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CÁC CHỮ VIẾT TẮT 
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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Thế giới vừa trải qua một cuộc khủng hoảng tồi tệ. Những tác 

động của suy thoái kinh tế sẽ có ảnh hƣởng toàn cầu trong những năm 

tới. Cuộc khủng hoảng này đã buộc các nƣớc phải tìm ra những nguồn 

lực tăng trƣởng mới và bền vững hơn. Trong khi kinh tế đang trên con 

đƣờng hồi phục chậm chạp thì chúng ta lại phải sẵn sàng đối phó với 

những thách thức lớn lao. Những áp lực môi trƣờng làm biến đổi khí 

hậu đã gây ra những thảm họa thiên nhiên khốc liệt, hạn hán và lũ lụt 

ngày càng trở nên nghiêm trọng ở các vùng trên thế giới, Việt Nam 

nằm trong số các quốc gia bị ảnh hƣởng nặng nề. Bệnh dịch  lan nhanh 

hơn trên quy mô toàn cầu. Tuổi thọ kéo dài tạo ra áp lực lớn hơn đến 

năng lực của các hệ thống an sinh đáp ứng các nhu cầu của dân số già 

hóa. 

Tất cả những thách thức trên đều mang tính toàn cầu với sự cảm 

nhận rằng chúng sẽ tác động đến tất cả các nƣớc, không phụ thuộc vào 

mức thu nhập hay vị trí địa lý. Tính chất toàn cầu của chúng còn thể 

hiện ở quy mô của vấn đề vƣợt quá năng lực của một quốc gia, đòi hỏi 

sự hợp tác của tất cả các nƣớc.  

Đổi mới sáng tạo ngày càng đƣợc xem là yếu tố vô cùng quan 

trọng cho tăng trƣởng kinh tế bền vững và đối phó hiệu quả với những 

thách thức này. Nó sẽ là một trong những chìa khóa để vƣợt qua suy 

thoái và đƣa các nƣớc trở lại hành trình tăng trƣởng bền vững và thông 

minh hơn. 

Cuốn sách Khoa học và công nghệ thế giới-xu thế đổi mới sáng tạo 

gồm 3 phần. Phần 1 giới thiệu hiện trạng hoạt động nghiên cứu và phát 

triển của thế giới với những xu thế hiện nay và trong tƣơng lai. Phần 2 

tập trung trình bày những xu thế trong đổi mới sáng tạo và sử dụng tri 

thức cũng nhƣ đối phó với những thách thức xã hội và toàn cầu thông 
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qua đổi mới. Phần 3 giới thiệu những dự báo phát triển các công nghệ 

chủ chốt có ảnh hƣởng đến xã hội trong vài thập kỷ tới. Những vấn đề 

này giúp bạn đọc có thể phần nào nắm bắt đƣợc hiện trạng và tƣơng lai 

của khoa học và công nghệ trên thế giới góp phần xây dựng hƣớng đi 

cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của nƣớc nhà. 

 

CỤC THÔNG TIN  

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 
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CHƢƠNG 1 

HIỆN TRẠNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN 

Thế giới đang đứng ở ngã ba đường, các nền kinh tế đang hồi phục chậm 

chạp sau đợt khủng hoảng kinh tế nặng nề nhất kể từ cuộc Đại Suy thoái. 

Trong khi đó, cạnh tranh quốc tế từ những gương mặt mới đang đe dọa vị thế 

lãnh đạo của các nền kinh tế đã tồn tại từ lâu. Áp lực môi trường đặt ra câu hỏi 

về sự bền vững của các mô hình phát triển hiện tại. Tuổi thọ được kéo dài hơn 

cũng tạo ra áp lực lớn hơn lên các hệ thống y tế để đáp ứng các nhu cầu của 

dân số lão hóa. Tất cả các thách thức này đều mang tính toàn cầu. Với sự cảm 

nhận rằng chúng sẽ tác động đến tất cả các nước, không phụ thuộc vào mức thu 

nhập hay vị trí địa lý. Nhưng tính chất toàn cầu của chúng còn thể hiện ở chỗ 

quy mô của vấn đề vượt quá năng lực của bất kỳ một quốc gia riêng lẻ nào và 

đòi hỏi sự hợp tác của tất cả các quốc gia. 

Càng ngày, người ta càng nhận thấy rằng đổi mới là phần vô cùng quan 

trọng để đối phó hiệu quả với những thách thức này. Nó sẽ là một trong những 

chìa khóa để vượt qua suy thoái và đưa các nước trở lại hành trình tăng trưởng 

bền vững - và thông minh hơn. 

1.1. Khái quát hoạt động nghiên cứu và đổi mới trên thế giới 

NC&PT trong khủng hoảng kinh tế 

Kinh tế thế giới đang phục hồi chậm chạp sau sự xuống dốc trầm trọng 

nhất kể từ Đại suy thoái. Để có thể vươn lên từ suy thoái và đưa các nước trở 

lại hành trình tăng trưởng bền vững sẽ cần phải có sự đổi mới liên tục. Tuy 

nhiên, việc cung cấp tài chính cho đổi mới trở nên khó khăn hơn trong nền kinh 

tế đi xuống, khi cả các dòng tiền mặt lẫn quỹ đầu tư đều co lại. 

Các số liệu trên thị trường chứng khoán Mỹ gợi ý rằng các công ty đã 

giảm đáng kể đầu tư vào NC&PT do hậu quả của khủng hoảng. Các công ty 

đăng ký trên thị trường chứng khoán Mỹ báo cáo giảm 6,6% chi tiêu NC&PT 

của họ trong quý đầu năm 2009, với sự tăng nhẹ trong quý tiếp theo. 
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NC&PT trong một số lĩnh vực thuộc ngành công nghệ thông tin và truyền 

thông (CNTT-TT) dường như bị tác động khá nặng nề. Trong quý 2 năm 2009, 

ngành công nghiệp bán dẫn và dịch vụ và thiết bị thông tin lần lượt giảm 12,9 

và 11,3% trong NC&PT so với cùng thời kỳ năm trước. Tuy nhiên, trong 

ngành chế tạo máy tính và các dịch vụ máy tính, sự suy giảm có nhẹ hơn, ở 

mức -5% trong quý đầu năm 2009 sau đó lại tăng nhẹ vào quý thứ hai. 

Vốn mạo hiểm trong khủng hoảng kinh tế 

Vốn đầu tư mạo hiểm là một nguồn tài chính chủ yếu cho các công ty 

công nghệ mới. Nó đóng vai trò tối quan trọng trong việc thúc đẩy những đổi 

mới cơ bản và là một trong những yếu tố đánh giá doanh nghiệp. 

Trong năm 2008, nước Mỹ chiếm tới 49% tổng đầu tư vốn mạo hiểm vào 

các nước trong OECD. Anh là một nước khác có tỷ lệ này vượt quá 10% tổng 

đầu tư mạo hiểm vào các nước OECD. Đan Mạch và Luxembua có cường độ 

đầu tư vốn mạo hiểm cao nhất, tương đương gần 0,3% GDP. Các nước khác có 

cường độ đầu tư mạo hiểm cao là Phần Lan- 0,23% GDP và Anh – 0,21% 

GDP. 

Bong bóng Internet đầu thập kỷ 2000 đã cho thấy rằng vốn mạo hiểm rất 

nhạy cảm với sự xuống dốc kinh tế. Tổng vốn mạo hiểm của Mỹ đã giảm 

khoảng 42% chỉ trong một quý đầu năm 2001. Đến cuối quý đầu năm 2003, 

đầu tư mạo hiểm đã giảm đến 85% so với năm 2000. 

Ở thời điểm mà việc tiếp cận tín dụng ngân hàng và tài chính từ thị trường 

chứng khoán bị thắt chặt, vốn mạo hiểm càng trở nên khan hiếm do các nhà 

đầu tư mạo hiểm chờ đợi cho khủng khoảng qua đi. Ví dụ ở Mỹ, đầu tư mạo 

hiểm đã bắt đầu giảm vào đầu năm 2008. Trong quý 1 năm 2009 dã giảm 60% 

so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng nhẹ trong quý 2 năm 2009 còn quá nhỏ để 

có thể đảo ngược xu thế giảm này. 

Các công ty mới khởi sự và đầu tư vào hoạt động kinh doanh mới cũng 

chịu cảnh tương tự, với mức giảm lần lượt là 56% và 60% trong cùng thời kỳ. 

Các ngành công nghiệp viễn thông còn chịu mức giảm nặng nề hơn khi sự suy 

giảm bắt đầu vào quý 3 năm 2007 và vượt quá 80% vào cuối quý đầu năm 

2009. 

Trong công nghệ thông tin và các ngành công nghệ sinh học và y tế, suy 

giảm đầu tư mạo hiểm tương đương với mức chung với tỷ lệ tương ứng là 59% 

và 55%.  
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Tăng trƣởng NC&PT theo chu kỳ kinh doanh 

Chi phí NC&PT là một trong những thước đo được sử dụng rộng rãi nhất 

cho những nỗ lực đổi mới của các công ty và các quốc gia. Nó liên quan trực 

tiếp đến đổi mới qua các sản phẩm mới và các quy trình mới, và gián tiếp như 

là những đầu tư vào tri thức. 

Trong toàn khối OECD nói chung, NC&PT có xu hướng biến thiên lớn 

hơn so với GDP theo kỳ kinh doanh. Điều này cho thấy sự sụt giảm GDP do 

khủng hoảng hiện tại sẽ kéo theo sự giảm lớn hơn trong chi tiêu cho NC&PT. 

Sự sụt giảm này có ảnh hưởng khác nhau giữa các nước. Ảnh hưởng đến 

NC&PT từ chu kỳ kinh doanh thể hiện rõ nét nhất ở Hungary, CH Slovakia, Ba 

Lan và Tây Ban Nha với trung bình mỗi biến đổi về GDP đều kéo theo sự biến 

đổi lớn gấp hai đến ba lần trong NC&PT, trong giai đoạn 1981-2007. Điều này 

ám chỉ rằng tại các nước này, khủng hoảng hiện nay sẽ có tác động lớn đến 

NC&PT. Ở Đan Mạch, Nhật Bản và Mỹ, chi tiêu cho NC&PT biến động gần 

như tương ứng với GDP. Các nước Bỉ, Đức, Áo, Nauy và Anh đã duy trì được 

tốt hơn các mức NC&PT của họ theo chu kỳ kinh doanh. Nếu trạng thái này 

được duy trì thì tác động của khủng hoảng kinh tế lên NC&PT ở những nước 

này có khả năng sẽ được khống chế. 

Năm 2007, chi phí NC&PT trong khu vực OECD đạt 886,3 tỷ USD (tính 

theo sức mua tương đương - ppp), hay bằng khoảng 2,29% tổng GDP, Tổng 

chi tiêu nội địa cho NC&PT (GERD) đã tăng ổn định từ những năm 1980 mặc 

dù có chậm lại vào đầu thập kỷ 1990 và 2000. 

Cường độ NC&PT (tỷ lệ GERD/GDP) cũng là chỉ số tương đối ổn định: 

trong năm 2007 chỉ có 4 nước OECD (Phần Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thụy 

Điển) có cường độ NC&PT đạt trên 3%, mức trung bình của OECD là 2,3% 

còn của EU chỉ là 1,8%. 

Một số nền kinh tế khác cũng có mức chi lớn như GERD của Trung Quốc 

tương đương vào khoảng 11,5% GERD của OECD, còn cường độ NC&PT của 

Ixraen là 4,7%, cao hơn bất kỳ quốc gia OECD nào. 

NC&PT trong doanh nghiệp 

NC&PT trong doanh nghiệp (BERD) chiếm số lượng lớn trong hoạt động 

NC&PT ở các nước OECD, cả về thực hiện lẫn chi tiêu. Năm 2007, NC&PT 

được thực hiện trong khu vực doanh nghiệp đạt 616,8 tỷ USD (ppp hiện tại), 
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hay chiếm gần 70% tổng chi tiêu NC&PT. Mỹ chiếm khoảng 43% tổng chi tiêu 

doanh nghiệp cho NC&PT trong khu vực OECD. EU và Nhật Bản lần lượt 

chiếm 27% và 19%. 

Trong khoảng thời gian từ 1997 đến 2007, NC&PT trong doanh nghiệp 

khu vực OECD đã tăng 160 tỷ USD (ppp năm 2000). Mỹ chiếm tới gần 40% số 

gia tăng này, và Nhật Bản chiếm khoảng 20%. Năm 2007, BERD ở Trung 

Quốc đạt 74 tỷ USD (ppp hiện tại), hay bằng khoảng 45% BERD của EU, so 

với khoảng 7% ở 10 năm trước đó.  

Trong 3 khu vực chủ yếu của OECD, cường độ NC&PT trong doanh 

nghiệp (tỷ lệ chi tiêu NC&PT trên doanh thu) đã tăng từ giữa những năm 1990 

đến năm 2000. Kể từ đó, cường độ này tăng mạnh ở Nhật Bản (tới 3,7% năm 

2007), nhưng ổn định ở EU (khoảng 1,8%). Ở Mỹ, sau khi giảm đi vào đầu 

những năm 2000 (2,8% năm 2004), chỉ số này đã vượt lên tới 3,1% năm 2007. 

Các nước Bắc Âu có cường độ NC&PT doanh nghiệp cao hơn nhiều so với 

mức trung bình của OECD (2,4%), đặc biệt là Thụy Điển (4,5%) và Phần Lan 

(4,0%). 

NC&PT trong doanh nghiệp theo tỷ trọng công nghệ 

Các ngành công nghiệp chế tạo có thể được phân thành 4 nhóm theo tỷ 

trọng NC&PT, gồm công nghệ cao, trung bình cao, trung bình thấp và thấp. 

Trong khu vực OECD từ đầu thập kỷ 1990, các ngành công nghệ cao đã có tốc 

độ tăng trưởng trung bình cao hơn các ngành công nghiệp chế tạo khác, đặc 

biệt là ở giữa thập kỷ 1990 và cho đến khi bong bóng Internet vỡ tung vào năm 

2000. 

Trong năm 2006, các ngành công nghiệp công nghệ cao trong khu vực 

OECD chiếm tới trên 52% tổng NC&PT các ngành công nghiệp chế tạo. 

Chúng lên tới trên 67% tổng NC&PT trong công nghiệp chế tạo ở Mỹ, còn ở 

EU và Nhật Bản lần lượt là 45% và 42%. 

Chi tiêu NC&PT của ngành công nghiệp chế tạo ở Phần Lan, Hungary, 

Ai-len và Mỹ chủ yếu tập trung vào các ngành công nghiệp công nghệ cao 

(trên hai phần ba chi tiêu NC&PT trong các doanh nghiệp chế tạo). Các ngành 

công nghiệp công nghệ trung bình cao chiếm khoảng 60% chi tiêu NC&PT 

công nghiệp chế tạo ở CH Séc và Đức. Ôxtrâylia, Hy Lạp và Nauy là những 

nước duy nhất trong khối OECD có các ngành công nghiệp công nghệ trung 

bình thấp và thấp chiếm trên 30%. 
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 NC&PT trong doanh nghiệp theo quy mô công ty 

Các công ty quy mô vừa và nhỏ (DNVVN) đóng vai trò quan trọng trong 

đổi mới. Chúng là nguồn thay đổi công nghệ thường xuyên và tạo áp lực cạnh 

tranh lên các doanh nghiệp lớn, luôn phải ra sức đổi mới để duy trì ưu thế hàng 

đầu về công nghệ của họ. Sự thắt chặt tín dụng do khủng hoảng hiện nay 

dường như tác động nghiêm trọng lên các DNVVN (có dưới 250 lao động), bởi 

khả năng tiếp cận tài chính hạn chế của nhóm doanh nghiệp này . 

Suy thoái dường như cũng tác động mạnh hơn lên NC&PT doanh nghiệp 

ở các nền kinh tế nhỏ hơn trong OECD, nơi có tỷ trọng NC&PT do các 

DNVVN thực hiện thường lớn hơn so với ở các nền kinh tế lớn. 

Ngân sách NC&PT của chính phủ 

Chính sách công có thể đóng vai trò quan trọng trong định hướng các nỗ 

lực đổi mới hướng tới giải pháp cho các thách thức toàn cầu. Những phân bố 

ngân sách NC&PT của chính phủ (GBAORD) biểu thị mức độ quan trọng 

tương đối của các mục tiêu kinh tế xã hội khác nhau, như quốc phòng, y tế và 

môi trường trong chi tiêu NC&PT công. 

Ngân sách NC&PT của chính phủ tính theo tỷ lệ phần trăm GDP đạt mức 

cao nhất ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Mỹ. Ở Mỹ, quốc phòng chiếm tới 

57% tổng ngân sách NC&PT của chính phủ năm 2008. Pháp đứng thứ hai với 

khoảng 30%, sau đó là Anh với 24%. Thụy Điển và Tây Ban Nha cũng có ngân 

sách NC&PT quốc phòng khá cao (trên 10% GBAORD), mặc dù tỷ lệ tương 

đối đã giảm nhẹ trong những năm gần đây. 

Cùng với Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, Đan Mạch và Ai-xơ-len có ngân 

sách NC&PT dành cho các chương trình dân sự lớn nhất tính theo tỷ trọng 

GDP năm 2008. 

Ở nhiều nước, GBAORD không tăng theo tỷ lệ thuận với GDP. Trong khu 

vực OECD, Tây Ban Nha hiện dẫn đầu về GBAORD theo tỷ trọng GDP, ở 

mức 1,08% năm 2007. Mỹ và Bồ Đào Nha là những nước OECD khác có tỷ lệ 

này vượt quá 1%. Ai-xơ-len đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể trong tỷ lệ 

GBAORD trên GDP trong những năm gần đây (từ 1.4% năm 2005 xuống 0.9% 

năm 2008), chủ yếu do GDP tăng mạnh. 

Trong khu vực OECD từ năm 2000 đến 2006, ngân sách của chính phủ 

dành cho NC&PT trung bình hàng năm tăng thực tế là 3,8%. Tại Luxămbua, 
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ngân sách dành cho NC&PT của chính phủ tăng trên 20% mỗi năm trong giai 

đoạn từ năm 2000 đến 2007. Cả Tây Ban Nha và Ai-len đều có tốc độ tăng 

trưởng vượt quá 10% mỗi năm từ 1998. Pháp là nước duy nhất trong OECD có 

ngân sách chính phủ dành cho NC&PT giảm về giá trị thực tế trong thập kỷ 

qua, vào khoảng 0,4% mỗi năm.  

Tăng trưởng GBAORD trong khu vực EU27 là khiêm tốn nhất, trung bình 

2,4% mỗi năm kể từ 1998, so với 2,9% ở Nhật Bản và 4,2% ở Mỹ. 

Tài trợ chéo công - tư cho NC&PT  

Nghiên cứu công và doanh nghiệp là những đầu vào bổ sung lẫn nhau cho 

đổi mới. Nghiên cứu trong khu vực doanh nghiệp liên quan chặt chẽ với việc 

tạo ra các sản phẩm và các công nghệ sản xuất mới, nhưng nghiên cứu công có 

ý nghĩa quan trọng trong việc tài trợ và thực hiện các hoạt động nghiên cứu cơ 

bản không phải ngay lập tức dẫn tới lợi nhuận thương mại. Nghiên cứu công 

cũng hỗ trợ nghiên cứu trong khu vực doanh nghiệp thông qua những tác động 

lan tỏa kiến thức. 

Dòng tài chính trực tiếp giữa chính phủ và doanh nghiệp cho NC&PT là 

những tương tác một chiều giữa chính phủ và doanh nghiệp trong khoa học và 

đổi mới. Trung bình khoảng 7% NC&PT thực hiện trong khu vực doanh 

nghiệp được tài trợ bởi các quỹ trực tiếp của chính phủ. Tỷ lệ này có xu hướng 

giảm ở hầu hết các nước trong những năm gần đây. Tuy nó vẫn rất lớn ở LB 

Nga (55%) nhưng dưới 15% ở tất cả các nước OECD. Mô hình này nhất quán 

với việc tăng cường sử dụng các công cụ chính sách kích thích đổi mới, như 

khuyến khích thuế NC&PT.  

Cũng như vậy, doanh nghiệp tài trợ một phần quan trọng những NC&PT 

được thực hiện trong các khu vực đại học và viện nghiên cứu của chính phủ, 

với tỷ lệ trung bình trong khu vực OECD là 5,3% năm 2006. Tỷ lệ này có xu 

hướng tăng lên tại khoảng một nửa số nước khối OECD: ở các nước EU 27, 

các công ty cấp tài chính cho 7,4% tổng NC&PT thực hiện trong các viện 

nghiên cứu công và các trường đại học, so với tỷ lệ 3,2% ở Mỹ và 2,2% ở Nhật 

Bản. Ai-len, Mêhico và Bồ Đào Nha có tỷ lệ NC&PT do doanh nghiệp tài trợ 

được thực hiện trong khu vực công thấp nhất . 

Trong thập kỷ qua, tỷ lệ NC&PT do doanh nghiệp tài trợ được thực hiện 

trong khu vực chính phủ và trường đại học đã tăng đáng kể ở Đức, Hungary, 
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Ixraen và Nga. Xu hướng ngược lại diễn ra ở Ai-len, Mehico, Slovenia và Nam 

Phi. Mặc dù có tăng ở nhiều nước, doanh nghiệp vẫn chỉ tài trợ chưa đến 8% 

NC&PT được thực hiện tại các viện nghiên cứu công và trường đại học ở phần 

lớn các nền kinh tế lớn trong OECD. 

Công cụ thuế đối với NC&PT 

Chính sách giảm thuế NC&PT được sử dụng rộng rãi ở các nước OECD 

như là cách gián tiếp khuyến khích chi tiêu NC&PT của doanh nghiệp. Biện 

pháp thuế đặc biệt cho các chi tiêu NC&PT bao gồm xóa ngay lập tức các 

khoản thuế NC&PT hiện hành và các hình thức giảm thuế khác, như khấu trừ 

thuế hay các khoản chi tiêu trong thu nhập chịu thuế. Những miễn thuế khấu 

hao là hình thức thứ ba. 

Năm 2008, có 21 nước OECD áp dụng khấu trừ thuế NC&PT, so với 18 

nước năm 2004. Đây là biện pháp ngày càng được sử dụng phổ biến tại các 

nước. Pháp và Tây Ban Nha đưa ra những trợ cấp lớn nhất và không phân biệt 

giữa công ty lớn và nhỏ. Canađa và Hà Lan tiếp tục hào phóng với các hãng 

nhỏ hơn so với các hãng lớn. Các nền kinh tế mới nổi cũng đang thực thi các 

công cụ chính sách này để khuyến khích đầu tư NC&PT. Brazil, Ấn Độ, Nam 

Phi và Trung Quốc cũng tạo ra môi trường thuế cạnh tranh và phóng khoáng 

trong NC&PT. 

Các trợ cấp thuế cho NC&PT của các hãng lớn đã tăng lên đáng kể giữa 

khoảng 1999 và 2008 ở Pháp và Nauy, và ở mức độ thấp hơn ở Italia, Bồ Đào 

Nha, Anh, Bỉ và Nhật Bản. 

Cạnh tranh trong nền kinh tế thế giới 

Thƣơng mại quốc tế 

Giá trị thương mại quốc tế về hàng hóa và dịch vụ phản ánh mức độ hội 

nhập của một nước trong nền kinh tế thế giới. Các nước nhỏ nói chung hội 

nhập lớn hơn; xuất khẩu của họ có xu hướng giới hạn trong một số ngành và họ 

cần nhập khẩu nhiều hàng hóa và dịch vụ hơn để thỏa mãn các nhu cầu trong 

nước so với các nước lớn. Tuy nhiên, quy mô không phải là yếu tố duy nhất 

quyết định mức độ hội nhập thương mại. Các yếu tố khác giúp giải thích những 

khác biệt giữa các nước: địa lý, lịch sử, văn hóa, chính sách (thương mại), cấu 

trúc của nền kinh tế (đặc biệt là tỷ trọng các dịch vụ phi thương mại), tái xuất 

khẩu và sự tồn tại của các hãng đa quốc gia (thương mại nội hãng). 
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Tỷ lệ trung bình giữa xuất nhập khẩu trên GDP, theo giá năm 2007, đã 

tăng trong giai đoạn 1997-2007 ở tất cả các nước trong OECD. Năm 2007, tỷ 

lệ này là trên 160% ở Luxembua và rất cao ở Bỉ, Slovakia, Estonia, Hungary và 

CH Séc. Ngược lại, nó chỉ dưới 20% ở Nhật Bản, Mỹ và Brazil, một phần do 

quy mô kinh tế lớn của những nước này. 

Thông thường, thương mại quốc tế về hàng hóa là kênh chính cho hội 

nhập kinh tế. Tuy nhiên trong 20 năm qua, các hình thức giao dịch khác đã trở 

nên có ý nghĩa hơn (như đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư gián tiếp) khi 

các công ty tăng cường triển khai các chiến lược toàn cầu và những sự luân 

chuyển vốn được tự do hóa.  

Năm 2007, tỷ lệ trung bình giữa thương mại hàng hóa và GDP  trong khu 

vực OECD là 19,2%, tăng từ 17,3% năm 1997, một mức tăng tương tự như 

mức tăng tổng thương mại. Tỷ lệ này cao trên 60% ở Slovakia, Bỉ, CH Séc, 

Hungary và Estonia. Theo tỷ lệ trên GDP năm 2007, thương mại dịch vụ trung 

bình trong OECD chỉ chiếm khoảng 5,4% GDP. 

Luxembua và Ai-len là 2 nước có giá trị cao nhất. Tại Luxembua, các dịch 

vụ tài chính đóng vai trò chủ đạo trong xuất khẩu, và ở Ai-len, các khoản thanh 

toán công nghệ là một thành phần rất quan trọng trong tổng giá trị xuất khẩu. 

Thƣơng mại quốc tế theo tỷ trọng công nghệ 

Hàng hóa công nghệ cao là một trong những thành phần sôi động nhất của 

thương mại quốc tế trong thập kỷ qua. Khả năng cạnh tranh của một quốc gia 

trong các thị trường công nghệ cao do vậy có ý nghĩa quan trọng đối với tính 

cạnh tranh tổng thể của quốc gia đó trong nền kinh tế thế giới. Một phân tích 

về xu hướng hàm lượng công nghệ cho thấy rằng trong OECD, thương mại 

trong chế tạo chủ yếu được vận hành bởi các ngành công nghiệp công nghệ cao 

trong nửa cuối thập kỷ 1990 đến đầu năm 2005. Trong năm 2001, sự xuống 

dốc của thương mại công nghệ thông tin và truyền thông đã ảnh hưởng đến 

thương mại trong hầu hết các ngành công nghiệp, nhưng sự phục hồi cũng 

được lập lại khá nhanh chóng. Từ năm 2005, giá trị thương mại trong chế tạo 

công nghệ cao đã bắt đầu chậm lại. Năm 2007, nó ở vị trí cùng mức với chế tạo 

công nghệ trung bình thấp. Trong thời gian đó, thương mại các sản phẩm chế 

tạo công nghệ trung bình thấp đã tăng mạnh. Sự gia tăng đáng kể về giá trị 

thương mại trong hàng hóa chế tạo công nghệ trung bình thấp một phần là do 

những gia tăng lớn trong giá hàng tiêu dùng đối với các sản phẩm dầu, dầu mỏ 
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và kim loại cơ bản, nhất là những kim loại cần cho chế tạo các hàng hóa công 

nghệ thông tin và truyền thông. Tuy nhiên, về mặt tỷ lệ, các sản phẩm chế tạo 

công nghệ trung bình thấp chỉ đứng thứ 3 và chiếm 20% tổng thương mại hàng 

chế tạo trong năm 2007, các sản phẩm chế tạo công nghệ cao và công nghệ 

trung bình cao lần lượt chiếm 23% và 39%.  

Chế tạo công nghệ cao đóng góp mạnh mẽ vào tăng trưởng của ngành chế 

tạo toàn cầu. Trong giai đoạn 1997 và 2007, xuất khẩu công nghệ cao đã tăng 

nhanh hơn nhiều so với xuất khẩu công nghệ trung bình cao ở hầu hết các 

nước, nổi bật là CH Slovakia, Ai-xơ-len và CH Séc, chúng cao gấp 1,5 lần giá 

trị xuất khẩu công nghệ trung bình cao. Xuất khẩu công nghệ cao tăng gần 30% 

ở Trung Quốc và khoảng 15% ở Braxin. 

Năm 2007, xuất khẩu đặc biệt hướng vào các sản phẩm chế tạo công nghệ 

cao và trung bình cao ở Ai-len, Nhật Bản, Hungary, Thụy sỹ, Mêhicô và Mỹ. 

Xuất khẩu của Trung Quốc cao hơn đáng kể mức trung bình của OECD, với 

xuất khẩu công nghệ cao và trung bình cao chiếm khoảng 60% tổng giá trị xuất 

khẩu hàng chế tạo công nghiệp. 

Cán cân thƣơng mại sản phẩm chế tạo theo tỷ trọng công nghệ 

Cán cân thương mại sản phẩm chế tạo thể hiện những điểm mạnh và yếu 

trong cấu trúc của nền kinh tế về mặt tỷ trọng công nghệ. Nó cho thấy một 

ngành công nghiệp hoạt động tốt (hay kém) trong tổng sản phẩm chế tạo và có 

thể sử dụng là một chỉ số về ưu thế cạnh tranh dựa trên sự chuyên biệt hóa 

thương mại của một nước. 

Năm 2007, chỉ có 11 nước OECD và 2 nước khác (Ixraen và Slovenia) 

cho thấy ưu thế so sánh trong thương mại các mặt hàng công nghệ cao. 

Giống như những năm trước, Thụy Sỹ đã có thặng dư thương mại trên 7%, 

theo sau là Ai-len với 5%. Thương mại trong các ngành công nghiệp công nghệ 

cao chiếm khoảng 3% tổng thương mại chế tạo ở Mỹ, Mêhicô và Hàn Quốc. Ở 

Ixraen và Slovenia, thặng dư thương mại lần lượt là 2% và 1%. Ưu thế tương 

đối của hầu hết các  nước trong thương mại các mặt hàng công nghiệp công 

nghệ cao ít thay đổi trong thời gian 1997 và 2007, mặc dù cũng có những ngoại 

lệ rõ rệt. Ai-xơ-len tăng 6 điểm phần trăm, Thụy Sỹ và Nam Phi tăng 4 điểm 

phần trăm và 2 điểm phần trăm ở Braxin. Cũng trong giai đoạn trên, Nhật Bản 

mất 3 điểm phần trăm còn Trung Quốc và Ấn Độ mất 3 điểm phần trăm. 

Trong giai đoạn 1997-2007, bức tranh có khác đối với thương mại trong 
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các ngành công nghiệp công nghệ trung bình cao. Cụ thể, thêm nhiều nước có 

ưu thế so sánh mạnh trong năm 2007. Như những năm trước, Nhật Bản dẫn đầu 

với thặng dư 15%, tiếp theo là Đức và Ai-len với thặng dư lần lượt là 7% và 

5%. Năm 2007, Slovenia là nước duy nhất ngoài OECD không chỉ có thặng dư 

tương đối mạnh với 2% trong thương mại các ngành công nghệ trung bình cao 

mà còn tăng 4 điểm phần trăm vào cán cân thương mại các ngành công nghiệp 

chế tạo. Trong giai đoạn 1997-2007, sự đóng góp của thương mại trong các 

ngành công nghiệp công nghệ trung bình cao đã tăng 13 điểm phần trăm ở 

Inđônêxia, 11 điểm phần trăm ở Thổ Nhĩ Kỳ và 6 điểm phần trăm ở Trung 

Quốc, mặc dù đóng góp của các ngành này vào cán cân tổng thương mại hàng 

hóa chế tạo vẫn có giá trị âm. Năm 2007, đa số cán cân thương mại chế tạo của 

các nước này dựa trên sự đóng góp dương của các ngành công nghiệp công 

nghệ thấp.  

Thƣơng mại quốc tế về các hàng hóa và dịch vụ CNTT-TT 

Hàng hóa và dịch vụ CNTT-TT nằm trong số những thành phần sôi động 

nhất của thương mại quốc tế trong thập kỷ qua. Thương mại toàn cầu về hàng 

hóa CNTT-TT (tổng giá trị xuất-nhập khẩu) mở rộng mạnh mẽ lên tới 3,7 

nghìn tỷ USD năm 2007. Tuy nhiên tỷ lệ giá trị thương mại CNTT-TT của 

OECD trong tổng thương mại CNTT-TT toàn cầu đã giảm mạnh từ 75% năm 

1997 xuống 52% năm 2007 do sự tăng lên nhanh chóng trong thương mại từ 

các nước châu Á ngoài OECD. 

Năm 2007, thương mại hàng hóa CNTT-TT chiếm 11% tổng kim ngạch 

thương mại trong khu vực OECD. Trung Quốc vẫn là nước xuất khẩu hàng hóa 

CNTT-TT lớn nhất thế giới từ năm 2004 với mức tăng trưởng xuất khẩu 30% 

hàng năm từ năm 1996, lên tới gần 360 tỷ USD năm 2007. Mỹ là nước nhập 

khẩu hàng hóa CNTT-TT lớn nhất với giá trị 73 tỷ USD. Ở châu Âu, Đức là 

nước xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa CNTT-TT lớn nhất. Chỉ có 8 trong số 

30 nước OECD có cán cân thương mại dương về hàng hóa liên quan đến 

CNTT-TT trong năm 2007. Hàn Quốc có thặng dư thương mại lớn nhất về 

hàng hóa CNTT-TT (gần 6% tổng thương mại và trên 26 % tổng giá trị xuất 

khẩu hàng hóa của nước này). 

Phần lớn các nước OECD có thặng dư thương mại về các dịch vụ liên 

quan đến CNTT-TT. Năm 2007, nước xuất khẩu dịch vụ liên quan đến CNTT-

TT hàng đầu OECD là Ai-len với 30,2 tỷ USD. Mỹ (với 22,7 tỷ USD) và Đức 
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là những nước OECD nhập khẩu lớn nhất. Về các dịch vụ máy tính và thông 

tin, Ấn Độ là nước xuất khẩu lớn nhất năm 2006 với 29 tỷ USD. 

Liên kết nghiên cứu toàn cầu 

Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu 

Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu cho phép các công ty theo kịp được sự 

phát triển của thời đại và khai thác được nguồn ý tưởng và công nghệ to lớn. 

Năng lực đổi mới của một quốc gia phụ thuộc đáng kể vào mức độ hợp tác 

giữa các công ty của quốc gia đó với các đối tác nước ngoài. Trong thời gian 

gần đây, hợp tác quốc tế đã tăng lên. Tỷ lệ trung bình những đăng ký sáng chế 

theo PCT có liên quan đến đồng sáng chế quốc tế đã tăng từ 6,6% trong giai 

đoạn 1996-1998 lên 7,3% trong giai đoạn 2004-2006. 

Mức độ hợp tác quốc tế giữa các nước nhỏ và nước lớn có sự khác nhau 

rất lớn. Trung bình, các nền kinh tế nhỏ và kém phát triển tham gia tích cực 

hơn trong hợp tác quốc tế. Điều này phản ánh nhu cầu của họ mong muốn vượt 

ra ngoài các thị trường nội địa nhỏ bé của mình và/hay tiếp cận với hạ tầng 

nghiên cứu tốt hơn. 

Đồng sáng chế phát triển đặc biệt mạnh ở Đài Loan (Trung Quốc), Bỉ và 

Thụy Sỹ, nơi có trên 40% sáng chế đăng ký trong thời gian giữa thập kỷ 2000 

là kết quả của sự hợp tác với ít nhất một nhà sáng chế từ nước ngoài. 

Trong số các nước lớn, mức độ hợp tác có khác nhau. Pháp, Đức, Anh và 

Mỹ cho biết hợp tác quốc tế nằm trong khoảng 11 và 24% trong các năm từ 

2004 đến 2006. Các nước châu Âu thông báo có sự gia tăng đáng kể trong hợp 

tác quốc tế: thí dụ ở Thụy Điển (18,6%) và Anh (24,4%) tỷ lệ các sáng chế 

đồng phát minh đã tăng trên 5 điểm phần trăm từ năm 1996-1998. Nhật Bản và 

Hàn Quốc có tỷ lệ nhỏ nhất về đồng phát minh quốc tế, và thấp hơn cả hồi giữa 

những năm 1990. Braxin, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc cho biết giảm 

trên 30% đồng phát minh quốc tế. 

 Các nước châu Âu chủ yếu hợp tác với các nước EU khác, trừ Ai-len và 

Anh chủ yếu hợp tác với Mỹ. Ở Canađa, Trung Quốc, Ấn Độ, Ixraen, Hàn 

Quốc, Mêhicô và Đài Loan (Trung Quốc) tỷ lệ sáng chế đồng phát minh với 

Mỹ cao tối thiểu gấp hai lần so với tỷ lệ đồng phát minh với các nước châu Âu. 

Hợp tác quốc tế trong khoa học 

Đồng tác giả trong các công bố nghiên cứu cung cấp thước đo trực tiếp về 
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hợp tác trong khoa học. Các công bố khoa học có thể có một tác giả hoặc nhiều 

đồng tác giả. Đồng tác giả có thể gồm các nhà nghiên cứu trong cùng một viện, 

cùng một nước hay ở 2 hoặc hơn 2 nước. Những chỉ số này giúp chúng ta hiểu 

được tri thức được các nhà nghiên cứu tạo ra như thế nào và sự hợp tác trong 

khoa học đang thay đổi ra sao. 

Hợp tác giữa các nhà nghiên cứu trong cùng một viện nghiên cứu là hình 

thức nghiên cứu hợp tác chính cho đến cuối những năm của thập kỷ 1990. Tuy 

nhiên, tỷ lệ phần trăm đồng tác giả trong cùng một viện đã giảm đi trong 2 thập 

kỷ cuối. 

Tầm quan trọng của đồng tác giả, cả trong nước lẫn quốc tế, đã tăng lên 

trong thập kỷ vừa qua. Đồng tác giả trong nước, nghĩa là sự hợp tác của các 

nhà nghiên cứu ở các viện khác nhau trong cùng một nước, đã và đang tăng lên 

nhanh chóng. Nó đã vượt qua tỷ lệ của đồng tác giả trong cùng một viện vào 

năm 1998 và từ đó trở thành hình thức hợp tác khoa học phổ biến nhất. 

Đồng tác giả quốc tế cũng đã tăng nhanh như đồng tác giả trong nước. 

Năm 2007, 21,9% số bài báo khoa học có đồng tác giả quốc tế, tăng gấp 3 lần 

so với năm 1985. Những gia tăng trong đồng tác giả trong nước và quốc tế chỉ 

ra vai trò sống còn của sự giao lưu giữa các nhà nghiên cứu như là một cách 

làm phong phú thêm các nguồn tri thức của họ. 

Như một xu thế chung, sản xuất kiến thức khoa học đang chuyển từ cá 

nhân sang nhóm, từ một viện sang nhiều viện, và từ quốc gia sang quốc tế. 

Các nhà nghiên cứu đang tăng cường liên kết với nhau vượt qua các biên 

giới tổ chức và quốc gia. Mức độ hợp tác quốc tế không giống nhau. Các nước 

lớn tham gia hợp tác quốc tế ít hơn. Các nước lớn của châu Âu (Pháp, Đức và 

Anh) tiến hành họat động hợp tác nhiều hơn so với Mỹ và các nước châu Á.  

Cán cân thanh toán công nghệ 

Cán cân thanh toán công nghệ là thước đo chuyển giao công nghệ quốc tế: 

các loại phí li-xăng, sáng chế, mua và thanh toán định kỳ, bí quyết, hỗ trợ kỹ 

thuật và nghiên cứu. Không giống như chi phí cho NC&PT, đây là những 

khoản thanh toán chi trả cho những công nghệ đã sẵn sàng đưa vào sản xuất. 

Ở hầu hết các nước OECD, những khoản thu và chi công nghệ đã tăng 

mạnh trong những năm 1990 và kéo dài đến giữa những năm 2000. Nói chung, 

khu vực OECD duy trì vị trí của mình là những nước xuất khẩu công nghệ ròng 
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so với phần còn lại của thế giới. Trong khoảng thời gian từ 1996 đến 2006, EU 

đã biến cán cân thanh toán công nghệ của mình từ chỗ thâm hụt thành thặng 

dư, mặc dù bao gồm cả những thanh toán trong nội khối EU. 

Thặng dư của Mỹ đã tăng nhẹ. Trong khi đó, sự thay đổi ngoạn mục đã 

diễn ra ở Nhật Bản khi các giao dịch liên quan đến các hợp đồng công nghệ 

mới đã cho thấy những thặng dư rất lớn kể từ năm 1980. 

Năm 2007, những nước xuất khẩu công nghệ chính tính theo tỷ lệ phần 

trăm GDP là Ai-len, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Luxembua, Áo, Hà Lan, Đan Mạch 

và Hungary.  

Thặng dư thanh toán công nghệ rất lớn của Ai-len chủ yếu là do sự hiện 

diện hùng hậu của các chi nhánh công ty nước ngoài (đặc biệt là các hãng của 

Mỹ và Anh). Các số liệu này cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các giao dịch nội 

hãng và định giá chuyển giao. 

Phát triển công nghệ có thể đạt được hoặc thông qua các nỗ lực NC&PT 

của quốc gia hoặc tiếp nhận công nghệ nước ngoài. Cụ thể như ở Hy Lạp, 

Hungary, Ai-len, Ba Lan và CH Slovakia, chi phí mua công nghệ nước ngoài 

(thanh toán công nghệ) lớn hơn chi phí cho NC&PT ở các doanh nghiệp trong 

nước. 

Tài trợ NC&PT từ nƣớc ngoài 

Các nguồn tài trợ cho NC&PT doanh nghiệp có thể có xuất xứ trong nước 

hay nước ngoài, từ các doanh nghiệp tư nhân, các viện nghiên cứu công (của 

chính phủ và trường đại học) hay các tổ chức quốc tế. Tài trợ NC&PT từ nước 

ngoài có thể bao gồm, ví dụ như các NC&PT được thực hiện bởi các chi nhánh 

nước ngoài do công ty mẹ ở nước ngoài tài trợ.  

Nói chung, tài trợ cho NC&PT từ nước ngoài đóng vai trò khá quan trọng 

trong tài trợ NC&PT của doanh nghiệp. Trong EU 27, khoản này chiếm 

khoảng 10% tổng NC&PT doanh nghiệp năm 2006. 

Ở đây có sự liên quan giữa mức độ tham gia của các công ty đa quốc gia 

trong nền kinh tế với việc sản xuất công nghệ trong nước. Ở Áo, Canađa, 

Hungary, Hà Lan, CH Slovakia và Anh, những khoản tài trợ từ nước ngoài 

chiếm 15% hoặc cao hơn trong tổng tài trợ NC&PT trong doanh nghiệp. Tại 

Chilê, Ixraen, Hàn Quốc, Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ, tỷ lệ này chỉ đạt chưa đến 

1%.  
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Ở hầu hết các nước, nguồn tài chính từ nước ngoài cấp cho NC&PT doanh 

nghiệp chủ yếu là từ các doanh nghiệp khác. Trong số 17 nước có số liệu, chỉ 

có Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ có trên 30% tài trợ từ các tổ chức quốc 

tế (cụ thể là EU), tuy nhiên tỷ lệ này đang giảm nhiều. Tây Ban Nha là nước 

duy nhất thông báo cho biết trên 10% tài chính bắt nguồn từ các chính phủ 

khác và các viện nghiên cứu của trường đại học nước ngoài khác. 

Trong số những nước có số liệu, khoảng hai phần ba vốn tài trợ từ các 

nguồn doanh nghiệp nước ngoài là khoản tài trợ nội bộ doanh nghiệp. Nó 

chiếm trên 85% ở Đan Mạch, Phần Lan và CH Slovakia, và trên hai phần ba ở 

Áo, Bỉ, CH Séc, Nauy và Thụy Điển. Tuy nhiên, ở Slovenia, tài trợ NC&PT 

nước ngoài từ các doanh nghiệp không phải là chi nhánh chiếm trên 70% tổng 

số tài trợ từ nước ngoài.  

Quốc tế hóa NC&PT 

Nghiên cứu đang ngày càng được quốc tế hóa. Trong nỗ lực tìm kiếm 

những năng lực công nghệ mới, sự thích nghi tốt hơn với các thị trường địa 

phương, và các chi phí NC&PT thấp hơn, các công ty đang chuyển các hoạt 

động nghiên cứu của mình ra nước ngoài. Sự quốc tế hóa các hoạt động nghiên 

cứu này là một động lực thúc đẩy quan trọng của sức cạnh tranh đổi mới của 

công ty và quốc gia. 

Tỷ lệ các chi nhánh nước ngoài trong NC&PT công nghiệp giữa các nước 

rất khác nhau, thay đổi từ 5% ở Nhật Bản lên đến trên 60% ở CH Slovakia và 

Ai-len. Các nước có tỷ lệ NC&PT do các chi nhánh nước ngoài thực hiện đạt 

mức trên 40% ở CH Séc, Bỉ, Bồ Đào Nha và Thụy Điển. Tại hầu hết các nước, 

các chi nhánh nước ngoài có tỷ trọng trong tổng NC&PT cao hơn tỷ trọng 

trong tổng doanh thu, điều này gợi ý rằng nghiên cứu hiện nay được quốc tế 

hóa cao hơn sản xuất. 

Tỷ lệ NC&PT của các chi nhánh công ty nước ngoài trong tổng NC&PT 

cũng phản ánh quy mô nỗ lực NC&PT của họ so với các hãng nội địa. Trong 

năm 2006, ở nhiều nước, các chi nhánh nước ngoài tiến hành NC&PT nhiều 

hơn các hãng trong nước. Cường độ NC&PT (tỷ lệ chi tiêu NC&PT trên doanh 

thu) của các chi nhánh nước ngoài cao hơn đáng kể so với các công ty trong 

nước ở Thụy Điển, Bỉ và Bồ Đào Nha. Tại Nhật Bản, nếu như cường độ 

NC&PT trung bình của các công ty nội địa tương đương 0,8% doanh thu, thì 

con số của các chi nhánh dưới sự kiểm soát của nước ngoài là 2,7%. Điều này 
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có thể quy cho một thực tế là các chi nhánh nước ngoài ở Nhật Bản được tập 

trung vào ngành công nghiệp ô-tô (liên minh giữa Renault và Nissan). Lĩnh 

vực này đã tăng đáng kể chi tiêu NC&PT của nó, trái ngược với các công ty 

trong nước hoạt động trên tất cả mọi lĩnh vực. 

Cộng tác quốc tế về đổi mới 

Cộng tác với các đối tác nước ngoài có thể đóng vai trò quan trọng trong 

quá trình đổi mới nhờ cho phép các công ty có được sự tiếp cận rộng hơn tới 

những nguồn lực và tri thức với chi phi thấp hơn và chia sẻ những rủi ro với 

các đối tác. 

Tỷ lệ các hãng cộng tác đổi mới với các đối tác trên toàn EU thay đổi từ 

dưới 2% ở Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ lên trên 13% ở Phần Lan, Luxembua 

và Slovenia. Cộng tác với các đối tác ngoài EU ít hơn nhiều, chỉ trong khoảng 

từ 1% đến 5% ở hầu hết các nước châu Âu. Về tổng thể, các hãng đổi mới từ 

các nước Bắc Âu và một số nền kinh tế nhỏ ở châu Âu (Bỉ, Luxembua, và 

Slovenia) có xu hướng hợp tác thường xuyên hơn với các đối tác nước ngoài. 

Những khác biệt giữa các nước trong cộng tác quốc tế về đổi mới có thể 

do 2 yếu tố: tốc độ đổi mới chung của một nước, và khuynh hướng của các 

hãng của nước đó cộng tác với các đối tác nước ngoài. Yếu tố thứ hai dường 

như giải thích cho phần lớn sự khác biệt thấy được ở các nước châu Âu. Thí 

dụ, Tây Ban Nha và Slovenia cùng có tốc độ đổi mới như nhau nhưng có các tỷ 

lệ cộng tác quốc tế rất khác nhau (lần lượt là 1,3% và 13,4%) do những khác 

biệt lớn về khuynh hướng của các công ty đổi mới tham gia vào cộng tác với 

nước ngoài. 

Di chuyển quốc tế của các nghiên cứu sinh tiến sỹ 

Di chuyển quốc tế của các nghiên cứu sinh tiến sỹ là một chỉ số của quốc 

tế hóa ở cả khu vực giáo dục bậc cao và hệ thống nghiên cứu. Nó cũng đề cao 

sự hấp dẫn của các chương trình nghiên cứu tiên tiến và trong một số trường 

hợp là sự xuất hiện các cơ hội nghề nghiệp cho các nhà nghiên cứu trẻ ở nước 

chủ nhà. Trong quá trình học tập của họ và về sau, các nghiên cứu sinh tiến sỹ 

đóng góp vào sự tiến bộ của nghiên cứu ở nước chủ nhà. Khi trở về nước, họ 

mang theo những năng lực mới và những mối quan hệ với những mạng lưới 

nghiên cứu quốc tế.  

Tỷ lệ nghiên cứu sinh tiến sỹ nước ngoài trong tổng số nghiên cứu sinh có 

sự chênh lệch rất lớn giữa các nước. Người nước ngoài chiếm trên 40% tổng số 
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nghiên cứu sinh tiến sỹ ở Thụy Sỹ, New Zealand và Anh, nhưng dưới 5% ở 

Italia và Hàn Quốc. Tỷ lệ nghiên cứu sinh tiến sỹ quốc tế nằm trong khoảng 

25% và 40% ở các nước Canađa, Pháp, Bỉ, Ôxtrâylia và Mỹ. 

Về số lượng tuyệt đối, Mỹ tiếp nhận lượng nghiên cứu sinh tiến sỹ nước 

ngoài nhiều nhất, với trên 92.000 nghiên cứu sinh nước ngoài năm 2006, theo 

sau là Anh (38.000) và Pháp (28.000). 

Ngôn ngữ cũng có vai trò trong việc lựa chọn điểm đến của các nghiên 

cứu sinh tiến sỹ nước ngoài, đáng chú ý là các nước nói tiếng Anh hay Tây Ban 

Nha (nghiên cứu sinh từ Trung và Nam Mỹ). Tuy nhiên, các yếu tố khác cũng 

có ảnh hưởng như: sự tương đồng về địa lý, những liên kết về văn hóa và lịch 

sử, sự tồn tại các chương trình trao đổi hay học bổng, cũng như các chính sách 

nhập cư. Các nghiên cứu sinh châu Á (đặc biệt là từ Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn 

Quốc và Đài Loan (Trung Quốc)) chiếm số lượng lớn nghiên cứu sinh tiến sỹ ở 

Mỹ, trong khi các trường đại học châu Âu tiếp nhận một tỷ lệ lớn nghiên cứu 

sinh tiến sỹ từ các nước châu Âu khác. 

Sự di chuyển quốc tế của các nghiên cứu sinh tiến sỹ đã tăng lên trong 7-8 

năm qua, đáng lưu ý nhất là ở Canađa và New Zealand, cũng như ở Nauy và 

Tây Ban Nha. Tỷ lệ nghiên cứu sinh tiến sỹ đăng ký theo các chương trình 

nghiên cứu tiên tiến đã tăng ở hầu hết các nước trong khoảng thời gian 1998 – 

2006. 

Nguồn nhân lực trong khoa học và công nghệ 

Nguồn nhân lực KH&CN là những nhân tố chính trong đổi mới. Ở hầu hết 

các nước OECD, họ chiếm trên một phần tư tổng số lao động năm 2008. Tỷ lệ 

này thậm chí còn cao hơn ở các nước Bắc Âu như 39,6% ở Thụy Điển, 39,1% 

ở Đan Mạch, 38% ở Nauy và 34,2% ở Phần Lan, cũng như ở Ôxtrâylia là 

35,8%, Canađa là 35,5% và Mỹ là 32,3%. 

Cho đến nay vẫn chưa có một hình thức thống nhất phân biệt giữa nhà 

chuyên môn (nhà khoa học, kỹ sư) và kỹ thuật viên: ở một số nước số nhà 

chuyên môn nhiều hơn kỹ thuật viên (Bỉ, Ai-len và Luxembua); tình hình ở 

một số nước khác thì ngược lại (CH Séc, Italy và Nauy). 

Một tính chất riêng của lao động KH&CN là tỷ lệ phụ nữ đang tăng lên. 

Ngoại trừ Thổ Nhĩ Kỳ, nơi phụ nữ chỉ chiếm 34,2% lao động KH&CN, các 

nước trong khối OECD đều có số phụ nữ trong nhân lực KH&CN cao hơn nam 
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giới. Ở Hungary, Ba Lan và CH Slovakia, 60% nhân lực KH&CN năm 2008 là 

phụ nữ. 

Theo cấu trúc lao động công nghiệp thì thấy rằng lao động KH&CN tập 

trung nhiều hơn vào các ngành dịch vụ so với trong chế tạo. Năm 2007, tỷ lệ 

các nhà chuyên môn và kỹ thuật viên trong khu vực dịch vụ thay đổi trong 

khoảng từ 19,6% (ở Nhật Bản) và 44,1% (ở Luxembua), trong khi trong lĩnh 

vực chế tạo tỷ lệ này trung bình vào khoảng 18% ở các nước OECD có số liệu. 

Trong thập kỷ vừa qua, số việc làm của nhân lực KH&CN đã tăng nhanh 

hơn tổng việc làm ở hầu hết các nước OECD. Trong khu vực dịch vụ, tốc độ 

tăng trưởng trung bình hàng năm luôn có giá trị dương, từ 1,1% (ở Mỹ) đến 

6,3% (ở Tây Ban Nha). Tuy nhiên, trong lĩnh vực chế tạo, tỷ lệ các nhà chuyên 

môn và kỹ thuật viên đã giảm ở Luxembua (–2.1%), Mỹ (–1.3%), Nhật Bản (–

1.2%) và Thụy Điển (–0.5%). Ở Ôxtrâylia, cả 3 tỷ lệ tăng trưởng này đều ổn 

định trong suốt gia đoạn 1997-2007. 

Các xu thế về nghiên cứu viên 

Nghiên cứu viên là trung tâm của hệ thống NC&PT. Từ đầu những năm 

1980, tốc độ tăng trưởng của các nhà nghiên cứu trong doanh nghiệp đã nhanh 

hơn tốc độ tăng tổng số lao động công nghiệp. Tuy nhiên, họ cũng dễ bị tổn 

thương hơn trước sự đi xuống của kinh tế, như những gì đã bắt đầu vào cuối 

thập kỷ 1990 và đầu thập kỷ 2000. Tốc độ tăng trưởng số lượng các nhà nghiên 

cứu chậm lại rõ rệt có thể coi là kết quả của suy thoái hiện tại. Điều này làm 

suy yếu năng lực của các công ty và các quốc gia để thực hiện NC&PT. 

Trong 2006, khoảng 4 triệu nhà nghiên cứu đã tham gia vào NC&PT trong 

khu vực OECD, đạt tỷ lệ bình quân 7,4 nhà nghiên cứu trên 1000 lao động, một 

sự gia tăng đáng kể so với mức 6,2 trên 1000 lao động năm 1997. Trong số các 

khu vực OECD chính, Nhật Bản là nước có số nhà nghiên cứu trên tổng số lao 

động cao nhất, tiếp theo là Mỹ và EU. Tuy nhiên, khoảng 36% tổng số nghiên 

cứu viên OECD sống tại Mỹ, 33% tại EU và 18% ở Nhật Bản. 

Trong khi các khu vực viện nghiên cứu của chính phủ và đại học chủ yếu 

tiến hành nghiên cứu cơ bản và ứng dụng thì NC&PT trong khu vực doanh 

nghiệp công nghiệp liên quan chặt chẽ đến việc tạo ra các sản phẩm và các kỹ 

thuật sản xuất mới và với nỗ lực đổi mới của đất nước. Năm 2006, khoảng 2,6 

triệu nhà nghiên cứu (chiếm khoảng 65% tổng số) làm việc trong khu vực 
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doanh nghiệp trong OECD. Tuy nhiên, nếu như bốn trong số năm nhà nghiên 

cứu ở Mỹ làm việc trong doanh nghiệp và hai trong số ba nhà nghiên cứu ở 

Nhật, thì chỉ có một nửa số nhà nghiên cứu ở EU làm việc cho khu vực này. 

Các doanh nghiệp ở Phần Lan, Thụy Điển, Nhật Bản và Mỹ có hơn 10 nhà 

nghiên cứu trong số 1000 lao động, trong khi con số này là 6 trên 1000 ở Pháp 

và Đức (gần mức trung bình của OECD) và 4 trên 1000 ở Anh (gần mức trung 

bình của EU). Mêhicô, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan và Slovakia có dưới 1 nhà nghiên 

cứu trên 1000 lao động công nghiệp. Tại những nước này, khu vực doanh 

nghiệp đóng vai trò nhỏ bé hơn nhiều trong hệ thống NC&PT quốc gia so với 

các khu vực chính phủ và đại học.  

Tăng trưởng về số lượng các nhà nghiên cứu trong doanh nghiệp diễn ra 

sôi động nhất ở các nền kinh tế nhỏ trong OECD. Tại Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ 

Kỳ và Hy Lạp, số lượng các nhà nghiên cứu tăng trên 12% hàng năm trong 

thập kỷ qua. Tại Trung Quốc và Nam Phi, số các nhà nghiên cứu trong doanh 

nghiệp cũng tăng rất mạnh với tốc độ hàng năm lần lượt là 15% và 19%. 

Đầu tư trực tiếp nước ngoài 

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giúp cho nước tiếp nhận tiếp cận được 

các công nghệ mới và tạo ra các hiệu ứng lan tỏa tri thức đối với các công ty 

trong nước và các đầu tư thêm vào NC&PT. FDI tính theo GDP cũng là một 

thước đo mức độ hội nhập của một quốc gia vào nền kinh tế toàn cầu. Khủng 

hoảng có tác động khác nhau lên dòng FDI toàn cầu. Trong khi ở một số quốc 

gia, thời kỳ khủng hoảng đôi khi lại chứng kiến dòng FDI đổ vào nhiều hơn, 

nhưng nói chung đa số quốc gia bị giảm mạnh cả dòng FDI chảy vào lẫn dòng 

đầu tư ra bên ngoài. Dòng FDI đầu tư vào các nước G7 giảm 25% năm 2008. 

Trong quý đầu năm 2009, sự sụt giảm này tăng mạnh ở Canađa (-97%), Đức (-

67%), Italia (-41%), Nhật Bản (-59%) và Mỹ (-63%). FDI đổ vào nước Anh 

trong quý đầu năm 2009 lại tăng gấp đôi, trở về bằng mức của năm trước đó. 

Theo giá trị tuyệt đối, Mỹ vừa là nước đầu tư nước ngoài lớn nhất và cũng là 

nước nhận FDI nhiều nhất trong khu vực OECD. Tuy nhiên, Mỹ chỉ xếp thứ 6 

trong số các nước G7 về giá trị FDI tính theo tỷ lệ với GDP. Anh và Pháp lần 

lượt xếp thứ nhất và thứ nhì. 

NC&PT hướng vào những lĩnh vực tăng trưởng mới 

- Sáng chế trong các công nghệ môi trƣờng 
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Đầu tư vào các công nghệ “sạch” có thể giúp đạt được hàng loạt mục tiêu 

môi trường trên phạm vi rộng, từ việc giảm nhẹ biến đổi khí hậu đến kiểm soát 

ô nhiễm không khí và nước, cho đến nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nói 

chung. Các sáng chế trong các công nghệ năng lượng tái tạo hay trong các kỹ 

thuật kiểm soát ô nhiễm và phế thải đóng góp vào sự phát triển của các công 

nghệ sạch. 

Năng lượng tái tạo và kiểm soát ô nhiễm là những nhóm công nghệ môi 

trường sôi động nhất trong số những đăng ký sáng chế theo Hiệp định Hợp tác 

Sáng chế (PCT). Trong giai đoạn 1996 – 2006, số phát minh được cấp sáng chế 

về năng lượng tái tạo (+20%) và kiểm soát ô nhiễm không khí (+12%) tăng 

nhanh hơn mức tăng của tổng số sáng chế (+11%). Chúng là những công nghệ 

có liên quan chặt chẽ với khả năng sinh lợi và quy định nghiêm ngặt hơn so với 

chất thải rắn và ô nhiễm nước. Tại đa số nước, tỷ lệ sáng chế năng lượng tái tạo 

trung bình đã tăng hơn gấp đôi, mặc dù số lượng tuyệt đối vẫn còn thấp (1098 

sáng chế năm 2006). Kết quả là tỷ lệ các sáng chế về quản lý chất thải rắn và 

kiểm soát ô nhiễm nước đã giảm mạnh. Trong tất cả các công nghệ liên quan 

đến môi trường, số sáng chế lớn nhất là từ những nghiên cứu của châu Âu: trên 

30% phát minh được cấp sáng chế có sự tham gia của các nhà sáng chế châu 

Âu ở giai đoạn giữa những năm 2000. Phần đóng góp của Mỹ và Nhật Bản 

trong khoảng 18% và 26% trong 4 lĩnh vực công nghệ. Các nước BRIICS 

(Brazil, LB Nga, Ấn Độ, Inđônêsia, Trung Quốc, Nam Phi) cũng tham gia 

mạnh mẽ vào nghiên cứu quản lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm nước và năng 

lượng tái tạo. Trong số các nước châu Âu, Đan Mạch tập trung cao vào phát 

triển các công nghệ khai thác năng lượng gió.  

Các khoa học môi trƣờng 

Nghiên cứu trong khoa học môi trường có thể giúp đạt được các mục tiêu 

môi trường trên phạm vi rộng từ giảm nhẹ biến đổi khí hậu đến kiểm soát ô 

nhiễm không khí và nước, cho đến nâng cao đa dạng sinh học. Các bài báo 

khoa học cốt lõi xác định được những đóng góp có tác dụng nhất vào nghiên 

cứu. Những trích dẫn của các bài báo cốt lõi trong khoa học môi trường là 

thước đo các hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực này. Các khoa học môi 

trường gồm 3 phạm vi nghiên cứu chính: biến đổi khí hậu, chất ô nhiễm hóa 

học và không khí, và đa dạng sinh học. Trong giai đoạn 2002-2007, tỷ lệ tăng 

trưởng hàng năm trong trích dẫn các bài báo cốt lõi trong biến đổi khí hậu 
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(20%) và đa dạng sinh học (18,5%) vượt xa tỷ lệ tăng trưởng tổng số trích dẫn 

tất cả các bài báo khoa học (15,8%). Tuy nhiên, những trích dẫn các bài báo cốt 

lõi trong phạm vi chất ô nhiễm không khí và hóa học tăng chậm hơn (14%). 

Những xu thế này cho thấy ảnh hưởng tăng lên của các nghiên cứu về biến đổi 

khí hậu và đa dạng sinh học trong những năm gần đây. 

- NC&PT công nghệ sinh học 

Những tiến bộ gần đây trong khoa học sự sống đang chứng minh nhận 

định rằng đây sẽ là thế kỷ của sinh học. Trong vòng 2 hay 3 thập kỷ nữa, 

những liệu pháp chữa bệnh và dược phẩm mới, các thực phẩm biến đổi gen, 

các quy trình sản xuất kiểm soát bằng sinh học, các vật liệu mới, tính toán dựa 

trên sinh học và nhiều ứng dụng khác có thể sẽ trở thành một phần trong cuộc 

sống hàng ngày của chúng ta để cải thiện sức khỏe, môi trường và sản xuất 

nông nghiệp, công nghiệp cũng như năng lượng. 

Những số liệu về chi tiêu của khu vực doanh nghiệp cho NC&PT công 

nghệ sinh học cao nhất là ở Mỹ (trên 25 tỷ USD) chiếm 75% tổng chi NC&PT 

công nghệ sinh học trong doanh nghiệp của 19 nước có số liệu điều tra (17 

nước OECD và 2 nước bên ngoài). Tổng chi tiêu của doanh nghiệp cho 

NC&PT công nghệ sinh học theo tỷ trọng trong tổng chi NC&PT trong khu 

vực doanh nghiệp là một chỉ số về sự tập trung nghiên cứu vào công nghệ sinh 

học. Tỷ lệ trung bình của 19 nước là 6,14%. Tám nước có mức độ tập trung 

vào NC&PT công nghệ sinh học cao hơn trung bình, điển hình là Ai-len - 

21,7%, Bỉ - 13,1%, Canađa - 11,1% và Mỹ - 10,4%. Một thước đo khác phản 

ánh sự tập trung vào công nghệ sinh học là cường độ NC&PT công nghệ sinh 

học, được tính bằng tỷ lệ chi phí NC&PT công nghệ sinh học trên tổng doanh 

thu của ngành công nghiệp. Tỷ lệ này của 19 nước điều tra là 0,12. Bảy nước 

có cường độ NC&PT công nghệ sinh học cao hơn mức trung bình, trong đó 

dẫn đầu là Mỹ với tỷ lệ 0,31%, theo sau là Thụy Sỹ - 0,28%, Ai-len - 0,27%, 

Bỉ - 0,26% và Thụy Điển là 0,24%. 

NC&PT công nghệ sinh học trong khu vực công 

Các kỹ thuật, vật liệu và thiết bị công nghệ sinh học - cùng với các công 

nghệ khác như công nghệ thông tin, tin sinh học và các công nghệ nano - làm 

thay đổi cách thức thiết kế, chế tạo và sử dụng các sản phẩm. Điều này có thể 

cung cấp những cơ hội lớn cho tăng trưởng bền vững ở cả các nước phát triển 

và đang phát triển. Nó cũng có thể dẫn tới những thay đổi sâu rộng trong xã hội 
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và hoạt động kinh tế và một số thách thức chính sách tổng hợp.  

NC&PT công nghệ sinh học có thể do khu vực doanh nghiệp hay tư nhân 

phi lợi nhuận tiến hành trong khu vực công (các viện nghiên cứu của chính phủ 

hay các cơ sở của trường đại học). Việc cấp tài chính cho NC&PT công nghệ 

sinh học đánh giá tầm quan trọng của công nghệ sinh học được chính phủ nhìn 

nhận. Ở một số nước, khoản đầu tư này là rất lớn. Trong số 7 nước có số liệu 

đầu tư công cho công nghệ sinh học thì Hàn Quốc đứng thứ nhất với 1446,8 

triệu USD (tính theo sức mua tương đương), theo sau là Tây Ban Nha (1022,8 

triệu USD) và Canada (677,9 triệu USD). Tỷ lệ của công nghệ sinh học trong 

tổng chi tiêu NC&PT công cũng cao nhất ở Hàn Quốc với 18,7%, tiếp theo là 

Tây Ban Nha (14,8%), Nauy (7,7%) và Canada (6,7%). 

- Bằng sáng chế công nghệ sinh học 

Các nghiên cứu gen và công nghệ sinh học đã nhận được sự đầu tư to lớn 

của cả các khu vực công lẫn tư nhân, với tác động đang tăng lên đối với chăm 

sóc sức khỏe. Những tiến bộ về nghiên cứu gen trong y tế hứa hẹn những chẩn 

đoán bệnh nhanh hơn và tốt hơn cũng như các thế hệ liệu pháp mới chữa bệnh 

theo mục tiêu. 

Sau khi tăng mạnh trong thập niên 1990, số lượng hồ sơ đăng ký sáng chế 

công nghệ sinh học theo Hiệp ước Hợp tác Sáng chế (PCT) đã giảm từ trên 

11.800 hồ sơ năm 2000 xuống còn 9481 năm 2006, với tỷ lệ trung bình -3,6% 

năm trong giai đoạn 2000-2006, so với mức tăng 20,4% trong giai đoạn 1995-

2000. Ngược lại, tổng số đăng ký sáng chế PCT đã tăng trung bình 6,5%/năm 

trong giai đoạn 2000-2006. Kết quả là tỷ trọng tương đối của công nghệ sinh 

học trong toàn bộ hồ sơ sáng chế quốc tế đã giảm trong thời gian giữa những 

năm 1990 và đầu những năm 2000 ở nhiều quốc gia. Trung bình, sáng chế về 

công nghệ sinh học chiếm 6,7% số sáng chế của các nước trong giai đoạn 

2004-06, so với 10,6% giữa những năm 1990. 

Sự gia tăng các sáng chế công nghệ sinh học trong thời gian cuối những 

năm 1990 một phần là do những đăng ký sáng chế về bộ gen người. Sự sụt 

giảm gần đây dấy lên những lo ngại rằng những tiêu chí ngặt nghèo hơn trong 

thủ tục cấp sáng chế cho những phát minh về gen có thể không khuyến khích 

nghiên cứu tiếp theo và giảm sự tiếp cận tới những lợi ích của công nghệ. Nước 

Mỹ chiếm 43,5% tổng số đăng ký sáng chế PCT về công nghệ sinh học năm 

2006. Nhật Bản và Đức tiếp theo sau với tỷ lệ lần lượt là 11,6 và 6,7%. Gần 
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4% tổng số sáng chế công nghệ sinh học được phát triển bởi các nhà phát minh 

ở các nước BRIICS, nổi bật là Trung Quốc (1.9%), Ấn Độ (0.9%) và LB Nga 

(0.8%). 

Đan Mạch vẫn là nước tích cực nhất trong hoạt động sáng chế công nghệ 

sinh học với 15,8% sáng chế công nghệ sinh học trong tổng số sáng chế, cao 

hơn gấp đôi tỷ trọng sáng chế công nghệ sinh học trong tổng đăng ký sáng chế 

trong giai đoạn 2004 và 2006 trung bình ở tất cả các nước gộp lại. 

Bỉ, Singapo và Canada cũng tỏ ra có ưu thế trong công nghệ sinh học, với 

trên 10% tổng số sáng chế thuộc về công nghệ sinh học. 

- Khoa học sinh học 

Những tiến bộ gần đây trong các ngành khoa học sinh học có thể giúp đạt 

được các mục tiêu kinh tế và xã hội ở phạm vi rộng, cải thiện sức khỏe, môi 

trường và sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và năng lượng. Khoa học sinh 

học bao trùm một diện rộng các lĩnh vực khoa học. Trong số đó, 4 lĩnh vực đa 

ngành gồm: nghiên cứu bộ não, bộ gen, dược phẩm tái sinh và nghiên cứu khoa 

học thực vật.  

Các hoạt động nghiên cứu cho thấy định hướng rõ ràng về các khoa học 

sinh học trong một số ít nước thuộc OECD. Mỹ và Thụy Sỹ có tỷ trọng tương 

đối lớn nhất trong toàn bộ 4 lĩnh vực nghiên cứu. Anh xếp thứ 3 về nghiên cứu 

não và bộ gen, Hà Lan về dược phẩm tái sinh và Đan Mạch về nghiên cứu khoa 

học thực vật. Trung Quốc, Italia, Nhật Bản và Tây Ban Nha cùng chung tỷ lệ 

trích dẫn về khoa học sinh học dưới mức trung bình thế giới trong toàn bộ 4 

lĩnh vực. 

- Sáng chế công nghệ nano 

Công nghệ nano – khoa học của thế giới siêu vi mô - dường như có tác 

động kinh tế và xã hội chủ yếu trong những năm tới. Nó có thể giúp tiếp tục 

thu nhỏ các thiết bị công nghệ thông tin, giải đáp những câu hỏi nền tảng liên 

quan đến hệ miễn dịch, đẩy nhanh những tiến bộ trong nghiên cứu bộ gen và 

góp phần vào sản xuất năng lượng tái tạo. 

Những hoạt động phát minh trong công nghệ nano đã tăng ổ định từ cuối 

những năm 1990. Với tốc độ tăng trưởng trung bình 16,5% mỗi năm của sáng 

chế công nghệ nano được đăng ký theo PCT, vượt quá tốc độ tăng của tổng 

sáng chế PCT (11%) trong khoảng 1996 và 2006. Hầu hết các nước đều cho 
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thấy sự gia tăng mạnh tỷ lệ của công nghệ nano trong tổng đăng ký sáng chế từ 

cuối những năm 1990, mặc dù hoạt động này vẫn còn khiêm tốn (trung bình 

1,1% tổng số sáng chế). 

Singapo là một nước thiên về công nghệ nano cao nhất trong nghiên cứu 

theo khía cạnh hoạt động sáng chế: tỷ lệ các sáng chế công nghệ nano của nước 

này cao gần gấp 3 tỷ lệ trung bình trên thế giới trong giai đoạn 2004-06. 

Cũng trong giai đoạn này, trên hai phần ba sáng chế về công nghệ nano 

của thế giới có nguồn gốc từ Mỹ (43%), tiếp theo là Nhật Bản (17%) và Đức 

(10%). Hàn Quốc cũng đầu tư rất mạnh vào công nghệ nano và xếp thứ tư về 

số lượng sáng chế công nghệ nano (3,7%) 

- Khoa học nano 

Khoa học nano có thể giúp đạt được những mục tiêu kinh tế và xã hội trên 

phạm vi rộng, từ giải đáp những vấn đề nền tảng liên quan đến hệ miễn dịch, 

đến đẩy nhanh những tiến bộ trong nghiên cứu bộ gen và góp phần sản sinh ra 

năng lượng tái tạo. Khoa học nano gồm ba phạm vi nghiên cứu chính: tổng hợp 

hóa chất, siêu dẫn và tính toán lượng tử, và các vật liệu và thiết bị nano. Số 

trích dẫn đối với các bài báo cốt lõi về vật liệu và thiết bị nano (25,0%) và siêu 

dẫn và tính toán lượng tử (17,8%) đã tăng nhanh hơn tổng số trích dẫn (15,8%) 

trong khoảng thời gian từ 2002 đến 2007. Số lượng trích dẫn của các bài báo 

chủ chốt về tổng hợp hóa chất tăng với tốc độ chậm hơn chút ít (15,2%). 

Những xu thế này cho thấy ảnh hưởng đang tăng lên của nghiên cứu về khoa 

học nano trong những năm gần đây. 

Các hoạt động nghiên cứu cho thấy sự chuyên biệt hóa rõ ràng trong khoa 

học nano ở một số ít nước thuộc OECD. Bảy nước báo cáo có tỷ lệ trích dẫn 

cao hơn trung bình thế giới về tổng hợp hóa chất, 8 nước về siêu dẫn và tính 

toán lượng tử và 8 nước về vật liệu và thiết bị nano. 

Singapo là nước có tỷ lệ tương đối lớn nhất trong cả 3 lĩnh vực, đặc biệt là 

về vật liệu và thiết bị nano, Thụy Sỹ đứng thứ hai. Mỹ xếp thứ ba về tổng hợp 

hóa chất và vật liệu và thiết bị nano, còn Đức xếp thứ ba về siêu dẫn và tính 

toán lượng tử. Điều này chỉ ra rằng hai nước sau không chỉ có ưu thế tương đối 

mà còn có ảnh hưởng đáng kể lên khoa học nano, bởi họ là những nước sản 

xuất ra nhiều bài báo khoa học nhất. 

