوق از نظر مؤسسات و نهادهای فعال در حوزه هوش مصنوعی

ویژگیهای متمایزی دارند .پکن با برخورداری از بیش از  50درصد از مؤسسات تحقیقات

علمی کشور و بیش از  10آزمایشگاه ملی ،در جایگاه اول در زمینه تحقیقات علمی قرار
گرفتهاست .بهعالوه ،غولهای اینترنتی ازجمله بایدو JD.com ،و  Meituanآزمایشگاههای
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شرکت خود را در پکن تأسیس کرده و سرمایه اجتماعی قابل توجهی به تحقیق و توسعه در
حوزه هوش مصنوعی اختصاص دادهاند .شانگهای نسبت به ارتقای منابع بودجه مؤسسات

آموزش عالی خود ازجمله دانشگاه فودان ،دانشگاه تونگجی و دانشگاه جیائو تونگ شانگهای
اقدام کرده و جزء شهرهای برتر در حوزه هوش مصنوعی به شمار میآید .تعداد زیادی

از شرکتهای فناوری در شنژن مستقر هستند و این شهر با ارتقای نقاطقوت شرکتهای

پیشگام نظیر تنسنت ،هواوی و زد تی ای توانستهاست در حوزه فناوری هوش مصنوعی

نقش کلیدی ایفا کند .در عین حال ،دولت نیز با تأسیس آکادمی رباتیک شنژن 1و مؤسسه

هوش مصنوعی و کالنداده شنژن 2نسبت به گسترش ظرفیت فناورانه اقدام کردهاست.
هانگژو ازنظر تعداد مؤسسات ،آزمایشگاههای مؤسسات و آزمایشگاههای شرکتها هنوز
از شهرهای پکن و شانگهای عقب افتادهاست .درواقع ،شهر هانگژو عمدتاً بر غول اینترنتی

علیبابا جهت اجرای تحقیقات حوزه هوش مصنوعی متکی است.

شرکت سنستایم بهعنوان یک نمونه از شرکتهای هوش مصنوعی

شرکت سنستایم در حوزه هوش مصنوعی در چین پیشگام است و اصوالً در زمینه

فناوری بینایی کامپیوتر و الگوریتمهای یادگیری عمیق فعالیت دارد .شرکت سنستایم
بهعنوان تأمینکننده الگوریتم در حوزه بینایی کامپیوتر و یادگیری عمیق و همچنین نسل

جدیدی از پلتفرم نوآوری باز هوش مصنوعی عمل می کند که توسط وزارت علم و فناوری

چین تعیین شدهاست .این شرکت بهعنوان شرکت پیشگام جهان در حوزه پلتفرم هوش
مصنوعی موفق به تأسیس اکوسیستم نوآوری در بخش هوش مصنوعی به چهار دلیل زیر

شدهاست:

 .1ذخیره قوی استعدادها و نقاطقوت فناورانه اصلی و پیشگام

شرکت تنسنت بهعنوان غول فناوری بر استعدادها و توانمندیهای فناورانه جهت

توسعه خود متکی است و بدین ترتیب از رقبای خود در بازار متمایز بوده و از آنها پیشی
گرفتهاست .با بهرهگیری از فرصت آموزش استعدادها و جذب استعدادهای برتر جهان ،این
1. Shenzhen Academy of Robotics
2. Shenzhen Institute of Artificial Intelligence and Big Data
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شرکت توانستهاست یک تیم پیشگام آسیایی در حوزه یادگیری عمیق تشکیل دهد که در
زمینه انجام تحقیقات علمی بیش از  20سال سابقه دارند .در حال حاضر ،این شرکت دارای

بیش از  3000کارمند است که  200نفر از آنها دارای مدرک دکترا از دانشگاههای برتر

هستند .بهعالوه ،شرکت سنستایم با جوامع علمی جهان همکاری نزدیکی دارد .در سپتامبر

 ،2018این شرکت همراه با مؤسسه فناوری ماساچوست ،دانشگاه جیائو تونگ شانگهای و
دانشگاههای دیگر نسبت به تشکیل اتحادیه علمی هوش مصنوعی دانشگاههای جهان 1اقدام
کرد .بهطور کلی ،ارتقای تبادل علمی بینالمللی و پرورش استعدادها و توسعه تحقیق و
فناوری هوش مصنوعی در بلندمدت هدف اصلی این اتحادیه محسوب میشود .بهعالوه،

شرکت سنستایم بهطور مشترک با دانشگاه هنگکنگ چین ،دانشگاه تسینگهوا ،دانشگاه
پکینگ ،دانشگاه جیائو تونگ شانگهای و دانشگاه ژجیانگ آزمایشگاههای متعددی تأسیس
کرده و تحقیقات علمی متعددی را انجام دادهاست.

 .2توانمندسازی صنایع متعدد به لحاظ تجاری و تعیین سازوکارهای همکاری
در زنجیره صنعتی

شرکت سنسپروتس 2که بهعنوان پلتفرم اصلی یادگیری عمیق بهطور مستقل توسط

شرکت سنستایم تأسیس شدهاست ،در حمایت از برنامههای کاربردی مرتبط و پیچیده در
مقیاس شبکهای فوق عمیق و با قابلیت یادگیری دادههای عظیم از مزایای بیشتری برخوردار
است .شرکت سنستایم از پلتفرم یادگیری عمیق خود جهت ارتقای صنعتی و ایجاد اکولوژی
هوش مصنوعی استفاده میکند .در سالهای اخیر ،فناوریهای متعدد شرکت سنستایم در

حوزه بینایی کامپیوتر بهسرعت در صنایع مختلف کاربردهای بسیاری پیدا کردهاند .این

شرکت به بررسی مدل منحصربهفرد خود یعنی «( 1تحقیقات پایه) ( 1 +محصول و راهحل)
( X +صنایع)» جهت راهاندازی و توانمندسازی صدها صنعت پرداختهاست و موفق به کسب

جایگاه اول در سهم بازار بسیاری از حوزههای عمودی شدهاست .در ارتباط با صنعت شهر
هوشمند ،شرکت سنستایم موفق به ارتقای برنامه کاربردی تشخیص چهره و فناوری تحلیل
1. Global University Artificial Intelligence Academic Alliance
2. SenseParrots
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ویدئویی هوشمند شدهاست .در زمینه خردهفروشی هوشمند ،این شرکت به شرکتهای

خردهفروشی قدیمی کمک میکند تا تجربه خرید کاربران خود را گسترش دهند ،عملکرد

شرکتهای خردهفروشی را بهبود بخشند و بازاریابی دقیق را تحقق بخشند .در صنعت تلفن
همراه ،این شرکت توانستهاست فناوریهای متعددی نظیر رمزگشایی با تشخیص چهره،

زیبایی هوشمند ،فیلترهای هوشمند ،تار کردن پسزمینه عکس و آلبومهای عکس هوشمند
برای برندهای مشهور تلفن همراه را در راستای گسترش همهجانبه تجربه کاربر عرضه کند.

در حال حاضر ،شرکت سنستایم با بیش از  700شرکت و مؤسسه داخلی و خارجی مشهور

همکاری میکند و راهحلهای کاملی را در زمینه تشخیص چهره ،بازشناسایی تصویر ،تحلیل
ویدئویی ،رانندگی مستقل ،تشخیص تصاویر پزشکی و سایر فناوریهای هوش مصنوعی
در اختیار آنها قرار میدهد .آیا شرکت سنستایم فقط با توانمندسازی و تجاریسازی

فناوری هوش مصنوعی در صنایع مختلف میتواند به توسعه پایدار دست یابد؟ توانمندی
شرکت سنستایم در زمینه عرضه تجاری نیز مزیت رقابتی آن جهت کسب موقعیت پیشگام
در این صنعت بهشمار میآید .عالوه بر توسعه فناوری هوش مصنوعی بهطور مستقل ،این
شرکت متعهد است که با سرمایهگذاری در شرکتهای صنعتی ارزشمند یا ادغام عمودی

با آن شرکتها ،سازوکارهای همکاری در زنجیره صنعتی را مشخص نماید .بهعنوان مثال
با سرمایهگذاری  51شرکت واقعیت مجازی در زمینه برنامههای کاربردی واقعیت افزوده

( 1)ARو واقعیت مجازی ( 2)VRو سرمایهگذاری شرکت ترمینوس 3در زمینه امنیت ،امکان
گسترش برنامههای کاربردی هوش مصنوعی فراهم شدهاست.

 .3برقراری ارتباط و همکاری با دولت ،گسترش ظرفیت جذب فناوری و
نوآوری و ارتقای فرصتهای ناشی از راهبردها و سیاستهای دولت

وزارت علم و فناوری چین در سپتامبر  2018اعالم کرد که شرکت سنستایم یک

پلتفرم نوآوری منبع باز را برای هوش مصنوعی نسل جدید در حوزه بینایی کامپیوتر خواهد

ساخت که با برخورداری از فناوریهای قوی بینایی کامپیوتر و یادگیری عمیق خود،
1. Augmented Reality
2. Virtual Reality
3. Terminus
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بهعنوان پنجمین پلتفرم نوآوری باز هوش مصنوعی کشور بعد از علیبابا ،تنسنت ،بایدو و

آیفالیتک قلمداد خواهد شد .بهعالوه ،شرکت سنستایم در توسعه مرکز جدید فناوری
و نوآوری در منطقه خلیج بزرگ گوآنگدونگ ،هنگکنگ و ماکائو و ترویج طرح کلی

جهانی فناوری بهعنوان محرک اصلی محسوب میشود.

 .4شرکت سنستایم با دسترسی به منابع مالی کافی برای حمایت از توسعه
فناوریهای نوآورانه ،شرکتی شناختهشده از نظر بازار سرمایهمحسوب میشود.

شرکت سنستایم بهعنوان یونیکورن فناوری هوش مصنوعی در نظر گرفته شده و از

بیشترین منابع مالی و باالترین ارزش در بازار سرمایه برخوردار است .طی تنها چهار سال اول
پس از تأسیس شرکت سنستایم ،بودجه گزارش شده آن برابر با  400و  600میلیون دالر و
ارزش آن برابر با  4/5میلیارد دالر بودهاست .این منابع مالی بهعنوان مبنای مستحکمی برای

تحقیق و توسعه مستقل و ادغام صنعت عمل میکنند .شرکت سنستایم نسبت به توسعه
بازارهای خارجی و افزایش سرمایهگذاری در حوزههای نوظهور ازجمله درمان پزشکی
هوشمند و رباتهای هوشمند اقدام خواهد کرد .این شرکت همچنین درصدد تقویت

مزایای پلتفرم علم و فناوری و جذب روزافزون اکولوژی کسبوکار هوش مصنوعی است.
 2-3فرصتهای نوظهور در ارتباط با رانندگی مستقل
 .1در صنعت رانندگی مستقل ،فرصتها و پویایی زیادی مشاهده میشود

رانندگی مستقل ،فناوری رانندگی مستقل سطح باالیی است که از کاربرد عمیق فناوری

هوش مصنوعی در صنعت خودروسازی سرچشمه میگیرد .رانندگی مستقل صنعت

تحولآفرین و مهمی است .در سالهای اخیر همزمان با پیشرفتهای صورت گرفته در
فناوری هوش مصنوعی ،نهادهای نوآوری در زمینه بازار رانندگی مستقل اقدامات متعددی
اتجام دادهاند .این نهادها با سایر نقشآفرینان این فناوری در سطح جهان در راستای توسعه
و رشد بازار رانندگی مستقل همکاری میکنند .مطابق برآورد مؤسسه تحقیقات صنعتی
کیانژان ،1ارزش بازار جهانی رانندگی مستقل در سال  2020برابر با صدها میلیارد دالر
1. Qianzhan Industry Research Institute
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است؛ چین در بازار رانندگی مستقل با رشد قابل توجه خود در سالهای اخیر نقش مهمی
ایفا خواهد کرد .بهطور کلی ،بازار رانندگی مستقل آینده نویدبخشی دارد.

در اکوسیستم نوآوری چین ،فرصتهای توسعه و پویایی زیادی در حوزه رانندگی

مستقل به چشم میخورد .مطابق نقشهراه فناوری برای وسایل نقلیه با منابع انرژی نو و
مقرونبهصرفه 1که توسط انجمن مهندسان خودرو چین 2منتشر شدهاست ،تعداد وسایل نقلیه

هوشمند در چین تا سال  2020برابر با  15میلیون وسیله نقلیه خواهد بود .ازنظر کاربرد

تجاری این وسایل نقلیه ،چین در زمینه استفاده از کامیونهای بهداشت مستقل ،کامیونهای
برقی مستقل و وسایل نقلیه تحویل اکسپرس مستقل پیشگام است .ازنظر تحقیق و توسعه

فناورانه ،اگرچه چین در فناوری رانندگی مستقل هنوز به سطح پیشرفته جهان نرسیدهاست،
ولی بازیگران برجست ه چینی نظیر بایدو-بایک قادر به رقابتپذیری در بازار رانندگی مستقل
جهان هستند.

