
Sự Bành trướnG của nhữnG 
“thUnG LŨnG SiLicon” 

thUật nGữ “thUnG LŨnG SiLicon” được hiểU Là nơi nUÔi dưỡnG 
Khả nănG đổi Mới cÔnG nGhệ, ươM tạo Phát Minh, tạo ra nhữnG 
Sản PhẩM cÔnG nGhệ và có Khả nănG Liên Kết dễ dànG với nhữnG 
“thUnG LŨnG SiLicon” Khác, trở thành Một hệ thốnG để nhữnG ý 
tưởnG được ứnG dỤnG, hình thành MÔi trườnG Kinh doanh nănG 
độnG và nhạy Bén. nGày nay, MÔ hình “thUnG LŨnG SiLicon” đanG 
được nhân rộnG trên PhạM vi toàn cầU. rất nhiềU QUốc Gia đềU 
MonG MUốn có được Một “thUnG LŨnG SiLicon” cho riênG Mình.
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BanGaLorE - thUnG LŨnG SiLicon 
thứ 2 thế Giới 

Bangalore được coi là trung tâm công 
nghệ của ấn độ và được ghi nhận là 
thành phố dẫn đầu thế giới về đổi mới 
công nghệ, vượt trên cả nhiều thành 
phố của Mỹ, nhật và đông nam á. nơi 
đây đã trở thành ngôi nhà của nhiều 
công ty đa quốc gia. vậy điều gì đã làm 
cho Bangalore được coi là “thung lũng 
silicon” thứ 2 thế giới ? đó chính là công 
nghệ thông tin và công nghiệp phần 
mềm. theo đánh giá, thành phố công 
nghệ này đóng góp khoảng 36% trong 
tổng xuất khẩu phần mềm của ấn độ.

với nguồn tài nguyên nhân lực khổng 
lồ, nhiều công ty đa quốc gia đổ xô về 
đây xây dựng đại bản doanh của mình, 
tiến hành hàng loạt các hoạt động 

nghiên cứu và Phát triển. Không chỉ có 
những “ông lớn” như iBM, Microsoft, 
intel, hP, EMc, Google, trilogy, cisco, 
dell, yahoo, netapp, covansys, Sun, 
adobe…mà cả những công ty của ấn 
độ như tcS, infosys, Wipro cũng xúc 
tiến xây dựng những trung tâm nghiên 
cứu và Phát triển.

Khoảng hơn 250 công ty đa quốc gia 
công nghệ cao và 1500 công ty phần 
mềm đóng đô ở Bangalore đã thu hút 
một lượng lớn tài năng ấn độ với điều 
kiện làm việc và mức lương hấp dẫn. 
ngày càng nhiều những tài năng công 
nghệ thông tin của ấn độ ở khắp nơi 
trên thế giới trở về Bangalore làm việc. 
ước đoán, có khoảng 40% tài năng 
công nghệ thông tin ấn độ tập trung ở 
trung tâm công nghệ này.

công nghệ thông tin luôn là lĩnh vực có 
tốc độ phát triển nhanh nhất ấn độ và 
đã góp phần tăng tốc nền kinh tế quốc 
gia. nguyên thủ tướng ấn độ atal Bihari 
vajpayee từng tuyên bố “ấn độ sẽ trở 
thành siêu cường về công nghệ thông 
tin và đi đầu trong kỷ nguyên công 
nghệ thông tin”. chính vì vậy, ngay từ 
ban đầu, chính phủ ấn độ đã đầu tư 
xây dựng những trung tâm đào tạo và 
nghiên cứu về công nghệ thông tin để 
cung cấp nguồn nhân lực, đồng thời thu 
hút những nhà đầu tư nước ngoài đến 
đóng đô ở đây. chương trình Phát triển 
Liên hợp Quốc (UndP) đã xếp Bangalore 
vào một trong bốn trung tâm công nghệ 
tốt nhất thế giới.

Z-ParK : trUnG tâM Kinh tế tri thức 

Z-Park (Zhongguancun Science Park) 

>> Bangalore - thung lũng Silicon  của ấn độ

>> Một góc Z-Park
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được mệnh danh là công viên khoa học 
Stanford của trung Quốc. cũng giống 
như thung lũng Silicon của Mỹ, Z-Park 
là sản phẩm của sự phát triển nền kinh 
tế thị trường. chính phủ trung Quốc coi 
đây như là một nơi thử nghiệm sự tự do 
hóa nền kinh tế quốc gia, và tạo môi 
trường thuận lợi cho triển khai những 
dự án mạo hiểm công nghệ cao. Z-Park 
là khu công nghệ cao lớn và lâu đời nhất 
trong tổng số hơn 53 khu công nghệ 
cao quốc gia của trung Quốc. thực tế, 
đây là một khu liên hợp gồm 7 công 
viên và bao phủ hơn 100 km2. ngày nay, 
Z-Park là đại bản doanh của hơn 18.000 
công ty, trong đó có hơn 15.000 công 
ty nước ngoài. có thể thấy những công 
ty máy tính hàng đầu của trung Quốc 
như Founder, Legend cũng như nhiều 
tập đoàn nước ngoài như Microsoft, 
Siemens, nEc, Goolge, adobe...đang 
hiện diện ở đây. 

ngay kề Z-Park là những viện nghiên 
cứu và trường đại học danh tiếng như 
đại học thanh hoa, đại học Bắc Kinh và 

viện Khoa học Quốc gia trung Quốc. 
trong khuôn viên của khu công nghệ 
cao này, những tòa nhà mới được xây 
dựng với phương tiện nghiên cứu hiện 
đại sẽ hình thành nên vườn ươm công 
nghệ hàng đầu thế giới. 