Ở Trung Quốc, Ấn Độ, Italia và Tây Ban Nha, tỷ lệ trích dẫn trong khoa 

học nano dưới mức trung bình thế giới trong cả 3 lĩnh vực. 
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2.1. Các xu hướng cải cách hệ thống NC&PT trên thế giới 

Gia tăng ngân sách cho NC&PT 

NC&PT gắn bó mật thiết với việc tạo ra những sản phẩm và những công 

nghệ sản xuất mới có tác dụng trực tiếp đến tốc độ tăng trưởng của mỗi quốc 

gia và sự phát triển bền vững của các tập đoàn kinh tế. Các nguồn đầu tư cho 

NC&PT là từ nhà nước, các doanh nghiệp và nước ngoài. Ở những nước phát 

triển, bình quân tỉ lệ đầu tư cho NC&PT từ ngân sách nhà nước so với khu vực 

ngoài nhà nước là khoảng 1:4. 

Mỹ là nước đạt thành quả cao trong lĩnh vực NC&PT trong nhiều năm 

qua, là nước dẫn đầu toàn cầu trong chi tiêu NC&PT năm 2007 (369 tỉ USD), 

Nhật Bản vững vàng ở vị trí thứ hai (139 tỉ USD). Trong những năm qua có 

thêm sự góp mặt của Trung Quốc trong tốp các nước đứng đầu, năm 2007 chi 

tiêu cho NC&PT của Trung Quốc là 87 tỉ USD, là nước có mức tăng trưởng 

NC&PT ngoạn mục nhất, lên đến 17% hàng năm. 

Điều dễ nhận thấy là sự tăng trưởng toàn cầu về chi tiêu cho NC&PT. Chi 

phí cho NC&PT trên toàn thế giới đã tăng gấp đôi trong hơn 10 năm qua, tăng 

trưởng nhanh hơn so với tổng sản lượng kinh tế toàn cầu. Chỉ số cam kết cho 

NC&PT tăng từ khoảng 525 tỷ USD năm 1996 lên khoảng 1.100 tỷ USD năm 

2007. Xu hướng đi lên ổn định của chi tiêu cho NC&PT là rất rõ nét trên toàn 

cầu.  

Mỹ vẫn là nước đứng đầu và bỏ cách rất xa các nước còn lại về chi tiêu 

cho NC&PT. Năm 2007, mức chi tiêu này của Mỹ là 369 tỷ USD, so với 338 

tỷ USD của toàn bộ châu Á, 263 tỷ USD của khu vực EU (27 nước EU). Mức 

chi tiêu này của Mỹ cũng tương đương mức chi của 4 cường quốc cộng lại là 

Nhật Bản, Trung Quốc, Đức và Pháp.     

Một mục tiêu của Mỹ trong những năm 1950 là đạt được mức đầu tư 

NC&PT chiếm 1% GDP vào năm 1957. Gần đây, nhiều chính phủ xác định tỷ 

lệ này của họ ở mức 3% GDP nhằm theo đuổi phát triển nền kinh tế tri thức; 

các nước EU chính thức đặt 3% là mục tiêu kế hoạch lâu dài của họ. 

Tuy nhiên, gần như ở khắp nơi, các quyết định ảnh hưởng đến phần lớn 

chi phí NC&PT phụ thuộc vào khu vực công nghiệp. Tại Mỹ, các quỹ công 

nghiệp chiếm khoảng 67% tổng chi cho NC&PT. Đối với EU, tỷ lệ này là 55%, 

nhưng giữa các nước có sự chênh lệch đáng kể (ví dụ, tỷ lệ này ở Đức là gần 
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70%, trong khi ở Anh chỉ là 45%). Tại Trung Quốc, Singapo, và Đài Loan 

(Trung Quốc), chi tiêu cho NC&PT của khu vực doanh nghiệp là từ 60% trở 

lên.  

Trong thập kỷ qua, nhiều nền kinh tế đang phát triển ở châu Á đã tăng tỷ 

lệ chi cho NC&PT/GDP; ngược lại, tỷ lệ này ở Mỹ và EU nhìn chung là ổn 

định. Chi tiêu cho NC&PT của Nhật Bản lên tới 3,4% GDP trong năm 2007, tỷ 

lệ này ở Hàn Quốc cũng đã tăng vọt sau những năm 90 và đạt 3,5% trong năm 

2007. Tại Trung Quốc, tỷ lệ chi NC&PT/GDP đã tăng hơn gấp đôi, từ 0,6% 

năm 1996 lên gần 1,5% trong năm 2007, đây là mức rất lớn, vì trong một thời 

gian dài GDP của Trung Quốc đã tăng trưởng với tỷ lệ 12%/năm. Nếu tỷ lệ này 

tiếp tục được duy trì thì khoảng cách trong tỷ lệ chi tiêu NC&PT/GDP của 

Trung Quốc so với các nền kinh tế phát triển sẽ được rút ngắn và sớm bắt kịp. 

Tỷ lệ tăng trưởng của chi tiêu cho NC&PT trong hàng thập kỷ của các 

nước có nền KH&CN phát triển khác nhiều so với các nền kinh tế đang phát 

triển. Tăng trưởng chi phí cho NC&PT tại Mỹ, EU, Nhật Bản trung bình 

khoảng 5% -6%/năm. Trong khi đó, tỷ lệ này ở châu Á dao động từ 9% đến 

10% như ở Ấn Độ, Hàn Quốc, và Đài Loan, đặc biệt ở Trung Quốc là hơn 

20%. 

Tăng trưởng chi tiêu cho NC&PT ở châu Á phản ánh đồng thời mức chi 

tăng của khu vực tư nhân gồm các doanh nghiệp trong và ngoài nước, cũng 

như khu vực công để hỗ trợ cho các chính sách chiến lược nhằm nâng cao năng 

lực cạnh tranh thông qua phát triển kinh tế tri thức.  

Trong giai đoạn 1996 – 2007, tỷ lệ tăng trưởng chi tiêu cho NC&PT ở 

châu Á (không tính Nhật Bản) tương đối cao nên kéo theo tỷ lệ gia tăng chung 

trên toàn thế giới. Tỷ lệ phần trăm chi tiêu cho NC&PT của khu vực Bắc Mỹ 

(Mỹ, Canada và Mexico) tính trên tổng mức chi tiêu NC&PT của thế giới đã 

giảm từ 40% xuống còn 35%, tương tự đối với EU giảm từ 31% xuống còn 

28%. Ngược lại, ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tỷ lệ này tăng từ 24% 

đến 31% chủ yếu nhờ vào sự gia tăng của Trung Quốc, cho dù mức tăng trưởng 

tương đối thấp của Nhật Bản, và các phần còn lại của thế giới tăng từ 5% lên 

6%. Các nước châu Á đã đạt được mức độ tăng trưởng đầu tư NC&PT cao, 

điều này cho thấy niềm tin vào tầm quan trọng của NC&PT đối với phát triển 

kinh tế.  

Về chi tiêu cho NC&PT theo khu vực hoạt động nghiên cứu, nhìn chung 
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khu vực phi chính phủ, hay khu vực doanh nghiệp, vẫn chiếm ưu thế, đặc biệt 

là tại các nước công nghiệp phát triển, như Nhật Bản (chiếm hơn 80%), Hàn 

Quốc (76,6%), Mỹ (hơn 70%), Đức (gần 70%). 

Tỷ trọng NC&PT trong doanh nghiệp ngày càng tăng 

Các công ty lớn trên thế giới đang dẫn đầu trong đầu tư NC&PT toàn cầu. 

Họ chi phối quá trình quốc tế hóa và chi tiêu NC&PT với một ảnh hưởng lớn 

đến các nền kinh tế ở trong nước lẫn nước tiếp nhận đầu tư. Các nước OECD 

đang ngày càng dựa vào sự sáng tạo và sử dụng NC&PT để củng cố tăng 

trưởng và đẩy mạnh năng suất. Các ngành công nghệ cao đang chiếm một tỷ 

trọng ngày càng tăng về giá trị gia tăng và trong nền thương mại quốc tế và 

được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh khả năng cạnh tranh 

quốc gia. 

Hàm lượng NC&PT trung bình (tức là NC&PT tính theo tỷ lệ phần trăm 

của doanh thu) của tất cả các công ty vào khoảng trên 4%. Lĩnh vực có hàm 

lượng NC&PT cao nhất là ngành công nghệ sinh học (29%), thậm chí một số 

công ty chi tiêu cho NC&PT còn nhiều hơn cả tổng doanh thu của họ. Công 

nghệ sinh học cũng là ngành công nghiệp nhỏ nhất (nếu tính về độ lớn tổng 

doanh thu và NC&PT) nếu so với các ngành công nghệ cao khác như bán dẫn 

và các thiết bị điện tử, thiết bị mạng và truyền thông, dịch vụ phần mềm và dữ 

liệu, dược phẩm. Cả bốn ngành này đều có hàm lượng NC&PT trong khoảng 

12 đến 14%. 

NC&PT quốc tế do các công ty thực hiện tuy không phải là một hiện 

tượng mới, nhưng nó mới chỉ bắt đầu tăng lên đáng kể từ giữa những năm 

1980. Xu thế này đã được đẩy mạnh lên trong những năm 1990 với sự gia tăng 

các giao dịch xuyên biên giới liên quan đến NC&PT, cùng với phạm vi ngày 

càng rộng hơn, bao gồm cả việc chuyển dời các cơ sở NC&PT đến các nước 

đang phát triển. 
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Bảng 1. Chi tiêu cho NC&PT theo khu vực hoạt động nghiên cứu ở một số nước 

Nước Năm Chi tiêu của 
Chính phủ cho 

NC&PT 

Chi tiêu khu vực 
phi chính phủ 
cho NC&PT 

Chi tiêu của nhà 
đầu tư nước 

ngoài cho 
NC&PT 

Nhật Bản 2006 18,1 81,6  

Mỹ 2006 29,3 70,7  

Đức 2005 28,4 67,9 3,8 

Pháp 2005 38,2 54,4 7,3 

Anh 2005 32,8 48,0 19,2 

EU - 15 2005 34,0 57,0 9,0 

EU - 27 2005 34,7 56,4 8,9 

Trung Quốc 2006 24,7 73,7 1,6 

Hàn Quốc 2006 23,1 76,6 0,3 

Nga 2006 61,2 29,4 9,4 

 

Trong năm 2007, NC&PT chiếm 2,3% GDP ở OECD nói chung. Phần 

Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thụy Điển là những nước trong OECD có tỷ lệ 

chi tiêu NC&PT/GDP đã vượt quá 3%, cao hơn mức trung bình của OECD. Từ 

năm 2000, tỷ lệ chi tiêu NC&PT/GDP đã tăng đáng kể ở Nhật Bản và tăng nhẹ 

ở Mỹ, trong khi nó vẫn tương đối ổn định trong EU (ở 1,8% trong năm 2007). 

Kể từ giữa những năm 1990, trong số các nước OECD, Thổ Nhĩ Kỳ và Bồ Đào 

Nha có mức chi tiêu cho NC&PT tăng trưởng nhanh nhất, với tỷ lệ tăng trưởng 

trung bình hàng năm trên 10%.  
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Bảng 2. Chi tiêu NC&PT/GDP của các nước OECD từ năm 2000 đến 2008 (%)  

Nước 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ôxtrâylia 1,51 .. 1,69 .. 1,78 .. 2,06 .. .. 

Áo 1,94 2,07 2,14 2,26 2,26 2,45 2,47 2,54 2,67 

Bỉ 1,97 2,07 1,94 1,88 1,86 1,83 1,86 1,9 1,92 

Canada 1,91 2,09 2,04 2,04 2,07 2,05 1,97 1.9 1,84 

CH Séc 1,21 1,2 1,2 1,25 1,25 1,41 1,55 1,54 1,47 

Đan Mạch .. 2,39 2,51 2,58 2,48 2,46 2,48 2,55 2,72 

Phần Lan 3,35 3,3 3,36 3,43 3,45 3,48 3,45 3,47 3,49 

Pháp 2,15 2,2 2,23 2,17 2,15 2,1 2,1 2,04 2,02 

Đức  2,45 2,46 2,49 2,52 2,49 2,49 2,53 2,53 .. 

Hy Lạp .. 0,58 .. 0,57 0,55 0,59 0,58 0,58 .. 

Hungary 0,79 0,92 1 0,93 0,87 0,94 1 0,97 .. 

Ai-xơ-len 2,67 2,95 2,95 2,82 .. 2,77 2,99 2,7 2,65 

Ai-len 1,12 1,1 1,1 1,17 1,23 1,25 1,25 1,28 1,43 

Italia 1,05 1,09 1,13 1,11 1,1 1,09 1,13 1,18 1,18 

Nhật Bản 3,04 3,12 3,17 3,2 3,17 3,32 3,4 3,44 .. 

Hàn Quốc 2,3 2,47 2,4 2,49 2,68 2,79 3,01 3,21 .. 

Luxembua 1,65 .. .. 1,65 1,63 1,56 1,65 1,57 1,62 

Mexico 0,34 0,36 0,4 0,4 0,4 0,41 0,39 0,37 .. 

Hà Lan 1,82 1,8 1,72 1,76 1,81 1,79 1,78 1,71 .. 

Niu-Di-lân .. 1,14 .. 1,19 .. 1,16 .. 1,21 .. 

Na Uy .. 1,59 1,66 1,71 1,59 1,52 1,52 1,64 1,62 

Ba Lan 0,64 0,62 0,56 0,54 0,56 0,57 0,56 0,57 0,61 

Bồ Đào Nha 0,76 0,8 0,76 0,74 0,77 0,81 1,02 1,21 1,51 

Slovakia 0,65 0,63 0,57 0,57 0,51 0,51 0,49 0,46 0,47 

Tây Ban Nha 0,91 0,91 0,99 1,05 1,06 1,12 1,2 1,27 1,35 

Thuỵ Điển .. 4,17 .. 3,85 3,62 3,6 3,74 3,61 3,75 

Thuỵ Sỹ 2,53 .. .. .. 2,9 .. .. .. .. 

Thổ Nhỹ Kỳ 0,48 0,54 0,53 0,48 0,52 0,59 0,58 0,72 .. 

Anh 1,81 1,79 1,79 1,75 1,69 1,73 1,76 1,82 1,88 

Mỹ 2,71 2,72 2,62 2,61 2,54 2,57 2,61 2,66 2,77 

Toàn EU-27  1,74 1,75 1,76 1,75 1,73 1,74 1,76 1,77 .. 

Toàn OECD 2,19 2,23 2,2 2,2 2,17 2,21 2,24 2,28 .. 

Brazil 1,02 1,04 0,98 0,96 0,9 0,97 1 1,1 1,13 

Chilê .. .. 0,68 0,67 0,67 .. .. .. .. 

Trung Quốc 0,9 0,95 1,07 1,13 1,23 1,34 1,42 1,44 1,52 

Estonia 0,6 0,7 0,72 0,77 0,85 0,93 1,14 1,11 1,27 

Ấn Độ  0,81 0,84 0,81 0,8 0,79 0,84 0,88 0,87 0,88 

Ixraen  4,32 4,6 4,59 4,32 4,26 4,37 4,4 4,76 4,86 

Nga 1,05 1,18 1,25 1,28 1,15 1,07 1,07 1,12 1,03 

Slovenia 1,39 1,5 1,47 1,27 1,4 1,44 1,56 1,45 1,66 

Nam Phi .. 0,73 .. 0,8 0,86 0,92 0,95 .. .. 

Nguồn: OECD Factbook 2010  

 

Ước tính năm 2010, chi tiêu cho NC&PT trên quy mô toàn cầu có thể tăng 
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4%, lên mức 1.156 tỷ USD, trong đó châu Á có tốc độ tăng cao nhất, khoảng 

7,5%, đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc. Tại Nhật Bản mức chi cho NC&PT 

năm 2010 ước tính chiếm khoảng 3,41% GDP. Tại Mỹ, mức tăng chi tiêu cho 

NC&PT năm 2010 ước tính cũng đạt 3,3%, lên  401,9 tỷ USD, trong đó khu 

vực doanh nghiệp tăng 2,8% (đạt 283 tỷ USD).  

Tại Trung Quốc, chi tiêu cho NC&PT chiếm từ 0,9% GDP năm 2000 tăng 

lên 1,44% năm 2007. Tăng trưởng chi tiêu NC&PT ở nước này từ năm 2000 đã 

vượt quá 20%/năm. Mặc dù chịu tác động của khủng hoảng kinh tế, tài chính 

toàn cầu, nhưng Trung Quốc đã thông báo chi cho NC&PT của họ năm 2009 

tăng 25,6% so với năm 2008. Năm 2008, Trung Quốc chi 457 tỷ Nhân dân tệ 

(65,8 tỷ USD) cho NC&PT, chiếm 1,52% GDP. Năm 2010 tỷ lệ này tăng 8% 

so với năm 2009, đưa nước này lên vị trí thứ 4 thế giới về đầu tư cho NC&PT, 

sau Mỹ, EU và Nhật Bản. Định hướng Quốc gia về Chương trình phát triển 

KH&CN Trung và Dài hạn (2006-2020) của Trung Quốc đặt mục tiêu đầu tư 

cho NC&PT đạt mức 2% GDP vào năm 2010 và 2,5% GDP vào năm 2020, 

đồng thời tỷ lệ đóng góp của tiến bộ KH&CN vào phát triển kinh tế sẽ là hơn 

60%. 

Cạnh tranh quốc tế về nguồn nhân lực NC&PT 

Trên thế giới, số lượng người có trình độ đại học tiếp tục tăng lên. Ước 

tính trong giai đoạn 1980 – 2000 tăng khoảng 120 triệu người, từ 73 triệu lên 

194 triệu. Số người tốt nghiệp đại học tăng chủ yếu tại các nền kinh tế đang 

phát triển ở châu Á, đặc biệt là tại các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, 

Philipin và Thái Lan, các nước này chiếm tới 25% lượng tăng toàn cầu.  

Chính phủ ở nhiều nước phương Tây và Nhật Bản đang lo ngại việc học 

sinh của họ ít quan tâm đến khoa học tự nhiên và công nghệ, những lĩnh vực 

được cho là rất cần thiết cho nền kinh tế tri thức. Trong các nước đang phát 

triển, số người tốt nghiệp đại học thuộc các lĩnh vực này ở châu Á đang tăng 

lên, dẫn đầu là Trung Quốc-tăng từ 239.000 người năm 1998 lên 807.000 

người năm 2006. Con số này ở Nhật Bản và Hàn Quốc tổng cộng trong năm 

2006 là khoảng 235.000 người, ngang với Mỹ, mặc dù dân số Mỹ lớn hơn (300 

triệu so với 175 triệu của Nhật Bản và Hàn Quốc cộng lại). Số người tốt nghiệp 

đại học trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ ở Mỹ, Anh, Nhật 

Bản và Đức có chiều hướng chững lại và giảm.  

Số người tốt nghiệp đại học trong các lĩnh vực KH&CN nói chung ở 
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Trung Quốc, Ba Lan và Đài Loan đã tăng gấp đôi từ năm 1998 đến 2006. 

Trong khi ở Mỹ và nhiều nước khác tăng chậm, đặc biệt là tại Nhật Bản không 

tăng trong những năm gần đây. Các lĩnh khoa học kỹ thuật chiếm hơn một nửa 

số người tốt nghiệp đại học thuộc ở Trung Quốc (53%) và Singapo (51%).  

Trong năm 2006, Mỹ có số người nhận bằng tiến sỹ lớn nhất trong lĩnh 

vực KH&CN, tiếp theo là Trung Quốc, Nga, Đức, và Anh. Số người nhận bằng 

tiến sỹ trong lĩnh vực KH&CN tại Trung Quốc, Italia và Mỹ đã tăng đáng kể 

trong những năm gần đây, trong khi tại Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều 

nước châu Âu mức tăng này khiêm tốn hơn. Tại Mỹ, trong số những người 

nhận bằng tiến sỹ này thì phụ nữ chiếm 40% trong năm 2006, tương đương với 

tỷ lệ ở Ôxtrâylia, Canada, EU và Mexico. Tỷ lệ tiến sỹ nữ dao động từ dưới 

20% ở một số nước đến 50% hoặc nhiều hơn ở những nước khác. 

Di cư quốc tế của sinh viên và lao động có tay nghề cao đã tăng trong hai 

thập kỷ qua, và các quốc gia đang cạnh tranh ngày càng mạnh để thu hút sinh 

viên nước ngoài. Trong đó, chủ yếu di cư của các sinh viên từ các nước đang 

phát triển tới các nước phát triển hơn và từ châu Âu và châu Á đến Mỹ. Một số 

quốc gia mở rộng tuyển sinh viên nước ngoài khi người dân của chính họ trong 

độ tuổi đại học giảm, nhằm hai mục đích chính là thu hút lao động có tay nghề 

cao và tăng thu cho các trường đại học. Mỹ vẫn là điểm đến của số lượng lớn 

nhất sinh viên nước ngoài trên toàn thế giới (đại học và sau đại học), mặc dù tỷ 

lệ sinh viên nước ngoài trên toàn thế giới giảm từ 25% năm 2000 xuống 20% 

vào năm 2006. Ngoài Mỹ, các điểm đến hàng đầu khác cho sinh viên nước 

ngoài bao gồm Anh (11%), Đức (9%) và Pháp (8%). 

Số người nước ngoài thường chiếm một nửa trong tổng số tiến sỹ nhận 

bằng ở Mỹ (năm 2007 tỷ lệ là 11.600/22.500), riêng năm 2006 còn chiếm hơn 

một nửa. Một nửa số tiến sỹ nước ngoài nhận bằng tại Mỹ đến từ Đông Á, chủ 

yếu là từ Trung Quốc (31%), Ấn Độ (14%), và Hàn Quốc (7%). Trong lĩnh vực 

công nghệ, năm 2007, có đến 3/4 số người nước ngoài theo học tiến sỹ ở Mỹ 

đến từ khu vực Đông Á và Ấn Độ. Nhiều người trong số này, nhất là những 

người có thị thực tạm thời, sẽ rời khỏi Mỹ sau khi kiếm được học vị tiến sỹ. 

Tuy nhiên, chế độ nhập cảnh của Mỹ rất linh hoạt, chẳng hạn, 60% người có 

thị thực tạm thời - những người đã có học vị tiến sỹ ở Mỹ trong năm 1997 đã 

làm việc tại Mỹ trong năm 2007.   
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Gia tăng số nhà nghiên cứu toàn cầu  

Số lượng ước tính của các nhà nghiên cứu đã tăng từ gần 4 triệu năm 1995 

lên khoảng 5,7 triệu trong năm 2007. Mỹ có khoảng 1,4 triệu nhà nghiên cứu 

và EU – 27 cũng có số lượng tương tự, chiếm khoảng 49% tổng số nhà nghiên 

cứu. Tỷ lệ này của họ cách đây một thập kỷ là 51%. Số nhà nghiên cứu của 

Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan đều tăng trong gian đoạn 1995-2007. Năm 

2007, số nhà nghiên cứu của Nga là 0,5 triệu, Nhật Bản là 0,7 triệu, Hàn Quốc 

là 0,2 triệu, Đài Loan-0,1 triệu. Các nhà nghiên cứu của Trung Quốc tăng hơn 

gấp đôi về số lượng, từ chỉ hơn nửa triệu lên đến hơn 1,4 triệu người trong giai 

đoạn 1995-2007, nâng tỷ lệ số nhà nghiên cứu của họ trong tổng số nhà nghiên 

cứu trên toàn thế giới từ 13% đến 25% trong cùng giai đoạn này. 

Xu hướng tốc độ tăng trưởng số nhà nghiên cứu rất khác nhau giữa quốc 

gia/khu vực. Mỹ và EU đã tăng trưởng trung bình hàng năm khoảng 3% từ năm 

1995 đến năm 2006, Nhật Bản có tỷ lệ dưới 1%. Tăng trưởng trong khu vực 

châu Á ngoài Nhật Bản dao động từ 7% đến 11%. Trung Quốc tăng trưởng 

trung bình gần 9%, trong đó có một mốc tăng mạnh 1998-1999 phản ánh sự 

chuyển đổi nhanh chóng của khu vực sở hữu nhà nước sang sở hữu tư nhân đối 

với doanh nghiệp - là kết quả của sự thay đổi chính sách của chính quyền trung 

ương. Riêng số nhà nghiên cứu của Nga giảm trong cùng thời kỳ. 

Bảng 3. Tỷ lệ tăng trung bình hàng năm số lượng nhà nghiên cứu giai đoạn 1995-2007 và 
số lượng nhà nghiên cứu năm 2007 ở một số nước/lãnh thổ/khu vực:  

Nước Mỹ EU-27 Nga Nhật 
Bản 

Hàn 
Quốc 

Đài 
Loan 

Trung 
Quốc 

Sin-
gapo 

Tỷ lệ tăng (%) 3,0 3,0 -2,2 0,5 6,5 7,6 8,7 11,3 

Số lượng nhà 
nghiên cứu năm 
2007 (triệu người) 

1,4 1,4 0,5 0,7 0,2 0,1 1,4 0,03 

Nguồn: SEI 2010: Global S&E Labor Force 

 

Sự đóng góp của các tập đoàn đa quốc gia đối với sự tăng trưởng số nhà 

nghiên cứu tại các thị trường ở nước ngoài mà họ có hoạt động hiện vẫn chưa 

có thống kê. Dữ liệu về tuyển dụng nhân lực NC&PT ở nước ngoài của các tập 

đoàn đa quốc gia có trụ sở ở Mỹ và các chi nhánh của họ chỉ được thu thập 5 

năm một lần. Các dữ liệu mới nhất cho thấy rằng việc làm về NC&PT ở nước 

ngoài tăng từ 102.000 năm 1994 lên 138.000 năm 2004. Trong thời gian này, 

việc làm về NC&PT ở Mỹ của các tập đoàn đa quốc gia tăng từ 625.000 đến 
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khoảng 716.000, tương đương với thị phần tăng từ 14% lên 16% của toàn thế 

giới.  

Một trong những điểm chính của chính sách đầu tư cho KH&CN của 

Trung Quốc là đào đạo nguồn nhân lực trẻ phục vụ cho nghiên cứu và tạo cơ 

hội làm việc cho họ sau khi học tập, sáp nhập các viện nghiên cứu và các 

phòng thí nghiệm. Năm 2007, một nửa số sinh viên Trung Quốc (hơn 12 triệu 

sinh viên) tiếp tục theo học ở bậc cao hơn về các ngành khoa học, công nghệ, y 

tế và nông nghiệp, trong đó có 144.000 người theo học ở nước ngoài (riêng 

theo học ở Mỹ là 52.000 người). Năm 2009, có hơn 240.000 tiến sỹ (mọi 

ngành) được đào tạo ở Trung Quốc.  

Ngày nay, Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi cho các tiến sỹ trẻ về nước 

làm việc. Nếu như năm 1994, chỉ có 3000 tiến sỹ Hoa kiều ở Mỹ trở về Trung 

Quốc, thì năm 2007 con số này là hơn 40.000 người, tăng trung bình hàng năm 

là 25%. Nhằm tạo thuận lợi cho các nhà nghiên cứu trẻ về nước làm việc, 

Trung Quốc đang phát triển cơ sở hạ tầng và đầu tư nhiều phương tiện cho các 

viện nghiên cứu và các phòng thí nghiệm. Theo các chuyên gia, với những nỗ 

lực đào tạo như hiện nay thì trong vài năm tới, số lượng các nhà nghiên cứu, kỹ 

sư, bác sỹ, chuyên gia nông nghiệp của Trung Quốc sẽ nhiều hơn châu Âu và 

Mỹ.  

Trong bài phát biểu tại trường Đại học Harvard năm 1943, cựu Thủ tướng 

Anh, Winston Churchill, nhận định: “Các đế quốc tương lai sẽ là đế quốc trí 

tuệ”, ngụ ý rằng các cuộc chiến tranh tương lai sẽ hướng vào việc giành giật tài 

năng, không chỉ giữa các công ty mà giữa các quốc gia; bên cạnh sự “cân bằng 

quyền lực” đã hình thành sự “cân bằng trí tuệ” cũng như bên cạnh nền kinh tế 

hàng hóa truyền thống đã hình thành nền kinh tế tri thức.  

Các nước khác đã tích cực nâng cao chính sách tiếp nhận và cải thiện môi 

trường cho đổi mới sáng tạo để thu hút nhân lực trình độ cao. Những biện pháp 

này bao gồm việc cải thiện hệ thống kiểm soát di trú, gửi các nhà nghiên cứu ra 

nước ngoài đào tạo rồi về nước làm việc, kêu gọi các nhà nghiên cứu hồi 

hương từ các nước khác, tích cực tiếp nhận các nhà nghiên cứu nước ngoài, 

kêu gọi các nhà nghiên cứu tham gia các dự án hay hoạt động quốc tế... 

Trong số các nước thu hút được nhiều nhân tài, Mỹ là nước thu hút được 

nhiều nhất các nhà nghiên cứu từ nhiều quốc gia trên khắp thế giới trong một 

thời gian dài, và đã dẫn đầu thế giới trong đổi mới và sáng tạo. Tuy nhiên, sau 



40 

các cuộc tấn công khủng bố tháng 9/2001, với Luật Di trú và Luật Quốc tịch 

sửa đổi, số lượng thị thực có thể được cấp cho các ngành nghề đòi hỏi kỹ năng 

đặc biệt (thị thực H-1B) đã giảm còn 65.000, và các tiêu chí sàng lọc đối với 

sinh viên và nhà nghiên cứu nước ngoài đã được thực hiện nghiêm ngặt hơn. 

Việc cấp thị thực bổ sung đã được thực hiện cho các ứng viên trình độ thạc sĩ 

hoặc cao hơn, tuy nhiên việc thu hút này có thể bị giới hạn trong tương lai vì 

các nước khác cũng có các chính sách thu hút và giữ chân nhân tài của họ. 

Tại Trung Quốc, nơi mà một số chuyên gia cho rằng “đổi mới thông qua 

tự phát triển công nghệ”, các chính sách kêu gọi các nhà nghiên cứu hồi hương 

(thậm chí hai Hoa kiều trở về từ châu Âu đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ 

Y tế và Bộ trưởng Bộ KH&CN) và chính sách mời nhà nghiên cứu ở nước 

ngoài đến Trung Quốc đang được tích cực thực hiện để nâng cao trình độ 

NC&PT và để bắt kịp với các nước phát triển. Một số chuyên gia đã chỉ ra rằng 

các nhà nghiên cứu đó đã có một vai trò trung tâm trong các hoạt động NC&PT 

tại Trung Quốc. 

Bảng 4. Những chính sách chính của một số nước nhằm thu hút nhân tài 

Nước Hệ thống thu hút các nhà 
nghiên cứu 

Những chính sách riêng để mời  gọi  
nhân tài 

Mỹ Tiếp nhận thường xuyên thông 
qua thị thực làm việc đối với 
những người lao động trong các 
lĩnh vực chuyên môn và kỹ thuật 
được phân theo 5 loại tùy vào 
năng lực. Tiếp nhận nhân công 
nước ngoài với số lượng hạn 
chế thông qua cấp thị thực 
chuyên môn đặc biệt (thị thực H-
1B), trong các lĩnh vực như toán 
học, vật lý, kỹ thuật và y học. 

Chính sách thu hút sinh viên và các 
nhà nghiên cứu nước ngoài thông qua 
hợp tác giữa Chính phủ và các trường 
đại học. Các biện pháp thu hút các nhà 
nghiên cứu tài năng phụ thuộc vào nỗ 
lực lớn của các cơ quan chính phủ và 
viện, trường đại học. 

Anh Chương trình người di cư trình 
độ cao (Highly Skilled Migrant 
Programme  - HSMP) tiếp nhận 
những chuyên gia vật lý, y học 
và tài chính và những sinh viên 
giỏi trong một số lĩnh vực. Một số 
trường hợp cho phép các 
chuyên gia thường trú sau 5 năm 
sẽ được định cư ở nước này. 

Giải thưởng tôn vinh nghiên cứu tạo 
cho các trường đại học sự hỗ trợ để 
thu hút các nhà nghiên cứu tài năng 
hoặc giữ chân họ với mức lương cao 
hơn.  

Đức - Thu hút những người di cư - Sáng kiến thu hút nhân tài đã cho 



 
  

41 

trình độ cao, đó là các giáo sư, 
các nhà khoa học, chuyên gia 
được trả mức lương cao và thị 
thực cấp cho họ không hạn chế. 
Luật Di trú của nước này năm 
2005 cũng tạo nhiều thuận lợi 
cho thu hút nhân tài. 

-  Các nghiên cứu sinh nước 
ngoài sau khi kết thúc học tập ở 
Đức có thể được phép ở lại một 
năm để tìm kiếm việc làm. 

phép thiết lập các viện nghiên cứu 
hàng đầu thế giới và chính phủ hỗ trợ 
các trường đại học khoa học hàng đầu 
trong nước. 

- Gia tăng các biện pháp thu hút nhân 
tài về nước bằng cách cải thiện môi 
trường nghiên cứu. 

Pháp Các biện pháp nới lỏng điều kiện 
cư trú và các thủ tục tiếp nhận kỹ 
thuật viên trình độ cao được 
thực hiện thường xuyên. 

Tăng cường các ưu đãi đối với các nhà 
nghiên cứu trẻ trong Trung tâm nghiên 
cứu Khoa học Quốc gia (CNRS)  nhằm 
tránh chảy máu chất xám ra nước  
ngoài và  thu hút chất xám từ nước 
ngoài. 

EU Thẻ xanh EU: dành cho di 
chuyển nhân lực bên trong EU. 

Tăng cường Chương trình hành động 
Marie Curie nhằm làm gia tăng sự di 
chuyển của các nhà nghiên cứu trong 
toàn khu vực EU, chủ yếu bằng hệ 
thống cấp học bổng để thúc đẩy nghiên 
cứu trong EU, tránh chảy máu chất 
xám và thu hút chất xám từ  bên ngoài 
EU.  

Trung 
Quốc 

 - Kế hoạch 111 (Mời hơn 1000 nhà 
khoa học từ tốp 100 trường đại học và 
viện nghiên cứu  hàng đầu thế  giới tổ 
chức  100 nhóm nghiên cứu chung với 
các nhà nghiên cứu hàng đầu trong 
nước. 

- Thực hiện chính sách thu hút nhân tài 
là các nhà nghiên cứu hàng đầu trong 
và ngoài Trung Quốc, dựa trên 
Chương trình 100 nhà nghiên cứu trẻ 
xuất sắc của Viện Hàn lâm Khoa học 
Trung Quốc (CAS) và Chương trình 
học bổng Changjiang  của Quỹ  Li Ka 
Shing. 

- Gửi người ra nước ngoài đào tạo với 
điều kiện trở về nước sau khi được đào 
tạo. Chương trình này dành cho nghiên 
cứu sinh tiến sỹ hoặc cao hơn được ra 
nước ngoài đào tạo với điều kiện sẽ trở 
về nước, dựa trên nguồn ngân sách 
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đào tạo nhà nghiên cứu trình độ cao 
của Nhà nước. 

Hàn 
Quốc 

Thẻ Vàng (Gold Card) cho 8 lĩnh 
vực trong đó có công nghệ nano, 
công nghệ sinh học và công 
nghệ môi trường. Thẻ Công 
nghệ thông tin ( IT Card) và Thẻ 
Khoa học (Science Card) cho 
thạc sỹ  và tiến sỹ.  Đó là hệ 
thống thẻ  để thúc đẩy việc thu 
hút nhân tài. Ngoài ra nước này 
còn có  nhiều  biện pháp thu hút 
khác như  nới rộng  thời hạn thị 
thực của người có thẻ  này. 

- Dự án “Study Korea” đã tăng gấp 3 số 
lượng sinh viên nước ngoài năm 2010. 
Mục tiêu này đã đạt được ngay năm 
2007. 

- Dự án “Bể chất xám” (Brain Pool 
Project), nhằm giữ lại các nhà khoa học 
và kỹ sư nước ngoài tối đa 2 năm trong 
các viện nghiên cứu công và tư. 

- Chiến lược đầu tư KH&CN mới của 
Chính phủ mời gọi hơn 1000 nhà 
nghiên cứu nước ngoài đến Hàn Quốc 
vào năm 2012. 

- Trường đại học đẳng cấp quốc tế 
nhằm thu hút các nhà nghiên cứu hàng 
đầu của nước ngoài trong các lĩnh vực 
nghiên cứu mà các trường đại học phải 
nâng cao trong tương lai, nhằm tăng 
cường tính cạnh tranh nghiên cứu khoa 
học đẳng cấp quốc tế của các trường 
đại học ở Hàn Quốc. 

Singapo - P Pass và  Q Pass: hệ thống 
tiếp nhận lao động có trình độ 
nghiên cứu hàn lâm chất lượng 
làm trong các lĩnh vực chuyên 
môn và kỹ thuật cao, với mức 
thu nhập cao hơn. Số lượng 
nhân lực này không hạn chế.  P 
Pass là  dành cho khu vực kinh 
doanh và Q Pass  là cho  những 
ngành nghề chuyên môn và 
quản lý cấp cao . 

- Cấp chỗ ở thường trú cho nhân 
tài được thu hút. 

- Contact  Singapore (Liên hệ với 
Singapo) là các văn phòng được thiết 
lập ở nước ngoài như ở Boston, 
London, Thượng Hải, Sydney để  thông 
tin việc làm ở Singapo. 

- Duy trì khuyến khích nghiên cứu và 
thu hút các tập đoàn đa quốc gia. 

- Thành lập ủy ban Tuyển dụng Nhân 
tài Singapo để mời gọi các nhân tài. 

 

Trung Quốc với “Đề cƣơng Quy hoạch phát triển nhân tài quốc gia trung 

và dài hạn từ 2010-2020” 

Tháng 6/2010, Trung Quốc đã công bố “Đề cương Quy hoạch phát triển 

nhân tài quốc gia trung và dài hạn từ 2010-2020”, cụ thể hoá Chiến lược 

Cường quốc nhân tài – một bước đột phá để bước vào kỷ nguyên kinh tế tri 

thức. Theo đó, Trung Quốc đặt mục tiêu có 180 triệu nhân tài. Đề cương này 
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tập trung vào các nội dung chính: 

Tỷ trọng nhân tài trong nguồn nhân lực tăng đáng kể: 

- Tổng nguồn nhân tài tăng từ 114 triệu người lên 180 triệu người, tăng 

58%, nâng cao tỉ trọng nhân tài trong tổng nhân lực lên 16%, cơ bản đáp ứng 

nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

- Tỉ lệ dân số ở tuổi lao động chủ yếu được giáo dục cao đẳng, đại học đạt 

20%, trong 10.000 lao động có 43 nhà nghiên cứu, sáng chế. Nhân tài kĩ năng 

cao chiếm tỉ lệ trong lao động chuyên môn đạt 28%, cơ cấu phân bố và cấp độ, 

loại hình, giới tính nhân tài theo xu hướng hợp lí. 

- Đầu tư vào vốn nhân lực theo tỉ lệ trên GDP đạt 15%, đóng góp của 

nguồn nhân lực đối với tăng trưởng kinh tế đạt 33%, trong đó tỉ lệ đóng góp 

của nhân tài đạt 35%. 

Hoàn thiện các cơ chế, thể chế liên quan đến nhân tài: 

- Cải tiến phương thức quản lý nhân tài: mục tiêu là nâng cao thể chế quản 

lý nhân tài, sử dụng linh hoạt nhân tài, hoàn thiện quản lý vĩ mô của chính phủ, 

đơn vị tự chủ sử dụng người, nhân tài tự chủ lựa chọn nghề. Nhiệm vụ chủ yếu 

là phân loại chế độ quản lý nhân sự đơn vị sự nghiệp, thúc đẩy cải cách chế độ 

nhân sự đơn vị sự nghiệp, từng bước xây dựng quyền hạn trách nhiệm rõ ràng, 

phân loại khoa học, cơ chế linh hoạt, quản lý mạnh mẽ. Khắc phục tình trạng 

hành chính hóa trong quản lý nhân tài đang tồn tại, xóa bỏ hình thức cấp bậc 

hành chính và hành chính hóa quản lý đang tồn tại thực tế trong các đơn vị sự 

nghiệp như viện nghiên cứu, trường, bệnh viện... Xây dựng cơ chế quản lý theo 

kiểu hội đồng thường trực, hội đồng quản trị của các đơn vị sự nghiệp. 

- Cơ chế tuyển dụng bổ nhiệm nhân tài sáng tạo: mục tiêu là kiện toàn chế 

độ tuyển chọn lãnh đạo cơ quan nhà nước, tăng thêm mức độ tuyển dụng. Kiện 

toàn phương thức bổ nhiệm như ủy nhiệm, mời, lựa chọn và bổ nhiệm nhân 

nhân tài lãnh đạo đơn vị sự nghiệp, tuyển dụng công khai, cạnh tranh cương vị 

và chế độ quản lý theo hợp đồng. Xây dựng chế độ thông báo tuyển dụng toàn 

cầu đối với người phụ trách cương vị then chốt của đơn vị sự nghiệp và các 

hạng mục trọng điểm của quốc gia.  

- Cơ chế sắp xếp lưu động nhân tài sáng tạo: mục tiêu là xây dựng cơ chế 

sắp xếp lưu động nhân tài, cạnh tranh công bằng, tổ chức môi giới cung cấp 

dịch vụ. Nhiệm vụ chủ yếu là phá bỏ trở ngại mang tính cơ chế lưu động nhân 
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tài, từng bước xây dựng chế độ đăng kí hộ khẩu thống nhất giữa thành thị và 

nông thôn, điều chỉnh chính sách chuyển hộ khẩu, làm cho nó có lợi cho việc 

thu hút nhân tài.  

- Cơ chế bảo đảm khích lệ nhân tài sáng tạo: mục tiêu là hoàn thiện chế độ 

đãi ngộ nhân tài các loại, tăng cường quản lý vĩ mô phân phối thu nhập, từng 

bước xây dựng chế độ tiền lương, chú trọng công bằng. Hoàn thiện chế độ bảo 

hiểm xã hội, lấy bảo hiểm dưỡng lão và bảo hiểm y tế làm trọng điểm, hình 

thành hệ thống bảo hiểm nhân tài kết hợp giữa quốc gia, xã hội và đơn vị. 

Nhiệm vụ chủ yếu là kiện toàn cơ chế khuyến khích nhân tài trong cơ quan nhà 

nước, thúc đẩy các biện pháp kích thích trung hạn và dài hạn như quyền cổ 

phần. Nghiên cứu biện pháp bảo hiểm bổ sung cho nhân tài. 

Một số chính sách, giải pháp có tính đột phá:  

- Thực hiện chính sách có lợi cho các nhà nghiên cứu chuyên tâm nghiên 

cứu và sáng tạo. Thúc đẩy toàn diện chế độ viên chức, nhân viên quản lý đơn 

vị sự nghiệp. Cải thiện điều kiện sinh hoạt của nhân tài trẻ, thành phố nào có 

điều kiện có thể ưu tiên giải quyết vấn đề nhà ở trong xây dựng nhà ở mang 

tính bảo đảm của quốc gia. 

- Thực hiện chính sách thúc đẩy di chuyển hợp lí giữa nhân tài của Đảng, 

chính quyền, nhân tài quản lý kinh tế xí nghiệp và nhân tài kĩ thuật chuyên 

nghiệp.   

- Thực hiện chính sách nhân tài mở hơn nữa. Hoàn thiện chế độ quyền lưu 

trú lâu dài của người nước ngoài, thu hút nhân tài cao cấp người nước ngoài 

đến Trung Quốc làm việc.  

- Thực hiện chính sách cổ vũ phát triển nhân tài của tổ chức kinh tế tư 

nhân, tổ chức xã hội mới. Đưa công tác khai thác nhân tài tổ chức kinh tế phi 

công hữu, tổ chức xã hội mới vào quy hoạch phát triển nhân tài của chính 

quyền các cấp. Các chính sách như bồi dưỡng, thu hút, đánh giá, sử dụng nhân 

tài, chính quyền được hưởng thụ bình đẳng như tổ chức kinh tế phi công hữu, 

tổ chức xã hội mới. 

- Thực hiện chính sách dịch vụ công cộng thúc đẩy phát triển nhân tài. 

Hoàn thiện hệ thống dịch vụ công cộng về nhân tài, xây dựng mạng dịch vụ 

nhất thể hoá toàn quốc.  

Singapo: một điển hình châu Á về thu hút nhân tài  
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Tại châu Á, Singapo được biết đến như một đất nước thu hút được rất 

nhiều nhân tài từ các nước. Tại nước này, các cơ quan chính phủ, đặc biệt là 

Cơ quan Phát triển lực lượng lao động Singapo, có chính sách ưu đãi nhân tài 

khác nhau, ví dụ, mời những người nổi tiếng thế giới từ nước ngoài, giới thiệu 

kiến thức và công nghệ của họ cho các doanh nghiệp và các tổ chức trong 

nước, mời sinh viên trẻ xuất sắc từ các nước Đông Nam Á đến các trường đại 

học tại Singapo, đào tạo và cấp quốc tịch Singapo cho họ. 

Những nỗ lực trong sáng kiến “Contact Singapore” (Liên hệ với Singapo): 

là các văn phòng được thiết lập ở nước ngoài như ở Boston, London, Thượng 

Hải, Sydney để thông tin việc làm ở Singapo. Ở Singapo, các trung tâm 

NC&PT nổi bật như Biopolis duy trì các sáng kiến của Chính phủ, những chính 

sách mời gọi nhân tài nổi tiếng thế giới từ nước ngoài đang được thực hiện hiệu 

quả. “Contact Singapore” được thành lập khoảng 10 năm trước đây và hiện 

đang cung cấp các thông tin mời gọi nhân tài đến làm việc, học tập và cư trú tại 

Singapo, kể cả những người Singapo ở nước ngoài. Việc cung cấp thông tin từ 

các văn phòng này theo nhiều hình thức, có thể qua điện thoại và internet, với 

những nội dung:  

- Thông tin du học Singapo;  

- Thông tin tư vấn tìm kiếm việc làm tại Singapo, và nộp hồ sơ trực tuyến 

xin việc;  

- Thông tin tư vấn xin thị thực;  

- Thông tin về tình hình nhà ở và giáo dục trẻ em;  

Singapo được coi là trung tâm thu hút nhân tài điển hình ở châu Á. Quốc 

gia có chiến lược rõ ràng và hiệu quả nhất trong việc thu hút nhân tài chính là 

Singapo. Lúc đầu, Singapo tập trung thu hút kiều dân Singapo từ nước ngoài 

trở về; bây giờ thì họ phải “nhập khẩu” tài năng nước ngoài khi nguồn tài năng 

trong kiều dân đã cạn. Chỉ có 3% số công ty Singapo gặp khó khăn về thủ tục 

nhập cư khi tuyển dụng nhân viên là người nước ngoài, trong khi con số này ở 

Trung Quốc là 24%, còn ở Mỹ là 46%.   

Năm 1998, sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, Singapo thành lập hẳn 

Ủy ban Tuyển dụng Tài năng Singapo. Tháng 10/2001, tại một diễn đàn đại 

học, ông Lý Quang Diệu nói với các sinh viên rằng: "Muốn thành công trong 

lĩnh vực nghệ thuật, y học, giáo dục..., cách duy nhất Singapo phải thực hiện là 

mở rộng nhân tài trên khắp thế giới.  Singapo sẽ thất bại nếu không phát triển 
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được đội ngũ này". Hơn thế, lãnh đạo nước này còn xác định rõ rằng nhân tài 

"ngoại" không chỉ là "nguồn vốn đặc biệt" về kinh tế, mà họ còn là "động lực 

mạnh mẽ cho Singapo phấn đấu liên tục vì những tiêu chuẩn cao hơn". Những 

người nhập cư cũng góp phần đem lại "sự phong phú, đa dạng, mang thêm màu 

sắc, sự giàu có và hương vị cho đời sống văn hoá của Singapo". Nhà chính trị 

lão thành Lý Quang Diệu từng nói “nhân tài được đào tạo chính là chất men 

làm xã hội chuyển hóa và thăng hoa”.  

Trong 5 năm qua, Singapo đã thu hút được một danh sách ấn tượng những 

nhà khoa học lỗi lạc của thế giới. Nói đến nhân tài nước ngoài ở Singapo, có lẽ 

không thể không kể đến những nhà giải phẫu thần kinh học, các lập trình viên 

phần mềm, các giám đốc ngân hàng, các siêu chuyên gia tầm cỡ thế giới và các 

giáo sư trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển. Đặc biệt Singapo rất quan tâm 

tới tài năng y-sinh học. Viện Nghiên cứu Gen của Singapo có 170 cán bộ khoa 

học, trong đó 120 người nước ngoài.  

Chính sách nhân tài nước ngoài của Singapo có nhiều điểm khá giống Mỹ. 

Cả hai nước đều đặt ra mục tiêu thu hút nhân tài trước, sau đó mới tiến hành 

phân công công việc cụ thể, thậm chí còn sử dụng họ vào trong bộ máy nhà 

nước. Chính sách và đường lối táo bạo như vậy đã dẫn đến sự thay đổi mang 

tính đột phá. Trong số 4,5 triệu lao động Singapo có tới 25% là người nước 

ngoài. Nội các đầu tiên của Singapo cũng chỉ có duy nhất 2 người bản địa. 

Thậm chí, ông Lý Quang Diệu còn khẳng định, nếu một ngày nào đó, bộ máy 

chính quyền Singapo gồm toàn là người có xuất xứ nước ngoài thì cũng không 

có gì quá ngạc nhiên.  

Singapo có quy định rõ ràng đối với lao động nước ngoài có kĩ năng, tay 

nghề, ngoài việc được hưởng lương theo mức của các nhân tài, họ còn được 

phép đưa người thân sang sống cùng. Họ được cấp giấy phép định cư và nhập 

tịch lâu dài tại Singapo, với thủ tục được hoàn tất rất nhanh chóng, chỉ trong 

vài ngày. Đây là tốc độ nhập tịch nhanh chóng mặt mà bất cứ người nhập cư 

nào cũng mong muốn. Đi liền với đó, Singapo cũng hạn chế lao động nước 

ngoài không có tay nghề bằng việc trả lương thấp, không được phép đưa người 

thân sang sống cùng.   

Giống như Trung Quốc và Mỹ, Chính phủ Singapo tuyển chọn nhân tài 

dựa trên năng lực, khả năng đóng góp vào sự phát triển của đất nước chứ 

không phân biệt quốc tịch, chủng tộc của người nhập cư. Thực chất, trả lương 
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cao là biện pháp không chỉ riêng Singapo áp dụng. Tuy nhiên, điểm khác biệt ở 

chỗ, Singapo có hẳn một chính sách rõ ràng để thực hiện điều này. Singapo có 

đội ngũ lao động cấp cao hàng đầu thế giới. Đội ngũ này tạo ra năng suất vô 

cùng lớn, thành thạo về chuyên môn, kỹ thuật và có thái độ làm việc tích cực. 

Nhưng để có được điều đó, Singapo đã phải liên tục đầu tư vào đào tạo cả một 

thế hệ thông qua con đường giáo dục. 

Singapo cũng xác định giáo dục là một kênh hữu hiệu thu hút du học sinh 

nước ngoài. Chính vì vậy, ngoài cải tiến hệ thống giáo dục, Singapo cũng có 

chế độ đãi ngộ thỏa đáng cho các giáo sư, tiến sĩ. Hiện tại, số du học sinh đến 

Singapo là rất lớn và nước này cũng là một trong những trung tâm đào tạo uy 

tín của thế giới. Có thể kể đến các trường đại học danh tiếng như Đại học Công 

nghệ Nanyang (NTU), Học viện Phát triển quản lý Singapo (MDIS), Đại học 

Quốc gia Singapo (NUS)...  

Biệt đãi người tài thôi chưa đủ, mà cần tạo niềm tin ở họ. Đối với  người 

tài thì ngoài thu nhập, nhu cầu được cống hiến, được tôn trọng và được vinh 

danh là rất lớn. Yeo Cheow Tong - Bộ trưởng Truyền thông và Thông tin của 

nước này từng nhận xét Singapo đang tham gia vào "cuộc chiến toàn cầu để 

giành giật nhân tài". Báo chí liên tục ca ngợi nhân tài là "người tham gia quan 

trọng đối với nền kinh tế, quyết định sự ổn định của nền kinh tế trong thời buổi 

cạnh tranh toàn cầu". Đặc biệt, ngày 21/8/1999, Nguyên thủ tướng Lý Quang 

Diệu còn khẳng định trên tờ Straits Times Weekly rằng: "Nhân tài nước ngoài 

là chìa khoá bước tới tương lai, vì vậy các công ty cần các nhân tài hàng đầu để 

cạnh tranh trên toàn cầu". Không phải ngẫu nhiên tạp chí Foreign Policy xếp 

Singapo là quốc gia toàn cầu hóa nhất trên thế giới. Với một chính sách bài bản 

và đúng đắn như vậy, Singapo xứng đáng với tên gọi "Trung tâm thu hút nhân 

tài" của thế giới. 

Phƣơng Tây nỗ lực duy trì vị thế hàng đầu về giáo dục đại học 

Sức nóng cạnh tranh từ châu Á đang tác động tới phương Tây. Các trường 

đại học tại Anh không chỉ sẽ mất sinh viên vào các tổ chức giáo dục hấp dẫn 

hơn ở nước ngoài mà việc kinh doanh cùng với công ăn việc làm và đầu tư 

cũng ra đi theo họ. Đầu năm 2007, Chính phủ Anh tuyên bố sẽ chi 1 triệu USD 

để mở rộng chiến dịch quảng cáo tại Trung Quốc và Ấn Độ vào năm 2008 để 

thu hút sinh viên các nước này đến Anh học tập và nghiên cứu. Tại Anh, 79% 

trường cao đẳng và đại học đều tăng chi phí tiếp thị và công tác tuyển sinh tại 
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nước ngoài trong năm 2007. Tháng 7/2007, Chính phủ Pháp ban hành kế hoạch 

cải tổ và chấn chỉnh từ "trên nóc" một hệ thống giáo dục đại học với ngân sách 

5 tỷ Euro cho chương trình hiện đại hóa đến năm 2012. Dù thế nào đi nữa, một 

xu hướng sẽ ngày càng trở nên rõ nét hơn, đó là Mỹ và châu Âu đang dần mất 

thế độc quyền trong giáo dục đại học. Ôxtrâylia, Canada, Nhật Bản hay Trung 

Quốc sẽ trở thành những địa chỉ hấp dẫn trong lĩnh vực này. 

Tại Mỹ và châu Âu, các trường đại học và các cơ quan nghiên cứu đang 

nỗ lực thiết lập các trung tâm hàng đầu nhằm thu hút các nhà nghiên cứu giỏi. 

Để thực hiện mục tiêu này, họ đang tiến hành những cải cách sâu rộng. Do mỗi 

trung tâm nghiên cứu đều có lịch sử và quá trình thành lập riêng nên không thể 

so sánh một cách đơn giản. Tuy nhiên, những trung tâm được gọi là hàng đầu 

đều có những đặc điểm sau: 

- Có người lãnh đạo đẳng cấp thế giới và một tầm nhìn thu hút các nhà 

nghiên cứu tài năng: Một trong những ví dụ về một trung tâm như vậy với 

người lãnh đạo đẳng cấp thế giới và tâm nhìn thành công trong thu hút một số 

lượng lớn các nhà nghiên cứu giỏi là Phòng thí nghiệm Media của MIT ở Mỹ. 

Phòng thí nghiệm này thu hút các nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới trong các 

lĩnh vực vật lý, khoa học máy tính và toán học. Nó cũng thu hút nhiều tài năng 

với triết lý trong tầm nhìn của mình là trả lời được 2 câu hỏi: Chúng ta có phải 

đang tạo ra những xu hướng mới chưa từng có? Và những xu hướng này có ý 

nghĩa đối với xã hội hay không? 

- Thực hiện những nỗ lực đổi mới sáng tạo độc đáo: một ví dụ về trung 

tâm nghiên cứu đã thu hút các nhà nghiên cứu bởi những nỗ lực đổi mới sáng 

tạo độc đáo này là Bio-X thuộc trường Đại học Stanford. Trung tâm này đã tiến 

hành những hoạt động đổi mới sáng tạo nhằm vào liên kết khoa học sự sống 

với nhiều lĩnh vực khoa học khác như sinh học, y học, vật lý và hóa học tại 

trường đại học này.   

- Môi trường nghiên cứu hấp dẫn các nhà nghiên cứu: chẳng hạn như 

Phòng thí nghiệm Sinh học phân tử MRC ở Anh, đây là nơi đã sản sinh 12 nhà 

khoa học đoạt Giải Nobel.  

Áp dụng hệ thống NC&PT linh hoạt và hiệu quả 

Các quốc gia đang nỗ lực cải cách hệ thống NC&PT của họ để tạo điều 

kiện cho thực hiện đổi mới sáng tạo. Nhiều nước đã có những hệ thống 
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NC&PT linh hoạt và vận hành tốt được thành lập để điều phối kinh phí nghiên 

cứu. Các hệ thống này là một trong những động lực và có vai trò định hướng 

cho các hoạt động đổi mới sáng tạo.  

Chính phủ Mỹ tài trợ nghiên cứu khoa học dựa trên 3 nguyên tắc vẫn còn 

được áp dụng đến nay: 

Thứ nhất, chính phủ liên bang là cơ quan phải chịu trách nhiệm lớn nhất 

về việc tài trợ cho lĩnh vực khoa học cơ bản.  

Thứ hai là các trường đại học là cơ quan chủ chốt chịu trách nhiệm tiến 

hành các nghiên cứu được chính phủ tài trợ, chứ không phải là các phòng thí 

nghiệm do chính phủ điều hành.   

Thứ ba là mặc dù chính phủ quyết định tổng số tiền tài trợ cho các lĩnh 

vực khoa học khác nhau, song các chương trình và dự án cụ thể không được 

đánh giá dựa trên những lý do thương mại hay chính trị, mà phải thông qua 

một tiến trình xem xét mang tính cạnh tranh của các chuyên gia trong ngành. 

Trong quá trình này, các chuyên gia cũng sẽ đưa ra những đề xuất vinh danh 

các sáng kiến xuất sắc trong lĩnh vực của họ.  

Hệ thống này đã đạt được những thành công lớn. Nó có một lợi ích là đưa 

các nhà khoa học đang nghiên cứu đến với những phạm vi và công nghệ tiên 

tiến nhất của lĩnh vực nghiên cứu. Nó cho phép những sinh viên chưa tốt 

nghiệp chứng kiến trực tiếp công tác NC&PT. Và đồng nghĩa với việc các 

nghiên cứu xuất sắc nhất sẽ nhận được tài trợ, chứ không phải tiền tài trợ chỉ 

dành cho những nghiên cứu có đề xuất từ các thành viên kỳ cựu nhất trong đội 

ngũ giảng viên của khoa hay từ những nhân vật có liên quan đến chính trị.  

Tại châu Á, nhìn chung chính phủ các nước đã dành sự ưu tiên cho 

NC&PT thông qua tăng cao đầu tư cho NC&PT hàng năm. Tuy nhiên trong 

thời gian dài và hiện vẫn tồn tại ở một số nước là việc hầu hết các nghiên cứu 

khoa học ở những nước này đều được tiến hành ở ngoài phạm vi các trường đại 

học. Chúng được thực hiện trong các cơ quan nghiên cứu và các phòng thí 

nghiệm của chính phủ. Ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, tiền tài trợ chủ 

yếu được chuyển trực tiếp đến bộ phận NC&PT, chỉ một phần rất nhỏ được 

đưa tới ngành khoa học cơ bản. Ví dụ như ở Trung Quốc, chỉ có 5% số tiền đầu 

tư cho NC&PT được sử dụng cho khoa học cơ bản, so với 10 – 30% ở các 

nước phát triển khác. Theo tỷ lệ trên GDP, Mỹ chi cao gấp 7 lần Trung Quốc 

cho khoa học cơ bản. Ngoài ra, ở hầu hết các quốc gia châu Á, tiến trình đánh 
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giá các nghiên cứu của những chuyên gia trong ngành ít khi được thực hiện.  

Theo truyền thống thì Nhật Bản dành phần lớn tiền tài trợ cho nghiên cứu 

của các nhà khoa học kì cựu nhất. Mặc dù cách đây vài năm, Tokyo đã thừa 

nhận rằng nên dành số tiền tài trợ lớn hơn cho các nghiên cứu xuất sắc khác 

dựa theo sự đánh giá của các chuyên gia trong ngành. Số tiền tài trợ mà Nhật 

Bản chi cho các nghiên cứu của các nhà khoa học chưa có tên tuổi và dựa trên 

sự đánh giá của các chuyên gia vào năm 2008 chỉ dừng ở 14%, trong khi đó ở 

Mỹ là 73%.  

Nhìn chung việc áp dụng hệ thống NC&PT linh hoạt và hiệu quả theo hai 

hướng chính: 

Cấp kinh phí cho nghiên cứu một cách linh hoạt  

Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ (NSF), là tổ chức tài trợ nghiên cứu hàng đầu 

của Mỹ, tài trợ kinh phí nghiên cứu hàng năm và nhiều năm mang tính cạnh 

tranh cao. Đối với một năm kinh phí cạnh tranh, các nhà nghiên cứu có thể 

được cấp thêm đến 20% kinh phí mà không cần chờ đến năm tài khoá kế tiếp.  

Hệ thống tài trợ nghiên cứu của Anh về cơ bản hoạt động trên cơ sở hạch 

toán một năm. Tuy nhiên, Hội đồng Nghiên cứu, một tổ chức tài trợ nghiên cứu 

của Anh, cũng có hệ thống riêng của mình dựa trên vốn ngân sách nhiều năm. 

Khuyến khích các dự án bên ngoài tài trợ NC&PT  

Ở nhiều nước, không chỉ nhà nước tài trợ cho nghiên cứu, mà còn có các 

quỹ bên ngoài từ các nguồn khác nhau, bao gồm cả khu vực tư nhân, hỗ trợ các 

dự án NC&PT tại các trường đại học và viện nghiên cứu công. Một phân tích 

về cơ cấu doanh thu của các trường đại học công của Mỹ, Anh, và các tổ chức 

nghiên cứu của Đức cho thấy rằng các tổ chức nghiên cứu này không chỉ nhận 

được viện trợ tài chính công, mà còn cả kinh phí từ các nguồn khác nhau bao 

gồm cả từ khu vực tư nhân. 

Tăng cường bảo vệ sở hữu trí tuệ và tiêu chuẩn quốc tế 

Tăng cƣờng biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ  

Sở hữu trí tuệ là các sở hữu hợp pháp về sử dụng tài sản trí tuệ cho các cá 

nhân, các công ty, trường đại học hoặc chủ thể khác. Chúng bao gồm các bằng 

sáng chế (đối với sáng chế), quyền tác giả (đối với vật chất như phần mềm, văn 

bản hoặc tác phẩm nghệ thuật), thiết kế và nhãn hiệu hàng hoá (đối với nhãn 

hiệu, biểu tượng, vv.) Những quyền này không đồng nhất về nội dung và mục 
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đích của chúng. Tuy nhiên tất cả chúng đều dựa trên giả định rằng thị trường 

độc quyền có khả năng cung cấp cho chủ sở hữu doanh thu cao hơn thị trường 

cạnh tranh và do đó khuyến khích đầu tư xây dựng các tài sản tương ứng. Do 

đó sở hữu trí tuệ tạo ra một sự cân bằng giữa hiệu quả tĩnh (thuần cạnh tranh 

làm giảm giá) và hiệu quả động (cho ưu đãi để đầu tư, đặc biệt là trong đổi mới 

sáng tạo). Việc quản lý đúng đắn sự cân bằng này là cốt lõi của chính sách sở 

hữu trí tuệ. 

Từ đầu những năm 1980 đến năm 2000, luật pháp về bằng sáng chế đã 

được tăng cường trên toàn thế giới. Các bước thực hiện bao gồm việc tạo ra các 

tòa án chuyên ngành để đấu tranh với xâm phạm các sáng chế có hiệu lực; gia 

tăng bồi thường thiệt hại cho người sở hữu bằng sáng chế trong trường hợp bị 

vi phạm… được thực hiện trong một số quốc gia (ví dụ như sáng chế về di 

truyền, sáng chế phần mềm và các phương thức kinh doanh). Một bước quan 

trọng đặc biệt là việc ký kết thỏa thuận Hiệp định về bản quyền sở hữu trí tuệ 

liên quan đến thương mại (TRIPS) năm 1994, trong đó các tiêu chuẩn chung 

được thiết lập cho các luật sáng chế trong tất cả các quốc gia ký kết. Điều này 

có nghĩa là có sự tăng cường của luật pháp về sáng  chế ở hầu hết các nước, 

đặc biệt là các nước đang phát triển, và lần đầu tiên đưa ra các biện pháp trừng 

phạt quốc tế đối với những quốc gia không tuân thủ các cam kết liên quan đến 

quyền sở hữu trí tuệ. Một số điều chỉnh bổ sung đã diễn ra trong những năm 

gần đây. Ví dụ, các tiêu chuẩn khắt khe về trình độ sáng tạo đang được thiết 

lập, đặc biệt là tại Mỹ và châu Âu. Các dữ liệu mới nhất về hồ sơ bằng sáng 

chế có xu hướng cho thấy sự suy giảm mạnh ở châu Âu và, đối với hồ sơ ban 

đầu, tại Mỹ. Nguyên nhân có thể là do cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.  

Để đối phó với toàn cầu hóa đang diễn ra, có nhiều động thái hướng tới 

bảo vệ toàn cầu về quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó, nhiều quốc gia đang xem xét 

lại hệ thống cấp bằng sáng chế trong nước để đảm bảo hài hoà với các hệ thống 

sở hữu trí tuệ quốc tế. Để thúc đẩy tính hài hoà quốc tế của các hệ thống bằng 

sáng chế, Luật cải cách sáng chế Mỹ năm 2007 đã được đệ trình lên Quốc hội, 

mục đích của nó là để thay thế cho hệ thống hiện tại và xóa bỏ các quy định về 

hạn chế đối với các ứng viên nước ngoài xin cấp bằng sáng chế (sau khi qua Hạ 

Viện vào tháng 9/2007, dự luật này bị bác ở Thượng viện năm 2008, nhưng 

năm 2009 việc thảo luận về luật này lại được nối lại dưới tên gọi Luật cải cách 

sáng chế Mỹ năm 2009 và tiếp tục được Thượng viện xem xét năm 2010).  
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Tại châu Âu, Công ước về Bằng sáng chế châu Âu EPC 2000 được xem 

xét lại và có hiệu lực vào tháng 12/2007. Công ước này có mục đích tăng 

cường các quyền của người nộp đơn sáng chế, trong đó có quyền nộp đơn sáng 

chế bằng bất kỳ ngôn ngữ bản địa nào. Trung Quốc đang xem xét lại Luật 

Bằng sáng chế, bao gồm cả việc áp dụng quy tắc về tính mới (theo Luật Sáng 

chế hiện thời của Trung Quốc, sự bảo vệ được thực hiện trên cơ sở sáng chế 

chưa được công bố và/hoặc chưa được sử dụng trước đó tại Trung Quốc). 

Nâng cao các biện pháp đối với tiêu chuẩn hóa quốc tế  

Đối với việc ứng dụng kết quả của đổi mới sáng tạo cho nhu cầu thị 

trường, có thể nói rằng các tiêu chuẩn cho các sản phẩm và dịch vụ có tầm 

quan trọng đặc biệt trong cạnh tranh. 

Theo Hiệp định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về Hàng rào Kỹ 

thuật trong Thương mại (Hiệp định TBT) năm 1995, về nguyên tắc các nước 

thành viên WTO có nghĩa vụ phải hài hòa hóa các tiêu chuẩn đa quốc gia và 

các tiêu chuẩn kỹ thuật của chính phủ với tiêu chuẩn ISO. Theo truyền thống, 

châu Âu đã thực hiện tốt việc sử dụng các khuôn khổ quốc tế như Tổ chức Tiêu 

chuẩn Quốc tế (ISO) và Uỷ ban Kỹ thuật điện Quốc tế (IEC), để thiết lập Tiêu 

chuẩn De Jure
1
 như là các biện pháp tạo ưu thế trên thị trường chiến lược. Tuân 

theo việc áp dụng Hiệp định TBT, Mỹ đã thay đổi hoàn toàn quan điểm định 

hướng tiêu chuẩn De facto
2
 truyền thống của mình sang định hướng Tiêu chuẩn 

De Jure, và về cơ bản đã tăng cường những nỗ lực của mình để đảm bảo rằng 

các tiêu chuẩn của Mỹ sẽ được thông qua như là tiêu chuẩn ISO và các tiêu 

chuẩn quốc tế khác.  

Theo Bộ Thương mại Mỹ, Sáng kiến tiêu chuẩn được đưa ra tháng 3/2003, 

Mỹ đã cam kết thực thi các biện pháp chủ yếu nhằm mục đích đối phó với các 

rào cản thương mại, do các tiêu chuẩn và chính sách cấp giấy chứng nhận của 

các nước khác. Một ví dụ về các biện pháp đó là tăng số tiêu chuẩn đi kèm tại 

các cơ sở ngoại giao của Mỹ tại Trung Quốc và các nước khác. Hơn nữa, 

Trung Quốc xem việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ chiến lược và tiêu chuẩn kỹ 

thuật chiến lược như là những chính sách và hành động ưu tiên theo Định 

                                                 
1
 De jure standard: “De jure” là cụm từ Latinh nghĩa là “chính thức hợp pháp” (legally official). Tiều chuẩn 

De jure được thiết lập bởi ISO, IEC và các tổ chức chính thức  khác theo các thể thức rõ ràng và công khai.  
2
 Tiêu chuẩn De facto: : “De facto” là cụm từ Latinh có nghĩa là “Thực tế” (in fact). Tiêu chuẩn De facto 
cũng là tiêu chuẩn toàn cầu được sử dụng trên thị trường quốc tế. Tiêu chuẩn này không có cơ sở pháp lý 
nhưng lại được công nhận trên thị trường. 
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hướng Quốc gia về Chương trình phát triển KH&CN Trung và Dài hạn (2006-

2020) của Trung Quốc. Như vậy, trong khi thúc đẩy việc áp dụng các tiêu 

chuẩn của Trung Quốc cũng như các tiêu chuẩn quốc tế, Trung Quốc đã tăng 

cường các hoạt động tiêu chuẩn hóa quốc tế, bao gồm cả hội nhập nghiên cứu 

khoa học, phát triển, thiết kế, và sản xuất vào quá trình tiêu chuẩn hóa. Trong 

quá khứ, Trung Quốc đã đề xuất với ISO và IEC về Xác thực mạng LAN 

không dây và Cơ sở hạ tầng bảo mật (WAPI), một tiêu chuẩn liên quan đến 

mạng LAN không dây, Phân nhóm thông minh và Chia sẻ nguồn (IGRS), một 

tiêu chuẩn cho mạng thiết bị thông tin gia dụng. 
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CHƢƠNG 2 

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI 

 

2.1. Những thách thức chính sách thúc đẩy đổi mới 

Những thách thức phía trước 

Thế giới ngày nay phải đối mặt với những thách thức không thể lường 

trước được. Những tác động của suy thoái kinh tế sẽ ảnh hưởng đến toàn cầu 

trong những năm tới. Thậm chí ngay trước khi khủng hoảng kinh tế, tốc độ 

tăng năng suất chậm lại đã đe dọa nghiêm trọng đến sự thịnh vượng và sức 

cạnh tranh của nhiều quốc gia. Cuộc khủng hoảng này đã buộc các nước phải 

tìm ra các nguồn tăng trưởng mới và bền vững hơn. Trong bối cảnh ngân sách 

khó khăn hiện tại, các chính phủ đang tìm kiếm các chính sách và hành động 

có thể giúp đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế và đảm bảo thành công và 

thịnh vượng trong tương lai. 

Đổi mới và sáng tạo cùng với ứng dụng tri thức là một lĩnh vực hành động 

quan trọng của chính phủ. Hành động đó có ý nghĩa thiết yếu đối với các công 

ty và quốc gia đang vật lộn trong một nền kinh tế toàn cầu cạnh tranh ngày 

càng tăng, và nó là thứ mà các nước tiên tiến tìm thấy lợi thế so sánh lớn nhất 

của họ. Đầu tư vào sáng tạo tri thức và làm cho chúng được phổ biến rộng rãi 

là chìa khóa để tạo ra các việc làm có thu nhập cao và tăng năng suất lao động. 

Các nước chậm phát triển cũng tìm thấy đổi mới là cách nâng cao sức cạnh 

tranh của mình và chuyển sang các hoạt động có giá trị gia tăng cao hơn.  

Mục tiêu chính sách công về đổi mới không chỉ là tạo ra tăng trưởng lớn 

hơn. Những thách thức lớn nhất của xã hội cho thấy chúng không có biên giới 

và một nước đơn lẻ không thể giải quyết. Khả năng đối phó với những vấn đề 

khẩn cấp đang tăng lên như biến đổi khí hậu, sức khỏe, an ninh lương thực và 

nghèo đói phụ thuộc vào đổi mới mạnh mẽ hơn và những hình thức hợp tác 

quốc tế mới. Những thách thức toàn cầu đòi hỏi những đáp ứng dựa trên đổi 

mới và hợp tác. 
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Trong môi trường ngân sách hạn chế hiện nay, đầu tư công và chi tiêu liên 

quan đến đổi mới – như giáo dục, khoa học và công nghệ - là ưu tiên ở nhiều 

nước OECD. Rõ ràng, đầu tư vào các nguồn tăng trưởng tương lai có ý nghĩa 

quan trọng và những đầu tư vào đổi mới cần được ưu tiên. Tuy nhiên còn nhiều 

phạm vi khác cần được thúc đẩy với những nguồn lực hiện tại, như cải thiện 

hiệu quả chi tiêu công và nâng cao chức năng của nỗ lực đổi mới về tổng thể. 

Điều này gợi ý rằng ngay cả với những nước có nguồn tài chính công hạn chế 

cũng có thể tiến hành các bước để nâng cao hoạt động đổi mới của mình 

Trong quá trình xây dựng các chính sách đổi mới của mình, các chính phủ 

phải đảm bảo rằng khung chính sách đổi mới vẫn duy trì được nhịp độ với 

những thay đổi trong kinh tế toàn cầu và những thay đổi trong quá trình đổi 

mới. Sau khủng hoảng kinh tế và tài chính,  xã hội – trong đó có doanh nghiệp 

– đang chờ đợi chính phủ tạo ra các khuôn khổ mới khuyến khích thử nghiệm 

và tăng trưởng. Cùng lúc đó, đổi mới ngày càng được xem là cách thức để nâng 

cao chất lượng cuộc sống và đối phó với những vấn đề xã hội và toàn cầu. 