1. Technology Roadmap for Energy Saving and New Energy Vehicles
2. China Society of Automotive Engineers
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کسب استقالل واقعی بهگونهای که مسافران بتوانند عالوه بر توجه به شرایط جاده،

کارهای دیگری هم انجام دهند ،هدف نهایی رانندگی مستقل محسوب میشود .با این

وجود ،فرآیند جایگزینی خودروها با وسایل نقلیه مستقل زمانبر است و ابتدا باید موضوع

نحوه همزیستی وسایل نقلیه مستقل و رانندگان مورد توجه قرار گیرد .شایان ذکر است
که در مراحل مختلف توسعه این صنعت -از مرحله تست جاده گرفته تا مرحله کاربرد
آزمایشی -هنوز مشکالت زیادی مشاهده میشود.

 .2تجمع شرکتها ،استارتآپها و نهادهای نوآوری فعال در صنعت رانندگی
مستقل در مناطق چین به همکاری بین نقشآفرینان این صنعت انجامیدهاست

صنعت رانندگی مستقل چین یک اکوسیستم نوآوری را تشکیل دادهاست که مستلزم

اتحاد و همکاری قوی بین شرکتهای خودروسازی قدیمی با شرکتهای اینترنتی است.
از یک طرف ،شرکتهای خودروسازی قدیمی وسایل نقلیه مستقل را به قیمت کمتر و البته

در مقیاس بزرگتر برای شرکتهای اینترنتی تولید میکنند و از فناوریهای تولید خودرو

پیشرفته استفاده میکنند تا شرکتهای اینترنتی بتوانند فناوریهایی که توسعه دادهاند را
اجرا کنند و دادههای علمی و تجربیات مربوطه را کسب کنند .از طرف دیگر ،شرکتهای

اینترنتی به شرکتهای قدیمی خودروسازی در زمینه ایجاد تحول و ارتقای صنعت کمک

میکنند و روند کاربرد فناوریهای رانندگی مستقل و راهاندازی خودروهای مستقل را

تسریع میبخشند .بهعنوان مثال ،شرکت خودروسازی چانگان 1با شرکتهای بایدو ،علی

2

و اینتل همکاری میکنند تا سهم پورتفولیوی محصول  10درصدی وسایل نقلیه مستقل را

تا سال  2020کسب کرده و تا سال  2025وسایل نقلیه مستقل را راهاندازی نمایند؛ شرکت

بایک با شرکتهای بایدو و روبرت بوش 3همکاری میکند تا فناوریهای اتصال هوشمند
و رانندگی مستقل را در تمام مدلهای خودرو تا سال  2020گسترش دهد؛ شرکتهای

جیلی ،گریت وال موتورز ( 4)GWMو چری 5به منظور تولید مدلهای خودروهای مستقل
1. Changan Automobile
2. Ali
3. Robert Bosch
4. Great Wall Motors
5. Chery
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با شرکتهای اینترنتی همکاری میکنند؛ شرکت بیامدبلیو نیز ازجمله شرکتهای خارجی

قدیمی خودروسازی است که با شرکت تنسنت بهمنظور تأسیس مرکز تحقیق و توسعه
رانندگی مستقل در شانگهای همکاری میکند .شایان ذکر است که این مرکز تنها مرکز

تحقیق و توسعه رانندگی مستقل شرکت بیامدبلیو در خارج از کشور است .با توجه به
اینگونه همکاریهای نزدیک و مزایای مکمل ،تعداد زیادی از بازیگران فعلی عرصه صنعت
رانندگی مستقل مایلند دپارتمانهای نوآوری اصلی خود را در جایی تأسیس کنند که

صنعت خودروسازی و صنعت اینترنتی در همکاری بازار نقش بهتری ایفا میکنند و به

همین دلیل هم شهرهای پکن ،شانگهای و شنژن مورد توجه شرکتهای فعال در حوزه
نوآوری در فناوری رانندگی مستقل قرار گرفتهاند.

بسیاری از استارتآپهای فعال در حوزه رانندگی مستقل مایل هستند که دفاتر مرکزی

خود را در شهرهای سوژو ،نانجینگ ،تیانجین و چانگشا تأسیس کنند .با این حال ،مراکز
تحقیق و توسعه آنها عمدتاً در شهرهای سطح یک ازجمله پکن ،شانگهای و شنژن قرار دارند.

بهطور کلی ،همکاری بین صنایعی که بر استعدادها و منابع فناورانه مؤسسات آموزش عالی اتکا
دارند و صنایعی که به زنجیرههای صنعت متکی هستند ،چنین مزیت قابل توجهی را دربردارد.

ازنظر نهادهای نوآوری ،دو نوع اصلی نهادهای نوآوری در حوزه رانندگی مستقل
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در چین وجود دارد :مؤسسات آموزش عالی و شرکتها .مؤسسات آموزش عالی بهطور

فعاالنه رهنمودهای فناورانه و منابع استعدادهای کافی را در اختیار شرکتها قرار میدهند.
درواقع ،تعداد زیادی از استارتآپهای حوزه رانندگی مستقل توسط تیمهای دانشجویی
یا آزمایشگاههای دانشگاهها تشکیل شدهاند .بسیاری از مؤسسات آموزش عالی و نهادهای

تحقیقاتی ،آزمایشگاهها و گروههای تحقیق و توسعه مرتبط با وسایل نقلیه هوشمند را در
اختیار شرکتها قرار میدهند .برخی از مؤسسات آموزش عالی نیز با همکاری صنعت
توانستهاند به پیشرفتهای قابل توجهی در زمینه رانندگی مستقل دست یابند .بهعنوان مثال

چنانچه در چالش آتی وسایل نقلیه هوشمند چین -1مسابقه باالترین سطح و بزرگترین
مقیاس رانندگی مستقل در چین -نشان داده شدهاست ،مؤسسات آموزش عالی و نهادهای
تحقیقاتی برتر در سالهای اخیر عمدتاً در شهرهای پکن ،شانگهای و سوژو مستقر هستند
که محل استقرار مراکز تحقیق و توسعه نیز هستند.

جدول  :4برندگان چالش آتی وسایل نقلیه هوشمند چین در سالهای اخیر و
مکانهای موردنظر آنها
شهر

اسامی برندگان

پکن

دانشگاه پکن ،مؤسسه اتوماسیون تحت آکادمی علوم چین ،مؤسسه
فناوری پکن ،دانشگاه بیهانگ

شانگهای

دانشگاه جیائو تونگ شانگهای ،دانشگاه تونگجی

سوژو

مؤسسه تحقیقات خودرو سوژو وابسته به دانشگاه تسینگهوا ،دانشگاه فنی
و حرفهای سوژو

نانجینگ

دانشگاه علم و فناوری نانجینگ

ژجیانگ

دانشگاه جیانگسو

شیامن

دانشگاه شیامن
1. China Intelligent Vehicles Future Challenge
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ووهان

دانشگاه ووهان

چانگشا

دانشگاه ملی فناوری دفاع

شیان

دانشگاه شیان جیائوتونگ

منبع :اطالعات دولتی ،تحقیقات دیلویت
 .3سناریوهای کاربردی رانندگی مستقل به تدریج توسعه مییابند

کارشناسان صنعت پیشبینی میکنند که در سال  2019تا  ،2020وسایل نقلیه مستقل سطح

( 3اتوماسیون مشروط) به تولید انبوه خواهند رسید و پس از سال  ،2022تعدادی از شرکتها در
زمینه وسایل نقلیه مستقل سطح ( 4اتوماسیون باال) موفق به تولید انبوه خواهند شد و سال 2028

نیز سریعترین زمان ممکن برای تولید انبوه وسایل نقلیه مستقل سطح ( 5اتوماسیون کامل) به

شمار میآید .مشکالت رانندگی مستقل در سناریوهای مختلف با هم تفاوت دارند .در برخی
از سناریوهای با محیط ترافیک نسبتاً واحد ،رانندگی مستقل ممکن است در زمان کوتاهی به
لحاظ تجاری عرضه شود .در این مرحله ،کاربرد فناوری رانندگی مستقل را میتوان در بخش

لجستیک ،حملونقل عمومی ،بندر و اسکله ،حملونقل اشتراکی ،پارک ،تأسیسات بهداشتی،
معدنکاری ،خردهفروشی و سایر سناریوهای کمسرعت و محدود توسعه داد.
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لجستیک

توسعه لجستیک هوشمند چشماندازهای گستردهای دارد و شرکتهای اصلی در زمینه

طراحی آن با یکدیگر رقابت دارند .زمانبندی بهعنوان بخش اصلی لجستیک و ایمنی و
هزینهها بهعنوان بخش اصلی حملونقل عمومی با وسیله نقلیه کرایهای به شمار میآید .با

استفاده از فناوری رانندگی مستقل ،لجستیک نظیر بارگیری ،تخلیه بار ،حملونقل ،دریافت

کاال و انبارداری بهتدریج بهصورت خودکار و ماشینی انجام خواهند شد که مزایای متعددی
نظیر کاهش هزینه ،افزایش بازده و ترغیب نوآوری و ارتقای صنعت لجستیک را دربردارد.

در  4ژوالی  ،2018شرکت بایدو به همراه شرکت نئولیکس موفق به عرضه وسایل نقلیه
لجستیک خودکار سطح  4به نام « »Neolix AX1شدند و در زمینه راهاندازی آزمایشی

این نوع وسیله نقلیه در چانگژو و شیونگان پیشگام هستند .در  7نوامبر  ،2018شرکت آی

درایور پالس 1اعالم کرد که وسایل نقلیه لجستیک و توزیع خودکار آن به نام «ووبیدا »2وارد
مرحله تولید انبوه شدهاست .این وسیله نقلیه اصوالً جهت توزیع لجستیک خودکار در مناطق
مسکونی یا پارکها کاربرد دارد.
حملونقل عمومی

شرکت باس به دلیل سرعت کم ،مسافت کوتاه ،مسیر ثابت و خط ویژه اتوبوس خود

موفق به تحقق استاندارد اصلی رانندگی مستقل شدهاست .سیستم رانندگی مستقل که
در اتوبوسها بهکار برده میشود ،قابلیتهای متعددی نظیر واکنش بهموقع به پیامدهای

غیرمترقبه و همچنین شناسایی عابران پیاده و سایر وسایل نقلیه ،کاهش سرعت و جلوگیری
از برخورد با خودروهای دیگر ،توقف اتوبوس در صورت بروز رویدادهای غیرمنتظره،

عبور از موانع و توقف مستقل در ایستگاه را دارد .در  22ژانویه  ،2019اولین اتوبوس مستقل

در شانگدونگ مورد استفاده قرار گرفت که یک وسیله نقلیه آزمایشی هوشمند و خودکار
سطح  4بود که توسط مرکز تحقیق و توسعه ماشینهای سنگین چین طراحی شده بود .در
1. IDRIVERPLUS
”2." Wobida
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 18ژانویه  ،2019اتوبوس هوشمند پاندا 1که توسط شرکت دیپبلو 2ساخته شده بود ،بهطور
رسمی در نشست توسعه آتی هوش مصنوعی نسل جدید 3راهاندازی شد .این وسیله نقلیه در

شهرهای دیانگ ،چانگژو ،کوژو و چیژو آزمایش شد.
بنادر و اسکلهها

چین نسبت به توسعه بنادر متعدد خود اقدام کردهاست و حجم زیادی بار هر ساله در این

بنادر جابجا میشود و از این رو ،تقاضای زیادی برای رانندگان کامیون در این کشور وجود
دارد .تنها راهی که چین میتواند این بنادر را با بنادر درجة یک جهان همگام سازد این است

که با اجرای طرحهای عملی به لحاظ اقتصادی بتواند روند اتوماسیون حملونقل افقی کانتینر
را تحقق بخشد .با استفاده از فناوری رانندگی مستقل در بنادر و اسکلهها میتوان مشکالت

مربوط به خط رانندگی غیردقیق ،منطقه نقطهکور موجود به دلیل تقاطع جادهها و یا خستگی
رانندگان و هزینههای نیروی کار را بهطور مؤثری برطرف کرد .در حال حاضر ،اقدامات
مهمی در تعداد زیادی از بنادر داخلی چین انجام شدهاست .شرکت فاو جیفانگ 4در 19

آوریل  2018موفق به عرضه کانتینر هوشمند ( 5)ICVشد که به طور خاص برای عملیات بندر

طراحی شدهاست .این وسیله نقلیه اولین وسیله نقلیه هوشمند در چین است که عملیات نمایشی
بندر سطح  4را تحقق بخشیدهاست .بهعالوه ،بنادر چینگدائو ،شیامن ،تیانجین و سایر شهرها
در زمینه راهاندازی برنامه کاربردی خودکار پیشگام بوده و بهعنوان بنادر خودکار فناوری

پیشرفته محسوب میشوند .با توجه به طراحی فعاالنه شرکتهای اینترنتی وشرکتهای

خودروسازی و همچنین ظهور استارتآپهای فعال در عرصه فناوری رانندگی مستقل،
توانمندیهای داخلی چین در حوزه رانندگی مستقل در حال رشد است .در آینده همزمان

