ივანე ჯავრიშვილი
საქართველოს ეროვნული ბანკის საინფორმაციო ტექნოლოგიების
დეპარტამენტის უფროსი

სილიკონის ველები: ცოდნასა და ინოვაციებზე
დაფუძნებული ეკონომიკა
შესავალი

ე

კონომიკურად განვითარებული ქვეყნების გამო
ცდილება გვიჩვენებს, რომ ქვეყნის ეკონომიკურ
პროგრესს უმეტესწილად უზრუნველყოფს ინოვა
ციები, რომლებიც მეცნიერულ-ტექნიკური პრო
გ
რესისა და ეკონომიკური მოთხოვნების გაერთიანე
ბის შედეგია.

სპეციალური სტრუქტურები, რომლებიც ეხმარებიან
დამწყებ კომპანიებს, მეცნიერებს, დეველოპერებს
და ინჟინრებს საკუთარი ბიზნეს-გეგმების სწრა
ფად განვითარებაში. ასეთი სტრუქტურებია: ბიზ
ნეს-ინკუბატორები, ინოვაციური ცენტრები, აქსელე
რატორები, ინჟინრული ცენტრები და ა.შ.

სხვადასხვა ქვეყნის ცენტრალური და ადგილობრივი
ხელისუფლების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიო
რიტეტს წარმოადგენს მაღალტექნოლოგიური მცი
რე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერა. ამისათვის
შე
ქმნილია სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანოები
(ეკო
ნომიკური განვითარების ოფისი, ინოვაციური
ცე
ნტრი, სააგენტოები), რომელთა საქმიანობა მი
მართულია ახალი კომპანიების დაარსებისა და მათი
წარმატებული საქმიანობის ხელსაყრელი პირობების
ხელშეწყობისათვის, რომლებიც თავის მხრივ ქმნიან
სამუშაო ადგილებს და აწარმოებენ კონკურენტულ
პროდუქციას.

სილიკონის ველი არ არის მხოლოდ სპეციალური
ეკონომიკური ზონა, არამედ ეს არის მეცნიერებისა და
ბიზნესის წარმატებული სიმბიოზი. სილიკონის ველის
წარმატებული ფუნქციონირებისათვის აუცილებელია
ეკონომიკურ საფუძვლებზე დამყარებული კვლე
ვითი ინსტიტუტებისა და უნივერსიტეტების თა
ნაბარუფლებიანი პარტნიორობა კერძო თუ სა
ხელ
მწიფო კომპანიებთან. ამასთან, აუცილებელია
მაღალპროფესიული ადამიანური რესურსით მხარ
დაჭერა, რათა მუდმივად იყოს შესაძლებელი ინო
ვაციური იდეებისა და პროექტების შემოდინება.

ფართო გაგებით სილიკონის ველი (ტექნოპარკი,
სა
მეცნიერო პარკი, მაღალი ტექნოლოგიების პა
რკი, სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ზონა, ინდუს
ტრი
ული პარკი, ინოქალაქი, ტექნოპოლისი1 და
ა.შ.) არის მაღალტექნოლოგიური ზონა, სადაც კონ
ცენტრირებულია მაღალტექნოლოგიური ინდუსტ
რიის ობიექტები. ეს არის ინოვაციური კომპანიების
აგლომერაცია, რომლებიც განთავსებულნი არიან
მსხვილ უნივერსიტეტებთან და კვლევით ლაბო
რატორიებთან. ტექნოპარკის ძირითადი ამოცანა
არის მეცნიერული იდეების პრაქტიკაში დანერგვის
დროის შემცირება. ასეთ ზონებს გააჩნიათ სპე
ციალური ინფრასტრუქტურა: შენობა-ნაგებობები,
ტე
ლეკომუნიკაცია, სპეციალური საგადასახადო და
საბაჟო შეღავათები და ა.შ. ტექნოპარკებში არსებობს

ყველაზე მარტივი პროცესი შეიძლება ასე ჩამო
ყა
ლიბდეს: იდეის ავტორი წარადგენს საკუთარ ბიზნესპროექტს ტექნოპარკის ადმინისტრაციაში. პროექტის
დამტკიცების შემთხვევაში ავტორთან ფორმდება
ხელშეკრულება, როგორც წესი 2-3 წლით; ავტორი
ხდება ტექნოპარკის კლიენტი, რის საფუძველზეც მას
აქვს ტექნოპარკის გარკვეული ინფრასტრუქტურისა
და
მომსახურების
გამოყენების
უფლება
მნიშვნელოვანი შეღავათებით, კერძოდ: საოფისე
ფართი,
სატელეკომუნიკაციო,
აპარატურული,
ლაბორატორიული ინფრასტრუქტურისა და ბუღა
ლტრული, იურიდიული, კომპანიის მართვის, საკონ
სულტაციო და სხვა მომსახურება ტექნოპარკის
ტერიტორიაზევე. შესაძლებელია ტექნოპარკის მე
ნეჯმენტის დახმარებით აიღო შეღავათიანი სეს
ხი. ყოველივე ტექნოპარკის მომსახურებაა. ბი
ზნეს

1. ტექნოპოლისები ტექნოპარკებისაგან განხვავებით განთავსებულები არიან არა უნივერიტეტებისა და ინსტიტუტების უშუალო სიახლოვეს,
არამედ მსხვილ ქალაქებთან, სადაც განვითარებულია მრეწველობა და მეცნიერება
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ინკუბატორი ორგანიზაციული ფორმით ძა
ლიან წა
აგავს ტექნოპარკს, იმ განსხვავებით, რომ ბიზნეს
ინკუბატორი არ იქმნება სამეცნიერო ლაბო
რა
ტო
რიის ბაზაზე. ის არის წმინდა კომერციული სტრუქ
ტურა, რომლის დანიშნულება მცირე ბიზნესის ხელ

შეწყობაა, ინოვაციური იდეების დაკავშირება ბიზნეს
კაპიტალთან და ამიტომ, ისინი ფინანსდებიან სა
ხელმწიფოს მიერ (აშშ, ფინეთი, შვედეთი და ა.შ.).
ინკუბატორი ტექნოპარკისაგან განსხვავებით არ არის
ორიენტირებული მხოლოდ მაღალ ტექნოლოგიებზე.