Chính sách có thể đưa ra khuôn khổ định hướng đổi mới vào những ứng dụng 

mang lại cuộc sống tốt hơn cho các cá nhân, doanh nghiệp và xã hội nói chung. 

Quá trình nghiên cứu phát triển, sản xuất, thương mại và phổ biến những 

đổi mới lớn lao – ví dụ như phát minh ra bóng bán dẫn, phát minh ra thuốc 

kháng sinh, đưa ra những thay đổi tổ chức ở nơi làm việc – chưa bao giờ là 

công việc đơn giản và không có rủi ro. Tương tự như quá trình xuất hiện của 

nó, từ nghiên cứu khoa học dẫn tới khám phá đến phát triển và cải tiến công 

nghệ đến các sản phẩm cuối cùng cho đến việc phổ biến trong toàn xã hội. 

Ngày nay, đổi mới đã được nhận thức rõ ràng là một hiện tượng phức tạp và 

rộng lớn bao gồm nhiều quá trình tương tác lẫn nhau. Các quá trình động này 

diễn ra trên phạm vi và nội dung rộng khắp. 

Việc can thiệp của chính phủ một cách hợp lý là rất quan trọng. Ý tưởng 

về “sự thất bại thị trường” dẫn đến đầu tư dưới mức vào nghiên cứu là lý do để 

chính phủ cung cấp tài chính cho NC&PT từ đầu những năm 1960. Trong triển 

vọng của các hệ thống đổi mới, sự xuất hiện những nút thắt cổ chai hay những 

thất bại cản trở hoạt động của hệ thống đổi mới có thể gây ra những cản trở 

nghiêm trọng cho hiệu quả của NC&PT cũng như tăng trưởng và phát triển. 

Sự hòa trộn các chính sách đổi mới phụ thuộc vào nhiều yếu tố và không 

có một hình mẫu chung. Những điểm mạnh và yếu đặc thù của mỗi nước, cơ 
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hội và thách thức mà nó phải đối mặt, cũng là yếu tố quan trọng. Các nước 

cũng có thể cập nhật sự hoà trộn chính sách của mình theo các tốc độ khác 

nhau, vì vậy những khác biệt có thể thấy được ngay cả khi có cùng mục đích. 

Những khác biệt trong các định hướng và mục tiêu chính trị, cũng như các quá 

trình và năng lực thể chế chính sách, đều có vai trò trong đổi mới. Các hệ thống 

đổi mới quốc gia được đặc trưng bởi sự kết hợp các chính sách tác động đến 

hành vi của công ty và các công ty áp dụng nhiều cách thức để đổi mới. Lịch 

sử kinh tế và công nghiệp của một nước cũng sẽ định hình nên các cách tiếp 

cận chính sách. Cuối cùng, những hình thức đổi mới khác nhau đòi hỏi một 

phạm vi rộng  các công cụ chính sách (Hộp 2.1) 

 

Hộp 2.1. Các chính sách điều chỉnh đối với các hình thức đổi mới khác 
nhau 

Các yếu tố như cấu trúc kinh tế của một nước, cơ cấu công ty (ví dụ như số 
lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ), vị trí địa lý và tài nguyên, hạ tầng, mức độ phát 
triển kinh tế xã hội, các điều kiện khung (như các điều kiện kinh tế vĩ mô, các 
chính sách pháp lý và thị trường) và môi trường thể chế (như hệ thống giáo dục 
và cơ sở khoa học và nghiên cứu) đều đóng vai trò trong định hình đổi mới. 
Ngoài ra, đổi mới có sự khác nhau rất lớn giữa các lĩnh vực. Các lĩnh vực như 
dược phẩm, hóa chất và bán dẫn có quan hệ chặt chẽ với khoa học, còn các tiêu 
chuẩn lại có tác động quan trọng lên đổi mới trong viễn thông và phần mềm. Một 
số lĩnh vực do những hãng lớn thống trị trong khi một số lĩnh vực khác lại được 
vận hành bởi nhiều hãng nhỏ. Sự đa dạng của các đối tượng tham gia đổi mới, 
các quá trình học tập, liên kết các cơ sở tri thức, các thể chế và tổ chức cần 
được xem xét kỹ lưỡng trong khi hoạch định chính sách. 

Hơn nữa, chính sách đổi mới có thể được đặc trưng theo nhiều cách khác 
nhau. Một khác biệt là giữa chính sách „hướng cung‟ và „hướng cầu‟. Một khác 
biệt nữa là chính sách „định hướng nhiệm vụ‟ và „định hướng phổ biến‟. Các 
công cụ chính sách bao gồm các công cụ tài chính (như tín dụng thuế NC&PT) 
và các công cụ điều chỉnh như các luật lệ và các quy định kèm theo (như sử 
dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trong xe hơi). 

Chính sách đổi mới bao hàm phạm vi rộng và nhiều loại hình đổi mới. Những 
đặc trưng để phân biệt đổi mới gồm: kiểu đổi mới - công nghệ (sản phẩm và quy 
trình) hay phi công nghệ (tổ chức và marketing); phương thức đổi mới - đổi mới 
hoàn toàn mới (chiến lược và gián đoạn), sửa đổi công nghệ, thích nghi công 
nghệ; và tác động kinh tế xã hội - tăng lên, đột biến hay triệt để. 

Tác động của đổi mới cũng rất khác nhau. Nó có thể dẫn tới thay đổi cấu trúc 
triệt để và tác động mạnh mẽ đến toàn bộ chuỗi giá trị từ những bên cung cấp 
tới những người sử dụng cuối cùng hay nó có thể bao gồm những điều chỉnh 
tăng lên đối với những sản phẩm, quy trình hay hoạt động hiện tại. Đồng thời, 
chính sách đổi mới bị ảnh hưởng bởi các phân hệ chính sách khác nhau có các 
đặc trưng cấu trúc và sắp xếp điều hành ảnh hưởng đến các quá trình và sản 



 
  

57 

phẩm chính sách. Điều này ngụ ý rằng các chính phủ cần phát triển bộ chính 
sách đổi mới liên kết chặt chẽ giữa các lĩnh vực, trong khi vẫn đủ linh hoạt để 
bao hàm các tiếp cận chính sách khác nhau cho các hình thức đổi mới và các 
hoạt động liên quan khác nhau. 

Do đổi mới có các kiểu khác nhau, diễn ra theo nhiều cách khác nhau và có các 
tác động khác nhau, nên chúng đòi hỏi những phản ứng chính sách khác nhau. 
Thí dụ, nghiên cứu phát hiện thấy rằng các chính sách nhằm vào giai đoạn cuối 
của chu trình đổi mới và khuyến khích nhu cầu đối với đổi mới thường dễ kích 
thích đổi mới tăng lên hơn là hỗ trợ một đổi mới toàn diện. Hỗ trợ đổi mới toàn 
diện tốt nhất là thông qua các chính sách thúc ép (cung cấp) công nghệ. Thí dụ 
một số nhà phân tích nhận xét rằng tập trung vào biến đổi khí hậu và phát triển 
các kỹ thuật thay thế các công nghệ sử dụng nhiên liệu hóa thạch đòi hỏi các 
chính sách hỗ trợ đổi mới toàn diện và chuyển đổi chế độ công nghệ. Những 
người khác gợi ý rằng hàng loạt lựa chọn chính sách đấu tranh chống lại biến 
đổi khí hậu, như cung cấp hỗ trợ cho nhiều công nghệ khác nhau cũng như cải 
tiến các công nghệ hiện có, cung cấp hỗ trợ giá và các chính sách điều chỉnh, sử 
dụng mua sắm công để kích thích và hỗ trợ cầu, và khuyến khích phổ biến rộng 
rãi tri thức khoa học và công nghệ công. 

Đổi mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn 

Đổi mới - giới thiệu một sản phẩm (hàng hóa hay dịch vụ), quy trình, hay 

phương pháp mới hay được cải tiến đáng kể (Hộp 2.2) - từ lâu đã được xem là 

trung tâm của hoạt động kinh tế và thịnh vượng xã hội, và bằng chứng kinh 

nghiệm đã khẳng định những liên hệ giữa đổi mới và tăng trưởng (Hộp 2.3). 

Điều này có nghĩa là tất cả các chính phủ phải hiểu được tầm quan trọng của 

đổi mới và xây dựng những chính sách đẩy mạnh những nỗ lực và sản phẩm 

đổi mới. 

 

Hộp 2.2. Định nghĩa và đo lường đổi mới 

Cẩm nang Oslo lần xuất bản mới nhất (lần thứ 3) của OECD định nghĩa đổi mới 
là sự triển khai một sản phẩm (hàng hóa hay dịch vụ), hay quy trình mới hay 
được cải tiến đáng kể, phương pháp marketing mới, hay phương pháp tổ chức 
mới trong hoạt động kinh doanh, tổ chức nơi làm việc hay các quan hệ bên 
ngoài. 

Định nghĩa này bao trùm cả 4 kiểu đổi mới sau và được sử dụng cho các mục 
đích đo lường:  

- Đổi mới sản phẩm: việc đưa ra hàng hóa hay dịch vụ mới hoặc có cải tiến đáng 
kể về tính chất hay các mục đích sử dụng. Việc này bao gồm những cải tiến lớn 
trong các tính chất kỹ thuật, thành phần và vật liệu, phần mềm đi kèm, tính thân 
thiện với người sử dụng hay các đặc tính chức năng khác.  
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- Đổi mới quy trình; sự triển khai một phương pháp sản xuất hay phân phối mới 
hay có cải tiến đáng kể. Việc này bao gồm những thay đổi lớn về kỹ thuật, thiết 
bị và/hay phần mềm. 

- Đổi mới marketing: việc triển khai phương pháp marketing mới gồm những thay 
đổi lớn trong thiết kế sản phẩm hay đóng gói, trưng bày sản phẩm, thúc đẩy 
bán hay định giá sản phẩm. 

- Đổi mới tổ chức: việc triển khai phương pháp tổ chức mới trong hoạt động kinh 
doanh của công ty, tổ chức nơi làm việc hay các quan hệ bên ngoài. 

Các hoạt động đổi mới khác nhau rất lớn về bản chất giữa các hãng với nhau. 
Một số công ty tiến hành các dự án đổi mới được xác định rõ ràng, như phát 
triển và giới thiệu một sản phẩm mới, trong khi những công ty khác chủ yếu thực 
hiện những cải tiến liên tục các sản phẩm, quy trình sản xuất và hoạt động của 
họ. Cả 2 loại công ty này đều có thể thuộc loại đổi mới: một đổi mới có thể bao 
gồm việc triển khai một thay đổi lớn hay hàng loạt những thay đổi liên tục nhỏ 
hơn cùng tạo ra một sự thay đổi lớn. Theo định nghĩa, mọi đổi mới phải hàm 
chứa mức độ mới. Cẩm nang Oslo phân biệt 3 loại hình mới: đổi mới có thể là 
mới đối với công ty, mới đối với thị trường và mới đối với thế giới. Loại thứ nhất 
bao gồm việc phổ biến một đổi mới hiện tại đối với công ty - đổi mới này có thể 
đã được thực hiện ở các hãng khác nhưng là mới đối với công ty đó. 

Những đổi mới có tính mới đối với thị trường khi hãng là người đầu tiên đưa đổi 
mới đó vào thị trường của mình. Một đổi mới là mới đối với thế giới khi hãng là 
người đầu tiên giới thiệu đổi mới cho tất cả các thị trường và ngành công nghiệp. 

Đổi mới là một quá trình liên tục chứ không phải là một hoạt động tĩnh tại. Điều 
này gây khó khăn cho việc đo lường chúng. Các công ty thường xuyên thực hiện 
những thay đổi cho các sản phẩm và quy trình và tập hợp những tri thức mới. 
Để nắm bắt được quá trình này, Cẩm nang Oslo của OECD tập trung vào các 
chỉ số đo lường được như các mức chi tiêu, liên kết và các yếu tố ảnh hưởng 
đến các hoạt động đổi mới. 

Đổi mới, theo như định nghĩa của nó, rõ ràng là khái niệm rộng hơn NC&PT và 
nó chịu ảnh hưởng của phạm vi yếu tố lớn, một vài trong số đó có thể bị tác 
động bởi chính sách. Đổi mới có thể diễn ra trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế, 
bao gồm cả các dịch vụ chính phủ như y tế và giáo dục. Tuy nhiên, khung đo 
lường hiện nay chỉ áp dụng với đổi mới doanh nghiệp mặc dù đổi mới cũng quan 
trọng cho khu vực công. Cần xem xét để mở rộng phương pháp luận ra đổi mới 
ở khu vực công và đổi mới trong xã hội, sao cho đáp ứng được thực tế đổi mới 
hiện nay. Nuôi dưỡng đổi mới đòi hỏi không chỉ xem xét các hoạt động đổi mới 
trên phạm vi rộng và còn cả các đối tượng tiến hành đổi mới. 

 

Đổi mới từ lâu đã thúc đẩy việc nâng cao các tiêu chuẩn cuộc sống. Nhưng 

chỉ mới gần đây, phân tích từ kinh nghiệm về tăng trưởng kinh tế mới đưa ra 

bằng chứng hiếm hoi về vai trò của đổi mới trong thực hiện tăng trưởng. Các 

nghiên cứu chủ yếu quan tâm đến đầu vào lao động (thường được tính bằng 

tổng số giờ làm việc) và tài sản vật chất (hữu hình), như máy móc và thiết bị, là 
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các yếu tố tạo nên tăng trưởng kinh tế. Đổi mới thường được xem là hiệu quả 

tác động chung trong sử dụng vốn và lao động trong quá trình sản xuất-được 

gọi là năng suất đa nhân tố (MFP)-mặc dù mối quan hệ giữa đổi mới và tăng 

trưởng MFP chưa được hiểu rõ và một số chính sách tăng trưởng rõ ràng tìm 

cách đẩy mạnh chúng.  

 

Hộp 2.3. Đổi mới và tăng trưởng: tóm tắt 

Câu hỏi điều gì vận hành sự tăng trưởng kinh tế và làm sao duy trì chúng lâu dài 
vẫn là vấn đề cốt lõi của kinh tế học. Các mô hình tăng trưởng tân cổ điển xác nhận 
rằng tăng trưởng là các kết quả từ đầu vào của vốn vật chất, tức là máy móc, thiết bị 
và nhà xưởng, lao động, và “kiến thức” trong quy trình sản xuất. Tuy nhiên, do 

những lợi nhuận trên vốn giảm sút, tăng trưởng dài hạn không thể là kết quả từ sự 
tích lũy đơn giản của vốn vật chất, chỉ đảm bảo tăng trưởng ngắn hạn. Tăng trưởng 
lâu dài chỉ có thể đạt được bằng tích lũy tri thức và tiến bộ công nghệ. Tuy nhiên các 
mô hình tăng trưởng ban đầu kết luận rằng tiến bộ công nghệ là „của chùa” như là 

một loại hàng hóa công được cung cấp từ bên ngoài. Tiến bộ công nghệ này được 
xem là không thể loại trừ, ám chỉ rằng người sở hữu không thể từ chối những lợi ích 
của những người khác liên quan đến công nghệ. Nó cũng được xem là không cạnh 
tranh, tức là việc sử dụng hàng hóa đó của một cơ sở sẽ không loại trừ đơn vị khác 
đồng thời sử dụng hàng hóa đó. Do vậy, trong mô hình tăng trưởng tân cổ điển, kiến 
thức là miễn phí đối với mọi công ty và cá nhân trong nền kinh tế và ở bên ngoài hệ 
thống, và việc tích luỹ kiến thức không phụ thuộc vào các quyết định kinh tế của các 
công ty và cá nhân. Rõ ràng đây là lý thuyết đơn giản hóa và không đầy đủ về tăng 
trưởng và vai trò của đổi mới. 

Những tiến bộ trong lý thuyết tăng trưởng đã nhận thấy nội hàm của tích lũy 
vốn kiến thức và vốn nhân lực: vốn nhân lực và vốn kiến thức dẫn xuất từ các 
quyết định đầu tư của các cá nhân và công ty phản ứng lại những khuyến khích 
kinh tế cũng như các chính sách và thể chế. Các mô hình tăng trưởng hiện nay 
xem vốn kiến thức là không cạnh tranh nhưng có thể loại trừ một phần. Hậu quả 
trực tiếp của bản chất không cạnh tranh của kiến thức là các ảnh hưởng bên 
ngoài, dưới hình thức lan toả kiến thức giữa các địa điểm và qua thời gian, sẽ 
đóng vai trò quan trọng trong việc tích lũy kiến thức và tăng trưởng. Tính loại trừ 
một phần, thông qua các phương pháp bảo vệ sở hữu trí tuệ chính thức (như 
bảo vệ sáng chế) và không chính thức (như bí mật) mang lại cho các công ty đổi 
mới quyền lực độc quyền tạm thời cho phép họ bù đắp được những chi phí cho 
đổi mới. 

Tiến bộ kỹ thuật được xếp theo cả mô hình “ngang”, như sự liên tục mở rộng 

các loại đầu vào khác nhau (chất lượng không đổi) mà các công ty có thể sử 
dụng; và mô hình dọc, như sự cải tiến liên tục chất lượng của một số lượng 
hàng hóa cố định. Một tính chất quan trọng của các đổi mới theo chiều dọc là sự 
„phá hủy sáng tạo‟, do những đổi mới sau sẽ làm cho các đổi mới trước đó trở 
nên lỗi thời và cho phép các hãng đổi mới chiếm được sự độc quyền các thị 
trường do các nhà đổi mới trước nắm giữ. Những quyết định đầu tư đổi mới của 
các công ty do đó sẽ bị ảnh hưởng bởi những dự tính về tiến trình đổi mới tương 
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lai, bởi điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của các đổi mới hiện tại. 
Do vậy, trong các mô hình này, sự tham gia và cạnh tranh đóng vai trò sống còn 
trong định hình các quyết định đổi mới (và theo đó là tăng trưởng về lâu dài). 

Những phân tích lý thuyết và thực nghiệm ở cấp kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô 
đã tìm hiểu cả các nhân tố xác định vận hành đổi mới và sự tham gia của chúng 
vào hoạt động của công ty, được tính là tăng trưởng năng suất và/hay giá trị thị 
trường. Trong nhiều năm, sự tập trung của cả những đóng góp lý thuyết và thực 
nghiệm được hướng vào đổi mới công nghệ và NC&PT chính thức. Tuy nhiên, 
sự quan tâm đã mở rộng các đo lường đổi mới, đến cả phổ biến các sản phẩm 
và quy trình mới, và đến các đầu tư vào đổi mới ngoài NC&PT. 

Đổi mới giúp giảm chênh lệch thu nhập giữa các nƣớc 

Đổi mới không chỉ đóng góp mạnh mẽ vào sự tăng trưởng ở mọi lúc, mà 

nó còn đóng vai trò chính trong giải quyết những khác biệt trong các mức thu 

nhập và năng suất giữa các nước. Các số liệu của OECD cho thấy rằng chênh 

lệch thu nhập giữa các nước OECD chủ yếu là do những khác biệt trong năng 

suất lao động. Mặc dù có một phạm vi đáng kể để cải thiện hoạt động thị 

trường lao động ở một số nước (nhất là từ cuộc khủng hoảng gần đây), phần 

lớn phạm vi để giảm chênh lệch mức thu nhập liên quan đến cải thiện năng 

suất lao động. Như đã đề cập, do đó những phạm vi này liên quan chặt chẽ với 

đổi mới. 

Đổi mới và việc làm 

Trong bối cảnh kinh tế hiện nay với áp lực ngân sách đang tăng lên và tỷ 

lệ thất nghiệp cao, các nhà hoạch định chính sách đối mặt với 2 thách thức cụ 

thể: đảm bảo rằng các chính sách đổi mới mang lại giá trị tốt cho đồng tiền và 

đạt được tăng trưởng bền vững lâu dài đồng hành với đẩy mạnh tạo việc làm. 

Đổi mới có thể ảnh hưởng đến việc làm theo nhiều cách. Nói rộng ra, đầu tư 

vào đổi mới, hay sự ra mắt của các sản phẩm và quy trình mới hay cải tiến hay 

các phương pháp marketing hay tổ chức mới, cho phép các công ty tăng sản 

lượng của mình và thâm nhập vào các thị trường mới. Điều này có thể liên 

quan đến tạo ra việc làm, mặc dù các công ty có thể sản xuất được nhiều hơn 

với lực lượng lao động hiện có. Trong hầu hết trường hợp, đổi mới sẽ tăng 

năng suất lao động, cho phép trả tiền công cao hơn. Là một phần trong thực 

hiện đổi mới, một số lao động có thể được bố trí lại công việc trong các công ty 

để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm mới. Một số khác có thể thấy các kỹ năng 

của họ không còn cần đến nữa và phải tìm kiếm công việc khác. Điều này cho 

thấy tại sao các thị trường lao động hiệu quả và thị trường lao động tích cực và 

các chính sách đào tạo là một phần quan trọng của tập hợp chính sách cho đổi 
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mới. 

Đổi mới cũng thường liên quan đến tạo ra các việc làm mới. Bằng chứng ở 

Mỹ là một ví dụ cho thấy rằng các công ty dưới 5 năm tuổi chiếm hai phần ba 

số việc làm mới trong năm 2007. Hơn nữa, qua thời gian, cùng với việc tạo ra 

các công ty mới, đổi mới có thể dẫn tới mở rộng các công ty hiện tại do nhu 

cầu các sản phẩm của họ tăng lên hay sức cạnh tranh của họ lớn hơn. Đồng 

thời, đổi mới có thể khiến công ty đóng cửa, nếu các sản phẩm và dịch vụ của 

họ trở nên lạc hậu hay nếu chúng bị thay thế bởi những sản phẩm cạnh tranh 

hơn.  

Mặc dù các kênh tạo việc làm thông qua đổi mới được đề cao ở trên, đôi 

khi người ta lo ngại rằng việc đưa ra các chính sách nuôi dưỡng đổi mới và 

thay đổi công nghệ có thế dẫn đến giảm tổng số việc làm hay đe dọa việc làm 

của những nhóm nhất định, như những người có kỹ năng thấp hay làm những 

công việc đơn điệu hàng ngày. Từ lâu, người ta đã quan tâm đến ý kiến cho 

rằng đổi mới có thể làm tăng nhu cầu về lao động có kỹ năng (bổ sung cho các 

công nghệ mới) và giảm bớt nhu cầu đối với lao động kỹ năng thấp hoặc không 

có kỹ năng (các công việc của họ có thể được thay thế bằng các quy trình tự 

động). Mãi gần đây, sự chú ý được chuyển sang phạm vi đổi mới bao gồm lĩnh 

vực máy tính và tự động để thay đổi bản chất của các nhiệm vụ trong công 

việc. Những thay đổi trong tổ chức của các công ty có thể đòi hỏi những nhóm 

kỹ năng mới và đặt giá trị cao hơn vào những nhiệm vụ khác nhau. Công nghệ 

thông tin và truyền thông làm thay đổi các cấu trúc tổ chức của các công ty và 

các thực thể khác, làm tăng tính phi tập trung hóa việc ra quyết định và các 

cách thức triển khai công việc mới. Thực tế cho thấy rằng chỉ bằng cách đổi 

mới tổ chức thì các công ty mới khai thác được hết những lợi ích tiềm năng của 

các công nghệ mới. 

Bằng chứng kinh nghiệm về đổi mới và việc làm chỉ ra rằng, về tổng thể, 

đổi mới có liên quan đến sự tăng trưởng việc làm. Các nghiên cứu đã cho thấy 

những quan hệ tích cực giữa số lượng NC&PT, sáng chế hay đổi mới với việc 

làm và giữa công nghệ thông tin và truyền thông với việc làm. Về những thay 

đổi trong nhu cầu lao động ở các loại kỹ năng khác nhau, nghiên cứu cho thấy 

phần nào nhu cầu tăng lên đối với lao động có kỹ năng cao và giảm nhu cầu 

đối với lao động có kỹ năng thấp. Tuy nhiên, cũng có bằng chứng cho thấy các 

nghề nghiệp kỹ năng thấp không mất đi. Các nghiên cứu ở Mỹ và châu Âu gợi 
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ý rằng có sự tăng trưởng trong các nghề nghiệp ở phần đỉnh phân bố kỹ năng 

và thu nhập (như các nhà khoa học, luật sư và nhà quản lý) và ở phần đáy (chủ 

yếu là các nghề dịch vụ, như giữ trẻ). Các việc làm kỹ năng trung bình như kế 

toán, nhân viên văn phòng và các công việc sản xuất đơn điệu thì giảm đi. Điều 

này phù hợp với quan điểm cho rằng thay đổi công nghệ do máy tính hóa đang 

thay đổi các thành phần của nghề nghiệp. Cụ thể, các nhiệm vụ đơn điệu, dễ 

mã hóa có thể được làm tự động, để cho các lao động thực hiện các nhiệm vụ 

không đơn điệu, như những việc đòi hỏi sáng tạo và tư duy trừu tượng hay 

cung cấp dịch vụ giữa các cá nhân. Từ viễn cảnh chính sách, những thay đổi 

trong nhu cầu đối với các loại lao động khác nhau và những thay đổi trong các 

cấu trúc tổ chức đề cao tầm quan trọng của việc cung cấp lao động có nhiều kỹ 

năng và cho phép con người tiếp tục duy trì và nâng cao năng lực của họ trong 

suốt cuộc đời của mình. Điều này đòi hỏi sự hiểu biết và tính toán giỏi, cũng 

như khả năng giải quyết các vấn đề, suy diễn hợp lý, và các kỹ năng hợp tác và 

trao đổi tốt. Việc cung cấp các kỹ năng đó đòi hỏi các công ty và lao động phải 

đầu tư vào đào tạo và học suốt đời và vai trò chủ động của chính phủ trong việc 

đảm bảo sự công nhận chính thức cho các đầu tư này. Việc nâng cao các kỹ 

năng của lao động sẽ cải thiện năng suất lao động của họ và có thể có tính lan 

tỏa tích cực quan trọng nhờ việc hỗ trợ khả năng thích nghi và sự lưu động của 

lao động và làm cho những người mới dễ dàng tham gia vào thị trường lao 

động hơn. Ngoài ra, thị trường lao động và các chính sách xã hội phải tăng 

năng lực điều chỉnh của nền kinh tế và tạo điều kiện dễ dàng cho những lao 

động bị thay thế chuyển sang các công việc mới. 

Các chính sách đổi mới có thể cần phải tính đến những tác động khác nhau 

của các loại đổi mới khác nhau đối với lao động trong các ngành công nghiệp. 

Bằng chứng tác động của đổi mới sản phẩm đối với việc làm gợi ý mối quan hệ 

tích cực: các dữ liệu cấp công ty gần đây từ những điều tra đổi mới ở những 

nước như Chi Lê, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha và Mỹ cho thấy sự gia tăng 

trong tổng doanh thu liên quan đến đổi mới sản phẩm có đóng góp vào tăng 

trưởng lao động ở cấp công ty. Bằng chứng ở cấp ngành cũng hỗ trợ điều này, 

gợi ý rằng các chính sách nuôi dưỡng thực nghiệm và làm cho các công ty tung 

ra các sản phẩm mới dẫn tới mức tăng năng suất và tạo việc làm cao hơn. 

Bằng chứng về tác động của đổi mới quy trình sản xuất lên việc làm có 

tính lẫn lộn hơn; các nghiên cứu ở cấp công ty không cho thấy mối quan hệ rõ 

rệt giữa loại đổi mới này và lao động, trong khi các nghiên cứu cấp ngành cho 
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thấy sự khác nhau phụ thuộc vào các ngành và các nước được phân tích. Ở một 

mức độ nào đó, tác động này có thể do vòng đời tự nhiên của ngành công 

nghiệp, với việc mở rộng ngành mới liên quan đến đổi mới sản phẩn và tăng 

trưởng công nghiệp mạnh mẽ, và những ngành công nghiệp lâu đời tìm kiếm 

năng suất cao hơn thông qua những đổi mới quy trình sản xuất. Một công trình 

nghiên cứu gần đây gợi ý rằng đối với các ngành công nghiệp ít đổi mới ở châu 

Âu thì đổi mới có xu hướng có tác động tiêu cực nói chung đến việc làm do đa 

số là những đổi mới quy trình, trong khi các ngành công nghiệp có mức đổi 

mới cao tiến hành đổi mới sản phẩm nhiều hơn và có sự gia tăng về nhu cầu, 

sản lượng, việc làm và tiền công. Rõ ràng cả 2 loại đổi mới đều góp phần vào 

sự tồn tại của công ty; tuy nhiên, đổi mới quy trình có thể có tác động lớn hơn 

đến lao động và do đó sẽ có các nhu cầu lớn hơn đối với chính sách công để 

làm cho sự bố trí lại việc làm của họ được êm thấm. 

Cuối cùng, việc cần thiết là phải nhận ra những tác động quan trọng khác 

lên nhu cầu lao động. Cụ thể là các mô hình thương mại và toàn cầu hóa đang 

gia tăng, các yếu tố thể chế cũng có ảnh hưởng, ví dụ như tiền công tối thiểu và 

những quy định thị trường lao động, chính sách cạnh tranh, và thành phần của 

chi công. Nói chung, điều quan trọng là luôn ý thức được rằng trong lĩnh vực 

này có nhiều kênh ảnh hưởng và nhiều tương tác với các xu thế kinh tế khác. 

2.2. Những xu thế đổi mới 

Các phương pháp mới về đo lường và phân tích đổi mới 

Người ta ngày càng nhận thức rằng ngoài NC&PT, đổi mới còn bao gồm 

một phạm vi rộng các hoạt động, gồm thay đổi tổ chức, đào tạo, kiểm tra, tiếp 

thị và thiết kế. Những hoạt động này có thể tăng cường năng lực phát triển đổi 

mới hay khả năng thực hiện theo những đổi mới được các công ty hay cơ quan 

khác thực hiện thành công. 

Hơn nữa, việc hiểu tốt hơn các thành phần chính của GDP và tăng trưởng 

năng suất là bước cần thiết đầu tiên trong phân tích tăng trưởng. Tuy nhiên, để 

trả lời cho những câu hỏi cơ bản hơn về yếu tố nào xác định sự tăng trưởng của 

những thành phần này và các hệ quả kinh tế và xã hội của chúng, cần phân tích 

vai trò của các chính sách công, các đòn bẩy kinh tế, các tổ chức, cơ cấu thị 

trường, thương mại và đầu tư và các yếu tố thể chế khác cùng với tính chất bổ 

sung và hiệp trợ của chúng. Việc hiểu tốt hơn về các yếu tố quyết định tăng 
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trưởng năng suất đa nhân tố đặc biệt có ích vì đây là khía cạnh tăng trưởng 

kinh tế được thể hiện khi tính đến các yếu tố tiêu chuẩn (Hộp 2.4). 

 

Hộp 2.4. Cải thiện phương pháp đo lường đổi mới 

Một phương pháp đo lường đổi mới thích hợp rất quan trọng cho hoạch định 
chính sách. Việc đo lường đổi mới đầy đủ giúp các nhà hoạch định chính sách 
đánh giá được hiệu quả của các chính sách cũng như các chi tiêu và sự đóng 
góp của đổi mới cho việc đạt được các mục tiêu kinh tế và xã hội, và hợp pháp 
hóa sự can thiệp của nhà nước bằng cách tăng cường trách nhiệm quản lý. Việc 
đo lường đổi mới hiện thời chưa thể hiện một cách thỏa đáng vai trò quan trọng 
của đổi mới trong nền kinh tế hiện nay. Đo lường đổi mới không thể hạn chế 
trong phạm vi các con số hay chỉ số so sánh tổng thể vì chúng không thể phản 
ánh tính đa dạng và các liên kết của những thành phần và những hoạt động cấu 
thành quy trình đổi mới hiện nay.  

Hơn nữa, nhiều chỉ số đổi mới chỉ nắm bắt được một phần của quy trình đổi 
mới. Số liệu về NC&PT cung cấp thông tin về một số đầu vào của đổi mới nhưng 
lại có ít thông tin về đầu ra. Thông tin đầu ra hữu ích hơn cho việc đo lường các 
hoạt động dựa trên công nghệ, bị ảnh hưởng bởi cơ cấu công nghiệp và chỉ bao 
gồm một yếu tố của khái niệm đổi mới rộng hơn. Các bằng sáng chế là một chỉ 
số phát minh chứ không phải là chỉ số đổi mới vì không phải tất cả các bằng 
sáng chế đều được thương mại hóa và một số loại công nghệ không được cấp 
bằng sáng chế. Tác động của số lượng và trích dẫn các ấn phẩm khoa học, hay 
trắc lượng thư mục, là chỉ số đầu ra khác cũng có những hạn chế. 

OECD và cộng đồng nghiên cứu đang nỗ lực phát triển một bộ chỉ số mới bao 
trùm khái niệm đổi mới rộng hơn và những liên kết của nó với hiệu suất và tăng 
trưởng kinh tế. Để làm được điều này, cần phải liên kết các nguồn dữ liệu hiện 
có và sử dụng tốt hơn dữ liệu có thể so sánh được trên bình diện quốc tế ở quy 
mô công ty, cá nhân và tổ chức cũng như thu thập tài liệu bổ sung và hiểu biết 
tốt hơn các yếu tố hiện không đo được trong quy trình đổi mới. 

 

Bằng chứng đầy đủ và hoàn thiện về các nguồn tăng trưởng năng suất đa 

nhân tố tức là các nguồn đổi mới công nghệ và phi công nghệ có được, thông 

qua sự phân tích ở cấp công ty, cho chúng ta hiểu chi tiết hơn so với sự phân 

tích ở cấp quốc gia. Xét cho cùng, đổi mới chủ yếu được tiến hành ở các công 

ty, từ các công ty nhỏ mới thành lập đến các công ty đa ngành và đa quốc gia. 

Hiệu suất và đặc điểm của các công ty ở các nước và các ngành công nghiệp 

khác nhau và các công ty có thể thực hiện nhiều phương pháp đổi mới. Lợi thế 

của sự phân tích ở cấp vi mô nằm ở nỗ lực lập mô hình các kênh thông qua đó 

sự tiếp cận tài sản tri thức hay các kênh tri thức của các công ty cụ thể ảnh 

hưởng đến năng suất của các công ty này. 
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Những tiến bộ trong những thập kỷ qua về thu thập và cung cấp dữ liệu, 

trong các phương pháp phân tích và trong năng lực tính toán đã cho thấy những 

tương quan quan trọng về dữ liệu ở cấp công ty giữa NC&PT và bằng sáng chế 

và giữa tăng năng suất và giá trị của công ty. Chúng bổ sung thêm kiến thức về 

các lợi ích cá nhân và xã hội đối với NC&PT và nhiệm vụ tạo ra tri thức. Bằng 

chứng gần đây cũng cho thấy tầm quan trọng của việc bổ sung đầu tư vào 

CNTT-TT và năng lực tổ chức và quản lý. Tuy nhiên, bằng chứng ở cấp công 

ty hiện có chỉ nắm bắt được một phần quy trình đổi mới. Phân tích ở cấp công 

ty cũng chỉ ra sự liên kết giữa đầu tư trong đổi mới với các kết quả được cải 

tiến, cho thấy tỷ lệ các công ty của một nước tham gia vào đổi mới có tương 

quan chặt chẽ với tỷ lệ những công ty đổi mới thành công của nước này. Một 

nghiên cứu gần đây sử dụng “dữ liệu vi mô” cấp công ty ở 21 nước cho thấy 

các công ty đầu tư nhiều hơn vào đổi mới tính trên lao động cũng là những 

công ty có doanh thu các sản phẩm đổi mới cao hơn và năng suất cao hơn. 

 

Hộp 2.5. Đổi mới sản phẩm và năng suất ở cấp công ty 

Các nhóm nghiên cứu từ 21 nước sử dụng một biến thể của mô hình khung 
toán kinh tế Crepon, Duguet và Mairesse tiêu chuẩn để đánh giá mối liên hệ giữa 
đổi mới và năng suất. Khung này lập mô hình cấu trúc quyết định đầu tư cho đổi 
mới của các công ty và vai trò của đổi mới trong sản xuất đầu ra. Các kết quả 
chủ yếu cho thấy:  

- Các công ty hoạt động trong các thị trường quốc tế, được tài trợ công và tham 
gia hợp tác đang đầu tư cho đổi mới nhiều hơn các công ty khác. 

  Các công ty hoạt động trong các thị trường quốc tế gần như đổi mới nhiều hơn 
40 đến 70% so với các công ty khác. 

  Những công ty tham gia hợp tác chi nhiều hơn 20 đến 50% cho đổi mới so với 
các công ty không hợp tác. Tương tự, các công ty được tài trợ công đầu tư 
nhiều hơn 40 đến 70% so với những công ty không được tài trợ công. Những 
kết quả này đúng ở hầu hết 21 nước tham gia dự án này. 

- Các công ty áp dụng đổi mới sản phẩm và quy trình và những công ty chi tiêu 
nhiều hơn cho đổi mới thu được lợi nhuận lớn hơn từ đổi mới so với các công 
ty khác. 

  Các công ty áp dụng đổi mới sản phẩm và quy trình thu trung bình nhiều hơn 
30% doanh thu đổi mới tính trên lao động so với những công ty chỉ áp dụng đổi 
mới sản phẩm. Tương tự, những công ty có chi tiêu cho đổi mới tính trên lao 
động cao hơn có doanh thu đổi mới tính trên lao động cao hơn các công ty 
khác. 

Kết quả này xê dịch trong khoảng từ 0,1 đến 0,3% ở phần lớn các nước. 
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- Các công ty có tỷ trọng doanh thu đổi mới cao hơn cũng là những công ty có 
mức năng suất cao hơn. Mối quan hệ này đúng ở hầu hết các nước tham gia 
với khoảng xê dịch từ 0,3 đến 0,6% 

- Khoảng cách của các công ty đến ranh giới tiên phong công nghệ toàn cầu có 
tính chất quan trọng đối với đổi mới. 

- Khả năng sản xuất của một công ty thể hiện thông qua khoảng cách về mức 
năng suất của công ty (hoặc được tính bằng doanh thu tính trên lao động hoặc 
bằng giá trị gia tăng tính theo lao động) so với các công ty có năng suất hàng 
đầu thế giới. 

Các công ty có khoảng cách năng suất lớn được xem là cách xa ranh giới công 
nghệ, trong khi những công ty có khoảng cách năng suất gần hoặc nhỏ so với 
các công ty có năng suất hàng đầu được xem là gần với ranh giới công nghệ. 

- Phân tích dữ liệu vi mô cho thấy các công ty xa ranh giới công nghệ hơn đầu tư 
cho đổi mới tính trên lao động ít hơn và có doanh thu đổi mới tính trên lao động 
thấp hơn những công ty gần ranh giới công nghệ hơn. Tuy nhiên, các công ty 
có mức năng suất thấp gần như đổi mới ngang với các công ty có mức năng 
suất cao hơn.  

- Tài trợ công tạo ra sự khác biệt, đặc biệt là đối với các công ty cách xa ranh 
giới công nghệ. 

-  Trong khi cả những công ty gần và xa ranh giới công nghệ đều hưởng lợi từ tài 
trợ công cho đổi mới thì những công ty cách xa ranh giới công nghệ hơn được 
tài trợ công chi tiêu cho đổi mới nhiều hơn 60 đến 100% so với các công ty 
không nhận được tài trợ công. Những công ty gần ranh giới công nghệ hơn 
được tài trợ công chi tiêu cho đổi mới nhiều hơn 30 đến 50% so với các công ty 
không được tài trợ công. 

 Nguồn: OECD (2009), Innovation in Firms: A Microeconomic Perspective, 
OECD, Paris; OECD (2010). 

 

Đóng góp vô hình cho tăng trƣởng 

Đổi mới dẫn đến tạo ra tri thức mới từ tài sản bổ sung – NC&PT, cũng 

như phần mềm, vốn nhân lực và các cơ cấu tổ chức – và nhiều trong số tri thức 

đó rất cần thiết để tăng năng suất do sử dụng các công nghệ mới. Khi tài sản vô 

hình trở thành các yếu tố chiến lược trong việc tạo giá trị của các công ty, vai 

trò của chúng trong nền kinh tế cũng quan trọng như vai trò của tài sản hữu 

hình, chiếm tới 12% GDP. Ở Phần Lan, Thụy Điển, Anh và Mỹ, đầu tư cho tài 

sản vô hình hiện bằng hoặc thậm chí cao hơn đầu tư cho tài sản hữu hình như 

máy móc, thiết bị và các công trình xây dựng. Trong thập kỷ qua, đầu tư cho 

tài sản vô hình tăng theo tỷ lệ GDP ở nhiều nước OECD trong khi đầu tư cho 

tài sản hữu hình giữ nguyên hay giảm đi. Tầm quan trọng tương đối của tài sản 

vô hình trong các chiến lược đầu tư của khu vực kinh doanh do đó tăng lên. 
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Đầu tư vào tài sản vô hình dẫn đến việc tạo ra và áp dụng tri thức, và các công 

ty ở các nước OECD tìm thấy lợi thế cạnh tranh lớn nhất của họ.  

Để hiểu được vai trò của đổi mới trong nền kinh tế và sự đóng góp của nó 

vào tăng trưởng kinh tế, điều quan trọng là phải tính toán được một cách thỏa 

đáng vốn “vô hình” này. Theo truyền thống, các thông lệ kế toán của cả công 

ty và quốc gia đều xem đầu tư vào tài sản vô hình phi thị trường, như NC&PT 

trong nước là chi tiêu thường xuyên chứ không phải là đầu tư. Các tài khoản 

quốc gia hiện bắt đầu vốn hóa, thậm chí chỉ một phần, những đầu tư cho tài sản 

vô hình như phần mềm và NC&PT. Tuy nhiên, hầu hết đầu tư cho tài sản vô 

hình vẫn bị loại khỏi các tài khoản quốc gia. 

Trong một nghiên cứu, những ước tính về tài sản vô hình của Mỹ cho thấy 

tổng lượng vốn tính theo cách thông thường bị thấp hơn khoản một nghìn tỷ 

USD và tổng lượng vốn kinh doanh thấp hơn lên tới 3,6 nghìn tỷ USD. Nếu bổ 

sung nguồn vốn này vào khung tính toán tăng trưởng tiêu chuẩn sẽ làm thay 

đổi đáng kể những mô hình và nguồn tăng trưởng kinh tế của Mỹ. Đặc biệt là 

tỷ lệ thay đổi sản lượng trên mỗi lao động sẽ tăng mạnh hơn nếu có cả vốn vô 

hình, và tăng thêm vốn, cả vô hình và hữu hình, sẽ trở thành nguồn tăng năng 

suất lao động chính. 

Nghiên cứu này cũng tìm thấy rằng từ năm 1995 đến năm 2003, sự đóng 

góp của tài sản vô hình vào tăng trưởng năng suất lao động tương đương với sự 

đóng góp của đầu tư vào tài sản hữu hình. Cuối cùng, việc gộp vốn vô hình vào 

tính toán tăng trưởng của Mỹ giải thích cho phần đóng góp nhiều hơn của tăng 

trưởng năng suất lao động, đồng thời giảm phần đóng góp của năng suất đa 

nhân tố vào tăng trưởng năng suất lao động. 

Các ước tính cho thấy đầu tư vô hình chiếm khoảng 1% tăng trưởng năng 

suất lao động ở Thụy Điển, Phần Lan, Anh và Mỹ. Ở nhiều nước, đầu tư vô 

hình chiếm tới 25% tăng trưởng năng suất lao động. Tuy nhiên, đầu tư vô hình 

không chỉ là yếu tố duy nhất góp phần vào tăng trưởng năng suất lao động gắn 

với đổi mới. Nhiều tăng trưởng năng suất đa nhân tố như những tiến bộ về 

năng suất chung của vốn và lao động, do các hiệu ứng lan tỏa từ đầu tư cho đổi 

mới và từ một loạt các cải tiến do các công ty thực hiện. 

Từ năm 1995 đến năm 2006, tổng đầu tư vào tài sản vô hình, đầu tư vào 

CNTT-TT và tăng trưởng năng suất đa nhân tố chiếm từ 2/3 đến 3/4 tăng 

trưởng năng suất lao động ở nhiều nước OECD. Điều này chứng tỏ đổi mới là 
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động lực chính của tăng trưởng ở các nước tiên tiến. 

Phạm vi đổi mới được mở rộng 

Đổi mới là một hoạt động diễn ra liên tục và tỏa khắp các lĩnh vực và ở tất 

cả các nền kinh tế. Các công ty liên tục thay đổi sản phẩm và quy trình, thu 

thập tri thức mới và phát triển các phương pháp làm việc mới. Các chỉ số tổng 

hợp cơ bản từ các cuộc khảo sát về đổi mới cho thấy số các công ty phát triển 

đổi mới sản phẩm và quy trình chiếm từ mức hơn một nửa trong tổng số công 

ty ở Áo, Đức, Lúcxămbua và Thụy Điển đến thấp hơn 1/3 ở Pháp, Nhật và 

Nauy. Quy mô của công ty là một yếu tố quan trọng đối với đổi mới và những 

khác biệt giữa các nước ít rõ rệt hơn ở các công ty lớn có từ 250 lao động trở 

lên. Hơn một nửa số nước khảo sát có trên 70% công ty này tiến hành đổi mới. 

Các dạng đổi mới khác không nhất thiết bị giới hạn trong các khu vực cụ 

thể của nền kinh tế. Các ngành công nghiệp có thể được coi là kém đổi mới 

hơn, chủ yếu là do tỷ trọng NC&PT thấp, như in ấn và các sản phẩm giấy hay 

dệt may, thường có các xu thế đổi mới giống như trong dịch vụ truyền thông 

hay tài chính vẫn được coi là những ngành công nghiệp đổi mới hàng đầu. 

Đồng thời, đổi mới có độ chênh lệch cao do chỉ có một phần nhỏ các công 

ty chiếm phần lớn đầu vào và đầu ra. Ví dụ, số liệu đổi mới ở quy mô địa 

phương của Ôxtrâylia cho thấy dưới 10% tổng số công ty chiếm 80% chi tiêu 

cho đổi mới và doanh thu đổi mới. Các mô hình này cũng tương tự như ở quy 

mô quốc gia. Năm 2008, mười công ty hàng đầu thế giới chi hơn 58 tỷ euro 

cho NC&PT. Điều này cho thấy khoảng 1/4 công việc NC&PT do 100 công ty 

hàng đầu thế giới thực hiện và nhiều hơn tổng số NC&PT của toàn bộ ngành 

công nghiệp Đức (46 tỷ euro), mặc dù Đức đứng thứ 3 về NC&PT công 

nghiệp, sau Mỹ và Nhật Bản. Sự tập trung của những đơn vị thực hiện NC&PT 

cũng thấy rõ ở quy mô quốc gia. Dữ liệu của Canađa cho thấy 25 công ty 

NC&PT lớn nhất của nước này thực hiện 33% tổng số NC&PT công nghiệp 

nội địa năm 2009 (Cục Thống kê Canađa, 2010). 

Tương tự như vậy, năm 2008, mười công ty sáng chế hàng đầu đăng ký 

khoảng 8% bằng sáng chế quốc tế và 20 công ty sáng chế hàng đầu đăng ký 

12%. Việc cấp bằng sáng chế cũng như vậy, tập trung vào một số khu vực quan 

trọng như Trung Quốc, châu Âu, Nhật Bản và Mỹ.  

Về phần mình, dịch vụ đóng một vai trò quan trọng trong các nền kinh tế 
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phát triển. Chúng chiếm gần 70% tổng giá trị gia tăng và là nguồn chính cho 

tạo nghề nghiệp có kỹ năng ở khu vực OECD. Các cuộc khảo sát về đổi mới đã 

khẳng định rằng các công ty khu vực dịch vụ cũng tiến hành đổi mới. Tuy 

nhiên, sự đổi mới của các công ty này khác với sự đổi mới trong khu vực chế 

tạo. Ví dụ, các công ty chế tạo có xu hướng thực hiện đổi mới tại chỗ nhiều 

hơn và có khả năng đưa những đổi mới ra thị trường. Trung bình, các công ty 

dịch vụ có xu hướng thực hiện đổi mới ít hơn các công ty chế tạo, nhưng mức 

độ thực hiện đổi mới ở các ngành công nghiệp dịch vụ và ở các nước khác 

nhau rất lớn. Ví dụ, các dịch vụ kinh doanh sử dụng nhiều tri thức, bao gồm 

các dịch vụ truyền thông, tài chính, máy tính và dịch vụ NC&PT, có NC&PT 

tại chỗ và các tỷ lệ đổi mới tương tự như các công ty chế tạo công nghệ cao. 

Đổi mới phi công nghệ ngày càng quan trọng  

Những năm gần đây, các hình thức đổi mới phi công nghệ và sự đóng góp 

của chúng vào việc thực hiện tăng năng suất lao động ngày càng được quan 

tâm, đặc biệt ở các nước mà chuyên môn hóa và cơ cấu công nghiệp hạn chế cơ 

hội cho các hoạt động NC&PT dựa trên công nghệ. Ví dụ, về đổi mới 

marketing và tổ chức bao gồm việc đưa sản phẩm vào phim ảnh và các chương 

trình vô tuyến, thay đổi đáng kể về thiết kế bên ngoài để tạo ra những hình ảnh 

mới, giới thiệu các chương trình đào tạo để hình thành các nhóm chức năng có 

hiệu quả cùng với các nhân viên từ những bộ phận hay khu vực có trách nhiệm 

khác nhau, và triển khai một hệ thống báo cáo ngẫu nhiên để khuyến khích việc 

thông báo lỗi hay nguy hại để xác định những nguyên nhân và giảm tần suất 

xuất hiện của chúng. 

Bản chất của đổi mới công nghệ và phi công nghệ ngày càng được hiểu rõ 

hơn. Đầu tư vào đổi mới, được tính thông qua tài sản vô hình như NC&PT, 

thông tin máy tính hóa và các đầu tư tổ chức, đang tăng lên. 

Việc thương mại hóa các sản phẩm mới thường cần đến các biện pháp 

marketing mới và một kỹ thuật sản xuất mới thường cần được hỗ trợ bởi sự 

thay đổi tổ chức. Ở hầu hết các nước, những khác nhau giữa đổi mới công nghệ 

và phi công nghệ của các khu vực không rõ rệt. Cả khu vực chế tạo và dịch vụ 

đều gắn vào sản phẩm, quy trình và đổi mới phi công nghệ và những khác biệt 

xuất hiện chủ yếu liên quan đến các đặc điểm của các ngành công nghiệp và 

các công ty cụ thể. Ví dụ, các công ty lớn thực hiện đổi mới phi công nghệ 

nhiều hơn các công ty vừa và nhỏ. 
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Một nghiên cứu của OECD dựa trên dữ liệu quy mô công ty của 21 nước 

cho thấy 5 mô hình đổi mới phổ biến ở hầu hết các nước được tiến hành nghiên 

cứu. Một là mô hình đổi mới gắn với việc tạo công nghệ (NC&PT tại chỗ và 

sáng chế). Hai là đổi mới sản phẩm với các chi phí cho tiếp thị hay những thay 

đổi chiến lược tiếp thị. Ba là nâng cấp các quy trình kèm theo mua thiết bị, 

thông thường với sự phát triển dựa vào bên ngoài hay dựa trên hợp tác. Bốn là 

đổi mới rộng hơn bao gồm các chiến lược đổi mới liên quan đến tổ chức và 

marketing. Năm là đổi mới mạng lưới, trong đó các công ty tìm kiếm nguồn tri 

thức bên ngoài, thường từ cơ sở tri thức công hay thông qua hợp tác chính 

thức. Mô hình đầu tiên (NC&PT tại chỗ và cấp bằng sáng chế) có thể được 

xem như chiến lược đổi mới công nghệ truyền thống, trong khi bốn mô hình 

kia mở rộng khái niệm đổi mới. 

Đổi mới ở các ngành có hàm lƣợng công nghệ thấp 

Một khối lượng đáng kể NC&PT được thực hiện ở các ngành công nghiệp 

có hàm lượng công nghệ thấp, đặc biệt ở các nền kinh tế dựa vào tài nguyên. 

Năm 2006, NC&PT ở các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ trung 

bình thấp và thấp chiếm hơn 1/4 chi tiêu cho NC&PT trong các công ty công 

nghiệp ở Canađa và Tây Ban Nha, và hơn 30% ở Ôxtrâylia, Hy Lạp và Nauy. 

Khu vực dầu mỏ và nuôi trồng thủy sản là các ví dụ đổi mới trong các ngành 

công nghiệp dựa vào tài nguyên chỉ phụ thuộc vào khoa học cơ bản và kết hợp 

NC&PT với chế tạo và các dạng đổi mới khác theo các cách luôn dễ nắm bắt 

theo các chỉ số và thống kê đổi mới (Hộp 2.6). 

 

Hộp 2.6. Đổi mới trong các ngành dầu mỏ và nuôi trông thủy sản của 
Nauy  

Việc phát triển khu khai thác Ormen Lange trên Biển Nauy là một trong những 
dự án công nghiệp lớn nhất và đòi hỏi nhiều cố gắng nhất từng được thực hiện 
ở Nauy do Hydro, một công ty dầu mỏ của Nauy thực hiện. Khu khai thác này 
nằm trên vùng biển của Nauy với các điều kiện khí hậu và hải dương học khiến 
nó trở thành một trong những dự án phát triển có nhiều thách thức  nhất thế giới. 
Các trung tâm tài năng nghiên cứu và công nghiệp của Nauy đã tham gia tìm 
kiếm các giải pháp khắc phục các thách thức trước đây chưa từng gặp trong 
phát triển dầu mỏ và khí trên thềm lục địa của Nauy. Cùng với nhiều đối tác khác 
ở khu khai thác Ormen Lange, Hydro đang thực hiện một chương trình sản xuất 
thử nghiệm quan trọng để kiểm tra khả năng thực hiện của máy nén dưới biển 
trên biển Nauy. Dự án có tính đổi mới này sẽ không cần đến giàn khai thác dầu 
khí, tiết kiệm hàng tỷ kroner Nauy và giảm một nửa chi phí vận hành. 



 
  

71 

Ngành công nghiệp nuôi trồng thủy sản của Nauy là một ngành công nghiệp 
hiện đại, có thể cạnh tranh quốc tế, sản xuất hiệu quả thực phẩm chất lượng 
cao. Về mặt giá trị, các sản phẩm nuôi trồng thủy sản chiếm gần một nửa tổng 
sản lượng cá xuất khẩu của Nauy. Cá hồi là loài được xuất khẩu chính, tuy nhiên 
các cố gắng đang được thực hiện để nuôi trồng các loài mới, như cá tuyết, cá 
bơn halibut, cá sói và loài động vật có vỏ như tôm cua, sò, hến. Nghiên cứu 
trong các khu vực đánh cá và nuôi trồng thủy sản được thực hiện ở quy mô quốc 
gia. Ngày càng cần có nhiều tri thức và chuyên môn về khu vực biển để nâng 
cao khả năng cạnh tranh và tạo việc làm mới trong các ngành công nghiệp hiện 
có và các ngành công nghiệp có liên quan mới. 

Nhiều cơ hội liên quan đến việc sử dụng tốt hơn các sản phẩm phụ, công nghệ 
sinh học và các tài nguyên biển vẫn chưa được nắm bắt. Có nhiều công ty tham 
gia vào nuôi trồng thủy sản trên toàn thế giới. Ví dụ, Marine Harvest là một trong 
những công ty hải sản đứng đầu thế giới và sản xuất khoảng 1/3 lượng cá hồi 
nuôi của thế giới. Công ty có mặt ở 20 nước và có 9.000 lao động trên khắp thế 
giới. Các công ty lớn khác là Domstein, Aker Seafood và Salmar. 

Nguồn: OECD (2008), OECD Reviews of Innovation Policy: Norway, OECD, 
Paris. 

 

Khoảng 1/4 đến một nửa tổng số công ty có hàm lượng công nghệ thấp 

thực hiện đổi mới trong các năm 2004 - 06, và khoảng một nửa số công ty này 

không có bất cứ hoạt động NC&PT nào. Số lượng lao động có kỹ năng cao 

trong các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ thấp đang tăng trong 

vòng 10 năm qua nhưng vẫn thấp hơn một chút so với tổng số lao động kỹ 

năng cao của khu vực chế tạo. 

Các chi tiêu cho hoạt động phi NC&PT đôi khi quan trọng đối với đổi mới 

hơn là NC&PT, và nhiều nước có tỷ lệ đổi mới thành công cao nhất cũng có xu 

hướng cao nhất thực hiện chi tiêu cho đổi mới phi NC&PT. Điều này cho thấy 

tầm quan trọng của quan điểm rộng về các đầu vào của đổi mới. Các kết quả 

mới từ các cuộc khảo sát về đổi mới cho thấy ở hầu hết các nước, hơn 1/4 các 

công ty đổi mới áp dụng các quy trình và sản phẩm mới mà không thực hiện 

NC&PT. Hơn nữa, một phần đáng kể những công ty không thực hiện NC&PT 

này áp dụng đổi mới sản phẩm mới trên các thị trường của mình. Vì vậy, các 

công ty không thực hiện NC&PT có thể phát triển các sản phẩm hay quy trình 

mới có một chi tiết mới quan trọng. 

Quy trình đổi mới mở hơn 

Sự phức tạp và các chi phí cho đổi mới tiếp tục tăng. Một số đổi mới được 

thực hiện thông qua sự hội tụ của các công nghệ và các lĩnh vực khác nhau (ví 
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dụ khoa học xã hội, vi điện tử, các công nghệ khoa học đời sống và kỹ thuật). 

Những đổi mới như vậy hứa hẹn đưa đến giá trị gia tăng mới nhưng mạo hiểm, 

vì các mô hình kinh doanh không chắc chắn, chi phí cao và các công ty cạnh 

tranh tiềm năng mới xuất hiện trong môi trường kinh doanh rất hay thay đổi. 

Sau nhiều thập kỷ tự do hóa thương mại, các thị trường trở nên toàn cầu hóa 

hơn, mở ra các cơ hội mới cũng như tăng mức độ cạnh tranh. Một số vòng đời 

sản phẩm đã bị rút ngắn hay chịu các áp lực do kết quả của cạnh tranh toàn cầu 

diễn ra mạnh mẽ và quy trình công nghệ liên tục, và các công ty buộc phải đổi 

mới nhanh hơn và phát triển các sản phẩm và dịch vụ hiệu quả hơn. 

Kết quả của những xu hướng này là các công ty cần đối tác để chia sẻ chi 

phí, bổ sung thêm kỹ năng, tiếp cận các công nghệ và tri thức khác nhau và hợp 

tác như một phần của mạng lưới đổi mới. Những mạng lưới này ngày càng 

mang tính toàn cầu và đòi hỏi mỗi cá nhân và tổ chức có cách nhìn “mở” hơn 

đối với quy trình đổi mới, trong đó hợp tác và cạnh tranh cùng tồn tại. Người 

sử dụng, gồm cả nhà cung cấp và người sử dụng cuối cùng, cũng tác động đến 

quy trình đổi mới do hình thành và kích thích nhu cầu thị trường cho đổi mới. 

Các nghiên cứu cho thấy có từ 10 đến 40% người sử dụng tham gia vào phát 

triển và/hay thay đổi hàng hóa hay dịch vụ. Những người sử dụng đổi mới là 

những “người sử dụng tiên phong”, có nghĩa họ là những người sử dụng đầu 

tiên trên thị trường. Đổi mới do người sử dụng thường phân tán rộng chứ 

không tập trung, kết quả là những đổi mới này được kết hợp và thúc đẩy trong 

các cộng đồng đổi mới. Trong các mạng lưới hợp tác trực tiếp giữa những 

người sử dụng không chính thức này, những người sử dụng giúp đỡ lẫn nhau 

để giải quyết các vấn đề vướng mắc và đổi mới (Hộp 2.7). 

 

Hộp 2.7. Đổi mới do người dùng tạo ra: phần mềm nguồn mở 

Các dự án phần mềm nguồn mở (OSS) là ví dụ điển hình về dạng cộng đồng 
đổi mới dựa trên internet rất thành công và phát triển khá tốt, trong đó những đổi 
mới được bộc lộ tự do. Chúng bao gồm các lisence dựa trên bản quyền để giữ 
quyền sở hữu trí tuệ cho cả những người phát triển phần mềm và những người 
tiếp nhận phần mềm, trong khi vẫn duy trì tính phổ thông của mã phần mềm mà 
mọi người có thể truy cập được. Nguồn mở có thể được định nghĩa là một bộ 
các nguyên tắc và thực tiễn để viết phần mềm, quan trọng nhất là mã nguồn 
công khai. Nó không chỉ là mã nguồn quan trọng mà còn là quyền sử dụng nó. 

Phần mềm nguồn mở bắt đầu không có sự tham gia của bất kỳ một công ty nào 
(thường là nghiên cứu trong trường đại học) với sự nâng lên thành mã nguồn có 
sẵn cho tất cả mọi người sử dụng trên một cơ sở bình đẳng. Nó là mô hình hợp 
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tác, cộng đồng dựa trên một quy trình không cho phép bất kỳ nhà cộng tác nào 
tuyên bố quyền sở hữu trí tuệ về bất kỳ phần nào của mã được phát triển trong 
phạm vi khung nguồn mở. Cách đây không lâu, các công ty chuyên môn cũng 
tích cực sử dụng phần mềm nguồn mở bởi họ có thể tạo giá trị từ tài sản trí tuệ 
của họ đối với những gì họ cho đi. Xu hướng này dành cho các công ty chấp 
nhận một phương pháp lai bao gồm cả các mô hình nguồn mở và nguồn cá 
nhân, vì họ học cách tiếp cận để phát triển và sự thương mại hóa phản ánh các 
mô hình kinh doanh họ từng tham gia.  

Các công ty sử dụng các chiến lược kết hợp lợi ích của nguồn mở với việc 
kiểm soát (một số) tri thức cá nhân bằng cách chia sẻ quyền sử dụng công nghệ 
và phát triển công nghệ mới trên cơ sở hợp tác. Các công ty có thể thu lợi nhuận 
từ phần mềm nguồn mở bằng cách bán dịch vụ cài đặt và bảo trì phần mềm, tạo 
phiên bản phầm mềm, tích hợp phần mềm với các phần khác trong cơ sở hạ 
tầng CNTT và cung cấp những bổ sung riêng. Các mô hình kinh doanh khác có 
thể được phát triển: ví dụ, làm cho một số sở hữu trí tuệ có thể được tự do truy 
cập để kích thích hoạt động đổi mới về công nghệ bổ sung và/hay đầu vào. 

 

Hợp tác trở thành chìa khóa cho đổi mới 

Đương đầu với xu thế cạnh tranh toàn cầu ngày càng gia tăng, chi phí 

tăng, và sự tích hợp các công nghệ khác nhau ngày càng nhiều..., nhiều công ty 

tiến hành hợp tác với các đối tác bên ngoài, kể cả các nhà cung cấp, khách 

hàng hay các trường đại học để theo kịp tốc độ phát triển, mở rộng quy mô thị 

trường, tiếp cận tới kho ý tưởng và công nghệ lớn hơn, tiếp cận các kỹ năng và 

khoa học và những cạnh tranh để có được sản phẩm hay dịch vụ mới đưa ra thị 

trường sớm hơn các đối thủ cạnh tranh của mình. Một nghiên cứu về đổi mới ở 

cấp công ty được tiến hành ở các nước OECD chỉ ra rằng hợp tác là phần quan 

trọng của quy trình đổi mới: ở 16 trong 18 nước, các công ty hợp tác về đổi 

mới chi tiêu cho đổi mới nhiều hơn các công ty khác. Điều này gợi ý rằng hợp 

tác dường như được thực hiện không phải như một biện pháp tiết kiệm chi phí 

mà để mở rộng phạm vi dự án hay bổ sung năng lực của công ty. Hơn nữa, các 

bằng chứng cho thấy hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học cũng như các 

dòng kiến thức quốc tế ngày càng tăng lên. 

Các công ty lớn thể hiện tính hợp tác về đổi mới nhiều hơn các công ty 

vừa và nhỏ. Điều này phản ánh các công ty lớn có tỷ lệ phát triển sản phẩm 

mới cao hơn, cũng như tiếp cận dễ dàng hơn các đối tác và nguồn lực để tiến 

hành những quan hệ đó. Tương tự như vậy, các công ty vừa và nhỏ thuộc tập 

đoàn có xu hướng hợp tác thường xuyên hơn về đổi mới so với các công ty 

đứng độc lập, mặc dù không bằng các công ty lớn. 
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Các kết quả từ Khảo sát Đổi mới Cộng đồng của châu Âu và các cuộc 

khảo sát đổi mới quốc gia khác cho thấy ở hầu hết các nước, các nhà cung cấp 

thiết bị, vật liệu và các linh kiện hay phần mềm đều là các đối tác đổi mới có 

nhu cầu lớn nhất, tiếp theo sau là khách hàng hay người mua hàng. Nếu như 

các viện nghiên cứu của các trường đại học và chính phủ được xem là nguồn tri 

thức có giá trị cho các hoạt động đổi mới của công ty, đặc biệt trong các hoạt 

động nghiên cứu điều tra cơ bản và thăm dò, thì chúng lại chỉ chiếm một phần 

nhỏ trong hợp tác về đổi mới. Các công ty ở Phần Lan hợp tác nhiều nhất với 

các trường đại học hay các viện nghiên cứu của chính phủ (15%) so với chỉ 

2,4% ở Nhật Bản.  

Ở tất cả các nước đã được thống kê cũng có sự khác nhau đáng kể; các 

công ty lớn hợp tác nhiều hơn với các trường đại học và các viện nghiên cứu 

của chính phủ so với các công ty vừa và nhỏ. 

Những khác nhau giữa các ngành công nghiệp cũng rõ rệt. Hợp tác về đổi 

mới, với bất cứ dạng đối tác nào, rất quan trọng trong khu vực chế tạo cũng 

như khu vực dịch vụ, mặc dù có một số khác biệt giữa các nước. Các ngành 

công nghiệp như hóa chất, dược phẩm và CNTT-TT có các mức hợp tác cao 

hơn. Ở tất cả các nước trừ Anh, các công ty chế tạo hợp tác nhiều hơn về đổi 

mới so với các công ty dịch vụ. Ở phần lớn các nước, hợp tác với các đối tác 

nước ngoài tối thiểu cũng quan trọng như hợp tác với các đối tác trong nước. 

Các công ty nhỏ hơn ở các nền kinh tế mở dường như tìm kiếm sự cộng tác với 

nước ngoài nhiều hơn để tìm các năng lực cần cho các dự án đổi mới của họ. 

Đổi mới mở nâng cao việc tiếp cận tri thức 

Mức độ mở trong đổi mới khác nhau giữa các công ty và các ngành công 

nghiệp, phụ thuộc vào các yếu tố như tầm quan trọng của công nghệ đối với 

các công ty, chiến lược của công ty, hay các đặc điểm của ngành công nghiệp. 

Trong khi các công ty theo truyền thống vẫn tìm cách giữ lại các năng lực cốt 

lõi của mình (trong công nghệ và các thị trường) và phát triển chúng đến mức 

độ lớn nhất có thể, đổi mới mở có thể là một lựa chọn nhanh hơn và ít rủi ro 

hơn để phát triển trong công ty, đặc biệt khi mục tiêu này thay đổi theo khía 

cạnh công nghệ và/hay thị trường. 

Các công ty thu hút nguồn tri thức bên ngoài theo nhiều cách: cộng tác với 

các tổ chức bên ngoài (liên kết, côngxooxium, liên doanh, phát triển chung 

v.v.); mua lại hay bán tri thức (hợp đồng NC&PT, mua, cấp li-xăng). Các công 
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ty cũng sử dụng ngày càng nhiều vốn mạo hiểm cho việc tìm kiếm đối tác bên 

ngoài để thương mại hóa các đổi mới không được sử dụng trong công ty. Tuy 

nhiên, phương pháp đổi mới mở hơn này cũng phải mất các chi phí giao dịch 

(như tìm nguồn cung ứng và xử lý tri thức mới) và thậm chí là cả các chi phí tài 

chính (như mua tri thức). 

 

Hộp 2.8. Đổi mới mở toàn cầu tại công ty Quilts của Đan Mạch 

Một phần của chiến lược đổi mới mở tại công ty Quilts của Đan Mạch được xây 
dựng để thiết lập kết nối với tri thức toàn cầu. Quilts hợp tác với NASA để tối ưu 
hóa đổi mới tại công ty. Chăn gối do công ty Quilts sản xuất dựa trên kiến thức 
do các nhà nghiên cứu về giấc ngủ cung cấp, như điều chỉnh nhiệt độ liên quan 
đến chứng mất ngủ. Quilts đã sử dụng công nghệ điều chỉnh nhiệt độ của chăn 
nhưng không hoàn toàn thành công. Sau đó, qua một tạp chí khoa học, Quilts 
biết được NASA đã giải quyết được vấn đề này và phát minh ra một công nghệ 
gọi là TempraKON. Khi Quilts liên hệ với NASA, NASA đã rất ngạc nhiên khi một 
công ty nhỏ từ Đan Mạch lại quan tâm đến công nghệ của họ và sẵn sàng chia 
sẻ kiến thức. Công ty Outlast đã mua quyền sử dụng công nghệ này để dùng 
trong các loại vật liệu cách ly sử dụng trong nhà. Quilts và Outlast đã thỏa thuận 
cùng phát triển. Về cơ bản Outlast giữ quyền sở hữu trí tuệ đối với vật liệu cách 
ly và Quilts sử dụng các quyền này để sản xuất chăn, gối. Tuy nhiên, công nghệ 
của NASA không thể áp dụng ngay vào sản xuất chăn gối của công ty. Công 
nghệ này đã được điều chỉnh trong một dự án kéo dài với Outlast và một công ty 
sản xuất áo mùa đông đã nhận được giấy phép sử dụng công nghệ do Quilts sở 
hữu.  

Nguồn: OECD (2008), Open Innovation in Global Networks, OECD, Paris. 

 

Một trong những lợi ích rõ ràng nhất của đổi mới mở là kho ý tưởng và 

công nghệ lớn hơn rất nhiều (Hộp 2.8). Nó đem lại cho các công ty cách thức 

khai thác các cơ hội tăng trưởng với độ rủi ro thấp hơn và tính linh họat cao 

hơn và đáp ứng được chi phí thấp hơn. Đổi mới mở không chỉ tăng tốc độ khai 

thác và thu được giá trị kinh tế từ các ý tưởng thông qua mua li-xăng hay 

chuyển ra ngoài những ý tưởng không sử dụng đến, nó cũng tạo ra một cảm 

giác cấp bách đối với các nhà đổi mới trong công ty về sử dụng hay “buông” 

các tri thức và công nghệ nội bộ. 

Khi tìm kiếm các nguồn đổi mới bên ngoài bằng cách thiết lập các kết nối 

tri thức từ các viện nghiên cứu, các công ty và các thị trường gần kề, các công 

ty có xu hướng tìm kiếm các công nghệ hay sản phẩm cụ thể hơn là hợp tác với 

các công ty cụ thể. Các động cơ khác cho sử dụng các nguồn đổi mới bên ngoài 
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là để tăng ý tưởng cho các dự án mới, thu hút và giữ tài năng và để tăng tích 

lũy vốn ý tưởng bên ngoài và phát triển công nghệ. 

Các kết quả từ các cuộc khảo sát đổi mới trong những năm 2004 - 2006 

cho thấy 10-20% các công ty đổi mới có các sản phẩm hay quy trình mới chủ 

yếu được phát triển bởi các công ty khác. Một số công ty thực hiện NC&PT tại 

công ty, cho biết họ chuyển giao các sản phẩm hay quy trình mới không phải vì 

họ thiếu khả năng thực hiện tại công ty mà để tìm kiếm các khả năng bổ sung. 

Đổi mới mở cũng có những hạn chế, như tốn thêm chi phí cho quản lý hợp 

tác với các đối tác bên ngoài, mất kiểm soát, tác động bất lợi đối với sự linh 

hoạt của công ty, phụ thuộc vào các đối tác bên ngoài, và hành động mang tính 

cơ hội của đối tác. Quản lý nhân lực và quản lý các đối tác khác nhau là một 

khía cạnh quan trọng của đổi mới mở, vì thành công thường phụ thuộc vào việc 

tham gia của các đối tác bên ngoài vào các hoạt động đổi mới của công ty. Đổi 

mới mở có thể làm cho việc quản lý đổi mới phức tạp hơn và có thể mất đi một 

số khả năng cạnh tranh và phụ thuộc nhiều hơn vào đối tác. Quản lý hiệu quả 

tài sản trí tuệ là vấn đề quyết định, không chỉ để xác định tri thức bên ngoài 

hữu ích mà còn đặc biệt làm đòn bẩy cho tài sản trí tuệ của công ty tạo ra giá 

trị. Phát triển mạng lưới và thị trường tri thức cũng như các cơ chế hợp tác cho 

quản lý tài sản trí tuệ đưa đến sự hứa hẹn kích thích đổi mới mở. 

Phạm vi địa lý của đổi mới đang mở rộng 

Xuất hiện các chủ thể toàn cầu mới 

Các mô hình toàn cầu về NC&PT, thực hiện khoa học và đổi mới đang 

thay đổi và các đối tượng mới nổi lên. Tăng trưởng nhanh chóng của Trung 

Quốc cùng với việc tăng đột ngột chi tiêu cho NC&PT và việc làm NC&PT và 

các mục tiêu tương lai về cường độ NC&PT của Trung Quốc gợi ý rằng tăng 

trưởng sẽ vẫn tiếp tục. Nhìn chung, sự xuất hiện tăng lên của các nền kinh tế 

BRICS (Braxin, Liên bang Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) trong khoa 

học, công nghệ và đổi mới chỉ rõ sự dịch chuyển vị trí địa lý của hoạt động 

khoa học và công nghệ toàn cầu. Đáng chú ý là Braxin, Trung Quốc và Nam 

Phi đã giảm số bằng sáng chế đồng phát minh quốc tế của họ trong thập kỷ 

qua, có thể cho thấy họ đang củng cố khả năng công nghệ nội địa của mình. 

Năng lực khoa học cũng đang tăng mạnh ở một số nền kinh tế đang nổi. 

Trong thời gian 1996-2007, số bài báo khoa học từ các nước BRIICS tăng hơn 
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ba lần, trong khi các bài báo khoa học từ Mỹ La tinh tăng gấp đôi. Tăng trưởng 

cũng diễn ra mạnh ở Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ với sản phẩm khoa học tăng 

hơn ba lần. Tuy việc xuất bản khoa học vẫn tập trung ở một số nước, nhưng 

các xuất bản khoa học toàn cầu giảm ở Nhật Bản, EU27 và Mỹ. 