با توسعه و تکامل آگاهی زیستمحیطی ،ناوبری و موقعیتیابی ،برنامهریزی مسیر ،کنترل
تصمیمگیری و سایر فناوریها ،عرضه بازرگانی محصوالت فناوری رانندگی مستقل به تدریج
از کمسرعت به سمت پرسرعت و به همین ترتیب از بسته به سمت باز سوق پیدا خواهند کرد.
1. Panda Intelligent Bus
2. Deepblue
3. Summit on the Future Development of New Generation Artificial Intelligence
4. FAW Jiefang
5. Intelligent container
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 .4دولتهای محلی سیاستهای حمایتی را اتخاذ کردهاند و مناطق مرکزی و
غربی در حال پیشرفت هستند

صنعت رانندگی مستقل مورد حمایت زیاد دولت مرکزی و بسیاری از دولتهای

محلی قرار دارد .اول اینکه دولت چین شرایط مطلوبی برای نوآوری رانندگی مستقل از
نظر برنامهها و رویکردهای توسعهای ایجاد کردهاست .رانندگی مستقل بهعنوان رویکرد

تحولآفرین و مهمی در صنعت خودرو توسط دولت چین قلمداد میشود .در سال ،2017
کمیسیون ملی توسعه و اصالحات چین ( ، 1)NDRCوزارت علم و فناوری و وزارت صنعت

و فناوری اطالعات با صدور برنامه توسعه میانمدت و بلندمدت صنعت خودرو اظهار داشتند
که رانندگی مستقل در زمینه توسعه هوش مصنوعی در دهههای آینده در چین مورد تأکید

اصلی قرار خواهد داشت .در سال  ،2018وزارت صنعت و فناوری اطالعات با صدور برنامه

عمل توسعه صنعت اینترنت وسایل نقلیه ،)IoV( 2اهداف متعددی ازجمله «توسعه سریع
صنعت اینترنت وسایل نقلیه با انجام اقدامات مستمر پس از سال  »2020و «تجاریسازی انبوه

تدریجی وسایل نقلیه متصل هوشمند و مستقل سطح باال و همچنین نسل پنجم فناوری ارتباط

وسایل نقلیه به همه چیز »)5G -V2X( 3را دوباره مورد تأکید قرار داد .در موارد دیگر،
کمیسیون ملی توسعه و اصالحات ،وزارت حملونقل و وزارت علم و فناوری اظهار داشتند
که در راستای توسعه صنعت اینترنت وسایل نقلیه و رانندگی مستقل تالش خواهند کرد.

دوم اینکه بسیاری از دولتهای محلی سیاستهای مبنی بر تسهیل روند توسعه صنعت

رانندگی مستقل را اتخاذ کردهاند .بهویژه شایان ذکر است که دولتها در سراسر کشور از
نظر حمایت از نوآوری رانندگی مستقل عملکرد نسبتاً یکسانی دارند و دولتهای شهرهای
سطح یک برتری خاصی در این زمینه ندارند .در حال حاضر 18 ،شهر سیاستهای مربوط
به آزمایش وسایل نقلیه مستقل را برای تعیین مناطق آزمایشی رانندگی هوشمند و صدور

مجوزهای آزمایش برای شرکتهای فعال در عرصه رانندگی مستقل اتخاذ کردهاند.

1. National Development and Reform Commission
2. Action Plan for the Development of the Internet of Vehicles Industry
3. Vehicle-to-everything
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این شهرها اصوالً در منطقه توسعهیافته شرقی مستقر هستند .با این حال ،در منطقه مرکزی

و غربی ،شهرهای چانگشا و چونگکینگ تمایل زیادی به صنعت رانندگی مستقل نشان

دادهاند .درواقع ،مجموع مجوزهای صادره در این دو شهر بیش از یک سوم و بهعبارتی

 36درصد از کل تعداد مجوزهای تست جاده صادر شده را دربرمیگیرند .بهعالوه ،شهر
چانگشا اولین شهر رانندگی مستقل در جهان در سال  2019بودهاست.
 3-3تولید پیشرفته جهت کاهش هزینهها و بهبود بازده
 .1قابلیت سوددهی خدمات و محصوالت تولید هوشمند چین بهبود قابل
توجهی یافتهاست

تولید هوشمند کل چرخه زندگی محصول را دربرگرفته و تحقق تولید مبتنی بر اطالعات

در شرایط فراگیر هدف آن محسوب میشود .با استناد به فناوریهای پیشرفته نظیر فناوری

سنجش مدرن ،فناوری اینترنت ،فناوری اتوماسیون و فناوریهای هوشمند شخصی ،در
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فناوری تولید هوشمند از فناوریهای سنجش هوشمند ،تعامل انسان و ماشین و همچنین
فناوری تصمیمگیری و اجرا برای طراحی و تولید هوشمند استفاده میشود و به بیان دقیقتر،

فناوری تولید هوشمند بهمنزله ادغام فناوری اطالعات ،فناوری هوشمند و فناوری تولید
تجهیزات است .تولید هوشمند باعث شدهاست که مفهوم اتوماسیون تولید بهروزرسانی شده
و به مفهومی انعطافپذیر ،هوشمند و بسیار یکپارچه تبدیل شود.

دولت چین برنامه ساخت چین  2025را در سال  2015در راستای تعیین اولویتهای

تولید هوشمند منتشر کردهاست .توسعه تولید هوشمند امکان ارتقای طراحی سطح باال،
تأسیس مناطق آزمایشی و نمایشی ،ایجاد نظامهای استاندارد و تقویت تأمینکنندگان
راهحل سیستم را فراهم آورده و نتایج قابل توجهی را دربرداشتهاست و به سرعت در حال

رشد است .رشد تولید هوشمند در چین در سه جنبه اصلی مشهود است )1 .شرکتهای
صنعتی چین از سطح باالتر کیفیت و ظرفیت دیجیتال بهره میبرند که مبنای مستحکمی

را برای قابلیت تجزیهوتحلیل ،پیشبینی و خودتطبیقی سیستمهای تولید در آینده تشکیل
میدهند )2 .ازنظر مزایای مالی ،تولید هوشمند در قابلیت سوددهی شرکتها نقش بیشتری
ایفا میکند )3 .ازنظر کاربردهای متعارف ،چین بزرگترین مصرفکننده رباتهای صنعتی

محسوب میشود و تقاضای به سرعت در حال رشدی در این کشور وجود دارد.

همزمان با ادغام فناوری اطالعات و صنعتیسازی در چین و توسعه اینترنت اشیاء صنعتی

و سایر طرحهای دیگر ،تولیدکنندگان موفق به بهبود قابل توجه کیفیت و ظرفیت دیجیتال

خود شدهاند و قسمت اعظم تولیدکنندگان هماکنون بر ادغام عمودی دادهها تأکید دارند.
چنانکه در بررسی دیلویت نشان داده شدهاست 81 ،درصد از پاسخدهندگان توانستهاند
فرآیند کامپیوتریکردن شرکتهای خود را بهطور کامل انجام دهند 41 .درصد از شرکتها

در مرحله اتصال به منابع داده 28 ،درصد در مرحله مصورسازی اطالعات و  9درصد در

مرحله شفافسازی اطالعات هستند 2 .درصد از شرکتها نیز در مرحله پیشبینی و مرحله
خودتطبیقی هستند.
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چین بزرگترین بازار ربات جهان قلمداد میشود و از سال  2013همواره رشد سریعی

در پی داشتهاست .فروش ربات چین بالغ بر کل فروش ربات ایاالت متحده و اتحادیه اروپا

در سال  2017بودهاست .ارزش بازار رباتهای صنعتی چین برابر با  4/2میلیارد دالر در سال

 2017بودهاست که به بیان دیگر  27درصد از بازار جهانی را دربرگرفتهاست.

خودرو ،تولید تجهیزات پیشرفته و لوازم خانگی الکترونیکی و الکتریکی بهعنوان

کاربران اصلی رباتهای صنعتی به شمار میآیند.

ارتقای صنعت چین به سطح انقالب صنعتی چهارم مزایای واقعی و مشهودی را برای

تولیدکنندگان دربردارد .مطابق بررسی دیلویت 200 ،تولیدکننده در سراسر کشور در سال

 2013فعالیت داشتند و تولید هوشمند چین در این سال در مرحله اولیه توسعه بوده و بین
شرکتهای مختلف اختالفهای ناچیزی نشان داده شد .این در حالی است که ظرفیت تولید
هوشمند چین برای تولید محصوالت و خدمات سودآور طی پنج سال افزایش چشمگیری

داشتهاست.
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اگرچه سودهای حاصل از تولید هوشمند در سال  2013مشخص نشده بود و  55درصد

از کسبوکارهای مورد بررسی گزارش داده بودند که سهم محصوالت و خدمات تولید
هوشمند از سود خالص آنها برابر با  10-0درصد بودهاست ،ولی در سال  2017فقط

 11درصد از پاسخدهندگان سهم سود  10-0درصدی را گزارش دادهاند و  41درصد از
آنها اظهار داشتهاند که سهم سود آنها برابر با  30-11درصد بودهاست .همچنین بهعنوان
درصدی از پاسخدهندگان ،شرکتهایی که سهم سود بیش از  50درصد را گزارش دادهاند،
از  14درصد در سال  2013به  33درصد در سال  2017افزایش یافتهاست .سهم سود تولید

هوشمند به دلیل افزایش بازده تولید و ارزش محصوالت و خدمات ،افزایش قابل
توجهی یافتهاست.

 .2پیشرفت اکوسیستم تولید هوشمند چین بدون بررسی دقیق ارزش کاربر میسر
نخواهد شد

اکوسیستم تولید هوشمند چین به خوبی توسعه یافتهاست .همزمان با رشد رقابت بازار و

قیمتگذاری شفاف محصول ،تولیدکنندگان چارهای ندارند به غیر از اینکه در جستجوی
منابع جدید ارزش باشند .استخراج ارزش از تجهیزات بهمنزله نیروی حیاتی تولیدکنندگان
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است .بهعنوان مثال ،شرکتها میتوانند در مراحل تحقیق و توسعه و طراحی از فناوریهای

جدید برای تولید محصوالت هوشمندتر و متنوعتر استفاده کنند؛ بهعالوه ،شرکتها
میتوانند در مرحله فروش خدمات مالی مرتبط با تجهیزات را ارائه کنند و در مرحله پس
از فروش هم بالفاصله به نظارت و جمعآوری دادههای تجهیزات و محصوالت بپردازند.

شرکتها همچنین میتوانند با تحلیل کارآیی و نگهداری و تعمیر پیشبینانه موجب افزایش
امنیت شده و همزمان فرصتهای بیشتری در اختیار شرکتها جهت ارائه خدمات خود

قرار دهند .بنابراین ،اکوسیستم تولید هوشمند مستلزم مشارکت شرکتهای فعال در عرصه

محصوالت هوشمند فناوری ،شرکتهای ارائهدهنده خدمات مالی و شرکتهای فعال در
زمینه جمعآوری و تحلیل دادهاست .چین دارای مجموعه کاملی از صنایع حمایتی برای

تولید است و بنابراین میتواند به شرکتهای تولیدی کمک کند تا در راستای ارتقای
هوشمند پیشرفت بیشتری کسب کنند.

فناوری موجب ترغیب تولید میشود .بهطور کلی ،شرکتهای تولید هوشمند را میتوان

به دو گروه تقسیمبندی نمود .گروه اول شامل شرکتهایی هستند که به نوآوری در زمینه
فناوریهای نوظهور مبادرت میورزند .این شرکتها بر تحقیقات مربوط به فناوریهای

حرفهای در بخشها متمرکز هستند و تجهیزات و خدمات فناوری را برای شرکتهای
تولیدی تأمین میکنند .گروه دوم شامل شرکتهای تولید سنتی هستند که در زمینه تقویت
پیشینه تولید ،تولید محصوالت تخصصی یا ایجاد مبنای مستحکم فناورانه فعالیت دارند.

این شرکتها به روند توسعه تولید هوشمند در عرصه جدید واقف هستند و بهطور مستقل

فناوریهای تولید هوشمند را توسعه داده و یا معرفی میکنند و بدینترتیب امکان بهبود
بازده ،کاهش هزینهها و ارتقای تولید را فراهم میآورند .در صورت همکاری بین این
دو گروه شرکتها امکان به حداکثر رساندن مزایا ،ارائه سناریوهای کاربردی مناسب،

کمک به پیشرفت شرکتهای تولیدی و افزایش خروجی میسر خواهد شد .بهعنوان مثال،

شرکت شیائومی 1شرکت چانگهونگ 2را به دلیل قابلیتهای گسترده آن در زمینه تولید
و فناوریهای پیشرفته ،در زنجیره اکوسیستم تولید هوشمند خود لحاظ کردهاست و با این
1. Xiaomi
2. Changhong

فصل  :3ویژگیهای توسعه صنایع پیشگام در نوآوری چین

69

شرکت بهمنظور ارتقای تحقیق و توسعه و تولید انبوه محصوالت تهویه هوای هوشمند
همکاری میکند .با بهرهگیری از قابلیتهای فعلی شرکت چانگهونگ در زمینه تولید
تهویه هوا ،این دو شرکت یک آزمایشگاه مشترک را بهمنظور تعریف مجدد ظاهر ،ساختار و

مدار تهویه هوا و ایجاد خطوط تولید جدید تأسیس کردهاند و بدین ترتیب ،توانستهاند تولید

دستگاههای تهویه هوای هوشمند شیائومی را تضمین کنند .بهطور کلی ،این همکاریها
موجب بهبود قابل توجه بازده تولید و درآمدهای شرکتها خواهد شد.

