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אמעריקע׳ס מייקראטשיפ   עד אין בלומבערג:- אויב נאכנישט געזעהן: גאווערנער האקול׳ס ָאּפ
 ווידעראויפלעבונג לויפט דורך ניו יארק  

  
עד דורך גאווערנער קעטי האקול איבער דעם צוקונפט פון דער  - היינט האט בלומבערג געדרוקט אן ָאּפ

אזוי ניו יארק סטעיט שטייט גרייט צו נעמען דעם  אמעריקאנער סעמיקאנדוקטאר אינדוסטריע און ווי
 .  דאעד איז צו געפונען אונטן און קען געזעהן ווערן ָאנליין -ארטיקל פון דעם ָאּפ  פירערשאפט ראלע.

  
, טוהט איין קריטישע 19-עס עקאנאמיע זעצט פאר ווייטער זיך צו ערהוילן פון קאוויד-אזוי ווי דער יו

טשעין בארירן יעדע הינזיכט פון אונזערע לעבנס: א שווערע מאנגל  -ועלטליכן סופליימאנגל אין דעם אלו
 אין מייקראטשיפס.  

  
עס סענאט, אונטער דער פירערשאפט פון מאיאריטעט פירער טשָאק שומער פון ניו יארק, האט  -דער יו

אקט, וועלכס   CHIPSדורכגעפירט בייפארטיזען לעגיסלאציע וואס אנטהאלט די פראוויזיעס פאר די 
ועט  באדייט ׳שאפן בייהילפיגע אינצענטיוון צו פראדוצירן סעמיקאנדוקטארס פאר אמעריקע׳. עס ו

ביליאן דאלער צו שאפן א ּפייּפליין פון טשיפ פאבריצירונג לענגאויס דעם לאנד. עס וועט   52אינוועסטירן 
אויך שאפן א נאציאנאלע סעמיקאנדוקטאר טעכנאלאגיע צענטער וועט צוזאמברענגען פירער אין 

אפט פאר  עס צוריק אין דער פירערש-אינדוסטריע, אקאדעמיע און רעגירונג צו שטעלן דער יו
 סעמיקאנדוקטאר פארשונג און אנטוויקלונג.  

  
CHIPS  איז דער זעלטענער זאך: א באדייטנדע ּביל מיט אמת׳ע בייפארטיזען שטיצע. יעצט איז עס אין

די הענט פון הָאוז פון רעפרעזענטעטיווס דורכצופירן מיטגייענדע לעגיסלאציע, גיך. פארברייטערן דער  
און ניו יארק סטעיט קען שפילן א    —פלי -נדוסטריע איז נישט קיין לבנהעס סעמיקאנדוקטאר אי -יו

 גרויסע ראלע.  
  

אמעריקאנער מוטשען זיך יעדע זאך צו קויפן, פון אויטאס ביז סעלפָאנס ביז היים אּפלייענסעס. כלים  
רס; זיי  נויטיג פאר דאקטוירים און ערשטע רעספאנדע-וואס לויפן דורך סעמיקאנדוקטארס זענען העכסט

באשיצן די גאנצקייט פון דער פינאנציעלער אינדוסטריע און זענען א הויפט טרייבער פון אמעריקע׳ס  
אלוועלטליכע פארמעסטערישקייט און נאציאנאלע זיכערהייט. אינדוסטריע אפשאצונגען זאגן אן אז  

ירעקטע דזשאבס מיליאן אומד 1.6דירעקטע און באלד   250,000טשיפ פאבריצירונג איז א גורם פון 
    איבער׳ן גאנצן לאנד. 

  
עטליכע עלעמענטן ביישטייערן צו דעם טשיפ מאנגל, אבער א פעלער פון דאמעסטיק פראדוקציע איז א  

טרייבנדע פאקטאר. אזוי ווי מיר האבן מיטגעלעבט אויף א ברייטערן פארנעם דורכאויס דעם קאוויד 
וען שווער צו באקומען, מאכן אויס נאציאנאלע גרעניצן און  עפידעמיע, ווען קריטישע סופלייס זענען געו

 זיך פארלאזן אויף אימפארטירטע סחורה קען קאסטן טייער.  
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עס טייל פון סעמיקאנדוקטאר  -לויט די סעמיקאנדוקטאר אינדוסטריע אסאסיעשען איז דער יו
דער   טאגס.-נט צופראצענט היי 12אויף ביז  1990פראצענט אין  37פאבריצירונג געפאלן פון 