არსებული მოდელები

ტ

ექნოპარკები პირობითად შეიძლება დაიყოს სამ
მოდელად:

 ამერიკული მოდელი (აშშ, დიდი ბრიტანეთი);
 იაპონური მოდელი;
 შერეული მოდელი (საფრანგეთი, გერმანია)
ტექნოპარკების ამერიკული მოდელის ძირითადი
მი
ზანია მეცნიერების კომერციალიზაცია. მისი მო
ნაწილეები არიან უნივერსიტეტები, კერძო კომპანი
ები და ბანკები, ასევე ნაწილობრივ სახელმწიფო.
ძირითადად სპეციალიზირდებიან შემდეგ სფეროე
ბში: მიკროელექტრონიკა, სამხედრო ტექნოლოგი
ები, ბიოტექნოლოგიები, აეროკოსმონავტიკა, ბირ
თვული კვლევები და გარემოს დაცვა. ამერიკული
მოდელის სილიკონის ველების მაგალითებია: სი
ლიკონის ველი (კალიფორნია), შოსე 128 (ბოსტონი),
ბიონიკის ველი (იუტა), რობოტების ალეა (ფლორი
და), თანამგზავრების ალეა (მერილენდი). სულ 130დან 300-მდე პარკი და ტექნოპოლისი.
ამერიკული მოდელი შეიძლება დაიყოს სამ ტიპად:
 მეცნიერული პარკები ამ სიტყვის ვიწრო გაგებით,
ანუ მხოლოდ მეცნიერული კვლევა;
 კვლევითი პარკები. პირველისგან განსხვავებით
ამ შემთხვევაში, სიახლის განვითარება ხდება
მხოლოდ ტექნიკური პროტოტიპის შექმნის
სტადიამდე;
 ინკუბატორები (აშშ-ში) და ინოვაციური ცენ
ტრები (დიდ ბრიტანეთსა და დასავლეთ ევ
როპაში). ამ შემთხვევაში უნივერსიტეტები ახლად
წარმოქმნილ კომპანიებს შეღავათიან ფა
სად
აძლევენ სხვადასხვა ინფრასტრუქტურას (შე
ნო
ბები, მიწა, ლაბორატორია, აპარატურა, მო
მსახურება და ა.შ), რათა ხელი შეუწყონ მათ ახალი
იდეების კომერციულ პროდუქტად ქცევაში.
80-იანი წლების დასაწყისში დასავლეთ ევრო
პის
ქვეყნებში ჩამოყალიბდა ტექნოპარკის განსხვა
ვებული სახეობა – ამერიკის ინკუბატორების მსგავსი
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ინოვაციური ცენტრები. მათი ამოცანაა იდეებისა
და გამოგონებების დაკავშირება კაპიტალთან და
ბიზნესთან, ასევე კერძო და სახელმწიფო დაფი
ნანსების მოზიდვა, რათა ახალი კომპანია სტარტაპის
პერიოდში უზრუნველყოს სათანადო რესურსებით.
ინოვაციური ცენტრის ფუნქციები მოიცავს ექსპე
რიმენტული წარმოების გადაყვანას კომერცი
ულ
პროდუქციაში. ინოვაციური ცენტრები ადგილობრი
ვი ხე
ლისუფლების დაქვემდებარებაში არიან. მს
ხვილი ცენტრები ერთიანდებიან ევროპის ქსელში,
რაც კომპანიებს ხელს უწყობს ტექნოლოგიების სხვა
ქვეყნების ბაზარზე გატანაში.
შერეულ მოდელებს ახასიათებთ ამერიკულ მო
დე
ლებთან მსგავსება. შერეული მოდელის შექმნის
მთავარი მიზანი იყო ქვეყნისა და ცალკეული რე
გიონების ეკონომიკის სტრუქტურული რეფორმი
რე
ბა. ისევე როგორც ამერიკულ მოდელში ამ
შე
მთხვევაშიც ძირითადი მონაწილეები არიან უნი
ვერსიტეტები, კერძო კომპანიები და ბანკები, ასე
ვე ნაწილობრივ სახელმწიფო. შერეული მო
დე
ლის მაგალითებია: სოფია-ანტიპოლისი (ნიცა,
საფრანგეთი), სილიკონი გლენი (რედინბურგი, შოტ
ლანდია), იზარ ველი (მიუნხენი, გერმანია), ინოპოლი
(ჰელსინკი, ფინეთი), ბარი (იტალია). სულ 200-ზე მეტი
პარკი და ტექნოპოლისი.
იაპონური მოდელი ამერიკული მოდელისაგან გან
სხვავებით გვთავაზობს სრულიად ახალი ქალაქების
მშენებლობას, სადაც თავი უნდა მოიყაროს მოწი
ნავე სამეცნიერო-კვლევითმა დაწესებულებებმა
და მრე
წველობამ. ტექნოპოლისების დაფინანსება
ხდება რეგიონალურ დონეზე, ადგილობრივი გადა
სახადებისაგან, კორპორაციების შენატანებით და ე.წ.
ვენჩურული კაპიტალით. იაპონური მოდელების სი
ლიკონის ველები ძირითადად სპეციალიზირდებიან
შემდეგ სფეროებზე: ელექტრონიკა, რობოტოტექნი
კა, მექატრონიკა, ოპტიკა, ზღვის რესურსების ათვი
სება და სხვა.
ყველა სილიკონის ველს აერთიანებს ერთი რამ, ის
უნდა შედგებოდეს 4 კომპონენტისაგან:

 მეცნიერება (ინსტიტუტები, კვლევითი ლაბო
რა
ტორიები, უნივერსიტეტები);
 სასწავლო დაწესებულებები (უნივერსიტეტები) მაღალპროფესიული კადრების წყარო;
 წარმოება/მომსახურება (ქარხნები);
 კაპიტალი (ფინანსები)
სილიკონის ველი ეს არის მეცნიერებისა და სასწავ
ლო დაწესებულებების სიმბიოზური პარტნიორობა
მა
ღალტექნოლოგიურ წარმოებასთან, რომელსაც
მხარს უჭერს სერიოზული კაპიტალი.