چین از منبع غنی استعدادها برخوردار است .از آنجا که رباتهای صنعتی مستلزم

فناوریهای فوقالعاده حرفهای هستند ،دانشگاهها و مؤسسات تحقیقات علمی نقش مهمی
در این صنعت ایفا میکنند .درواقع ،بسیاری از بنیانگذاران و کارشناسان کسبوکارهای

فعال در این حوزه از دانشگاهها و مؤسسات تحقیقات علمی هستند .در برنامه صنعتی دولت
استانی آنهوئی تصریح شدهاست که استعدادهای دانشگاههای داخلی و خارجی را ترغیب

کنند تا به تأسیس مؤسسات فناوری صنعتی در خوشههای صنایع نوظهور و راهبردی مانند

خوشههای  Wuhu ،Hefeiو  Maanshanبپردازند .شیان نیز پیشنهاد کردهاست که به
بهرهگیری کامل از منابع استعداد ،تسهیالت تحقیقات علمی و دستاوردهای دانشگاههای

محلی ازجمله دانشگاه حملونقل شیان 1و دانشگاه صنعتی نورثوست 2مبادرت ورزند

و استعدادهای بیشتری را برای توسعه رباتهای صنعتی معرفی کنند .بهعالوه ،بسیاری
از شرکتها نیز با دانشگاهها جهت تحقیق درباره فناوریها و برنامههای کاربردی تولید

هوشمند همکاری میکنند .نشان داده شدهاست که استعدادهای دانشگاهها و منابع فناوری

در توسعه رباتهای صنعتی نقش کلیدی ایفا میکنند .بهعنوان مثال ،شیائومی از سال 2018

با سازماندهی مسابقه ملی برنامهنویسی کولگیان 3نسبت به معرفی فعالیتهای نوآوری در

دانشگاهها اقدام کردهاست و هزاران میلیون یوان در زمینه تأسیس آزمایشگاه مشترک هوش
مصنوعی با دانشگاه ووهان سرمایهگذاری کردهاست تا بتواند استعدادها و فناوریهای
بیشتری را برای توسعه نوآورانه تولید هوشمند بیابد.

1. Xi’an Transportation University
2. Northwest Industrial University
3. National Collegian Programming Contest
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مزایای داخلی چین روبهافزایش است .رباتهای صنعتی داخلی چین شاهد رشد مستمر

بوده و فروش این رباتها در سالهای  2016تا  2018باعث کاهش شکاف موجود با برندهای

خارجی شدهاست .همزمان ،فروش و سهام بازار رباتهای صنعتی خارجی در سال 2018

کاهش یافتهاست .علت این امر آن است که با توجه به جهانیسازی تأمینکنندگان قطعات
اصلی ربات صنعتی ،تفاوتهای موجود بین قیمت ،هزینه و کیفیت رباتهای صنعتی داخلی

و خارجی کمتر شدهاست .اگرچه هنوز از نظر الگوریتم نرمافزار بین رباتهای صنعتی

داخلی و خارجی تفاوت وجود دارد ،ولی برخی از شرکتهای ربات داخلی ازنظر فناوری
به طور پیوسته در حال پیشرفت بوده و توانستهاند امتیاز انحصاری برندهای خارجی را از

بین ببرند .بهعنوان مثال ،چین بر مشکالت فنی موجود جهت توسعه سیستمهای کنترل با

کارآیی باال در سال  2017فائق آمدهاست .در ارتباط با فناوری سیستم حرکتی که متعلق به

شرکتهای ربات خارجی بزرگ نظیر ایبیبی 1است ،ابتدا شرکت پوکائی 2در سال 2017

توانست به این فناوری دست یابد و موفق به ساخت رباتهای صنعتی دقیقتر ،سریعتر و
پایدارتر شد که به بهبود مؤثر رقابتپذیری رباتهای صنعتی داخلی انجامید .عالوه بر آن،

با توجه به مزایای متعدد رباتهای صنعتی داخلی نظیر هزینههای کمتر و تأکید بر خدمات
مشتری ،این رباتها به بهترین گزینه تبدیل شدهاند و در نتیجه ،سهم بازار آنها بهطور
مستمر در حال افزایش است.

1. ABB

2. Pokae
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 .3بازار سرمایه در نتیجه همافزایی بین تقاضاهای بازار و سیاست عملکرد خوبی
نشان دادهاست

در نتیجه همافزایی بین تقاضاهای بازار و سیاست ،بازار سرمایه درباره توسعه صنعت

تولید هوشمند ازطریق سرمایهگذاری و همچنین توسعه یک اکوسیستم نوآوری سالم اطمینان

دارد .در سالهای  2010تا  ،2014سرمایهگذاری و تأمین مالی قابل توجهی در صنعت تولید
هوشمند صورت نگرفته بود .در سال  2015همزمان با افزایش قابل توجه تعداد معامالت و
میزان تأمین مالی ،تولید هوشمند در بازار سرمایه مورد توجه گسترده قرار گرفت .سپس

در سالهای  ،2018-2016صنعت تولید هوشمند چین رشد چشمگیری یافت و فعالیتهای
تأمین مالی در این بخش به اوج خود رسید .در سال  ،2018کل میزان تأمین مالی به اوج خود
یعنی  32/515میلیارد دالر رسید که تقریباً  15درصد از کل میزان تأمین مالی و  12/22درصد

از تعداد کل معامالت صورتگرفته ( 942معامله) را دربرمیگرفت .همانطور که مشاهده
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میشود صنعت تولید هوشمند هماکنون مورد حمایت گسترده در بازار سرمایه قرار دارد.
با توجه به اینکه توسعه تولید هوشمند و ربات صنعتی مورد توجه زیادی قرار دارد،

دولت چین سیاستهای متعددی را منتشر کردهاست که از آن جمله میتوان به برنامه
توسعه صنعت رباتیک ( ،1)2018-2016برنامه عمل سه ساله ارتقای توسعه صنعت هوش

مصنوعی ( 2)2020-2018و برنامه توسعه تولید هوشمند ( 3)2020-2016اشاره کرد .عالوه

بر آن ،دستورالعملهای سیاستی متعددی بهمنظور کمک به دولتهای محلی جهت توسعه

سیاستهای مربوطه با توجه به مزایای خاص خود و همچنین هدایت شرکتها در زمینه کاربرد
فعاالنه فناوریهای مرتبط در راستای قوانین بازار منتشر شدهاست .در پاسخ به سیاستهای

منتشر شده توسط دولت مرکزی و رفع تقاضاهای صنایع تولید محلیِ در حال توسعه ،بسیاری
از استانها و شهرهای چین سیاستهای مناسبی را در ارتباط با تولید هوشمند تصریح کردهاند.

)1. Development Plan for the Robotics Industry (2016-2020
)2. Three-Year Action Plan for Promoting the Development of AI Industry (2018-2020
)3. Smart Manufacturing Development Plan (2016-2020
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شرکت هایرگروپ بهعنوان یک نمون ه از شرکتهای فعال در حوزه تولید هوشمند

شرکت هایرگروپ 1که در سال  1984تأسیس شدهاست ،یکی از بزرگترین

شرکتهای تولیدکننده لوازم خانگی در جهان محسوب میشود و به مدت  8سال متوالی
1. Haier Group
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یعنی از سال  2009تا  2016رتبه اول فروش را در بین برندهای مشهور
لوازم خانگی در جهان به خود اختصاص دادهاست .درآمدهای

جهانی این شرکت ساالنه  10درصد افزایش داشته و در سال 2018

برابر با  266/1میلیارد رنمینبی بودهاست و شرکتی پیشگام در کل
صنعت لوازم خانگی به شمار میآید .شرکت هایرگروپ بهعنوان

شرکت پیشتاز در صنعت لوازم خانگی نسبت به ساخت کارخانجات
اینترنتی از سال  2012اقدام کردهاست .هماکنون این شرکت با ساخت

کارخانجات اینترنتی متعدد و توسعه اولین پلتفرم اینترنت صنعتی بهنام
کوزموپلت 1توانستهاست به عرصه تولید هوشمند راه یابد .در سال

 ،2018نام این شرکت در فهرست نهایی فورچون گلوبال  5002ذکر
شدهاست .فعالیتهای نوآوری این شرکت در حوزه تولید هوشمند
دارای دو ویژگی اصلی است:

 )1توسعه اکوسیستم تولید هوشمند :شرکت هایرگروپ با

اذعان به اینکه صنعت تولید چین دارای کاملترین سیستم صنعتی

است ،ولی از نظر فناوریهای تولید هنوز به کشورهای پیشرفته
نرسیدهاست ،رویکرد خود درباره تولید هوشمند نوآورانه را تغییر

داد و از توسعه محصوالت و فناوریهای خاص تولید هوشمند دست
برداشت و بر ایجاد پلتفرم اینترنت صنعتی کوزموپلت بهمنظور ایجاد
اکوسیستم تولید هوشمند جامع برای سیستم صنعتی گسترده چین
متمرکز شد .این پلتفرم عمدتاً فناوریها و برنامههای کاربردی پیشرفته

را در اختیار شرکتهای تولیدی چین قرار میدهد و از طریق همکاری

با شرکتهای باالدستی یا پاییندستی به سفارشیسازی راهحلها برای

شرکتها میپردازد تا تقاضاهای فردی را با دقت باال رفع نمایند.
بهعالوه ،یک سیستم چهارچوبی تولید هوشمند استاندارد را براساس
1. COSMOPlat
2. Fortune Global 500
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مدل کارخانه اینترنتی توسعه میدهد تا بتواند مدلهای استاندارد کارخانه اینترنتی را ارائه

کرده و به شرکتها کمک کند ساختار تولید قدیمی خود را به تولید هوشمند ارتقا دهند.

 )2نوآوری براساس تقاضاهای کاربر :کارخانجات اینترنتی هایرگروپ یک رویکرد

مبتنی بر کاربر را اتخاذ میکنند و بدینترتیب محصوالت را براساس تقاضاهای کاربر

سفارشیسازی کرده و تولید انعطافپذیر با فناوریهای تولید هوشمند در عصر انقالب
صنعتی چهارم را امکانپذیر میسازند .از یک طرف ،به دلیل فقدان نوآوری فناورانه و

محصوالت متنوع ،شرکت هایپرگروپ ناگزیر است که در مرحله قبل از تحقیق و تولید به
میزان زیادی هزینه کند .بهمنظور کسب مزایا در رقابت شدید بازار ،این شرکت از تولید

هوشمند استقبال کرده و به تأسیس کارخانجات اینترنتی جهت کاهش هزینههای تولید و
افزایش سودآوری مبادرت ورزیدهاست .از طرف دیگر ،این شرکت ارائه خدمات را به

جای تولید محصول بهعنوان هدف اصلی کارخانجات اینترنتی در نظر گرفتهاست و در
اصل پلتفرم اینترنت صنعتی را با هدف ارائه راهحلهای فوقالعاده سفارشی و شخصیشده

و کمک به شرکتها جهت ارتقای سیستم تولید قدیمی خود به تولید هوشمند راهاندازی

کردهاست.
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فصل  : 4چالشهای موجود در زمینه توسعه اکوسیستم نوآوری چین
 .1فناوریهای محوری که باید بهبود بیشتری پیدا کنند
اکوسیستم نوآوری فناورانه چین با سرعت باالیی در حال توسعه است .برنامههای

کاربردی نوآورانه در همه بخشها به کار گرفته شدهاست و دستاوردهای چشمگیری
در بخشهای پزشکی ،مالی و خودروسازی صورت گرفتهاست .بهعالوه ،نوآوری امکان

بهینهسازی و ارتقای بخشهای آموزش ،تولید ،فرهنگ و سرگرمی و حملونقل را فراهم

آوردهاست که این امر نیز به نوبه خود به توسعه هماهنگ صنایع متعدد منتهی شدهاست.