NC&PT đang toàn cầu hóa thông qua nhiều kênh 

Cùng với những xu hướng này là quốc tế hoá NC&PT vẫn tiếp tục, diễn ra 

với mức độ nhanh hơn và lan rộng hơn. Cho đến gần đây, năng lực NC&PT 

của các công ty cũng kém toàn cầu hóa hơn so với các hoạt động như 

marketing và sản xuất. Các công ty hiện tăng cường việc chuyển NC&PT đến 

các nước khác vừa để liên kết với các thị trường vừa để tìm nguồn cung cấp 

năng lực công nghệ, việc tận dụng các trung tâm kiến thức đa ngành ngày càng 

tăng, để giảm chi phí cho NC&PT và tiếp cận tới nguồn nhân lực kỹ năng cao. 

Mặc dù đầu tư cho NC&PT vẫn tập trung ở Mỹ, EU và Nhật Bản, nhưng 

tỷ lệ của các nền kinh tế ngoài OECD đang tăng lên. Năm 2007, tỷ trọng của 

ba khu vực OECD chính trong tổng chi tiêu cho NC&PT vẫn duy trì ổn định 

khoảng 42% ở Mỹ, 30% ở EU và 17% ở Nhật Bản. Các nước ngoài OECD 

chiếm khoảng 20% tổng chi tiêu cho NC&PT so với 15% năm 2003. Trung 

Quốc chiếm khoảng một nửa NC&PT của các nước không thuộc OECD và xếp 

thứ ba trên thế giới, sau Mỹ và Nhật Bản, nhưng đứng trên các nước thành viên 

EU riêng lẻ. 

Hầu hết các chính phủ OECD nhận thấy rằng cách tốt nhất để thu được lợi 

từ mạng lưới đổi mới toàn cầu là tăng cường năng lực đổi mới trong nước và 

phát triển tài năng địa phương để không những nuôi dưỡng đổi mới trong nước 

mà còn thu hút tài năng và đầu tư trực tiếp nước ngoài liên quan đến NC&PT. 

Các nước OECD vẫn đang thích nghi với các khung chính sách quốc gia và 

điều chỉnh cho các khung chính sách này phù hợp với một hệ thống đổi mới 

toàn cầu hơn, ví dụ bằng cách khuyến khích cấp vốn xuyên biên giới cho 

nghiên cứu và quốc tế hóa khu vực giáo dục đại học. 

Các công ty đa quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc đầu tư NC&PT 

và  hoạt động đăng ký sáng chế ở một số nền kinh tế đang nổi lên. Bối cảnh 

NC&PT toàn cầu thay đổi cũng thể hiện trong tăng trưởng NC&PT có nguồn 

từ nước ngoài (từ công ty tư nhân, các viện nghiên cứu công hay các tổ chức 

nước ngoài), chiếm khoảng 10% tổng số NC&PT của các công ty kinh doanh 

trong EU27 năm 2006. Về mặt này, vai trò của các công ty đa quốc gia nước 
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ngoài đối với nền kinh tế và việc tạo ra công nghệ nội địa dường như rất quan 

trọng. Ở hầu hết các nước, nguồn tài chính cho NC&PT trong doanh nghiệp từ 

nước ngoài chủ yếu là từ các doanh nghiệp khác. 

Ở hầu hết các nước OECD, các công ty chi nhánh của nước ngoài thực 

hiện NC&PT công nghiệp tăng lên do các công ty nước ngoài đòi hỏi các công 

ty này thực hiện NC&PT tại địa phương (ví dụ thông qua sự hợp nhất và mua 

lại) hay thiết lập các chi nhánh công ty mới. Ở các nước đã được thống kê, 

khoảng 2/3 tiền tài trợ từ các nguồn doanh nghiệp nước ngoài là tài trợ trong 

nội bộ công ty. Việc mở rộng các thị trường trên khắp thế giới cũng là một 

động lực của đổi mới và tăng năng suất. Tiến bộ trong giảm thuế quan, tháo dỡ 

hàng rào phi thuế quan và tự do hóa các thị trường vốn đã mở rộng cơ hội cho 

đầu tư thương mại và quốc tế. Điều này làm tăng áp lực cạnh tranh và tăng quy 

mô của các thị trường sẵn có đối với các nhà đổi mới, trong khi tạo điều kiện 

cho phổ biến kiến thức, công nghệ và các thực tiễn kinh doanh mới. Những 

tiến bộ công nghệ trong CNTT-TT giúp phân nhỏ chuỗi giá trị và phân mảng 

việc sản xuất sản phẩm và dịch vụ ở tất cả các nước.  

 

Hộp 2.9. Khu vực CNTT-TT, châu Á và toàn cầu hóa 

Những thay đổi về phạm vi địa lý của ngành công nghiệp công nghệ làm cho 
châu Á trở thành một yếu tố quan trọng trong chuỗi giá trị CNTT-TT toàn cầu. 
Hầu hết các công ty đa quốc gia sử dụng châu Á như một cái nôi chế tạo và lắp 
ráp, và Trung Quốc vượt Mỹ về xuất khẩu CNTT-TT. Châu Á cũng bắt kip vị trí 
có các hoạt động giá trị gia tăng của công ty cao hơn như NC&PT, cả đối với các 
công ty nước ngoài, và ngày càng tăng đối với các công ty trong nước. Các công 
ty của châu Á như Huawei (Trung Quốc) hay Tata Consultancy (Ấn Độ) nằm 
trong số các công ty CNTT-TT đứng đầu về thu nhập. Tổng chi tiêu nội địa cho 
NC&PT và các nỗ lực đăng ký sáng chế quốc tế ở châu Á cũng rất ấn tượng. 
Năm 2008, Samsung chi cho NC&PT nhiều hơn Intel. Châu Á cũng đang trở 
thành mục tiêu cho những hợp tác mới nhằm vào đổi mới, cả trong phạm vi châu 
Á (như Samsung và Toshiba cùng phát triển phương tiện truyền thông lưu trữ 
quang) và giữa các công ty CNTT-TT của OECD và các đối tác châu Á. Các 
công ty Trung Quốc và Ấn Độ và các trường đại học trở thành các đối tác nghiên 
cứu chiến lược của các công ty CNTT-TT của OECD (như Ericsson và China 
Datang Telecom hợp tác về các giao diện mạng 3G; Microsoft và India‟s Infosys 
hợp tác về phần mềm lập kế hoạch nguồn lực công ty; Yahoo và India‟s Tata 
hợp tác về điện toán đám mây). Một số ít liên minh cũng đang hình thành giữa 
các công ty CNTT-TT của Trung Quốc và Ấn Độ (chủ yếu là trong lĩnh vực phần 
mềm và dịch vụ CNTT-TT) và giữa các công ty của Nga và Trung Quốc. 

Nguồn: OECD (2008), OECD Information Technology Outlook 2008, OECD, 
Paris. 
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Cạnh tranh toàn cầu tìm kiếm nhân tài đang tăng lên 

Một động lực khác đứng sau toàn cầu hóa và đổi mới là sự di chuyển quốc 

tế nhân lực kỹ năng cao và cạnh tranh về nhân tài toàn cầu đang tăng lên. 

Trong khi sự di chuyển này góp phần vào đổi mới thông qua việc tạo ra và phổ 

biến cả các kiến thức hiện hữu và tiềm ẩn, thì di cư đóng vai trò quan trọng 

trong việc định hình lực lượng lao động kỹ năng trên toàn khu vực OECD do 

ngày càng có nhiều nền kinh tế tham gia vào hoạt động NC&PT và đổi mới. 

Cả hai khu vực công nghiệp tư nhân và nghiên cứu hàn lâm đều đang tìm 

kiếm lao động nước ngoài vì kiến thức hay năng lực đặc biệt của họ, các kỹ 

năng ngôn ngữ của họ và sự hiểu biết thị trường nước ngoài của họ.  

Nhiều yếu tố khác nhau góp phần vào dòng di chuyển của các lao động có 

kỹ năng cao. Ngoài những khuyến khích về kinh tế, như các cơ hội được trả 

lương cao hơn và thăng tiến trong sự nghiệp cũng như thuận lợi hơn trong tiếp 

cận các nguồn tài trợ nghiên cứu, những tài năng di chuyển còn tìm kiếm 

những cơ sở nghiên cứu chất lượng cao hơn, cơ hội làm việc với những nhà 

khoa học hàng đầu và tự do tranh luận. Một vấn đề ít liên quan đến chính sách 

của chính phủ nhưng rất quan trọng là các quan hệ gia đình và cá nhân thu hút 

tài năng tới những địa điểm nhất định. 

Một số nền kinh tế đang nổi lên cũng được lợi từ cộng đồng rất đông 

người di cư được giáo dục tốt đã giúp đẩy mạnh đổi mới và tăng trưởng thông 

qua sự hồi hương của những người di cư hay các dòng vốn mạo hiểm. 

Sự di động đang dẫn đến quốc tế hóa và hội nhập thị trường lớn hơn, và 

cạnh tranh để có các tài năng hiện đang ảnh hưởng đến các sáng kiến chính 

sách đổi mới khắp toàn cầu. 

Đàu tư ngày càng tăng cho NC&PT ở các nước OECD và các nguồn vốn 

con người của các nước này, cùng với các hoạt động quốc tế hóa của các công 

ty công nghệ tăng, tất cả cho thấy các cơ hội cho tài năng di chuyển vẫn tiếp 

tục tăng. 

Lợi ích từ đổi mới toàn cầu ở quy mô địa phương 

Do quy trình đổi mới mở rộng và ngày càng mang tính mở và hợp tác hơn, 

dẫn đến sự xuất hiện của các hệ thống đổi mới diễn ra trên toàn cầu và các 

mạng lưới đổi mới toàn cầu. Thách thức cho các chính phủ là tận dụng và khai 
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thác các mạng lưới toàn cầu này để vừa tiếp cận tri thức và các thị trường mới, 

vừa tạo giá trị ở quy mô địa phương. Tính lưu động của nhân lực và các công 

ty ngày càng là vấn đề khó khăn. Nhân lực và các công ty bị thu hút hay bị cản 

trở chủ yến bởi các yếu tố địa phương. Đối với các công ty đổi mới, yếu tố 

quan trọng nhất là có được sự tiếp cận các thị trường và vốn nhân lực. Còn đối 

với nhân lực là các cơ hội sẵn có: công việc, giáo dục và chất lượng sống cao. 

Các nhà hoạch định chính sách đang tìm kiếm các cách thức giúp cho đầu 

tư tại địa phương. Trong số các việc khởi đầu có thể là các dịch vụ tại địa 

phương, là một bộ phận quan trọng đang phát triển của hàng loạt các hoạt động 

tạo nên hệ thống đổi mới. Các dịch vụ như bảo trì động cơ phản lực hay lắp ráp 

và sửa chữa mạng máy tính thu được giá trị tại địa phương. Các dịch vụ gần 

với người sử dụng chủ yếu để duy trì sự tiên phong đổi mới và cho phép các 

ngành công nghiệp “cũ” như giầy dép hay sắt thép giữ được tính cạnh tranh. 

Vấn đề đối với chính sách là đổi mới trong các ngành dịch vụ không được hiểu 

rõ ràng và về bản chất thường là những đổi mới ẩn hay phi công nghệ, do đó ít 

nhận được sự hỗ trợ của các chính sách hiện có. 

Các viện nghiên cứu của các trường đại học có thể đóng vai trò quan trọng 

bởi vừa tạo ra, vừa thu hút vốn nhân lực cần có cho đổi mới. Chúng có thể 

đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa những đối tác – các công ty, các chính 

phủ và các nước – trong các hệ thống đổi mới rộng và mở hơn. Chúng cũng 

cung cấp một khía cạnh quan trọng về chất lượng cuộc sống có thể thu hút lao 

động kỹ năng cao trên toàn cầu. Chúng có thể là điểm đến cho các cụm hoạt 

động đổi mới tham gia trong mạng lưới toàn cầu, trong khi vẫn giữ được giá trị 

của địa phương. Thách thức về chính sách là để khuyến khích hình ảnh về các 

trường đại học như các bánh răng quan trọng trong cỗ máy đổi mới và xử lý 

độc lập, một tinh thần cạnh tranh và kinh doanh, và tính mềm dẻo. 

Các vấn đề về địa điểm đổi mới và một số khu vực đang trở thành các 

trung tâm đổi mới. 

Mối liên hệ giữa đổi mới và tăng trưởng đã từ lâu được công nhận nhưng 

cách nó phản ánh hiệu suất của khu vực gần đây đã trở nên rõ ràng hơn. Phân 

tích số liệu khu vực cho thấy đổi mới ảnh hưởng tích cực đến các tỷ lệ tăng 

trưởng khu vực. 

Việc quan tâm đến đổi mới theo khu vực đã được khuyến khích bởi thực 

tế là một số nơi sử dụng tài sản liên quan đến đổi mới và đầu tư hiệu quả hơn 
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các nơi khác. Nhiều công ty đứng đầu các ngành công nghiệp sử dụng nhiều tri 

thức như CNTT-TT và sinh học và các ngành liên quan đã nổi lên ở một số ít 

khu vực tạo ra một môi trường đặc biệt có lợi cho đổi mới kinh doanh. Điều 

này gợi ý rằng khu vực địa lý vẫn là quan trọng và là những động lực thay đổi 

kinh tế, đặc biệt toàn cầu hóa và các tiến bộ công nghệ, không cần thiết “san 

phẳng” nền kinh tế thế giới. Ngoài ra, một số nhà đổi mới đã thu hẹp sự tập 

trung của họ vào các khu vực mà họ tin là có lợi thế cạnh tranh. Thay vì “san 

bằng”, bối cảnh cạnh tranh ngày càng “sắc nhọn”, với những đối tượng cụ thể 

chuyên về các khía cạnh đặc biệt của quy trình đổi mới này. Điều này dẫn đến 

vai trò của các khu vực ngày càng tăng. Khi các công ty có thể tiếp cận các yếu 

tố sản xuất từ bất cứ nơi nào trên thế giới, tri thức trong khu vực vẫn có ý 

nghĩa. Vì lý do này, các nhà hoạch định chính sách ở các khu vực khác tìm 

kiếm để tái tạo hay để nuôi dưỡng các điều kiện môi trường tích cực mà các 

khu vực như vậy đem lại. 

Mặc dù NC&PT và bằng sáng chế là những tiền đề không hoàn hảo của 

đổi mới, chúng chỉ rõ những sự khác biệt lớn giữa khu vực và sự tập trung về 

không gian vào các sản phẩm sáng tạo. Trong khi các thành phố đổi mới như 

San Diego, Boston, Stockholm hay Eindhoven có hơn 400 bằng sáng chế trên 

một triệu dân mỗi năm, các thành phố lớn khác có số bằng sáng chế ít hơn một 

nửa. Hơn 1/3 khu vực của OECD có ít hơn 10 bằng sáng chế trên mỗi triệu dân 

mỗi năm. Những khu vực như vậy có xu hướng đầu tư ít hơn vào NC&PT theo 

phần trăm GDP của vùng, các công ty tham gia ít hơn vào NC&PT, và họ có tỷ 

lệ việc làm thuộc lĩnh vực công nghệ cao trong tổng số việc làm thấp hơn. Điều 

này thể hiện một thách thức đối với chính sách công là làm thế nào xây dựng 

và đặt mục tiêu cho chính sách đổi mới để làm cho nó phù hợp và có hiệu quả 

ở những nơi khác nhau, nhất là khi NC&PT và những đổi mới được cấp sáng 

chế chỉ là một phần nhỏ của hoạt động đổi mới của các công ty đặt ở đó. Một 

khả năng có thể là để tạo khả năng thu hút của các công ty, ví dụ, thông qua 

đào tạo kỹ thuật đội ngũ nhân viên then chốt ở các viện đào tạo địa phương. 

Các mô hình thực hiện đổi mới thay đổi một cách chậm chạp, nhưng một 

số khu vực nổi lên trong một vài năm gần đây. Ở một số khu vực, các ngành 

công nghiệp truyền thống cung cấp cơ sở cho đổi mới đưa đến các hoạt động 

mới. Sức mạnh về kỹ thuật cổ truyền của Turin, Italia, và Gothenburg, Thụy 

Điển, được xây dựng qua nhiều thập kỷ chuyên môn hóa trong ngành công 

nghiệp ô tô, đã cung cấp nền móng kỹ thuật cho các loại vật liệu tiên tiến và 
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các ngành công nghiệp công nghệ lái xe an toàn. Một số vùng đã có những tiến 

bộ trong hoạt động đổi mới dựa trên nghiên cứu (như Catalonia, Tây Ban Nha; 

vùng Basque, Tây Ban Nha; và Florida, Mỹ). Các vùng khác ít có những hoạt 

động như vậy đã hòa nhập nhiều hơn vào các hoạt động giàu tính nghiên cứu 

và tri thức (như Andalusia và Galicia ở Tây Ban Nha, một số vùng thuộc Đông 

Âu). Ngược lại, một số vùng dẫn đầu, nhất là ở Mỹ và Scandinavia, đã chứng 

kiến vị trí tương đối của mình bị giảm đi. Thậm chí sự dịch chuyển tương đối 

gần đây nhất của đầu tư liên quan đến đổi mới vào những khu vực nhất định 

của châu Á (như ở Ấn Độ và Trung Quốc), một số khu vực OECD đã có những 

nỗ lực mạnh mẽ để nâng cao mức đầu tư và/hoặc có được những kết quả cao 

hơn từ nỗ lực đổi mới của họ . 

2.3. Trang bị năng lực đổi mới cho nguồn nhân lực 

Con người nằm ở vị trí trung tâm của quá trình đổi mới. Họ sáng tạo ra 

các ý tưởng và kiến thức mang sức mạnh đổi mới, rồi sau đó áp dụng kiến thức 

đó để tạo ra các công nghệ, sản phẩm và dịch vụ.  

Nguồn nhân lực là nền tảng của tăng trưởng và đổi mới 

Nguồn nhân lực (hay còn gọi là vốn con người) là thước đo về chất lượng 

lao động và nó phản ánh kỹ năng và năng lực của con người. Nguồn nhân lực 

được định nghĩa là “kiến thức, kỹ năng, năng lực và thuộc tính hàm chứa bên 

trong mỗi cá nhân, tạo điều kiện thúc đẩy việc tạo ra phúc lợi cá nhân, xã hội 

và kinh tế”. Các quốc gia từ lâu đã coi nguồn nhân lực là một lĩnh vực ưu tiên 

do tầm quan trọng của nó đối với phát triển kinh tế-xã hội. Trên thực tế, một 

phần chênh lệch đáng kể về thu nhập bình quân đầu người giữa các quốc gia là 

nằm ở nguồn nhân lực. Ở tầm vĩ mô, các nghiên cứu xác định quan hệ rõ ràng 

giữa nguồn nhân lực được đo bằng trình độ học vấn giáo dục chính thức với sự 

tăng trưởng kinh tế. Theo các tính toán gần đây của OECD, “nếu thời gian 

được giáo dục trung bình của người dân tăng thêm một năm, thì sản lượng kinh 

tế bình quân đầu người trong dân số sẽ tăng trong khoảng từ 4% đến 6% về dài 

hạn” (OECD, 2007a, tr.34). Trình độ cao hơn của nguồn nhân lực còn có 

khuynh hướng liên quan với thể trạng sức khỏe, hạnh phúc và lợi ích xã hội tốt 

hơn, ví dụ như tình trạng tội phạm thấp hơn và mức độ tham gia xã hội cao 

hơn. Vì vậy, việc cải thiện chất lượng nguồn nhân lực và sử dụng nó một cách 

có hiệu quả là một trong những con đường chủ yếu để nâng cao năng suất lao 
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động, làm tăng GDP bình quân đầu người và góp phần mang lại một xã hội 

lành mạnh và an toàn. 

Nguồn nhân lực có tầm quan trọng đặc biệt đối với đổi mới, bởi vì nhân 

lực có kỹ năng sẽ sáng tạo và sử dụng tri thức. Nó khích lệ đổi mới thông qua 

các kênh như tạo ra các kiến thức mới, tiếp thu và thích nghi các công nghệ và 

ý tưởng hiện tại, khả năng ứng phó trước những thay đổi và học hỏi những điều 

mới lạ. Một tập thể nhân lực có kỹ năng cao còn có thể khuyến khích đầu tư 

vào các yếu tố chẳng hạn như thiết bị sản xuất, điều đó đóng góp cho quá trình 

đổi mới. Nó còn có thể tạo ra các hiệu ứng lan tỏa, như làm tăng sự tích tụ 

nguồn vốn con người của các nơi khác. 

Để có kỹ năng cần được giáo dục và trình độ giáo dục của nhóm dân số 

trưởng thành đã cải thiện đáng kể theo thời gian. Trong số nhóm dân số trẻ 

hơn, giáo dục sau trung học đã trở thành mức chuẩn tại gần như tất cả các nước 

OECD và trình độ học vấn đại học cũng đã gia tăng mạnh mẽ. Trong năm 

2007, khoảng một phần ba số người ở độ tuổi từ 25 đến 34 đạt trình độ giáo 

dục đại học, so với 20% đối với nhóm dân số già hơn (độ tuổi 55-64). Tỷ lệ 

trung bình của OECD đối với nhóm dân số có độ tuổi từ 25 đến 64 có trình độ 

đại học là 28%. Trình độ giáo dục bậc cao ở cấp tiến sĩ cũng được nâng lên rõ 

rệt trong những thập kỷ gần đây, đặc biệt nhờ vào sự tham gia tăng lên của phụ 

nữ. Trong OECD, số người có bằng học vị tiến sĩ đã tăng từ 146.000 năm 1999 

lên khoảng 212.000 năm 2007 và chiếm tỷ lệ 1,5% số những người ở độ tuổi 

tốt nghiệp tiêu chuẩn.  

Tuy nhiên đằng sau những gia tăng chung nêu trên, những khác biệt trong 

các lĩnh vực mà sinh viên theo học là rõ rệt. Đa số sinh viên theo học các 

chuyên ngành về khoa học xã hội, kinh doanh và luật. Theo con số tuyệt đối, số 

sinh viên theo học các ngành khoa học và kỹ thuật đã tăng trong giai đoạn từ 

năm 1998 đến năm 2007 ở hầu hết các nước OECD, nhưng theo giá trị tương 

đối thì tỷ trọng số sinh viên này trong tổng số đã giảm hơn một nửa. Tương tự, 

trong khi số lượng tuyệt đối những người có học vị tiến sĩ về khoa học và kỹ 

thuật đã tăng thêm một phần ba tại các nước OECD, nhưng tỷ trọng tương đối 

của số người có bằng học vị tiến sĩ về KHKT đã giảm hơn một nửa kể từ năm 

1998 ở các nước có số liệu thống kê. Tuy nhiên, khoa học và kỹ thuật vẫn phổ 

biến ở nhiều nền kinh tế. Ví dụ như tại Canada, Chilê, Pháp, Ailen và Ixraen, 

có tới gần 50% trong tổng số những người có học vị tiến sĩ là thuộc về các 
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ngành khoa học và kỹ thuật. 

Nhiều nước hiện đang quan tâm đến vấn đề nguồn cung nhân lực có kỹ 

năng có thể không theo kịp với tốc độ gia tăng nhu cầu của các hoạt động kinh 

tế mang tính đổi mới dựa trên tri thức. Nguồn cung số nhân lực tốt nghiệp đại 

học gia tăng do mở rộng giáo dục đại học đã không dẫn đến một sự suy giảm ở 

lợi nhuận trung bình từ giáo dục đại học. Điều này cho thấy ở đây không có sự 

cung cấp quá mức số nhân lực tốt nghiệp đại học. Nhiều công trình nghiên cứu 

đã xem xét sự gia tăng nhu cầu đối với kỹ năng khoa học và kỹ thuật, sự gia 

tăng tầm quan trọng của các công việc phân tích và tương tác không đơn điệu, 

và sự khác biệt về kỹ năng thể hiện rõ trong dân số tham gia lực lượng lao 

động. Một số quốc gia dường như đã trải nghiệm được hiện tượng “nước chảy 

chỗ trũng” của số việc làm đòi hỏi kỹ năng vừa phải (như được xác định bằng 

mức lương). Điều này được quy cho quá trình máy tính hóa hay chuyển ra 

nước ngoài các công việc thường nhật và đơn điệu, và còn do sự tăng trưởng 

mạnh ở số việc làm thuộc các chuyên ngành đòi hỏi các kỹ năng liên quan đến 

nhận thức trìu tượng và việc thực hiện các công việc đặc biệt. 

Tuy nhiên, cùng lúc các số liệu lại cho thấy các thành phần kỹ năng tổng 

thể về việc làm tại các nước OECD tương đối ổn định trong những thập kỷ gần 

đây, với tỷ trọng số nhân công có trình độ kỹ năng thấp, trung bình và cao (như 

được phân loại theo công việc của họ) về cơ bản đạt tỷ lệ tương ứng là 16%, 

48% và 36%. Ở đây có những mâu thuẫn trong số các công ty về quy mô “thiếu 

hụt” thực đối với lao động có tay nghề, và một số dữ liệu cho thấy có những 

người có trình độ “quá cao” được sắp xếp những công việc có vẻ như không đòi 

hỏi một trình độ chuyên môn cao. Ví dụ, ở hơn một nửa trong số 20 nước có 

đầy đủ dữ liệu cho thấy, hơn 10% số người có học vị tiến sĩ làm các công việc 

không tương ứng hoặc thấp hơn trình độ của họ. Một số nhà phân tích cho rằng 

việc sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực là vấn đề đáng quan tâm hơn là mức 

cung tuyệt đối. 

Nói chung, nhu cầu về kỹ năng giữa các nền kinh tế rất khác nhau. Loại 

hình kỹ năng cần thiết cho đổi mới cũng  rất khác nhau giữa các ngành công 

nghiệp, và phụ thuộc vào quy mô công ty và cơ cấu sở hữu. Hơn nữa, ngay 

trong các ngành công nghiệp cũng có những khác biệt ở thiên hướng đổi mới, 

và một số nghiên cứu đã phát hiện thấy những mối liên kết yếu giữa các biện 

pháp khác nhau về kỹ năng và cường độ đổi mới. Mỗi một ngành công nghiệp 
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và công ty đổi mới theo cách riêng của mình. Dựa vào đặc điểm cụ thể của 

từng nước, không có một hình mẫu độc nhất nào về kỹ năng hay cách tiếp cận 

chính sách để có thể tối ưu hóa tiềm năng đổi mới đối với tất cả các công ty, 

các ngành công nghiệp hay các nước. Trong khi xây dựng chính sách về nguồn 

nhân lực cho đổi mới, mỗi một quốc gia cần cân nhắc các đặc điểm và bối cảnh 

riêng của nước mình để xây dựng một lộ trình phù hợp nhất. Các tài liệu gần 

đây về chiến lược đổi mới của các nước đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng 

của nguồn nhân lực đối với đổi mới. 

Các chỉ số hiện tại về nguồn nhân lực nhìn chung chú trọng vào trình độ 

giáo dục chính thức hay sự phân loại các ngành nghề. Tuy nhiên, chúng chỉ là 

những tham số đại diện và một phép đo phù hợp hơn về nguồn vốn con người 

vẫn còn là một thách thức. OECD hiện đang tiến hành việc thu thập các thông 

tin tốt hơn và chi tiết hơn về kỹ năng nhân lực thông qua Chương trình của 

OECD về Đánh giá quốc tế trình độ năng lực của người trưởng thành 

(International Assessment of Adult Competencies – PIAAC). 

 

Hộp 2.10. Chiến lược đổi mới của các nước: vai trò của nguồn nhân lực 

  Một số nước đã soạn thảo ra các chiến lược đổi mới quốc gia từ hai hay ba 
năm trước. Các chiến lược này đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của nguồn 
nhân lực trong việc đáp ứng các mục tiêu về đổi mới, tăng trưởng kinh tế và 
mức sống, và tất cả đều thể hiện kế hoạch gia tăng nguồn cung nhân lực có kỹ 
năng. Ví dụ: 

- Việc nâng cao kỹ năng và phát triển năng lực nghiên cứu là khía cạnh then 
chốt trong Chương trình nghị sự chính sách đổi mới của Australia đến năm 
2020 (Commonwealth of Australia, 2009). 

- Canada đã coi “lợi thế con người” (tức là sức hút nhân lực có kỹ năng) như một 
trong ba trụ cột của chiến lược đổi mới của mình (Industry Canada, 2007). 

- Các cá nhân và cộng đồng đổi mới là một trong bốn lĩnh vực then chốt nằm 
trong cơ cấu của chiến lược đổi mới và các biện pháp chính sách của Phần 
Lan (Ministry of Employment and the Economy, 2008). 

- Na-Uy coi “con người sáng tạo” là một trong ba trọng điểm của chính sách đổi 
mới (Ministry of Trade and Industry, 2008). 

- Anh đã đề ra mục tiêu tối đa hóa năng lực đổi mới của dân số nước mình, coi 
đó như một phần trong chiến lược thúc đẩy đổi mới trên toàn xã hội và nền kinh 
tế, và đưa Anh lên vị trí dẫn đầu về doanh nghiệp đổi mới, dịch vụ công hay tổ 
chức ngành dịch vụ đổi mới (Department for Innovation, Universities and Skills, 
2008). 

- Tại Mỹ, việc trang bị cho thế hệ tiếp theo tri thức và các kỹ năng của thế kỷ 21 
và tạo nên một lực lượng lao động tầm cỡ thế giới là một trong bốn cấu trúc cơ 
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bản của nền tảng đổi mới của nước Mỹ (Executive Office of the President, 
2009). 

 

Đổi mới đòi hỏi các kỹ năng phạm vi rộng 

Đổi mới bao trùm một phạm vi rộng các hoạt động, trong đó có cả hoạt 

động phát minh và thực thi, cũng như các đột phá và các cải tiến nhỏ. Chính vì 

vậy mà nó đòi hỏi một phạm vi rộng các kỹ năng khác nhau. Trong số đó có 

những kỹ năng chung thường được nhắc đến như: 

- Các kỹ năng cơ bản và sự thông thạo về kỷ nguyên số: là các kỹ năng 

đọc, viết và tính toán, các kỹ năng sử dụng công nghệ số, khả năng tiếp cận và 

diễn giải thông tin trong một xã hội tri thức. 

- Các kỹ năng lý thuyết: là các kỹ năng liên quan đến các chuyên ngành 

giáo dục như ngôn ngữ, toán học, lịch sử, luật và khoa học. Các kỹ năng này 

thường có được thông qua hệ thống giáo dục và có thể mang đến những nơi 

làm việc khác nhau. 

- Các kỹ năng kỹ thuật: đó là các kỹ năng cụ thể cần thiết trong một ngành 

chuyên môn và có thể bao gồm cả hai loại kỹ năng lý thuyết và kỹ năng nghề 

nghiệp cùng với kiến thức về các công cụ hay quy trình cụ thể. 

- Kỹ năng chung: các kỹ năng thường được đề cập đến trong loại hình này 

bao gồm kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy quyết định và sáng tạo, khả năng 

học hỏi và khả năng thoát khỏi tình thế phức tạp. Tính dời chuyển của các kỹ 

năng được gọi là chung này hiện vẫn gây bàn cãi, với một số diễn giả lập luận 

rằng chúng có một yếu tố đặc trưng riêng quan trọng. Ví dụ như việc giải quyết 

vấn đề diễn ra bên trong một môi trường làm việc và nền văn hóa nhất định và 

bị ảnh hưởng bởi thủ tục và lề thói hàng ngày. Ngoài ra, để giải quyết bất cứ 

việc gì trừ vấn đề đơn giản nhất, thì kinh nghiệm và toàn bộ kiến thức chuyên 

môn dường như là điều cần thiết. 

- Kỹ năng “mềm”: là loại kỹ năng đôi khi được xếp cùng nhóm (hay phân 

loại) với các kỹ năng chung. Loại kỹ năng này bao gồm làm việc và tương tác 

theo đội và các nhóm hỗn hợp; giao thiệp; động cơ thúc đẩy; ý chí và sáng 

kiến; khả năng phán đoán, khả năng chế ngự cảm xúc và hành vi của mình và 

của những người khác trong các quan hệ tương tác xã hội; cởi mở đa văn hóa 

để hiểu và giao thiệp giữa các nền văn hóa; và khả năng lĩnh hội đổi mới. 

- Kỹ năng lãnh đạo: tương tự như bản chất của các kỹ năng “mềm”, kỹ 
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năng này cũng bao gồm khả năng tập hợp và chèo lái đội, huấn luyện và cố 

vấn, vận động và đàm phán, phối hợp, đạo đức và sức thu hút. 

Các kỹ năng quản lý và tinh thần doanh nghiệp cũng được đề cập đến 

trong các tài liệu theo nghĩa áp dụng các ý tưởng đổi mới vào thực hành và tạo 

khả năng cho các tổ chức có thể thích nghi và hưởng ứng trong các môi trường 

cạnh tranh (Hộp 2.11). Các kỹ năng này có thể được coi như một tập hợp các 

năng lực liên quan đến sự lãnh đạo, giao thiệp và tự tin, cũng như các kỹ năng 

kỹ thuật thích hợp, và sẵn sàng để có thể chuyển giao được. Về khía cạnh này, 

một số công trình nghiên cứu đã đặc biệt nhấn mạnh đến khuynh hướng thương 

mại và tính sáng tạo.  

 

Hộp 2.11. Tài năng quản lý và khởi nghiệp 

Các nhà quản lý và nhà doanh nghiệp đóng vai trò quyết định trong việc xây 
dựng năng lực và tiến hành đổi mới. Họ đưa các ý tưởng đổi mới vào thực tiễn, 
bằng cách khởi sự một doanh nghiệp mới hoặc bằng việc thúc đẩy năng lực đổi 
mới bên trong các công ty đang tồn tại. Hiện nay từ kinh nghiệm có thể thu thập 
được bằng chứng đáng kể hỗ trợ quan điểm cho rằng việc sử dụng có hiệu quả 
tri thức và công nghệ phụ thuộc vào chất lượng của công tác quản lý: các công 
ty được quản lý tốt cho thấy sự vượt trội về năng suất, khả năng sinh lợi và 
doanh thu. Các nghiên cứu còn chỉ ra rằng các công ty áp dụng các chiến lược 
đổi mới không ngừng thường được lãnh đạo bởi các nhà quản lý có trình độ giáo 
dục cao và nắm được thông tin tốt hơn. Tài năng khởi nghiệp như vậy ngày càng 
trở nên cần thiết, không chỉ đối với các công việc kinh doanh mạo hiểm mới và 
các doanh nghiệp mới khởi sự, mà còn cần thiết đối với cả các doanh nghiệp lớn 
và có thâm niên. 

Ở đây không có quan điểm chuẩn về điều gì tạo nên tài năng kinh doanh, các 
năng lực, khả năng và kỹ năng. Chúng thường được coi là các kỹ năng chung – 
tức là khả năng tập hợp thành đội, khả năng giao thiệp, động cơ thúc đẩy, kinh 
nghiệm cố vấn và phát triển, cũng như sự tham gia vào các hoạt động kinh 
doanh khởi nghiệp. Một số nghiên cứu phân biệt giữa sự tạo ra của cải và vai trò 
tham gia kinh doanh của các nhà doanh nghiệp với việc duy trì tăng trưởng và 
vai trò điều phối của các nhà quản lý. Một số nghiên cứu khác lập luận rằng các 
kỹ năng này nằm trong một thể liên tục và các kỹ năng quản lý tốt là điều thiết 
yếu cho hoạt động kinh doanh thành đạt. Một số kỹ năng quản lý và kinh doanh 
có thể trau dồi thông qua việc học hỏi, quan sát và thử nghiệm, và kinh nghiệm; 
tuy nhiên, mức độ tài năng kinh doanh thuộc bẩm sinh hay là do học hỏi vẫn còn 
là điều bàn cãi. Hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu nào đưa ra được bằng chứng 
thuyết phục cho thấy sự tương quan thích đáng và có ý nghĩa giữa các chương 
trình cụ thể về giáo dục nhà doanh nghiệp với thành tích thực hiện của họ. Tuy 
nhiên, điều được chấp nhận rộng rãi là các kỹ năng quản lý và kinh doanh cần 
phải là một phần trong chương trình giảng dạy và việc làm quen với các kỹ năng 
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như vậy là điều cần thiết trong các giai đoạn giáo dục ban đầu (Green et al., 
2009). 

 

Mặc dù phạm vi các kỹ năng có giá trị tiềm năng đối với đổi mới là rất 

rộng, nhưng điều đó không có nghĩa là các lao động đều cần phải có tất cả các 

kỹ năng đó hay tất cả các quốc gia đều phải theo đuổi để đạt được cùng một tập 

hợp các kỹ năng. Ví dụ: 

- Các chiến lược kinh doanh và chiến lược sản phẩm không giống nhau. 

Một số công ty có thể tuân theo một chiến lược công nghệ cao, đòi hỏi trình độ 

kỹ năng của lực lượng lao động phải cao; số khác có thể lựa chọn một chiến 

lược sản lượng lớn với chi phí thấp đòi hỏi ít kỹ năng hơn. Hội đồng các viện 

hàn lâm Canada (2009) đã phát hiện rằng việc lựa chọn đổi mới làm chiến lược 

kinh doanh bị ảnh hưởng bởi các đặc điểm ngành, mức độ cạnh tranh, môi 

trường cho các dự án kinh doanh mạo hiểm mới, các chính sách công khuyến 

khích hay kiềm chế đổi mới, và tham vọng kinh doanh, tầm quan trọng tương 

đối của những yếu tố này có thể khác biệt từ ngành này sang ngành khác và 

thay đổi theo chu kỳ hoạt động của các công ty. 

- Cơ cấu công nghiệp tổng thể sẽ tác động mạnh mẽ đến sự kết hợp các kỹ 

năng cần thiết, ví dụ các công ty cung ứng chuyên gia (như nhà cung ứng công 

cụ hay phần mềm) có thể yêu cầu các kỹ năng nghề nghiệp và thực hành trình 

độ cao cũng như các kỹ năng giao tiếp để làm việc với các khách hàng, trong 

khi các công ty dựa vào khoa học (như dược phẩm chẳng hạn) có thể phụ thuộc 

chủ yếu vào các chuyên gia NC&PT và các nhà khoa học hàn lâm. 

- Ngoài ra, lộ trình để các quốc gia theo đuổi các hoạt động đổi mới của 

mình cũng khác nhau. Có nước có lực lượng lao động tham gia tích cực vào 

việc chi phối các hoạt động đổi mới; các nước khác lại là nơi có các ngành 

công nghiệp với các hoạt động chủ yếu là tiếp thu và thích nghi các đổi mới 

hiện tại. Kỹ năng của các kỹ thuật viên và thương nhân đặc biệt mang tính 

quyết định để đổi mới gia tăng, do năng lực và những kỹ năng thực tiễn của họ 

đem lại cho họ khả năng “học hỏi qua làm việc” và “học hỏi qua sử dụng”. 

Trước những thay đổi trong thành phần cấu trúc của các nền kinh tế, một 

số nghiên cứu đã chỉ ra sự cần thiết gia tăng về các “kỹ năng mềm”. Giới chủ 

ngày càng yêu cầu lao động có khả năng thích nghi và có thể đào tạo, và đòi 

hỏi cao hơn đối với “chia sẻ kiến thức” tại nơi làm việc, về các thực tiễn quản 
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lý có hiệu quả hơn, làm việc theo nhóm và tính linh hoạt. Với sự phổ biến của 

CNTT-TT và mạng Internet, một số lập luận cho rằng trình độ hiểu biết CNTT-

TT đã trở nên quan trọng không kém năng lực đọc viết và tính toán đối với hầu 

hết việc làm. 

Toàn cầu hóa cũng ảnh hưởng đến yêu cầu về kỹ năng trên thị trường lao 

động. Do sản xuất ngày càng trở nên toàn cầu hóa, các xã hội không thể duy trì 

một mô hình trong đó đổi mới bị chi phối bởi một số ít những người tinh túy có 

trình độ và được hỗ trợ bởi một tập thể lớn gồm các công nhân sản xuất có 

trình độ kỹ năng tương đối thấp. Thay vào đó, tất cả nguồn nhân lực cần phải 

có các kỹ năng để thích nghi, để tham gia vào đổi mới, thay đổi các nhiệm vụ 

của họ hay thay đổi việc làm. Các kỹ năng như vậy có thể đạt được tốt nhất 

thông qua một nền giáo dục phổ biến và thông qua đào tạo tại nơi làm việc. Do 

toàn cầu hóa dẫn đến sự hợp tác lớn hơn, các công ty cũng cần đến các kỹ năng 

tốt để tạo nên các mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng. 

Sự chú trọng lớn hơn đến nhu cầu của người sử dụng như một động lực 

chi phối đổi mới và gia tăng hợp tác giữa khu vực nhà nước và tư nhân nhằm 

đáp ứng các thách thức toàn cầu và khu vực công đã tạo nên nhu cầu về các kỹ 

năng và năng lực đa ngành mới. Nhân lực có trình độ học vấn về các lĩnh vực 

khoa học xã hội (ví dụ như nhân loại học, xã hội học và dân tộc học) những 

người hiểu được hành vi của người dùng đang ngày càng có giá trị đối với các 

công ty, cũng giống như các lao động có các kỹ năng làm việc trong các nhóm 

đổi mới đa lĩnh vực. Những người thuộc lĩnh vực nghệ thuật như các kiến trúc 

sư và các nhà thiết kế, sẽ đóng vai trò quyết định đối với đổi mới trong tương 

lai, đặc biệt là nếu họ còn có cả kỹ năng kinh doanh. 

Khảo sát quốc tế về Kỹ năng sống và trình độ văn hóa ở người trưởng 

thành (ALL) đã phát hiện thấy rằng các lĩnh vực công nghiệp, trong đó có cả 

lĩnh vực dịch vụ thị trường hàm lượng tri thức cao, chế tạo công nghiệp công 

nghệ cao và trung bình cao và hành chính công, quốc phòng, giáo dục và y tế, 

được đặc trưng bằng tỷ lệ những người trưởng thành có trình độ kỹ năng bậc 3 

và 4/5 tương đối cao (OECD and Statistics Canada, 2005). Các kỹ năng được 

xem xét trong khảo sát trên là kỹ năng đọc văn xuôi, đọc tài liệu, tính toán và 

giải quyết vấn đề. Về tổng thể, trình độ kỹ năng bậc 3 được coi là mức tối thiểu 

để đương đầu trong nền kinh tế hiện đại, trong khi trình độ kỹ năng bậc 5 ám 

chỉ sự thành thạo (tài năng) ví dụ như trong việc tìm kiếm thông tin trong các 
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tài liệu lớn hay sử dụng kiến thức cơ bản chuyên môn hóa, hay hiểu được các ý 

nghĩa trìu tượng và có tính hình thức, các ý tưởng toán học và thống kê. Ở đây 

có một số khác biệt đáng kể giữa các nước, ví dụ, Na Uy có tỷ lệ những người 

trưởng thành đạt trình độ kỹ năng bậc 3 và 4/5 rất cao trong nhiều lĩnh vực 

công nghiệp chủ yếu. Đối với tất cả các nước, các lĩnh vực công nghiệp công 

nghệ cao và trung bình cao đều có một tỷ lệ nhân công có kỹ năng tương đối 

cao hơn so với các lĩnh vực công nghiệp công nghệ từ thấp đến trung bình thấp. 

Trong tương lai, các công trình nghiên cứu ở phạm vi công ty, đặc biệt là 

những nghiên cứu có mối liên hệ đến hoặc tương ứng với các dữ liệu về giới 

chủ và lao động sẽ hứa hẹn mở ra những khám phá mới về vấn đề kỹ năng cho 

đổi mới. Chương trình Đánh giá Quốc tế về Năng lực người Trưởng thành 

(PIAAC) của OECD có thể cũng giúp hiểu rõ hơn về các kỹ năng cần thiết cho 

đổi mới. Các kết quả đầy đủ của cuộc khảo sát PIAAC theo dự kiến thu thập 

được vào năm 2013 sẽ cung cấp những thông tin có giá trị về các kỹ năng thực 

tế được sử dụng tại nơi làm việc và sẽ là một cơ sở quan trọng đối với việc 

hoạch định chính sách. 

Việc xây dựng các kỹ năng cần thiết cho đổi mới dẫn đến những thách 

thức mới đối với hệ thống giáo dục 

Việc truyền đạt kiến thức đến các cá nhân và phát triển năng lực của họ 

đóng vai trò quan trọng trong xây dựng một nền tảng nhân tài có trình độ cho 

đổi mới. Tất nhiên, giáo dục chính thức là một yếu tố then chốt trong việc hình 

thành nguồn nhân lực. Các nước OECD đầu tư khoảng 6% GDP cho giáo dục 

và giá trị đầu tư tăng lên theo đơn vị thực với mục đích để hỗ trợ các hệ thống 

phát triển nhanh chóng. Các thách thức chủ yếu là phải nâng cao chất lượng 

của tất cả các cấp giáo dục để trang bị cho các cá nhân kiến thức học vấn tốt và 

kèm theo các kỹ năng xã hội và hành vi, và cũng cần phải làm tăng cơ hội tiếp 

cận và tính công bằng trong giáo dục. Điều này sẽ đòi hỏi một sự cân đối cẩn 

trọng giữa các mục tiêu kinh tế và xã hội. Đổi mới trong giáo dục (Hộp 2.12) 

và tăng cường tính hiệu quả của chi tiêu công cũng là điều mang tính quyết 

định, như các chỉ số có được đã chỉ ra những khác biệt quan trọng ở tính hiệu 

quả của chi tiêu công giữa các nước. 

Giáo dục mầm non 

Giáo dục ở tuổi ấu thơ (trước khi đến trường) đang là một ưu tiên ngày 

càng tăng ở nhiều nước, do nhận thức về sự đóng góp nhất định của nó trên 
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phạm vi rộng các mục tiêu xã hội, kinh tế và giáo dục. Giáo dục ở giai đoạn 

này mang lại cho trẻ em một sự khởi đầu tốt trong cuộc sống và có thể góp 

phần củng cố thành tích và hành vi của đứa trẻ ở trường học trong giai đoạn 

học phổ thông. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng đầu tư vào trẻ thơ mang lại 

những ích lợi quan trọng không chỉ đối với trẻ em và gia đình mà còn cả đối 

với xã hội nói chung, và điều này phù hợp với quan điểm ngày càng tăng cho 

rằng giáo dục và chăm sóc ở tuổi ấu thơ cần được coi như một hàng hóa công. 

Tuy nhiên, hầu hết các nước OECD có xu hướng chi tiêu nhiều hơn cho giáo 

dục trẻ em ở giai đoạn sau này trong cuộc sống của chúng, về khía cạnh này 

việc chi tiêu công nhiều hơn cho giáo dục và chăm sóc ban đầu ở tuổi nhà trẻ 

và mẫu giáo là điều đáng mong muốn ở nhiều nước OECD. Lợi ích từ đầu tư 

cho giáo dục và chăm sóc trẻ em ở tuổi ấu thơ có mối quan hệ trực tiếp với chất 

lượng của các chương trình cung cấp. Do ở nhiều nước, lực lượng lao động 

trong lĩnh vực giáo dục tuổi thơ vừa ít và vừa không có trình độ, việc nâng cao 

chất lượng cung cấp sẽ yêu cầu giải quyết các thách thức lớn gồm: thiếu hụt, 

tính luân chuyển cao, trình độ nhân sự và khối lượng công việc nặng nhọc. Lực 

lượng lao động này còn phải đối mặt với việc không có thăng tiến nghề nghiệp, 

như vậy làm cho lĩnh vực này trở nên kém hấp dẫn đối với các nhân công tiềm 

năng. 

Giáo dục tiểu học và trung học cơ sở 

Giáo dục tiểu học và trung học cơ sở tạo nền tảng các kết quả kinh tế, xã 

hội và giáo dục của các cá nhân và liên quan đến năng lực của họ làm việc 

trong một xã hội chi phối bằng đổi mới và khả năng đóng góp vào đổi mới  

Học sinh được làm quen với các lĩnh vực kiến thức khác nhau, và sự lựa chọn 

nghề nghiệp và động cơ thúc đẩy để tiếp tục học cao hơn bị tác động bởi quá 

trình theo học phổ thông của họ. Các hệ thống giáo dục phải đối mặt với ba 

thách thức then chốt liên quan đến đổi mới, đó là gia tăng tỷ lệ học sinh tốt 

nghiệp sau phổ thông; nâng cao chất lượng các kết quả học tập và nâng cao sự 

lĩnh hội các kỹ năng chung, kỹ năng xã hội và hành vi có thể dẫn đến các 

khuynh hướng thân thiện đổi mới và tinh thần doanh nghiệp. 

Ngày nay, chỉ có một số nhỏ học sinh không hoàn thành giáo dục bắt buộc 

(tức là ở cấp tiểu học và trung học cơ sở), nhưng có một tỷ lệ đáng kể học sinh 

không tốt nghiệp cấp trung học phổ thông hay ra trường với các kỹ năng đọc 

viết và tính toán kém. Việc không có chứng chỉ về trình độ trung học phổ 
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thông tác động bất lợi đến sự tham gia về sau này vào thị trường lao động, 

năng suất lao động và khả năng tham gia sau này vào nền giáo dục người lớn 

và đào tạo liên tục. Điều đó cũng làm tăng nguy cơ thất nghiệp do các kỹ năng 

đã lỗi thời hay do sự thay đổi về cấu trúc trong nền kinh tế. Việc sớm phòng 

ngừa khả năng bị bỏ rơi là cách tiếp cận tốt nhất và số người có nguy cơ nên 

được giám sát chặt chẽ. Chất lượng giáo dục nghề trong giai đoạn phổ thông 

trung học cũng rất quan trọng. 

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất lượng giảng dạy là một yếu tố cực kỳ quan 

trọng đối với kết quả học tập của học sinh. OECD đã triển khai một loạt các 

hướng dẫn về chính sách chung đối với việc tạo việc làm và tuyển dụng giáo 

viên: chú trọng đến các tiêu chuẩn tuyển chọn huấn luyện giáo viên ban đầu, 

đánh giá thường xuyên trong suốt sự nghiệp giảng dạy để xác điịnh các lĩnh 

vực cần cải tiến, công nhận và ban thưởng cho thành tích giảng dạy có hiệu 

quả. 

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng hiệu quả của việc cung cấp giáo dục tiểu 

học và trung học cơ sở có thể được cải thiện. Điều này đặc biệt quan trọng 

trong thời kỳ có nguồn tài chính công khan hiếm. Các chính sách nhằm vào 

việc đưa các trường học có thành tích kém đến gần với mức trung bình quốc 

gia có thể giúp nâng cao trình độ giáo dục và kỹ năng chung của học sinh. 

Trong số các biện pháp được cân nhắc về khía cạnh này có việc trao cho các 

trường học đầy đủ thẩm quyền trong việc sử dụng các nguồn lực và nâng quy 

mô của trường nếu có thể. Các cách tiếp cận truyền thống đối với giảng dạy và 

học tập đôi khi liên quan đến văn hóa phân loại và đánh giá, có thể không dẫn 

đến mức độ tự chủ cao hay sự phát triển các kỹ năng chung, xã hội và hành vi 

cần thiết cho đổi mới. Các phương pháp giáo dục hiện đại dựa trên cơ sở sự 

hợp tác, các dự án và các trò chơi thường được cho là có tác dụng trang bị tốt 

hơn cho các cá nhân các kỹ năng xã hội và hành vi cần thiết cho một xã hội đổi 

mới. Các phương pháp này có thể áp dụng ở tất cả các cấp giáo dục và đào tạo, 

nói chung được coi như một sự bổ sung cho các phương pháp giảng dạy truyền 

thống.  

Một lĩnh vực khác thu hút sự chú ý liên quan đến kết quả học tập của học 

sinh đó là chương trình giảng dạy được thiết kế tốt với mục đích cung cấp cho 

học sinh nội dung hấp dẫn và thích hợp. Ví dụ như Diễn đàn Khoa học Toàn 

cầu của OECD đã khuyến cáo về việc xây dựng lại các chương trình giảng dạy 
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khoa học, đặc biệt là đối với giáo dục trung học cơ sở. Để khuyến khích học 

sinh theo đuổi con đường sự nghiệp khoa học, kỹ thuật hay công nghệ, các 

chương trình giảng dạy cần cân nhắc đến khả năng tiếp thu và mối quan tâm 

của đa số học sinh. Các chương trình cần tập trung nhiều hơn vào các khái 

niệm và phương pháp khoa học hơn là duy trì thông tin và nên từ bỏ cách tiếp 

cận ngành hẹp có thể gây cản trở sự tiếp cận đến các lĩnh vực liên ngành là nơi 

thường diễn ra những hoạt động NC&PT mới và có tính đột phá.  

 

Hộp 2.12. Đổi mới giáo dục 

Đổi mới giáo dục ngày càng được quan tâm. Ví dụ, gói kích thích của Mỹ đã 
cấp 650 triệu USD trong số tiền đầu tư 5 tỷ USD cải cách trường học cho Quỹ 
đầu tư đổi mới. Quỹ này khuyến khích nỗ lực của địa phương để bắt đầu hoặc 
mở rộng các chương trình đổi mới dựa vào nghiên cứu giúp thu hẹp khoảng 
cách thành tích và cải thiện kết quả học tập cho sinh viên. Năm 2009, Hà Lan 
cũng đã công bố Chương trình nghị sự đổi mới xã hội vì giáo dục và Hungari 
đang xem xét lại hệ thống đổi mới giáo dục. 

Tuy nhiên, hầu hết các nước vẫn cần phải chuyển đổi các chiến lược đổi mới 
giáo dục ẩn của họ thành các chiến lược rõ ràng. Trong những năm gần đây, 
các nước chú trọng nhiều hơn vào việc phát triển và sử dụng bằng chứng trong 
giảng dạy. Nghiên cứu giáo dục dựa vào các phương pháp luận để tìm ra các 
nguyên nhân tác động đang được thúc đẩy và đã làm tăng khối lượng lớn tri 
thức có giá trị. Những mối liên hệ mới với khoa học thần kinh cũng đang hứa 
hẹn cho phép nhận thức tốt hơn và xác định được một số khó khăn trong học 
tập. Tăng cường nghiên cứu giáo dục sẽ vẫn là thách thức lớn trong những năm 
tới và việc phát triển bằng chứng cần thiết đòi hỏi nghiên cứu sâu hơn. 

Các sản phẩm giáo dục mới, nguồn lực và các phương pháp giảng dạy là một 
đổi mới khác trong giáo dục. CNTT-TT đã đi đầu trong việc phát triển nguồn lực 
như các hệ thống quản lý học tập, các hệ thống thông tin khác và các công cụ 
“chẩn đoán”. Mặc dù tác động của các nguồn lực này đến chất lượng hoặc chi 
phí-hiệu quả của giáo dục vẫn cần được đánh giá, nhưng sự tham gia ngày càng 
nhiều của các doanh nghiệp vào sản xuất các nguồn lực hoặc mô hình giáo dục 
mới mở ra các con đường mới. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, thị trường 
này còn hạn chế do thiếu nhu cầu từ các trường học. 

Một số hệ thống giáo dục đang thiết lập một thế hệ mới các cơ sở hạ tầng 
thông tin hiện đại như các hệ thống thông tin theo chiều dọc cung cấp phản hồi 
nhanh cho giáo viên, cha mẹ học sinh và các bên liên quan khác. Ngoài khả 
năng làm thay đổi văn hóa của nghề dạy học, các hệ thống này sẽ dỡ bỏ rào cản 
chủ yếu đối với sự đổi mới giáo dục, đó là khó khăn trong chứng minh giá trị tích 
cực của đổi mới giáo dục. Chừng nào đổi mới rõ ràng không có liên quan đến 
việc thực hiện có hiệu quả hơn các mục tiêu giáo dục (các kết quả học tập, sự 
công bằng, khả năng tiếp cận, chi phí-hiệu quả), thì quá trình đổi mới sẽ bị trì 
hoãn do thiếu nhu cầu hoặc tránh những gì đơn giản chỉ là hành động nhất thời 
trong giáo dục. 
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Để phát triển các mô hình giáo dục mới, hầu hết các chính phủ khuyến khích 
thử nghiệm thông qua các hệ thống trường học công hoặc cấp kinh phí cho các 
trường học tư đưa ra những mô hình giáo dục thay thế. Các quỹ đổi mới và thử 
nghiệm cũng như các giải thưởng và phần thưởng về đổi mới tạo động cơ 
khuyến khích các bên liên quan phát triển những phương pháp đổi mới. Một số 
nước đã sử dụng các cơ chế thị trường trong các hệ thống giáo dục công của họ 
để thúc đẩy đổi mới. Các cơ chế này đã tạo sự đổi mới về tổ chức và marketing. 
Mặc dù chưa rõ liệu các cơ chế này có dẫn tới sự đổi mới vấn đề cốt lõi của giáo 
dục không, nhưng chúng đã góp phần phổ biến các môi trường học tập thay thế 
(cộng tác trong học tập, trường học song ngữ, trường học trang bị máy tính…). 
Mô hình mới về các cơ sở giáo dục đại học cũng xuất hiện trong các nước 
OECD dựa vào chương trình giảng dạy qua chuyện kể, các dự án kỹ thuật hay 
học hoàn toàn trực tuyến. 

Đổi mới giáo dục hướng vào người học cũng trở nên nổi bật hơn trong thập kỷ 
qua nhờ có Internet. Hiện nay, nhiều cơ sở giáo dục đại học đang cung cấp các 
tài liệu giáo dục “mở”. Ngoài ra, các trang web và kho chứa nhiều loại tài liệu 
giáo dục sẵn sàng cung cấp cho các sinh viên và giảng viên trên toàn thế giới.  

Chưa đủ bằng chứng cho thấy đổi mới giáo dục là sự cải tiến lớn hơn so với 
các phương pháp truyền thống hoặc chủ đạo cản trở nhu cầu đổi mới: sinh viên, 
phụ huynh hoặc giáo viên có xu hướng thích các phương pháp đã phổ biến hơn 
là thử nghiệm các phương pháp mới. Các nhà cải cách tiềm năng cũng không có 
các động cơ để đổi mới do thiếu thị trường thông thoáng cho các sản phẩm và 
mô hình mới. Do vậy, việc áp dụng và phát triển các phương pháp đổi mới vẫn 
còn rời rạc. Đó là lý do tại sao việc đánh giá sự thay đổi trong giáo dục sẽ là cần 
thiết để khơi thông đổi mới trong giáo dục. 

 

Giáo dục đại học 

Công tác giảng dạy và cho ra đời các cử nhân có trình độ là một nhiệm vụ 

chủ yếu của giáo dục đại học; nghiên cứu và đào tạo thế hệ các giảng viên và 

nhà nghiên cứu là một nhiệm vụ khác. Hiện nay, các cơ sở đào tạo đại học 

buộc phải nâng cao chất lượng giảng dạy cho phù hợp hơn với người học và 

nhu cầu của thị trường lao động, cung cấp NC&PT cho sự phát triển của doanh 

nghiệp và cộng đồng, góp phần quốc tế hóa và cạnh tranh quốc tế. Các nước có 

giáo dục đại học chất lượng cao thường hay khai thác được nhiều lợi ích từ các 

hoạt động NC&PT ở trong và ngoài nước. 

Đối với nghiên cứu và đổi mới, những thách thức chính cho giáo dục đại 

học là đào tạo các cử nhân trình độ có thể góp phần trực tiếp hoặc gián tiếp vào 

đổi mới tại nơi làm việc, thúc đẩy thành tích nghiên cứu, thiết lập các mối liên 

kết giữa các cơ sở đào tạo đại học, các tổ chức nghiên cứu khác và ngành công 

nghiệp, và nâng cao khả năng giáo dục đại học để phổ biến tri thức. Thách thức 
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đặt ra cho các nhà hoạch định chính sách là đảm bảo rằng hệ thống mang lại lợi 

ích tối đa. 

OECD đã đưa ra nhiều khuyến nghị về việc nâng cao vai trò của giáo dục 

đại học, bao gồm đảm bảo cơ sở hạ tầng nghiên cứu phù hợp, các quá trình lựa 

chọn các ưu tiên nghiên cứu có hiệu quả hơn, đánh giá và cấp kinh phí nghiên 

cứu. Mặc dù giữ vai trò định hướng cho chính phủ, nhưng các cơ quan công 

quyền nên cho phép các cơ sở giáo dục đại học giữ vai trò xúc tác đổi mới, đặc 

biệt là ở cấp địa phương và vùng, và có nhiều lựa chọn hơn, chẳng hạn như 

chuyển dịch khả năng giảng dạy sang các lĩnh vực có nhu cầu lao động cao. 

Các kế hoạch trao quyền cho các cơ sở đào tạo sẽ bao gồm quy định cho phép 

các cơ sở đào tạo trở thành các pháp nhân tự quản dưới dạng các tổ chức hoặc 

công ty phi lợi nhuận. 

Chính phủ các nước cũng có thể áp dụng các biện pháp để tăng cường mối 

quan hệ giữa giáo dục đại học và thị trường lao động và đảm bảo đáp ứng các 

yêu cầu của nền kinh tế. Các biện pháp này có thể tăng cường sự phối hợp giữa 

thị trường lao động với các chính sách giáo dục (có thể thông qua triển khai các 

thỏa thuận kết hợp các vấn đề giáo dục, đào tạo và việc làm), hoàn thiện dữ 

liệu và phân tích các tác động của thị trường lao động đến các cử nhân và tăng 

cường các dịch vụ định hướng nghề nghiệp. Các liên kết cũng có thể được mở 

rộng từ việc tập trung nghiên cứu theo hướng truyền thống các dự án hợp tác 

cho đến đưa đại diện ngành công nghiệp vào các ủy ban quản lý giáo dục hoặc 

triển khai các chương trình hợp tác giáo dục. 

Hiện nay, các hệ thống giáo dục đại học đang thực hiện những cải cách 

lớn nhằm khuyến khích các cơ sở đào tạo đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của xã 

hội và nền kinh tế để nâng cao chất lượng và mở rộng khả năng tiếp cận. Hầu 

hết các nước đã thành lập các cơ quan đảm bảo chất lượng với mục tiêu kép là 

cải tiến và trách nhiệm quản lý. Mặc dù các xếp hạng quốc tế về các cở sở đào 

tạo đại học dựa vào nghiên cứu trở thành một yếu tố mạnh mẽ thúc đẩy thay 

đổi, nhưng lại rất ít chú ý đến việc giảng dạy có chất lượng. Những nỗ lực lớn 

để đánh giá kết quả học tập của các cử nhân là cần thiết để tạo sự cân bằng hơn 

nữa và giúp các cơ sở đào tạo nâng cao chất lượng đào tạo của họ. 

Chú trọng đến các chính sách cấp kinh phí cho giáo dục đại học cũng cần 

thiết để tăng khả năng tiếp cận và nâng cao chất lượng; nhiều nước cần phải 

mở rộng và đa dạng hóa hệ thống hỗ trợ sinh viên nước họ để giảm sự phụ 
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thuộc quá mức vào kiếm việc làm hoặc sự hỗ trợ của gia đình. Hơn nữa, ở 

những nơi nguồn công quỹ hạn hẹp, gây ảnh hưởng đến mức chi tiêu bình quân 

cho mỗi sinh viên hoặc giới hạn sự hỗ trợ tài chính cho các nhóm sinh viên 

nghèo, thì tăng tiền học phí là một giải pháp. 

Nhìn chung, dù có những khác biệt giữa các nước, nhưng ưu tiên chính 

sách chung là tầm nhìn bao quát và phù hợp với tương lai của giáo dục đại học. 

Điều này phải bắt nguồn từ đánh giá có hệ thống của quốc gia về giáo dục đại 

học mới đưa ra được tuyên bố rõ ràng về các mục tiêu chiến lược. 

Đào tạo và dạy nghề 

Đào tạo và dạy nghề là cần thiết cho quá trình đổi mới vì nó cung cấp các 

kỹ năng chính chứ không phải cá biệt cho các hoạt động tăng cường đổi mới. 

Nhiều công ty không phát triển các sản phẩm và quy trình hoàn toàn mới với 

thế giới. Thay vào đó, họ tạo ra các sản phẩm đã có mặt trên thị trường, sử 

dụng công nghệ có sẵn hoặc cải tiến những sản phẩm hoặc quy trình hiện có để 

đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người sử dụng. Quá trình này đòi hỏi các hoạt 

động như trang bị công cụ cần thiết, công việc thiết kế, phát triển các nguyên 

mẫu và thử nghiệm, là những khía cạnh chủ yếu của đào tạo nghề.  

Các nghiên cứu cũng chứng minh rằng các công ty ở những nước có tỷ lệ 

lớn lực lượng lao động có chứng chỉ đào tạo nghề sau bậc trung học có tỷ lệ sai 

sót thấp hơn, ít cần đến người kiểm tra năng lực, ít hỏng hóc thiết bị hơn và 

nhanh chóng đưa ra các sản phẩm mới. Về đổi mới, thách thức chủ yếu đối với 

đào tạo và dạy nghề là liên kết hiệu quả với nơi làm việc để đảm bảo cho 

những người sử dụng lao động có thể tìm thấy các kỹ năng họ cần để thúc đẩy 

các hoạt động đổi mới. Do ý thích của mỗi học viên thường không phản ánh 

đúng các nhu cầu của thị trường lao động và công tác dự báo là khó khăn nếu 

không nói là mạo hiểm, vì vậy các chương trình đào tạo nghề nên bao gồm cả 

nội dung đào tạo tại nơi làm việc, bởi vì việc người sử dụng lao động sẵn sàng 

cung cấp khóa đào tạo này thể hiện nhu cầu của thị trường lao động. Người sử 

dụng lao động và các hiệp hội cần phải tham gia xây dựng chương trình giảng 

dạy và các chương trình nên bao gồm cả các kỹ năng chung và các kỹ năng đặc 

thù cho nghề nghiệp để cung cấp cho những học viên tốt nghiệp một nền tảng 

cho học tập suốt đời, sự linh hoạt và những thay đổi trong nghề nghiệp của họ. 

Thông qua khuyến khích trao đổi giữa các cở sở đào tạo nghề và ngành công 

nghiệp, các giáo viên đào tạo nghề và những người huấn luyện ở các cơ sở dạy 
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nghề dành thời gian làm việc ở công ty cập nhật kiến thức, còn những người 

huấn luyện ở các công ty dành thời gian làm việc tại cơ sở đào tạo để cập nhật 

các kỹ năng sư phạm, nâng cao chất lượng đào tạo và giúp tăng cường hơn nữa 

sự liên kết giữa giáo dục và nơi làm việc. Các chính sách khác cần được cân 

nhắc bao gồm việc chia sẻ kinh phí đào tạo nghề giữa chính phủ, người sử 

dụng lao động và sinh viên theo những lợi ích tương ứng của mỗi bên, thông 

qua đánh giá quốc gia để đảm bảo chất lượng và tính nhất quán và củng cố nền 

tảng tri thức dựa vào đào tạo nghề nhằm cải tiến liên tục ngành này.  

Học tập suốt đời 

Học tập tại nơi làm việc là một yếu tố chủ yếu cấu thành năng lực của 

người lao động lành nghề và tác động đến hiệu quả đổi mới. Ví dụ, nghiên cứu 

mới đây qua dữ liệu của công ty cho thấy, kinh phí của công ty dành cho đào 

tạo có liên quan mật thiết đến “qui trình hiện đại hóa” các phương thức đổi mới 

ở nhiều nước. Hoạt động đổi mới này có liên quan đến các phương pháp mới 

để sản xuất, cung cấp hoặc phân phối đòi hỏi phải chi phí cho bộ máy. Ở các 

nước khác, đào tạo có liên quan đến các phương thức đổi mới bổ sung; chẳng 

hạn ở Braxin, đào tạo liên quan đến tiến hành đổi mới mới lạ cho thị trường 

bằng cách sử dụng NC&PT và các patent trong nước cũng như thiết kế và dữ 

liệu đầu vào khác về quyền sở hữu trí tuệ và thực hiện các phương thức đổi 

mới dựa vào marketing. Để học tập không chính quy được nhiều hơn tại nơi 

làm việc, một số kỹ năng, đặc biệt là các kỹ năng nhận thức sẽ đòi hỏi phải đầu 

tư nhiều cho giáo dục và đào tạo; tuy nhiên, với các kỹ năng truyền thông, nội 

dung công việc và kinh nghiệm nghề nghiệp sẽ giữ vai trò quan trọng hơn. 

Tầm quan trọng của học tập trong công việc nêu bật thực tế tích lũy các kỹ 

năng là một quá trình lâu dài. Học một bộ kỹ năng ở trường trung học, trường 

chuyên nghiệp hoặc đại học hay qua đào tạo ngắn hạn sẽ không đủ để trang bị 

cho con người trong suốt thời gian làm việc của họ. Tốc độ đổi mới và những 

thay đổi về cơ cấu công nghiệp của các nước nghĩa là, nhiều người cần phải 

nâng cao các kỹ năng của mình trong suốt cuộc đời của họ.  

Một số công cụ có thể khuyến khích tích lũy các kỹ năng. Để hình thành 

nền tảng học tập suốt đời, các trường học cần phải động viên các cá nhân tiếp 

tục học tập và áp dụng các phương thức làm tăng khả năng tự học của các sinh 

viên. Tất cả các hình thức học tập cần được công nhận và thể hiện trên cơ sở rõ 

ràng về nội dung, chất lượng và hiệu quả (Hộp 2.13). 
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Các hệ thống văn bằng cũng cần được phát triển phù hợp với các hệ thống 

giáo dục và đào tạo suốt đời. Vì nhiều bên liên quan tham gia kéo dài thời gian 

học tập lâu dài vượt ra ngoài phạm vi bao quát của các nhà chức trách ngành 

giáo dục, nên việc điều phối xây dựng và thực hiện chính sách sẽ là quan trọng. 

Nghiên cứu về giáo dục người lớn cho thấy tầm quan trọng của các khen 

thưởng nhằm khuyến khích mọi người học tập. Cứ 5 người thì có chưa đến 1 

người lớn ở độ tuổi lao động có thể tham gia vào khóa đào tạo không chính quy 

liên quan đến công việc trong vòng 1 năm. Các rào cản như không có thời gian 

do công việc hoặc các bổn phận đối với gia đình cũng như thiếu kinh phí đào 

tạo làm giảm số lượng người tham gia học. Nghiên cứu chứng minh, ít nhất 

một số hình thức giáo dục bậc trung học làm tăng khả năng tham gia vào giáo 

dục và đào tạo hơn nữa, thể hiện sự cần thiết của các kỹ năng nền tảng vững 

chắc đối với tất cả mọi người. Ở mức độ nào đó, việc học tập của người lớn 

mang lại thu nhập cá nhân mà về nguyên tắc phần lớn chi phí học tập nên được 

cả hai bên cùng chi trả. Tuy nhiên, ở những nơi khó khăn về tài chính, thì chính 

phủ phải hỗ trợ và có các khuyến khích đối với những nhóm trình độ thấp và bị 

thiệt thòi, cũng như một số loại hình công ty. 

 

Hộp 2.13. Công nhận học tập không chính quy và không chính thức  

Việc không có văn bằng chính qui đôi lúc có thể dẫn đến việc sử dụng không 
hết các kỹ năng và tri thức của một người cho dù khả năng của người đó trên 
thực tế là tương đương với một người được đào tạo chính quy. Việc công nhận 
khả năng tích lũy được qua quá trình học tập không chính thức và không chính 
qui (ví dụ các chứng chỉ được cấp gần như văn bằng chính quy) có thể gia tăng 
sử dụng khả năng hiện có của con người và khuyến khích mọi người tham gia 
và đầu tư cho học tập. Theo nghiên cứu mới đây của OECD tổng kết thực tế 
hiện nay ở 22 nước, các hệ thống công nhận văn bằng cần phải minh bạch và rõ 
ràng hơn về thời điểm việc công nhận là sự thay thế đào tạo đáng tin cậy. Đánh 
giá các hệ thống công nhận cũng sẽ quan trọng để chứng tỏ qui trình này đáng 
tin cậy và cung cấp cơ chế đánh giá kinh nghiệm hiệu quả. 

Nguồn: OECD (2010), Recognising Non-Formal and Informal Learning: 
Outcomes, Policies and Practices, OECD, Paris 

 

Việc áp thuế đối với các chi phí cho giáo dục và đào tạo cũng như đánh 

thuế vào gia tăng thu nhập tương ứng cũng sẽ gây ảnh hưởng đến việc khuyến 

khích các cá nhân và các công ty đầu tư cho học tập bổ sung. Đối với các cá 

nhân, các hệ thống thuế thu nhập cá nhân lũy tiến có thể không khuyến khích 



 
  

99 

nghiên cứu và đào tạo, mặc dù phần nào được bù đắp bởi các hệ thống tín dụng 

thuế hoặc trợ cấp. Đối với các công ty, những chính sách về đóng góp cho an 

ninh xã hội, trợ cấp và tín dụng thuế sẽ gây ảnh hưởng đến sự tự nguyện đầu tư 

cho các kỹ năng của lực lượng lao động. Một nghiên cứu gần đây nêu rõ sử 

dụng các khuyến khích thuế để thúc đẩy giáo dục đào tạo nên được xem “như 

một giải pháp bổ sung hơn là công cụ chính trong “kho vũ khí” của các nhà 

hoạch định chính sách”. Nghiên cứu đã đưa ra các khuyến khích nhằm vào một 

số nhóm như đã nêu trên, cũng như nỗ lực loại bỏ một số trở ngại để tham gia 

vào đào tạo. 

Sử dụng nhân lực cho đổi mới đòi hỏi phải sử dụng hiệu quả hơn lực 

lƣợng lao động nữ 

Sử dụng hiệu quả hơn năng lực và kỹ năng của lao động nữ sẽ là một mục 

tiêu quan trọng của các chính sách đổi mới. Hiện nay, hơn 50% phụ nữ trong 

các nước OECD có trình độ đại học và ở nhiều nước OECD, phụ nữ cũng 

chiếm hơn 50% số chuyên gia và kỹ thuật viên. Tuy nhiên, sự tham gia của phụ 

nữ vào lực lượng lao động với tỷ lệ thấp là vấn đề nan giải ở nhiều nước 

OECD. Hơn nữa, một số ngành và lĩnh vực (ví dụ khoa học và kỹ thuật) chủ 

yếu là lao động nam còn sự tham gia của lao động nữ chỉ tăng rất chậm. 