როგორც ზემოთ ითქვა, ზოგადად, სილიკონის
ველებს გააჩნიათ რამდენიმე საერთო მახასი
ა
თე
ბელი. იქ უნდა იყოს თავმოყრილი კვლევითი,
ინტელექტუალური, ინჟინრული, მეცნიერული და
კო
მერციული გარემო. სილიკონის ველი უნდა
წარმოადგენდეს ქვეყნის მოდერნიზებისა და ტექ
ნო
ლოგიური განვითარების ლოკომოტივს. შესა
ძლებელია გამოიყოს რამოდენიმე ინდუსტრიული
მიმართულება, რაც იქნება პრიორიტეტული, მაგ: IT,
ტელეკომუნიკაცია, ბიომედიცინა, ენერგეტიკა და ა.შ.

მსოფლიოში არსებული სილიკონის ველები
ქვემოთ ჩათვლილია მსოფლიოში არსებული ძირი
თადი სილიკონის ველები:
Africa
• Silicon Cape - Cape Town, South Africa
Asia
• Silicon Peninsula — Dalian, China
• Silicon Gulf — Davao, Philippines
• Silicon Valley of China — Zhngguancun, Haidian
District, Beijing, People’s Republic of China (PRC)
• Silicon Valley of India (sometimes referred to as
Silicon Plateau)- Bangalore
• Silicon Valley of South Korea — New Songdo City,
Incheon
• Silicon Valley of Taiwan — Hsinchu, Taiwan
• Dubai Silicon Oasis — Dubai, United Arab Emirates
• Silicon Wadi — The coastal plain of Israel, stretching from Haifa to Tel Aviv and Rehovot and expanding inland to Jerusalem
Australasia
• Silicon Beach Australia
• Silicon Welly — Wellington in New Zealand
Europe
• Silicon Saxony(German) - Elbe river valley around
Dresden, Germany
• Silicon Valley of Sweden — Kista
• Silicon Valley of Europe — Dublin, Ireland
• Silicon Valley of France – Sophia Antipolice
United Kingdom
• Cwm Silicon — Newport, Wales
• Silicon Alley — Pink Lane, Newcastle Upon Tyne,
England

•
•

Silicon Beach - Brighton, England
Silicon Corridor — The corridor created by the M4
motorway between Bristol and London, including
Swindon, Reading and Slough, England
• Silicon Fen — Cambridge, England
• Silicon Glen — Central Belt, Scotland
• Silicon Gorge — Bristol, England
• Silicon Roundabout - The area around Old Street
Roundabout in London
Latin America
• Brazilian Silicon Valley — Campinas, Brazil
• Mexican Silicon Valley — Jalisco, Mexico
North America
• Silicon Valley North — Kanata, Ontario, Canada
and Ottawa, Canada
United States
• Silicon Alley — New York, New York, Broadway, the
Flatiron District, TriBeCa and SoHo, United States
• Silicon Beach - Santa Cruz, California, United
States
• Silicon Desert — Chandler, Arizona, United States
• Silicon Forest — Portland, Oregon, United States
• Silicon Valley - San Jose, California
• Silicon Hills - Austin, Texas, United States
• Silicon Prairie - Illinois, United States
• Silicon Prairie - Dallas-Fort Worth Metroplex, Texas,
United States
• Silicon Slopes - Utah, United States concentrated in
the Wasatch Front, Utah, United States
• Silicon Sandbar - Cape Cod, Massachusetts,
United States

2015. tomi 3, N1

21

silikonis velebi: codnasa da inovaciebze dafuZnebuli ekonomika

აშშ

პირველი ასეთი სილიკონის ველი, რომელიც ყველაზე
ცნობილია, შეიქმნა აშშ-ში, კალიფორნიის შტატში;ის
განთავსებულია სტენფორდის უნივერსიტეტის მიმ
დებარე ტერიტორიაზე; ჩამოყალიბდა სპონტანურად,
სახელმწიფო ინიციატივის გარეშე. აქ ვითარდება
ყველაზე მოწინავე ტექნოლოგიები, რომელთაც აშშსთვის მოაქვს არა მხოლოდ მეცნიერული-ტექნიკური
პროგრესი, არამედ კოლოსალური შემოსავლებიც.
საკმარისია ითქვას, რომ აღნიშნული სილიკონის
ველი არის ისეთი გიგანტების სამშობლო როგორიც
არის: Intel, AMD, Oracle, Apple, Cisco, yahoo!, eBay,
HP, SUN და ა.შ. ამჟამად იქ განთავსებულია ელე
ქტრონიკის, პროგრამული პროდუქტების, ბიო
ტექ
ნიკისა და სხვა მაღალტექნოლოგიურ სფეროში მო
ღვაწე ლიდერი კომპანიები.
მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ აშშ-ს მთა
ვ
რო
ბამ რიგ საწარმოებს დაუკვეთა ახალი ტი
პის
პროდუქტები
(ელექტრონული
მოწყობი
ლო
ბები). აშშ-ს კანონმდებლობის თანახმად,
კო
მპ
ანიის შემოსავლის ის ნაწილი, რომელიც
მიემართებოდა უნივერსიტეტებისა და ინსტი
ტუ
ტების განვითარებაში, ითვლებოდა ქველმო
ქ
მედებად და გათავისუფლებული იყო ყო
ვე
ლ
გვარი
გადასახადისაგან.
ზემოაღნიშნული
დაკვეთების სპეციფიკის გათვალისწინებით, კომ
პა
ნიებმა საკუთარი ფინანსური რესურსების მნი
შვნელოვანი ნაწილი მიმართეს კალიფორნიის
უნი
ვერსიტეტებისაკენ წინასწარ განსაზღვრული
თე
მატიკის სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის დასა
ფინანსებლად. სამუშაოთა მოცულობიდან გა
მომდინარე უნივერსიტეტები იძულებულები იყვნენ
შეექმნათ ახალი კვლევითი ლაბორატორიები ქა
ლაქგარეთ. ყველაზე წარმატებული აღმოჩნდა სანფრანცისკოს მახლობლად მდებარე სილიკონის
ველი. აქ გუბერნატორის მხარდაჭერით აღმოცენდა
პირველი მეცნიერული ქალაქი, რომელიც იქცა 21-ე
საუკუნის სიმბოლოდ. შეიქმნა ადგილი, რომლის
საქმიანობის ძირითადი მიმართულება გახდა ე.წ.
გამოყენებითი მეცნიერული საქმიანობა. ამჟამად აქ
არის ელექტრონიკის წარმოების მსოფლიო ცენტრი.
სილიკონის ველის გარდა, აშშ-ში შეიქმნა ტექ
ნო
პოლისები ჩრდილოეთ კაროლინაში, ტეხასში, ფლო
რიდაში, კოლუმბიის ოლქში და ა.შ.