همزمان با افزایش سرمایهگذاری در زمینه تحقیقات علمی و افزایش تعداد پتنتها،

شرکتهای نوآوری و محصوالت نوآورانه چین تا حدی رقابتپذیر شدهاند .فناوری
محوری که یکی از مهمترین عوامل در محاسبه توسعه نوآوری یک کشور قلمداد میشود،
با توسعه پایدار شرکتها و جایگاه بینالمللی آنها ارتباط بسیار نزدیکی دارد .شرکتهای

چینی بر فناوریهای محوری بسیاری از صنایع نظیر سیستم ماهواره همزمان در صنعت
ارتباطات ،تحقیق و توسعه واکسن در صنعت داروسازی (ازجمله  EHF-IgM ،HBVaeو
 )... SARSو بلبرینگ با دقت باال در صنعت تولید و غیره سیطره پیدا کردهاند و پیشرفت

قابل توجهی یافتهاند .عالوه بر آن 5405 ،تقاضای ثبت اختراع بینالمللی در حوزههای
تحقیقات نوآورانه درباره نسل پنجم دوربینهای مدار بسته  ،arrayتحقیق و توسعه تراشه و
غیره توسط شرکت بزرگ هواوی در سال  2018ارائه شدهاست.
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بااینحال ،شرکتهای چینی در بخشهای ارتباطات ،تجهیزات الکتریکی و ابزار دقیق

و تولید خودرو بهویژه از نظر تولید مواد نیمهرسانا ،تولید ماشینابزار با دقت فوقالعاده زیاد

و تحقیقات مربوط به سیستم تزریق سوخت الکترونیکی هنوز در مرحله اولیه توسعه به سر

میبرند .این شرکتها هنوز بر فناوریهای محوری برخی صنایع سیطره پیدا نکردهاند و به
شدت به فناوریهای خارجی متکی هستند .بهعنوان مثال ،واردات مدار یکپارچه از سال

 2010همچنان در حال رشد است .در سال  ،2018واردات مدار یکپارچه چین با افزایش
 19/8درصدی به  2058/41میلیارد رنمینبی رسیدهاست و کسری تجاری آن در این حوزه
بالغ بر  200میلیارد دالر بودهاست.
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تراشه عنصر اصلی در تولید قطعات مخابراتی و الکترونیکی محسوب میشود .تولید و

تحقیقات مربوط به تراشه در صنایع نوآوری فناورانه نقش مهمی ایفا میکنند .بااینحال،
هیچ شرکت چینی در زمره  15شرکت برتر تولیدکننده نیمهرسانای جهان در سال  2018قرار
نداشته است .با توجه به کارآیی و بازده باالی تراشههای خارجی ،واردات تقریباً  90درصد
از تراشههای اصلی متعلق به شرکتهای چینی بودهاست .شرکتهای چینی در حوزههای
متعدد از قطعات الکترونیکی مقاومت گرفته تا طراحی و تولید تراشه همچنان در طیف

متوسط و پایین زنجیره صنعتی جهانی قرار دارند و فقط در زمینه بستهبندی و آزمایش

میتوانند با شرکتهای پیشگام جهان به رقابت بپردازند.
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وابستگی زیاد شرکتهای فناوری پیشرفته چین به فناوریهای خارجی مستقیماً به افزایش

هزینههای پتنت منجر میشود .بهعنوان مثال در صنعت ارتباطات ،شرکتهای چینی سازنده

تلفنهای همراه باید هر ساله میلیونها رنمینبی به شرکت کوآلکام در ازای استفاده از پتنتهای
ی نسل پنجم ،شرکت کوآلکام از
آن در دوره نسل چهارم بپردازند .همزمان با اجرای فناور 

چین ظرف  5سال آتی  1تریلیون رنمینبی بابت هزینههای پتنت دریافت خواهد کرد.

چین در فناوریهای محوری به سه دلیل عقبافتاده است :سرمایه ،استعداد و سیاست.

اگرچه چین در بسیاری از ابعاد در سالهای اخیر پیشرفت قابل توجهی یافتهاست ،ولی
همچنان باید پیشرفت بیشتری داشته باشد.

در ارتباط با سرمایه نشان داده شدهاست اگرچه کل هزینهکرد تحقیق و توسعه چین

هر ساله افزایش مییابد ،ولی نرخ بازگشت سرمایه در صنایع مختلف آن متفاوت است

و به برخی از صنایع سرمایه کافی اختصاص داده نمیشود .بهعنوان مثال ،اگرچه صنعت
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داروسازی دومین صنعت بزرگ از نظر تعداد پتنت محسوب میشود ،ولی در میان 8

صنعت مورد نظر کمترین سرمایهگذاری به این بخش اختصاص داده میشود .از یک

طرف ،شرکتهای داروسازی چینی توانمندیهای بیشتری در زمینه تحقیقات مربوط به

داروهای پیشرفته کسب کرده و تعداد روزافزونی از شرکتهای داروسازی خارجی نسبت
به واردات داروهای تولیدی شرکتهای چینی مبادرت ورزیدهاند و اندازه این معامالت
در حال افزایش است .از طرف دیگر ،هر  12دارویی که بهعنوان مهمترین داروهای جدید

توسط سازمان غذا و داروی کشور در نظر گرفته شده بودند ،توسط شرکتهای خارجی

تولید شده بودند .مسلم است که تقاضای سرمایهگذاری روزافزونی برای تحقیقات دارویی
در این کشور وجود دارد .بهبود نرخ بازگشت سرمایه و تزریق منابع محدود به صنایعی که
دارای بیشترین پتانسیل و ارزش نوآوری هستند ،بهعنوان موضوعات اصلی مطرح هستند.

استعدادها در توسعه نوآورانه صنایع فناوری پیشرفته نظیر صنعت هوش مصنوعی عاملی

مهم بهشمار میآیند .استعدادهای باکیفیت با برخورداری از تجربه و مهارتهای خود

میتوانند به توسعه نوآورانه شرکتها کمک کنند .با بررسی منابع استعدادهای داخلی

درمییابیم که در مقایسه با فارغالتحصیالن دانشگاههای کشورهای پیشرفته مانند ایاالت
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متحده ،فارغالتحصیالن دانشگاههای داخلی چین به منابع آموزشی دسترسی کمتری دارند

و از این رو ،تجربه و مهارتهای کافی کسب نمیکنند .از طرفی ،استعدادهایی که از

شرکتهای خارجی هستند و یا کارآفرینانی که از دانشگاههای خارجی فارغالتحصیل
میشوند با خطرات متعددی نظیر مشکالت مربوط به تأمین مالی و تکرار سریع فناوری
مواجه هستند .از طرف دیگر ،فعالیتهای شرکتهای خارجی در زمینه معامالت راهبردی

ادغام و اکتساب و معرفی استعدادها نیز چالشهای متعددی را برای چین جهت جذب
استعدادهای نوآورانه دربردارد.

طراحی سطح باال میتواند به تسریع و ترویج نوآوری در صنایع متعدد منجر شود.

حمایت سیاستی دولت باعث میشود استارتآپها بتوانند بر تحقیق متمرکز شوند و مبنای
مستحکمی برای توسعه خود ایجاد کنند .دولت با اعطای مشوقهای مالیاتی ،ارائه حمایت

سرمایهای ،اجرای پروژههای خاص و اتخاذ سیاستهای مؤثر در ارتباط با استعدادها
میتواند به ایجاد اکوسیستم نوآوری کمک کند .البته درباره نحوه بهبود کارآیی اجرایی و
تدوین قوانین جامع باید بررسیهای جدی صورت گیرد.

در ارتباط با توسعه آتی میتوان گفت که تولیدکنندگان چینی فرصتهای زیادی در

اختیار دارند تا با همتایان خارجی که دارای فناوریهای پیشرفته هستند بتوانند برابری کنند.
عوامل سیاسی خارجی باعث میشوند که شرکتهای چینی بر تحقیق و تولید مستقل تأکید

داشته باشند .عالوه بر آن ،تقاضاهای داخلی در حال رشد به چین کمک میکند تا به نتایج

مهمتری در زمینه نوآوری دست یابند .فناوریهای محوری اساس توسعه صنایع نوآورانه را
تشکیل میدهند .در صورتیکه فقط بخش کوچکی از زنجیره صنعتی مورد تأکید قرار داده

شود و فناوریهای محوری مستقل و کنترلپذیر توسعه داده نشوند ،هیچ نتیجهای حاصل
نخواهد شد .در حال حاضر ،مهمترین وظیفه چین این است که آن دسته از فناوریهای

محوری را توسعه دهد که در آنها از نظر سرمایه ،استعداد و حمایت سیاستی قادر به رقابت
با کشورهای پیشرفته است.
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« .2نوآوری جعلی و ساختگی» موجب اختالل در محیط نوآوری میشود
نوآوری درواقع به معنی استفاده از فناوریهای اصیل و خالقانه ،روشهای جدید تولید

و مدلهای جدید مدیریت در جهت افزایش پویایی بازار و صنعت و افزایش ارزش است.

شرکتهای نوآورانه برای رشد و افزایش ارزش خود به محیط رقابت آزاد نیاز دارند.
چنانچه شرکتهایی که فاقد توانمندیهای نوآوری و سرمایهگذاریهای تحقیق هستند،
برای رقابت با شرکتهای دیگر از محصوالت نوآوریای استفاده کنند که ارزش نوآوری
ندارند ،در این صورت هزینههای توسعه افزایش خواهد یافت و محیط اکولوژیکی نوآوری

دچار اختالل خواهد شد و در نتیجه ،این فاجعه پیش میآید که ایدههای نوآورانه واقعی
و اصیل در مرحله اولیه متوقف شوند .اگرچه تردیدها و خطرات بیشتری در ارتباط با
روشها و مدلهای جدید نسبت به مدلهای تکاملیافته فعلی وجود دارد ،ولی آنها باعث

میشوند که رشد واقعی صنایع شتاب گیرند .در چنین شرایطی باید توجه داشت که برخی
از شرکتها سرمایه را به نام نوآوری جذب خواهند کرد و درخواست نامعقولی خواهند

داشت .درواقع ،میتوان گفت که عملکرد آنها با هدف اصلی نوآوری مغایرت دارد.

در سالهای اخیر هوش مصنوعی ،بالکچین و کالندادهها در حوزه نوآوری مورد

توجه خاص قرار گرفتهاند .هر چه این صنایع مورد توجه بیشتری قرار داشته باشند،

شرکتهای «نوآوری جعلی» در این حوزهها فعالیت بیشتری خواهند داشت .بسیاری از
فناوریهای نوآورانه در بخش مالی به کار برده شدهاند و فناوری هوش مصنوعی ازجمله
این فناوریهای نوآورانه است که به مراتب کاربرد بیشتر و کاملتری پیدا کردهاست .البته در
برخی از محصوالت نظیر برنامههای کاربردی مبتنی بر هوش مصنوعی برای سرمایهگذاری
سهام و رباتهای مدیریت ثروت فقط مفهوم هوش مصنوعی به عاریت گرفته شدهاست،

ولی اصال فناوریهای نوآوران ه هوش مصنوعی در آنها به کار برده نشدهاست .هرچند به

نظر میرسد که مدلهای نوآورانهای در برخی از محصوالت وامدهی آنالین نظیر به نظیر
اتخاذ شدهاست ،ولی عم ً
ال در این محصوالت فقط اطالعات با مفر قانونی تقلید و جعل
شدهاست که در نهایت به منافع کاربران آسیب میرسانند .برنامههای کاربردی مدیریت
هزینهکرد کسبوکار نمونه دیگری است که توسط برخی از شرکتها براساس فناوریهای
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ِ
کاربردی مبتنی بر فناوریهای
بررسی هوشمند تولید شدهاند .اگرچه این شرکتها به برنامه

بالغ هوش مصنوعی خود مباهات میکنند ،ولی درواقع آنها نیروهای انسانی را برای تهیه
فاکتورها و خواندن و رونوشت اسناد استخدام میکنند.

نرخ بازگشت سرمایه باال باعث شدهاست که برخی از شرکتها بتوانند توجه و اعتماد

مشتریان و سرمایهگذاران را از طریق «نوآوری جعلی» جلب کنند و یا اینکه بازار را با
استفاده از سیاستهای نوآوری مناسب به انحصار خود درآورند .چنین اقداماتی عالوه

بر اتالف منابع عمومی ،از ترغیب نوآوری واقعی نیز جلوگیری میکنند .نحوه شناسایی
نوآوری اصیل و واقعی برای بازار و افراد بهمنزله یک علم و مهارت است و به همین ترتیب،

نحوه استفاده از حمایت سیاستی جهت ترویج عدالت و برابری و جلوگیری از نوآوری
جعلی نیز موضوع مهمی برای دولتها به حساب میآید.

دولت در سالهای اخیر نسبت به افزایش سرمایهگذاری و هزینهکرد تحقیق اقدام

کردهاست .همزمان ،رویههای تأییدیه سختگیرانهتر و کارآمدتری باید اتخاذ شوند تا بتوان
از مداخله حقوق اداری و امتیاز انحصاری جلوگیری کرد ،از عدم تطبیق منابع اجتناب کرد و

کمک کرد تا سرمایهگذاریهای دولت در صنایع نوآورانه نتایج مؤثری را دربرداشته باشند.

در این فرآیند ،نوآوری سیاستی از اهمیت روزافزونی برخوردار است .تسهیل هماهنگی
چندمنظوره و ایجاد پلتفرمهای ضدانحصاری به ایجاد محیط نوآوری سالم کمک کرده

و باعث میشود که شرکتها انگیزه بیشتری برای نوآوری داشته باشند .از یک طرف،
سازمانهای بازنگری پتنتها باید به اصالت و احتمال صنعتیسازی پتنتها توجه بیشتری

داشته باشند .از طرف دیگر ،دولتهای محلی باید این موضوع را مدنظر قرار دهند که آیا
متقاضیان دارای توانمندیهای نوآوری هستند و میتوانند توسعه صنایع نوآورانه بومی را
تقویت بخشند و به رشد و تنوعسازی محیط کسبوکار محلی کمک کنند یا خیر.
 .3اصرار بیش از حد بر نوآوری فشرده
شرکتهای نوآورانه باید از مرحله رشد نهفته به مرحله بلوغ تکامل یابند و سرمایه

طی این مراحل بهعنوان محرک و مرکز رشد عمل میکند .بااینحال ،تعداد روزافزونی از
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شرکتها به طمع کسب سرمایه مصرانه به دنبال نوآوریهای فشرده و بهحداکثر رساندن
تأمین مالی ازطریق جذب سرمایهگذاران با القای مفاهیم و تصورات واهی به جای تأکید بر
توسعه فناوریها و پروژههای نوآورانه هستند .چنانچه یک پروژه نوآورانه فاقد رقابتپذیری

بنیادین باشد و فقط بر فرصت و سرعت متمرکز باشد ،حتی قویترین مرکز رشد سرمایه 1هم
نمیتواند شرکتی ارزشمند را توسعه دهد.