Nghiên cứu của OECD về các chính sách thân thiện với gia đình cho thấy, một 

số chính sách xã hội và thị trường lao động là giải pháp để khuyến khích phụ 

nữ tham gia vào lực lượng lao động, nhất là các hệ thống thuế và lợi ích, thực 

tiễn tại nơi làm việc và các chính sách về chăm sóc trẻ em. Khắc phục các yếu 

tố bổ sung như các đặc trưng về giới cũng lôi kéo sự tham gia của phụ nữ vào 

lĩnh vực khoa học và công nghệ và tăng khả năng đóng góp của họ cho hoạt 

động đổi mới. 

Trong giáo dục đại học và nghiên cứu, có 2 hiện tượng đã nổi lên ở một 

thời điểm nào đó. Một là, phụ nữ tập trung vào một số lĩnh vực nhất định là 

sinh vật học, y tế và dược và rất ít tham gia vào các lĩnh vực như kỹ thuật và 

tin học. Ví dụ, 27% cử nhân toán học và kỹ sư khoa học máy tính là nữ trong 

khi tỷ lệ các nữ cử nhân về y tế và chăm sóc sức khỏe là 73%. Hai là, tỷ lệ 

tham gia của phụ nữ giảm mạnh khi thâm niên công tác cao hơn. 

Ví dụ, trong y học, một nửa số nhà nghiên cứu trong khu vực giáo dục đại 

học ở châu Âu là nữ nhưng chưa đến 20% trong số này là giáo sư. Ngoài ra, tỷ 

lệ phụ nữ giữ những vị trí cao (ví dụ hiệu trưởng trường đại học), tham gia các 
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ban và các khu vực NC&PT chuyên sâu còn thấp. Phụ nữ cũng có xu hướng 

xin cấp kinh phí ít thường xuyên, với số lượng ít hơn và tại các cơ quan ít uy 

tín hơn. 

Sự tham gia của phụ nữ vào ngành khoa học với tỷ lệ tương đối thấp được 

xem xét chưa thỏa đáng trong nhiều vòng chính sách, nhất là trước những 

thách thức về dân số già hóa, lợi ích lớn trong việc tận dụng đổi mới để giải 

quyết những thách thức toàn cầu và nhu cầu về lao động lành nghề. Có những 

lo ngại về việc các kỹ năng của một số lao động nữ được đào tạo trình độ cao 

không được sử dụng đúng mức và các khoản đầu tư của xã hội và cá nhân vào 

giáo dục có nguy cơ bị lãng phí. Hơn nữa, từ góc độ về sự bình đẳng giới, 

nhiều nước cố gắng đối xử bình bằng hơn giữa nam và nữ tại nơi làm việc và 

trong các hoạt động. Mục tiêu này không ảnh hưởng đến thành tích khoa học; 

các nhóm nghiên cứu đa dạng sẽ đưa ra nhiều ý tưởng, các phương pháp và thử 

nghiệm mới do vậy đổi mới nhiều hơn nữa. 

Ở góc độ nào đó, các lĩnh vực nghiên cứu và sự tham gia vào lực lượng 

lao động nghiên cứu khoa học là kết quả của sự lựa chọn cá nhân. Một số bằng 

chứng cho thấy, phụ nữ tham gia nghiên cứu khoa học đang gia tăng. Ví dụ, tại 

nhiều nước châu Âu, tỷ lệ nữ giáo sư/cán bộ loại A trong các nhóm người trẻ 

tuổi cao hơn nhóm người cao tuổi, cho thấy sự ảnh hưởng của thế hệ. Ngoài ra, 

số lượng nhà nghiên cứu và người có bằng tiến sỹ khoa học là nữ đang tăng 

nhanh hơn so với nam giới. Dữ liệu của Mỹ cũng chứng tỏ phụ nữ có học vị 

tiến sỹ gần đây chiếm tỷ lệ cao hơn trong số cán bộ giảng dạy biên chế hoặc 

biên chế chưa chính thức và các giáo sư toàn thời (full-time).  

Tuy nhiên, có bằng chứng thuyết phục về những rào cản đối với sự tham 

gia của phụ nữ. Ví dụ, những đặc điểm cố hữu về giới liên quan đến một số 

lĩnh vực khoa học, nghề làm khoa học và vai trò của phụ nữ và nam giới nhìn 

chung có thể ảnh hưởng đến các lựa chọn nghề nghiệp. Trong một số trường 

hợp, cách đối xử phân biệt về giới một cách công khai và chỉ trích những nỗ 

lực hướng tới bình đẳng giới sẽ làm giảm giá trị của việc phụ nữ tham gia vào 

các nghề khoa học và càng làm tăng sự mất cân bằng. Phụ nữ có thể khó vươn 

lên những vị trí cao hơn vì các thủ tục bổ nhiệm không minh bạch; các quy 

trình không chính thức và sử dụng toàn nam giới đang đặt ra thách thức lớn. 

Như các nghề nghiệp khác, một số đặc điểm cần có như sẵn sàng làm việc 

ngoài giờ và tiến bộ nhanh qua các giai đoạn của nghề có xu hướng chống lại 
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những người phải gánh vác các trách nhiệm gia đình (vẫn chủ yếu đổ vào phụ 

nữ) và những người có thời gian nghỉ việc tạm thời. Do quỹ khoa học phụ 

thuộc nhiều vào các nguồn bên ngoài và các khoản trợ cấp thường được phân 

bổ cho các công việc toàn thời gian nên sẽ khó khăn cho công việc bán thời 

gian và tốc độ thay đổi của ranh giới tri thức khoa học và công nghệ khiến cho 

các nhà nghiên cứu khó bắt kịp sau thời gian nghỉ việc. 

Các nước đã thông qua nhiều chính sách và cách tiếp cận để giải quyết các 

vấn đề về giới trong khoa học. Họ đã đưa vào quy định về cơ hội ngang nhau, 

lồng ghép giới, 2 vị trí dành cho phụ nữ trong các bộ khoa học, các mục tiêu và 

hạn ngạch, các mạng lưới và chương trình cố vấn, các chính sách về nghỉ đẻ 

cho phụ nữ và nam giới. Tuy nhiên, các chính sách này thường chỉ gây tác 

động đến các trường đại học và các viện nghiên cứu của nhà nước chứ không 

tác động đến các cơ quan thuộc khu vực tư nhân và hầu hết các chính sách đều 

không được đánh giá (hoặc không thể đánh giá do thiếu dữ liệu) để xem xét 

tính hiệu quả của chính sách trong việc khuyến khích sự tham gia của phụ nữ. 

Hơn nữa, vấn đề lồng ghép giới nên được gửi tới cả nam giới lẫn phụ nữ mới 

có hiệu quả, nhưng thường thì không như vậy. 

Các khuyến nghị về chính sách gần đây bao gồm các mạng lưới cấp kinh 

phí và các chương trình hỗ trợ để nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề 

giới, tăng cường đại diện là phụ nữ trong các cơ quan hoạch định chính sách 

cấp kinh phí (có thể bằng các mục tiêu bắt buộc về cân bằng giới) và yêu cầu 

cộng đồng khoa học cam kết về các thủ tục đã được chuẩn hóa, minh bạch với 

những tiêu chuẩn về năng lực rõ ràng cho các chức vụ bổ nhiệm. Nâng cao 

trách nhiệm giải trình và tính minh bạch trong việc cấp kinh phí cho nghiên 

cứu, công bố các thủ tục và tiêu chuẩn, sử dụng các chuyên gia đánh giá quốc 

tế và xây dựng các thủ tục giải quyết tranh chấp cũng được đề xuất nhằm giải 

quyết tình trạng mất cân bằng giới trong các đơn xin cấp kinh phí. Các giải 

pháp để tạo sự cân bằng cho các nhà nghiên cứu trong thời gian công tác 

thường xuyên được khuyến nghị với các đề xuất như cấp kinh phí nhiều hơn 

cho các nhà nghiên cứu di chuyển cùng với gia đình. 

Sự di chuyển quốc tế có thể giữ vai trò trong đổi mới ở cả nƣớc gửi và 

nƣớc tiếp nhận 

Sự di chuyển trên phạm vi quốc tế nguồn nhân lực lành nghề giữ vai trò 

quan trọng trong đổi mới. Việc khai thác nguồn nhân lực có tài này cung cấp 
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cho các nước thêm một nguồn lao động có trình độ và giúp bổ sung số nhân lực 

thiếu hụt. Quan trọng hơn, nhân tài “di động” góp phần vào sự hình thành và 

phổ biến tri thức, nhất là tri thức ngầm được chia sẻ hiệu quả hơn trong bối 

cảnh xã hội và địa lý chung. Loại tri thức này thường định hướng cho những 

tiến bộ khoa học và công nghệ bằng cách kết hợp thông tin hệ thống hóa và 

nhận thức theo ngữ cảnh cần để tạo ra cái mới. 

Hầu hết các nước OECD được hưởng lợi thực sự từ các dòng người ngoại 

quốc có trình độ giáo dục đại học. Đặc biệt Ôxtrâylia, Canada, Pháp và Mỹ có 

dòng người nhập cư có trình độ đang gia tăng mạnh mẽ. Đối với một số nước, 

dòng người nhập cư thuộc các nước OECD bổ sung đáng kể vào nguồn nhân 

lực được giáo dục bậc cao, trong khi đối với các nước khác, những người nhập 

cư không thuộc OECD (đặc biệt từ Trung Quốc, Ấn Độ và Philipin) giữ vai trò 

quan trọng hơn. Các yếu tố như mức lương tương đối, thăng tiến nghề nghiệp, 

các cơ hội nghiên cứu, các cơ quan nghiên cứu chất lượng cao, cơ hội làm việc 

với những đồng nghiệp trình độ tương đương và trong các viện nghiên cứu có 

uy tín, sự độc lập và tự do tranh luận tăng lên là các yếu tố đẩy mạnh sự di 

chuyển của lao động lành nghề. Rõ ràng, việc xây dựng chính sách nhập cư 

cũng góp phần cho phép hoặc cản trở các dòng người nhập cư trong khi gia 

đình và các lý do cá nhân có liên quan chặt chẽ với sự trở về của các dòng 

người nhập cư. 

Các dòng sinh viên ngoại quốc có trình độ đại học góp phần đáng kể vào 

sự di chuyển của lao động trình độ cao. Số sinh viên làm việc bên ngoài đất 

nước của họ đã tăng hơn 3 lần kể từ năm 1975, năm 2007, hơn 2,5 triệu sinh 

viên nước ngoài đã được nhận vào các nước OECD. Tại một số nước, sinh viên 

ngoại quốc chiếm tỷ lệ cao trong tổng số sinh viên. Với các công ty định hướng 

toàn cầu đang tìm kiếm trên phạm vi quốc tế những lao động giỏi có ngoại ngữ 

và kiến thức văn hóa và tăng cường hợp tác giữa các nước trong các hoạt động 

NC&PT và giảng dạy, các sinh viên có thể thúc đẩy triển vọng của thị trường 

lao động thông qua nghiên cứu trong các cơ sở giáo dục đại học ở các nước 

khác ngoài nước mình. 

Giảng viên ra nước ngoài giảng dạy và nghiên cứu cũng có số lượng gia 

tăng rõ rệt. Tại hầu hết các nước, điều này liên quan đến thời gian nghỉ ngắn 

ngày, các cuộc viếng thăm lẫn nhau và hợp tác nghiên cứu và tỷ lệ các giảng 

viên lưu lại nước ngoài trong thời gian ngắn cao hơn nhiều so với ở thời gian 
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dài. 

Mặc dù khó có bằng chứng định lượng về tác động đến đổi mới của sự di 

chuyển lao động có trình độ trên phạm vi quốc tế. Tuy nhiên, tác động này có 

thể nhận thấy qua sự gia tăng quốc tế hóa thị trường lao động trình độ cao, 

những đóng góp lớn lao của người nhập cư vào các đơn xin patent và sự thành 

lập của các công ty công nghệ, ngày càng có nhiều các đồng tác giả quốc tế 

trong các bài nghiên cứu và có nhiều công trình cộng tác nghiên cứu hơn. 

Hầu hết các nước đều có nhiều chính sách tập trung hỗ trợ và khuyến 

khích sự di chuyển. Các chính sách này cũng quan trọng để thu hút và giữ lại 

nhân tài. Các chính sách bao gồm các động cơ kinh tế để khuyến khích dòng 

người nhập cư, giúp đỡ định hướng nhập cư, các thủ tục công nhận văn bằng 

nước ngoài, hỗ trợ về xã hội và văn hóa, hỗ trợ nghiên cứu ở nước ngoài. Một 

vài nước chú trọng đến một số cơ chế chính sách trong khi các nước khác lại 

cung cấp “thứ gì đó cho tất cả mọi người”. Tuy nhiên, cách tiếp cận chính sách 

của một số nước là nội dung của chiến lược di chuyển rõ ràng. Thông thường, 

dòng nhập cư là các nhà nghiên cứu và cán bộ có trình độ cao được sự ủng hộ 

nhiều hơn so với dòng di cư, có thể vì các nước đánh giá sự di chuyển ra bên 

ngoài là thỏa đáng hoặc vì các nước không khuyến khích hành động này. Vì 

nhiều nước ủng hộ sự di chuyển, trái ngược với nhập cư lâu dài, nên các nhà 

nghiên cứu sẽ sử dụng những chính sách này để làm việc ở nhiều nước. 

Sự “lưu thông chất xám” có thể khuyến khích chuyển giao tri thức cho các 

nước có người ra đi. Các chuyên gia quay trở về mang theo tri thức mà họ lĩnh 

hội được cho nước nhà và duy trì các mạng lưới ở nước ngoài để tiếp tục trao 

đổi tri thức. Để tận dụng sự lưu thông chất xám, nước nhà cần phải có đủ khả 

năng thu hút và những người di cư quay trở về cần phải có khả năng thâm nhập 

lại vào các thị trường lao động địa phương ở mức phù hợp với các kỹ năng và 

tri thức của họ. Ở một số nền kinh tế đang nổi, các cộng đồng người nước 

ngoài giữ vai trò thiết yếu trong việc phát triển năng lực khoa học và công 

nghệ. Nhìn chung, các dòng tri thức liên quan đến sự di cư của các nhà nghiên 

cứu và nhà khoa học có thể mang lại lợi ích cho các nước cử người. Do vậy, sự 

di chuyển của các nhà nghiên cứu không phải là cuộc chơi được-mất, trong đó 

nước tiếp nhận được lợi và nước cử người bị thua thiệt. Chính sách về sự di 

chuyển nên tập trung hỗ trợ dòng chảy tri thức và sự hình thành các mối liên 

kết và mạng lưới vững chắc giữa các nước. Chính sách này nên gắn kết với môi 
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trường đổi mới rộng lớn và nỗ lực trong khoa học vì những người di cư có 

trình độ cần làm việc trong một hệ thống cho phép họ sử dụng, hình thành và 

phổ biến tri thức. Các hệ thống di cư đối với cán bộ trình độ cao phải hiệu quả, 

minh bạch và đơn giản và cho phép di chuyển trong thời gian ngắn hoặc theo 

chu kỳ. Chính sách cũng nên ủng hộ việc duy trì các mối quan hệ với các kiều 

bào ở nước ngoài. Các chính sách này cũng cần liên kết với kế hoạch về nhập 

cư trên diện rộng và với nỗ lực của các nước trong phạm vi phát triển và hỗ trợ 

nhằm góp phần quản lý hiệu quả tình trạng di cư nói chung. Đồng thời, chính 

sách về sự di chuyển cần có những mục tiêu thực tế. Các mối quan hệ gia đình, 

những khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ sẽ tiếp tục tạo các giới hạn cho sự di 

chuyển. Tác động của chính sách di chuyển cũng sẽ giảm nếu môi trường chính 

sách kinh tế chung không có lợi cho sự hình thành, phổ biến và sử dụng tri 

thức. 

Tóm lại, các nước đều tập trung thu hút các nhà nghiên cứu và nhà khoa 

học trình độ cao. Vì vậy, sẽ là nguy hiểm nếu tin tưởng quá mức vào các chính 

sách về dòng người ngoại quốc và sự di chuyển để san lấp khoảng cách hiện có 

hoặc trong tương lai về nguồn cung. Chính sách cũng cần phải tập trung khắc 

phục những thiết sót trong các chính sách quốc gia làm hạn chế nguồn cung 

nhân lực. 

Nơi làm việc giữ vai trò thiết yếu thúc đẩy đổi mới 

Trong bất kỳ nền kinh tế nào, sử dụng nhân lực hiệu quả là yếu tố quan 

trọng để đảm bảo liên tục tăng năng suất. Đưa vào sử dụng các quy trình mới, 

thông qua các phương thức tốt nhất hoặc đơn giản là phân công lại trách nhiệm 

của người lao động có thể giảm được chi phí, tăng năng suất và đảm bảo sử 

dụng năng lực của các cá nhân.  

Tương tự, ở những nơi làm việc riêng biệt thì sử dụng nguyên liệu và 

nguồn nhân lực, cơ hội để phát triển hơn nữa kỹ năng và tri thức của người lao 

động trong môi trường làm việc góp phần lớn vào thành tích đổi mới và năng 

suất của một công ty. Đặc biệt, sự tương tác và học tập trong các công ty cho 

phép người lao động chia sẻ thông tin, thách thức các mô hình hiện hành và thử 

nghiệm cũng như hợp tác để cải tiến các sản phẩm và quy trình. Khai thác hiệu 

quả lực lượng lao động cho phép người lao động từ các chuyên ngành khác 

nhau cùng nhau làm việc để giải quyết vấn đề dẫn tới sự cởi mở và sáng tạo 

hơn.  
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Các hình thức tổ chức công việc trao quyền cho người lao động và cam 

kết đổi mới ở mọi cấp của lực lượng lao động có liên quan đến kết quả đổi mới. 

Có nhiều thuật ngữ về những hình thức tổ chức này, trong số đó có thuật ngữ 

“hệ thống làm việc hiệu suất cao” (HPWS), nhưng các khái niệm nhìn chung là 

giống nhau. Các đặc điểm chung của loại hệ thống này là sự sắp xếp công việc 

rõ ràng (cho phép linh hoạt về chức năng), luân phiên công việc, các nhóm làm 

việc và phân chia quyền lực, các chính sách khuyến khích tích cực tham gia đổi 

mới và các giải pháp để theo dõi, đánh giá, thu hút và phổ biến những cải tiến 

do một nhóm nghĩ ra cho các nhóm khác. Các công ty áp dụng cách sắp xếp 

theo hình thức “hệ thống làm việc hiệu suất cao” cũng phải tích cực tham gia 

vào đào tạo cho tất cả các nhóm nghề nghiệp. Truyền thông, làm việc theo 

nhóm và các kỹ năng xã hội là cần thiết để áp dụng thành công loại hình hệ 

thống này bổ sung cho các kỹ năng kỹ thuật chính liên quan đến nghề nghiệp 

cụ thể và ngành công nghiệp.  

Một khái niệm khác xuất hiện với sự chú trọng vào môi trường làm việc là 

“tổ chức học tập”. Ở đây, ý tưởng truyền tải thông tin góp phần vào thành công 

của công ty có thể được ủng hộ (hoặc ngăn chặn) do tác động của cách ứng xử 

của cá nhân, tổ chức theo nhóm, các phương thức và cơ cấu tổ chức, văn hóa 

học tập của tổ chức. Thực tiễn về quản lý nhân sự của các công ty rõ ràng là 

nội dung học tập chủ yếu; một số phương thức quản lý nhân sự liên quan đến 

tổ chức học tập bao gồm sự tham gia của người lao động, các cơ hội đào tạo 

nghề hoặc học tập không chính thức. 

Các thực tế ở châu Âu cho thấy tác dụng của sự liên kết giữa tổ chức học 

tập và đổi mới. Tại các nước châu Âu, công việc được tổ chức để khuyến khích 

người lao động trình độ cao tự chủ trong giải quyết các vấn đề phức tạp; các 

công ty thường tích cực hơn trong việc thực hiện các đổi mới tại công ty. Ở các 

nước mà việc học tập và giải quyết vấn đề tại chỗ bị hạn chế và người lao động 

có ít quyền tự chủ trong công việc, các công ty có xu hướng tham gia vào chiến 

lược đổi mới do nhà cung cấp chi phối. Khó khăn để tăng khả năng đổi mới 

không phải do chi tiêu cho NC&PT thấp, phụ thuộc nặng nề vào cơ cấu công 

nghiệp khó thay đổi, mà là sự hiện diện của các điều kiện làm việc không tạo 

môi trường thuận lợi cho đổi mới. Mặc dù nhiều người lao động châu Âu đang 

được bố trí công việc đòi hỏi khả năng học tập và giải quyết vấn đề, nhưng lại 

có những thay đổi lớn trong việc phổ biến học tập các loại hình tổ chức công 

việc.  
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Bên cạnh đó, một số loại hình tổ chức công việc đòi hỏi ở người lao động 

các kỹ năng đặc biệt. Ví dụ, các kết quả nghiên cứu của OECD cho thấy, người 

lao động tham gia vào các “guồng” cải tiến chất lượng phải có các kỹ năng đọc 

và tính toán tốt hơn cũng như kỹ năng truyền thông rộng hơn, trong khi làm 

việc theo nhóm lại liên quan đến các kỹ năng truyền thông nội bộ. Theo nghiên 

cứu, các giải pháp đầu tư của công ty cho đào tạo nghề thường xuyên có quan 

hệ mật thiết đến học tập các loại hình tổ chức công việc, cho thấy việc đào tạo 

riêng cho công ty có vai trò quan trọng trong việc phát triển khả năng khám 

phá tri thức và đổi mới. 

Mặc dù nhiều quyết định về sử dụng và phát triển nguồn nhân lực là nội 

dung của các chính sách quản lý nguồn nhân lực của riêng các công ty, nhưng 

các chính phủ có thể phải thành lập các thể chế quốc gia để khuyến khích nhiều 

người lao động học tập và tự chủ tại nơi làm việc. Nghiên cứu đã phát hiện 

thấy các hệ thống quốc gia kết hợp được sự di chuyển của thị trường lao động 

ở mức cao với chi tiêu và an toàn việc làm tương đối cao trong các chính sách 

về thị trường lao động tích cực có liên quan đến việc chấp nhận các loại hình tổ 

chức công việc và khai thác tri thức thúc đẩy đổi mới tại công ty. Đồng thời, 

điều quan trọng là đảm bảo các quy định về việc làm thúc đẩy thay đổi tổ chức 

có hiệu quả. Đào tạo và phát triển các kỹ năng cho đổi mới là thách thức to lớn 

đối với các DNVVN, nơi có số lao động được đào tạo chính quy ít hơn tới 50% 

so với các công ty lớn. Chính sách cần phải nâng cao nhận thức của DNVVN 

về mối liên hệ giữa đào tạo và đổi mới. 

Người tiêu dùng đóng góp ngày càng nhiều vào đổi mới 

Hiện nay, người tiêu dùng ngày càng có cơ hội gây ảnh hưởng nhiều hơn 

tới việc thiết kế, giới thiệu và hành trình của các sản phẩm, dịch vụ mới ở cả 

khu vực tư và công. Họ cũng có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới sự đổi mới và 

khuyến khích phát triển công nghệ mới. Trong những năm gần đây, các chính 

phủ ngày càng chú trọng đến tầm quan trọng của việc hợp tác với người dân và 

người tiêu dùng nhằm cải thiện việc cung cấp dịch vụ, và coi như một động lực 

chi phối đổi mới. Trong khu vực công, khai thác sở thích, năng lực, chuyên 

môn và hoài bão của con người có thể thách thức lối tiếp cận truyền thống đối 

với dịch vụ công và thúc đẩy các hình thức hoạt động, phân phối mới trong các 

lĩnh vực khác nhau như dịch vụ cá nhân (y tế), dịch vụ giao dịch (các khoản 

thanh toán), dịch vụ và chức năng dân chủ (chẳng hạn như mối quan hệ tương 
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tác với chính quyền), dịch vụ pháp lý (các dịch vụ liên quan tới lĩnh vực môi 

trường) và các dịch vụ tập thể (như an toàn cộng đồng). Việc tăng cường sự 

tham gia của người tiêu dùng có thể gây áp lực lên các cơ quan chính quyền 

phải đảm bảo rằng nhân viên của họ phải có các kỹ năng giải quyết đối thoại, 

cách tiếp cận hợp tác và qua đó có thể thúc đẩy những thay đổi trong nguồn 

nhân lực khối hành chính công. 

Một nhóm người tiêu dùng chuyên nghiệp, tức là người sử dụng tiên 

phong-đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng sự đổi mới, đặc biệt trong 

khu vực tư nhân. Những cá nhân này đổi mới để cải tiến những sản phẩm họ 

đang sử dụng hoặc giải quyết những vấn đề phát sinh như một phần trong công 

việc hay hoạt động thường ngày của họ. Họ phát triển những ý tưởng của mình 

mà không liên quan tới các công ty, tuy nhiên các công ty hay các tổ chức có 

thể lựa chọn ý tưởng của họ để đưa vào sử dụng trong các sản phẩm hoặc hoạt 

động của mình. 

Nhìn chung, khi người tiêu dùng đang tham gia nhiều hơn vào sự thay đổi 

công nghệ và đổi mới, họ cần phải có những kỹ năng thích hợp. Họ phải có khả 

năng đọc và hiểu thông tin chi tiết, vì trong nhiều lĩnh vực, nguyên tắc công 

khai thông tin là cốt lõi của việc bảo vệ người tiêu dùng. Tuy nhiên, một tỷ lệ 

lớn người tiêu dùng ở nhiều mức độ hiểu biết khác nhau cho rằng họ không 

được trang bị đủ các kỹ năng để thực hiện những yêu cầu như vậy. Thông 

thường hơn, những người tiêu dùng phải có khả năng nghiên cứu, tiếp thu và 

phân tích thông tin cần thiết. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho người 

tiêu dùng mà còn đóng góp vào những thị trường hoạt động tốt và cạnh tranh 

hiệu quả. Họ cần có khả năng quản lý các nguồn tài nguyên hiệu quả, khả năng 

đánh giá rủi ro và có sự đánh giá công bằng khi đưa ra quyết định, khả năng 

giao tiếp tốt và biết khi nào nên tìm những thông tin chuyên sâu. 

Sự đòi hỏi về kỹ năng này liên quan tới việc giáo dục người tiêu dùng 

nhằm phát triển và nâng cao các kỹ năng, kiến thức để hình thành nên sự lựa 

chọn, suy nghĩ cần thiết và việc tiên phong thực hiện. Đây là một quá trình liên 

tục nhằm xây dựng và đổi mới những kỹ năng của người tiêu dùng trong suốt 

cuộc đời và có ý nghĩa khuyến khích sự đóng góp của họ vào các hình thức đổi 

mới khác nhau. OECD đã đưa ra một “cẩm nang người tiêu dùng” nhằm giúp 

đỡ các chính phủ trong lĩnh vực này. 
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Quan điểm kinh doanh dẫn đến đổi mới 

Những kỹ năng làm chủ kinh doanh là mối quan tâm đặc biệt của sự đổi 

mới vì doanh nhân giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đổi mới. Khu vực 

công, khu vực tư nhân, giới hàn lâm và cả khu vực phi lợi nhuận đều có vai trò 

trong việc tạo điều kiện để hình thành một văn hóa kinh doanh và phát triển 

những thái độ, kỹ năng cần thiết nhằm khuyến khích và hỗ trợ sự hình thành 

những doanh nghiệp sáng tạo. 

Văn hóa và thái độ hƣớng tới kinh doanh 

Mặc dù nhiều nước đã có tiến bộ trong việc khuyến khích một môi trường, 

văn hóa thuận lợi hơn cho doanh nhân, nhưng có lẽ vẫn còn nhiều việc phải 

làm. Nhận thức về hình ảnh kinh doanh bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong 

đó có phương tiện truyền thông và hệ thống đào tạo. Ở nhiều nước, việc kinh 

doanh không có một hình ảnh rõ ràng. Các chính sách của chính phủ có thể 

thúc đẩy văn hóa kinh doanh, chẳng hạn như việc khuyến khích các hoạt động 

đề cao những doanh nhân kiểu mẫu và hỗ trợ đưa ý thức kinh doanh vào hệ 

thống giáo dục. Tuy nhiên, những chính sách này cần một thời gian dài vì văn 

hóa thường thay đổi chậm theo thời gian. Nghiên cứu cho thấy, mặc dù có sự 

suy giảm do hậu quả của khủng hoảng kinh tế, nhận thức về những thời cơ kinh 

doanh ở các nước là khá cao. Tuy nhiên, lo lắng thất bại có thể khiến con người 

ngần ngại bắt tay vào kinh doanh. 

Đổi mới đòi hỏi con người phải có các kỹ năng và ý thức để trở thành 

doanh nhân trong sự nghiệp của họ, có thể là tự mở một công ty riêng hay tiến 

hành đổi mới những tổ chức lớn, nhỏ đang tồn tại. Do đó, việc phát triển những 

kỹ năng và ý thức về kinh doanh ở các cấp giáo dục chính quy và qua việc học 

tập suốt đời là rất quan trọng. Nó bao gồm việc xây dựng sự tự tin, tính hiệu 

quả và khả năng lãnh đạo. Giáo dục về kinh doanh có thể giúp thay đổi tư duy 

của những người trẻ tuổi về việc làm chủ doanh nghiệp và khuyến khích họ cân 

nhắc điều này làm sự nghiệp theo đuổi trong tương lai. 

Chính sách giáo dục kinh doanh 

Ở các vùng khác nhau trên thế giới và những cấp độ khác nhau trong nền 

giáo dục có những khó khăn và cơ hội làm chủ doanh nghiệp khác nhau rất lớn. 

Vì vậy, xây dựng các chương trình hay sáng kiến cần xét đến các điều kiện của 

địa phương. Hiện vẫn chưa có bằng chứng thuyết phục liên hệ giữa các chương 

trình lý thuyết với các kết quả kinh doanh, cho nên sự ủng hộ của những người 
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đứng đầu các cơ quan hàn lâm cũng như chính phủ để đưa kinh doanh trở 

thành một lĩnh vực giảng dạy trong hệ thống giáo dục sẽ rất quan trọng. Về 

phương diện này, cần phải có sự đánh giá và đo lường một cách hiệu quả hơn 

ảnh hưởng của các chương trình giáo dục về kinh doanh. Sự đánh giá phải 

được dựa trên một tập hợp các kết quả ở phạm vi rộng, rõ ràng trong dài hạn 

chứ không chỉ ở trong phạm vi hẹp như số lượng doanh nghiệp khởi sự, chỉ tập 

trung vào những kết quả trước mắt mà không tính đến các tác động lâu dài. 

Nói chung, giáo dục kinh doanh đòi hỏi phải học hỏi kinh nghiệm và tập 

trung vào tư duy giải quyết vấn đề. Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, cần phải 

có sự kết hợp, khuyến khích sinh viên thử kinh doanh bằng cách thực tập trong 

những nghiên cứu tình huống, các trò chơi, dự án, mô phỏng, những hoạt động 

trong thực tế, thực tập với những công ty mới khởi sự và các hoạt động thực tế 

khác có liên quan tới kinh doanh. Chương trình giảng dạy nên dựa trên những 

mẫu người có vai trò nhất định, những điển hình của địa phương như các đại 

diện phù hợp về giới, tuổi, người bản xứ và người khuyết tật cũng như các 

công ty không chính thức và các công ty đặt tại khu vực nông thôn. Giáo dục 

về kinh doanh nên kết hợp chặt chẽ với thực hành, giáo viên nên được khuyến 

khích tiếp cận với cộng đồng doanh nghiệp và đưa việc này vào quy trình học 

tập. Việc tham vấn các doanh nhân tiềm năng và liên kết họ với những doanh 

nhân và nhà quản lý giàu kinh nghiệm cũng như các công ty lớn là rất cần thiết. 

Các doanh nhân và những người có kinh nghiệm kinh doanh khác cũng 

nên được khuyến khích và đào tạo để giảng dạy. Họ sẽ cung cấp những kiến 

thức có giá trị cho khóa học và có thể nâng cao quan điểm về kinh doanh trong 

cơ sở đào tạo cũng như tạo sự kết nối chặt chẽ hơn với cộng đồng địa phương. 

Phát triển phương pháp tiếp cận liên ngành và phương pháp giảng dạy tương 

tác đòi hỏi các mô hình, nền tảng và phương pháp luận mới. Cần cung cấp các 

chương trình đào tạo kinh doanh và chương trình học nghề bên ngoài hệ thống 

giáo dục chính quy ở nông thôn và các chương trình cộng đồng, đặc biệt là ở 

các nước đang phát triển. 

Giảng dạy về kinh doanh là quan trọng ở tất cả các cấp giáo dục, tuy 

nhiên, trường đại học có thể giữ vai trò then chốt bởi không chỉ giúp học sinh 

biết khởi nghiệp như thế nào mà còn phát triển doanh nghiệp, kể cả xuyên quốc 

gia. Trong 10 năm qua, giảng dạy về kinh doanh ở giáo dục bậc cao đã nhận 

được sự quan tâm lớn dù có sự khác biệt lớn giữa các nước. Nghiên cứu mới 
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đây đã cho thấy việc tăng cường chuẩn bị các chương trình kinh doanh ở đại 

học thông qua việc sử dụng các phương pháp giảng dạy tương tác và truyền đạt 

kinh nghiệm. Tuy nhiên, chương trình này không chỉ dạy về kinh doanh và 

không phải chỉ dành cho sinh viên kinh tế. Khóa học này quan trọng với tất cả 

các ngành học và các lĩnh vực. Điều này cho thấy nhiều nhu cầu cần được đáp 

ứng hơn, đặc biệt là trong phạm vi phát triển chương trình giảng dạy, đào tạo 

và phát triển giáo viên, năng lực và cộng tác nghiên cứu xuyên quốc gia, và các 

điều kiện thuận lợi từ các tổ chức khoa học và kỹ thuật. 

Ở hầu hết các nước, phần lớn tài trợ dạy kinh doanh ở các trường phổ 

thông và đại học được lấy từ chính phủ, mặc dù các công ty, các quỹ và cựu 

học sinh đã bắt đầu đóng góp một phần. Mặc dù hiện nay có nhiều chương 

trình giáo dục kinh doanh hơn một thập kỷ trước, nhưng thách thức chính vẫn 

là khả năng mở rộng và thâm nhập vào thực tiễn. Công nghệ và phương tiện 

truyền thông cung cấp những phương tiện để vươn tới nền kinh tế quy mô lớn 

hơn, cung cấp những cách tiếp cận và chia sẻ thực tiễn tốt hơn. Công nghệ và 

phương tiện truyền thông cũng có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển 

của các chương trình tương tác, đổi mới, có thể cung cấp các tài liệu và giúp 

đạt được lượng học viên lớn hơn, kể cả những người ở các nước, các vùng 

đang phát triển, chưa được tiếp cận với giáo dục kinh doanh. 

2.4. Khơi thông đổi mới 

Một môi trường đổi mới thuận lợi phải có sản phẩm, lực lượng lao động 

và các thị trường tài chính hoạt động tốt và ổn định, tự do cạnh tranh cho các 

thị trường trong và ngoài nước. Các lĩnh vực chính sách cụ thể cần sự quan tâm 

đặc biệt bao gồm hỗ trợ tài chính công và tư nhân cho đổi mới và khuyến khích 

thành lập và phát triển các công ty mới.  

Doanh nghiệp đóng góp một phần quan trọng vào công cuộc đổi mới; một 

khu vực kinh tế năng động phải là nguồn và kênh chủ yếu cho đổi mới kỹ thuật 

và phi kỹ thuật. Tuy nhiên, tại nhiều quốc gia, các công ty thường ít khuyến 

khích đầu tư vào đổi mới và chủ yếu cạnh tranh bằng cách hạ thấp giá thành 

sản phẩm hoặc dựa vào nhân tố điều kiện thuận lợi khác. Nâng cao điều kiện 

làm việc, từ đó thúc đẩy khuyến khích đầu tư đổi mới tại các công ty, doanh 

nghiệp có thể giúp tăng cường và củng cố đổi mới trong toàn ngành. Tuy vậy, 

dù mang lại nhiều lợi ích thiết thực và cả những lợi ích tiềm năng, các chính 
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sách khuyến khích đầu tư đổi mới vẫn chưa hoàn toàn phù hợp để nâng cao 

chuỗi giá trị quốc gia hoặc xác định những thách thức xã hội quan trọng. Cần 

phải nhận thức rõ rằng thị trường và những sai phạm có hệ thống có thể làm 

giảm những ưu đãi trong đầu tư đổi mới: 

1- Khi các công ty cạnh tranh và các nhà tiến hành đổi mới biết sử dụng và 

thu lợi từ những kiến thức mới do một hãng tạo ra, lợi ích cho xã hội từ các 

khoản đầu tư đổi mới có thể cao hơn lợi nhuận tư nhân.  

2 - Khả năng thu được kết quả trong nỗ lực đổi mới là không chắc chắn, 

đặc biệt là trong các giai đoạn đầu. Điều này có thể gây khó khăn cho các công 

ty trong việc thu hút thêm hỗ trợ tài chính bên ngoài tài trợ cho NC&PT. 

3 - Trong triển vọng của các hệ thống đổi mới, sự hiện diện của các nút 

thắt cổ chai và các sai phạm khác cản trở thực hiện đổi mới hệ thống có thể tạo 

thành những rào cản lớn, gây ảnh hưởng tới hiệu quả của NC&PT, ví dụ như 

những yêu cầu khắt khe về thành phẩm hoặc năng lực của thị trường lao động, 

về hỗ trợ cho nghiên cứu và đổi mới của các cơ quan nhà nước, và về liên kết 

ưu đãi giữa 2 khu vực nhà nước và tư nhân dành cho đổi mới. 

Các nhân tố trên là cơ sở hợp lý cho thấy cần thiết phải có sự can thiệp của 

chính phủ vào sự phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới. Để khắc phục 

những yếu kém của thị trường, chính phủ các quốc gia phải thực hiện những 

biện pháp cụ thể nhằm khuyến khích đổi mới. 

Đặc biệt, quá trình đổi mới đòi hỏi phải có các chính sách và điều kiện 

khung hỗ trợ hiệu quả cho đổi mới nói chung và tạo thuận lợi cho việc hình 

thành và phát triển các công ty mới. Các công ty mới và non trẻ đóng một vai 

trò rất quan trọng vì thường biết tìm kiếm và khai thác những cơ hội kinh 

doanh và công nghệ mà các công ty lâu năm khác bỏ qua.  

Củng cố điều kiện khung cho đổi mới 

Những chính sách quốc gia về thiết lập kinh tế vĩ mô và môi trường pháp 

lý, hệ thống tài chính, thương mại và sự thông thoáng, thị trường và cạnh tranh, 

quan hệ lao động và thuế khóa là những yếu tố tối quan trọng cho thấy tiềm 

năng đổi mới của một quốc gia. 

Chính sách kinh tế vĩ mô 

Những chính sách kinh tế vĩ mô ổn định rất cần thiết cho hoạt động kinh 

doanh, có thể giúp tăng trưởng GDP theo bình quân đầu người và năng suất lao 
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động. Tài chính nghiêm minh, tỉ lệ lạm phát thấp và ít biến động sẽ giúp cải 

thiện tình trạng hoang mang và nâng cao hiệu quả phân bố nguồn lực, từ đó tạo 

môi trường tốt hơn cho việc ra quyết định và mở cửa các nguồn lực cho đầu tư 

tư nhân. Hơn nữa, tỉ lệ tăng năng suất nhanh và ổn định sẽ tạo điều kiện thuận 

lợi cho các công ty trong nỗ lực đưa ra sản phẩm mới hoặc thực hiện những 

thay đổi quan trọng trong nội bộ công ty. 

Môi trƣờng pháp lý 

Chính thể pháp lý ảnh hưởng đến quy mô, tính năng động và hoạt động 

của các công ty, trong đó có cả các công ty đang tiến hành đổi mới. Nhìn chung 

các quy chế ra đời nhằm mục đích sửa chữa những thiếu sót, thất bại của thị 

trường để nâng cao phúc lợi xã hội từ các lĩnh vực như y tế, an ninh và triển 

vọng môi trường, đồng thời giảm thiểu những sai lệch để cho thị trường hoạt 

động đúng đắn. Tuy nhiên, quy chế cũng đồng thời gây cản trở thương mại và 

cạnh tranh hoặc khả năng chấp nhận rủi ro của công ty.  

Quy chế thường đi liền với quản lý rủi ro nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của 

các sự kiện biến động, trong khi đổi mới đòi hỏi phải chấp nhận rủi ro để thu 

được thành quả. Do vậy, quy chế pháp lý phải đảm bảo hiệu quả xác thực toàn 

bộ chi phí và đổi mới không bị hạn chế quá mức. Vì lý do này, quy chế phải là 

chủ thể cho những yêu cầu về chất lượng. Những yêu cầu này thường được 

thêm vào trong các quy định mới, trở thành một phần trong Đánh giá tác động 

pháp lý (RIA). Trong Khuyến nghị của OECD năm 1995 về “Nâng cao Chất 

lượng Quy định của Chính phủ”, các quốc gia được yêu cầu “thúc đẩy đổi mới 

thông qua các biện pháp khuyến khích thị trường và tiếp cận có mục đích” khi 

phát triển khung pháp lý tốt. 

Những quy định hiện tại có thể ngăn cản sự phát triển các công nghệ mới, 

như đã xảy ra trong lĩnh vực phát điện, bằng cách cắt giảm các chính sách 

khuyến khích đổi mới. Do vậy các quy định phải được kiểm tra và đánh giá để 

đảm bảo không gây cản trở hoạt động sáng tạo và mở cửa cho đổi mới trong 

các lĩnh vực công nghệ và phi công nghệ. 

Nhiều quốc gia đã tiến hành cải cách nhằm nâng cao chất lượng quy định 

pháp lý. Ví dụ như nhiều nước đã cố gắng giải quyết những quan ngại về thủ 

tục giấy tờ hành chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ bằng cách đưa ra hệ 

thống một cửa và những mạng lưới điện tử cung cấp thông tin hoạt động hiệu 

quả hơn. 
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Vai trò của thị trƣờng tài chính và vốn mạo hiểm 

Một thị trường dịch vụ tài chính tổng hợp hiệu quả là rất cần thiết để cung 

cấp vốn đầu tư nhiều hơn và rẻ hơn, bao gồm các nguồn như vốn mạo hiểm thu 

hút thông qua các hoạt động xuyên biên giới. Nhân tố chính của quá trình thu 

hút này là nhu cầu thúc đẩy lựa chọn tổ chức đầu tư, giảm chi phí đào tạo và 

mở rộng các quỹ đầu tư sẵn có. Những cấu trúc đầu tư và thị trường chứng 

khoán hợp pháp và có hiệu quả là rất cần thiết cho quá trình tái sản xuất và 

phân bố lại nguồn lực tài chính. Các thị trường chứng khoán thứ cấp hướng tới 

các công ty nhỏ đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh và đổi 

mới. Tại Mỹ, thị trường chứng khoán NASDAQ - thành lập năm 1971 - đã tạo 

ra nhiều cơ hội phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) cho các công 

ty kinh doanh và trở thành xúc tác cho ngành công nghiệp vốn mạo hiểm đang 

nổi. 

Vốn mạo hiểm là một nguồn tài chính quan trọng trong các giai đoạn khởi 

nghiệp và phát triển của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trẻ và 

hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, có tiềm năng phát triển lớn. Các công ty 

có vốn mạo hiểm tập trung đầu tư chủ yếu vào những doanh nghiệp có tiềm 

năng lớn, hoạt động hoặc trong lĩnh vực công nghệ mới và đang phát triển 

nhanh chóng, hoặc trong những lĩnh vực có thị trường hoặc hoạt động thương 

mại thiếu hiệu quả nhưng có thể cải thiện được nhằm nâng cao khả năng cạnh 

tranh giữa các doanh nghiệp đang hoạt động. Các công ty đầu tư mạo hiểm 

không chỉ cấp kinh phí mà còn hỗ trợ phát triển cho những doanh nghiệp có 

tiềm năng lớn trong giai đoạn đầu của sự phát triển, hoạt động trong các lĩnh 

vực mới và sáng tạo rất khó tiếp cận được những nguồn tài chính khác.  

Trong quá trình xây dựng hỗ trợ chính phủ đối với vốn mạo hiểm, cần lưu 

ý rằng vốn mạo hiểm có khả năng chỉ cung cấp được cho một tỉ lệ % nhỏ các 

công ty mới thành lập (ước tính 1-2%), thường là các công ty có tiềm năng 

tăng trưởng cao dựa vào khoa học, công nghệ. Những công ty trẻ, (quá) nhỏ và 

nhiều rủi ro gặp phải nguy cơ bị gạt ra ngoài dòng vốn mạo hiểm; những công 

ty đang trong giai đoạn đầu phát triển chẳng hạn thường nỗ lực tìm kiếm nguồn 

vốn từ người thân hoặc bạn bè mà không thể tìm được những nhà đầu tư 

chuyên nghiệp. 

Vốn mạo hiểm giữa các quốc gia rất khác nhau và thay đổi theo chu kỳ 

của thị trường không chỉ về số tiền đầu tư mà còn tùy thuộc vào giai đoạn đầu 
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tư. Tùy vào điều kiện của thị trường, quỹ vốn mạo hiểm phải đầu tư nhiều hơn 

vào các giai đoạn phát triển sau này, tạo nên những khoảng trống trong giai 

đoạn tiền phát triển và bắt đầu phát triển của một công ty, khi lợi nhuận dự tính 

còn chưa rõ ràng và rủi ro đầu tư vẫn còn rất cao. 

Kết quả thu được từ ngành vốn mạo hiểm cho thấy những công ty có vốn 

mạo hiểm hoạt động tốt hơn những công ty không có vốn mạo hiểm về hiệu 

quả tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Ví dụ, theo 

Hiệp hội Quốc gia về Vốn mạo hiểm (NVCA) tại Mỹ, tỉ lệ việc làm tại các 

công ty được đầu tư vốn mạo hiểm tăng 1,6% trong các năm từ 2006 đến 2008 

trong khi tổng tăng trưởng của toàn bộ khu vực kinh tế tư nhân Mỹ chỉ đạt 

0,2%. Tỉ lệ tăng thu nhập đạt mức 5,3% ở công ty được đầu tư vốn mạo hiểm 

trong khi tổng tỉ lệ tăng trưởng thu nhập quốc gia chỉ ở mức 3,5% (NVCA, 

2009). Tương tự, báo cáo của Hiệp hội Đầu tư tư nhân và Đầu tư mạo hiểm 

Châu Âu cho thấy các công ty được đầu tư vốn mạo hiểm và cổ phần tư nhân 

tạo ra hơn 1 triệu việc làm tại khu vực Châu Âu trong thời gian từ năm 2000 

đến 2004, số lượng nhân viên cũng tăng lên, trung bình tăng 5,4%/ năm so với 

mức tăng trưởng 0,7% của tổng số lao động tại 25 nước Châu Âu phát triển 

(EU25). 

Những tập đoàn kinh doanh lớn, thường có những doanh nhân hoặc những 

nhà kinh doanh thành công, trở thành nguồn cung cấp vốn góp quan trọng. Đây 

là một hình thức hỗ trợ lai tạp giữa hình thức cổ phần của những thành viên 

thành lập công ty, bạn bè và gia đình với cổ phần của các nhà đầu tư vốn mạo 

hiểm. Tuy mới bắt đầu phát triển, nhưng hình thức hỗ trợ này đang ngày càng 

trở nên hợp thức và được tổ chức tốt hơn. Thực tế gần đây chỉ ra rằng những 

tập đoàn kinh doanh lớn đóng một vai trò hết sức quan trọng trong giai đoạn 

đầu hỗ trợ của các doanh nghiệp. Mỹ hiện đang dẫn đầu về số lượng tập đoàn 

kinh doanh và đầu tư lớn. Châu Âu (và cả Châu Á) đang theo sau với tốc độ 

phát triển nhanh chóng. Trong khu vực Châu Âu, những nước giàu tập trung 

một số lượng lớn mạng lưới tập đoàn kinh doanh. Tuy nhiên, Thụy Điển là 

trường hợp ngoại lệ, là một quốc gia nhỏ nhưng sở hữu những hoạt động 

thương mại rất phát triển. 

Mở cửa thông thƣơng và đầu tƣ 

Khuếch trương thị trường ra toàn thế giới là một trong những mục tiêu 

phát triển chính sau đổi mới công nghệ và cải thiện năng suất lao động. Những 
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tiến bộ trong việc giảm các rào cản thuế quan, dỡ bỏ hàng rào phi thuế quan và 

tự do hóa thị trường vốn đã mở ra một cơ hội mới cho các hoạt động thương 

mại và đầu tư quốc tế, giúp mở rộng thị trường cho nhà cải cách và người tiêu 

dùng, nâng cao tri thức, phát triển công nghệ và thực tiễn kinh doanh mới.  

Ngoài ra, những yếu tố không kém phần quan trọng là nền văn hóa và tinh 

thần sẵn sàng đổi mới: điều này có nghĩa cần phải nhận thức được tầm quan 

trọng của việc nắm bắt những tri thức và ý tưởng sáng tạo mới đối với tăng 

trưởng kinh tế và phải luôn sẵn sàng chuyển giao và chia sẻ những tri thức và ý 

tưởng đó với các đối tác kinh doanh. Thành tựu đổi mới trên thực tế có liên 

quan mật thiết với mức độ cởi mở của nền kinh tế đối với những tri thức và ý 

tưởng sáng tạo của nước ngoài. Ngoài những hiệu ứng do áp lực cạnh tranh 

mạnh mẽ, sự cởi mở kinh tế có thể giúp cải thiện khả năng tiếp nhận tri thức từ 

nhiều kênh khác nhau, gồm cả các lĩnh vực nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ, các 

dòng đầu tư, tính lưu động của lao động, và hợp tác trong nghiên cứu và đổi 

mới. Các nghiên cứu cho thấy ích lợi của những tri thức ngoại nhập thông qua 

chuyển giao trực tiếp ý tưởng thu được nhanh hơn so với hình thức thể hiện 

thông qua thương mại hàng hóa và dịch vụ. Kết quả là, sự di chuyển quốc tế 

của những nhà nghiên cứu năng lực và các công ty đa quốc gia cùng sự đổi mới 

mở cửa là những kênh thông tin đặc biệt quan trọng trong chuyển giao tri thức. 

Tại nhiều nước OECD, số lượng công ty thuộc sở hữu nước ngoài tham 

gia tài trợ và thực hiện NC&PT trong lĩnh vực kinh doanh ngày càng tăng 

mạnh. Điều này cho thấy hiệu quả đổi mới quốc gia cũng có thể bị tác động, ít 

nhất là tại một số quốc gia, từ những chính sách ảnh hưởng tới các hoạt động 

nghiên cứu trên phạm vi quốc tế và cơ hội được hưởng lợi của các công ty 

quốc gia từ những tri thức mà họ mang theo. Nới lỏng dòng vốn FDI sẽ giúp 

cải thiện công việc chuyển giao tri thức xuyên biên giới.  

Tầm quan trọng của hiệu ứng lan tỏa trong đổi mới không có nghĩa rằng 

sau đó các quốc gia đều phát triển hơn nếu họ chỉ đơn giản sử dụng lại nghiên 

cứu của những quốc gia khác mà không cố gắng tối đa hóa nỗ lực đổi mới của 

riêng mình. Nếu tất cả các quốc gia đều có chung quan điểm như thế, lợi ích 

toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng. Thậm chí cá nhân mỗi nước cũng sẽ gặp 

tác động xấu. Khả năng tiếp nhận là nhằm tối đa hóa lợi ích của việc sử dụng 

nguồn tri thức quốc tế sẵn có. Nếu thiếu các nhà khoa học và kỹ sư cả trong 

khu vực tư nhân lẫn các tổ chức nghiên cứu nhà nước, thì những tác động lan 
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tỏa trên phạm vi quốc tế sẽ suy giảm nghiêm trọng. Điều này cho thấy những 

tác động tương hỗ tiềm năng giữa khoa học và chính sách đổi mới và kích thích 

đổi mới thông qua những điều kiện khung thích hợp. 

Cạnh tranh 

Những chính sách ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh cũng tác động tới 

những nỗ lực đổi mới. Một mặt, cạnh tranh mạnh mẽ khuyến khích các doanh 

nghiệp đổi mới không ngừng để không bị tụt hậu hoặc củng cố vị thế dẫn đầu 

với các đối thủ. Mặt khác, mức độ kiểm soát thị trường cũng giúp kích thích 

hoạt động đổi mới bằng cách tạo điều kiện cho việc thu hồi những chi phí đổi 

mới. Cần phải lưu ý rằng, trong bất kỳ cấp độ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nào, 

tính cạnh tranh lớn hơn sẽ dẫn tới năng suất lao động cao hơn. Một mức độ 

cạnh tranh phù hợp cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thống nhất quyết 

định chính sách. 

Luật cạnh tranh cũng liên quan tới tương giao giữa bảo vệ quyền sỡ hữu 

trí tuệ và chống lũng đoạn. Hầu hết các nước đồng ý rằng luật cạnh tranh 

không nên “đánh vào” quyền sỡ hữu trí tuệ vì có thể gây cản trở đổi mới. Tuy 

vậy, biện pháp cấp li-xăng cưỡng bức nhằm giảm lũng đoạn cần phải được xem 

xét một cách thận trọng và chỉ nên áp dụng khi phải đối mặt với những hành vi 

chống cạnh tranh rõ ràng. Trong những lĩnh vực mới như công nghệ sinh học, 

các cơ quan quản lý cạnh tranh phải rất quan tâm đến sự phát triển nhanh cùng 

sự phức tạp của ngành công nghiệp này, động thái của họ phải không gây ra 

những tác động không mong muốn cản trở hoạt động đổi mới. Ví dụ, hợp tác 

giữa các bên sở hữu sáng chế vừa giúp giảm cạnh tranh, vừa khuyến khích tinh 

thần cạnh tranh, chẳng hạn như tăng cường tiếp cận với hàng hóa, công nghệ, 

thông tin và dịch vụ. Quả thực, một số lượng lớn các cơ quan quản lý cạnh 

tranh đang trở nên cởi mở hơn trong việc sử dụng những cơ chế hợp tác. 

Quy định thị trƣờng lao động và những liên quan đến ngành công nghiệp  

Ảnh hưởng của những chính sách thị trường lao động lên các sáng kiến 

đổi mới không giống nhau giữa các loại hình công nghiệp và các hệ thống trả 

lương. Đối với hầu hết ngành công nghiệp, không chỉ trong công nghiệp dịch 

vụ, việc khai thác triệt để đổi mới để giảm chi phí thường dẫn đến việc cắt 

giảm lao động hoặc làm thay đổi kỹ năng làm việc. Khi đó, việc đảm bảo việc 

làm cho người lao động sẽ làm tăng chi phí cho những thay đổi trên và giảm lợi 

ích mà đổi mới có thể đem lại. Ngoài ra, trong các giai đoạn chuyển đổi công 
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nghệ, thị trường lao động hoạt động đúng đắn là tối quan trọng. Những người 

lao động chịu ảnh hưởng cần phải được hưởng hỗ trợ và ưu đãi cần thiết để có 

thể tìm được công việc mới thay thế hoặc đào tạo lại kỹ năng. 

Trong việc tăng cường tác động của đổi mới, “thực tiễn và/ hoặc hệ thống 

làm việc hiệu suất cao”, dựa trên đổi mới, kỹ năng giỏi, tính linh hoạt trong tổ 

chức và uy tín thường sẽ mang lại hiệu quả cao hơn – năng suất lao động cao 

hơn, doanh số bán hàng tăng, hiệu quả làm việc của lao động cũng tăng do đó 

giảm số công nhân bị thay thế, cũng như tạo dựng liên kết sản xuất mạnh hơn 

với khách hàng và nhà cung cấp. Những yếu tố chính giúp nâng cao hiệu suất 

làm việc bao gồm tổ chức công việc nhằm khai thác tối đa hiệu quả công nghệ 

và chi phí bảo hiểm cho xây dựng và sử dụng tài sản vô hình, quan trọng nhất 

là các nguồn tài nguyên công nghệ và nhân lực sao cho được sử dụng một cách 

hiệu quả nhất. Do vậy, các nước cần bảo đảm rằng các công ty có thể thử 

nghiệm và thông qua những hình thức tổ chức mới nhằm đáp ứng tốt hơn nhu 

cầu của mình. Thay đổi cơ cấu pháp lý để tăng cường cạnh tranh và đổi mới và 

giảm rào cản cùng những quy định hành chính cho các công ty mới thành lập 

sẽ giúp mang lại nhiều lợi ích. 

Thuế và đổi mới 

Hệ thống thuế giúp tạo nguồn tài chính cho chi phí công và được sử dụng 

vào mục đích thực hiện những mục tiêu xã hội và kinh tế, ví dụ như vốn cổ 

phần. Thuế cũng đồng thời ảnh hưởng đến quyết định nên tiết kiệm hay đầu tư, 

chẳng hạn như vào nhân lực của các công ty và hộ gia đình và đóng góp một 

phần trong hoạt động đổi mới. 

Đối với các công ty, thuế doanh nghiệp có thể làm thay đổi yếu tố giá cả, 

kết quả là dẫn đến sự thay thế về vốn và lực lượng lao động cùng sự kết hợp 

không mấy hiệu quả giữa các đầu vào, làm giảm năng suất yếu tố tổng hợp 

(TFP). Giảm thuế doanh nghiệp và dỡ bỏ các khoản thuế đặc biệt sẽ giúp tăng 

lượng đầu tư nhờ cải thiện được hiệu quả của các khoản đầu tư đó (bằng cách 

hạn chế ảnh hưởng của thuế đối với quyết định lựa chọn tài sản) và làm tăng 

thu nhập từ các hoạt động đổi mới. Thực tế chỉ ra rằng những công ty trong quá 

trình bắt nhịp với công nghệ tiên phong thường chịu tác động về thuế rất lớn. 

Điều này cho thấy thuế doanh nghiệp có thể tác động tiêu cực đặc biệt nghiêm 

trọng đối với ưu đãi dành cho đổi mới nhằm giúp các công ty giảm thiểu tình 

trạng mất cân đối lợi nhuận sau thuế. Đảm bảo ổn định và tiên định được việc 
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áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp và dỡ bỏ rào cản cùng những chi phí hành 

chính phức tạp sẽ giúp thu hút được đầu tư lớn hơn. Trong tình trạng thuế 

doanh nghiệp làm giảm FDI và sự hiện diện của các công ty đa quốc gia nước 

ngoài, có thể gây cản trở công tác chuyển giao công nghệ và hiệu ứng lan tỏa 

tri thức tới các công ty nội địa. Những chính sách thuế thường nhắm tới đối 

tượng nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp đang thực hiện đổi mới, bao gồm 

những quy định khấu hao hợp lý về vốn tiêu dùng và giảm thuế lãi suất vốn sau 

khi các doanh nghiệp nhỏ phát hành cổ phiếu lần đầu. Những công ty này 

thường tìm kiếm những ưu đãi để bù cho khoản chi phí chịu thuế tương đối cao 

so với quy mô hoạt động của một doanh nghiệp nhỏ. Tại nhiều quốc gia như 

Bỉ, Canada, Hà Lan, Na Uy và Anh, những công ty nhỏ lại được hưởng ưu đãi 

về thuế tín dụng NC&PT nhiều hơn, do những vấn đề phát sinh từ tình trạng 

mất cân đối thông tin gây ảnh hưởng tới việc các ngân hàng hay nhà đầu tư bên 

ngoài cung cấp tài chính cho hoạt động NC&PT trở thành trở ngại lớn đối với 

những công ty mới đang thực hiện đổi mới. 

Một số quốc gia khác đưa ra biện pháp điều chỉnh thuế ưu đãi cho các đối 

tượng công ty trên (Hộp 2.14). Những biện pháp thuế bổ sung này bao gồm 

quy định về thanh toán tiền mặt ngay lập tức thay vì thanh toán trước hoặc sau 

khi trả phí đảm bảo (áp dụng tại Canada, Pháp, Na Uy và Anh); miễn trừ đóng 

góp xã hội cho toàn bộ nghiên cứu viên và kỹ thuật viên (Bỉ, Pháp). Trong Liên 

minh Châu Âu, chính phủ các nước thành viên có thể tạo nhiều ưu đãi hơn cho 

những công ty có thời gian thành lập dưới 6 năm và có mức chi tiêu cho hoạt 

động NC&PT nhiều hơn 15% tổng thu nhập của công ty trên mọi miền và mọi 

lĩnh vực mà không vi phạm những quy định về viện trợ nhà nước của EU. 

Hộp 2.14. Những công ty trẻ thực hiện đổi mới tại Pháp 

Chương trình “Doanh nghiệp trẻ đổi mới” của Pháp (JEI) được đưa vào năm 
2004, hướng tới đối tượng là những công ty trẻ có thời gian thành lập dưới 8 
năm, số lượng nhân viên dưới 250 người và doanh thu dưới 50 triệu euro, có ít 
nhất 15% tổng chi phí dành cho NC&PT, hoạt động độc lập và chưa niêm yết 
trên sàn giao dịch chứng khoán. Chương trình này nhằm i) miễn trừ phí đóng 
góp xã hội cho toàn bộ nhân viên NC&PT hiểu theo nghĩa rộng, như nghiên cứu 
viên, kỹ thuật viên, đại diện ủy quyền sáng chế, ngoài ra còn có quản lý và các 
nhân viên tiến hành thực nghiệm; ii) miễn trừ thuế thu nhập doanh nghiệp trong 
3 năm đầu và 50% thuế trong 2 năm tiếp theo và 200.000 euro cho hơn 36 tháng 
kế tiếp; và iii) có thể hỗ trợ thêm thuế địa phương về tài sản và mặt bằng kinh 
doanh trong vòng 7 năm. Chương trình JEI và nghiên cứu thuế tín dụng (CIR) 
không loại trừ lẫn nhau. 

Nguồn: www.industrie.gouv.fr/enjeux/innovation/jei.html. 
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Hệ thống thuế cho một nền kinh tế xanh và sáng tạo 

Trong khu vực OECD, việc sử dụng những công cụ kinh tế, đặc biệt là các 

loại thuế và các loại giấy phép môi trường mua bán được, thường là quy định 

nhằm vào những vấn đề về môi trường như phát thải khí CO2 quá mức cho 

phép. Nhiều biện pháp cứng nhắc như những quy định về thời hiệu công nghệ, 

có thể làm hạn chế lựa chọn của các công ty trong giải quyết những vấn đề môi 

trường, trong khi những công cụ kinh tế hướng tới thị trường như thuế các-bon 

hoặc các loại giấy phép mua bán được lại đưa ra được nhiều lựa chọn tiềm 

năng cho các đại lý kinh doanh cá nhân. 

Thuế liên quan đến môi trường áp dụng trực tiếp cho các hành vi gây ô 

nhiễm môi trường là một biện pháp tốt giúp hạn chế ô nhiễm. Tuỳ thuộc vào 

quy định đặt ra, thuế môi trường khuyến khích nhiều biện pháp chống ô nhiễm 

khác nhau đối với các công ty, bao gồm những biện pháp phi công nghệ (ví dụ 

như giảm sản lượng sản xuất, chuyển đổi nhiên liệu), hoặc sử dụng nhiều công 

nghệ sẵn có, và phát triển những công nghệ xanh mới thông qua hoạt động 

NC&PT. Quả thực, trong nhiều lĩnh vực, đổi mới là biện pháp giúp giải quyết 

những thách thức lớn về môi trường theo cách hiệu quả chi phí. 

Sự tương tác giữa việc đánh thuế môi trường và trợ cấp NC&PT hình 

thành nên mối liên kết liên ngành thú vị. Đối với đổi mới xanh và các loại hình 

đổi mới khác, trợ cấp NC&PT (ví dụ như tín dụng thuế NC&PT) sẽ bù lại 

những tác động từ hiệu ứng lan toả, từ đó giúp khuyến khích hoạt động 

NC&PT. Trong khi đó, chỉ riêng tín dụng thuế NC&PT có thể đưa những ưu 

đãi hạn chế cho thực hiện NC&PT trong lĩnh vực công nghệ xanh (đặc biệt là 

khi số lượng ưu đãi được chấp thuận rất nhỏ). Tuy nhiên, khi kết hợp lại thì 2 

công cụ này sẽ cung cấp những ưu đãi lớn cho công cuộc đổi mới xanh. 

Thực hiện kết hợp thuế môi trường và hỗ trợ NC&PT cũng là một biện 

pháp giúp giải quyết những khó khăn trong cạnh tranh quốc tế. Đặc biệt, các 

quan chức có thể phải đối mặt với những thách thức trong kinh doanh về mất 

khả năng cạnh tranh quốc tế do phải chịu thuế môi trường cao. Do đó, các nhà 

hoạch định chính sách được khuyến khích sử dụng tỷ lệ thu nhập từ thuế môi 

trường hỗ trợ cho các lĩnh vực bị ảnh hưởng; tuy nhiên, khó khăn là làm sao 

duy trì những ưu đãi đó mà không làm mất cân đối trợ cấp giữa các bên gây ô 

nhiễm ít và gây ô nhiễm nhiều. Thực hiện một biện pháp tín dụng thuế NC&PT 
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để khuyến khích phát triển công nghệ mới giá thấp, đồng thời giúp vượt qua 

giai đoạn hiệu ứng lan toả sẽ giúp giải quyết những thách thức về cạnh tranh, 

tạo thêm nhiều hỗ trợ cho thực hiện các mục tiêu môi trường và đổi mới. 

Trong khi đó, công cuộc đổi mới tiên tiến hay đột phá (ví dụ như phát 

triển công nghệ tổng hợp hạt nhân trong nền kinh tế phi các-bon) là rất cần 

thiết trong một số trường hợp nhất định để hoàn thành được mục tiêu môi 

trường đặt ra với chi phí hợp lý. Những kế hoạch dài hạn, sự mất ổn định chính 

sách và thị trường, chi phí nghiên cứu quá lớn cùng khả năng tài chính có hạn 

có thể gây cản trở những nỗ lực nghiên cứu trong các lĩnh vực trên, dù có thực 

hiện các biện pháp thuế môi trường và thuế tín dụng NC&PT hay không. Do 

vậy, việc tài trợ bổ sung cho nghiên cứu cơ bản, như hỗ trợ trực tiếp của chính 

phủ hoặc ưu đãi dành cho các doanh nghiệp hợp tác với trường đại học hoặc 

các viện nghiên cứu nhà nước, là rất cần thiết.  

Những công cụ khuyến khích đổi mới trong khu vực công và tư 

Khu vực nhà nước đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tiếp 

cận tài chính cho các doanh nghiệp. Tại Mỹ, chính phủ liên bang đã thực hiện 

chương trình Nghiên cứu Đổi mới Doanh nghiệp nhỏ. Tại Phần Lan, phương 

tiện đầu tư công được đưa ra lần đầu vào năm 1967. Cuộc khủng hoảng tài 

chính gần đây gây nên sự khan hiếm về nguồn tài chính đã hướng sự chú ý của 

các nhà hoạch định chính sách sang nguồn vốn vay mạo hiểm. Ngoài khoản hỗ 

trợ nhà nước, nhiều ưu đãi về thuế cũng được sử dụng nhằm khuyến khích các 

công ty phát triển mạnh: các đề án công ty trẻ sáng tạo, tín dụng thuế cho các 

nhà đầu tư lớn và thuế suất vốn thấp cho các nhà đầu tư nói chung. 

Rõ ràng, các quỹ hỗ trợ công chỉ nên sử dụng khi thị trường tư nhân có 

dấu hiệu thất bại và các đề án phải được thiết kế phù hợp với nhu cầu của thị 

trường. Hỗ trợ công phải liên kết thông qua các hệ thống định hướng thị trường 

sẵn có và áp dụng một phương pháp tiếp cận thị trường rõ ràng, minh bạch. 

Ngoài cung cấp tài chính cho doanh nghiệp, các nhà hoạch định chính sách cần 

tập trung vào phát triển thị trường vốn mạo hiểm. Tại một số nước, thị trường 

vốn mạo hiểm (tư nhân) không bền vững do không tạo được nhiều cơ hội cho 

các nhà đầu tư.  

Những công cụ tài chính khuyến khích đổi mới trong lĩnh vực nhà nước 

bao gồm hỗ trợ tài chính trực tiếp, ưu đãi thuế và bảo lãnh tín dụng, mỗi công 

cụ có ưu nhược điểm riêng. Trợ cấp trực tiếp là hình thức hỗ trợ tài chính công 
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chủ đạo cho hoạt động kinh doanh NC&PT ở nhiều quốc gia. Trong khi tín 

dụng thuế là những công cụ chính sách theo định hướng thị trường ở cấp doanh 

nghiệp, giúp giảm chi phí cận biên của hoạt động NC&PT và cho phép doanh 

nghiệp lựa chọn những dự án thích hợp để đầu tư, còn hỗ trợ trực tiếp NC&PT 

lại thường được sử dụng làm công cụ tài chính cho các dự án, giúp các quan 

chức nhà nước nhận định được mục tiêu thực hiện dự án để có mức tỉ lệ chi phí 

xã hội cận biên lớn nhất. Các chính phủ cũng cung cấp những khoản vay trực 

tiếp cho các doanh nghiệp trẻ và nhỏ hoặc trợ cấp khởi tạo kinh doanh cho 

những người thất nghiệp.  

Hỗ trợ trực tiếp nhà nƣớc 

Các khoản hỗ trợ trực tiếp có thể giảm bớt gánh nặng chi phí cho đổi mới 

và NC&PT của doanh nghiệp. Hỗ trợ cũng đồng thời giúp tăng hiệu quả 

NC&PT, cho phép các doanh nghiệp thực hiện thêm nhiều dự án NC&PT với 

mức chi phí thấp, và giúp họ cập nhật bí quyết của mình. Điều này sẽ dẫn đến 

những hiệu ứng lan toả tri thức, đem lại lợi nhuận cho các doanh nghiệp khác. 

Ngoài ra, hỗ trợ trực tiếp NC&PT cũng đồng thời tác động tích cực gián tiếp ở 

cấp vi mô. Ví dụ, đối với các công ty (nhỏ và/ hoặc mới thành lập), trợ cấp 

chính phủ NC&PT đóng vai trò là một giấy thông hành, cho phép giảm chi phí 

bên ngoài của công ty. 

Thông thường, các khoản hỗ trợ cho doanh nghiệp được thực hiện dưới 

hình thức cạnh tranh chứ không mặc nhiên, đặc biệt là đối với các hoạt động 

đổi mới sáng tạo (ví dụ như chương trình Nghiên cứu Đổi mới Doanh nghiệp 

nhỏ tại Mỹ [SBIR]). Quá trình lựa chọn có tác động tích cực tới doanh nghiệp 

nhận hỗ trợ vì nó tạo ra và cung cấp một công cụ sàng lọc cho chủ đầu tư, giúp 

từng bước giải quyết những vấn đề liên quan đến lựa chọn rủi ro. 

Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy hỗ trợ trực tiếp NC&PT lại lấn át 

nguồn đầu tư tư nhân. Điều này có thể xảy ra khi các quỹ hỗ trợ công cấp cho 

NC&PT ở những doanh nghiệp có thể không cần tài trợ công hoặc nguồn lực 

hạn chế, như đội ngũ nhà khoa học, được huy động từ các dự án do tư nhân tài 

trợ sang dự án của nhà nước. 

Những phát triển mới đây trong lĩnh vực này là nhằm tạo ra những phương 

thức tiếp cận theo hướng thị trường hơn, tránh áp dụng quy tắc “tìm ra người 

chiến thắng” mà vẫn khuyến khích cạnh tranh lựa chọn đầu tư có khả năng 

mang lại lợi ích xã hội lớn nhất. Điều này đồng hành với việc loại bỏ những 
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khoản tài trợ cho dự án không rõ mục đích của một doanh nghiệp đơn lẻ, sang 

những dự án tổng thể hơn, sử dụng nhiều ưu đãi thuế cho NC&PT thay vì trợ 

cấp cơ bản nhà nước, và theo hướng hợp nhất và tinh giản đề án hỗ trợ công. 

Những sự phát triển này đòi hỏi phải điều chỉnh tập hợp chính sách tổng thể ở 

nhiều quốc gia. 

Các hỗ trợ thuế NC&PT 

Hỗ trợ thuế NC&PT là một biện pháp chính sách phổ biến nhằm thúc đẩy 

đầu tư tư nhân cho đổi mới sáng tạo tại các nước. Hoạt động NC&PT còn liên 

quan nhiều đến nguồn đầu vào như lao động (tiền lương trả cho các nhà khoa 

học), nguyên vật liệu (ống nghiệm), máy móc (kính hiển vi), nhà xưởng (phòng 

thí nghiệm), chi phí duy tu (các dịch vụ công cộng hoặc khoản chi hỗ trợ nhân 

viên, chi phí marketing), chi phí cấp phép vốn hữu hình hoặc vô hình (như 

phần mềm) và phí dịch vụ (tư vấn bên ngoài về tính khả thi của dự án 

NC&PT). Đặc trưng của các nguồn trên rất khác nhau: vừa được coi là chi phí 

thường xuyên, vừa là vốn đầu tư và có những biện pháp ưu đãi thuế khác nhau. 

Ưu đãi thuế NC&PT gồm có việc loại bỏ ngay lập tức những chi phí 

thường xuyên cho NC&PT và các hình thức cắt giảm thuế khác nhau như khấu 

trừ thuế hoặc phụ cấp thu nhập phải chịu thuế, và khấu hao phụ cấp. Các quốc 

gia có thể: 

- Giảm lãi suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tài sản vô hình; 

- Thực hiện thuế khấu hao phụ cấp, chi phí đầu tư NC&PT tức thời hoặc 

thực hiện khấu trừ bổ sung; 

- Cung cấp hỗ trợ tài chính trong đầu tư NC&PT bằng cách cho phép khấu 

trừ lợi nhuận một cách hợp lý; và 

- Giảm thuế lao động trên tổng thu nhập của người lao động tham gia sản 

xuất, tạo tài sản vô hình. 

Tính đến 2008, 21 nước OECD đã đưa ra những quy định về khấu trừ thuế 

NC&PT. Tuy nhiên, chương trình tại New Zealand năm 2008 lại bị ngừng năm 

2009. Pháp và Tây Ban Nha là 2 quốc gia cung cấp những khoản hỗ trợ lớn 

nhất và không có sự phân biệt giữa doanh nghiệp lớn và nhỏ. Canađa và Hà 

Lan lại ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ hơn. Các nền kinh tế đang nổi cũng sử 

dụng những công cụ chính sách này để khuyến khích đầu tư NC&PT. Brazil, 

Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Phi tạo được môi trường thuế cạnh tranh và cởi 
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mở hơn đối với đầu tư NC&PT. 

Khấu trừ thuế NC&PT có thể hấp dẫn hơn các trợ cấp NC&PT tùy tiện, 

bởi không cần nhiều nguồn lực công cho quản lý chương trình. Những người 

thực hiện công tác NC&PT cũng dễ dàng đưa ra quyết định lựa chọn phương 

thức sử dụng tốt nhất các khoản hỗ trợ với một chương trình ưu đãi về thuế. 