ევროპა

დიდ ბრიტანეთში კემბრიჯის ტექნოპოლისი გა
ხდა კალიფორნიის სილიკონის ველის იდენ
ტუ
რი ანალოგი. ამას ხელი შეუწყო კემბრიჯის უნი
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ვერ
სიტეტის
დომინანტურმა
მდგომარეობამ,
რო
მელიც ამზადებდა მაღალკვალიფიციურ კად
რებს ისეთ დარგებში, როგორებიცაა ზუსტი მეც
ნიერებები, მიკროელექტრონიკა, საინფორმაციო
ტექნოლოგიები. კემბრიჯის მახლობლად დაახ
ლო

ებით 16000 ადამიანი იყო დასაქმებული 350 კო
მპანიაში. ბიზნეს აქტიურობას ხელი შეუწყო სა
ბანკო კაპიტალისა და კვალიფიციური კადრების
(უმეტესწილად კემბრიჯის უნივერსიტეტის კურსდამ
თავრებულები) არსებობამ.
70-იან წლებში დანიასა და შვედეთში წარმოიქმნა
საკუთარი სილიკონის ველი, სადაც ამჟამად თა
ვმოყრილია ბიომედიცინასთან დაკავშირებული
სამეცნიერო ლაბორატორიები, საწარმოები და კო
მერციული სტრუქტურები. ევროპაში შეიქმნა კიდევ
რამოდენიმე ტექნოპოლისი: ლუვენი ბელგიაში,
სოფია ანტიპოლისი და გრენობლი საფრანგეთში,
სილიკონ გლენი შოტლანდიაში, მილტონ კეინსი
ინგლისში, ტექნოპარკები შტუტგარდში, მიუნხენსა და
ბერლინში.
განვითარებულ ქვეყნებში ინოვაციურ ცენტრებს
აქვთ მნიშვნელოვანი სახელწიფო მხარდაჭერა. მა
გალითად, საფრანგეთში რეგიონალური ტექნო
ლოგიური კომპლექსების განვითარების ხელშე
წყობისათვის შექმნილია სპეციალური სახელმწიფო
ორგანო. მისი ფუნქციაა ტექნოპოლისების და მე
ცნიერულ-ტექნიკური პარკების შექმნის პროგ
რამების შემუშავება. საფრანგეთში მათი რაოდენობა
უკვე 50-ს აღწევს. აქედან ყველაზე მსხვილი სოფიაანტიპოლისია.

ჩინეთი

30 წელია, რაც ჩინეთში არსებობს მეცნიერული
ქალაქი ჩუნგუანცუნი – ჩინეთის სილიკონის ველი,
სადაც კომერციული სტრუქტურები ავითარებენ
მაღალ ტექნოლოგიებს. თავდაპირველად ეს იყო
პეკინის ქუჩა, სადაც განთავსებულია ჩინეთის
მეცნიერებათა აკადემია, პეკინის უნივერსიტეტი,
ტექნიკური ინსტიტუტი და სხვა რამოდენიმე ცნო
ბილი სასწავლებელი. შექმნიდან დღემდე აღ
ნიშნული რაიონი იქცა გიგანტურ ტექნოპარკად,
სადაც თავმოყრილია მეცნიერების, ტექნიკური
სპე
ციალისტებისა და კომპანიების საუკეთესო ნა
წილი. აღნიშნულ რაიონში განთავსებულია 10
ათასი კომპანია, მათგან ნახევარი ელექტრონულ
სფეროში მოღვაწეობს. ადგილობრივი კომპანიების
გარდა აღნიშნულ ტექნოპარკში აქტიურად იწვევენ
ტრანსნაციონალურ კომპანიებს.

ინდოეთი

ქალაქ ბანგალორში და მის მიმდებარე ტე
რი
ტო
რიაზე ჩამოყალიბდა ინდოეთის სილიკონის ვე
ლი, სადაც 2001 წლიდან დღემდე 230-მა საერ
თა
შორისო
კორპორაციამ
გახსნა
საკუთარი
წარმომადგენლობები.