فعالیت و رونق بازار سرمایه خطرپذیر که در آن شرکتها با هدف کسب بودجه در

کوتاهمدت نسبت به کاهش چرخههای نوآوری مبادرت میورزند ،در اقتصاد واقعی بازتاب
داده نمیشود .حبابهای ارزش پروژههای نوآورانه که تعداد آنها به طور نامعقولی زیاد

است ،در دوره انباشت ارزش منفجر میشوند .تبلیغ اغراقآمیز درباره سرمایه گزاف تأثیرات
نامطلوبی بر ایجاد مراکز فناوری و استعداد در شرکتها دارد .در سالهای اخیر ،تعداد

زیادی از شرکتها فقط ظرف سه یا دو سال و یا حتی  17ماه از زمان تأسیس خود توانستهاند

خود را به عموم معرفی کنند و ازطریق یارانههای زیربنایی و صورتحسابهای سود و زیان

با درآمد خالص منفی ضمن تأکید بیش از حد بر سرعت ،مشتریان متعددی طی مدتی کوتاه
به دست آوردهاند .زمانیکه شرکتها مدلهای کسبوکار جدید و بازارهای بالقوه را پیدا

میکنند ،باید اقدامات مربوطه را در راستای توسعه آنها انجام دهند و وقت صرف کنند،
زیرا اگر مصرانه به دنبال این باشند که بالفاصله به نوآوری بپردازند ،هیچ نتیجهای حاصل

نمیشود و به بازار و شرکتها آسیب وارد میشود.

بهعنوان مثال در اقتصاد اشتراکی که حوزه مهمی در سالهای اخیر محسوب میشود،

یونیکورنهای اشتراکی دوچرخه متحمل زنجیرههای سرمایه ناموفق شده و متعهد شدهاند که
تعداد زیادی دوچرخه را در ازای بدهی خود در گرو بگذارند .علت اصلی این است که توسعه

فوقالعاده سریع نمیتواند با مدلهای سود نابالغ آنها تطابق داشته باشد .قبل از اینکه شرکتها
مرحله بعدی بودجه را کسب کنند ،باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که چگونه میتوان

ی سریع به
به سوددهی و اجتناب از خسارت آنها کمک کرد .البته اتخاذ مدلهای نوآور 

تحریف اولویتهای شرکتها منتهی میشود و مانع شیوههای نوآورانه میشود.

1. capital incubator
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نوآوری باید براساس تحقیقات پایه قوی جهت توسعه محصوالت ارزشمندی ایجاد شود

که نیازهای بازار را از طریق نوآوریهای مبتنی بر فناوری رفع کرده و در نهایت به ارزش
صنایع میافزایند .ازنظر نوآوران ،تأمین مالی هم به معنی فرصت و هم به معنی خطر است.

تغییر نقش و ذهنیت شرکتها و به عبارتی اینکه شرکتها خود را به جای شرکتهایی
دنبالهرو بهعنوان شرکتهای پیشگام در نظر بگیرند و همچنین بهرهبرداری از سرمایه
مهمترین مسأله قلمداد میشوند .ازنظر سرمایهگذاران ،سرمایهگذاری در شرکتهایی که

دارای ارزش نوآورانه هستند و مقدمات سرمایهگذاری میانمدت و بلندمدت و همچنین

ارزیابی منطقی را فراهم میکنند ،بهترین روش جهت مقابله با کمبود نقدینگی و افزایش
نرخ بازگشت سرمایه محسوب میشود.

 .4شکاف زیاد در زمینه استعدادها
پیشرفتهای فناورانه و برنامههای کاربردی معتبر باعث افزایش تقاضا برای تولید و توسعه

تجهیزات مخابراتی ،خردهفروشی جدید ،تأمین مالی ،انرژی نو و مواد جدید شدهاست و
این در حالیاست که کمبود استعدادهای نوآوری بهعنوان مثال کمبود بیش از  1.5میلیون
استعداد در حوزه فینتک مشهود است .عالوه بر آن ،مناطقی که استعدادهای کمتری در

آنها مستقر هستند ،از مزایای ناشی از تجمع استعدادها برخوردار نیستند .بهعالوه با توجه
به اینکه استعدادهای بومی در مقایسه با استعدادهای خارجی از کیفیت کمتری برخوردار

هستند ،شکاف زیادی در زمینه استعدادها وجود دارد که به عملکرد ضعیف کشور در حوزه
نوآوری انجامیدهاست .بهطور کلی ،شرکتهای نوآوری در زمینه جذب و توسعه استعدادها
با چالش مواجه هستند.
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معرفی استعدادها با توجه به شکاف موجود نقش مهمی ایفا میکند .از اینرو ،مناطق

مختلف چین به رقابت در زمینه استعدادهای برتر مبادرت میورزند و شهرهای شانگهای،

شنژن ،نانجینگ و تیانجین در ارتباط با جذب استعدادهای خارجی و تکنسینها و
پدیدآورندگان ماهر جهت ارائه خدمات کارآفرینی ،استقرار و ویزای اقامت استعدادها و

همچنین یارانههای نقدی آنها ،سیاستهای متعددی را اتخاذ کردهاند .انتشار سیاستهای
مبنی بر معرفی استعدادها توسط تعداد زیادی از مناطق بر این واقعیت داللت دارد که

شکافهای موجود در زمینه استعدادها مورد توجه خاص دولتهای محلی قرار دارد.
بهعالوه ،دولتهای محلی باید تمرکز صنعتی را حفظ کرده و از چندپارگی منابع جلوگیری

کنند تا بتوانند به شرکتها کمک کنند در ابتدا در مناطقی مستقر شوند که دارای مراکز
صنعتی هستند و حلقه کامل و بستهای از منابع استعدادها را از دانشگاهها و خارج از کشور و

همچنین از شرکتهای پیشگام و استارتآپهای فناوری پیشرفته ضمن تأکید بر نوآوری
ایجاد کنند.

بهمنظور جذب استعدادهای باکیفیت و در پاسخ به بازار در حال رشد ،چین باید توسعه

منابع آموزشی و کارشناسان مربوطه را در اولویت قرار دهد .چین باید رشتههای تحصیلی
پایه و قوی را ارائه کرده و استعدادها را هدایت کند تا به نیروی کار تحقیقاتی و فناوری

سطح باال بپیوندند .بهعالوه ،چین باید نسبت به بهینهسازی رشتههای تحصیلی و راهاندازی

رشتههای جدید در مؤسسات آموزش عالی بسته به نیازهای بازار اقدام کند .بهعنوان مثال،
دانشگاههای چین باید با توجه به صنعت به سرعت در حال رشد هوش مصنوعی در سطح
جهان ،رشتههای تحصیلی بیشتری را در ارتباط با هوش مصنوعی ارائه نمایند.
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عالوه بر ارائه رشتههای تحصیلی مرتبط ،دانشگاهها باید دورههای آموزشی را در ارتباط

با کاربرد عملی محتوای آموزشی ارائه کنند .شرکتها و دانشگاهها میتوانند در زمینه
پرورش استعدادهای باکیفیت در بخشهای خاص و آموزش تکنسینهای ماهر و باتجربه

با یکدیگر همکاری کنند .بهعنوان مثال میتوان به مدل اصالح ساختار استعدادها در آلمان

اشاره کرد :از آنجا که روش جدید تولید مبتنی بر تولید هوشمند باعث تغییر روند فعلی

تولید سنتی شدهاست ،مدارس آموزش فنی و حرفهای آلمان در پاسخ به این روند نسبت
به اصالح دورههای آموزشی خود ضمن تأکید بیشتر بر آموزش مهارت و سواد اطالعاتی

دانشجویان اقدام کردهاند .آنها نسبت فناوری اطالعات ،مهندسی و ریاضی را بسته به

نیازهای بازار تطبیق داده و در کالسهای درسی بهمنظور تأکید بر کاربرد عملی دانش و
بهبود تواناییهای دانشجویان در انتقال دانش ،امکانات دیجیتالی بیشتری را در اختیار آنها
قرار دادهاند.

استعدادها اساس و بنیاد توسعه صنعت نوآورانه را تشکیل میدهند و در عین حال هیچ

میانبری جهت گسترش کانالهای توسعه استعدادها وجود ندارد .توسعه منابع آموزشی در

دانشگاهها با تفکر خالق و همچنین ،اصالح ساختار صنعت آموزشی با یادگیری تجربه
آموزشی پیشرفته بهعنوان تنها روش موجود برای پرورش استعدادهایی است که قادر به
ترویج و هدایت نوآوریها هستند.

 .5شرکتهای چینی از اهمیت کیفیت نوآوری چشمپوشی میکنند
کیفیت مبنای نوآوری محسوب میشود و جو اقتصادی اساساً به رشد نوآوری باکیفیت

بستگی دارد .نوآوری به جای بازارهای سرمایه در اقتصاد واقعی کاربرد دارد .اگر شرکتها
به جای تأکید بر بهبود کیفیت محصوالت نوآورانه فقط مصرانه بهدنبال مدلها و مفاهیم
مشهور ظاهرا ً نوآورانه باشند ،آنها فقط چیزهای جعلیِ فاقد نوآوری را تولید میکنند و

نمیتوانند محصوالت زیاد ارزشمندی را ابداع کنند.

بهعنوان مثال در صنعت وسایل نقلیه با منابع انرژی نو 2/11 ،میلیون نفر در چین از وسایل

نقلیه الکتریکی در سال  2018استفاده میکردند و همزمان بیش از  40حادثه انفجار باتری و
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آتشسوزی تا  21اکتبر  2018رخ داده بود که باعث تردیدهای عمومی درباره ایمنی وسایل

نقلیه شده بود .بهطور کلی در بازار وسایل نقلیه با منابع انرژی نو تمایل به نوآوری مشهود
است .با توجه به اینکه کیفیت و ایمنی محصول بهعنوان اساس و بنیاد نوآوری محسوب

میشود ،نوآوریهای باکیفیت پایین ممکن است بر تجربه مشتری تأثیر منفی داشته باشند.
عالوهبراین ،در صورتیکه کیفیت مورد توجه کمتری قرار گیرد ،افزایش مقیاس نوآوری و

تجاریسازی نوآوریها در بخشهای مرتبط دشوارتر میشود و در حال حاضر که شهرت
در بازار مورد توجه بیشتری قرار دارد و بردباری کمتری برای حوادث ایمنی وجود دارد،
حتی شناخت بازار نسبت به ارزش محصوالت نیز کمتر میشود.

در صنعت تولید ،روند اتوماسیون شرکتها را به سمت نوآوری و برقراری ارتباط

بیشتر بین تأسیسات تولید با شبکههای کنترل خودکار سوق دادهاست .بااینحال ،برخی
از شرکتها اقدامی در راستای ایمنی شبکه انجام ندادهاند و همزمان به نوآوری در
روش تولید میپردازند و این امر به نوبه خود به فقدان داده و حتی تعطیلشد ِن گسترده

آنها منجر میشود .فقدان بایگانی شرکتها و از دست دادن کنترل ترمینالها در اثر
ویروس باجافزار در سالهای اخیر نمونهای بارز بهشمار میآید .بهعنوان مثال در صنعت
اینترنت ،اولین گروه نوآوران با بهرهگیری از مزایای اینترنت توانستهاند کیفیت مصرف

در شبکههای اجتماعی موبایل و تجارت الکترونیک را بهبود بخشند .در حال حاضر،
مفاهیم و اصطالحات متفاوتی ناگهان پدیدار شدهاند که ازجمله میتوان به شکاف شبکه
اجتماعی ،دسترسی به کاربران در مناطق کمتر توسعهیافته و دسترسی خصوصی به کاربران
اشاره کرد که امسال رواج یافتهاند .درواقع ،تمام این مفاهیم گونههای مختلف بازاریابی

اینترنتی بهشمار میآیند .شرکتهای متعدد درصدد آن هستند که از مدل اینترنت از طریق

به اصطالح نوآوریها سهمی داشته باشند .بااینحال ،یک نوع نوآوری ساده چنانچه فاقد
فناوری و طراحی باکیفیت باشد ،برای مدت کوتاهی موفقیت یا شهرت خواهد داشت و

در اقتصاد واقعی نیز سهمی نخواهد نداشت.