Khấu trừ thuế NC&PT cũng hấp dẫn hơn phụ cấp thuế hoặc khấu trừ chi phí 

vốn và thường xuyên của NC&PT, trong đó trợ cấp không được ấn định theo 

mức thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc cá nhân nào. Những biện pháp đánh thuế 

theo số lượng có thể tạo ra một số lợi thế về “lãi” thuế khấu trừ, bất chấp 

những khoản thu nhập bất thường lớn hơn thường bị đánh thuế. Trong khi đó, 

ngay cả với các khoản gia tăng khấu trừ, phần lớn hỗ trợ thuế dành cho hoạt 

động NC&PT được thực hiện khi không có sự tham gia của các biện pháp giảm 

thuế. 

Khi định giá toàn bộ khoản trợ cấp thuế trong hỗ trợ NC&PT, các nhà 

hoạch định chính sách không chỉ phải xem xét biện pháp thuế đối với những 

khoản chi NC&PT, mà còn phải tính đến những khoản thuế lợi nhuận đầu tư 

NC&PT bắt buộc. Trong một số trường hợp, hiệu quả hỗ trợ thuế có thể giúp 

doanh nghiệp tránh được khoản thuế thu nhập trong nước đánh vào lợi nhuận 

thu được từ NC&PT. Ví dụ, thông qua các hiệp ước chia sẻ chi phí đặc biệt 

giữa công ty mẹ trong nước với công ty con ở nước ngoài và không áp dụng 

mức giá ngoài trong giao dịch liên ngành (còn gọi là “giá giao dịch”), khoản 

lợi nhuận từ việc khai thác NC&PT có thể không phải chịu thuế theo quy định 

của quốc gia. Các cơ cấu như trên cũng có thể được sử dụng trong giảm thuế 

thu nhập từ các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của nước chủ nhà.  

Bảo lãnh tín dụng 

Bảo lãnh tín dụng là một loại chương trình hỗ trợ nhà nước nhằm mục 

đích giúp các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận hơn với các nguồn tài chính bên 

ngoài. Bảo lãnh tín dụng cũng đồng thời là một hình thức bảo lãnh cho các 

doanh nghiệp vay vốn chống phá sản. Đặc biệt, hình thức này có thể giúp hạn 

chế những vấn đề phát sinh từ việc thiếu tài sản thế chấp của các doanh nghiệp 

trẻ và do đó giúp tăng lãi suất khởi nghiệp và tốc độ tăng trưởng cho các công 

ty trẻ sáng tạo. Hình thức hỗ trợ này được đánh giá rất cao về mặt xã hội nhờ 

khả năng tăng cường mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp.  

Bảo lãnh tín dụng không giúp giải quyết vấn đề lựa chọn rủi ro vì không 
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xác định được “sự xứng đáng” của doanh nghiệp đi vay. Hình thức hỗ trợ này 

thậm chí còn làm tăng rủi ro cho các bên cho vay vì làm giảm phí vỡ nợ cho 

các công ty bị phá sản. Ngoài ra, hiệu quả về mặt này của doanh nghiệp cũng 

có thể bị ảnh hưởng do 2 đặc trưng của các chương trình bảo lãnh tín dụng. 

Thứ nhất là doanh nghiệp vay vốn phải trả phí bảo hiểm. Khoản phí này vừa đủ 

cao để không khuyến khích các công ty không bị hạn chế tài chính tham gia 

chương trình, nhưng cũng vừa đủ tầm tài chính eo hẹp của các công ty khác. 

Đặc trưng thứ hai là việc phân bổ khoản vay bảo lãnh cho các doanh nghiệp. 

Số tiền bảo lãnh lớn sẽ dành cho những công ty khó khăn hơn về tài chính, 

không có tài sản thế chấp để vay vốn ngoài, tuy nhiên điều này cũng đồng thời 

gây khó khăn cho việc sàng lọc và giám sát nỗ lực hoạt động của doanh 

nghiệp. Do vậy, bảo lãnh vốn vay tín dụng có thể giúp nhiều doanh nghiệp khó 

khăn tiếp cận được với nguồn hỗ trợ tài chính, nhưng cũng có thể làm tăng 

nguy cơ phá sản của những doanh nghiệp không được bảo lãnh. 

Quan hệ đối tác công - tƣ 

Quan hệ đối tác công- tư (PPP) trong lĩnh vực NC&PT và đổi mới đưa ra 

một khuôn khổ cho phép 2 khu vực nhà nước và tư nhân cùng tham gia vào các 

lĩnh vực có thể thu được những lợi ích, mà không thể đạt hiệu quả nếu hoạt 

động riêng lẻ. Kiểu quan hệ này ngày càng trở nên phổ biến trong lĩnh vực 

NC&PT và đổi mới vì nó giúp giải quyết một cách hiệu quả những bất cập 

trong hệ thống đổi mới (ví dụ: thiếu sự tương tác giữa ngành công nghiệp và 

nghiên cứu công, thiếu hợp tác chiến lược, dài hạn); tăng cường hiệu quả chính 

sách nhà nước trong việc khắc phục những thất bại nhất định của thị trường 

gây ảnh hưởng đến tiến trình đổi mới (ví dụ: chi phí và rủi ro trong nghiên cứu 

ban đầu); và đáp ứng được những nhu cầu mới cần thiết cho xã hội, đặc biệt là 

khi điều này đòi hỏi nghiên cứu đa ngành dài hạn. 

Những chức năng này giúp giải quyết những thách thức đối với chính phủ 

trong việc sử dụng quan hệ PPP vào những mục đích hợp lý và quản lý chúng 

một cách hiệu quả. Quan hệ PPP hiện đang được áp dụng cho các lĩnh vực ưu 

tiên, trong đó có hoạt động NC&PT về những thách thức xã hội. Kêu gọi cạnh 

tranh là biện pháp hiệu quả giúp khám phá thông tin về những sự kết hợp mới, 

sáng tạo và những hình thức hợp tác đang nổi giữa nhiều khu vực kinh tế khác 

nhau. Nhìn chung, quan hệ PPP giúp tăng cường hiệu quả chính sách đổi mới, 

đáp ứng kịp thời những thay đổi trong kinh doanh. 
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Doanh nghiệp 

Doanh nghiệp được xem là đầu tàu thiết yếu cho tăng trưởng kinh tế, năng 

suất lao động, đổi mới và việc làm, và được coi là khía cạnh quan trọng của 

một nền kinh tế năng động. Các doanh nghiệp thực hiện đổi mới bằng cách 

phát triển các sản phẩm mới hoặc cải tiến các sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình 

sẵn có. Việc phát triển và ứng dụng công nghệ mới cũng giúp đẩy mạnh tăng 

trưởng của các công ty mới và tăng cường hiệu quả và năng suất lao động của 

các công ty khác. Tuy nhiên, mối liên hệ giữa kinh doanh và những ảnh hưởng 

tiềm tàng của nó vẫn chưa được nắm bắt một cách đầy đủ. Điều này phản ánh 

sự thiếu hụt định nghĩa đối chiếu quốc tế và các chỉ số về doanh nhân, chủ 

doanh nghiệp và hoạt động doanh nghiệp (Hộp 2.15). 

Hộp 2.15. Định nghĩa và đánh giá về tinh thần doanh nghiệp 

Khối các nước OECD, với sự hỗ trợ của Tổ chức Kauffmann, đã đưa ra 
Chương trình Các chỉ số Tinh thần doanh nghiệp (EIP) để phát triển các định 
nghĩa và khái niệm chuẩn nhằm mục đích tập trung những thống kê về chính 
sách liên quan đến tinh thần doanh nghiệp. Năm 2007, Eurostat đã trở thành một 
đối tác của chương trình này và hiện EIP là một Chương trình hợp tác OECD- 
Eurostat. 

EIP đưa ra những định nghĩa như sau về tinh thần doanh nghiệp: 

- Doanh nhân là những người (chủ doanh nghiệp) tìm cách tạo ra giá trị thặng 
dư thông qua tạo lập hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh bằng cách xác định và 
khai thác các sản phẩm, quá trình hoặc thị trường mới. 

- Hoạt động doanh nghiệp là hoạt động do các cá nhân trong doanh nghiệp 
thực hiện nhằm mục đích tạo ra giá trị thặng dư thông qua tạo lập hoặc mở rộng 
hoạt động kinh doanh bằng cách xác định và khai thác các sản phẩm, quá trình 
hoặc thị trường mới. 

- Tinh thần doanh nghiệp là hiện tượng gắn liền với hoạt động doanh nghiệp. 

Nguồn: OECD (2009), “Measuring Entrepreneurship: A Collection of Indicators”, 
OECD, Paris. 

 

Sự thay đổi công nghệ nhanh chóng và nhu cầu đòi hỏi doanh nghiệp thích 

ứng liên tục đã làm tăng sự quan tâm đến sự năng động và linh hoạt của doanh 

nghiệp. Những doanh nghiệp sáng tạo cần tiếp cận với các thị trường quốc tế, 

không chỉ nhằm mục đích tăng thu nhập cho mình mà còn nhằm phát triển tri 

thức, kỹ năng và mạng lưới cần thiết cho tăng trưởng và cạnh tranh lâu dài. 

Các rào cản thuế quan và phi thuế quan trong thương mại có thể gây cản trở 

doanh nghiệp vì làm hạn chế cơ hội hội nhập quốc tế của mọi doanh nghiệp với 

mọi quy mô tổ chức: công ty lớn muốn phát triển vượt ra ngoài biên giới, 
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doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu và doanh 

nghiệp liên doanh tìm kiếm tiềm năng tăng trưởng lớn. 

Sự năng động tạo lập doanh nghiệp 

Quá trình xuất hiện và biến mất của công ty, hay còn gọi là quá trình phá 

huỷ sáng tạo, là một yếu tố quan trọng cho thúc đẩy tăng năng suất và việc làm 

của quốc gia. Sự chọn lọc thị trường dẫn tới tình trạng ra đi của các công ty 

năng suất kém và sự thành công của các công ty hiệu quả hơn. Các doanh 

nghiệp trẻ đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo nên các động lực hình 

thành sự tăng trưởng năng suất tổng thể. 

Việc thực nghiệm, học tập và chọn lọc là nền tảng động lực cho các công 

ty trẻ có đặc trưng tỉ lệ tạo công ăn việc làm và tan rã cao. Các công ty trẻ dễ bị 

loại bỏ và có tỉ lệ đảo việc làm cao; tuy nhiên những công ty tồn tại được lại có 

tốc độ phát triển nhanh hơn so với những công ty lâu năm.  

Tác động của khủng hoảng kinh tế 

Tháng 11/2009, OECD đã công bố bản báo cáo đầu tiên về ảnh hưởng của 

sụt giảm kinh tế đối với quan hệ kinh doanh của các quốc gia thành viên trong 

2 năm 2008 và 2009. Báo cáo chỉ ra rằng việc thành lập các doanh nghiệp mới 

đã giảm đi, số công ty giải thể tăng lên, tác động đáng kể đến tạo việc làm. Nếu 

như giải thể công ty là một phần của hoạt động kinh doanh, thì việc nghiên cứu 

cho thấy sự tăng giảm đồng thời ở 2 mặt giải thể và thành lập công ty nhấn 

mạnh sự khẩn thiết cần khuyến khích và hỗ trợ cho các doanh nghiệp mới 

thành lập nhằm tạo thêm nhiều việc làm mới và duy trì phục hồi kinh tế trên 

toàn thế giới. 

Tác động của khủng hoảng kinh tế rất phức tạp. Một mặt, suy giảm kinh tế 

tạo cơ hội tái thiết với chi phí thấp cho doanh nghiệp. Mặt khác, suy giảm kinh 

tế tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái phân bổ các nguồn lực cho các đơn vị từ 

nơi kém năng suất nhất sang nơi hiệu quả nhất. Tuy nhiên, việc làm mới tạo ra 

có thể không bằng số việc bị mất đi. 

Quy định thuế 

Thông qua các loại thuế nói chung (thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập 

doanh nghiệp và thuế lãi suất vốn, các đóng góp an sinh xã hội) và các chính 

sách về thuế (ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp 

trẻ và vừa và nhỏ), thuế và chính sách thuế ảnh hưởng tới quyết định của các cá 
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nhân tham gia vào các hoạt động kinh doanh. Thuế thu nhập kinh doanh ảnh 

hưởng tới lợi nhuận đầu tư sau thuế và do đó cũng ảnh hưởng tới những quyết 

định đầu tư của doanh nghiệp và quyết định của người chủ doanh nghiệp. Giới 

hạn bù đắp tổn thất có thể gây cản trở khiến doanh nghiệp chuyển từ thực hiện 

những dự án mạo hiểm mang lại lợi nhuận lớn như thực hiện đổi mới sang 

những hoạt động kinh doanh ít mạo hiểm hơn với doanh thu thấp hơn, chịu 

thuế suất thấp hơn.  

Đánh thuế lãi suất vốn cũng gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp. Nếu hoạt 

động kinh doanh tạo ra nhiều lợi nhuận vốn liên quan tới lựa chọn việc làm 

hoặc cơ hội đầu tư khác, thuế lãi suất vốn thấp cũng giúp tăng cường hoạt động 

kinh doanh. Thuế lãi suất vốn cũng ảnh hưởng tới trợ cấp vay vốn mạo hiểm 

cho các công ty mới thành lập. Nhưng miễn trừ đánh thuế lãi suất vốn có thể 

tạo nhiều cơ hội trốn thuế và những gian lận trong hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

Những quy định về thị trƣờng lao động 

Những quy định về thị trường lao động cũng tác động tới doanh nghiệp. 

Những quy định này ảnh hưởng tới sự lựa chọn trở thành chủ doanh nghiệp của 

một cá nhân khi chúng tác động đến mức độ rủi ro. Quy định về thị trường lao 

động và lợi nhuận đi kèm với tiền lương nhân công cao có thể khiến làm công 

ăn lương trở nên ít rủi ro hơn rất nhiều so với tự kinh doanh. Trong khi đó, 

những quy định khắt khe về tuyển dụng và sa thải, quy định về mức lương tối 

thiểu và mở rộng hành chính các thỏa ước cũng làm tăng chi phí điều chỉnh của 

các doanh nhân tiềm năng, không khuyến khích họ trở thành chủ doanh nghiệp. 

Quy định về thị trường lao động còn có thể ảnh hưởng tới tăng trưởng và 

quyết định đầu tư của các công ty trẻ sáng tạo. Quy định bảo vệ việc làm 

thường tỷ lệ nghịch với năng suất lao động và không khuyến khích đầu tư mạo 

hiểm và đầu tư đổi mới do chi phí sa thải cao trong trường hợp thất bại. Chi phí 

dành cho các khu vực có tốc độ thay đổi công nghệ nhanh chóng là rất lớn do 

các lĩnh vực này đòi hỏi phải điều chỉnh hoạt động một cách nhanh nhất có thể, 

chẳng hạn như các khu vực CNTT-TT. 

Những đặc điểm về hệ thống an sinh xã hội của mỗi quốc gia cũng có thể 

ảnh hưởng tới những ưu đãi dành cho người lao động nhằm khuyến khích hoạt 

động kinh doanh của công ty. Minh chứng gần đây chỉ ra rằng các chủ doanh 

nghiệp cũng phải làm việc như một nhân viên và do đó cũng chịu tác động của 
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việc thiết kế và chuyển nhượng bảo hiểm y tế và phải trả các khoản đóng góp 

an sinh xã hội. Điều này cho thấy tầm quan trọng của chuyển nhượng các 

khoản đóng góp an sinh xã hội trên quy mô quốc gia và quốc tế để tạo điều 

kiện thuận lợi cho luân chuyển lao động. 

Vai trò của cầu trong đổi mới 

Nhiều nước công nhận rằng các chính sách đổi mới hướng cung truyền 

thống - mặc dù giữ một vai trò quan trọng - không thể giúp cải thiện hiệu quả 

sáng tạo và năng suất lao động. Các lý thuyết cầu kéo (demand-pull) gợi ý rằng 

khả năng tạo ra các đổi mới thường rất lớn và biến hóa linh động nhưng đòi hỏi 

phải nắm bắt được cơ hội thị trường (hay nhu cầu của thị trường). Ví dụ, các 

giải pháp đổi mới nhằm đối phó những thách thức toàn cầu như biến đổi khí 

hậu và an ninh năng lượng không chỉ bị cản trở bởi những rào cản kỹ thuật mà 

còn do thiếu những điều kiện hỗ trợ từ thị trường. Có giá cả hợp lý, như trong 

trường hợp biến đổi khí hậu, hoặc các quy định cải cách để nuôi dưỡng các cơ 

hội thị trường mới là những công cụ hiệu quả nhất có thể sử dụng để củng cố 

thị trường sản phẩm và dịch vụ sáng tạo. Những chính sách hướng cầu có thể 

bao gồm một loạt công cụ chính sách từ mua sắm đến thiết lập tiêu chuẩn, đòi 

hỏi phải có kiến thức và năng lực chuyên môn cao, cũng như sắp xếp hợp lý 

những sáng kiến của các bên có quyền lợi (Hộp 2.16). Người tiêu dùng cũng 

trở thành một nguồn cầu đổi mới quan trọng. 

 

Hộp 2.16. Ví dụ về chính sách đổi mới hướng cầu 

Những chính sách hướng cầu thu hút được ngày càng nhiều sự quan tâm của 
các quốc gia. Những chính sách này hoạt động ở cuối chu kỳ đổi mới và thường 
gồm những quy định, tiêu chuẩn, định giá hoặc mua sắm công. Sau đây là 
những ví dụ về những sáng kiến hướng cầu đặc biệt nhằm vào nhu cầu đổi mới. 

EU: Sáng kiến thị trường của ủy ban Châu Âu (LMI) xác định y tế điện tử (e-
health), các loại vải bảo vệ, xây dựng bền vững, tái chế, sản phẩm sinh học và 
năng lượng tái tạo là những lĩnh vực trong đó sự kết hợp mua sắm công, các 
quy định và tiêu chuẩn có thể giúp củng cố năng lực cạnh tranh của các doanh 
nghiệp hàng đầu trong các thị trường này. 

Phần Lan: Cơ quan tài trợ đổi mới quốc gia, Tekes, cung cấp tài chính mua 
sắm công cho đổi mới để hạ thấp các rủi ro của quá trình phát triển các loại hàng 
hóa và dịch vụ đổi mới. Trong giai đoạn đầu, lập kế hoạch mua sắm, chính phủ 
sẽ hỗ trợ 25% - 75% tổng chi phí của dự án. Trong giai đoạn hai, mua sắm hay 
thực thi, Tekes cung cấp hỗ trợ tài chính cho người mua và những chi phí đổi 
mới và NC&PT của phía cung cấp. 



 
  

129 

Pháp: Điều 26 Pháp luật Hiện đại hóa Kinh tế Tháng Ba 2009 của Pháp khuyến 
khích mua sản phẩm đổi mới từ các DNVVN. Công tác mua sắm chiếm khoảng 
15% các hợp đồng công nghệ nhỏ của các doanh nghiệp đổi mới vừa và nhỏ. 
Điều khoản này áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có đủ điều kiện được nhận 
hỗ trợ của Quỹ hỗ trợ đổi mới (FCPI), hay các DNVVN có mức chi phí cho 
NC&PT chiếm 10-15% tổng chi tiêu doanh nghiệp hoặc đáp ứng được các điều 
kiện khác liên quan đến đổi mới. 

Hà Lan: Kế hoạch phát động khách hàng người Hà Lan là một chương trình 
thông tin và nâng cao nhận thức về việc sử dụng chính sách mua sắm công của 
những người mua và cung cấp chính phủ. Cơ quan Đổi mới Hà Lan, 
SenterNovem, bổ sung thêm vào kế hoạch này bằng tư vấn cho các tỉnh thành 
và các cơ quan khác cách thức thúc đẩy đổi mới thông qua đấu thầu. 

Hàn Quốc: Kế hoạch Bảo hiểm mua Công nghệ mới yêu cầu các cơ quan nhà 
nước phải ưu tiên mua các hàng hóa và dịch vụ của DNVVN và cũng được 
chính phủ bảo đảm công nghệ mới. Theo chương trình này, Cục Doanh nghiệp 
vừa và nhỏ Hàn Quốc cung cấp tài chính phát triển công nghệ cho DNVVN, và 
các tổ chức công mua sắm sản phẩm trong giai đoạn nhất định. 

Anh: Vương quốc Anh thực hiện mua sắm của chính phủ phục vụ cho công tác 
đổi mới. Các cơ quan chính phủ được yêu cầu hình thành và phát triển một Kế 
hoạch Mua sắm Đổi mới. Cơ quan mua sắm (OGC) và Bộ đổi mới (the 
innovation ministry – BIS) cung cấp những tư vấn hữu ích về cách thức đảm bảo 
sao cho đổi mới có trong các hoạt động mua sắm. 

Mỹ: Năm 2003, toàn bộ 95 tỷ USD trong các hợp đồng mua sắm công được 
dành cho các DNVVN trong khuôn khổ Đạo luật Doanh nghiệp nhỏ Mỹ, chiếm 
23% tổng giá trị hợp đồng trực tiếp và 40% giá trị hợp đồng phụ của DNVVN. 
Các cơ quan phải tính toán và thông báo các kết quả hàng năm của mình cho 
Cục trưởng Cục Doanh nghiệp nhỏ (SBA) và Tổng thống Mỹ. 

 

Mua sắm công có thể là công cụ hữu hình lớn nhất trong số những công cụ 

đặc thù có được của mỗi quốc gia trong phạm vi này. Ước tính cho thấy mua 

sắm công chiếm trung bình 10%-15% GDP của các nước OECD (OECD, 

2009g). Cơ chế hỗ trợ đổi mới của mua sắm công bao gồm đưa ra tín hiệu chấp 

nhận đổi mới từ sớm hoặc là người sử dụng đi đầu và tạo ra thị trường mới. 

Đối với các công ty đổi mới non trẻ, việc tiếp cận tới mua sắm công có thể 

khó khăn hơn những công ty lớn do chi phí đấu thầu cao, hợp đồng lớn, cũng 

như việc tiếp cận thông tin và khối lượng tài liệu xử lý lớn và các tiêu chuẩn 

đều có thể được coi là những trở ngại đối với các doanh nghiệp nhỏ. Nhiều 

chính phủ đang nỗ lực khắc phục tình trạng này. Australia và Mỹ đã thiết lập 

hạn ngạch cho DNVVN. Tại Hàn Quốc, kế hoạch Bảo hiểm Mua sắm Công 

nghệ mới yêu cầu các cơ quan nhà nước phải ưu tiên mua sản phẩm của 

DNVVN; các doanh nghiệp này cũng đồng thời được nhận bảo lãnh mua sắm 
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công nghệ mới của chính phủ. Trong khối EU, Đạo luật Doanh nghiệp nhỏ 

(SBA) mới đề xuất gần đây không quy định hạn ngạch cho DNVVN nhưng lại 

yêu cầu thay đổi các thủ tục tiến hành mua sắm công quốc gia nhằm tạo bình 

đẳng trên sân chơi. 

Một bước tiến nữa để khắc phục một trong những vấn đề nêu trên là mua 

sắm điện tử nhằm giúp công tác tiếp cận thông tin trở nên dễ dàng hơn, đồng 

thời giảm nhẹ gánh nặng hành chính trong đấu thầu. Các nước cũng có thể xem 

xét nhiều cách thức bảo lãnh tiếp cận khác nhau cho DNVVN.  

Để đảm bảo cho những mục tiêu đổi mới được cân đối một cách trọn vẹn. 

Khi thực hiện mua sắm công cho đổi mới, các nước OECD cần tuân thủ cạnh 

tranh quốc gia và những quy định mua sắm công cũng như những tiêu chuẩn và 

nghĩa vụ quốc tế liên quan (ví dụ: Khuyến nghị Tăng cường tính toàn vẹn trong 

mua sắm công của OECD, Hiệp định Mua sắm của chính phủ của Tổ chức 

Thương mại Thế giới, Chỉ thị của EU về công tác mua sắm công trong khối 

EU, v.v.). 

Các chính sách về quy định và các tiêu chuẩn cũng giúp “thúc đẩy” đổi 

mới. Trong một số lĩnh vực, thất bại và méo mó thị trường được khắc phục tốt 

nhất bằng những tiếp cận quy chế dựa trên quyết định lựa chọn và hoạt động 

kinh doanh hoặc trên các sản phẩm tiêu dùng, hoặc thông qua các tiêu chuẩn về 

công nghệ - yêu cầu doanh nghiệp phải sử dụng một công nghệ nhất định - 

hoặc thông qua tiêu chuẩn hiệu quả với mục tiêu cụ thể đặt ra. Những phương 

pháp này không nên quá mang tính mệnh lệnh thực thi mà nên mang tính 

khuyến khích đổi mới và áp dụng những công nghệ và phương pháp tốt nhất 

cho đổi mới ở khu vực kinh tế tư nhân. Trong lĩnh vực môi trường, điều này 

bao gồm việc áp dụng những tiêu chuẩn và quy định mới yêu cầu doanh nghiệp 

phải tôn trọng các thực tiễn và chính sách các-bon-thấp hiệu quả cao như áp 

dụng một tỉ lệ % nhiên liệu sinh học tối thiểu trong tổng số nhiên liệu hỗn hợp 

dành cho các phương tiện chuyên chở hành khách. Không giống những chính 

sách đổi mới hướng cầu khác như mua sắm công và quy định, chính sách tiêu 

chuẩn đôi khi lại gây khó khăn khi áp dụng trên phạm vi quốc tế đòi hỏi những 

tiêu chuẩn tương thích và có thể phù hợp công nghệ giữa các nước. 

Do người tiêu dùng và người sử dụng có thể là những xúc tác cho đổi mới 

bằng cách tạo ra cầu và giúp phổ biến đổi mới, nên vai trò của họ cũng ngày 

càng trở nên quan trọng hơn. Những chính sách người tiêu dùng và giáo dục 
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người tiêu dùng đóng vai trò thúc đẩy đổi mới trong các thị trường trọng điểm 

và tăng cường cạnh tranh. Những rào cản như gian lận trên Internet, thiếu giáo 

dục người tiêu dùng hoặc những rủi ro về an toàn sản phẩm có thể làm chậm sự 

đổi mới do ảnh hưởng đến lượng cầu và do đó, đòi hỏi phải được sự quan tâm 

của chính phủ.  

Những sáng kiến thúc đẩy giáo dục và nhận thức người tiêu dùng có thể 

giúp cải thiện tính minh bạch của thị trường và giúp người tiêu dùng phát triển 

những kỹ năng, kiến thức và sự tin tưởng cần thiết để cải thiện hiệu quả đầu ra 

của thị trường, từ đó khuyến khích đổi mới và tăng phúc lợi người tiêu dùng. 

Đây là một công cụ chính sách quan trọng giúp cải thiện trao đổi thông tin giữa 

người sử dụng và nhà phát triển. Để thực hiện một cách hiệu quả, những chiến 

lược giáo dục và nhận thức phải hướng vào giải quyết tình trạng mất cân đối 

thông tin trong giao dịch cá nhân; do đó nên tăng cường sự tham gia tích cực 

và quan trọng của người tiêu dùng nói chung.  

Cũng như các chính sách hướng cung, chính sách đổi mới hướng cầu là 

một khu vực quan trọng trong phát triển chính sách, nhưng cũng có rủi ro. 

Chẳng hạn, mua sắm công cho đổi mới có thể cản trở cạnh tranh, giảm tính 

minh bạch trong các thủ tục mua sắm, giảm giá trị đồng tiền và tăng gian lận 

trong khu vực công. Trong tất cả những trường hợp trên, chính sách chính phủ 

cần thận trọng cân nhắc kỹ lưỡng sự hợp lý và hiệu quả của những hoạt động 

chính sách. 

Ngược với những chính sách đổi mới hướng cung (trợ cấp NC&PT, v.v.), 

chính sách hướng cầu trong đa số trường hợp không thuộc thẩm quyền của các 

bộ “đổi mới” mà do các cơ quan chính phủ hoặc các bộ ngành chịu trách nhiệm 

quản lý như môi trường, tiêu dùng, năng lượng, CNTT-TT, y tế, quốc phòng và 

giao thông vận tải. Điều này đòi hỏi phải có sự phối hợp và gắn kết về chính 

sách giữa những nhà hoạch định. Trong nhiều trường hợp, chính sách hướng 

cầu có thể giúp thúc đẩy đổi mới tốt hơn nhờ tăng cường ưu đãi cho các doanh 

nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực đổi mới quan trọng, trong khi chính 

sách đổi mới hướng cung, ví dụ như chính sách đầu tư chính phủ cho NC&PT, 

lại tốt hơn trong việc thúc đẩy triệt để tiến bộ.  

2.5. Sáng tạo và ứng dụng tri thức 

Đổi mới đòi hỏi phải đầu tư vào các hạ tầng và mạng lưới hỗ trợ đổi mới, 
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cũng như trong NC&PT và tài sản vô hình khác, chính phủ đóng một vai trò 

quan trọng trong việc thúc đẩy khu vực công và tư đầu tư vào đổi mới. Đầu tư 

tư nhân có thể dưới mức tối ưu xã hội, chủ yếu là vì lợi nhuận không chắc chắn 

hoặc các nhà đổi mới không thể đạt được những lợi ích tối ưu của vốn đầu tư 

của họ. Trong các lĩnh vực như khoa học cơ bản, đầu tư tư nhân có thể hạn chế 

hoặc vắng bóng vì thời gian để có được kết quả hoặc vì thiếu khả năng ứng 

dụng trực tiếp cho ra các sản phẩm và dịch vụ.  

Nghiên cứu công là cần thiết cho hoạt động đổi mới mạnh mẽ 

Hệ thống nghiên cứu công có thể được định nghĩa như là các tổ chức phụ 

thuộc vào các loại hình hỗ trợ công cộng và thực hiện các nghiên cứu cơ bản và 

ứng dụng cũng như phát triển thực nghiệm. Các tổ chức này bao gồm các 

trường đại học nghiên cứu đẳng cấp thế giới, các trường đại học khu vực nhỏ, 

cao đẳng công nghệ, các bệnh viện công và phòng khám, phòng thí nghiệm 

nghiên cứu của chính phủ và các cơ quan chính phủ tham gia vào các hoạt 

động như quản lý, y tế, quốc phòng, dịch vụ văn hoá cũng như các trung tâm 

công nghệ và công viên khoa học. Một số tổ chức chủ yếu tham gia vào việc 

sáng tạo tri thức, một số tổ chức khác có nhiều quan hệ chặt chẽ với các công 

ty và đổi mới công nghiệp, còn có những tổ chức lại tham gia vào sản xuất 

hàng hoá công cộng, chẳng hạn như các tiêu chuẩn, dự báo thời tiết hoặc phát 

triển các phương pháp thử nghiệm. 

Hệ thống nghiên cứu công giữ nhiều vai trò trong hệ thống đổi mới bao 

gồm giáo dục, đào tạo, phát triển kỹ năng, giải quyết vấn đề, sáng tạo và phổ 

biến các kiến thức, phát triển các thiết bị mới, lưu trữ và truyền tải kiến thức. 

Họ chủ yếu thực hiện nghiên cứu khoa học "trên trời" (nghiên cứu khoa học mà 

chưa có ngay các ứng dụng thực tế) hoặc nghiên cứu cơ bản và thực hiện các 

hoạt động hỗ trợ đổi mới sáng tạo, chẳng hạn như công việc phát triển, chứng 

nhận, kiểm tra, giám sát và đo lường, tìm kiếm các ứng dụng mới của tri thức 

hiện có, tạo liên kết giữa các lĩnh vực khoa học và thiết lập các cơ sở tri thức 

đa ngành như ngân hàng gen và các bộ sưu tầm khoa học được đảm bảo chất 

lượng. Nghiên cứu công là một nguồn quan trọng tạo ra các đột phá khoa học 

và công nghệ dẫn tới những đổi mới sáng tạo chính. Các cơ sở nghiên cứu nào 

cũng có thể tìm ra được một khu vực để đổi mới, và các tổ chức nghiên cứu 

hoạt động như một nam châm thu hút các công ty công nghệ cao, hoặc là các 

công cụ NC&PT của các tập đoàn đa quốc gia.  
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Để mở rộng năng lực nghiên cứu khoa học và đổi mới của quốc gia, nhiều 

chính phủ đã tăng kinh phí cho nghiên cứu khu vực công. Trong khi GDP các 

nước tăng, thì tổng chi cho NC&PT công (tức là tổng của NC&PT đại học và 

NC&PT chính phủ) trong khu vực OECD vẫn gần như không đổi theo tỷ lệ 

trên GDP từ năm 1981 (0,62%) đến 2007 (0,63%). Kể từ đó đến nay, cuộc 

khủng hoảng tài chính đã dẫn đến việc đưa ra các gói kích thích kinh tế trong 

năm 2009 và nhiều quốc gia đã tăng chi tiêu NC&PT và đầu tư vào các công 

nghệ xanh. Các mức chi tiêu có thể thay đổi sau các gói kích thích kinh tế - 

nhưng bất kỳ sự suy giảm nào xuống dưới mức trước khủng khoảng đều có thể 

dẫn tới những hậu quả tiêu cực về dài hạn. 

Trong thập kỷ qua, chi tiêu công cho NC&PT đã tăng từ 159 tỷ USD lên 

207 tỷ USD, với phần lớn sự gia tăng cao hơn trong khu vực đại học. Trong 

khu vực OECD từ năm 2000 đến năm 2006, ngân sách cho NC&PT của chính 

phủ tăng bình quân 3,8% mỗi năm.  

Tại hầu hết các nước, các quỹ chính phủ cam kết dành cho NC&PT đã 

tăng trưởng với tốc độ bằng hoặc thậm chí cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP. 

Ngoài hỗ trợ trực tiếp, các chính phủ cũng tài trợ gián tiếp NC&PT của doanh 

nghiệp thông qua việc sử dụng các ưu đãi về thuế, một hình thức thay thế cho 

chi trực tiếp để đạt được mục tiêu chính sách của chính phủ. Chi phí của các 

khoản khấu trừ thuế thường không được đưa vào các hạng mục hỗ trợ NC&PT 

trong ngân sách chính phủ, mặc dù chúng có thể rất có ý nghĩa. 

Vai trò của khoa học trong đổi mới 

Phần lớn kiến thức khoa học của thế giới được sản sinh bởi các khu vực 

nghiên cứu hàn lâm và chính phủ, nói chung với sự hỗ trợ mạnh của chính phủ. 

Sự kết nối rộng lớn giữa khoa học và phát triển công nghệ và kinh tế là nhân tố 

căn bản cho hỗ trợ này. Tri thức được sản sinh từ nghiên cứu do nhà nước hỗ 

trợ có tính chất công cộng tốt và cũng cho phép doanh nhân và các công ty sở 

hữu một phần thông qua các quyền sở hữu trí tuệ. Do đó, các chính phủ từ lâu 

đã hỗ trợ đầu tư nghiên cứu công và truyền bá các tri thức được tạo ra trong 

toàn bộ nền kinh tế. Điều này đến nay vẫn đúng, mặc dù khoa học ngày càng 

chịu sức ép chứng minh sự đóng góp của mình cho tăng trưởng kinh tế và phúc 

lợi xã hội. 

Mục đích của đổi mới là để đáp ứng nhu cầu cá nhân và công cộng thông 

qua phát triển và thương mại hóa các sản phẩm, quy trình và dịch vụ mới. Để 
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làm như vậy thì thường phải dựa vào khoa học. Đồng thời, đổi mới cũng không 

nhất thiết phải luôn nhờ đến tri thức khoa học. Thật vậy, có đổi mới dựa trên 

một loạt các hoạt động ít gắn với khoa học mà chủ yếu gắn với nghiên cứu thị 

trường, phát triển kỹ thuật hoặc kinh doanh. Ví dụ, khảo sát dữ liệu của các 

công ty thường trích dẫn các nhà cung cấp và khách hàng/người sử dụng như là 

nguồn chính của sự đổi mới. Tuy nhiên, sự đổi mới không phải là một quá trình 

tuyến tính, và khoa học hay các nguồn khác của sự đổi mới nên được nhìn nhận 

như trong một liên kết đồng bộ.  

Trong 40 năm qua, nghiên cứu hàn lâm về đổi mới đã thách thức các quan 

điểm "tuyến tính" về đổi mới, theo đó khoa học cơ bản được biến thành các sản 

phẩm hoặc dịch vụ trên thị trường. Nhiều bằng chứng lý thuyết và thực nghiệm 

đã hỗ trợ cho mô hình chuỗi liên kết của mối quan hệ giữa khoa học và đổi mới 

trong đó "đổi mới không chỉ dựa trên khoa học, mà nhu cầu đổi mới sáng tạo 

còn thúc đẩy sáng tạo khoa học".  

Tuy nhiên, dù quan hệ giữa khoa học và đổi mới là phức tạp, thì vẫn thấy 

rõ là đổi mới sáng tạo, nhất là ở các lĩnh vực tiên phong, ngày càng phụ thuộc 

vào tiến bộ khoa học. Tiến bộ trong khoa học ngày càng quyết định những tiến 

bộ trong công nghệ, như được minh họa bằng sự phát triển trong công nghệ 

thông tin và truyền thông và gần đây là công nghệ sinh học và công nghệ nano, 

trong đó KH&CN liên kết với nhau. 

Sự liên kết ngày càng tăng giữa khoa học và đổi mới cũng giống với sự 

liên kết giữa nghiên cứu hàn lâm và nghiên cứu ứng dụng. Thật vậy, các 

nghiên cứu về mối liên kết khoa học - bằng sáng chế đều cho thấy mức độ 

đóng góp của khoa học cho đổi mới, đặc biệt trong các lĩnh vực đang nổi lên và 

phát triển nhanh như CNTT, y tế (dược phẩm và công nghệ sinh học) và công 

nghệ môi trường. 

Nghiên cứu công đối mặt với những thách thức và cải cách  

Các hệ thống nghiên cứu công quốc gia khác nhau rất lớn về hiệu quả của 

chúng trong sử dụng kinh phí để tạo ra các kết quả nghiên cứu, và nhiều quốc 

gia đang nỗ lực để cải cách nghiên cứu công nhằm tăng hiệu quả và đáp ứng 

các yêu cầu xã hội. Điều này là rất rõ trong bối cảnh tài chính công bị thắt chặt. 

Các viện nghiên cứu công đang ngày càng phải đối mặt với những thách thức 

của toàn cầu hóa, cạnh tranh, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, và yêu cầu 

cao hơn về chất lượng. Điều chỉnh những áp lực này đã dẫn đến những thay đổi 
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trong cơ cấu quản trị, các quy trình thiết lập ưu tiên và các cơ chế cấp kinh phí. 

Tuy các nước đã thực hiện cách tiếp cận khác nhau, phản ánh những đặc điểm 

của hệ thống khoa học của họ, nhưng xu hướng chung là: 

- Các nước đang cơ cấu lại các cơ chế tài trợ nghiên cứu công, một phần là 

để hỗ trợ kinh phí nghiên cứu đa ngành. Điều này thường liên quan đến thành 

lập hoặc cải tổ các hội đồng nghiên cứu hoặc các cơ quan tương tự có quan hệ 

hoạt động với các bộ và các cơ quan nghiên cứu. Nó cũng đã được thực hiện 

thông qua sự phối hợp tốt hơn giữa các cơ quan tài trợ và chính phủ và thông 

qua các quỹ để tạo ra các ưu đãi cho sự hợp tác liên ngành hoặc cho nghiên cứu 

trong các lĩnh vực ưu tiên nhất định. 

- Chính phủ cũng đang nghiên cứu thích ứng với cơ chế tài trợ của họ, ví 

dụ như bằng cách sử dụng nhiều hơn việc trao kinh phí dự án một cách cạnh 

tranh. Họ đang tìm cách khắc phục những cứng nhắc trong hệ thống nghiên 

cứu để tạo điều kiện cấp kinh phí nghiên cứu liên ngành và các lĩnh vực phản 

ánh những ưu tiên quốc gia, cũng như làm cho việc cấp kinh phí gắn chặt hơn 

với mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể. Họ cũng tìm cách thúc đẩy cạnh tranh nhiều 

hơn cho sinh viên và giảng viên. 

- Chú trọng hơn nữa vào chất lượng và tính phù hợp của các hoạt động 

nghiên cứu của các cơ quan và đóng góp của họ để nâng cao năng lực đổi mới 

của đất nước. Về vấn đề này, kinh phí được gắn với việc đánh giá hoạt động 

nghiên cứu của tổ chức 

- Việc thương mại hóa các kết quả nghiên cứu công thông qua cấp giấy 

phép, bằng sáng chế và tạo ra các doanh nghiệp spin-off tiếp tục được nhấn 

mạnh. 

- Tổ chức nghiên cứu công đang được khuyến khích đẩy mạnh hơn nữa 

các liên kết, đặc biệt là với ngành công nghiệp, với quốc tế, và với các "trung 

tâm xuất sắc" đã nổi lên mạnh mẽ.  

Làm thế nào những cải cách này ảnh hưởng đến hoạt động dài hạn và chức 

năng của các hệ thống nghiên cứu công là một vấn đề chính sách quan trọng, 

đóng góp vào đổi mới và cần phải đảm bảo tính bền vững lâu dài của những 

chính sách này. 

Như đã nói, chính sách vẫn tập trung vào tài trợ nghiên cứu công theo định 

hướng thương mại nhiều hơn. Các cơ chế chính sách bao gồm tăng cường sở 

hữu trí tuệ thông qua Đạo luật Bayh-Dole tại Mỹ và tương đương ở các nước 
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khác và thành lập các văn phòng chuyển giao công nghệ để thương mại hóa kết 

quả nghiên cứu của trường đại học. 

Tuy nhiên, động lực chính của nghiên cứu công là tài trợ và thực hiện 

nghiên cứu cơ bản thường có thời gian kéo dài và rủi ro cao, lợi nhuận không 

chắc chắn. Mặc dù doanh nghiệp đầu tư vào một số nghiên cứu cơ bản, nhưng 

họ vẫn tiếp tục dựa vào các hiệu ứng lan tỏa của tri thức và nghiên cứu công. 

Nhiều quốc gia hỗ trợ tăng cường truy cập vào dữ liệu nghiên cứu có được từ 

tài trợ công. Khoảng 58% các nghiên cứu cơ bản được thực hiện trong khu đại 

học và 22% trong khu vực nhà nước. Nghiên cứu cơ bản theo tỷ lệ phần trăm 

của GDP thường ổn định trong hai thập kỷ qua ở các nước OECD. Ví dụ Tại 

Mỹ, nghiên cứu cơ bản chiếm 0,45% GDP vào năm 1997 và 0,47% GDP năm 

2007. Tại Nhật Bản các số liệu tương ứng là 0,34% và 0,40%. 

Xác định ƣu tiên nghiên cứu trở nên phổ biến  

Xác định ưu tiên là một nhiệm vụ khó khăn đòi hỏi không chỉ có tầm nhìn 

chính trị và mục tiêu rõ ràng, mà còn các công cụ và một phương pháp luận 

khả thi để xác định, lựa chọn các chủ đề ưu tiên hoặc các công nghệ cụ thể. Ba 

hướng chính của quá trình xác định ưu tiên: 

- Các loại ưu tiên: ưu tiên theo chủ đề (khoa học, công nghệ, xã hội) hoặc 

các ưu tiên theo chức năng/tổng hợp; 

- Mức độ xác định ưu tiên (ưu tiên cấp quốc gia, ưu tiên cấp cơ quan, 

v.v.);  

- Bản chất của quá trình xác định ưu tiên (ví dụ như từ trên xuống/ dựa 

vào chuyên gia từ dưới lên, mức độ, cơ chế thực hiện, đánh giá).  

Xác định ưu tiên có thể có nhiều hình thức khác nhau. Ở cấp độ vĩ mô nó 

có thể được thể hiện trong các sách trắng của chính phủ, các chiến lược đổi 

mới quốc gia hoặc các kế hoạch KH&CN quốc gia. Ở cấp độ thực thi, các ưu 

tiên có thể được thể hiện thông qua các nhiệm vụ của các tổ chức, hoặc thông 

qua các cấu trúc linh hoạt hơn như các trung tâm xuất sắc. Các chính phủ đã 

ngày càng sử dụng các công cụ như các chương trình nghiên cứu và công nghệ, 

ký hợp đồng trên cơ sở thực hiện và quan hệ đối tác công-tư, cũng như nhiều 

cách linh hoạt hơn tạo ảnh hưởng đến kế hoạch nghiên cứu của các tổ chức 

nghiên cứu. Các công cụ cấp kinh phí cũng phục vụ cho điều chỉnh hoặc thiết 

lập các ưu tiên quốc gia. Chi tài chính cho khu vực công nghiệp của nghiên cứu 

công hoặc đối tác công - tư cũng có thể thay đổi hoặc xếp theo các ưu tiên công 
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cho các nghiên cứu với các chiến lược kinh doanh dài hạn cũng như ngắn hạn. 

Ngoài ra, còn có nhiều chiều hướng quốc tế quan trọng tác động đến xác 

định ưu tiên quốc gia. Trước hết, các ưu tiên nước ngoài ảnh hưởng đến việc 

xác định ưu tiên quốc gia cả trực tiếp và gián tiếp. Tác động trực tiếp nhất là 

thông qua cạnh tranh giữa các nhà khoa học để tạo tri thức mới. Sức mạnh 

trong sáng tạo tri thức của một quốc gia có thể ảnh hưởng đến định hướng 

chuyên môn hoá ở một nước khác với nguồn lực tài chính và trí tuệ khác nhau. 

Chi cho nghiên cứu ở nước ngoài của các công ty đa quốc gia hay các tổ chức 

nghiên cứu công cũng có thể ảnh hưởng gián tiếp đến các hướng nghiên cứu 

trong nước trong một khu vực nhất định.  

Các quỹ Cấu trúc và Quỹ Vùng của EU đã định hình theo hướng ưu tiên 

nghiên cứu tại các nước thành viên mới. Một chiều hướng quốc tế khác liên 

quan đến xác định các ưu tiên cho những thách thức khu vực hoặc toàn cầu 

hoặc các cơ sở hạ tầng nghiên cứu lớn, cần phải hợp tác quốc tế để cùng gánh 

vác chi phí phát triển cao. Việc tạo ra Khu vực Nghiên cứu châu Âu (ERA) đã 

tăng cường sự tập trung theo cách phối hợp tốt hơn các chương trình nghiên 

cứu quốc gia của các nước thành viên. Nó bao quát từ định nghĩa những ưu tiên 

đã được nhất trí như đề ra trong Chiến lược Lisbon và các Chương trình Khung 

châu Âu để thực hiện và giám sát hoặc đánh giá các chương trình quốc gia và 

chương trình chung. Thách thức trong việc xây dựng các ưu tiên cho hợp tác 

quốc tế là để cân bằng cách tiếp cận được điều phối với cách tiếp cận khác 

nhau theo từng loại nghiên cứu. Hơn nữa, các đặc điểm công nghệ khác nhau 

của các nước đối tác, sự cần thiết để thúc đẩy cả cạnh tranh và hợp tác giữa các 

nhóm nghiên cứu và giữa các sáng kiến nghiên cứu từ dưới lên và định hướng 

chiến lược từ trên xuống cũng cần được tính đến. 

Nhiều nước đã thiết lập và triển khai thực hiện các ưu tiên nghiên cứu và 

đang xây dựng trung tâm xuất sắc làm phương tiện để mang lại hiệu quả. Một 

mặt, các biện pháp này đang được sử dụng để giảm bớt khó khăn nguồn lực, 

mặt khác họ nhằm mục đích nâng cao chất lượng nghiên cứu, nâng cao kết quả 

đầu ra và tạo điều kiện hợp tác. Xu hướng này ngày càng tập trung kinh phí 

nghiên cứu công vào một số tổ chức nhất định, và các ưu tiên nghiên cứu 

thường tập trung vào các lĩnh vực khoa học và công nghệ cụ thể. Cho đến gần 

đây, các nước thường chọn cùng các lĩnh vực - thường là công nghệ sinh học, 

công nghệ thông tin và công nghệ nano; mà ít tập trung hơn vào các lĩnh vực 
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chuyên môn công nghệ quốc gia của mình, nhưng phạm vi ưu tiên nghiên cứu 

hiện đang mở rộng ở một số nước. 

Hiệu quả đạt được phụ thuộc vào các mục tiêu đặt ra và bản chất của lĩnh 

vực có liên quan của NC&PT. Ví dụ, khoa học nano và công nghệ nano cả hai 

đều là đa ngành và liên ngành và thường yêu cầu các cơ sở vật chất và chuyên 

môn trong một loạt các ngành. Tuy nhiên, hiệu quả mong muốn cũng có thể đạt 

được trong một phòng thí nghiệm, dự án hoặc bằng một hợp tác gồm một số ít 

cơ sở có chuyên môn và trang thiết bị bổ sung cho nhau. Hoặc, nó có thể đòi 

hỏi các tòa nhà mới, trang thiết bị hiện đại kèm theo số lượng lớn các chuyên 

gia nghiên cứu và nhân viên hỗ trợ. Với sự đa dạng đáng kể về cơ cấu công 

nghiệp quốc gia và các lĩnh vực công nghệ, việc xác định ưu tiên là một vấn đề 

quan trọng. Các nhà hoạch định chính sách cũng cần phải đảm bảo rằng khu 

vực nghiên cứu công vẫn giữ tính đa dạng đủ để đáp ứng yêu cầu tương lai 

trong hệ thống đổi mới. 

Việc cấp kinh phí nghiên cứu công đang thay đổi  

Kinh phí và các phương pháp được sử dụng để phân bổ nguồn lực là một 

yếu tố trung tâm của quản trị nghiên cứu công. Hai phương pháp phân bổ chính 

là cấp kinh phí theo tổ chức và theo dự án. Kinh phí theo tổ chức thường là 

khoản cấp “một cục” không theo các dự án hoặc chương trình cụ thể; cấp kinh 

phí dự án dựa vào chương trình hoặc dự án được phân cho một nhóm hoặc một 

cá nhân để thực hiện một hoạt động nghiên cứu được khống chế theo ngân 

sách, phạm vi và thời gian, thông thường trên cơ sở đề xuất dự án. Một khác 

biệt nữa là giữa cấp kinh phí cạnh tranh và không cạnh tranh có thể là tổ chức 

hoặc dựa trên dự án. Kinh phí cho tổ chức, bao gồm cơ sở hạ tầng, là rất quan 

trọng cho năng lực nghiên cứu dài hạn, trong khi kinh phí theo dự án được sử 

dụng để thúc đẩy cạnh tranh trong hệ thống nghiên cứu. Một trong những khía 

cạnh tích cực của tài chính ổn định là cho phép các nhà nghiên cứu làm theo 

những ý tưởng mới và tập trung vào nghiên cứu thuần tuý. Tuy nhiên, cũng nên 

lưu ý rằng việc cấp kinh phí theo tổ chức cũng có thể cạnh tranh. Các cơ chế 

cấp kinh phí có thể được sử dụng kết hợp để đối trọng những tác động tiêu cực 

của một loại cấp kinh phí duy nhất. 

Kinh phí theo dự án được sử dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia để tài trợ cho 

nghiên cứu trong các cơ sở giáo dục đại học. Mặc dù ít có số liệu về các nguồn 

tài trợ của các tổ chức chính phủ, nhưng kết quả sơ bộ từ nghiên cứu của 
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OECD năm 2008 cho biết thường là kinh phí theo dự án chiếm nhiều hơn. Cụ 

thể các nước như Bỉ, Ai-len, Hàn Quốc, Niu-Di-lân dành hơn 50% chi tiêu 

công để chi theo dự án. Nhưng ngược lại, tỷ lệ này ở Đức, Áo và Thuỵ Sỹ chỉ 

là 30%.  

Việc chuyển hướng sang cấp kinh phí cho nghiên cứu dựa trên dự án và 

cạnh tranh nhiều hơn làm tăng một số vấn đề cần được xem xét trong mối quan 

hệ với sự phát triển lâu dài của hệ thống nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Kinh 

phí cạnh tranh có thể dẫn đến nghiên cứu ngắn hạn, nếu cơ chế thẩm định và cơ 

cấu khuyến khích tập trung vào kết quả đầu ra mang tính định lượng và "ăn 

liền". Điều này có thể làm cho các nhà nghiên cứu miễn cưỡng tham gia vào 

các nghiên cứu không tạo ra kết quả nhanh chóng. Ngoài ra, bởi vì theo dự án 

tài trợ là cạnh tranh, kinh phí duy trì không được bảo đảm. Nếu theo dự án tài 

trợ có thời hạn ngắn, các nhà nghiên cứu có thể phải dành nhiều thời gian 

chuẩn bị ứng dụng thường xuyên hơn để đảm bảo tài trợ.  

Cấp kinh phí theo dự án cũng có thể ảnh hưởng đến việc đào tạo các nhà 

nghiên cứu. Một trong những chức năng chính của hệ thống nghiên cứu công là 

xây dựng năng lực và đào tạo nghiên cứu. Tuy nhiên, nghiên cứu tại Ôxtrâylia 

cho thấy rằng việc đưa vào các chỉ số thực hiện có thể có tác động vào giảng 

dạy. Một số học giả khuyến khích sinh viên nghiên cứu của mình tiến hành các 

dự án dễ dàng hơn để đảm bảo rằng nghiên cứu này được hoàn thành trong một 

thời gian ngắn 

Đánh giá về nghiên cứu công ngày càng đƣợc quan tâm  

Đánh giá về nghiên cứu được nhà nước tài trợ đã trở thành một mối quan 

tâm chính của các nhà hoạch định chính sách vì hai lý do chính. Trước tiên, 

yêu cầu ngày càng tăng đối với các chính sách phát triển dựa trên chứng cứ và 

đánh giá kết quả của đầu tư công. Chính xác hơn, các chính phủ ngày càng tìm 

cách xác định số tiền họ phải đầu tư vào khoa học, công nghệ và đổi mới, đầu 

tư vào đâu để gia tăng lợi ích xã hội, và làm thế nào để nâng cao chất lượng 

nghiên cứu. Lý tưởng nhất, đánh giá sẽ giúp xác định hiệu quả kinh tế của đầu 

tư công vào NC&PT và đổi mới, chẳng hạn như đóng góp vào tăng trưởng, và 

các tác động xã hội như y tế. Hơn nữa, các nhà hoạch định chính sách ngày 

càng muốn đầu tư công giúp ứng phó với những thách thức toàn cầu, như an 

ninh, năng lượng và biến đổi khí hậu. Thứ hai, yêu cầu về đánh giá đã được mở 

rộng bởi vì các nước OECD đã tăng đầu tư công vào NC&PT mặc dù bị hạn 
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chế về ngân sách. 

Do vậy, sự chú ý hướng vào những nỗ lực để điều tra mối quan hệ giữa 

kinh phí đầu vào và hàng loạt các kết quả có thể. Tuy nhiên, rất khó để xác 

định và đo lường các tác động khác nhau của NC&PT công và những thách 

thức quan trọng nhất được thảo luận nhiều là: quan hệ nhân - quả (không dễ 

chứng minh mối quan hệ giữa phí đầu vào và kết quả đầu ra); các đặc điểm 

chuyên biệt của ngành (mỗi ngành đều có đầu ra và người dùng khác nhau, nên 

khó phát triển một khung duy nhất để đánh giá); đa lợi ích (nghiên cứu cơ bản 

có nhiều tác động không dễ dàng xác định được); xác định người sử dụng (khó 

và tốn kém để xác định người hưởng lợi từ kết quả nghiên cứu, nhất là nghiên 

cứu cơ bản); các cơ chế chuyển giao phức tạp (khó xác định mọi cơ chế chuyển 

giao kết quả nghiên cứu cho xã hội, mặc dù đã có những cơ chế chuyển giao 

kết quả giữa trường đại học và doanh nghiệp)…   

Sáng tạo tri thức là một quá trình tích lũy thường đòi hỏi thời gian rất dài 

giữa khám phá và ứng dụng. Các chính sách nghiên cứu công do đó phải có 

một tầm nhìn dài hạn để đảm bảo rằng hệ thống có thể đóng góp vào tăng 

trưởng kinh tế tương lai, tiến bộ công nghệ và phát triển bền vững. Đặc biệt, 

khu vực nghiên cứu công có vai trò quan trọng về hiểu biết và phát triển các 

giải pháp cho các thách thức toàn cầu liên quan đến môi trường, sức khỏe và 

năng lượng. Hơn nữa, vì các cơ quan nghiên cứu công đóng nhiều vai trò trong 

nền kinh tế tri thức, nên họ không thể tập trung vào nhu cầu một chiều hay 

ngắn hạn. 

Hạ tầng tri thức hỗ trợ đổi mới  

Cơ sở hạ tầng có nhiều dạng và là một bổ sung quan trọng cho nghiên cứu. 

Về cơ bản, cơ sở hạ tầng nghiên cứu gồm đường giao thông và truyền thông, 

đặc biệt là xung quanh các cụm hoặc các trung tâm công nghệ. Kinh phí công 

cần giữ ổn định đối với các cơ sở hạ tầng chuyên biệt hơn - năng lực khoa học 

cơ bản cho mục đích công cộng, chẳng hạn như dự báo, ứng phó với dịch bệnh 

y tế, hỗ trợ chính sách, thư viện và cơ sở dữ liệu. Chính sách và kinh phí công 

cần thiết để cung cấp một cơ sở hạ tầng hiệu quả cũng như khả năng nối mạng 

tốt cho khoa học để đáp ứng nhu cầu công cộng, và nhiều quốc gia đã đưa ra hỗ 

trợ cho cơ sở hạ tầng giúp thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các gói kích thích 

kinh tế của họ. 

Cơ sở hạ tầng KH&CN và các nền công nghệ được xây dựng xung quanh 



 
  

141 

các công nghệ mục đích chung (General purpose technologies- GPT) cũng rất 

quan trọng cho đổi mới sáng tạo. GPT được định nghĩa là những công nghệ 

phổ biến, có tác động năng suất rộng đối với một loạt các ngành công nghiệp, 

thể hiện sự tiến bộ và tăng năng suất cùng chi phí giảm liên tục trong ngành 

công nghiệp, và kích thích đổi mới quy trình và sản phẩm trong những lĩnh vực 

ứng dụng. GPT thường kéo theo các hiệu ứng phụ để đổi mới đáng kể trong 

các ứng dụng bằng cách giảm chi phí và thay đổi cấu trúc chi phí theo địa lý, 

bằng cách tạo điều kiện quan trọng thay đổi tổ chức, thay đổi quy mô nền kinh 

tế và tạo điều kiện trao đổi thông tin. GPT bao gồm CNTT-TT, công nghệ sinh 

học và công nghệ nano. CNTT-TT đóng một vai trò nổi bật trong đổi mới sáng 

tạo, nhưng các GPT khác, chẳng hạn như công nghệ sinh học và công nghệ 

nano có tầm quan trọng ngày càng tăng. 

CNTT-TT hỗ trợ đổi mới 

Internet, được tăng cường với kết nối băng thông rộng tốc độ cao, làm 

tăng đáng kể chức năng của CNTT-TT và đã tạo ra một nền tảng cho sự đổi 

mới trên toàn bộ nền kinh tế và xã hội. Ngày nay, các mạng lưới truyền thông 

hỗ trợ đổi mới trong nền kinh tế nhiều như các mạng lưới điện và vận tải từng 

thúc đẩy đổi mới trong quá khứ. Đổi mới trong tương lai trong nhiều lĩnh vực 

sẽ được liên kết với sự tồn tại của các mạng lưới dữ liệu cạnh tranh tốc độ cao 

và các ứng dụng mới mà chúng hỗ trợ. Tuy nhiên, để khai thác hết tiềm năng 

của công nghệ mạng mới, thị trường sẽ yêu cầu chúng phải phổ quát, hoặc gần 

như phổ quát, và tiềm năng của các mạng chỉ có khả năng đạt được đầy đủ nếu 

các thị trường cạnh tranh một cách hiệu quả và có sự bao quát hợp lý hầu hết 

các khu vực địa lý. 

Phần mềm đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo khả năng đóng góp 

mạnh mẽ của CNTT-TT vào đổi mới. Các quy trình tăng cường hiệu quả và đổi 

mới cơ cấu, chẳng hạn như quản lý chuỗi cung ứng hoặc thương mại điện tử, 

đã được thực hiện bởi các hệ thống phần mềm mới sáng tạo. Khi công nghệ 

truyền thông tiếp tục hội tụ trên những nền tảng điện tử khác nhau và mạng 

không dây, thì những cơ hội mới cho đổi mới các phần mềm liên tục được tạo 

ra. Đặc biệt trong trường hợp  các ngành công nghiệp trong đó phần mềm 

nhúng đóng một vai trò nổi bật và hữu ích như ôtô, robot, điện thoại di động, 

đồ dùng gia đình, v.v, hoặc dẫn đến những đổi mới quy trình hoặc tổ chức 

trong các ngành khác. Nhiều dịch vụ sáng tạo gắn với băng thông rộng đang 
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xuất hiện trong các lĩnh vực điện, y tế, vận tải và giáo dục. 

Trong lĩnh vực điện năng, phần cứng và phần mềm CNTT-TT và các 

mạng dữ liệu có thể phục vụ như là nền tảng mới của mạng lưới điện mới và 

thông minh. Người tiêu dùng có thể có một tầm nhìn về tổng thể cung cầu và 

mức tiêu thụ điện của họ trong thời gian thực và vì thế điều chỉnh tiêu dùng của 

mình dựa trên các tín hiệu giá. Đối với các nhà cung cấp điện, lưới điện thông 

minh cho phép các nhà khai thác ổn định nhu cầu bằng cách theo dõi và tác 

động đến tiêu thụ trong thời gian thực hoặc thông qua các can thiệp kỹ thuật, 

giá cả biến đổi dựa trên nhu cầu. 

CNTT-TT cũng có thể tạo điều kiện sản xuất năng lượng từ các nguồn tái 

tạo, quản lý truyền tải thông minh, lưu trữ điện hiệu quả và hạ tầng xe điện có 

quy mô lớn. Việc áp dụng CNTT-TT trong ngành y tế ngày càng được xem 

như là một phần của quá trình hiện đại hoá việc chăm sóc sức khỏe. Nhiều dự 

đoán cho rằng điều này sẽ dẫn đến nâng cao chất lượng, độ an toàn cho người 

bệnh cũng như hiệu quả hơn (phù hợp, sẵn có và ít lãng phí). CNTT-TT có thể 

giúp cải thiện chăm sóc ban đầu, thường bằng cách nâng cao việc quản lý các 

bệnh phổ biến mãn tính như tiểu đường hoặc bệnh tim, đó là những bệnh 

phòng ngừa được. Trong khu vực có dân số nông thôn lớn hoặc vùng xa, băng 

thông rộng cho phép tăng cường sử dụng y học từ xa để khắc phục tình trạng 

thiếu bác sĩ và cải thiện việc tiếp cận chăm sóc. Điều này đặc biệt quan trọng 

khi mà tỷ lệ phần trăm dân số trên 65 tuổi tăng lên đáng kể. 

CNTT-TT cũng làm tăng đáng kể sự an toàn của chăm sóc y tế bằng cách 

cải thiện các hoạt động của nhân viên lâm sàng và quy trình công việc và hỗ trợ 

cho bệnh nhân. Hồ sơ sức khỏe điện tử có thể làm cho thông tin y tế về bệnh 

nhân luôn có sẵn và có thể được sử dụng để theo dõi những tác động của dịch 

bệnh và phương pháp điều trị trên bệnh nhân theo thời gian và để phát hiện và 

ngăn chặn các lỗi dùng thuốc. 

Các nhà lập kế hoạch vận tải đang rất vất vả để hiểu được các luồng giao 

thông vì không có đủ phương tiện mạnh mẽ để thu thập dữ liệu giao thông, 

phân tích và lập mô hình trong thời gian thực để giúp người đi điều chỉnh tuyến 

đi của họ. Mạng băng thông rộng và sự tiếp cận với các nguồn tài nguyên mà 

họ cung cấp có thể hình thành một nền tảng cho việc thu thập và cung cấp 

thông tin giao thông kịp thời. Thông tin này, cung cấp cho hệ thống kiểm soát 

giao thông và người đi đường để hỗ trợ quy hoạch tuyến có thể giúp giảm ùn 
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tắc giao thông, tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn và giúp người dùng tránh tai nạn. 

Ngoài ra, hệ thống cơ sở hạ tầng thông minh có thể được sử dụng để đo 

cường độ và luồng giao thông và điều khiển đèn giao thông. Nhiều ví dụ khác 

của CNTT-TT cho xe thông minh bao gồm: i) các hệ thống tàu điện ngầm sử 

dụng cảm biến để kiểm soát tốc độ và vị trí của tàu cũng như các điểm đỗ; ii) 

các xe buýt biết cửa mở hay không, và iii) xe ô tô với các hệ thống nhúng cho 

phép lái xe tiết kiệm nhiên liệu hoặc với các hệ thống cho liên lạc xe với xe. 

CNTT-TT cũng tác động đáng kể tới giáo dục và học tập điện tử bằng 

cách cải thiện việc truy cập vào tài nguyên số; khuyến khích truyền thông giữa 

các trường học, giáo viên và học sinh; thúc đẩy giáo dục nghề nghiệp cho giáo 

viên và liên kết các địa phương, khu vực và cơ sở dữ liệu quốc gia cho các mục 

đích hành chính, giám sát. Các mạng băng rộng tốc độ cao cũng ảnh hưởng đến 

các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Băng thông rộng đã trở thành hệ thống phân 

phối hàng đầu cho các ngành công nghiệp báo chí, âm nhạc và video. Nói 

chung, mạng băng thông rộng tốc độ cao cũng là nền tảng của sự đổi mới trong 

điện toán đám mây và điện toán lưới tập trung một cách hiệu quả sức mạnh 

tính toán và các tài nguyên trên Internet và cho phép mở rộng nhanh chóng  các 

dịch vụ trong các lĩnh vực như giao thông và giáo dục. 

Tuy nhiên, quá trình thực hiện CNTT-TT là phức tạp và tốn kém. Ở mỗi 

giai đoạn của việc thực hiện/thích nghi/chu kỳ sử dụng, các yếu tố xã hội và 

kinh tế có thể phá vỡ quá trình. Chính phủ cần có hành động  để vượt qua các 

rào cản, như cung cấp động lực cho các dự án thông qua các ưu đãi đã được 

xác định nhằm vào các ưu tiên công cộng rõ ràng với các lợi ích rõ ràng. Chính 

phủ cũng giữ vị trí trung tâm trong sự phát triển và thực thi các khung chính 

sách và an ninh nhất quán và đáng tin cậy cần thiết để tạo lập niềm tin của công 

chúng ở mức độ cao và sự tin tưởng cần thiết để khuyến khích áp dụng rộng rãi 

CNTT-TT. 

Phát triển băng thông rộng và đổi mới: vai trò của chính phủ  

Đổi mới phát triển mạnh trên những nền tảng mở với băng thông rộng cho 

các ứng dụng. Chính phủ nên thúc đẩy các công nghệ mạng và cấu trúc liên 

kết, tạo ra những cơ hội để cạnh tranh, cung cấp khả năng cao nhất cho đổi mới 

và có thể cung cấp băng thông cao nhất trong tương lai. Các nhà hoạch định 

chính sách và các nhà lập kế hoạch mạng lưới nên tập trung vào phát triển một 

nền tảng băng thông rộng hỗ trợ một cách dễ dàng nâng cao năng lực phù hợp 
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với nhu cầu băng thông rộng của các ứng dụng mới khi chúng xuất hiện. . 

CNTT-TT đã trở thành một “kho chứa thông tin” của thế giới, tạo điều 

kiện phối hợp và hợp tác, cung cấp các cách thức mới để phổ biến thông tin (ví 

dụ như thông qua các trang web, các công cụ mạng xã hội và thế giới ảo, và 

các kho truy cập mở mới cho các dữ liệu khoa học và công nghệ). Chi phí thấp 

và tính phổ biến của nó ngày càng thể hiện một sự thay đổi đối với đổi mới 

sáng tạo cả về nơi thực hiện cũng như những người tham gia đổi mới sáng tạo. 

Phát huy khả năng mở rộng của Internet 

Internet đã khá thành công trong việc mở rộng quy mô từ một cộng đồng 

nhỏ của những nhà kỹ thuật để trở thành một mạng lưới toàn cầu hỗ trợ hơn 

một tỷ người sử dụng. Do là một nền tảng hiệu quả để giao tiếp và đổi mới 

sáng tạo, nên nó thu hút số lượng người dùng ngày càng tăng (và kéo theo sự 

gia tăng các thiết bị của họ). Các thiết bị như thiết bị cầm tay và các thiết bị IP 

tích hợp với các tiện ích sử dụng Internet ngày càng tăng và cần các địa chỉ 

riêng. Tuy nhiên, số lượng địa chỉ  trong hệ thống hiện tại (IPv4) đang cạn dần 

và dự kiến sẽ hết vào tháng 12/2011. 

Nếu kết nối một thiết bị hoặc máy tính với Internet trở nên khó khăn và 

tốn kém hơn và nếu những người dùng mới không thể dễ dàng tiếp cận những 

tiện ích từ Internet, thì sự đổi mới có khả năng bị ảnh hưởng. IPv6 là một phiên 

bản mới hơn của giao thức Internet, nó mở rộng các địa chỉ có sẵn, nhưng việc 

triển khai còn chậm. Trong trường hợp thiếu cạnh tranh-ngoài rủi ro trong 

tương lai-hoặc thiếu nhu cầu của khách hàng, thì việc đầu tư các dịch vụ cung 

cấp hoạt động trong một môi trường thương mại trở nên khó khăn. Do vậy, các 

chính phủ có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang IPv6 

bằng cách:  

- làm gương và thể hiện cam kết ứng dụng của chính phủ;  

- cùng với khu vực tư nhân và các bên liên quan khác tăng cường giáo dục 

và nâng cao nhận thức và giảm tắc nghẽn mạng;  

- theo đuổi hợp tác quốc tế và giám sát việc triển khai IPv6; và  

- xem xét việc áp dụng các giải pháp truyền thống tốt khác mà có thể tạo 

thuận lợi cho quá trình chuyển đổi. 

Hạ tầng cho khoa học sự sống  

Sự kỳ vọng đặt vào các nghiên cứu về bộ gen và ứng dụng các kỹ thuật 
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tính toán làm phong phú nguồn dữ liệu trong lĩnh vực khoa học này. Nó làm 

tăng nhu cầu cần phải có một cơ sở hạ tầng mạnh và đa dạng, bao gồm: 

- Các cơ sở dữ liệu nghiên cứu di truyền và các ngân hàng sinh học con 

người: tiếp cận dữ liệu gen người chất lượng cao và các mẫu mô người đang là 

trung tâm trong nghiên cứu lâm sàng hiện đại. Điều này phải được cân đối 

bằng kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và giám sát thận trọng bí mật riêng tư 

của bệnh nhân. Một số quốc gia/khu vực đã phát triển quy mô lớn các ngân 

hàng sinh học con người và OECD đã có công trong việc phát triển các nguyên 

tắc và thực hành quản lý tốt nhất các ngân hàng này. 

- Các trung tâm tài nguyên sinh học: các tài nguyên sinh học (vi khuẩn, 

thực vật, các dòng tế bào của con người, v.v.) cung cấp một nền tảng quan 

trọng cho nghiên cứu khoa học sự sống. Một sáng kiến của OECD đã phát triển 

các quy trình thực hành tốt nhất để bảo đảm chất lượng các nguồn tài nguyên 

đó và để bảo đảm việc bảo mật trong trao đổi chúng. Chính phủ Đức đã dẫn 

đầu trong việc tài trợ một mạng lưới toàn cầu của các trung tâm lưu trữ và trao 

đổi các tài nguyên đó và đáp ứng các quy trình thực hành tốt nhất của OECD. 

- Tập đoàn SNP (SNPs consortium): các SNP (đa hình di truyền dựa trên 

nucleotide đơn lẻ (Single Nucleotide Polymorphisms) là một trong những công 

cụ có giá trị nhất để liên kết di truyền của các cá nhân với sự phát bệnh và điều 

trị bệnh. Do đó chúng giữ một vai trò thiết yếu trong việc phát triển thuốc. Tập 

đoàn SNP được thành lập, trên cơ sở phi lợi nhuận, từ khu vực công nghiệp và 

khu vực công nhằm xây dựng dữ liệu nghiên cứu và cung cấp truy cập đơn 

giản và nhanh chóng đến nguồn tri thức này. 

Những công nghệ tiên tiến đang hội tụ 

Sự phức tạp ngày càng tăng của một số đổi mới công nghệ và sự tiến triển 

theo hướng đưa các sản phẩm ra thị trường dựa trên sự hội tụ của các công 

nghệ khác nhau như CNTT-TT, công nghệ khoa học sự sống và công nghệ 

nano đã được đi kèm với sự nổi lên của các "nền công nghệ". Nói chung, đây là 

những lĩnh vực ở những ranh giới công nghệ khác nhau tạo cơ sở cho một loạt 

các sản phẩm và quy trình mới. 

Trong công nghệ sinh học, các nền đang phát triển xung quanh các công 

cụ nghiên cứu để thử nghiệm di truyền phân tử, phát triển thuốc và các ứng 

dụng khác trong công nghệ sinh học công nghiệp. Các nền CNTT-TT đang 

ngày càng trở nên gắn bó với các nền khoa học sự sống trong di truyền học và 
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sinh học tổng hợp. Một số dự án cơ sở hạ tầng như vậy đang tạo ra cơ chế hợp 

tác mới để chia sẻ và dễ dàng truy cập vào các kho sở hữu trí tuệ, trong khi vẫn 

đảm bảo được thu nhập thỏa đáng cho chủ sở hữu.  

Sự phát triển của các nền tảng như vậy mở ra cơ hội cho đổi mới sáng tạo 

nhưng cũng xuất hiện những thách thức. Sau các nền sẽ là tiêu chuẩn hóa, có 

thể có tác động không chắc chắn lên phát triển của các công nghệ thay thế.  

Theo nhiều nhà phân tích, công nghệ nano có thể dẫn đến những tiến bộ 

hơn nữa trong cả CNTT-TT và công nghệ sinh học khi nó tiếp tục đan xen và 

thậm chí hội tụ với các lĩnh vực này. Những ví dụ về các lĩnh vực hội tụ bao 

gồm điện tử nano (ADN hoặc tính toán lượng tử, sinh học phân tử cho các ứng 

dụng điện tử và lưu trữ dữ liệu) và nhiều ứng dụng liên quan đến chăm sóc sức 

khỏe như các hệ thống phân phối thuốc, các động cơ sinh học phân tử, cảm 

biến và các kiểu chẩn đoán mới hiệu quả. Những phát triển hội tụ này có thể 

dẫn đến sự hợp nhất một phần của công nghệ nano, công nghệ sinh học, 

CNTT-TT và khoa học nhận thức. 