სამხრეთ კორეა

სეულიდან 160 კილომეტრის მოშორებით არსებობს
სამხრეთ კორეის ტექნოპარკი ტაიდოკი. იგი
შექმნილია ქვეყნის მთავრობის ინიციატივით. დიდი
ყურადღება ეთმობა ინსტიტუტების საქმიანობის
გადაბმას კერძო მეწარმეობასთან. თავდაპირველად
ჩაფიქრებული იყო, რომ 40-% კერძო ინსტიტუტები
იქნებოდა. ამისათვის მთავრობის მითითებით,
სეულიდან ტაოდოკში გადატანილ იქნა ზოგიერთი
კვლევითი ლაბორატორია და მათი თანამშრომლები.
მიუხედავად ამისა, ტაიდოკიმ წარმოების კუთხით
ვერ გაამართლა, რადგან ის იზოლირებული იყო
ქვეყნის ძირითადი მეცნიერული და წარმოების
ცენტრი – სეულისგან. მთავრობის ახალი მიდგო
მების თანახმად, უნდა შეიქმნას წარმოების 4
ზონა: დასავლეთით, რომელიც სპეციალიზებული
იქნება ენერგეტიკასა და სასურსათო წარმოებაზე,
სამხრეთით – მძიმე მრეწველობა, ჩრდილოეთით,
რომლის შემადგენლობაშიც იქნება ტექნოპოლისი
– ელექტრონიკა, ნახევარგამტარები და ტექსტილი,
აღმოსავლეთით – მედიცინა.

იაპონია

70-იან წლებში საკუთარი სილიკონის ველი გაჩნდა
იაპონიაში, სადაც დიდი ტემპებით ვითარდებოდა
ელექტრონიკა. ტექნოპოლისების განვითარების
იაპონური სამთავრობო პროგრამა გამოირჩევა
ტექნოპოლისების ორგანიზებისა და ფუნქციონირების
სხვადასხვა მეთოდით. სახელმწიფო მეცნიერულ
ტექნიკურ პროგრამებს კოორდინაციას უწევს
საგარეო ვაჭრობისა და მრეწველობის სამინისტრო.
ტექნოპოლისების იაპონური მოდელი მოიცავს ყველა
ტიპის მეთოდს დაწყებული კერძო, დამთავრებული
მთლიანად სახელმწიფოს კონტროლირებად კომ
პონენტებს. იაპონიაში ხორციელდება სახელმწიფო
პროგრამა „ტექნოპოლისი“, რომლის მიხე
დვითაც
ქვეყნის მთელი ტერიტორია დაფარული იქნება
ტექნოპოლისებით, რომლებიც თანაბრად არის
გადანაწილებული ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე.
ყველა ტექნოპოლისი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ
პირობებს:

 მსხვილ ქალაქებში ჩასვლა შესაძლებელი უნდა
იყოს 30 წუთზე ნაკლებ დროში და ერთი დღის
განმავლობაში ტოკიოში, ნაგოისა ან ოსაკში;
 ფართობი არ უნდა იყოს 500 კვადრატულ მილზე
ნაკლები;
 აღნიშნულ ზონაში უნდა არსებობდეს თანა
მედ
როვე სამეცნიერო და სამრეწველო კომპლექსი,
უნივერსიტეტები და კვლევითი ინსტიტუტები,
ასევე საცხოვრებლად კომფორტული გარემო,
კულტურული და რეკრეაციული ინფრასტრუქტურა;
იაპონიაში ტექნოპოლისების შექმნაში მონაწი
ლეობდნენ სახელმწიფო და მუნიციპალური ორგა
ნოები ასევე, მსხვილი კერძო კაპიტალი. აღნიშნულ
ზონაში გათვალისწინებული იყო დაკრედიტებისა
და საგადასახადო სტიმულირების სხვადასხვა
ზომები. კომპანიებს, რომლებიც ითვლებოდნენ მა
ღალ ტექნოლოგიურად, ჰქონდათ შესაძლებლობა
საქმიანობის პირველ წელს ჩამოეწერათ მოწ
ყობილობების ღირებულების 30% და შენობა-ნა
გებობათა 15%, სახელმწიფო უზრუნველყოფდა
სახელმწიფო ლაბორატორიებისა და მცირე კომპა
ნიების ერთობლივი კვლევითი სამუშაოების ხარჯების
მესამედის ანაზღაურებას.

ტაივანი

სინჩუ მდებარეობს ტაივანის კუნძულის და
სა
ვლეთ სანაპიროზე დედაქალაქ ტაიპეიდან 70 კი
ლომეტრის მანძილზე. მან ფუნქციონირება და
იწყო 1980 წელს და ათ წელიწადში პარკის 70
კომპანიაში დასაქმებული იყო 17000 სპეციალისტი.
ტექნოპარკის შექმნის ინიციატივა მთლიანად
მთავრობას ეკუთვნის. თავდაპირველმა ხარჯებმა
200 მილიონი აშშ დოლარი შეადგინა. პარკში
არის სამი უნივერსიტეტი, რომელთაგანაც ერთი
სახელმწიფო უნივერსიტეტია. სამივე უნივერსიტეტი
უმეტესწილად სპეციალიზირებულია გამოყენებით და
ტექნიკურ სფეროებზე. პარკის ძირითადი ელემენტი
არის ინდუსტრიული ტექნოლოგიების კვლევითი
ინსტიტუტი, რომლის დანიშნულებაა არა მხოლოდ
საკუთარი ტექნოლოგიების შექმნა, არამედ სხვა
ქვეყნებში უკვე შემუშავებული ტექნოლოგიების
ადაპტაცია.
ინსტიტუტი ასევე ეყრდნობოდა უც
ხოეთიდან დაბრუნებული სპეციალისტების გამოცდი
ლებას. სწორედ მათ ჩადეს საფუძველი იმისა, რომ
ტაივანმა აითვისა სხვა ქვეყნების ტექნოლოგიები.
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არაბეთის გაერთიანებული
ემირატები

არაბეთის გაერთიანებული ემირატების მთავრობის
ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა ეკონომიკის დი
ვერსიფიკაცია. გასული საუკუნის ბოლოს მიღებულ
იქნა ახალი სტრატეგიული ინიციატივა, რომლის
მიზანი იყო საუკეთესო ინტელექტების გაერთია
ნე
ბა და რეგიონში პროფესიონალების თავმოყრა.
2000 წელს რეალიზებული იყო პროექტი „დუბაის
ინტერნეტ ქალაქი“, რამოდენიმე თვეში კი -„დუბაის
მედია ქალაქი“. პირველივე წელს დუბაის ინტერნეტ