פארשפרייטונג פון אויסלענדישע פאבריצירונג פאבריקן איז פארשנעלערט געווארן דורך רעגירונג  
ביליאן דאלער אין נייע פאבריצירונג פאבריקן  150סָאּבסידיס. כינע טוהט אינוועסטירן אן אפגעשאצטע  

עא, יאפאן, און דער אייראפעאישע  גענוגקייט. סָאוט קאר -יאר צו גרייכן נאציאנאלע זעלבסט 10איבער 
פאראיין טרעטן אויף מיט באמיאונגען איינצושאפן זייער אייגענע פראדוקציע. און דער אלוועלטליכער  

עס מוז זיך פארמעסטן, און פעדעראלע  -פירער, טאיוואן, גיבט אויך סטעיט סָאּבסידיס. דער יו
 אינצענטיוון האבן א ראלע.  

  
וין צו טרעפן צו דעם מאמענט אויף צענדליגע יארן. אלס א לעבנסלאנגע ניו יארקער  ניו יארק גרייט זיך ש

האב איך געזעהן די ווירקונגען וואס דער פארלוסט פון פאבריצירונג אין אלע סעקטארס האט געהאט  
אויף פאמיליעס, איבערהויפט ָאּפסטעיט, וואו אזעלכע דזשאבס זענען געווען די בלוט און לעבנסקראפט  

 ון פילע קאמיוניטיס. פ
  

ניו יארק איז געווען א פירער אין קאמפיוטינג דעזיין, אנטוויקלונג און פאבריצירונג זינט דער עפענונג פון  
IBM אין ניו יארק סיטי. מער לעצטנס האט די סטעיט   1945׳ס וואטסאן קאמפיוטינג לאבאראטאריע אין

ר א ריי רעגירונגען און לעגיסלאטורן אויף צו אינוועסטירט הונדערטע מיליאנען דאלארען אונטע
 מער ווי סיי וועלכע סטעיט אין דעם לאנד.   —גרייטע ערטער פאר טשיפ פאבריקן -אנטוויקלען שָאוועל

  
קָאסט, -ניו יארק האט געבויט די נויטיגע קאמפליצירטע אינפראסטרוקטור, אריינגערעכנט לָאו

וואסער קאפאציטעט. צום ביישפיל,  -ת פון וואסער און מיסטפארלעסליכע ענערגיע קראפט און א רחבו
ביליאן  15איבער די פארלאפענע צענדליג יארן האט ׳גלאבאל פאונדריס אינק.׳ געהאט אינוועסטירט 

דאלער אין איר סעמיקאנדוקטאר פאבריק אין מאלטא, ניו יארק, און לעצטנס געמאלדן פלענער צו בויען 
דעם זעלבן קאמפוס. אבער דאס קען זיך מעגליך ווענדן אויף דאס דורכפירן א צווייטער פאקטארי אויף 

  .CHIPSפון 
  

אין צוגאב צו איר פאטענציעל פאר פאבריצירן ערטער, איז ניו יארק דער לאגישע הויפטקווארטיר פאר  
ביליאן דאלאר אלבאני  -דעם אקט׳ס נאציאנאלע סעמיקאנדוקטאר טעכנאלאגיע צענטער. דער מולטי

נענָאטעק קאמפלעקס, פארבינדן מיט דער סטעיט אוניווערסיטעט פון ניו יארק, איז דער מערסט  
איינריכטונג אין צפון  R&Dמילימעטער סעמיקאנדוקטאר -300פארגעשריטענע, פובליק באזיצטע 

, ׳אפלייד מאטעריאלן׳, טאקיא  IBMאמעריקע. אלעוועלטליכע אינדוסטריע פירער, ווי צ.ב.ש. 
ספיד, ארבעטן אינאיינעם יעדן טאג מיט סטעיט אינזשינערס און -, אינטעל, און וואלףעלעקטראן

׳ס לעצטנסדיגע אנטוויקלונג פון די IBMוויסנשאפטליכע אויף טעכנאלאגישע דורכבראכן, ווי למשל 
 נאנאמעטער טשיפ.  -2וועלט׳ס ערשטע 

  
עס  -וועגווייזיגע טריט און מאכן דעם יודער הָאוז פון רעפרעזענטעטיווס דארף נאכפאלגן דעם סענאט׳ס  

 נאכאמאל דער אלוועלטליכע פירער אין טשיפ פאבריצירונג. ניו יארק איז גרייט צו טוהן זייער טייל.  
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