Kết hợp nghiên cứu CNTT-TT với các ngành khoa học và các ứng dụng 

khác mở ra những khả năng mới, chẳng hạn như đánh dấu sinh học 

(biomarkers) và cảm biến sinh học nhờ CNTT-TT nhằm cải thiện chẩn đoán y 

tế, các giao diện não-máy tính để vận hành máy tính và các ứng dụng khác 

thông qua hoạt động của não, máy tính sinh học sử dụng tế bào sống để xử lý 

thông tin, mật mã lượng tử cho an ninh mạng Internet. Những tiến bộ về năng 

lực tính toán đã tác động sâu sắc đến khoa học sự sống ở mọi giai đoạn của 

chuỗi giá trị. Nếu không có CNTT-TT, thì việc giải trình tự bộ gen người đầu 

tiên, cùng với giải trình tự các bộ gen khác của thực vật, động vật, vi khuẩn và 

vi-rút, sẽ không thể thực hiện được. Trên thực tế, mối quan hệ khăng khít giữa 

công nghệ sinh học và CNTT-TT đã nâng cao lĩnh vực tin - sinh học. 

Thúc đẩy các dòng tri thức: vai trò của mạng lưới và thị trường  

Sáng tạo tri thức và ứng dụng nó là rất quan trọng đối với năng lực của các 

công ty và quốc gia để phát triển trong nền kinh tế toàn cầu cạnh tranh ngày 

càng cao. Đầu tư vào sáng tạo tri thức và làm cho nó phổ biến là rất cần thiết 

để tạo ra việc làm thu nhập cao và tăng năng suất. Tri thức là nguồn lực của sự 

tăng trưởng bền vững tương lai, không thể bị cạn kiệt và thường không cạnh 

tranh. Không giống như bất kỳ yếu tố sản xuất nào, tri thức có thể được sử 

dụng bởi nhiều công ty và các quốc gia ở cùng thời điểm để thúc đẩy tăng 
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trưởng kinh tế bền vững. 

Tri thức là sở hữu độc quyền khi được kiểm soát bởi một hoặc nhiều bên 

có thể loại trừ những người khác truy cập hoặc sử dụng nó. Tri thức là không 

sở hữu độc quyền khi nó có thể được truy cập không hạn chế với chi phí thấp 

hoặc miễn phí. Cơ chế sở hữu độc quyền thường được gắn liền với sở hữu trí 

tuệ để bù đắp cho các chi phí sản xuất tri thức thông qua việc chuyển giao tri 

thức hoặc marketing một sản phẩm hay dịch vụ dựa trên tri thức đó. Cơ chế 

không độc quyền sở hữu đòi hỏi sự bù đắp các chi phí một cách gián tiếp (bằng 

thuế, tài trợ hoặc bất kỳ loại đóng góp miễn phí nào).  

Sự lƣu thông của tri thức: sáng tạo và thực hiện các ý tƣởng  

Sự lưu thông của tri thức là cần thiết cho đổi mới. Các ý tưởng mới nổi lên 

từ sự kết hợp của kiến thức hiện có từ các nguồn khác nhau. Lưu thông tri thức 

tạo nên sự đối chọi, hoà nhập, thử nghiệm và hoàn  thiện các ý tưởng, để chia 

sẻ và khai thác các nguồn dữ liệu, và để chuyển giao tri thức cơ bản trong 

những bối cảnh mà nó có thể được phát triển và áp dụng. Nó cho phép các nhà 

sáng tạo tri thức chuyên môn hoá trong các lĩnh vực riêng của họ, đạt hiệu quả 

nhờ chuyên môn hóa, quy mô kinh tế và học tập.  

Sự lưu thông tri thức cũng rất cần thiết để tăng năng suất. Năng suất tại 

các công ty gia tăng thông qua việc áp dụng các kiến thức từ những nơi khác. 

Nhiều sản phẩm mới, đặc biệt là các sản phẩm phức tạp như điện thoại di động, 

xe hơi, đòi hỏi các cấu thành dựa trên tri thức từ sáng chế được thực hiện ở 

những nơi khác. Một số công ty giỏi trong sáng chế nhưng không có lợi thế so 

sánh trong việc thực hiện sáng chế của họ, và ngược lại. Điều này một lần nữa 

đòi hỏi sự lưu thông của tri thức. 

Lưu thông tri thức đóng một vai trò quan trọng trong tổ chức đổi mới được 

gọi là đổi mới mở. Đổi mới mở thường bao gồm các quan hệ đối tác với bên 

ngoài (các liên minh, liên doanh, v.v.) và mua/bán tri thức (NC&PT theo hợp 

đồng, mua sắm, cấp giấy phép). Nó cũng ngày càng phổ biến thông qua hoạt 

động đầu tư vốn mạo hiểm (đầu tư cổ phần tại các công ty spin-off của các 

trường đại học hoặc trong các quỹ đầu tư vốn mạo hiểm). Các công ty cũng sử 

dụng vốn mạo hiểm để tìm các đối tác bên ngoài để thương mại hóa các sáng 

chế không được sử dụng trong nội bộ. 

Các nghiên cứu cho thấy rằng việc lưu thông tri thức đã tăng lên theo thời 

gian. Ví dụ, dữ liệu về thương mại công nghệ bao gồm chuyển giao kỹ thuật 
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(thông qua bằng sáng chế và giấy phép, tiết lộ bí quyết); chuyển giao (bán, cấp 

phép, nhượng quyền thương mại) các thiết kế, thương hiệu và các mẫu; các 

dịch vụ có nội dung kỹ thuật, bao gồm cả nghiên cứu kỹ thuật và công nghệ, 

cũng như hỗ trợ kỹ thuật; và NC&PT công nghiệp. Lưu thông công nghệ (được 

tính là giá trị trung bình của tiền mua và tiền bán công nghệ) ở các nước OECD 

đã tăng từ 0,4% của GDP năm 1997 lên hơn 0,6% năm 2007, tăng 50% trong 

chuyển giao tri thức quốc tế được ghi nhận. Các sáng chế đồng tác giả quốc tế 

cũng gia tăng, là kết quả của sự hợp tác giữa các nhà nghiên cứu của cùng một 

doanh nghiệp ở các nước khác nhau. Tỷ lệ trung bình của các ứng dụng bằng 

sáng chế theo Hiệp ước PCT liên quan đến sự hợp tác quốc tế sáng chế tăng từ 

7% năm 1997-1999 lên 7,3% trong năm 2005-07. 

Vai trò của sở hữu trí tuệ  

Sở hữu trí tuệ là các sở hữu hợp pháp về sử dụng tài sản trí tuệ cho các cá 

nhân, các công ty, trường đại học hoặc chủ thể khác. Chúng bao gồm các bằng 

sáng chế (đối với phát minh), quyền tác giả (đối với vật chất như phần mềm, 

văn bản hoặc tác phẩm nghệ thuật), thiết kế và nhãn hiệu hàng hoá (đối với 

nhãn hiệu, biểu tượng, v.v.) Những quyền này không đồng nhất về nội dung và 

mục đích của chúng. Tuy nhiên tất cả chúng đều dựa trên giả định rằng thị 

trường độc quyền có khả năng có thể cung cấp cho chủ sở hữu doanh thu cao 

hơn thị trường cạnh tranh và do đó khuyến khích đầu tư xây dựng các tài sản 

tương ứng. Do đó sở hữu trí tuệ tạo ra sự cân bằng giữa hiệu quả tĩnh (thuần 

cạnh tranh làm giảm giá) và hiệu quả động (cho ưu đãi để đầu tư, đặc biệt là 

trong đổi mới sáng tạo). Việc quản lý đúng đắn sự cân bằng này là điểm cốt lõi 

của chính sách sở hữu trí tuệ. 

Bằng sáng chế đem lại cho chủ sở hữu của nó một loạt độc quyền đối với 

sáng chế (một sản phẩm hoặc quy trình là mới, liên quan đến trình độ sáng tạo 

và có khả năng áp dụng công nghiệp) được xác lập bởi "tuyên bố" được mô tả 

trong tài liệu bằng sáng chế. Sự bảo vệ bằng pháp luật đem lại cho chủ sở hữu 

quyền để loại trừ những người khác làm, sử dụng, bán, chào bán, nhập khẩu 

các sáng chế được cấp bằng trong thời hạn của bằng sáng chế, thường là 20 

năm kể từ ngày nộp đơn, ở trong nước hoặc các nước bảo vệ. Những quyền này 

cung cấp cho người có bằng sáng chế một lợi thế cạnh tranh. 

Bằng sáng chế cũng phục vụ để phổ biến tri thức về các sáng chế được bảo 

vệ. Quyền được cấp theo các điều kiện công bố: các nội dung của sáng chế 
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phải được công bố công khai theo cách cho phép nó được hiểu và thực hiện bởi 

"người có kỹ năng trong lĩnh vực đó". Do đó các thư viện và cơ sở dữ liệu về 

bằng sáng chế là một nguồn chính của thông tin công nghệ rộng rãi và tự do 

truy cập. Ngoài ra, bằng cách đưa ra một đảm bảo pháp lý cho người chủ sở 

hữu nó rằng không dễ dàng bị tước sáng chế, đồng thời khuyến khích chủ sở 

hữu sáng chế đưa ra thị trường thay vì giữ bí mật. Do đó bằng sáng chế không 

nên chỉ được xem như là cung cấp độc quyền cho sản phẩm và quy trình, mà 

còn là khuyến khích việc phổ biến tri thức. 

Nhiều điều tra đã chỉ ra rằng các bằng sáng chế được sử dụng rộng rãi 

trong các ngành công nghiệp công nghệ cao: trong ngành công nghiệp dược 

phẩm chúng đảm bảo độc quyền đối với thuốc, và trong ngành công nghiệp 

CNTT-TT chúng được sử dụng bởi các công ty để chia sẻ công nghệ thông qua 

việc cấp phép và cấp phép chéo. Một nghiên cứu của OECD dựa trên cuộc 

khảo sát đổi mới cho thấy sự gia tăng tỷ lệ của các công ty được cấp bằng sáng 

chế thực sự cũng sẽ làm tăng tỷ lệ doanh nghiệp đổi mới, mặc dù ở mức độ 

khác nhau giữa các quốc gia và trên toàn ngành công nghiệp. 

Bằng sáng chế đặc biệt quan trọng đối với các công ty khởi nghiệp nhỏ và 

mới, vốn không có các phương tiện khác để bảo vệ các phát minh của họ, 

không giống như các công ty lớn đã có cơ sở sản xuất, mạng lưới phân phối, 

một thương hiệu… cung cấp cho họ một số bảo vệ trên thực tế. Bằng cách bảo 

vệ người mới vào thị trường chống lại đối thủ lớn đã gia nhập thị trường, bằng 

sáng chế trong trường hợp như vậy có thể cho phép chủ sở hữu bước vào các 

thị trường mới và do đó thúc đẩy cạnh tranh năng động. Việc “đánh đổi” theo 

truyền thống giữa hiệu quả tĩnh và động không hoàn toàn đúng, khi bằng sáng 

chế có thể trong một số trường hợp phục vụ cho cả hai hiệu quả tĩnh và động 

(những người đã có mặt trên thị trường sẽ cố giảm giá để cản trở người mới gia 

nhập: chiến lược này đã được chứng minh, ví dụ như trong thị trường phần 

mềm). 

Từ đầu những năm 1980 đến năm 2000, luật pháp về bằng sáng chế đã 

được tăng cường trên toàn thế giới. Các bước thực hiện bao gồm việc lập ra các 

tòa án chuyên ngành để đấu tranh với xâm phạm các sáng chế có hiệu lực; gia 

tăng bồi thường thiệt hại cho người cho chủ sở hữu bằng sáng chế trong trường 

hợp vi phạm… được thực hiện trong một số quốc gia (ví dụ như sáng chế về di 

truyền, sáng chế phần mềm và các phương thức kinh doanh). Một bước quan 
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trọng đặc biệt là việc ký kết thỏa thuận TRIPS năm 1994, trong đó các tiêu 

chuẩn chung được thiết lập cho các luật sáng chế trong tất cả các quốc gia ký 

kết. Điều này có nghĩa là có sự tăng cường của luật pháp về sáng chế ở hầu hết 

các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển, và lần đầu tiên đưa ra các biện 

pháp trừng phạt quốc tế đối với những quốc gia không tuân thủ các cam kết 

liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Một số điều chỉnh thêm đã diễn ra trong 

những năm gần đây. Ví dụ, các tiêu chuẩn khắt khe về trình độ sáng tạo đang 

được thiết lập, đặc biệt là tại Mỹ và châu Âu. Các dữ liệu mới nhất về hồ sơ 

bằng sáng chế có xu hướng cho thấy một sự suy giảm mạnh ở châu Âu và, đối 

với hồ sơ ban đầu, tại Mỹ. Sự suy giảm có thể là do cuộc khủng hoảng kinh tế 

toàn cầu.  

Các mạng lƣới và thị trƣờng tri thức  

Các mạng lưới và thị trường tri thức chi phối việc chuyển giao các loại tri 

thức, chẳng hạn như sở hữu trí tuệ, bí quyết, mã phần mềm hoặc các cơ sở dữ 

liệu, giữa các bên độc lập. Các mạng lưới và thị trường tri thức được thiết kế 

tốt có thể làm giảm chi phí giao dịch, cho phép chuyển giao tri thức mới và làm 

cho việc chuyển giao hiện có hiệu quả hơn. Các mạng lưới và thị trường tri 

thức rất đa dạng: một số chủ yếu là dựa trên chuyển giao giá cả và tiền tệ trực 

tiếp, những dạng khác dựa trên những quan hệ hoặc các mạng lưới cấu trúc; 

một số khác là sự két hợp cả hai trường hợp này. 

Thị trường sở hữu trí tuệ   

Thị trường sở hữu trí tuệ và các cơ chế tập hợp sở hữu trí tuệ có liên quan 

tới việc trao đổi, chia sẻ tri thức hiện được bảo vệ bởi sở hữu trí tuệ. Chúng 

thường liên quan đến các hợp đồng cấp phép được thương lượng trên cơ sở 

song phương hoặc đa phương. Ví dụ về thị trường sở hữu trí tuệ bao gồm: các 

trung tâm thanh toán bù trừ bằng sáng chế; các trung tâm đấu giá bằng sáng 

chế (ví dụ như Ocean Tomo); thị trường cấp phép (IPX, được khai trương tại 

Chicago vào năm 2010); các nhà môi giới (ví dụ như các cổng thông tin 

chuyên ngành như Yet2. com); các văn phòng chuyển giao công nghệ của các 

trường đại học cung cấp li-xăng bằng sáng chế trường đại học và theo dõi 

chuyển giao tri thức liên quan; cũng như các sàn công nghệ (như các sàn của 

các hãng Apple hay Nokia) cho phép nhà sáng chế các ứng dụng tương thích 

với một tiêu chuẩn cụ thể bán phát minh của họ cho bất kỳ người sử dụng 

chuẩn nào. 
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Các cơ chế tập hợp sở hữu trí tuệ tập hợp các phần sở hữu trí tuệ bổ sung 

cho nhau và cho phép tiếp cận các kho sáng chế. Chúng thường được tạo ra khi 

cần đến nhiều sáng chế, được sở hữu bởi các bên khác nhau, để sản xuất sản 

phẩm hoặc sáng tạo sản phẩm mới: việc tập hợp các quyền đối với các sáng 

chế này và cung cấp cho thị trường giúp giảm chi phí giao dịch. Các ví dụ về 

các tập hợp sở hữu trí tuệ bao gồm các nhóm bằng sáng chế, các quỹ bằng sáng 

chế (ví dụ như Intellectual Ventures), chúng thu thập các bằng sáng chế liên 

quan đến lĩnh vực kỹ thuật đặc thù và chuyển giao chúng theo cả gói.   

Trong những năm gần đây, nhiều mô hình kinh doanh mới xuất hiện, tuy 

nhiên, chủ yếu vẫn ở giai đọan ban đầu và phải chứng tỏ khả năng tồn tại của 

chúng qua thời gian. Bởi vì giảm được chi phí, các cơ chế này có thể đẩy mạnh 

hoạt động li-xăng và các dạng giao dịch sở hữu trí tuệ khác. Do đó chúng có 

thể có một tác động tích cực cho thực hiện đổi mới, mặc dù chúng làm gia tăng 

các vấn đề cạnh tranh. Ví dụ, các quỹ bằng sáng chế có thể thu hút sự quan tâm 

đáng kể trong một lĩnh vực công nghệ. 

Các mạng lưới phi thương mại và các cộng đồng tri thức  

Không phải tất cả các mạng tri thức đều được phát triển vì mục đích 

thương mại. Một số nhóm cá nhân hoặc tổ chức chia sẻ hoặc trao đổi tri thức 

và dữ liệu miễn phí hoặc vì các mục đích phi thương mại. Các ví dụ về các 

cộng đồng này bao gồm: mã nguồn mở (chủ yếu cho các phần mềm, ví dụ như 

Linux), mạng lưới chuyên gia (chia sẻ tri thức vì lợi ích chung, ví dụ: 

Spineconnect); tập hợp các tổ chức nghiên cứu chia sẻ cơ sở dữ liệu hoặc các 

công cụ nghiên cứu khác (CaBIG trong nghiên cứu ung thư ở Mỹ); các trung 

tâm thanh toán bù trừ bằng sáng chế và nhóm bằng sáng chế cung cấp cho các 

nước đang phát triển khả năng tiếp cận với công nghệ y tế (ví dụ như nhóm 

bằng sáng chế GSK).  

Các cộng đồng này được tạo ra nhằm mục đích nâng cao tính chất công 

cộng tốt đẹp của tri thức. Chúng không bồi hoàn trực tiếp tiền bạc cho nhà 

cung cấp tri thức. Nguồn lực của các cộng đồng này bao gồm lao động miễn 

phí, doanh thu được tạo ra do việc cung cấp các dịch vụ chuyên ngành hoặc 

bán các ứng dụng, và đóng góp của các doanh nghiệp được hưởng lợi từ mạng 

lưới hay của chính phủ như là một phần trong chính sách khoa học và đổi mới 

của họ.  

Các tập đoàn nghiên cứu 
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Các tập đoàn nghiên cứu (Research consortia) là nhóm các đơn vị nghiên 

cứu tham gia vào các loại hình hợp tác để tạo ra tri thức mới, riêng rẽ hoặc 

cùng nhau, thường cho các mục đích thương mại. Ví dụ như: các liên doanh 

mạo hiểm NC&PT giữa hai hoặc nhiều công ty, cũng như các thoả thuận 

NC&PT giữa các doanh nghiệp hoặc giữa các doanh nghiệp và trường đại học. 

Chúng cũng có thể được mở rộng và các cơ chế phức tạp liên quan đến một số 

lượng lớn các đơn vị theo các quy tắc quản trị chung như là một phần của cùng 

một "hệ sinh thái đổi mới" .  

Hầu hết thoả thuận của các trường đại học với khu vực công nghiệp là 

thuộc loại này. Trong khi các cộng đồng tri thức có thể mở cho cả những người 

ngoài cộng đồng, thì các tập đoàn nghiên cứu thường có cách tiếp cận sở hữu 

độc quyền, bởi mục tiêu lâu dài thường là thương mại. Các nhóm nghiên cứu 

có thể tham gia vào một loạt các hoạt động tương tác giữa các thành viên của 

họ: chia sẻ cơ sở hạ tầng chung, khả năng luân chuyển của các nhà nghiên cứu, 

và các thoả thuận liên quan đến sở hữu trí tuệ. Khi thiết lập trên cơ sở sáng 

kiến chính sách công, các nhóm như vậy cũng sẽ được hưởng lợi từ tài trợ công 

và cung cấp các dịch vụ nhất định (như tư vấn, v.v.) của các tổ chức công. 

Chiến lược li-xăng và thương mại hóa của các trường đại học đang ngày càng 

trở thành một phần của cách tiếp cận rộng hơn gồm tất cả các loại chuyển giao 

tri thức và các cơ chế bổ sung cần thiết cho một môi trường kinh doanh năng 

động (ví dụ như tư vấn tài chính hoặc doanh nghiệp). Đối với các công ty lớn, 

các lợi ích khi ở trong một tập đoàn nghiên cứu bao gồm việc tiếp cận các 

nghiên cứu thăm dò nhiều hơn những gì họ có xu hướng làm nội bộ (nhờ các 

công ty mới khởi nghiệp), có tiếp cận với tri thức cơ bản, và duy trì một kế 

hoạch nghiên cứu linh hoạt hơn. 

Môi giới tri thức 

Không phải tất cả tri thức có giá trị đều có thể được bảo vệ bởi bằng sáng 

chế hoặc bản quyền. Chẳng hạn tri thức từ thất bại trong thử nghiệm lâm sàng 

thuốc hay các dữ liệu thử nghiệm không còn được sử dụng thì thường không có 

trên thị trường. Tuy nhiên, vẫn có một số các cơ sở môi giới tri thức như vậy - 

chẳng hạn như InnoCentive tại Mỹ. Những sự phát triển hơn nữa trong việc sử 

dụng các kỹ thuật tính toán là cần thiết để tạo ra giá trị và trao đổi tri thức, và 

liên kết dữ liệu giai đoạn đầu nhằm đem lại các lợi ích có thể sau này.  

Chính sách cho các mạng lƣới và thị trƣờng tri thức  
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Các mạng lưới và thị trường tri thức đang là mối quan tâm đối với các 

chính phủ vì chúng trực tiếp ảnh hưởng đến việc thực hiện và phổ biến đổi mới 

và chúng tác động lại các công cụ chính sách nhất định. Các mạng lưới và thị 

trường tri thức hiệu quả giảm chi phí truy cập tri thức cho người tham gia mạng 

lưới; chúng phải được tăng cường, hoặc ít nhất là không bị làm suy yếu, các 

điều kiện và ưu đãi cho sản sinh tri thức mới trong một bối cảnh hợp tác và 

chia sẻ. Các chính sách của chính phủ bao gồm cả việc cung cấp các điều kiện 

thích hợp cho sự phát triển của các mạng lưới và thị trường tri thức hiệu quả và 

đóng góp trực tiếp đến việc tạo ra các mạng lưới và thị trường tri thức khi điều 

này có thể phục vụ cho các mục tiêu chính sách. Đối với thị trường bằng sáng 

chế, ngoài những liên quan đến bằng sáng chế đề cập ở trên, còn có một số mối 

quan tâm chính sách cần được nêu ra: 

- Xác định giá trị sở hữu trí tuệ và tài sản vô hình khác: việc định giá tài 

sản vô hình là rất khó khăn, đặc biệt là đối với các đơn vị (doanh nghiệp nhỏ 

hoặc các trường đại học), do thiếu các nguồn lực và chuyên môn để làm điều 

này. Tuy nhiên, theo cách nhìn về những khó khăn của đánh giá sở hữu trí tuệ 

và bằng sáng chế, thì các tiêu chuẩn phải được mở, linh hoạt và tự nguyện. 

Bước đầu tiên, các chính phủ có thể phát triển và phổ biến các công cụ để xác 

định giá trị bằng sáng chế và các tài sản vô hình khác. 

- Các chính sách cạnh tranh: trong một số lĩnh vực kỹ thuật, quyền sở hữu 

có thể được tập trung cao. Điều này có thể dẫn đến hành vi phản cạnh tranh, 

hạn chế tiếp cận tri thức và tăng giá. Các cơ quan về cạnh tranh do đó cần thiết 

lập các chính sách, ví dụ như xác định các điều kiện đảm bảo cạnh tranh công 

bằng và những điều kiện mà theo đó họ có thể sẽ can thiệp vào chuyển giao tri 

thức. Chính sách cạnh tranh cũng rất quan trọng cho các tập đoàn nghiên cứu, 

ví dụ: kiểm tra các khía cạnh cạnh tranh của nghiên cứu tiền cạnh tranh so với 

nghiên cứu cạnh tranh. 

- Các khía cạnh toàn cầu của các mạng lƣới và thị trƣờng tri thức: các 

chuyển giao tri thức qua biên giới là một nguồn của sáng tạo và năng suất cho 

cả nước chuyển và nước nhận. Hạn chế và trở ngại đối với giao dịch tri thức 

qua biên giới, chẳng hạn như sự khác biệt quốc tế trong các quy tắc và quy 

định về cấp phép, có thể hạn chế việc trao đổi tri thức. 

- Các cơ chế tiếp cận: bảo vệ các khuyến khích phi tiền tệ và đảm bảo 

nguồn lực đầy đủ cho các tổ chức phi thương mại tham gia vào cộng đồng tri 
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thức hoặc các tập đoàn nghiên cứu sẽ đảm bảo rằng các điều kiện tiếp cận được 

mở đầy đủ ở nơi cần thiết. Cộng đồng khoa học nói chung nên cho phép tiếp 

cận vào những khám phá của họ trên cơ sở không phân biệt đối xử và trên cơ 

sở phi thương mại nếu các lợi ích từ thương mại hóa không rõ ràng. Chính phủ 

có chính sách quan tâm mạnh mẽ trong việc đưa ra dữ liệu, thông tin và tri thức 

dễ tiếp cận hơn và trong duy trì các nguồn lực khoa học trong thời gian dài. 

- Đầu tƣ vào cơ sở hạ tầng: các chính phủ cần phải cung cấp đầu tư đáng 

kể về tài chính và nhân lực để đảm bảo tính bền vững của cơ sở hạ tầng nghiên 

cứu. Công nghệ thông tin là xương sống cho phép mạng lưới các cơ sở dữ liệu 

khác nhau và kho kiến thức tồn tại và quan trọng hơn, để giao tiếp với nhau. 

Khi xây dựng cơ sở hạ tầng cho các mục đích khoa học, các nhà thiết kế hệ 

thống cần chú trọng đến tính "trung lập công nghệ" hoặc các tiêu chuẩn mở để 

các nền tảng có khả năng thích ứng và không giới hạn phạm vi trong nghiên 

cứu và hợp tác trong tương lai. 

Việc sử dụng các mạng lưới và thị trường tri thức để phục vụ các mục tiêu 

chính sách đổi mới riêng cần được chính phủ xem xét có hệ thống hơn. Nó bao 

gồm các lĩnh vực sau: 

- Thúc đẩy chuyển giao tri thức từ các trƣờng đại học: các phương pháp 

tiếp cận các mạng lưới và thị trường tri thức bao gồm việc sử dụng các công cụ 

sẵn có khác nhau (cấp phép sở hữu trí tuệ, các spin-off, nghiên cứu hợp đồng, 

hợp tác nghiên cứu) theo cách tích hợp và trên quy mô rộng, nhằm nâng cao số 

lượng và chất lượng các dòng tri thức cho xã hội và công nghiệp. Các chính 

phủ có thể khuyến khích tiếp cận tốt hơn vào các sản phẩm nghiên cứu được 

nhà nước tài trợ thông qua pháp luật, quy định, hướng dẫn chính sách và các 

điều kiện để tài trợ kinh phí. Đặc biệt, họ có thể muốn xem xét chính sách 

khuyến khích các tổ chức nghiên cứu và đảm bảo được tiếp cận các kết quả 

nghiên cứu được tài trợ ở giai đoạn đầu của khám phá. Ngoài ra, các quy định 

hướng dẫn có thể khuyến khích hành vi thích hợp trong cấp phép và chuyển 

giao sáng chế và không khuyến khích việc sử dụng thường xuyên các giấy 

phép hạn chế, độc quyền.  

- Khuyến khích tinh thần kinh doanh: các mạng lưới và thị trường tri thức 

đang là mối quan tâm đối với các chủ thể nhỏ hơn có ít khả năng nội bộ để tạo 

ra hoặc thương mại hóa sáng chế của họ. Các mạng lưới tri thức và thị trường 

có thể cho phép các doanh nghiệp nhỏ tiếp cận tri thức toàn cầu, cũng như các 
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nhà cung cấp và khách hàng ở xa.  

Giải phóng đổi mới trong khu vực công 

Chính phủ cũng phải là chủ thể đổi mới trong việc cung cấp các dịch vụ 

công. Chính phủ cung cấp nhiều dịch vụ ở các nước OECD và có nhiều đóng 

góp đáng kể cho tài sản và chi tiêu của quốc gia. Các áp lực về nhân khẩu, nhu 

cầu gia tăng, kỳ vọng của công chúng cao hơn và các ràng buộc chặt chẽ hơn 

bao giờ hết về tài chính… có nghĩa là khu vực nhà nước cần giải pháp sáng tạo 

để nâng cao năng suất, bao gồm chi phí và tăng sự hài lòng công chúng. Do 

vậy, khu vực công cũng phải "đổi mới cấp bách". Nhiều chiến lược đổi mới 

quốc gia gần đây đã đề cập các quy định cho sự đổi mới nhiều hơn trong khu 

vực công (ví dụ như Ôxtrâylia, Phần Lan, Hà Lan, Na Uy và Vương quốc 

Anh). 

Đổi mới dịch vụ công ngày nay có sự khác nhau đáng kể giữa các quốc gia 

OECD, từ những thay đổi khiêm tốn nhất đến chuyển đổi triệt để. Các công cụ 

được sử dụng để cải thiện và chuyển đổi các dịch vụ phản ánh truyền thống, 

hoàn cảnh kinh tế, xuất phát điểm khác nhau. Những ví dụ gồm một chiến lược 

dành cho đổi mới khu vực công, chính phủ điện tử và web 2.0; các cách tiếp 

cận đổi mới lấy người dùng làm trung tâm như đa truy cập thông tin và dịch 

vụ, thiết kế và tái thiết kế các dịch vụ thông qua các nguyên tắc và công cụ 

thiết kế dịch vụ; công dân tham gia vào thiết kế và phân phối dịch vụ; quan hệ 

đối tác với khu vực tư nhân hay khu vực phi lợi nhuận; sử dụng các hỗ trợ 

khuyến khích cho đổi mới; và kinh phí dành cho đổi mới. Ngoài ra, vẫn có rất 

nhiều lợi ích trong việc tăng cường tiếp cận và sử dụng thông tin khu vực công. 

Cung cấp dịch vụ đào tạo đại học xuyên biên giới cũng là một sự đổi mới 

gần đây. Nó đã phát triển nhanh chóng trong thập kỷ qua và đóng một vai trò 

trong các dòng tri thức ở cấp toàn cầu. Nó có tiềm năng không chỉ để cải thiện 

các dịch vụ giáo dục ở các nước sở tại hoặc nước tiếp nhận (kể cả các nước 

đang phát triển), mà còn góp phần vào sự hình thành các cụm đổi mới. 

Sự tham gia vào khu vực công và đổi mới hƣớng vào ngƣời dùng là quan 

trọng  

Sự tham gia của công dân trong cung cấp dịch vụ là một nguồn của đổi 

mới. Theo thời gian, chính phủ các nước đã chuyển từ việc cung cấp dịch vụ 

tiêu chuẩn sang việc trao cho người dùng nhiều sự lựa chọn hơn, để cá thể hoá 
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dịch vụ ở một mức độ lớn hơn và thậm chí để thiết kế các dịch vụ cùng với 

người sử dụng. Ngày nay, các thử nghiệm đầu tiên dựa trên hợp tác thiết kế và 

hợp tác sản xuất đang nhanh chóng phát triển theo hướng người sử dụng quản 

lý trực tiếp hơn một số dịch vụ công. Ví dụ, ngân sách cho chăm sóc xã hội cho 

phép người tàn tật có thể chọn loại hỗ trợ mà họ cần và dịch vụ được cung cấp 

trên cơ sở đó. Lợi ích về sự hài lòng hơn và giảm chi phí có thể được nhận ra 

khi sử dụng dịch vụ có liên quan đến các quyết định về các dịch vụ trực tiếp 

ảnh hưởng đến cuộc sống của họ hơn là đặt trong kế hoạch do các chuyên gia 

xây dựng. Những phần thưởng của "đổi mới mở" và tiềm năng đối với nguồn 

cung cấp ý tưởng mới bằng cách khai thác người sử dụng các dịch vụ công 

đang có được sự công nhận và đóng góp vào sự chuyển biến các quan hệ giữa 

người sử dụng dịch vụ và các chuyên gia. 

Sự tham gia của công dân trong việc thiết kế và cung cấp các dịch vụ công 

sẽ mở ra những cơ hội mới nhưng cũng đặt ra những thách thức quan trọng như 

duy trì ở mức cao về tính trung thực và trách nhiệm khi trách nhiệm của cơ 

quan chính phủ được chuyển ra bên ngoài. Chính phủ phải đảm bảo một cách 

tiếp cận toàn diện để tránh sự thâu tóm của một nhóm thế lực. Các chi phí thực 

tế và lợi ích cho chính phủ và công dân do đó cần phải được đánh giá cẩn thận. 

Các dự án thí điểm ở các nước OECD đến nay chỉ ra rằng sự tham gia của 

công dân trong cung cấp dịch vụ có thể làm giảm chi phí và nâng cao chất 

lượng dịch vụ. Một số lợi ích của đi kèm với người sử dụng dịch vụ có thể 

được nhận thấy trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và chăm sóc xã hội.  

Tuy nhiên không phải tất cả các dịch vụ đều theo được cách làm như trên 

(ví dụ: mô hình dịch vụ tự định hướng là không phù hợp cho các dịch vụ tập 

thể). Sự tham gia của người sử dụng có vẻ hiệu quả đối với các vấn đề phức tạp 

đòi hỏi một sự thay đổi hành vi trong người sử dụng (ví dụ như đối phó với 

một bệnh mãn tính). Trong lĩnh vực chăm sóc y tế, cách tiếp cận mới bao gồm 

việc giảm sự phụ thuộc của người dùng vào các chuyên gia và giảm chi phí của 

người sử dụng dịch vụ.  

Internet ngày càng chứng tỏ là nền tảng của sự lựa chọn cho việc cung cấp 

các dịch vụ công. Đầu tư vào chính phủ điện tử đã buộc các chính phủ phải 

xem xét lại quy trình kinh doanh và cung cấp dịch vụ công cộng. Nó đã thách 

thức họ xem xét lại trách nhiệm và tổ chức bên trong và giữa các cấp chính 

quyền để thu được những lợi ích của toàn bộ khu vực công. Ngày nay, sự hồi 
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phục từ cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế đã thu hút sự chú ý của các 

chính phủ về sự cần thiết để nhận ra những lợi ích lâu dài từ đầu tư vào chính 

phủ điện tử. Điều này liên quan đến sự tập trung đầy đủ vào tiết kiệm chi phí 

và chất lượng tốt hơn các dịch vụ công. Khu vực công sử dụng các công cụ 

web (như wiki, blog và các trang xã hội) đang phát triển, cả trong chính phủ 

(để nâng cao kiến thức quản lý và hiệu quả) và bên ngoài (để cung cấp các 

kênh bổ sung tạo sự tương tác với người dân và doanh nghiệp). 

Xây dựng văn hóa đổi mới trong khu vực công là cần thiết 

Ở nhiều nước, chính phủ là người sử dụng lao động lớn nhất, và trong một 

số nước thì chính phủ thường là người trực tiếp sử dụng các nhà nghiên cứu và 

giáo viên. Nhiều nước OECD đã thực hiện cải cách sắp xếp việc làm của mình 

để tạo thuận lợi cho đổi mới, ngay trong tư duy công chức và chấp nhận đối 

mặt với rủi ro. Các chính sách nhằm tăng cường sự đa dạng trong các tổ chức 

công cũng đang được thúc đẩy không chỉ để bảo đảm công bằng, mà còn để 

đẩy mạnh năng suất và đổi mới. Một cách để xây dựng văn hóa đổi mới trong 

khu vực công là đo lường đổi mới khu vực công. Nó sẽ đánh dấu tầm quan 

trọng của sự đổi mới để cải thiện việc cung cấp dịch vụ công và tạo ra một 

công cụ quan trọng để đánh giá hoạt động đổi mới.  

Thúc đẩy văn hóa đổi mới trong khu vực công làm gia tăng những thách 

thức về năng lực bên cạnh những thách thức về nguồn nhân lực. Những 

phương pháp tiếp cận mới và các công nghệ mới có thể giúp giải quyết vấn đề 

và cải thiện các dịch vụ theo hướng được thiết kế và cung cấp với tinh thần 

trách nhiệm, tiết kiệm thời gian và tiền bạc, và tính minh bạch cũng được cải 

thiện. Tuy nhiên, chúng cũng tạo ra những khó khăn mới và rủi ro. Trong việc 

thúc đẩy một văn hóa đổi mới, các chính phủ không thể áp dụng cùng một văn 

hóa chấp nhận rủi ro trong các quy trình quản lý giống như các công ty tư 

nhân. Việc tìm kiếm sự cân bằng giữa tính liên tục và ổn định, giữa đổi mới và 

mạo hiểm, cả trong chính phủ và trong sự tương tác của nó với các công ty tư 

nhân, vẫn luôn là một thách thức. 

2.6. Đối phó với các thách thức xã hội và toàn cầu bằng đổi mới 

Đổi mới ngày càng được coi là có vai trò thiết yếu để giải quyết các thách 

thức toàn cầu. Dù là phát sinh từ đâu, các hiệu ứng của phát thải khí nhà kính 

cũng đều mang tính toàn cầu, và bất cứ một giải pháp nào làm giảm được 
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những phát thải này đều sẽ làm lợi cho tất cả các quốc gia. Tương tự như vậy, 

hầu hết các dịch bệnh truyền nhiễm đều không bị giới hạn trong phạm vi biên 

giới của một quốc gia, và các loại dược phẩm mới đều có thể làm lợi cho nhiều 

nước nếu có đủ và có thể tiếp cận được. Giá thực phẩm tăng cao và an ninh 

lương thực cũng là một vấn đề đối với các nước phát triển và đang phát triển. 

Các giải pháp cho những thách thức như vậy đều đòi hỏi những hành động 

mang tính toàn cầu.  

Thách thức toàn cầu được xác định bởi nhu cầu hợp tác toàn cầu để tạo ra 

hàng hóa công (giảm nhẹ hiệu ứng biến đổi khí hậu, y tế) hoặc bảo vệ các tài 

sản chung toàn cầu (môi trường, nghề cá). Tuy nhiên, nhu cầu đầu tư vào đổi 

mới để góp phần giải quyết những thách thức này và tối đa hóa tác động của 

đổi mới làm tăng những thách thức tương ứng trong bối cảnh chính trị. Hợp tác 

quốc tế về nhu cầu nghiên cứu và ưu tiên cần xét tới là: các cấp độ cấp tài 

chính và đưa ra các cơ chế khuyến khích khác hoặc các hệ thống ban thưởng 

cho đổi mới; đánh giá; các cơ chế đảm bảo chuyển giao công nghệ; cổ phần 

hóa và chia sẻ các ích lợi; xây dựng năng lực để cho phép các nước hấp thu đổi 

mới và các ích lợi từ đổi mới; các khung quản lý thiết lập và hợp pháp hóa các 

hoạt động chính sách. 

Hợp tác là rất cần thiết bởi vì: i) không có một nước đơn lẻ nào có thể tự 

mình giải quyết thành công các vấn đề này, ii) từng nước riêng rẽ có thể không 

sẵn lòng gánh chịu các khoản chi phí để giải quyết các thách thức toàn cầu bởi 

vì họ không thể hưởng riêng những lợi ích này, và iii) các nỗ lực không được 

kết hợp với nhau của nhiều nước sẽ dễ tốn kém và khó thành công hơn các nỗ 

lực được hợp tác và điều phối.  

Giải quyết các vấn đề về khí hậu, y tế và an ninh lương thực 

Giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu 

Thiếu hoạt động chính sách để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu có nghĩa 

là sẽ có những khoản phí tổn kinh tế lớn. Phí tổn ước tính sẽ dao động mạnh, 

nhưng có thể đạt tới mức tương đương 14,4% tiêu thụ trên đầu người khi tính 

tới toàn bộ các tác động thị trường và phi thị trường. Đổi mới có thể làm giảm 

những phí tổn này bằng cách chuyển hướng sang các nguồn năng lượng sản 

sinh ra ít khí nhà kính hơn. Chương trình Các Triển vọng Công nghệ Năng 

lượng của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã trình bày hàng loạt công 

nghệ giảm 50% lượng phát thải CO2 thông qua các hoạt động đổi mới tích cực 
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trên khắp các lĩnh vực, ví dụ như thu hồi và tích trữ các-bon (CCS), năng lượng 

hạt nhân, năng lượng tái tạo, và các thành quả về hiệu suất sử dụng cuối. Tuy 

nhiên, kịch bản này dựa trên những giả định tích cực về tiến bộ của các công 

nghệ chủ chốt và đòi hỏi phát triển các công nghệ có mức phí tổn lên tới 

200USD/tấn CO2 được tiết kiệm khi những công nghệ này được thương mại 

hóa hoàn toàn. Nếu những công nghệ này không đáp ứng được kỳ vọng, thì 

mức phí tổn có thể lên tới 500$/tấn. Nhưng rất may, đã có bằng chứng cho thấy 

đổi mới ở các công nghệ giảm thiểu hóa biến đổi khí hậu ngày càng tăng.  

Hỗ trợ của chính phủ cho NC&PT về các công nghệ giảm thiểu là một 

phần bù đắp quan trọng cho chi phí phát thải. Do những sự bất ổn (chính sách 

và thị trường) và các khía cạnh hàng hóa công của đổi mới trong lĩnh vực này, 

có thể đưa ra một trường hợp cụ thể đặc biệt đối với hỗ trợ cho NC&PT có 

mục tiêu. Sự hỗ trợ như vậy có thể được thực hiện dưới hình thức của đầu tư 

trực tiếp vào nghiên cứu cơ bản, cung cấp tín dụng thuế cho các chi tiêu 

NC&PT tư nhân, và hợp tác nghiên cứu công - tư.  

Một cách tổng quát hơn, nhằm làm giảm bất ổn đối với các nhà đầu tư thì cần 

phải mang lại cho các nhà đổi mới tiềm năng một nền tảng chính sách dài hạn ổn 

định. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những công nghệ “đột phá” chưa chín 

muồi, do nền tảng hoạch định cần thiết này có thể rất lâu dài và thiếu tính dự đoán 

sẽ làm tăng chi phí lên rất nhiều.  

Các tín hiệu chính sách rõ ràng rất quan trọng không chỉ đối với việc tạo 

ra NC&PT mà còn khuyến khích việc áp dụng sớm những công nghệ mới. Các 

bất ổn chính trị xoay quanh khung chính sách có thể gây thiệt hại cho các 

khoản đầu tư vào các-bon-thấp là những khoản lớn nhất trong các ngành công 

nghiệp phát thải với chi phí cố định lớn và không đảo ngược được, ví dụ như 

cung cấp và truyền tải điện. Để thảo luận về vấn đề này trong bối cảnh thuế 

môi trường, xem Hộp 2.17. 

Trong khi đặt ra một mức “giá” cho các-bon và đầu tư vào NC&PT là cần 

thiết để tạo ra đổi mới, thì các chính sách về mặt cầu cũng giữ một vai trò quan 

trọng. Một công cụ là các “giải thưởng” dẫn dụ, những giải thưởng này đưa ra 

các phần thưởng về tài chính hoặc các phần thưởng khác để đạt được các mục 

tiêu giảm thiểu đã được xác định trước đó. Mua sắm công cũng có thể giữ một 

vai trò quan trọng, đặc biệt là ở các thị trường đặc trưng bởi yếu tố ngoại lai 

mạng lưới (ví dụ, hạ tầng cho các phương tiện giao thông chạy bằng 
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điện/hybrid) hoặc những nơi các hiệu ứng phô trương là quan trọng. Ở những 

trường hợp như vậy, các rào cản ban đầu đối với việc hình thành thị trường là 

cao nhưng có thể vượt qua được thông qua nhu cầu công.  

Hộp 2.17: Sự (bất) ổn định về tính phí phát thải SOx của Nhật Bản 

Vào những năm thập niên 1960, Nhật Bản bắt đầu tìm cách kiểm soát phát thải 
ôxit sunphua (SOx), là chất khí thường được sản sinh ra thông qua quá trình đốt 
cháy dầu mỏ và than để phát điện. Các quy định liên quan tới các tỷ lệ phát thải, 
ví dụ như sử dụng nhiên liệu và chiều cao ống khói nhà máy, được đề ra và 
đóng góp đáng kể vào mức giảm mạnh phát thải. Đồng thời, nạn nhân của các 
căn bệnh do ô nhiễm không khí đòi chính phủ và ngành công nghiệp phải đền 
bù. Kết quả là, lệ phí phải trả cho phát thải SOx được ban hành vào năm 1974 
và số tiền thu về được sử đụng dể đền bù cho nạn nhân của ô nhiễm không khí. 
Mức phí này không dựa trên thiệt hại biên của một đơn vị dôi của ô nhiễm ở hiện 
tại mà trên lượng tiền cần để đền bù cho các nạn nhân bị thương tổn bởi những 
phát thải ban đầu. Do số lượng nạn nhân và mức đền bù cho họ khác nhau rõ 
rệt và tỷ lệ phát thải tiếp tục giảm, nên tỷ lệ thuế/đơn vị phát thải tăng mạnh.  

Các công nghệ giảm thiểu ô nhiễm, đặc biệt là khử lưu huỳnh khí nhiên liệu, 
được các công ty áp dụng để làm giảm nghĩa vụ về thuế của họ. Tuy nhiên, hoạt 
động patent liên quan tới phát thải SOx đã giảm đi khi các mức thuế tăng lên. 
Điều này cho thấy thuế không tạo ra một môi trường để các hoạt động đổi mới 
sinh lợi nhuận. Hai lý do có thể là:  

- Thứ nhất, các yếu tố xác định các mức thuế không dự đoán được. Mức thuế 
là một hàm số của các phát thải cấp độ công nghiệp (và, ở một mức độ nhỏ hơn, 
là các phát thải của các phương tiện động cơ), số lượng các nạn nhân do ô 
nhiễm không khí và mức độ đền bù trung bình/nạn nhân. Sự bất ổn năm này qua 
năm khác ở các công cụ được sử dụng để tính thuế sẽ không khuyến khích 
được đầu tư NC&PT.  

- Thứ hai, với các mức thuế đang tăng một cách nhanh chóng và đạt tới những 
mức rất cao, rõ ràng rằng hệ thống hiện thời về cơ bản là không hoàn hảo và có 
áp lực chính trị lớn để cải tổ nó. Hệ quả là, các nhà đầu tư không coi chính sách 
đó là đáng tin cậy, việc này có thể làm ngăn cản mạnh những khoản đầu tư vào 
NC&PT dài hạn. Sử dụng các công nghệ có sẵn dường như là sự lựa chọn khôn 
ngoan hơn.  

Ví dụ này nhấn mạnh rằng các tính chất đặc thù của các công cụ chính sách có 
thể có các tác động đáng kể lên mức độ dự đoán được và độ tin cậy của môi 
trường chính sách có thuận lợi cho việc ứng dụng và đổi mới công nghệ hay 
không.  

Nguồn: OECD (2010), Taxation, Innovation and the Environment, OECD, Paris. 

 

Phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ là trọng tâm của các cuộc 

thảo luận hiện thời xung quanh hiệp định hậu Kyoto. Lộ trình Bali 2007 trích 

dẫn việc phát triển và truyền bá công nghệ là các mục tiêu chiến lược và dẫn 
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tới một cuộc tranh luận về các chính sách và công cụ thích hợp để tạo điều kiện 

cho việc thực hiện, ví dụ như Cơ chế Phát triển Sạch (CDM). Vai trò của nước 

chủ nhà của CDM đã khuyến khích việc chuyển giao các công nghệ giảm thiểu 

biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, và không hề ngạc nhiên, CDM lại giữ một vai trò 

tương đối nhỏ trong việc khuyến khích sự chuyển giao như vậy khi so với các 

yếu tố khác. Đặc biệt, năng lực hấp thụ công nghệ nội địa dường như lại là 

động lực chính: các nước có năng lực công nghệ nội địa mạnh dễ nhập khẩu 

công nghệ từ nước ngoài hơn.  

Đáp ứng các thách thức y tế toàn cầu 

Cải thiện y tế cho dân số toàn thế giới là một thách thức chính sách to lớn 

đòi hỏi hoạt động chính sách cấp quốc gia và quốc tế. Một số các thách thức 

trong lĩnh vực y tế liên quan trực tiếp tới các vấn đề môi trường và cần phải 

được giải quyết thông qua các biện pháp phòng ngừa. Các ví dụ gồm có nước 

sạch, xử lý chất thải và phát triển đô thị bền vững. Trong những thập niên tới, 

đổi mới, cả về mặt kỹ thuật lẫn tổ chức, sẽ giữ một vai trò chính trong việc đưa 

ra thêm nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe cá nhân, ngăn và phòng ngừa; và sẽ 

làm thay đổi cơ bản cách sử dụng thuốc và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe. Những thách thức y tế về khía cạnh sự lan tràn của các bệnh dịch mãn 

tính như tiểu đường đang nổi lên ở các nước phát triển và đang phát triển. Việc 

này đã khiến cho các chính phủ tìm kiếm cách vừa duy trì được phí tổn điều trị 

vừa tìm kiếm những phương pháp dự phòng mới. Các xã hội đang già đi cũng 

gây áp lực về chi phí và nhu cầu cung cấp dịch vụ về các hệ thống chăm sóc 

sức khỏe, buộc các chính phủ xem xét các phương pháp mới để đáp ứng nhu 

cầu về lâu dài. Các bệnh dịch nhiễm khuẩn có từ lâu đời ví dụ như sốt rét và 

lao tiếp tục đe dọa số lượng lớn dân số thế giới, và các bệnh dịch nhiễm khuẩn 

mới nổi, ví dụ như cúm do virut cúm gà H1N1 gây ra, đi đôi với số lượng dân 

số di chuyển cao, làm gia tăng sự phân tán của các bệnh dịch tiềm tàng. Trong 

số những thử thách này, chi phí cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của chính phủ 

tiếp tục tăng với các mức đáng báo động và tiêu tốn một tỷ lệ GDP ngày càng 

tăng, tạo ra một tình trạng vừa không bền vững về mặt chính trị lẫn kinh tế về 

lâu dài. Cải thiện mạnh chất lượng y tế phục vụ con người cũng có những cơ 

hội đáng kể thông qua việc tận dụng các kết quả của các khám phá khoa học 

hiện thời. Kỷ nguyên của y học di truyền, được khởi động bằng việc sắp xếp bộ 

gen của con người, sẽ hứa hẹn một bước chuyển đổi lớn trong lĩnh vực chăm 

sóc sức khỏe, với việc ngày càng hiểu rõ hơn về sự sống; và y học được thực 
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hành ở cấp độ phân tử. Hiểu được di truyền, bộ gen và sự tương tác của chúng 

với các yếu tố môi trường, cũng như các công nghệ mới như sắp xếp bộ gen thế 

hệ mới, sẽ dẫn tới những phương pháp chẩn đoán và phòng ngừa chính xác và 

sớm hơn, ví dụ phương pháp thực hành y tế cá nhân hóa. Các hồ sơ y tế điện tử 

và các bộ sưu tập dữ liệu y sinh (ví dụ, các ngân hàng sinh học của con người 

và các cơ sở dữ liệu nghiên cứu di truyền) là các ví dụ về đổi mới được phát 

triển để làm giảm chi phí, tăng hiệu quả và tối ưu hóa việc sử dụng các thành 

quả nghiên cứu. Toàn bộ những liệu pháp mới được phát triển thông qua các 

công nghệ dựa trên tế bào gốc, công nghệ nano và sinh học tổng hợp. Những 

lĩnh vực mới nổi ví dụ như công nghệ sinh học công nghiệp và công nghệ sinh 

học môi trường có thể cũng tác động đến sức khỏe và đời sống con người. 

Những bệnh dịch nhiễm khuẩn bị sao nhãng cũng đang được giải quyết (xem 

Hộp 2.18).  

Tốc độ phát triển nhanh chóng của các tiến bộ khoa học và công nghệ 

trong lĩnh vực khoa học sự sống, sự phức hợp và tính không đồng nhất của tri 

thức tương quan tới đổi mới trong lĩnh vực y tế và nhu cầu tích hợp khối lượng 

lớn dữ liệu khoa học với y tế, tất cả tạo ra những thách thức đổi mới để đạt 

được sự tương hợp, tích lũy và tích hợp tri thức cần có để đạt được một cách 

hiệu quả toàn bộ các lợi ích của nền tảng tri thức đã có.  

Những mô hình mới của đổi mới trong lĩnh vực y tế và quản lý tri thức đã 

chứng tỏ sự cần thiết của nó để có thể đạt được một số các mục tiêu sau: 

- Cải thiện hiệu quả trong nghiên cứu y sinh và tạo điều kiện cho sự đổi 

mới gia tăng (có thêm nhiều lợi ích từ tri thức và nhiều cơ quan và cá nhân 

tham gia vào nghiên cứu); 

- Cải thiện việc chuyển hóa nghiên cứu từ hàn lâm sang sản xuất công 

nghiệp; 

- Tạo ra và cung cấp các phương án điều trị thực chứng dựa trên cơ sở y tế 

cá thể hóa và các liệu pháp mục tiêu, cung cấp dịch vụ y tế cộng đồng tốt hơn 

một cách rộng rãi (với phạm vi rộng các nhóm bệnh và dân số) thay vì cung 

cấp dịch vụ y tế cá nhân tốt hơn cho một vài nhóm người; 

- Xử lý các bệnh dịch và các mô hình điều trị mới, gồm các cách thức chẩn 

đoán giá trị gia tăng cao, thuốc kháng sinh và các bệnh nhiễm khuẩn bị sao 

nhãng; 

Cơ hội công nghệ chi phối một số biến đổi trong các mô hình kinh doanh. 
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Xu hướng tách ra khỏi sự phụ thuộc vào các loại thuốc siêu hạng để điều trị 

cho toàn bộ dân số và hướng tới các liệu pháp được cải tiến để điều trị cho cá 

thể bệnh nhân sẽ trở nên thuận lợi bằng cách sử dụng rộng rãi các chất chỉ thị 

sinh học để đưa ra các quyết định sớm về “đi tiếp”/ “dừng” ở quy trình phát 

triển và để xác định tốt hơn các bệnh dịch ở các cấp độ di truyền và phân tử.  

Một vấn đề sâu hơn liên quan tới những khối lượng lớn dữ liệu, thông tin 

và tri thức ở ngành công nghiệp y tế và công nghệ sinh học vốn là độc quyền. 

Chúng có thể được trao đổi vì lợi ích của người bán hoặc người mua (các ví dụ 

gồm dữ liệu nghiên cứu tiền cạnh tranh, dữ liệu về các thất bại nghiên cứu và 

lâm sàng, các cơ sở dữ liệu và vật liệu trong phòng nghiên cứu) thông qua các 

mạng lưới và các thị trường tri thức mới nổi. Trên thực tế, những trao đổi như 

vậy (ví dụ, xem Hộp 2.18) là một số trong số các hình thức mạng lưới và thị 

trường tri thức đầy tiềm năng và phát triển nhanh nhất hiện thời.  

Hộp 2.18. Đổi mới để chống lại các bệnh dịch nhiễm khuẩn bị sao nhãng 

Các bệnh dịch nhiễm khuẩn vừa gây ra các hậu quả về sức khỏe lẫn kinh tế 
vừa không phân biệt ranh giới giữa các quốc gia. Chúng là một trong những 
nguyên nhân chính trong tỷ lệ tử vong ở các nước đang phát triển và là rào cản 
lớn đối với phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội và sức khỏe của con người. Đổi mới 
trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe để giúp chẩn đoán, phòng ngừa và điều trị 
bệnh dịch hiện vẫn không thành công trong việc giải quyết những bệnh dịch 
nhiễm khuẩn như bệnh lao và bệnh sốt rét vốn chủ yếu tác động tới các nước 
đang phát triển. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2004 đã ước tính từ 14 đến 
17 triệu người chết mỗi năm do các bệnh nhiễm khuẩn. Gần như toàn bộ số này 
là sống ở các nước đang phát triển nhưng chưa tới 1% số thuốc được bán ra thị 
trường từ năm 1975 là được bào chế cho các bệnh nhiễm khuẩn chính đang tác 
động tới những nước này.   

Chương trình Nghị sự Y tế Noordwijk (NMA), được phát triển bởi hơn 200 quan 
chức cao cấp của OECD và các nước đang phát triển (bao gồm các đại diện từ 
ngành công nghiệp, các nhà tài trợ nghiên cứu, hàn lâm, các quỹ từ thiện, các tổ 
chức phi chính phủ và quốc tế), đề ra các phương án chính sách và các hành 
động cụ thể để các hệ thống đổi mới của thế giới trở nên hiệu quả hơn và thúc 
đẩy hợp tác quốc tế nhằm để đánh bại một số bệnh dịch nhiễm khuẩn thách 
thức nhất.  

Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cấp quy mô và phát triển các 
mô hình mới phi lợi nhuận hoặc vì lợi nhuận của đổi mới để giải quyết các bệnh 
dịch bị sao lãng ở các nước đang phát triển, Chương trình Nghị sự Y tế 
Noordwijk  kêu gọi có các thay đổi đối với các hệ thống đổi mới y tế hiện tại: 

- Ưu tiên các nhu cầu NC&PT và liên kết nghiên cứu với một mục đích chung; 

- Tiếp cận tính khả lợi của một mạng ảo toàn cầu đối với việc bào chế thuốc, 
mạng này có thể được dựa trên và nâng cao quy mô từ các mạng nghiên cứu 
hiện có và mở hơn; 
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- Tạo ra những khuyến khích đối với NC&PT thông qua các cơ chế chính sách 
thay thế để khen thưởng đổi mới; 

- Tạo điều kiện phát triển và vận hành một cơ chế bền vững để chia sẻ và trao 
đổi tri thức, dữ liệu và các công cụ nghiên cứu; 

- Xác định hạ tầng cần thiết của một mạng hợp tác ảo toàn cầu; 

- Khai thác các cơ chế hợp tác đối với quản lý sở hữu trí tuệ; 

- Thúc đẩy chuyển giao công nghệ, tri thức và các kỹ năng kỹ thuật để tăng 
cường các hệ thống đổi mới ở các nước đang phát triển; 

- Hỗ trợ các nỗ lực do các nước đang phát triển lãnh đạo để cung cấp các hệ 
thống nghiên cứu, sản xuất tại địa phương và y tế của chính họ;  

- Dự đoán nhu cầu về các công nghệ y tế đối với các bệnh dịch nhiễm khuẩn 
mới xuất hiện và bị sao lãng; 

- Hỗ trợ và tạo ra các sáng kiến đối với hợp tác vì lợi nhuận và phi lợi nhuận 
giữa các nước đang phát triển và phát triển để thúc đẩy NC&PT đối với các bệnh 
dịch bị sao nhãng.  

Nguồn: www.oecd.org/sti/biotechnology/nma 

 

Các khuyến khích tài chính để phát triển các công nghệ mới thường bị tác 

động bởi cả môi trường điều tiết lẫn các chính sách về giá. Các biện pháp cần 

phải được thực hiện để phát triển các khung điều tiết một cách minh bạch và ổn 

định để tạo điều kiện cho việc hoạch định về dài hạn, tạo ra các khuyến khích 

một cách thích hợp cho đầu tư mạo hiểm, thúc đẩy tiếp cận thị trường các hàng 

hóa và dịch vụ dựa trên các công nghệ đổi mới.  

Làm giảm chi phí của các sản phẩm y tế bằng cách hợp lý hóa các xét 

nghiệm lâm sàng, làm cho chúng nhỏ và nhanh hơn, là một mục tiêu chung của 

cả công nghiệp lẫn chính phủ. Cần thực hiện các công tác để đơn giản hóa, 

điều phối và xử lý các giấy phép cấp cho các xét nghiệm lâm sàng; khiến cho 

tư vấn nhất quán và được chuẩn hóa; tạo ra các hợp đồng mẫu; và phát triển 

các hệ thống cảnh báo sớm đối với các vấn đề.  

Cần có sự tương tác sớm giữa các nhà quản lý và các công ty để hỗ trợ cho 

việc phát triển các sản phẩm hiệu quả về mặt lâm sàng – các chất chỉ thị sinh 

học thiết yếu cho y tế cá thể hóa, các phương thức y học và các cơ sở dữ liệu – 

nhằm cải thiện các xét nghiệm lâm sàng. Các cuộc thảo luận giữa các cơ quan 

quản lý và ngành công nghiệp có thể góp phần tạo ra các tuyến quy định minh 

bạch, có thể dự đoán và ổn định; cải thiện tính xác thực của chất chỉ thị sinh 

học và mở đường cho việc chấp nhận quy định; tính tới thách thức của y học cá 

thể hóa và các liệu pháp mục tiêu; xử lý các vấn đề phương pháp luận đối với 
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việc thiết kế ra các thử nghiệm lâm sàng thế hệ mới; và tạo ra một phạm vi các 

phương pháp tiếp cận mới tới chia sẻ tri thức và rủi ro.  

Các chất chỉ thị sinh học chẩn đoán sẽ đòi hỏi việc đào tạo các bác sỹ và 

các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, và cho họ quy trình đào tạo có 

thống kê để hiểu được các xét nghiệm và các kết quả. Thông tin về việc sử 

dụng lâm sàng các chất chỉ thị sinh học cũng sẽ cần thiết ở các điểm chăm sóc 

vì nó có thể tác động tới quy trình chăm sóc cũng như thực hiện hiệu quả.  

Người thanh toán (ví dụ các chính phủ và các nhà bảo hiểm) sẽ cần phải 

hiểu rõ hơn về các lợi thế và bất lợi (ví dụ hiệu quả chi phí) của việc sử dụng 

các chất chỉ thị sinh học làm xét nghiệm chẩn đoán khi thiết lập nên các kế 

hoạch thanh toán và bồi hoàn.  

Sự tin cậy và sự chấp thuận của công chúng là một yếu tố chủ chốt để  thu 

hút và truyền bá công nghệ. Thiết lập các chính sách rõ ràng với việc chú trọng 

tới quyền bảo mật và an ninh của dữ liệu cá nhân là rất cơ bản đối với nhiều 

loại hình công nghệ y tế (ví dụ, di truyền và hệ gen, các hồ sơ y tế điện tử). 

Tương tự, công chúng lo ngại tới tính công bằng của việc truy cập. Các chính 

phủ giữ một vai trò trọng tâm trong việc cân bằng giữa các quyền cá nhân và y 

tế công/các ưu tiên nghiên cứu. Các xét nghiệm và dịch vụ-trực-tiếp-tới-người-

tiêu-dùng đang ngày càng sẵn. Việc liệu có sự quản lý hay giám sát nào là cần 

thiết vẫn chưa đạt được sự đồng thuận. Đây là một chủ đề đòi hỏi sự quan tâm 

hơn nữa của các chính phủ.  

Đáp ứng các thách thức về y tế toàn cầu đã thúc đẩy các phương hướng 

đổi mới tới hợp tác liên công ty, tiếp cận và sử dụng quyền sở hữu trí tuệ, và 

các cơ chế tài trợ. Những thử nghiệm như vậy có thể thu được những bài học 

về cách tiếp cận chi phí thấp hơn tới đổi mới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. 

Các chính phủ nên xác định các bài học được rút ra từ các phương pháp tiếp 

cận đổi mới tới các thách thức y tế toàn cầu  này và nên cố gắng áp dụng chúng 

vào đổi mới y tế một cách rộng hơn.  

Một loạt các cơ chế “kéo và đẩy” được sử dụng để đưa ra thị trường các 

công nghệ y tế mới dành cho các bệnh dịch bị sao nhãng. Những cơ chế này bù 

đắp cho các chương trình phát triển truyền thống chứ không cạnh tranh với 

chúng. Bởi vì không có một công cụ riêng rẽ nào (ví dụ các hợp tác công tư để 

phát triển sản phẩm, cam kết thị trường tiên tiến, giá, vv.) có thể được sử dụng 

để giải quyết tất cả các vấn đề, nên các chính phủ cần phải hiểu rõ hơn về tập 
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hợp sẵn có các phương pháp để nhằm đạt được các mục tiêu chính sách khác 

nhau.  

Giải quyết vấn đề an ninh lƣơng thực 

Năng lực cung cấp thực phẩm của thế giới đã tăng trưởng nhanh hơn so 

với dân số và nhu cầu theo định hướng thu nhập kể từ thập niêm 30 của thế kỷ 

trước. Hệ quả là, thực giá có xu hướng giảm đều, cải thiện một cách rõ rệt mức 

cung ứng đầy đủ thực phẩm, một thứ nguyên quan trọng của an ninh lương 

thực. Năng suất lương thực ngày càng tăng của thế giới phần lớn là do những 

đổi mới nâng cao sản lượng nhờ có đầu tư công và tư vào giáo dục, khuyến 

nông và nghiên cứu nông nghiệp.  

Tuy nhiên, các mức giá tăng mạnh của các cây lương thực chính vào năm 

2008 đã làm gia tăng những quan ngại đang lan rộng về mức độ yếu kém của 

nguồn cung ứng thực phẩm ở nhiều nước kém phát triển và thậm chí khiến cho 

một số công dân ở những nước giầu có lo ngại về việc liệu họ đã thực sự có 

một nguồn cung lương thực đầy đủ cho tương lai. Những nguyên nhân chính 

của sự tăng giá này rất phức tạp và các mức năng suất có xu hướng thấp thể 

hiện tính tạm thời. Tuy vậy, theo Cơ quan Nông lương của Liên hiệp Quốc 

(FAO), số người đói và suy dinh dưỡng trên thế giới hiện cao hơn bao giờ hết 

(FAO, 2009). Trong đó, nhiều người sống ở các nước được trời phú cho các 

nguồn tài nguyên nông nghiệp dồi dào vẫn chưa được khai thác tương xứng với 

tiềm năng của chúng. Khai thác hết tiềm năng này đòi hỏi việc phát triển, ứng 

dụng và thích ứng các đổi mới có khả năng thúc đẩy các thành quả nông 

nghiệp ở những vùng khác của thế giới. Tuy nhiên, đầu tư công, tư và quốc tế 

vào nông nghiệp của các nước đang phát triển còn thấp hơn nhiều so với các 

nước phát triển. Điều này không cho thấy các triển vọng về an ninh lương thực 

sẽ đạt được thông qua những tiến bộ của sản lượng nông nghiệp ở các nước 

đang phát triển.  

Thậm chí ở cả những nước phát triển, vẫn có những e ngại rằng sản lượng 

nông nghiệp sẽ không tiếp tục tăng trưởng với tốc độ bền vững như trước đây. 

Một nghiên cứu gần đây do Bộ Nông nghiệp Mỹ thực hiện đã khẳng định rằng 

chính tăng năng suất chứ không phải tăng sử dụng các đầu vào làm cho sản 

lượng tăng lên trong nửa thế kỷ qua. Tuy nhiên, đầu tư công cho nghiên cứu 

nông nghiệp theo tỷ lệ trong tổng chi tiêu chính phủ ở các nước OECD lại cho 

thấy những dấu hiệu suy giảm. Những khoản đầu tư này phải mất thời gian dài 
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mới tác động tới các mức năng suất ở các nông trang.  

Biến đổi khí hậu và sự suy kiệt các nguồn tài nguyên nước cũng được coi 

như các yếu tố hạn chế lên sản lượng nông nghiệp. Những nhu cầu mới, ví dụ 

về nguyên liệu nhiên liệu sinh học, gây áp lực hơn nữa lên nguồn cung. Nhiều 

nghiên cứu cho rằng hiện tượng nóng lên toàn cầu đã trực tiếp làm giảm sản 

lượng và gây áp lực lâu dài lên sản xuất ở những vùng khí hậu nóng. Do sản 

lượng có thể tăng ở những vùng có khí hậu mát mẻ hơn, nên hiệu ứng ròng lên 

sản lượng của thế giới vẫn chưa chắc chắn.  

Tăng đầu tư vào NC&PT, chuyển giao công nghệ và các dịch vụ mở rộng, 

đặc biệt là ở các nền kinh tế kém phát triển, có thể góp phần làm tăng năng suất 

và sản lượng đầu ra. Sử dụng sinh vật biến đổi gen cũng mang lại tiềm năng cải 

thiện năng suất, nâng cao các thuộc tính của các cây trồng vừa để sử dụng làm 

lương thực hoặc phi lương thực, và để nâng cao khả năng chống chịu những 

điều kiện khắc nghiệt của các cây trồng, ví như hạn hán.  

Phân tích của OECD và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho thấy an 

ninh năng lượng, các lợi ích kinh tế và môi trường của sản xuất nhiên liệu sinh 

học thế hệ đầu tiên dựa trên các nguồn nhiên liệu hàng hóa nông nghiệp lại 

khiêm tốn và không dễ được truyền tải bởi các chính sách hiện thời. Các 

phương pháp khuyến khích giảm cầu năng lượng và phát thải khí nhà kính, 

mang lại thương mại tự do trong lĩnh vực nhiên liệu sinh học, và thúc đẩy việc 

giới thiệu các công nghệ sản xuất “thế hệ thứ hai”, những công nghệ không dựa 

vào các nguyên liệu hàng hóa hiện tại, mang lại lợi ích tiềm năng lớn hơn mà 

không tác động một cách vô ý tới giá lương thực.  

Các nước nghèo có nhu cầu cơ bản thúc đẩy mức tăng trưởng và phát triển 

nhằm để giải quyết vấn đề an ninh lương thực. Ở một số nước nghèo nhất, đầu 

tư vào nông nghiệp và nghiên cứu nông nghiệp, mở rộng và đào tạo, có thể là 

cách tốt nhất để giảm nghèo và kích thích hoạt động kinh tế. Trong những hoàn 

cảnh khác, có thể cần đa dạng cơ cấu kinh tế và có các khoản đầu tư cải thiện 

tổng thể môi trường mà trong đó nông nghiệp đang vận hành:  các hệ quản lý 

cơ bản, chính sách vĩ mô, hạ tầng, công nghệ, giáo dục, y tế… 

Thu hẹp khoảng cách phát triển kinh tế 

Trong khi các nền kinh tế mới nổi lớn có khả năng huy động FDI, vốn 

nhân lực và thương mại để xây dựng năng lực công nghệ và đổi mới, thì ở các 
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nước đang phát triển có thu nhập thấp, điều này không được như vậy, trong đó 

có việc hỗ trợ cho đổi mới. Hạ tầng của những nước này – nguồn cung nước và 

điện ổn định, đường, bến cảng, các dịch vụ viễn thông cơ bản và truy cập 

Internet băng thông rộng – có thể không đủ điều kiện cho các hoạt động kinh 

doanh. Các điều kiện khung, ví dụ như tòa án, giáo dục, quản lý ổn định, các 

dịch vụ y tế, các hệ thống an ninh và thuế, có thể không có lợi cho đổi mới ở 

khu vực tư nhân.  

Thực vậy, các nền kinh tế đang phát triển có thể thiếu một khu vực kinh 

doanh mạnh. Ở những nước này, đổi mới thường diễn ra ở những doanh nghiệp 

nhỏ hoặc ở khu vực kinh tế phi chính thức với sự hỗ trợ hạn chế của hạ tầng. 

Những doanh nghiệp như vậy, có thể là các cá nhân, thường thiếu năng lực tìm 

kiếm và tiếp thu tri thức. Những doanh nghiệp đó cũng có thể tiến hành đổi 

mới để tồn tại hơn là sáng tạo ra tri thức chính thống thông qua các hoạt động 

NC&PT. Vì vậy, trọng tâm ở các nước đang phát triển nên dành cho việc 

khuyến khích tất cả các hình thức đổi mới và ứng dụng các công nghệ đã có để 

giải quyết các nhu cầu kinh tế và xã hội của địa phương. Mặc dù khu vực kinh 

doanh có thể nhỏ, nhưng khu vực nông nghiệp hoàn toàn có thể lớn và là một 

miền đất hứa hẹn cho các chính sách đổi mới và ứng dụng chúng. Trên thực tế, 

nông nghiệp ở các nền kinh tế đang phát triển có thể là một phần của nền kinh 

tế tri thức toàn cầu. Đặc biệt là ở khu vực nông nghiệp, nâng cao sản lượng, 

kinh doanh và giá trị gia tăng có thể lèo lái quy trình giảm đói nghèo ở các nền 

kinh tế nông thôn. Nông nghiệp là một khu vực sản xuất chuyên sâu về tri thức, 

tuy vậy ở nhiều nước nghèo, nông dân, DNVVN và các trung tâm nghiên cứu 

không tương tác để chuyển dịch ra khỏi nông nghiệp tự cung tự tiêu có giá trị 

gia tăng thấp. Tăng cường các hệ thống đổi mới ở nông thôn, phát triển các 

cụm có khả năng bổ sung giá trị vào nguyên liệu thô chưa qua chế biến, và thúc 

đẩy các chuỗi giá trị khắp các khu vực ví dụ như làm vườn, chế biến thực 

phẩm, đóng gói, tích trữ, vận chuyển, các tiêu chuẩn an toàn, các hệ thống phân 

phối và xuất khẩu, là toàn bộ trọng tâm để chuyển dịch ra khỏi một nền nông 

nghiệp tự cung tự tiêu, tạo ra tăng trưởng và hướng tới thịnh vượng. Một hệ 

thống đổi mới nông nghiệp phải liên kết với khu vực tư nhân và nhà nước và 

tạo ra mối tương tác chặt chẽ giữa chính phủ, giới hàn lâm, doanh nghiệp và xã 

hội dân sự. Các cơ quan dựa trên tri thức sẽ cần phải tích hợp nghiên cứu, đào 

tạo đại học, đào tạo chuyên nghiệp và mở rộng cho nông dân, và tham gia trực 

tiếp vào sản xuất và thương mại hóa sản phẩm.  
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Tiếp cận tới các công nghệ sẵn có thông qua thương mại và FDI có thể 

góp phần giải quyết sự mất cân bằng giữa năng lực và nhu cầu về đổi mới và 

công nghệ ở những nước đang phát triển. Các nước OECD có thể thúc đẩy 

chuyển giao công nghệ thông qua thương mại và FDI và ở trường hợp thị 

trường thất bại, thông qua các phương pháp tiếp cận ví dụ như tín dụng xuất 

khẩu nhằm vào các nước đang phát triển và hợp tác công tư (P/PP). Những 

phương pháp này sẽ góp phần làm giảm rủi ro mà khu vực tư nhân sẽ không 

tham gia vào các hoạt động chuyển giao công nghệ khi lợi ích xã hội vượt quá 

thành quả kinh tế tư nhân. Đặc biệt, như được lưu ý ở Hiệp định TRIPS của 

WTO (Điều 66.2), các nước phát triển có nhiệm vụ cung cấp cho các xí nghiệp 

và cơ quan ở các nước kém phát triển nhất các khoản khuyến khích để thúc đẩy 

và khuyến khích chuyển giao công nghệ. Các công cụ khác để giải quyết nhu 

cầu đổi mới và công nghệ ở các nước đang phát triển bao gồm các hợp đồng 

cấp quyền miễn phí các pa-tăng được sử dụng cho các mục đích và giải pháp 

phát triển các công nghệ thiết yếu cần để giải quyết các thách thức ví dụ như an 

ninh lương thực, bệnh nhiễm khuẩn, nước và vệ sinh. 