ქალაქში მუშაობა დაიწყეს IT-ს ისეთმა გიგანტებმა,
როგორებიც არიან: Microsoft, Oracle, HP და
სხვები. საწყის ეტაპზე ინვესტიციების მოცულობამ
შეადგინა 700 მლნ აშშ დოლარი. შემდეგ შეიქმნა ე.წ.
„ცოდნის დასახლება“ (Knowledge Village), რომელიც
წარმოადგენს რეგიონის განათლების ცენტრს. 2004
წელს დაფუძნდა დუბაის სილიკონის ოაზისი. დუბაის
ხელისუფლება 2020 წლამდე აპირებს ტექნოპოლისის
აშენებას. პროექტის რეალიზებისთვის ხუთი წლის
განმავლობაში ჯამში 7 მილიარდი დოლარის მო
ზიდვა იგეგმება.

ძირითადი გამოწვევები

პ

რაქტიკულად ყველა ტექნოპოლისი, რომელიც შე
იქმნა სამხრეთ კორეაში, იაპონიასა და ტაივანში
ასევე ნაწილობრივ ევროპასა და აშშ-ში, გარდა
კალიფორნიის სილიკონის ველისა და კემბრიჯისა,
წააწყდა ინოვაციური აქტიურობის პრობლემას.
ყველა სახელმწიფოს მთავრობა ცდილობდა სხვა
დასხვა გზით მიეღწია ინოვაციური პროცესის იმ
ნიშნულისათვის, რაც მოხდა აშშ-სა და ევროპის
ზოგიერთ ქვეყანაში 50-იან წლებში, მაგრამ სა
ხელმწიფოს ეს მცდელობები დაეკავშირებინა
კვლევითი ლაბორატორიები და კორ
პორაციები
ერთმანეთთან, არ აღმოჩნდა საკმარისი იმ გარემოს
შესაქმნელად, რაც თავის დროზე მოხდა სილიკონის
ველზე. მართალია, ზოგიერთი ტექნოპოლისის
ეფექტურობა, მაგალითად იაპონიის, არ ჩამორჩება
სილიკონის ველს, მაგრამ ის ვერ გახდა ახალი
ტექნოლოგიების შექმნის ცენტრი, ისეთი როგორიც
იყო სილიკონის ველი. ქვემოთ ჩამოთვლილია
ტიპიური შეცდომები, რომლებიც და
შვებულ იქნა
სხვადასხვა ტექნოპოლისების ჩამოყალიბებისას:

 მარტივი ფუნქციების შესრულებაზე ორიენტაცია
(მხოლოდ აწყობა). ხშირ შემთხვევაში ტექნო
პოლისების როლი უმეტესწილად არის სხვა ქვე
ყნებიდან ან ქალაქებიდან შემოტანილი ტექ
ნოლოგიების იმიტაცია;
 აკადემიურ (მეცნიერულ) წრეებსა და მრეწველო
ბას შორის არასაკმარისი კავშირის შექმნა;
 მსხვილმა კორპორაციებმა არასაკმარისად ისურ
ვეს სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებთან თანამ
შრომლობა.
სილიკონის ველის წარმატებისათვის აუცილებელია
რამოდენიმე კრიტერიუმი:
 კარგი ადგილმდებარეობა;
 განვითარებული ინფრასტრუქტურა;
 მძლავრი მეცნიერულ-ტექნიკური ბაზა და
ადამიანური რესურსები;
 ხელსაყრელი ეკონომიკური გარემო;
 სახელმწიფო შეკვეთების სტაბილურობა;
 მსხვილი ფინანსური რესურსები (ვენჩურული კა
პიტალი).

შეღავათები

რ

ოგორც ზემოთ აღინიშნა სხვადასხვა ქვეყნის
ცენტრალური თუ ადგილობრივი მთავრობა
დიდ ადგილს უთმობს მაღალტექნოლოგიურ და
ინოვაციური მცირე და საშუალო ბიზნესის გან
ვითარებას, ასევე აწესებს მრავალ შეღავათს,
რომელიც ხელს უწყობს უცხოური კაპიტალის
ქვეყანაში შემოსვლას. ამისათვის შექმნილია სხვა
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დასხვა სახელმწიფო ორგანო, რომელთა მიზანია
შეიქმნას ხელსაყრელი პირობები ახალი კომპანიების
შექმნისა და წარმატებული საქმიანობისათვის, რო
მლებიც თავის მხრივ ქმნიან სამუშაო ადგილებს
და აწარმოებენ კონკურენტულ პროდუქციას. ამ
მიზნის მისაღწევად აღნიშნულ სპეციალურ ზონებში
განთავსებულ კომპანიებს სხვადასხვა შეღავათები
გააჩნიათ, მათ შორის:

 ახლადშექმნილი კომპანიებისათვის წესდება სა
გადასახადო არდადეგები, რომელიც როგორც
წესი შეადგენს 5-10 წელიწადს (დიდ ბრიტანეთში
სტარტაპზე მოგების გადასახადი 20%-დან შემ
ცირებულია 1%-მდე);
 კომპანიებში დასაქმებული პერსონალის ხელ
ფასები გათავისუფლებულია ყველანაირი გადა
სახადისაგან (აშშ);
 ბანკები და სხვა კრედიტორები განთავისუფლე
ბულნი არიან სილიკონის ველში განთავსებულ
კომპანიაზე გაცემულ სესხებზე მიღებული სარ
გებლის(პროცენტის) დაბეგვრისაგან;
 შესაძლებელია კადრების გადამზადებასთან, კვა
ლიფიკაციის ამაღლებასთან და დაქირავებასთან
დაკავშირებული ხარჯების დაქვითვა;
 კომპანიების შემოსავლის ის ნაწილი, რომელიც
მიემართება უნივერსიტეტებისა და ინსტიტუტების
განვითარებაში ითვლება ქველმოქმედებად და
ფაქტიურად არ ექვემდებარება დაბეგვრას;
 შესაძლებელია ქონების, მიწის, მოგების გა
და
სახადის განულება;