شرکتهای تازهوارد باید بر تحقیق و طراحی محصو ِل مبتنی بر اینترنت تأکید کنند تا

قادر به نوآوری و ادغام فناوریهای پیشرفته با اقتصاد واقعی باشند .کیفیت محصول ،مدل
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کسبوکار و ساختار استعدادها بستر الزم برای توسعه نوآوری را فراهم میآورند .گفتنی
است که نوآوری باکیفیت بهعنوان مهمترین و مناسبترین عنصر در بهبود تجربه مشتری

و توسعه اقتصاد واقعی عمل میکند .ارائه محصوالت و خدمات با کیفیت باال انگیزه اصلی

شرکتها برای تحقق رشد پایدار بهشمار میآید و همزمان نوآوری به بهبود رقابتپذیری
و کیفیت محصوالت کمک میکند .گسترش آگاهی شرکتها درباره کیفیت و توانمندی
آنها برای نوآوری مستقل و همچنین اجرای فعاالنه نوآوری باکیفیت بهمنظور اجتناب از
رکود اقتصادی بسیار حائز اهمیت هستند.

آگاهی بیشتر درباره کیفیت رکن اصلی توسعه نوآورانه محسوب میشود .مدلها و

محصوالت جدید باید با کاربردهای ایمن و عملی مورد حمایت قرار گیرند .در یک محیط

سالم و مطلوب نوآوری امکان جذب مشارکتکنندگان مبتکری میسر است که برای کیفیت
جهت عرضه محصوالت پیشگامانه و معتبر در بازار ارزش قائل میشوند.
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 .1اقتصاد دیجیتال در حال رشد به جهانیسازی اکوسیستم نوآوری چین

انجامیدهاست

بهعنوان یکی از محرکهای رشد کلیدی تولید ناخالص داخلی چین ،اقتصاد دیجیتال

چین با افزایش  20/9درصدی در سال  2018به  31/3تریلیون رنمینبی رسیدهاست که 34/8

درصد از کل تولید ناخالص داخلی را دربرگرفتهاست .اقتصاد دیجیتال بهسرعت با اقتصاد
واقعی ادغام شدهاست تا به اقتصاد واقعی که در تنگنا قرار گرفتهاست کمک کند از رکود

خارج شود .در سالهای اخیر همزمان با توسعه سریع مدل اینترنتی و کالنداده ،مفهوم

دیجیتالسازی در صنایع و بخشهای متعدد رخنه کردهاست .فناوریها و محصوالت
نوآورانه چین تحتتأثیر دیجیتالسازی در آستانه جهانیشدن هستند .تجارت الکترونیک،
پرداخت همراه و طرح دوچرخه اشتراکی بهعنوان مدلهای نوآورانه و پیشگام جهانی چین

با اقتصاد دیجیتال ارتباط نزدیکی دارند .بهعنوان مثال در ارتباط با خردهفروشی آنالین،

چین از بزرگترین بازار خردهفروشی آنالین جهان برخوردار است و در زمینه خردهفروشی

دیجیتالی و نوین دارای موقعیت پیشگام است .مطابق برآورد خردهفروشان اینترنتی ،تقریباً

 9تریلیون رنمینبی از  2/86تریلیون دالری که مصرفکنندگان جهان جهت خرید آنالین

کاالهای خردهفروشی در سال  2018هزینه کردهاند ،متعلق به چین بودهاست .این امر نشان
میدهد که فروش آنالین چین  1/78برابر میانگین جهانی است .علیبابا غول تجارت

الکترونیک چین یک پلتفرم برای منبعیابی جهانی تهیه کردهاست و با وبسایت جهانی
خود موفق به گسترش فروش آنالین در  190کشور و منطقه شدهاست.

پرداخت همراه نیز در آستانه جهانیشدن قرار دارد .با بیش از  250مشارکت ،شرکت

 Ant Financialبا صدها هزار تاجر در  54کشور و منطقه ارتباط دارد .سرویس پرداخت
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علیپی 1با ارائه حمایت فنی خود توانستهاست « 9سرویس پرداخت» بومی را با شرکای بومی
در امتداد منطقه یک کمربند و یک جاده راهاندازی کند .بهعالوه ،بازیگر برجسته اقتصاد

اشتراکی 2یعنی شرکت موبایک 3نیز کسبوکار خود در  19کشور را توسعه داده و بیش از

 200میلیون کاربر را پوشش میدهد.

دیجیتالسازی دراصل فرآیند بهاشتراکگذاری است .تحتتأثیر اقتصاد دیجیتال،

اطالعات ،منابع ،پلتفرمها و مشتریان بهواسطه کاربران نهایی شبکه به اشتراک گذاشته

میشوند .جهانیسازی نوآوری چین با حمایت اقتصاد دیجیتال زمانی میسر است که به
اندازه کافی رقابتپذیر شده باشد .در آینده ،چین میتواند از نوآوری اینترنتی استفاده

بهتری نماید و به بخشهای پیشرفته زنجیره صنعتی ارتقا یابد و محرکهای رشد جدید را
توسعه داده و ساختار اقتصادی را بهینه سازد.

هزینه پایین نیروی کار دیگر مزیتی برای چین جهت رقابتپذیری در بازار بینالمللی

محسوب نمیشود .نوآوری اینترنتی موجب تسهیل روند ارتقا و توسعه صنایع سنتی و نوظهور
و همچنین بهینهسازی نیروی کار میشود .نوآوری اینترنتی عالوه بر اینکه موجب برقراری
ارتباط بین افراد میشود ،امکان ارتباط بین اشیاء ،شرکتها و صنایع را نیز میسر میسازد

و بدینترتیب بهعنوان محرک جدیدی در صنایع سنتی عمل میکند .ارتباط اینترنتی به
صنایع سنتی کمک میکند تا مبنای صنعتی و توانمندیهای خود در حوزه نوآوری فناورانه
را توسعه داده و به ادغام تولید با صنعت خدمات مدرن جهت بهرهگیری از مزایای مکمل

مبادرت ورزند .نوآوری اینترنتی همچنین موجب توسعه «هوشمند پالس» و از این رو،

صرفهجویی قابل توجه در هزینه نیروی کار شده و به ایجاد تحول در تولید سنتی میانجامد.
چین بهعنوان یکی از کشورهایی که از غنیترین منابع نیروی کار برخوردار است،

شاهد جایگزینی نسبت باالیی از مشاغل با هوش مصنوعی خواهد بود .چنین روندی باعث
گسترش جابجایی شغل شده و افراد را به سمت یادگیری مهارتها و دانش جدید سوق
1. Alipay
2. Sharing-economy
3. Mobike
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میدهد و بدینترتیب به تحول نیروی کار و ارتقای صنعت به بخشهای پیشرفته زنجیره

صنعتی منجر میشود .نوآوری اینترنتی موجب ترغیب کارآفرینی انبوه میشود .ارتقای

اقتصاد دیجیتال باعث ایجاد ارتباط نزدیکتر بین اینترنت و اقتصاد واقعی شده و مدلهای
صنعت و بازارهای جدیدتری پدید میآیند .براساس اینترنت ،اقتصاد اشتراکی و اقتصاد

پلتفرم بهسرعت پیشرفت کرده و به توسعه بیشتر نوآوری و کارآفرینی انبوه منجر میشوند و
بدینترتیب ،صنایع خالق و فرصتهای توسعه اقتصادی بیشتری ایجاد شده و امکان عرضه
محصوالت و خدمات باکیفیت در جهان میسر میشود.

 .2ادغام اقتصادی منطقهای موجب ایجاد همافزایی و تخصیص منابع

نوآوری شدهاست

منطقه یانگتسه دلتای رودخانه ،گوآنگدونگ ،هنگکنگ و ماکائو و منطقه پکن،

تیانجین و هبی سه خوشه شهری اصلی چین محسوب میشوند که به توسعه یکدیگر کمک
میکنند .سایر خوشههای اقتصادی شامل منطقه شمال شرقی ،منطقه مرکزی و محدودههای

میانی رودخانه یانگتسه ،منطقه چنگدو و چونگکینگ ،دشت گوآنژونگ و منطقه

اقتصادی خلیج بیبو است .همافزایی بین خوشههای اقتصادی منطقهای تأثیر قابل توجهی
دارد و چنانچه نشان داده شدهاست تقریباً  50درصد از کل تولید ناخالص داخلی چین در
سال  2018به سه خوشه شهری اصلی متعلق است که نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور
ایفا کردهاند .با توجه به چنین مزایایی میتوان گفت که صنعت نوآوری موجب ارتقای

منابع ادغامی و مشتقه 1و عناصر صنعتی مختلط شده و چشمانداز جدیدی از توسعه تعاملی
را شکل میدهد.

1. Integrated and derivative resources
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منطقه خلیج بزرگ گوانگدونگ ،هنگکنگ و ماکائو مثالی جالب از ادغام اقتصادی

منطقهای در چین به شمار میآید که از مزایای منابع مکمل بهرهمند شدهاست .به بیان

دقیقتر ،هر یک از شهرهای این منطقه در یک صنعت رقابتی مشهور هستند (هنگکنگ
در زمینه تأمین مالی ،شنژن در فناوری پیشرفته ،ماکائو در گردشگری ،دانگوان در تولید و
گوانگدونگ در لجستیک مشهور هستند) و این امر شرایط مطلوبی را برای ادغام منابع

نوآوری فناورانه ایجاد کردهاست .در ارتباط با اقتصاد دیجیتال در حال رشد نشان داده
شدهاست که منطقه خلیج بزرگ با برخورداری از مزایای خود ،مبنای مستحکمی را برای
نوآوری فناورانه ایجاد کردهاست .شنژن قطب نوآوری چین قلمداد شده و بهعنوان نیرو

محرکه نوآوری فناورانه در منطقه عمل میکند .طی  40سال اخیر اصالحات و گشایش
اقتصادی ،شنژن به شهری تبدیل شدهاست که از فضای فکری مثبت و توانمندی در زمینه

نوآوری برخوردار است .پنج سرمایهگذار خطرپذیر از  10سرمایهگذار خطرپذیر برتر چین

فصل  :5چشمانداز جدید اکوسیستم نوآوری چین

95

از شهر شنژن هستند .این شهر تقریباً یکسوم از صندوقها و پروژههای سرمایه خطرپذیر

چین را دربرمیگیرد .زنجیره صنعتی کامل شنژن باعث شدهاست تولید محصول در این
شهر سریعتر از درة سیلیکون صورت گیرد .شرایط مطلوب برای نوآوری امکان توسعه
شهر شنژن و تبدیل آن به مرکز نوآوری فناورانه منطقه خلیج بزرگ را فراهم آوردهاست.
در ارتباط با استعدادها ،تعداد زیادی از دانشگاههای برتر در این منطقه در زمینه اجرای

تحقیقات مربوط به نوآوریهای فناورانه نقش اصلی ایفا کردهاند .دانشگاه هنگکنگ،1
دانشگاه علم و فناوری هنگکنگ ،2دانشگاه سان یاتسن 3و دانشگاه فناوری جنوب چین

4

در حوزه نوآوری فناورانه در جهان پیشگام هستند و بهعنوان پلتفرم بزرگی برای جذب
نخبگان در تمام حوزهها عمل کرده و استعدادهای برتر برای نوآوری فناورانه در منطقه
بزرگ خلیج را تأمین میکنند.

سیاستهای مطلوب به تسریع روند ادغام منابع نوآوری فناورانه در هر منطقه انجامیدهاست.

در گزارش مربوط به عملکرد دولت در سال  2018ترغیب نوآوری در امتداد منطقه اقتصادی

رودخانه یانگتسه و ساخت «منطقه مرکزی نوآوری فناورانه ،منطقه بهاشتراکگذاری منابع

فناوری و منطقه پویای مبتنی بر فناوری و منطقه خلق صنعت فناوری» در منطقه پیشنهاد
شدهاست .در طرح کلی برنامه توسعه منطقه خلیج بزرگ گوانگدونگ ،هنگکنگ و
ماکائو ،وظایف شهرهای اصلی در زمینه نوآوری تعیین شدهاست و سیاستها و اقدامات
مربوط به تسهیل جریان فرامرزی عناصر نوآورانه و ادغام منطقهای نیز مشخص شدهاست.
تأسیس پارک علمی تیانجین بینهای-ژونگوانکان و انتشار گزارش رسمی دولت درباره

توسعه منطقه پکن ،تیانجین و هبی ازجمله اقدامات مربوط به توسعه یکپارچه نوآوری در
این منطقه هستند که بر عزم راسخ دولت جهت ارتقای ادغام اقتصادی منطقهای داللت دارند.

همزمان با توسعه سریع اقتصاد منطقهای ،منطقه خلیج بزرگ گوآنگدونگ ،هنگکنگ

و ماکائو ،منطقه بههمپیوسته شهری در منطقه دلتای رودخانه یانگتسه ،اکوسیستم پکن،
1. University of Hong Kong
2. The Hong Kong University of Science and Technology
3. Sun Yat-sen University
4. South China University of Technology
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تیانجین و هبی ،کالنشهر شیامن و کالنشهر چانگچون به سرعت ظاهر شدهاند .اقتصاد
منطقهای از اقتصاد منطقهای و همکاری تجاری به سمت نوآوری مشارکتی و از زنجیرههای
تولید مشترک به سمت چرخههای زندگی باکیفیت مشترک سوق پیدا میکند تا امکان
جذب و تخصیص کامل استعدادها ،کسبوکارها ،صنایع و سایر منابع نوآوری میسر شود.

