دادوﺳﺘﺪ ﺑﺎ اژدﻫﺎ

ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﻳﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﻴﻨﯽ ﺑﻪوﻳﮋه در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺷﺪه دوﻟﺖ در
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ از ﺻﻨﺎﻳﻊ داﺧﻠﯽ ﻓﻨﺎوری ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺎزار
اﻳﻦ ﮐﺸﻮر دﺷﻮار ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ورﻟﺪ در ﮔﺰارﺷﯽ در ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل  2014ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
اﻣﺮﻳﮑﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ در ﭼﻴﻦ ﺗﺠﺎرت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﺎل ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺒﻮد .ﮔﺰارش ﻓﻮق ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ
وﺿﻌﻴﺖ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﭼﻴﻨﯽ ﺷﻴﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2014ﺑﻴﺶ از  61ﻣﻴﻠﻴﻮن دﺳﺘﮕﺎه اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ
ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل  2013اﺳﺖ .ﺷﻴﺎﺋﻮﻣﯽ در ﺳﺎل  2010ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪ .ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
 ،IDCاﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﺳﻤﺎرتﻓﻮن در ﺑﺎزار ﭼﻴﻦ و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺑﺎزﻳﮕﺮ ﺑﺰرگ ﺑﺎزار
اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ در ﺟﻬﺎن و ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺳﺎﻳﺖ ﭼﻴﻦﮔﺠﺖ ،ارزش ﺗﺠﺎری آن  45ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر اﻋﻼم
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺪل ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﻋﻠﻞ ﭘﻴﺶرﻓﺖ ﺷﺘﺎﺑﻨﺪه آن در ﺑﺎزار ،ﺑﻪ
ﺳﻮژه ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد .والاﺳﺘﺮﻳﺖ ژورﻧﺎل در ﮔﺰارﺷﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺷﻴﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺮﺧﻼف
ﺑﺴﻴﺎری از رﻗﺒﺎﯾﺶ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻻ
ﻣﯽاﻓﺰاﻳﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ «.آنﭼﻪ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ دﺳﺘﺎورد ﺷﻴﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽاﻓﺰاﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ
ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮد از رﻗﻴﺒﺎن ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻨﻮو ،ﻫﻮاوی و  ZTEﭘﻴﺶ اﻓﺘﺎده و ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﺶ در
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﻴﻨﯽ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ از آن ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﻳﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﻴﻨﯽ ﺑﻪوﻳﮋه در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺷﺪه دوﻟﺖ در
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ از ﺻﻨﺎﻳﻊ داﺧﻠﯽ ﻓﻨﺎوری ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺎزار
اﻳﻦ ﮐﺸﻮر دﺷﻮار ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ورﻟﺪ در ﮔﺰارﺷﯽ در ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل  2014ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
اﻣﺮﻳﮑﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ در ﭼﻴﻦ ﺗﺠﺎرت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﺎل ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺒﻮد .ﮔﺰارش ﻓﻮق ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ
وﺿﻌﻴﺖ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﭼﻴﻦ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ
در اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺠﺎرت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺖ .ﺷﯽ ﺟﻴﻨﭙﻴﻨﮓ ،رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر ﺟﺪﻳﺪ ﭼﻴﻦ ،ﻣﻮج ﺟﺪﻳﺪی از ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺻﻨﺎﻳﻊ
داﺧﻠﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻨﺎوری اﻳﻦ ﮐﺸﻮر و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎی اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎﻳﺒﺮی
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺸﺎﮔﺮیﻫﺎی ادوارد اﺳﻨﻮدن ﺻﻮرت ﺟﺪیﺗﺮی ﺑﻪﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﻣﺮﻳﮑﺎﯾﯽ
در ﺣﻴﻄﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ،ﺷﺒﮑﻪ ،رﻳﺰﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺘﯽ روﺑﻪرو ﺷﺪﻧﺪ .از اﻳﻦ رو ،ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮاﻳﺎن
واﻧﮓ از ﺗﺤﻠﻴﻞﮔﺮان ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻓﻮرﺳﺘﺮ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﻨﺎوری ﻫﻨﻮز اﺣﺴﺎس درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺲ
اﻳﻦﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ »ﭼﻴﻦ آنﻫﺎ را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ «.در ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﻣﺮﻳﮑﺎﯾﯽ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ دادﮔﺎهﻫﺎی اﻳﻦ
ﮐﺸﻮر ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺎﭼﺎر ﺷﻮد ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺿﺪاﻧﺤﺼﺎر درﺑﺎره
ﺷﯿﻮه ﻣﺠﻮزدﻫﯽ داراﯾﯽﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﺧﻮد در ﭼﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ دﻻر ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﺤﮑﻮم و ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺎﻳﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﻴﺰ
ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﻤﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ روﺑﻪرو ﺷﻮد.

ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ورﻟﺪ ﻣﯽاﻓﺰاﻳﺪ» :ﭼﻴﻦ ﺟﺪای از اﻳﻦﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ و ﻗﺪرتﻣﻨﺪ را ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎﻳﺒﺮی ﻧﻴﺰ آنﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد دارد «.اﻳﻦ روﻳﻪ ﭘﺲ از اﻓﺸﺎﮔﺮیﻫﺎی
اﺳﻨﻮدن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻳﻦﮐﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺗﺮﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﺒﮑﻪ در ﭘﯽ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ از ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی
ﭼﻴﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ .رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر ﭼﻴﻦ ﺑﺎ اﻇﻬﺎر اﻳﻦﮐﻪ »ﺑﺪون اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎﻳﺒﺮی اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد« ،ﮐﻤﻴﺘﻪای
دوﻟﺘﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ داد ﺗﺎ از اﻳﻦ ﮐﺸﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد
ﺳﺎزوﮐﺎر ﻧﻈﺎرﺗﯽ وﻳﮋهای را ﭘﺪﻳﺪ آورده اﺳﺖ ﺗﺎ آن دﺳﺘﻪ از ﮐﺎﻻﻫﺎی آیﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺣﻴﺚ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﺮوز ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،از ﺑﺎزار اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﺬف ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﮐﻤﻴﺘﻪ را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،از
ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد در ﭼﻴﻦ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻊﮔﻴﺮی دوﻟﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﻪ ﺳﻮد
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ رﻗﻢ زده اﺳﺖ .اواﻳﻞ ﭘﺎرﺳﺎل ،ﻳﮑﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل ﭼﻴﻦ دوﻟﺖ را از ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﻳﻨﺪوز  8ﻣﻨﻊ ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ از ﺑﺎزار ﭼﻴﻦ ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
داﺧﻠﯽ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﯽﻳﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮐﻨﻨﺪ .از اﻳﻦ رو ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ ﺟﻴﻤﯽ ﭼﺎﻧﮓ ،از ﺗﺤﻠﻴﻞﮔﺮان ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮔﺎرﺗﻨﺮ ،وﻗﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎزار را ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﻧﺪ ،دﻳﮕﺮ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ.
ﻳﮏ دﻫﻪ ﭘﻴﺶ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﻴﻨﯽ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوری از ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن اﻣﺮﻳﮑﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻘﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻳﻨﮏ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷﻴﺎﺋﻮﻣﯽ ،ﻟﻨﻮو و ﻫﻮاوی ﺑﺎزار ﭼﻴﻦ را در ﺗﺼﺮف ﺧﻮد دارﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ ﮐﻴﺘﯽ ﻓﻮک ،از ﺗﺤﻠﻴﻞﮔﺮان ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ  IDC، 87درﺻﺪ اﺳﻤﺎرتﻓﻮنﻫﺎ و  91درﺻﺪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎی روﻣﻴﺰی ﺑﻪﻓﺮوش رﻓﺘﻪ در ﭼﻴﻦ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﭼﻴﻨﯽ
ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦﮐﻪ ﺷﻴﺎﺋﻮﻣﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ رﻗﺒﺎی ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﺑﻪوﻳﮋه ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و اﭘﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺎدی دارد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺪاوم روﻧﺪ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻤﯽ از ﺑﺎزار ﻫﺮ دو ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺑﺎره دﻳﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﻓﻨﺎوری ﭼﻴﻦ در دﻳﮕﺮ ﺣﻴﻄﻪﻫﺎ ﻧﻴﺰ روی دﻫﺪ.
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