 შემცირებულია სავალდებულო სადაზღვევო შენა
ტანები;
 ზონაში წარმოებული პროდუქციის/მომსახურების
მოთხოვნის გაზრდის მიზნით აღნიშნულ პროდუ
ქტებზე გადასახადები შემცირებულია;
 ინდოეთში ICT კომპანიებისათვის დაწესებული
იყო 10 წლიანი საგადასახადო არდადეგები;
 ლიცენზირებულ პროგრამებზე დღგ-ს განულება;
 დაწესებულია სხვადასხვა საგადასახადო შე
ღავათი, რომელიც ხელს უწყობს ტექნოლოგიუ
რი პროდუქტების ე.წ. ამწყობი საწარმოების
(პრო
დუქტის შემადგენელი კომპონენტები არ
იწა
რ
მოება, ხდება მხოლოდ საბოლოო პრო
დუქტის აწყობა სხვადასხვა შემადგენელი კომ
პონენტისაგან) შექმნას. საწარმოებს, რომლებიც
აღნიშნულ საქმიანობას ეწევიან საქონლის შემ
გომში ექსპორტირებისათვის, შესაძლებლობა
აქვთ დანადგარები და რესურსები ქვეყანაში
შემოიტანონ საბაჟო გადასახადების გარეშე. რე
ექსპორტირებული პროდუქცია გათავისუფლე
ბულია მოგების გადასახადისაგან.

დასკვნა

ქ

ვეყნის ეკონომიკურ პროგრესს უმეტესწილად
უზრუნველყოფს
ინოვაციები.
ტექნოპოლისი
იქ
ცა თანამედროვე საბაზრო ეკონომიკის უმნი
შვნელოვანეს ელემენტად, რომელიც წარმოადგენს
მასში შემავალი კომპონენტების ორგანიზაციულ
ფორმას: ინოვაციური კომპანიები, უმაღლესი სა
ს
წავლო დაწესებულებები, კვლევითი ლაბორა
ტო
რიები, საკონსულტაციო კომპანიები, საწარმოები,
სახელმწიფო და მუნიციპალური ორგანოები.
ვფიქრობთ, რომ საქართველოშიც აუცილებელია
ამ მიმართულებით სწრაფი და ეფექტური ნაბიჯების
გადადგმა. ცოდნასა და ინოვაციებზე დაფუძნებული
ეკონომიკის მშენებლობა გრძელვადიანი პროცესია.
პირველ რიგში უნდა მოხდეს საერთაშორისო გა
მოცდილების გაზიარება და საქართველოს მსგავსი
ქვეყნების წარმატებული ტექნოპარკების ადმი
ნისტრაციასთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარე
ბა. ასევე გასათვალისწინებელია საქართველოს
რეალობა, ის ძლიერი და სუსტი მხარეები რომლებიც
ქვეყანას გააჩნია. სახელმწიფოს დონეზე უნდა ჩა
მოყალიბდეს ერთიანი ხედვა და სტრატეგია, გა
მოიყოს პრიორიტეტული დარგები. ფრაგმენტული
და არათანმიმდევრული მცდელობები ვფიქრობთ არ