 .3شرکتهای خصوصی نوآوری موجب ایجاد تحول و ارتقای صنایع

متعدد در چین شدهاند

از زمان اجرای اصالحات و گشایش اقتصادی چین ،شرکتهای خصوصی در رشد

اقتصادی این کشور نقش کلیدی ایفا کردهاند .در حال حاضر ،شرکتهای خصوصی چین

بیش از  60درصد از تولید ناخالص داخلی ،بالغ بر  80درصد از فرصتهای شغلی شهری

و همچنین بیش از  70درصد از نوآوریهای فناورانه را دربرمیگیرند .همزمان با اینکه
توسعه اقتصادی چین به جای رشد سریع بر کیفیت باال متمرکز شدهاست ،نوآوری و ارتقای

شرکتهای خصوصی از اهمیت زیادی جهت ایجاد تحول و توسعه کامل اقتصاد چین
برخوردار است.

نوآوری شرکتهای خصوصی یک ضرورت اقتصادی است که مورد حمایت دولت

قرار دارد .رئیسجمهور چین شیجینپینگ طی مشورت با نمایندگان استان فیوجان در دومین
جلسه از سیزدهمین کنگره ملی خلق ،اجرای جدی سیاستها و اقدامات مربوط به ترغیب،
راهبری و حمایت از توسعه بخش خصوصی را مورد تأکید قرار داد .وی همچنین بر ایجاد

شرایط مطلوب برای کارآفرینان ضمن ترغیب شرکتهای خصوصی به نوآوری تأکید کرد.

شرکتهای خصوصی معموالً در زمینه توسعه نوآورانه با چالشهای زیادی مواجه هستند.

از یک طرف ،هزینه عملیاتی باال تا حد زیادی مانع توسعه شرکتهای خصوصی شده و

دریافت تأمین مالی برای آنها را دشوار میسازد .در ارتباط با محیط کسبوکار ،اقدامات
بیشتری باید در راستای ترویج انصاف بیشتر در بازار صورت گیرد و نظام اقتصادی مبتنی

بر بازار باید بهبود بیشتری پیدا کند .با این وجود ،در حال حاضر شرایط بهتری حکمفرما

شدهاست .اول اینکه با حمایت سیاستی گسترده از جمله تشکیل انجمن نوآوری علمی
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و فناورانه ،1شرایط آسانی برای تأمین مالی فراهم شده و شرکتهای خصوصی راحتتر
میتوانند بودجه خود را افزایش دهند .بهعالوه ،محیط کسبوکار بهتری برای شرکتهای

خصوصی ایجاد شدهاست که بهعنوان نمونه میتوان به دسترسی راحتتر به بازار ،فرآیند
تصویب کارآمدتر و سادهتر ،حمایت قانونی بیشتر و تخفیف بیشتر در مالیاتها و دستمزدها

اشاره کرد .تمام موارد باال باعث شدهاند که روند تحوالت و ارتقای شرکتهای خصوصی
با شتاب بیشتری پیش برود.

شرکتهای خصوصی موجب ترغیب تحوالت صنعتی و ارتقای صنعتی چین از طریق

نوآوری مستقل میشوند .برخالف شرکتهای دولتی ،شرکتهای خصوصی ویژگیهای
متمایز خود را دارند .شرکتهای خصوصی که بسیار انعطافپذیر و به بازار حساس هستند،

با استناد به دستاوردهای علمی دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از موقعیت مناسبی برای
تسریع روند توسعه محصوالت رقابتی برخوردار هستند .کاربرد مقیاسگسترده محصوالت
فناوری پیشرفته و تازه تولید شده در بازار برای بهروزرسانیهای آتی جهت رفع نیازهای متغیر

مشتریان ضروری است .این روند بسته به توانمندیهای فناورانه ،پیشنهاد کسبوکار ،هزینه،
خدمات و همچنین آیندهنگری شرکتها کام ً
ال چالشبرانگیز است و مستلزم این است که
سالها در مقیاس بزرگ تکرار شود .بنابراین ،الزم است که یک شرکت قابلیت سوددهی

خود بابت سرمایهگذاری مستمر و بلندمدت در زمینه تحقیق و توسعه را حفظ کند تا بتواند

حلقه کاملی را تشکیل دهد که مشخصه بارز آن «توسعه عرضه به بازار» میباشد .بهطور کلی،
شرکتهای خصوصی فناوری پیشرفته در این زمینه عملکرد خوبی نشان دادهاند.

 .4سیاستها و سازوکارهای کلیدی چین در حوزه نوآوری موتور محرکه

نوآوری این کشور قلمداد میشوند

مطابق دستورالعملهای مربوط به مشوقهای مالیاتی برای نوآوری و کارآفرینی

انبوه 2که توسط اداره مالیاتبندی 3در ژوئن  2019صادر شدهاست ،چین بهطور متوالی
1. Science and Technology Innovation Board
2. Guidelines on Tax Incentives for Mass Entrepreneurship and Innovation
3. State Taxation Administration
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 89مورد مالیات ترجیحی در ارتباط با بخشهای حیاتی و حوزههای کلیدی استخدام و
راهاندازی کسبوکار اعمال کردهاست که کل چرخه زندگی شرکت را شامل میشوند.

در نسخه جدید ،سیاستهای مرتبطی لحاظ شدهاست تا به شرکتها در جمعآوری بودجه
کمک کنند و شرکتهای خرد و کوچک و کسبوکارهای شخصی راحتتر بتوانند از
مؤسسات مالی وام بگیرند .در ارتباط با کل صنعت نوآوری میتوان گفت که بیشترین تعداد
سیاستهای ترجیحی به روشهای مختلفی در حمایت از شرکتهای نوآوری مستقل در

صنایع متفاوت از جمله زیستپزشکی ،بهداشت کالن ،واقعیت مجازی ،چاپ سهبعدی،
تأمین مالی سبز و نسل جدید توان انرژی اعمال میشوند .افزایش حمایت از مالکیت فکری

ضمن افزایش جریمههای نقض قوانین در درجه اول اهمیت قرار دارند .یارانههای مالی
بیشتر ،مالیاتهای کمتر ،مدلهای جدید مدیریت ،سیاستهای جذب استعداد و پلتفرمها

و کانالهای جدید  ...از جمله اقدامات دیگر بهشمار میآیند.

نوآوری بدون حمایت دولت و حمایت سیاستی امکانپذیر نیست .برنامهها ،سازوکارها و

سیاستهای سازمانی مناسبتر بهعنوان محرکهای کلیدی نوآوری در نظر گرفته میشوند.
سیاستهای اصلی مبنی بر تسریع روند نوآوری چین عبارتند از :افزایش سرمایهگذاری
مربوطه و ایجاد شرایط مناسبتر برای شرکتهای نوآوری و توسعه استعدادها .بهطور کلی،

پرورش استعدادهای نوآوری برتر مستلزم افزایش سرمایهگذاری در آموزش پایه ،تقویت

ساختار رشتههای تحصیلی ،توسعه اعضای هیئت علمی باکیفیت به روشهای متفاوت
ازجمله اعطای حقوق باالتر و ترغیب تفکر خالق ازطریق تأسیس مؤسسات تحقیقاتی است.

در ارتباط با تبدیل نتایج تحقیقاتی و کاربرد آنها توصیه میشود که اقدامات مربوط به
مدیریت مؤثر و تسهیل شرایط سرمایهگذاری جهت تقویت نوآوری انجام شوند.

چین بهطور رسمی نسبت به اصالح سازوکار علم و فناوری خود اقدام کردهاست و

در مراحل متفاوت موارد متعددی را مورد تأکید قرار دادهاست که از جمله میتوان به
تعیین اهداف ،افزایش آگاهی درباره اهمیت علم و فناوری ،تقویت ساختار گروه تحقیقات

علمی ،تسهیل تحقیقات پایه ،گشایش بازار فناورانه ،بهبود توانمندیها در زمینه نوآوری
مستقل ،ایجاد نظامهای نوآوری فناورانه از طریق همکاریهای پژوهشی بین صنعت و
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دانشگاه و ارتقای صنعتیسازی اشاره کرد .همزمان با اینکه چین در مراحل متفاوت نسبت به
تطبیق روند نوآوری با پویایی و تقاضاهای بازار و همچنین اصالح سیاستها و سازوکارها
اقدام کردهاست ،بستر الزم برای نوآوری علمی و باکیفیت در این کشور فراهم شده و

بدینترتیب نوآوری در چین شتاب گرفتهاست .چین دوره جدید اصالحات سازمانی را
با ایجاد مؤسسات تحقیقاتی جدید جهت ادغام تمام انواع منابع آغاز کردهاست .کاهش

شکاف موجود بین علم ،فناوری و محصول و بدینترتیب تأکید بر مدیریت عملکرد به جای
مدیریت صنعت هدف اصلی محسوب میشود .در حال حاضر ،سازوکار علم و فناوری

چین بهطور روزافزونی تکامل یافتهاست و بهعنوان محرک کلیدی نوآوری چین محسوب
میشود.

 .5اکوسیستم نوآوری چین با برخورداری از حمایت بازار سرمایه بهویژه

تشکیل انجمن نوآوری علمی و فناورانه به طور مستمر توسعه یافتهاست

انجمن نوآوری علمی و فناورانه چین در سال  2019تشکیل شدهاست و بر شرکتهای

فعال در بخشهای فناوری پیشرفته و نوظهور و راهبردی نظیر فناوری اطالعات نسل

جدید ،تجهیزات پیشرفته ،مواد جدید ،انرژی نو ،ذخیره انرژی و حفاظت زیستمحیطی
و زیستپزشکی متمرکز است .انجمن جدید از شرکتهای نوآوری حمایت مالی بیشتری

به عمل آورده و ارتباط بین علم و فناوری ،سرمایه و اقتصاد واقعی را تقویت کرده و
بدینترتیب روند تبدیل یافتههای علمی به بهرهوری را تسریع میبخشد .قب ً
ال شرکتهایی که
به دنبال این بودند که در فهرست ثبت شوند ،باید تأییدیه کمیته بررسی صدور 1را دریافت

میکردند و الزامات خاصی را اجرا میکردند و این امر روند توسعه شرکتهای نوآوری را
به اندازه قابل توجهی محدود میکرد .انجمن نوآوری علمی و فناورانه با ایجاد نظام مبتنی

بر ثبت توانستهاست استانداردهای متنوعتری را اتخاذ کند و این امکان را فراهم آورد که

استارتآپهای فناوری قوی بتوانند بهسرعت ازطریق پرسش و پاسخ و ارائه اطالعات
مربوطه در فهرست ثبت شوند.

1. Issuance Examination Committee
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بازار سرمایه رکن اصلی نوآوری چین محسوب میشود .بهعنوان بخشی از بازار سطح

دوم ،انجمن نوآوری علمی و فناورانه بر اهمیت حمایت مالی بیشتر از اکوسیستم نوآوری چین
تأکید دارد .در بازار سرمایه خطرپذیر ،میزان سرمایهگذاری و همچنین تناوب سرمایهگذاری

در زمینه نوآوری بهطور ساالنه رشد یافتهاند و سرمایهگذاری در استارتآپهای فناوری

فعال در حوزههای هوش مصنوعی ،مواد جدید ،زیستپزشکی و تولید پیشرفته مورد تأکید
قرار گرفتهاست .در حال حاضر ،بازار سرمایه خطرپذیر چین عمدتاً بر کانالهای داخلی
برای افزایش بودجه متکی است.

در پاسخ به اصالحات صورت گرفته در راستای توسعه مبتنی بر نوآوری ،برای طراحی

سطح باالی بازار سرمایه باید فرصتهای ناشی از نوآوریهای علمی و فناورانه مورد تأکید
قرار داده شوند .در این راستا ،بازار سرمایه باید ارتباط خود با شرکتهای نوآوری را
نیز متعادل سازد .از یک طرف ،بازار سرمایه بهمنظور رفع تقاضاهای در حال رشد بازار

و شرکتها باید نسبت به ایجاد اصالحات و نوآوری در جهت افزایش همهشمولی و
تطبیقپذیری خود اقدام کند .همزمان ،الزم است که با سرعت بخشیدن به پویایی بازار،
نقش سرمایه بهعنوان نیرو محرکه نوآوری علمی را مشخص نماید .عالوهبرآن ،الزم است

شفافیت اطالعات شرکتها را افزایش دهد و سازوکارهای موردنظر را بهمنظور اجتناب از

نوآوریهای جعلی و سرمایهگذاری ثابت افراطی بهبود بخشد.

در یک اکوسیستم نوآوری سالم و پایدار ،بازار سرمایه بهعنوان شتابدهنده رشد -و

نه مبنای رشد -عمل میکند .فقط اکوسیستمهای نوآوری میتوانند از مزایای سازوکار
بازار بهرهمند شوند که دارای توانمندیهای نوآوری قوی و مدلهای بالغ هستند .سرمایه

بهمنزله تضمین کیفیت نوآوریهای فناورانه نیست ،ولی به استارتآپها کمک میکند که
مقیاس کسبوکار خود را گسترش دهند .بنابراین ،کارآفرینان ضروری است که به اهداف

بلندمدت با برنامهریزی راهبردی پایبند باشند .بدون تردید ،با حمایت کامل بازار سرمایه،

کارآفرینان و استارتآپهای فناوری بهتری ظاهر شده و رشد مییابند.
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