những tập đoàn đa quốc gia và những 
công ty đại lục đã tiến hành xây dựng 
hàng loạt trung tâm nghiên cứu và Phát 
triển biến Z-Park trở thành trung tâm 
kinh tế tri thức số một của trung Quốc. 
các hoạt động nghiên cứu và Phát triển  
trong nhiều lĩnh vực đã và đang tạo ra 
những công nghệ mới và sản phẩm 
cung cấp cho thị trường toàn cầu. tổng 
thu nhập của Z-Park có thể đạt trăm tỷ 
USd mỗi năm. 

trong tương lai, khu công nghệ cao 
này đang hướng tới trở thành công viên 
khoa học và công nghệ hàng đầu thế 
giới. 

dUBLin - cÔnG viên cÔnG nGhệ 
của châU âU

dublin được coi là trái tim kinh tế của 

ireland và viên ngọc của châu âu. ngày 
nay, thành phố này không chỉ là trung 
tâm tài chính, thương mại mà còn là đại 
bản doanh của công nghiệp công nghệ 
cao. chính điều này đã làm cho ireland 
vươn lên trở thành nước xuất khẩu phần 
mềm lớn thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ. 
thế giới đã biết đến quốc gia này như là 
“thung lũng silicon” của châu âu. 

trong khi rất nhiều công ty đang chuyển 
ra ngoài lãnh thổ châu âu, thì ngược lại, 
cũng có nhiều “ông lớn” chuyển đến 
đóng đô ở dublin như intel, Google, 
yahoo, eBay, amazon… và tạo cho 
ireland nhiều dấu ấn đặc sắc của công 
nghệ cao. đây là một nơi vừa mới mẻ 
nhưng đầy hấp dẫn đối với những công 
ty đa quốc gia, 7 trong số 10 công ty 
công nghệ lớn nhất thế giới đã hiện 
diện ở đây. có hơn 1000 công ty đa 
quốc gia đang hoạt động ở ireland, 
trong đó khoảng một nửa là các công 
ty Mỹ, và khoảng một phần ba số công 
ty tiến hành Phát triển. hiện tại cũng có 
khoảng hơn 200 công ty nước ngoài 

Khoa học &  Phát triển

>> toàn cảnh thung lũng Silicon của hoa Kỳ

>>Một góc dublin
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hoạt động trong lĩnh vực it (information 
technology) ở ireland thu hút trên 
100.000 lao động. 

Phần lớn các công ty đa quốc gia sử 
dụng ireland như là cơ sở ở châu âu 
của họ. chính điều này đã giúp ngành 
công nghiệp công nghệ thông tin ở đây 
tăng trưởng nhanh chóng. hiện tại, intel 
là nhà sử dụng lao động tư nhân lớn 
nhất ở ireland với hơn 5500 nhân viên. 
Google cũng chọn dublin là cơ quan 
đầu não của họ ở châu âu và đây cũng 
là hoạt động lớn nhất của tập đoàn này 
bên ngoài nước Mỹ với đội ngũ nhân 
viên đến từ hơn 40 nước.

dublin đang hưng thịnh và đầy kiêu 
hãnh về tốc độ tăng trưởng trong xuất 
khẩu và GdP lớn hơn bất cứ một quốc 
gia châu âu nào khác. Lượng vốn đầu tư 
mạo hiểm lên đến 0,04% GdP của nước 
này. dublin tiếp tục tỏa sáng và tự tin 
để biến ireland trở thành “thung lũng 
Silicon” của châu âu.

cÔnG viên Khoa học hSinchUn

thường được ví von là “thành phố của 
gió” và nổi tiếng với những đặc sản như 
thịt băm viên và mì gạo, hsinchu nổi 
nên mạnh mẽ với công viên Khoa học 
hsinchu (hSP) - "thung lũng Silicon" 
của đài Loan. công viên khoa học này 
được xây dựng vào năm 1980, bao phủ 
1100 ha và ngày nay trở thành ngôi 
nhà lớn của gần 400 công ty công nghệ 
cao. những lĩnh vực tập trung chủ yếu ở 
công viên Khoa học hsinchu (hSP) bao 
gồm bán dẫn, máy tính, viễn thông và 
công nghiệp quang điện tử. ngoài ra, 
nơi đây còn là trụ sở của nhiều công 
ty công nghệ sinh học và y dược. Lân 
cận công viên này bao gồm những viện 
nghiên cứu và trường đại học thanh thế 
như viện nghiên cứu công nghệ công 
nghiệp (itri), đại học Quốc gia thanh 
hoa, đại học Quốc gia chiao tung là nơi 
cung cấp nguồn nhân lực dồi dào cho 
công viên khoa học.

ngày nay, hSP được coi là một trong 
những địa điểm quan trọng nhất thế 
giới trong lĩnh vực chế tạo các linh kiện 

bán dẫn, và là ngôi nhà của hai nhà sáng 
lập ngành bán dẫn đứng đầu thế giới là 
tSMc và UMc. những công ty như PS và 
aSE đang tạo ra những tiến triển lớn lao 
trong việc sản xuất ra những chip điện tử 
dùng trong máy tính, điện thoại di động 
và tự tin chiếm lĩnh thị trường bán dẫn 
thế giới trị giá trên 200 tỷ USd. nhiều 
tập đoàn lớn như iBM, dell, compad, 
texas instrument đang là những khách 
hàng đặt mua những sản phẩm công 
nghệ thông tin của đài Loan.

tốc độ tăng trưởng trung bình hàng 
năm của hSP đạt 6,49%. với những 
thành quả đạt được, hSP đã đóng một 
vai trò quan trọng thúc đẩy nền kinh tế 
của đài Loan hơn 20 năm qua và trở 
thành mô hình công viên khoa học kiểu 
mẫu toàn cầu. 

Minh  PhươnG
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