იქნება ეფექტური, რადგან როგორც ზემოთ აღინიშნა
ტექნოპარკის ჩამოყალიბებისათვის რამოდენიმე
ჩართული მხარეა საჭირო (უნივერსიტეტები - მა
ღალპროფესიული კადრების მომზადების პო
ტენ
ციური წყარო; კვლევითი ინსტიტუტები და ლა
ბორატორიები; სახელმწიფო როგორც პროექტის
ინიციატორი და ცალკეული პროდუქტების შესა
ძლო დამკვეთი; ვენჩურული კაპიტალი; კერძო
მსხვილი ბიზნესი; საწარმოები და ა.შ.). ერთი კო
მპონენტის არასაკმარისმა ჩართულობამ ან/და
და
ინტერესებამაც კი შესაძლებელია გამოიწვიოს
ტექნოპარკის ნაკლებეფექტიანობა. ამავე დროს სა
წყის ეტაპზე ჩართული მხარეების კოორდინირება,
დაინტერესება და ცნობადობის ამაღლებაც საკმაოდ
მნიშვნელოვანია.
უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოში მაღალ
ტე
ქნოლოგიური საწარმოების ჩამოყალიბების ხე
ლ
შეწყობისათვის ბოლო პერიოდში გარკვეული
ნაბიჯები გადადგმულია, მაგალითად:
 2010 წლის ბოლოს მიღებულ იქნა „საქართველოს
კანონი საინფორმაციო ტექნოლოგიური ზონების
შესახებ“, რომლის მიზანი იყო სხვადასხვა სა
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გადასახადო შეღავათების დაწესებით ინვეს
ტიციების მოზიდვა და მიმზიდველი გარემოს
შექმნა იმ პირებისათვის, რომლებიც ეკონომიკურ
საქმიანობას განახორციელებენ საინფორმაციო
ტექნოლოგიების სფეროში. მაგალითად, კანონის
მიხედვით არ იბეგრება ვირტუალური ზონის პირის
მიერ შექმნილი საინფორმაციო ტექნოლოგიების
საქართველოს ფარგლებს გარეთ მიწოდებით
მიღებული მოგება;
 2011 წელს საქართველოს ტექნიკურ უნი
ვერ
სიტეტში ჩამოყალიბდა საინფორმაციო ტექ
ნო
ლოგიების ტექნოპარკი. მისი მიზანია, საინ
ფორმაციო ტექნოლოგიების დარგში არსებული
იდეების გენერირება და განხორციელების ხე
ლშეწყობა. ტექნოპარკის საქმიანობაში ჩარ
თულ სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ გამო
იგონონ და განახორციელონ იდეები და გახდნენ
კომერციულად წარმატებული IT პროექტის მფლო
ბელები. თავის მხრივ ტექნიკური უნივერსიტეტი
IT ტექნოპარკის მონაწილეებს IT პროდუქტების
შექმნის პრაქტიკული ჩვევებითა და ცოდნით
უზრუნველყოფს;ასევე, ჩართავს მათ კომერციული
დაკვეთის შესრულების პროცესში;
 საქართველოში დაფუძნდა პირველი კერძო
ვენჩურული ფონდი, რომლის ძირითადი მიზანი
საქართველოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების
სივრცეში ნოვაციური იდეებისა და პროექტების
დაფინანსებაა;
 2014 წელს ეკონომიკის სამინისტროსთან
შე
იქმნა
საქართველოს
ინოვაციებისა
და
ტექნოლოგიების სააგენტო, რომლის საქმიანობის
მიზანია ქვეყანაში ცოდნასა და ინოვაციებზე
დაფუძნებული ეკონომიკის მშენებლობა. ასევე
როგორც ცნობილია ოქროყანაში იგეგმება მა
ღალი ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების გან
ვითარების ცენტრის (ტექნოლოგიური პარკი)
აშენება. ტექნოპარკში განთავსებული იქნება მა
ღალტექნოლოგიური ლაბორატორიები, საერ
თა
შორისო და ადგილობრივი კომპანიების
ტრე
ნინგ ცენტრები, აქსელერატორები, შოუ-რუ
მები, ინკუბატორები, co-working ცენტრი, სა
კონფერენციო დარბაზი, მწვანე ზონა და სხვა.
მიუხედავად ზემოაღნიშნული პროექტების განხორ
ციელებისა, მიგვაჩნია, რომ ეს არ არის საკმარისი
და ამ მიმართულებით უნდა გაგრძელდეს აქტიური
მუშაობა. ცოდნასა და ინოვაციებზე დაფუძნებული
ეკონომიკის მშენებლობა გრძელვადიანი პროცესია,
რომლის ხელშესახები შედეგები, გააზრებული და
ეფექტური პოლიტიკის გატარების შემდგომ, ქვეყანამ
შესაძლოა იხილოს მხოლოდ 10-15 წლის შემდგომ.
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პირველ რიგში აუცილებელია განათლების სისტემის
(მათ შორის როგორც მაღალტექნოლოგიური ასე
ვე სამეწარმეო დარგების) გაძლიერება და დახ
ვეწა, მაღალტექნოლოგიური ცოდნის იმპორტი.
საჭიროა ყველა წამყვანი უნივერსიტეტისა და კვ
ლევითი ლაბორატორიის ჩართვა ტექნოპარკების
განვითარებაში. საერთაშორისო გამოცდილება ასევე
აჩვენებს, რომ ქვეყანაში მაღალი ტექნოლოგიის
განვითარებისათვის აუცილებელია, მაგრამ არ არის
საკმარისი მხოლოდ საგადასახადო შეღავათე
ბის
დაწესება ან/და სტარტაპ კომპანიების შენობით
და სხვა ინფრასტრუქტურული ელემენტებით უზრუ
ნველყოფა. ტექნოპარკი უპირველეს ყოვლისა არის
გამართული ეკოსისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს
ინოვაციური იდეების გენერირებას და მათ
კომერციალიზაციას. ამისათვის კი უნდა არსებობდეს
შესაბამისი მაღალ
კვალიფიცირებული კადრები.
ასევე მნიშვნელოვა
ნია გათვალისწინებულ იქნას
ინტელექტუალური სა
კუთრების დაცვის საკითხები.
საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებასთან
ერთად ტექნოპარკის არეალში უნდა მოექცეს სხვა
მაღალტექნოლოგიური დარგებიც, რომლის სწრაფი
განვითარების პერსპექტივაც საქართველოს გააჩნია.
არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით საწყის
ეტაპზე შესაძლებელია განვითარებული ქვეყნებიდან
ტექნოლოგიების შემოტანა, ადაპტაცია და შესაბამი
სი პროდუქტების წარმოების დაწყება (შედარებით მა
რტივ ფუნქციაზე ორიენტაცია).
ტექნოპარკებში უნდა შეიქმნას ისეთი სამარ
თ
ლებრივი და მატერიალურ ტექნიკური ბაზა, რომელიც
დაეხმარება კომპანიებს კონკურენტულ გარემოში
შეარჩიოს ახალი ტექნოლოგიებისა და ტექნიკის
წა
რმოების პროექტები, მომზადდეს ადამიანური
რესურსი, რომელიც ორიენტირებული იქნება მე
წარმეობასა და ახალ ტექნოლოგიებზე, ჩატარდეს
გამოყენებითი მეცნიერული კვლევები, რის შემდეგაც
მოხდება შექმნილი ტექნოლოგიების წარმოება.
ყოველივე ამის შედეგად უნდა ჩამოყალიბდეს ისეთი
ინოვაციური გარემო, რომელიც უზრუნველყოფს
ახალი იდეების გარდაქმნას წარმოებისათვის გან
კუთვნილ ფართო მოხმარების პროდუქტებად, რო
მელიც კონკურენტუნარიანი იქნება საერთაშორისო
ბაზარზე.
დასარულს შეიძლება ითქვას, რომ ინოვაციური
სტრუქტურების ფორმირება, რომლებიც უზრუნ
ველყოფენ ისეთი პირობების შექმნას, რომლებიც
დააინტერესებთ ინოვაციური პროცესების მსოფლიო
ლიდერ კომპანიებს, ხელს უწყობს ქვეყნის ეკო
ნომიკურ და პროფესიულ განვითარებას.
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