Hợp tác nghiên cứu được chính phủ tài trợ giữa OECD và các nước đang 

phát triển để giải quyết các nhu cầu địa phương hoặc với vai trò là một phần 

của các nỗ lực để giải quyết các thách thức toàn cầu cũng có thể rất hiệu quả để 

làm lan tỏa tri thức đi đôi với đào tạo nhân lực địa phương. Thêm vào đó, các 

bước thúc đẩy năng lực hấp thụ ở các nước đang phát triển cũng có thể góp 

phần tạo thuận lợi cho quy trình chuyển giao công nghệ (ví dụ, thông qua việc 

xóa bỏ các rào cản thương mại và đầu tư hoặc hợp tác phát triển để hỗ trợ cho 

việc phát triển thể chế).  

Do các thị trường công nghệ và các hạ tầng đổi mới dựa trên thị trường 

khác như cấp tài chính cho đổi mới vừa không tồn tại hoặc rất yếu kém ở các 

nước đang phát triển, nên rất cần các giải pháp thay thế để bổ sung vào các 

khoản thiếu này hoặc để tạo ra các điều kiện lẽ ra phải có. Hợp tác công tư có 

thể mang lại các giải pháp tốt hơn là những can thiệp của chính phủ. Chúng có 

thể đặc biệt quan trọng ở các nước đang phát triển bởi vì các nguồn lực của 

chính phủ bị hạn chế hơn và nhu cầu về sự can thiệp của nhà nước thường lớn 

hơn ở các nước OECD. Hợp tác công tư có thể là một giải pháp bền vững và 

hiệu quả về chi phí.  

Xét từ khả năng đáp ứng hạn chế với nhu cầu đổi mới và công nghệ của 
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khu vực chính thống của các nước đang phát triển, thì sự tham gia của các 

thành phần và các nguồn lực địa phương có thể tạo ra một sự khác biệt thực sự. 

Các hoạt động để thúc đẩy đổi mới nên bao gồm cả các doanh nhân, phụ nữ, 

sản phẩm địa phương, tri thức và kỹ năng nội sinh. Điều này đòi hỏi việc kết 

hợp các phương pháp “từ dưới lên” và “từ trên xuống” của chính phủ và nhà tài 

trợ, gồm việc học hỏi và nhập khẩu từ bên ngoài và ứng dụng đổi mới sử dụng 

các nguồn lực và tri thức địa phương (hộp 2.19). Thiết lập kinh doanh và tạo 

điều kiện phát triển đối tác công-tư nên được đề cao trong các kế hoạch thúc 

đẩy tính tự chủ cần để biến cơ hội trở thành sự thịnh vượng. Việc này nên được 

coi như là một khoản đầu tư, với các khuyến khích và các phương pháp chia sẻ 

rủi ro được xác định một cách cẩn thận. Các nhà tài trợ không chỉ giữ một vai 

trò quan trọng trong việc đề ra ưu tiên và lập kế hoạch mà còn cả trong vận 

hành và thực thi. Việc này đòi hỏi các liên kết và sự gắn kết chặt hơn giữa 

chính sách phát triển và chính sách đổi mới. Các nhà tài trợ nên sử dụng nguồn 

lực của họ để thúc đẩy những nguồn lực của chính phủ các nước đang phát 

triển và khu vực tư nhân. Ưu đãi của nhà tài trợ có thể gồm hỗ trợ cho việc xây 

dựng năng lực về mặt kỹ năng đổi mới thông qua đào tạo và giáo dục phổ 

thông và chuyên ngành, chính sách và xây dựng năng lực thể chế, cũng như 

hợp tác công tư trong chuyển giao tri thức và công nghệ Bắc-Nam và Nam-

Nam.  

Hộp 2.19: Các ứng dụng đổi mới hỗ trợ cho phát triển ở châu Phi 

Châu Phi đã chứng tỏ đổi mới không phẩi lúc nào cũng bắt nguồn từ các hoạt động 
chuyên sâu về NC&PT. Với sự tự do hóa của khu vực CNTT-TT, đổi mới hướng vào 
người sử dụng đã phát triển mạnh thông qua sự tương tác của các tập tục địa 
phương với công nghệ. Sự tương tác này tạo ra giá trị dưới dạng các sản phẩm và 
dịch vụ mới.  

Tới năm 2009, 4/10 người châu Phi có điện thoại di động và vì vậy đây là một 
phương tiện để thoát khỏi những “nút tắc nghẽn” của thị trường truyền thống. Lần đầu 
tiên, điện thoại di động đã đem lại các dịch vụ giá trị gia tăng cho đa số người dân 
châu Phi.  

Các dịch vụ đang tăng quy mô một cách nhanh chóng bao gồm thanh toán di động, 
có khả năng làm giảm chi phí giao dịch; và nông nghiệp điện tử, có khả năng làm cho 
cung gặp được cầu.  

Về ngắn hạn, mức tăng trưởng của các ứng dụng CNTT-TT đổi mới này có tiềm 
năng lớn. Các mức giá kết nối quốc tế ở Châu phi tiểu vùng Sahara đã bắt đầu giảm 
kể từ tháng 8/2009. Do mức giảm giá vừa với túi tiền của người tiêu dùng ở các vùng 
ven biển, vì vậy đầu tư nên tập trung vào việc kết nối người tiêu dùng ở vùng đất liền.  

Thanh toán di động 
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Tại Kenya, điện thoại di động cho phép người sử dụng gửi tiền trong nước tới người 
sở hữu máy điện thoại di động khác. Hệ thống thanh toán này được công thức hóa 
thành tập tục phi chính thức Sente‟s

(1)
 ở Uganda, trong đó tiền được gửi từ người này 

sang người khác bằng cách sử dụng các ki ốt điện thoại công cộng và các mạng lưới 
tin cậy.  

Chưa tới hai năm, hệ thống thanh toán di động của Kenya đã thu hút hơn 5 triệu 
người tiêu dùng ở một nước mà chỉ có 26% dân số là có tài khoản ngân hàng. Dịch 
vụ này làm giảm mạnh chi phí giao dịch, đặc biệt là đối với việc chuyển các khoản tiền 
nhỏ, một hoạt động phổ biến giữa các vùng thành thị và nông thôn. Tiếp theo ví dụ 
này, các dự án tương tự cũng được tuyên bố ở 10 nước tiểu vùng Sahara và 3 nước 
Bắc Phi.  

Nông nghiệp điện tử 

Tại Ghana, điện thoại di động đã liên kết người nông dân và người tiêu dùng lại với 
nhau bằng cách cho phép họ tiếp cận tới thông tin về sản xuất một cách kịp thời và 
đầy đủ . Do thị trường lúa gạo thông thường chỉ được tổ chức một tuần một lần, nên 
thương gia và nông dân có lịch sử lâu đời là phải di chuyển qua những khoảng cách 
xa để tới các thị trường thì mới có được thông tin sản xuất. Điều này đòi hỏi không chỉ 
chi phí di chuyển, mà còn các chi phí cơ hội về thời gian của thương gia.  

Việc sử dụng điện thoại di động ở Ghana đã mang lại một nguồn thông tin thay thế 
và rẻ cho các thương gia lúa gạo, nông dân và người tiêu dùng. Người sử dụng có 
thể đăng ký nhận một tin nhắn thông báo hàng tuần về các hàng hóa với một khoản 
phí nhỏ. Người sử dụng cũng có thể tải lên các lệnh chào bán và mua các sản phẩm 
bằng điện thoại di động và đưa ra các yêu cầu về giá của sản phẩm.  

Kết quả là, các thương gia lúa gạo có điện thoại di động thường tìm kiếm được số 
lượng thị trường lớn hơn, có sự tiếp xúc với thị trường thường xuyên hơn và bán ở 
nhiều thị trường hơn so với những thương gia không có điện thoại di động. Điều này 
cho thấy những thương nhân có điện thoại di động có thể đáp ứng với nguồn cung và 
sự thiếu hụt tốt hơn, vì vậy phân phối lúa gạo khắp thị trường và ứng phó với những 
khác biệt về giá hiệu quả hơn .  

(1)
. Dịch vụ Sente là một công cụ gửi tiền phi chính thức từ một người này sang người khác 

bằng cách sử dụng công nghệ di động ở Uganda 

Nguồn: OECD/Ngân hàng Phát triển Châu Phi (2009), Tổng quan Kinh tế Châu Phi 2009.  

 

Để để đưa đổi mới vào chương trình nghị sự phát triển và quy trình phát 

triển, cũng như nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các nước phát triển và đang phát 

triển. Một hội thảo chung giữa OECD-UNESCO (UNESCO, 2009) đã vạch ra 

các ưu tiên sau: 

- Nên phát triển và hỗ trợ hợp tác giữa các mạng lưới, bao gồm các mạng 

lưới xuất sắc, để thúc đẩy hợp tác, sản xuất, chia sẻ thông tin và xúc tiến đổi 

mới; 

- Cần có các chỉ số và điều tra mẫu giám sát việc đánh giá đổi mới nhằm 
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đưa ra bằng chứng về thực hành tốt, các tấm gương và bài học, và các yếu tố 

thúc đẩy và ngăn trở đổi mới, gồm tính hiệu quả chính sách; 

- Cần công bố và truyền bá thông tin để thúc đẩy việc chia sẻ, trao đổi các 

nghiên cứu và học tập về đổi mới ở các cấp độ người thực hiện, chương trình 

và chính sách, bao gồm các ví dụ về các điều tra mẫu, các nguyên tắc, chiến 

lược, các công cụ chính sách và các khung; 

- Cần đánh giá các nhu cầu nhân lực và năng lực thể chế, xây dựng năng 

lực để thúc đẩy đổi mới ở các cấp độ người thực hành, chương trình và chính 

sách; 

- Cần thúc đẩy nhận thức và hiểu biết sâu rộng hơn của công chúng về đổi 

mới ở cấp độ người thực hành, chương trình và chính sách để đưa đổi mới vào 

chương trình nghị sự phát triển, vào các kế hoạch phát triển và các kế hoạch 

chiến lược xóa giảm nghèo và vào quy trình phát triển hiệu quả hơn.  

Tăng cường hợp tác khoa học toàn cầu 

Trong những năm gần đây, quan điểm chính trị ngày càng thống nhất cho 

rằng để đáp ứng với các thách thức toàn cầu cần phải có hợp tác đa phương và 

quốc tế để phát triển các giải pháp toàn cầu, cần phải tăng cường hợp tác 

KH&CN quốc tế. Các hướng tiếp cận đa ngành đối với nghiên cứu ngày càng 

tăng cũng kích thích kết lại các lĩnh vực và tri thức chuyên môn khác nhau – 

các hiệp hội, các cơ quan nhà nước, ngành công nghiệp, các tổ chức xã hội dân 

sự, và, quan trọng nhất là các trường đại học. Điều thiết yếu là xác định và thực 

hiện các chính sách, các khung, và các cơ chế quản lý có khả năng tạo ra các 

tiến bộ KH&CN nhanh chóng và dẫn tới sự lan tỏa nhanh và rộng của các đổi 

mới phát sinh. Các chương trình hợp tác đã có về khoa học, công nghệ và đổi 

mới có thể được đánh giá và cải thiện. Hộp 2.20 đưa ra các ví dụ về các sáng 

kiến quốc tế có mục đích nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu chủ chốt.  

Các chiến lược hợp tác đã được chứng minh gồm liên doanh đầu tư về 

nghiên cứu cơ bản, phác họa ra các nhu cầu NC&PT, nghiên cứu hợp tác ở các 

mạng quốc tế; các sáng kiến chuyển giao công nghệ, học bổng và học bổng 

nghiên cứu sinh đối với khía cạnh lưu động quốc tế của các nhà nghiên cứu. 

Tuy nhiên, các thách thức hiện tại đòi hỏi những phương pháp tiếp cận cụ thể 

hơn để thúc đẩy phát triển và truyền bá công nghệ. Những ích lợi có thể nhận 

thức được gồm: tạo ra các nền kinh tế quy mô, giảm dư thừa, tận dụng tri thức 
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chuyên môn bổ sung và hợp nhất các nguồn lực với tài trợ nghiên cứu. Hợp tác 

cũng có thể tạo ra một kho tri thức chung, ví dụ, các giai đoạn tiền cạnh tranh 

của nghiên cứu, có thể được sử dụng bởi tất cả các doanh nghiệp và các nước 

tham gia vào phát triển công nghệ. Hợp tác cũng góp phần tăng cường và thúc 

đẩy phát triển và phổ biến công nghệ bằng cách kết hợp các sức mạnh của các 

nước.  

Hộp 2.20. Hợp tác KH&CN Quốc tế đối với các thách thức toàn cầu 

Các sáng kiến giải quyết các thách thức toàn cầu gồm:  

- Ban Hội thẩm Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (ICCP), một cơ quan khoa 
học liên chính phủ với sự tham gia của hàng ngàn nhà khoa học trên toàn cầu 
vào hợp tác quốc tế để “mang lại cho thế giới một quan điểm khoa học rõ ràng 
về tình trạng hiện tại của biến đổi khí hậu và các hệ quả kinh tế xã hội và môi 
trường tiềm tàng của nó”.  

- Nhóm cố vấn về Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế (CGIAR), một hợp tác 
chiến lược bao gồm 15 trung tâm nghiên cứu quốc tế nhằm thúc đẩy sự tăng 
trưởng của các nước đang phát triển, các nước công nghiệp hóa có liên quan và 
các nước nông nghiệp bền vững, các nhà đồng tài trợ và 13 cơ quan quốc tế 
khác; 

- Hợp tác Khoa học Hệ thống Trái đất (ESSP), bao gồm các nhà nghiên cứu từ 
các lĩnh vực khác nhau trên toàn thế giới, là một “sáng kiến chung của bốn 
chương trình nghiên cứu về biến đổi môi trường toàn cầu quốc tế đối với nghiên 
cứu tích hợp về Hệ thống Trái đất, các biến đổi diễn ra với hệ thống và các ý 
nghĩa của những biến đổi này đối với sự bền vững của vùng và trái đất”  

- Nhóm Quan sát Trái đất (GEO), một hợp tác tự nguyện của các chính phủ và 
tổ chức quốc tế, liên kết toàn bộ các hệ thống quan sát Trái đất, những hệ thống 
này có mục đích là nhằm thúc đẩy các dự án, chiến lược chung mới và điều phối 
đầu tư và nhằm đảm bảo rằng dữ liệu và thông tin quan sát về Trái đất có thể 
được truy cập như là hàng hóa công toàn cầu, và 

- Công ước Khung về Biến đổi Khí hậu của Liên hiệp Quốc (UNFCCC), theo đó 
“các nước công nghiệp hóa nhất trí chia sẻ công nghệ với các nước kém tiến bộ 
hơn”  

 

Các thách thức toàn cầu có rất nhiều phạm vi: bản chất của các vấn đề 

khoa học và kỹ thuật; sự tham gia của cộng đồng các nhà đổi mới; khu vực tư 

nhân và /hoặc các nhân tố phi chính phủ; các loại hình tài trợ đã có và đang 

cần; bối cảnh kinh tế xã hội; số lượng và loại hình các giải pháp được khám 

phá; tổ chức và quản lý cộng đồng quốc tế. Vì thế, cần các hướng tiếp cận khác 

nhau. Tuy vậy, một số chiến lược chung đang nổi lên như: sự tham gia ngày 

càng tăng của khu vực tư nhân, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức từ thiện 

và các thành phần khác trong việc ưu tiên hóa và phân bố khoa học và đổi mới 
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và việc sử dụng các cơ chế tài chính (ví dụ cổ phần hóa và chia sẻ rủi ro) để 

cung cấp các  khuyến khích cho đổi mới cấp địa phương và toàn cầu. Những 

chiến lược này kêu gọi cần có sự tham gia chặt chẽ hơn của các nước đang phát 

triển và xây dựng năng lực khoa học và nghiên cứu của những nước này. Để 

thúc đẩy sự lan tỏa của đổi mới, các cơ chế để nâng cao chuyển giao công nghệ 

tới các nước đang phát triển đang được thảo luận (ví dụ, các kho pa-tăng và các 

cơ chế hợp tác thúc đẩy SHTT). Các hiệp định đa phương, ví dụ như Cơ chế 

Phát triển Sạch của Liên hiệp Quốc, có thể được sử dụng để thúc đẩy chuyển 

giao công nghệ và đạt được các mục tiêu công với chi phí ít nhất. Các hợp tác 

hàn lâm và giáo dục bậc cao xuyên biên giới cũng có thể tạo điều kiện cho 

chuyển giao công nghệ và dẫn tới sự lan tỏa ở hệ thống đổi mới địa phương.  

Trao quyền cho các thành phần mới để giải quyết các thách thức xã hội và 

toàn cầu thông qua đổi mới 

Các tổ chức phi chính phủ, tư nhân, từ thiện, các quỹ và các doanh nhân 

xã hội vốn theo động cơ phi lợi nhuận, sẽ có thể giữ một vai trò quan trọng 

trong việc xúc tác đổi mới để giải quyết các vấn đề xã hội vốn không thể được 

các chính phủ hoặc thị trường giải quyết đầy đủ được 

Từ thiện. Từ thiện thường không được đánh giá cao nhưng có thể giữ một 

vai trò chủ chốt trong việc tiếp sức cho đổi mới. Đặc biệt, các quỹ tài trợ và hỗ 

trợ cho đổi mới theo rất nhiều cách. Những quỹ này hoàn toàn tự do để thử 

nghiệm và thực hiện những phương hướng tiếp cận mới để giải quyết các thách 

thức xã hội, và hoạt động của chúng có thể mang lại những kiến thức và hướng 

dẫn mới cho chính sách trong tương lai. Nhiều quỹ cũng trực tiếp tài trợ một 

khối lượng lớn nghiên cứu, gồm nghiên cứu khoa học và công nghệ. Những 

quỹ này nên là một phần cấu thành của hệ thống đổi mới.  

Các quỹ đang ngày càng tích cực tìm kiếm những phương hướng đổi mới 

để hoàn thành sứ mệnh của họ. Những quỹ này cũng ngày càng hợp tác với 

nhau, ở cấp địa phương hoặc quốc tế, để giải quyết các thách thức vì lợi ích 

chung. Bằng cách thúc đẩy các lợi thế cạnh tranh về tính tự do, các mạng lưới 

xuyên biên giới, tính linh hoạt và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, những 

tổ chức này có thể giữ một vai trò quan trọng trong truyền bá nghiên cứu và 

chính sách đổi mới. 

Đổi mới để giải quyết các thách thức xã hội. Những năm qua đã chứng 

kiến một sự bùng nổ của lợi ích trong việc hướng nghiên cứu và đổi mới tới 
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giải quyết các thách thức xã hội. Lợi ích này phản ánh sự xuất hiện của “đổi 

mới xã hội”, việc sử dụng đổi mới để giải quyết các vấn đề xã hội. Nhiều thách 

thức xã hội ngày nay, ví dụ như những thách thức gắn với dân số già đi và sự 

bền vững của môi trường, cũng như các vấn đề lâu dài như đói nghèo, giáo dục 

và di cư, đã không giải quyết được bằng các giải pháp thông thường của thị 

trường hay chính phủ.  

Sáng kiến đổi mới để tìm cách giải quyết các thách thức xã hội sẽ phải đối 

mặt với các rào cản đặc thù (ví dụ, các tỷ lệ thấp, rủi ro của doanh thu tư nhân) 

dẫn tới đầu tư dưới mức. Nhiều thách thức xã hội là các hiện tượng kéo dài lâu 

đời đòi hỏi các phản ứng lâu dài. Chúng liên quan tới một loạt các vấn đề gắn 

kết với nhau, trong đó có một số thuộc khía cạnh hàng hóa công lẫn tư. Các 

khái niệm và mô hình đổi mới truyền thống không phù hợp để phân biệt đổi 

mới theo định hướng xã hội với đổi mới theo định hướng lợi nhuận. Quy mô 

nhỏ và phân đoạn của các thị trường đối với hàng hóa xã hội cũng làm nản 

lòng các doanh nghiệp đầu tư và cam kết dành các nguồn lực cho các lĩnh vực 

này.  

Điều này không có nghĩa là đổi mới theo định hướng kinh tế và xã hội là 

không cần thiết. Trên thực tế, chúng có thể là phần bổ sung, nhưng nó sẽ đòi 

hỏi những thay đổi về cách thức mà các nhà hoạch định chính sách thúc đẩy 

đổi mới, ví dụ bằng cách thúc đẩy sự tham gia của các thành phần vì vậy liên 

kết các nhu cầu xã hội với các kế hoạch nghiên cứu.  

Các hệ thống nghiên cứu và đổi mới sẽ chắc chắn góp phần đối phó với 

các thách thức xã hội. Tuy nhiên, trọng tâm của ngành về nghiên cứu công và 

hàn lâm làm giảm cơ hội đưa các nguồn tri thức khác nhau liên kết lại để đối 

phó với vấn đề chung. Xét trên bản chất đa ngành của nhiều vấn đề xã hội, 

nghiên cứu để giải quyết chúng phải liên kết các ngành khoa học và tự nhiên 

lại với nhau.  

Một số nước OECD đã phát triển các chiến lược quốc gia nhằm huy động 

tài trợ công để giải quyết các vấn đề xã hội. Hà Lan đã kết hợp một cách rõ rệt 

các thách thức xã hội và kinh tế với các quyết định tài trợ nghiên cứu vì nước 

này xem xét các cơ hội để giải quyết hai mục tiêu này một cách đồng thời. 

Canada, Phần Lan, Đức, Italia, Nhật Bản và Na Uy đều thực hiện các sáng kiến 

nghiên cứu có mục tiêu hơn để giải quyết các vấn đề xã hội cụ thể ví dụ như sự 

lão hóa của dân số hay tội phạm. Tiếp cận tới dữ liệu từ nghiên cứu được tài trợ 
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cũng có thể cũng giúp các thành phần xã hội (ví dụ, các nhóm bệnh nhân) huy 

động đổi mới để giải quyết các thách thức xã hội.  

Các công ty và các doanh nhân cũng có thể giải quyết các vấn đề xã hội. 

Những thành phần này tích hợp các quan tâm xã hội chủ yếu thông qua lăng 

kính trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, nhưng các doanh nghiệp cũng có 

thể thấy được các cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực này. Đặc biệt, là sự xuất 

hiện của kinh doanh xã hội, vốn thường được đề cập tới kinh doanh được nhằm 

vào cung cấp các giải pháp đổi mới cho các vấn đề xã hội chưa được giải 

quyết. Nó thường được liên kết với đổi mới xã hội và giữ một vai trò ngày 

càng tăng trên khắp thế giới (Hộp 2.21) 

Hộp 2.21: Vai trò mới nổi của doanh nghiệp xã hội 

Trong những năm gần đây, thuật ngữ “doanh nghiệp xã hội” đã trở nên quen 
thuộc với giới hàn lâm và hoạch định chính sách và ngày càng tăng đối với công 
chúng với vai trò là một mô hình kinh doanh đổi mới đáp ứng được cả mục tiêu 
xã hội lẫn kinh tế bằng cách đóng góp vào hội nhập thị trường lao động, phát 
triển kinh tế và xã hội.  

Các chính phủ, khu vực tư nhân và các thành phần khác ngày càng liên kết với 
các tổ chức ở khu vực xã hội. Ví dụ, Tổng thống Mỹ Obama gần đây đã tuyên bố 
thành lập một Văn phòng Đổi mới Xã hội ở Nhà Trắng; Ôxtraylia và New Zealand 
đều thành lập các trung tâm đổi mới xã hội; Tây Ban Nha thành lập một “Thung 
lũng Silicon xã hội”; còn Viện Hy vọng của Hàn Quốc đang ở tuyến đầu trong 
việc sử dụng web để liên kết các ý tưởng của công dân với chính phủ  

Nguồn: OECD (2009), The Changing Boundaries of Social Enterprise, OECD, 
Paris. 

 

Các chính phủ có thể góp phần vào các nỗ lực này bằng cách cung cấp tài 

trợ, tín dụng thuế và khuyến khích phát triển thị trường tài chính xã hội mới 

nổi, loại bỏ các rào cản quy định và cung cấp hạ tầng (ví dụ CNTT-TT) và các 

khoản ưu đãi để khuyến khích các doanh nghiệp và doanh nhân giải quyết các 

thách thức xã hội. Tuy nhiên, các cơ chế để kích thích đổi mới xã hội, và đặc 

biệt là làm thế nào để tăng quy mô các sáng kiến nhằm tạo thuận lợi cho việc 

tham gia và sở hữu của các thành phần ở cấp địa phương, cần phải được hiểu 

đúng để tuyên truyền chính sách.  

2.7. Chính sách đổi mới của một số nước 

Chiến lược đổi mới của Mỹ 

Tháng 9 năm 2009, Tổng thống Mỹ đã ban hành Chiến lược đổi mới của 
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Mỹ với mục đích thiết lập nền tảng cho tăng trưởng bền vững và tạo việc làm 

chất lượng cao. Do khu vực tư nhân chịu trách nhiệm tạo việc làm và phát triển 

các sản phẩm, dịch vụ và dây chuyền sản xuất mới, Chiến lược đổi mới của 

Tổng thống Obama đã xác định 3 vai trò thiết yếu của chính phủ liên bang. 

Thứ nhất, đầu tư vào hạ tầng cơ bản của đổi mới nước Mỹ; thứ hai, thúc đẩy 

các thị trường cạnh tranh đẩy mạnh năng suất doanh nghiệp; và thứ ba là xúc 

tác những đột phá liên quan đến các ưu tiên quốc gia. 

Tổng thống đã thực hiện các bước lịch sử đặt nền tảng cho nền kinh tế đổi 

mới của tương lai. Chỉ riêng Đạo luật Phục hồi và Tái đầu tư nước Mỹ, Tổng 

thống đã cam kết trên 100 tỷ USD hỗ trợ đổi mới nền tảng với những đầu tư 

vào năng lượng, nghiên cứu cơ bản, giáo dục và đào tạo, công nghệ xe hơi tiên 

tiến, các chương trình đổi mới, nghiên cứu y tế và hồ sơ y tế điện tử, đường sắt 

cao tốc, lưới điện thông minh và công nghệ thông tin. Cam kết của Tổng thống 

không hạn chế trong phạm vi tài trợ của chính phủ mà mở rộng ra những hành 

động hành pháp và luật pháp quan trọng như cải cách sáng chế, điều phối các 

tiêu chuẩn hiệu quả nhiên liệu, chính sách cấp phép những trại gió ngoài khơi, 

và chỉ định trưởng công nghệ gia đầu tiên của chính phủ.  

Đầu tƣ vào hạ tầng cơ bản của đổi mới nƣớc Mỹ. Tổng thống Obama cam 

kết thực hiện các đầu tư nuôi dưỡng năng suất và tăng trưởng kinh tế dài hạn, 

như NC&PT, nhân lực có kỹ năng, hạ tầng vật chất hàng đầu và các mạng băng 

rộng. Cam kết này được thể hiện trong Đạo luật Phục hồi, cung cấp tăng thêm 

18,3 tỷ USD cho NC&PT, mức tăng lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Tổng 

thống còn cam kết tăng gấp đôi quỹ tài trợ cho 3 cơ quan khoa học chính của 

nước Mỹ là Quỹ Khoa học Quốc gia, Viện Công nghệ và Tiêu chuẩn Quốc gia 

và Văn phòng khoa học của Bộ Năng lượng. Trong phát biểu tại Viện Hàn lâm 

Khoa học Quốc gia, Tổng thống kêu gọi đầu tư quốc gia vào NC&PT lên trên 

3% GDP, vượt cả mức đạt được trong thời kỳ đỉnh cao của cuộc chạy đua vũ 

trụ. Nhằm khuyến khích đầu tư tư nhân vào NC&PT, Tổng thống đề xuất cấp 

tín dụng thuế thường xuyên cho nghiên cứu và thử nghiệm. 

Ngân sách năm 2011 tăng 5,9% cho NC&PT dân sự. Chính phủ cũng cố 

gắng nâng cao tác động của đầu tư thông qua hỗ trợ nhiều hơn cho các nỗ lực 

thương mại hóa ở đại học, nghiên cứu có rủi ro cao mang lại hiệu quả lớn, 

nghiên cứu đa ngành và các nhà khoa học và kỹ sư bắt đầu sự nghiệp. 

Để giúp đảm bảo rằng nước Mỹ có một lực lượng lao động hàng đầu thế 
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giới với các kỹ năng của thế kỷ 21, Tổng thống Obama đã triển khai hàng loạt 

sáng kiến cải cách hệ thống giáo dục. Hơn nữa, Tổng thống đặt ra mục tiêu 

quốc gia có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đại học cao nhất thế giới. Để đạt được 

mục tiêu này, Tổng thống đề xuất tăng gần gấp đôi số lượng học bổng Pell cho 

9 triệu sinh viên. Tổng thống cũng ký đạo luật tín dụng thuế cấp cho mỗi gia 

đình 10.000 USD cho 4 năm đại học. Tổng thống đã đề xuất Sáng kiến Đại học 

Mỹ trị giá 12 tỷ USD giúp các trường đại học nâng cao chất lượng, làm việc 

với doanh nghiệp, cải thiện tốc độ chuyển giao và hỗ trợ sinh viên làm việc. 

Chính quyền của Tổng thống Obama cam kết mở rộng truy cập các mạng 

băng rộng. Đây là điều có ý nghĩa then chốt cho tăng trưởng kinh tế và tạo việc 

làm. Nó cũng có tiềm năng làm giảm tiêu thụ năng lượng thông qua làm việc từ 

xa, giúp người lao động trưởng thành tiếp thu các kỹ năng thông qua học trực 

tuyến, và hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn. Đạo luật Phục hồi đã cung cấp 7,2 

tỷ USD cho phát triển mạng băng thông rộng quốc gia. 

Để nuôi dưỡng làn sóng đổi mới tiếp theo trong các CNTT-TT, chính phủ 

hỗ trợ nghiên cứu trong các lĩnh vực như an ninh mạng, các hệ thống vật lý-

mạng, chương trình tính toán song song hiệu quả, máy tính lượng tử và điện tử 

nano để nâng cao tốc độ tính toán trong thập kỷ tới. 

Thúc đẩy các thị trƣờng cạnh tranh đẩy mạnh năng suất doanh nghiệp. 

Chính quyền Tổng thống Obama tin rằng điều tiên quyết là tạo được môi 

trường quốc gia thật thuận lợi cho kinh doanh và chấp nhận mạo hiểm cho 

phép các doanh nghiệp Mỹ cạnh tranh và chiến thắng trên thị trường toàn cầu. 

Chính quyền theo đuổi các chính sách sẽ thúc đẩy xuất khẩu, hỗ trợ mở các thị 

trường vốn, khuyến khích kinh doanh tăng trưởng cao, đầu tư vào các cụm đổi 

mới khu vực, cải thiện hệ thống patent. Chính quyền cũng hỗ trợ mạnh mẽ đổi 

mới trong khu vực công và xã hội. 

Một trong những khó khăn cơ bản trong giai đọan suy thoái là nhiều 

doanh nghiệp nhỏ khó vay được vốn cần thiết để hoạt động, phát triển và tạo 

việc làm mới. Để khuyến khích doanh nghiệp tăng trưởng cao, Tổng thống đề 

xuất 17,5 tỷ USD bảo lãnh vốn vay cho các doanh nghiệp nhỏ đầu tư vào nhà 

xưởng và máy móc, và khấu trừ thuế đánh vào vốn đối với các nhà đầu tư thực 

hiện các đầu tư lâu dài vào các doanh nghiệp nhỏ. 

Các nền kinh tế vùng cạnh tranh, họat động tích cực là những cơ sở cho 

tăng trưởng quốc gia và chính phủ đang nỗ lực tạo ra những cụm kinh tế vùng 
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trên khắp cả nước. Ngân sách của Tổng thống hỗ trợ cho các chiến lược tăng 

trưởng dựa trên các cụm đổi mới vùng mạnh mẽ hơn thông qua rót tiền vào 

Cục Phát triển kinh tế, Cục Doanh nghiệp nhỏ, Bộ Lao động, Bộ Giáo dục và 

Bộ Năng lượng. Thí dụ, đầu năm 2010 chính quyền tuyên bố một khoản 130 

triệu USD cho Cụm Đổi mới Năng lượng Vùng. Dự án pilot này được xây 

dựng để đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế vùng với phát triển các công nghệ, thiết 

kế và hệ thống xây dựng hiệu quả năng lượng. Điều này cho phép vùng phát 

triển chiến lược gồm hỗ trợ NC&PT, hạ tầng, DNVVN và phát triển nguồn 

nhân lực. 

Chính quyền cam kết đảm bảo rằng Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu 

của Mỹ có các nguồn lực, thẩm quyền và sự linh hoạt để quản lý hệ thống sáng 

chế hiệu quả và cấp những sáng chế chất lượng cao cho tài sản trí tuệ đổi mới. 

Hiện tại, những người đăng ký sáng chế trung bình phải chờ gần 3 năm mới 

nhận được bằng sáng chế. Ngân sách của Tổng thống sẽ cải thiện thời gian xử 

lý thông qua việc cấp cho Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu thêm 23% 

nhân viên và hiện đại hóa hạ tầng CNTT. 

Đổi mới cần phải diễn ra ở tất cả các cấp trong xã hội, kể cả chính phủ và 

hiệp hội dân sự. Chính quyền cam kết nâng cao khả năng của chính phủ thúc 

đẩy và tăng cường đổi mới. Chính quyền khuyến khích các bộ và cơ quan 

chính phủ thử nghiệm các công nghệ mới như điện toán đám mây có tiềm năng 

nâng cao hiệu quả và giảm chi phí. Chính phủ sẽ tận dụng ưu thế kinh nghiệm 

và hiểu biết của những người ở trong và ngoài bộ máy, sử dụng các công cụ 

chính sách mạo hiểm cao, lợi ích lớn như những giải thưởng và thách thức để 

giải quyết những vấn đề hóc búa, hỗ trợ việc áp dụng rộng rãi những giải pháp 

cộng đồng hiệu quả, và hình thành những sự hợp tác chặt chẽ với những nhà 

nghiên cứu, khu vực tư nhân và hiệp hội dân sự. 

Xúc tác các đột phá cho những ƣu tiên quốc gia. Tổng thống Obama cam 

kết đẩy mạnh khoa học, công nghệ và đổi mới để thúc đẩy cuộc cách mạng 

năng lượng sạch, cải thiện hệ thống chăm sóc y tế, và tập trung vào các thách 

thức lớn của thế kỷ 21. 

Để hỗ trợ sự dẫn đầu của Mỹ trong năng lượng sạch đồng thời ngăn chặn 

sự đe dọa từ biến đổi khí hậu, chính quyền tiến hành những đầu tư lớn vào hiệu 

quả năng lượng, lưới điện thông minh, năng lượng tái tạo, công nghệ xe hơi 

tiên tiến, các nhiên liệu sinh học thế hệ mới và năng lượng nguyên tử. Thí dụ, 
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ngân sách 2011 của Tổng thống cấp 5 tỷ USD tín dụng thuế để thúc đẩy chế 

tạo các công nghệ năng lượng sạch và 40 tỷ USD bảo lãnh vay cho các dự án 

năng lượng hạt nhân, hiệu quả năng lượng và năng lượng tái tạo. Những bảo 

lãnh vay này sẽ giúp chứng minh tính khả thi kỹ thuật của các công nghệ triển 

vọng khác nhau trong những giai đoạn triển khai thương mại ban đầu để chúng 

có thể thâm nhập thị trường mà không cần sự hỗ trợ của chính phủ. Ngân sách 

cũng cấp 300 triệu USD cho Cơ quan các dự án nghiên cứu tiên tiến về năng 

lượng, có trách nhiệm hỗ trợ các dự án có thể thay đổi cách chúng sản xuất, 

chứa và sử dụng năng lượng. Nó cũng cung cấp hỗ trợ cho các dự án đào tạo để 

thu hút hàng nghìn thanh niên Mỹ theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực năng 

lượng sạch. 

Một ưu tiên quan trọng khác của Tổng thống là chăm sóc y tế. Việc sử 

dụng rộng rãi CNTT trong y tế có tiềm năng nâng cao chất lượng chăm sóc sức 

khỏe, tránh các sai sót y tế, nâng cao hiệu quả chăm sóc và giảm các chi phí 

chăm sóc không cần thiết, tăng hiệu quả quản lý, cải thiện sức khỏe của người 

dân. 

Cuối cùng, chính quyền tin rằng những thách thức lớn sẽ là nguyên lý tổ 

chức quan trọng cho chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới. Chúng có thể 

tập trung vào các ưu tiên quốc gia then chốt, xúc tác các đổi mới thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế và việc làm chất lượng cao, đẩy mạnh sự hình thành các tập thể 

nghiên cứu đa lĩnh vực và các hợp tác đa ngành, củng cố liên lạc giữa khoa học 

và xã hội, và tạo hứng thú cho sinh viên theo đuổi sự nghiệp khoa học và kỹ 

thuật. 

Cách tiếp cận mới trong chính sách đổi mới của châu Âu 

Châu Âu đang phải đối mặt với vấn đề đình trệ trong đổi mới. Dữ liệu đã 

có cho thấy châu Âu tụt hậu về NC&PT và đổi mới so với Mỹ, châu Á và 

nhiều nền kinh tế đang nổi lên. Bảng xếp hạng đổi mới năm 2009 cho thấy các 

dấu hiệu tích cực ở một số khu vực, mặc dù tổng đầu tư cho đổi mới của các 

doanh nghiệp vẫn tương đối thấp, đặc biệt so với Mỹ và Nhật Bản. Châu Âu 

phải tập trung vào việc giải phóng hoàn toàn tiềm năng đổi mới trong các năm 

tới để đem lại lợi ích cho công dân của châu Âu. 

Nhóm chuyên trách của Trung tâm nghiên cứu Chính sách châu Âu (CEPS 

Task Force) thảo luận các giải pháp khắc phục vấn đề này. Kết luận đầu tiên 

được rút ra là bất cứ giải pháp nào đều phải được phát triển dựa trên sự quan 
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tâm đến môi trường đổi mới toàn cầu đang thay đổi. Điều này có nghĩa là châu 

Âu phải nhận thức được các mô hình đổi mới trên thế giới đang thay đổi và đặt 

ra các thách thức mới cho khả năng cạnh tranh quốc tế của châu Âu. Cụ thể là: 

- Hoạt động NC&PT và đổi mới ngày càng được quốc tế hóa với hai lý do. 

Thứ nhất, sự tinh vi hóa sản xuất ở nước ngoài chỉ mới gia tăng gần đây. Thứ 

hai, mong muốn thực hiện NC&PT gần hơn với khách hàng ở các thị trường 

nước ngoài tăng lên.  

- Kết quả và tiềm năng đổi mới của châu Âu vẫn rất không tập trung. Bảng 

xếp hạng đổi mới của châu Âu năm 2009 đã nêu bật lên rằng các nước thành 

viên của châu Âu có thể được chia thành ít nhất bốn nhóm khác nhau: i) nhóm 

các nước dẫn đầu về đổi mới, gồm Đan Mạch, Đức, Thụy Điển và Anh; ii) 

nhóm các nước đổi mới theo sau gồm Áo, Bỉ, CH Síp, Estonia, Pháp, Ai-Len, 

Luxembua, Hà Lan và Slovenia; iii) nhóm các nước đổi mới khiêm tốn gồm 

CH Séc, Hy Lạp, Hungary, Italia, Litva, Malta, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia 

và Tây Ban Nha; và iv) các nước chậm đổi mới gồm Bungari, Latvi và 

Rumani. 

- Khái niệm „đổi mới mở‟ được đề cập đến trong hầu hết các cuộc thảo 

luận chính sách gần đây ở quy mô quốc tế. Như OECD gần đây thông báo, 

“các hoạt động đổi mới (công nghệ cũng như phi công nghệ) trong phạm vi 

công ty tăng lên rõ rệt, với sự cân bằng hơn giữa các nguồn đổi mới trong và 

ngoài nước. Các ngành công nghiệp như hóa chất, dược phẩm và CNTT-TT cơ 

bản cho thấy các mức độ đổi mới mở cao”. Đổi mới mở có nghĩa là sử dụng 

các nguồn NC&PT trong và ngoài nước, mở đối với các mô hình kinh doanh 

bên ngoài, một dạng tạo tài sản trí tuệ và hợp tác (các công ty vừa và nhỏ, các 

trường đại học, v.v..), và quản lý tài sản trí tuệ. Điều này làm gia tăng số lượng 

các công ty hợp tác về các hoạt động đổi mới. Ở quy mô châu Âu, khái niệm 

mới này đưa ra một số thách thức như lọc ra phạm vi và cưỡng chế đối với các 

quyền sở hữu trí tuệ để giảm các chi phí giao dịch trong việc tạo ra các mạng 

lưới hợp tác; hợp tác và thay đổi các kênh hỗ trợ công để phản ánh bản chất 

tiến triển của những nỗ lực đổi mới; và dỡ bỏ các rào cản đối với việc lưu hành 

và cấp giấy phép cho các ý tưởng ở các nước thành viên của châu Âu. Vai trò 

của bằng sáng chế, chuyển giao công nghệ và tiêu chuẩn hóa rất quan trọng về 

khía cạnh này. 

Bản chất và phạm vi của các hoạt động đổi mới toàn cầu thay đổi tạo ra 
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các hệ quả rất đáng kể đối với chính sách đổi mới của châu Âu, đòi hỏi sự cân 

nhắc các trụ cột của chính sách đổi mới của châu Âu, gồm cả phạm vi đổi mới 

và quản lý đổi mới ở quy mô quốc gia và châu Âu. Định nghĩa của CEPS Task 

Force về chính sách đổi mới của châu Âu là tích hợp và toàn diện; hợp tác và 

đa cấp; định hướng theo nhu cầu và (nơi có thể) đồng điều chỉnh; tập trung và 

dựa vào thị trường; đáp ứng nhiệt tình và chịu trách nhiệm.  

Chính sách đổi mới trong tƣơng lai: tích hợp, dựa vào thị trƣờng, định 

hƣớng theo nhu cầu 

Vấn đề được giải quyết (nhu cầu từ thị trường và xã hội) sẽ là khởi điểm 

cho chính sách đổi mới, các động lực cho đổi mới không thể chỉ là các vấn đề 

khoa học. Điều này có nghĩa là toàn bộ quá trình đổi mới sẽ được tính đến, 

gồm tất cả các đối tượng khác nhau trong chuỗi đổi mới: ngành công nghiệp, 

trường đại học, các tổ chức tài trợ công và các tổ chức phi chính phủ, các hội 

và công dân, các chính trị gia, các nhà hoạch định chính sách v.v.. Đồng thời, 

cả nguồn cung và cầu cho đổi mới nên nằm ở trung tâm hoạch định chính sách 

của châu Âu. Việc thảo luận nên đi theo hướng chấp nhận đổi mới như một 

khái niệm xuyên suốt tất cả các khu vực kinh tế, hoạt động xã hội và chính trị, 

bao trùm các dạng đổi mới khác nhau. Các phương pháp trọng cầu, như Sáng 

kiến thị trường dẫn dắt và mua sắm công tiền thương mại là các công cụ mạnh 

nên được phát triển để tạo ra các sáng kiến thị trường cho đổi mới. 

Đổi mới về cơ bản diễn ra trên các thị trường và các đối tượng thị trường 

hiểu rõ nhất nơi các nhu cầu của người tiêu dùng và các phát triển công nghệ 

đang dẫn dắt. Điều này sẽ bảo đảm sự thay đổi từ phương pháp đơn giản trọng 

cung (như đưa đổi mới vào thị trường) đến phương pháp trọng cầu hơn đối với 

các ứng dụng mới và những thách thức về mặt xã hội được quan tâm, gồm thực 

hiện các phương pháp đơn giản hóa những điều chỉnh xung quanh việc mua đổi 

mới. 

Từ quan điểm trọng cầu: 

- Quan hệ đối tác công - tư (PPP) cần được mở rộng và đẩy mạnh do các  

nguyên tắc điều hành ở mọi trường hợp trong đó các nhu cầu xã hội lớn bị đe 

dọa. Trong các kế hoạch PPP, các đối tượng tham gia thị trường có thể tránh sự 

phân tán các năng lực hiện nay ở quy mô châu Âu bằng cách lôi cuốn tất cả các 

ban của Cộng đồng châu Âu và tất cả các đối tượng có đủ khả năng từ các cơ 

quan khác của châu Âu tham gia vào cuộc đối thoại toàn cầu, tập trung vào 
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ngành công nghiệp, công dân châu Âu và những thách thức công nghệ toàn 

cầu. 

- Về thiết kế và định hướng chương trình khung mới (FP8) các đối tượng 

thị trường nên tham gia để đảm bảo nhu cầu được quan tâm một cách thỏa 

đáng trong việc quyết định ngân sách công nên được tài trợ cho đối tượng nào 

để có thêm giá trị. 

Từ quan điểm trọng cung: 

- Việc hỗ trợ công (và vốn mạo hiểm) cho đổi mới phải được đảm bảo. 

Cần mở rộng đầu tư tư nhân và hỗ trợ tài chính công và vốn mạo hiểm từ các 

nguồn khác nhau cho đổi mới để châu Âu có thể cạnh tranh. Do đó cần mở 

rộng tài trợ công của châu Âu và các nước thành viên cho đổi mới và các 

chương trình nghiên cứu nhằm vào cả các thách thức xã hội và những thách 

thức cạnh tranh chung đối phó với cơ sở công nghiệp của châu Âu sử dụng các 

chương trình mới, các chương trình sửa đổi và các chương trình hiện có. Ngoài 

ra, cần mở rộng vốn của châu Âu và các nước thành viên và tư nhân cho đổi 

mới bằng cách: 

- Thành lập một thị trường vốn mạo hiểm tích hợp ở châu Âu 

- Mở rộng các sản phẩm chia sẻ rủi ro thường xuyên của Ngân hàng đầu tư 

châu Âu (EIB).  

- Mở rộng ưu đãi thuế cho những đầu tư tài trợ cho NC&PT và đổi mới, 

đặc biệt cho các công ty đổi mới trẻ. 

- Viện công nghệ châu Âu (EIT) sẽ là động lực chính cho tăng trưởng và 

cạnh tranh bền vững của châu Âu thông qua kích thích những đổi mới hàng 

đầu thế giới với tác động tích cực đối với nền kinh tế và xã hội. EIT là sáng 

kiến đầu tiên của châu Âu để tích hợp toàn bộ 3 cạnh của “tam giác tri thức” 

(giáo dục đại học, nghiên cứu và đổi mới doanh nghiệp) và nhiệm vụ của nó là 

phát triển và vốn hóa công suất và năng lực đổi mới của các đối tượng trong và 

ngoài châu Âu. Nhằm tận dụng mọi tiềm năng đổi mới của châu Âu hiện nay, 

đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cho: (i) đảm bảo tính liên tục giữa các kết quả 

của các dự án được Hội đồng nghiên cứu châu Âu tài trợ và các hoạt động do 

EIT thực hiện; và (ii) liên kết tốt hơn sáng kiến châu Âu và quốc gia, trong đó 

tất cả các đóng góp đều theo tầm nhìn và các mục tiêu 2020 của châu Âu. 

Một mục tiêu quan trọng cho tương lai là đẩy mạnh phương pháp của EIT 
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(tam giác tri thức) nhằm liên kết các điểm nối của các cụm trường đại học, viện 

nghiên cứu và doanh nghiệp địa phương trong các cộng động tri thức và đổi 

mới toàn châu Âu. Tam giác tri thức này sẽ tập trung vào các vấn đề sau: 

- Hướng vào những thách thức và cơ hội chính; 

- Tạo ra, nắm bắt và chuyển những đột phá thành các cơ hội kinh doanh; 

- Hình thành khả năng quản lý, lãnh đạo và các mạng lưới hiệu quả; 

- Trao đổi và hợp tác nghiên cứu và nuôi dưỡng các nỗ lực; 

- Trao đổi hình thành các kĩ năng và chương trình giáo dục ví dụ các 

chương trình cao học trong EU27. 

Ngoài vốn mạo hiểm xuyên biên giới và hỗ trợ chuyển giao công nghệ 

thông qua Quỹ Đầu tư châu Âu (EIF), Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) có thể 

xem xét việc mở rộng phạm vi các ứng dụng, đặc biệt bằng cách mở rộng và 

tăng thêm những hoạt động chia sẻ rủi ro, bao gồm, ví dụ, các dịch vụ đổi mới 

và các phương pháp trọng cầu, như sáng kiến hướng vào thị trường hay mua 

tiền thương mại. Một vấn đề quan trọng là năng lực của EIB để tiếp cận được 

các công ty nhỏ đổi mới và năng động và giúp họ phát triển thông qua hỗ trợ 

tài chính giai đoạn đầu.  

Chính sách đổi mới hợp tác, đa cấp 

Khoản tiền châu Âu chi tiêu cho đổi mới chỉ bằng một phần chi tiêu của 

các nước do các nguyên nhân chính sau: 

- Áp dụng nguyên tắc bổ sung. Châu Âu chỉ cần kích thích đổi mới ở 

những nơi có giá trị gia tăng rõ ràng, được chứng minh một cách rõ ràng thông 

qua đánh giá tác động.  

- Trao quyền cho một cơ quan của châu Âu quản lý nhiều công cụ tài trợ 

sẵn có cho đổi mới và nghiên cứu, nhằm khai thác những kết năng tiềm năng 

giữa chúng và dòng thông tin với các bên liên quan, theo đó ngăn ngừa “rối 

loạn tự phát ”, trong đó có quá nhiều công cụ tài trợ không mang tính chủ động 

mà chỉ là theo phong trào. 

- Phối hợp các quy mô quản lý khác nhau tốt hơn. Nên có sự phối hợp rõ 

ràng và hiệu quả hơn giữa chính sách và hoạch định chính sách của các nước 

thành viên và của châu Âu  khi đề cập đến các quy trình NC&PT. Như đã thấy 

trong các lĩnh vực khác (ví dụ như các hệ thống viễn thông, chính sách cạnh 

tranh, các dịch vụ tài chính v.v..), có thể xây dựng một chính sách tập 
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trung/hợp tác ở quy mô châu Âu, sau đó được các nhà chức trách quốc gia thực 

hiện ở các địa phương và mối quan hệ hay sự cân bằng ngược lại cũng có thể 

phụ thuộc vào khu vực có liên quan, các tác động có liên quan và các sáng 

kiến. 

- Đảm bảo rằng các nước thành viên cung cấp một phần lớn hơn các 

nguồn lực của họ để tài trợ cho các chương trình/công cụ trên mức được hợp 

tác ở quy mô châu Âu (như các Chương trình khung, PPP, các Sáng kiến xúc 

tiến công nghệ chung, ERANET+, ELSA, Voluntary JP, CIP, Eureka, v.v..) 

- Đảm bảo rằng các nước thành viên tham gia vào giám sát và đánh giá 

việc thực hiện các dự án nghiên cứu và đổi mới bằng cách thu thập thông tin và 

dữ liệu sử dụng các chỉ số chung. 

Tiến hành đổi mới nghiêm túc: nâng cao quản lý thông qua trách nhiệm 

và hợp tác 

Quá trình “phục hưng mới” cho châu Âu sẽ không thể thực hiện được nếu 

hệ thống quản lý hỗ trợ các kênh tài trợ cho đổi mới vẫn mang tính phong kiến. 

Để khắc phục vấn đề này, Cộng đồng Châu Âu sẽ thành lập chính thức một 

phân nhóm của ít nhất 8 ủy viên châu Âu chịu trách nhiệm về chính sách đổi 

mới, sẽ đưa ra chiến lược đổi mới và nghiên cứu mới. Sắp tới, có các phương 

pháp bổ sung có thể nâng cao khả năng lãnh đạo, quyền sở hữu, trách nhiệm 

giải trình, hợp tác và quản lý. Những vấn đề này bao gồm: 

- Thành lập Ủy ban Đánh giá Tác động để đại diện cho Ban Khoa học, 

Công nghệ và Đổi mới. Bằng cách này, Ủy ban Đánh giá Tác động sẽ có thể trả 

lại các đề xuất về nghiên cứu và đổi mới không xem xét đầy đủ tác động của 

các chính sách mới của cộng đồng. Một đại diện từ Ban Khoa học, Công nghệ 

và Đổi mới hay bất kỳ thành viên của Ủy ban Đánh giá Tác động nào khác chịu 

trách nhiệm trình bày về sự đổi mới của châu Âu cũng có thể đề xuất các 

phương pháp luận được phát triển bởi các chương trình do châu Âu tài trợ, có 

thể được sử dụng trong các đánh giá tác động để đánh giá trước đó tác động 

của các phương pháp đề xuất mới về đổi mới. 

- Tăng cường và nâng cao sự tham gia của các thànhh viên chịu trách 

nhiệm về chính sách nghiên cứu và đổi mới trong các Nhóm chỉ đạo Đánh giá 

Tác động. Điều này sẽ đảm bảo các tác động đối với đổi mới cũng được xem 

xét ở giai đoạn đầu của quá trình hoạch định chính sách. 

- Phát triển các chỉ số theo dõi sự tiến bộ trong chính sách đổi mới và cho 
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phép đánh giá việc thực hiện các biện pháp chính sách tại chỗ. Việc đánh giá 

thực hiện đổi mới theo các chỉ số tiêu chuẩn rất quan trọng, không dựa trên 

những giải thích và vận dụng tùy tiện khắp châu Âu. Kinh nghiệm này cùng 

với Bảng xếp hạng đổi mới của châu Âu – dựa trên 29 chỉ số - là một điểm 

khởi đầu hữu ích theo hướng này, và nên được bổ sung bằng các công cụ khác 

hiện đang được sử dụng ở quy mô quốc tế. Trung tâm Nghiên cứu Chung của 

EU nên chịu trách nhiệm về việc này. Các chỉ số cũng nên chia làm nhiều loại 

đổi mới: ví dụ, một báo cáo gần đây của OECD cho rằng có bốn loại đổi mới: 

hai loại đổi mới “sản phẩm” và “quy trình” công nghệ; và hai loại đổi mới “tiếp 

thị” và “tổ chức” phi công nghệ.  

- Thông qua các chiến lược giám sát và đánh giá tiếp theo. Việc thực hiện 

các chính sách đổi mới nên được giám sát sau đó và đánh giá theo các mục tiêu 

đề ra, với sự giúp đỡ của các nước thành viên. 

- Phối hợp chính sách đổi mới và nghiên cứu với các mục tiêu chính sách 

của châu Âu ở giai đoạn cấp ngân sách, ví dụ bằng cách cấp tài trợ cho các dự 

án và các nền tảng công nghệ hứa hẹn giải quyết những thách thức chính sách 

hiện nay và trong tương lai.  

- Xây dựng một nguyên tắc chung ở tất cả các giai đoạn xem xét lại nhờ đó 

các nhà hoạch định chính sách i) sẽ đánh giá liệu chính sách và sự quản lý có 

phù hợp không; và nhờ đó ii) nếu họ đề xuất một thay đổi về chính sách và/hay 

giới thiệu một công cụ mới, họ sẽ xem xét ngay lập tức các chính sách hay 

công cụ đề xuất để thông qua. 

Trung Quốc 

Những đặc điểm chính của hệ thống đổi mới quốc gia 

Hoạt động NC&PT ở Trung Quốc trong nhiều thập kỷ bị hạn chế về quy 

mô, phạm vi và chiều sâu và xa rời sản xuất. Trong giai đoạn đầu của thời kỳ 

chuyển đổi kinh tế với chính sách “mở cửa”, các kiến thức và sáng tạo mới vẫn 

đóng vai trò nhỏ bé và thụ động trong tăng trưởng kinh tế. 

Hệ thống đổi mới Trung Quốc có thể xem là được khởi đầu từ giữa thập 

kỷ 1980, khi sự cải cách hệ thống KH&CN nằm trong kế hoạch cải cách kinh 

tế rộng hơn. Các công viên công nghiệp KH&CN, các công viên khoa học của 

trường đại học và các khu ươm tạo doanh nghiệp công nghệ được thành lập 

trong chương trình Bó đuốc như là cơ sở hạ tầng mới để khuyến khích những 
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quan hệ giữa công nghiệp với khoa học, và các công ty spin-off từ các cơ quan 

nghiên cứu công cũng bắt đầu xuất hiện. Sự trưởng thành của hệ thống phôi 

thai này đã được tăng tốc trong thập kỷ 1990 qua các hiệu ứng mở cửa quốc tế 

cũng như các cải cách tiếp theo của các trường đại học và khu vực nghiên cứu 

công. 

Bước sang đầu thế kỷ, với sự kết hợp của các chính sách thử nghiệm quốc 

gia tại các đặc khu, các sáng kiến từ dưới lên được các chính quyền địa phương 

hỗ trợ và các cải cách hệ thống từ trên xuống, hệ thống đổi mới quốc gia có thể 

coi đã được hình thành, trong hình ảnh của toàn bộ nền kinh tế Trung Quốc. 

Các điều kiện khung cho đổi mới: 

Giáo dục. Hệ thống giáo dục của Trung Quốc theo hướng học thụ động và 

dựa vào thi cử. Ngoài việc cung cấp các kỹ năng cần thiết, hệ thống giáo dục 

của Trung Quốc cần tập trung hơn vào việc nuôi dưỡng tư duy đổi mới, sáng 

tạo và tinh thần khởi nghiệp cho sinh viên. 

Cạnh tranh. Cạnh tranh thị trường sản phẩm là một kích thích quan trọng 

cho đổi mới. Ở Trung Quốc, những khiếm khuyết thị trường vẫn làm méo mó 

cạnh tranh: sự can thiệp hành chính vào các chức năng của thị trường, hành vi 

không đúng mực hay bất hợp pháp cũng như  bảo hộ địa phương ở mức độ nào 

đó làm tổn hại hay méo mó cạnh tranh. Các thể chế thị trường cũng chưa phát 

triển và không đầy đủ. Kết quả là họat động đổi mới có thể không mang lại kết 

quả thỏa đáng. 

Quản lý doanh nghiệp. Nâng cao năng lực và hoạt động đổi mới của khu 

vực doanh nghiệp là thành phần cốt lõi trong chiến lược của Trung Quốc. Đây 

là một nhiệm vụ khó khăn bởi hầu hết các doanh nghiệp Trung Quốc đều xa lạ 

với hoạt động đổi mới. 

Việc quản lý doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhà nước, có thể 

chưa có đủ khuyến khích để thực hiện đầu tư lâu dài và có phần rủi ro vào 

NC&PT. Việc thiếu những nhà chuyên môn có đủ năng lực và kinh nghiệm 

quản lý và dự án NC&PT cũng là một bất lợi cho đổi mới. 

Sự tiếp cận từ trên xuống, theo đó các chính quyền chỉ dẫn các doanh 

nghiệp nhà nước đầu tư vào NC&PT và đổi mới, khó có thể tạo ra kết quả 

mong muốn. Thay vào đó, điều này có thể khiến cho việc đầu tư vào các họat 

động đổi mới không hiệu quả và ít gắn với nhu cầu. 
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Do các chính sách của chính phủ tập trung vào các doanh nghiệp nhà nước 

nên có thể ít hỗ trợ cho các công ty ngoài nhà nước. 

Khi nền kinh tế theo hướng thị trường hơn, cần có hệ thống tài trợ 

NC&PT hiện đại, có thế tập trung vào các thất bại thị trường khi nó xuất hiện, 

để cung cấp thêm các khuyến khích khu vực doanh nghiệp đầu tư vào NC&PT. 

Tài chính cho đổi mới. Hệ thống tài chính của Trung Quốc do các ngân 

hàng nhà nước lớn kiểm soát. Hoạt động chủ yếu là cấp vốn vay cho các doanh 

nghiệp nhà nước lớn. Do nhiều doanh nghiệp nhà nước họat động thua lỗ, nên 

đã tích tụ một lượng lớn “nợ xấu”. 

Một số cản trở quan trọng trong hệ thống tài chính của Trung Quốc ảnh 

hưởng đến hoạt động đổi mới trong khu vực doanh nghiệp gồm: 

- Hệ thống tài chính của Trung Quốc không đáp ứng nhu cầu vay của các 

doanh nghiệp tư nhân, chủ yếu là các DNVVN. Thị trường vốn hoạt động kém 

và các DNVVN khó tìm được các khoản vay đảm bảo do các ngân hàng ưu ái 

các công ty lớn, nhất là các doanh nghiệp nhà nước. Những sáng kiến mới đây 

về vấn đề này đề xuất các cơ chế tài trợ cho các họat động KH&CN và đổi 

mới. 

- Thiếu nghiêm trọng vốn cho các hoạt động kinh doanh mới, được coi là 

một nguồn quan trọng của đổi mới. Trung Quốc thiếu cả chuyên môn và các 

điều kiện pháp lý cần thiết cho một hệ thống vốn mạo hiểm hoạt động hiệu 

quả.  

Kế hoạch chiến lược phát triển KH&CN Trung và Dài hạn của Trung 

Quốc đưa ra đề xuất các cơ chế tài chính mới cho các “ngân hàng chính sách” 

và ngân hàng thương mại, và một số sáng kiến đã được thực hiện để gia tăng 

tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp công nghệ cao vừa và nhỏ và mới thành lập. 

Bảo vệ sở hữu trí tuệ. Sau khi Trung Quốc gia nhập WTO và ký hiệp định 

TRIPS, hệ thống sáng chế của Trung Quốc tuân theo các hiệp ước và tiêu 

chuẩn quốc tế. Kể từ đó, số đơn đăng ký lên Văn phòng Sở hữu trí tuệ Nhà 

nước Trung Quốc (SIPO) đã tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, tình hình vẫn chưa 

đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp đổi mới cả của trong nước lẫn 

nước ngoài đang hoạt động tại Trung Quốc. Vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ, 

nhất là bản quyền và thương hiệu, vẫn là vấn đề đáng quan tâm. 

Việc thiếu sự bảo vệ sở hữu trí tuệ hữu hiệu sẽ tác động đến hoạt động đổi 



 
  

189 

mới ở Trung Quốc theo nhiều cách: 

- Các hãng nước ngoài e ngại chuyển giao công nghệ cho Trung Quốc, hay 

thậm chí xuất khẩu hàng sang Trung Quốc. 

- Giảm triển vọng của các nhà sáng chế Trung Quốc thương mại hóa các 

kết quả NC&PT của họ. 

- Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ dẫn đến sản phẩm có chất lượng và tiêu 

chuẩn thấp có thể ảnh hưởng đến uy tín của các hãng của Trung Quốc, nhất là 

chất lượng kém ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn của người tiêu dùng. 

- Ngược lại, các chính sách bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hữu hiệu có thể tạo 

điều kiện chuyển giao các kết quả nghiên cứu từ các cơ quan nghiên cứu công 

cho các doanh nghiệp và từ các công ty nước ngoài vào nền kinh tế Trung 

Quốc. 

Tiêu chuẩn công nghệ. Các tiêu chuẩn đang ngày càng được coi là công cụ 

quan trọng để thúc đẩy phát triển công nghệ ở Trung Quốc: 

- Chúng dần được gắn liền với chính sách của Trung Quốc. Ban đầu chúng 

được xem là một phần của chiến lược phát triển công nghiệp và được kết hợp 

trong các chương trình NC&PT quan trọng. Tầm quan trọng của chúng tăng 

lên khi Trung Quốc trở thành thành viên WTO. 

- Ưu tiên chính sách mới đây về “đổi mới nội sinh” hướng vào quan điểm 

sử dụng các tiêu chuẩn công nghệ để nâng cao năng lực công nghệ của Trung 

Quốc. 

Mua sắm công. Quy mô thị trường của Trung Quốc và vai trò quan trọng 

của các chính quyền các cấp trong nền kinh tế chỉ ra tiềm năng lớn thúc đẩy đổi 

mới qua nhu cầu công. Khối lượng mua sắm của chính phủ đang mở rộng 

nhanh chóng, tuy mới ở mức 2% GDP, thấp hơn nhiều so với các nước phát 

triển hơn. 

Chính phủ Trung Quốc đã nhận ra tiềm năng này và đang cố gắng tận 

dụng nó. Kế hoạch chiến lược phát triển KH&CN Trung và Dài hạn lần đầu 

tiên xác định nhu cầu công có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và 

thúc đẩy đổi mới. 

Những đặc điểm của hệ thống đổi mới của Trung Quốc gồm : 

- Trung Quốc đã rất xuất sắc trong huy động các nguồn lực cho KH&CN 

với quy mô và tốc độ kinh ngạc, và hiện là quốc gia NC&PT lớn. 
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- Sự đầu tư ấn tượng vào các nguồn lực đã đóng góp đáng kể vào tiến bộ 

kinh tế-xã hội nhanh chóng của Trung Quốc trong thập kỷ qua, nhưng vẫn chưa 

biến thành sự tăng trưởng tương ứng trong hoạt động đổi mới. 

- Một nguyên nhân của sự bất cập này là các năng lực sử dụng hiệu quả 

đầu tư tích lũy vào NC&PT, nhân lực khoa học và hạ tầng liên quan đã phát 

triển chậm hơn nhiều, đặc biệt là trong khu vực doanh nghiệp, mặc dù có sự 

đóng góp tăng lên từ đầu tư nước ngoài trong những năm gần đây. 

- Đầu tư nước ngoài vào NC&PT đang mở rộng nhanh chóng với nội dung 

và động cơ đang thay đổi. Sự tiếp cận nguồn nhân lực đã trở thành động lực 

quan trọng hơn so với tiếp cận thị trường hay hỗ trợ sản xuất hướng vào xuất 

khẩu. Song song, làn sóng đầu tiên của các hãng đổi mới Trung Quốc đã phát 

triển thương hiệu toàn cầu và mở rộng hoạt động ra nước ngoài, trong một số 

trường hợp nhằm mục đích khai thác kho tri thức nước ngoài thông qua thâu 

tóm và sáp nhập và thành lập các NC&PT hải ngọai. 

- Một số điều kiện khung chưa đủ hiệu quả cho đổi mới hướng theo thị 

trường, đặc biệt là những điều kiện liên quan đến quản lý doanh nghiệp, cấp tài 

chính cho NC&PT và doanh nghiệp công nghệ và hiệu lực bảo vệ sở hữu trí 

tuệ. 

- Hệ thống hỗ trợ công cho NC&PT và một số khía cạnh tổ chức thể chế 

của hệ thống đổi mới quốc gia chưa đủ khuyến khích những nỗ lực NC&PT có 

chiều sâu và chuyển hóa chúng thành những sản phẩm đổi mới. Trừ một số lĩnh 

vực trọng tâm, như công nghệ nano, còn lại vẫn tồn tại khoảng cách lớn giữa 

khu vực nghiên cứu cơ bản khá nhỏ bé so với các hoạt động phát triển công 

nghệ rầm rộ. 

- Hệ thống đổi mới quốc gia của Trung Quốc chưa phát triển hoàn toàn và 

liên kết vẫn chưa hoàn hảo. Sự tồn tại một số lượng lớn “ốc đảo sáng tạo” với 

sự kết năng hạn chế giữa chúng cũng như hạn chế các hiệu ứng lan tỏa ra bên 

ngoài. Việc phổ biến văn hóa và các phương tiện đổi mới bên ngoài hàng rào 

của các công viên và vườn ươm KH&CN bằng cách thúc đẩy các cụm và mạng 

lưới đổi mới sẽ là một mục tiêu quan trọng. 

- Các vùng đã có vai trò sẽ tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong phát triển 

KH&CN ở Trung Quốc. Tuy nhiên, các mô hình vùng hiện nay về các hoạt 

động KH&CN và đổi mới chưa phải tối ưu theo góc độ hiệu quả của hệ thống 

đổi mới quốc gia. Thí dụ, chúng tạo ra sự ngăn cách “vật lý” quá lớn giữa 
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những người sản xuất tri thức và những người sử dụng tiềm năng. 

Mặc dù có sự tăng trưởng nhanh chóng trong nguồn nhân lực KH&CN, 

nhưng trở ngại chính trong phát triển của hệ thống đổi mới quốc gia của Trung 

Quốc trong tương lai có thể do thiếu nguồn nhân lực chuyên môn cần cho các 

giai đoạn khác nhau của các quá trình đổi mới. 

Khắc phục được những nhược điểm này, cùng với tiếp thu những kinh 

nghiệm quốc tế tốt nhất, Trung Quốc có tiềm năng phát triển một hệ thống đổi 

mới quốc gia cung cấp một động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng bền vững trong 

khi vẫn hỗ trợ cho sự hội nhập êm thấm của nền kinh tế đang mở rộng vào hệ 

thống tri thức và thương mại toàn cầu. 

Quy mô, tăng trƣởng và tiềm năng của hệ thống đổi mới  

Trung Quốc đã trở thành quốc gia KH&CN lớn về khía cạnh các đầu vào 

cho đổi mới. Từ năm 2000, Trung Quốc đã vươn lên đứng thứ hai thế giới về 

số nhà nghiên cứu. Chi tiêu cho NC&PT đã tăng với tốc độ kinh ngạc, trung 

bình lên tới 19% hàng năm kể từ 1995. 

Tuy nhiên, hệ thống đổi mới của Trung Quốc sẽ nhỏ bé hơn nếu xét từ 

khía cạnh sản phẩm, nhưng các chỉ số liên quan đang tăng lên nhanh chóng, 

cho thấy hiệu quả hệ thống, đặc biệt là những lĩnh vực trọng điểm, như công 

nghệ nano. 

Tỷ lệ NC&PT/GDP tăng hơn gấp đôi trong một thập kỷ và đạt 1,42% năm 

2006 so với 0,6% năm 1995. Đây là một thành tích đáng nể nhưng điều này 

không có nghĩa là các năng lực đổi mới của kinh tế Trung Quốc đã tương 

đương với các nước OECD có cùng cường độ NC&PT. 

Về tổng thể, những lợi ích kinh tế và xã hội từ đầu tư NC&PT, được tính 

theo các chỉ số đầu vào và đầu ra có được, ở Trung Quốc hiện thấp hơn ở các 

nước OECD tiên tiến hơn, do 3 nguyên nhân chính sau: 

- Hoạt động triển khai thử nghiệm nhiều hơn nghiên cứu. Những nỗ lực 

NC&PT chủ yếu hướng vào triển khai thử nghiệm. Chỉ có khoảng một phần tư 

tổng chi phí NC&PT nội địa được dành cho nghiên cứu cơ bản (6%) và nghiên 

cứu ứng dụng; triển khai thử nghiệm chiếm trên 75% tổng kinh phí NC&PT. 

Thiếu nghiên cứu cơ bản và ứng dụng ám chỉ rằng có ít nghiên cứu dẫn đến 

những phát minh có thể được cấp sáng chế. 

- Cho đến nay, một tỷ lệ lớn nguồn lực đầu tư cho NC&PT được dành cho 
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xây dựng “phần cứng” của hệ thống đổi mới. Tuy nhiên, nguồn tài sản trí tuệ 

lại không tăng trưởng nhanh chóng như vậy. Điều này dẫn đến việc không sử 

dụng hết công suất của các hạ tầng nghiên cứu. 

- Một số nguồn không hiệu quả trong hệ thống đổi mới. Một số vị trí nhân 

lực vẫn có tư duy cũ. Nhưng điều này sẽ dần thay đổi một cách tự động khi 

kinh nghiệm được tích lũy và các lao động có kỹ năng mới thay thế cho các 

nhân viên cũ. Một thách thức cho các loại tổ chức (trường đại học, doanh 

nghiệp, cơ quan chính phủ) là làm sao đảm bảo sự dung hòa được giữa tốc độ 

đào tạo và chiều sâu học vấn. Những nguồn không hiệu quả khác xuất phát từ 

những mất cân đối cấu trúc trong hệ thống và các cấu trúc khuyến khích khiếm 

khuyết cho các chủ thể, những điều này có thể sửa bằng các quyết định phù 

hợp của chính phủ. 

Những chủ thể chính trong hệ thống đổi mới 

Cơ cấu thể chế của hệ thống đổi mới quốc gia của Trung Quốc đã trải qua 

những thay đổi căn bản kể từ khi bắt đầu cải cách hệ thống KH&CN năm 1985. 

Những thay đổi này đã làm chuyển biến những thành phần chính của hệ thống 

đổi mới, cũng như những quan hệ giữa chúng. Mạnh mẽ nhất là khu vực doanh 

nghiệp đã trở thành chủ thể NC&PT chủ đạo, thực hiện 2/3 tổng NC&PT, từ 

mức dưới 40% vào đầu những năm 1990. Trong thời kỳ đó, tỷ lệ của các viện 

nghiên cứu công đã giảm từ gần một nửa tổng NC&PT xuống dưới một phần 

tư. NC&PT trong khu vực đại học không thay đổi nhiều. 

Vai trò của khu vực khoa học trong phát triển kinh tế của Trung Quốc đã 

thay đổi rất nhiều, nhất là từ cuối thập niêm 1990. Các quan hệ công nghiệp-

khoa học đã được tái cấu trúc và tăng cường. Các kênh dựa trên thị trường, như 

hợp đồng nghiên cứu hay chuyển giao sáng chế, đóng vai trò ngày càng cao, 

nhưng một số đặc trưng của Trung Quốc vẫn ảnh hưởng mạnh lên các mô hình 

hợp tác công nghiệp-khoa học. Sau đây là các xu hướng đáng quan tâm: 

- Thị trường công nghệ mở rộng nhanh chóng. Năm 2004, khu vực doanh 

nghiệp chi tiêu trên thị trường này một giá trị tương đương 85% chi phí 

NC&PT của họ. Một nghiên cứu thấy rằng tác động của “thị trường công 

nghệ” lên tăng năng suất là đáng kể nhưng giảm dần, gợi ý rằng tầm quan trọng 

tương đối của NC&PT trong công ty đã tăng lên, nhưng một phần là do việc 

mua công nghệ đã cho phép doanh nghiệp xác lập được các năng lực công 

nghệ, trên cơ sở đó họ có thể tự phát triển tiếp. 
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- Tỷ lệ tài trợ của doanh nghiệp trong ngân sách của các tổ chức nghiên 

cứu công tăng lên đối với các trường đại học nhưng vẫn ổn định đối với các 

viện nghiên cứu. 

- Số công ty trong vườn ươm doanh nghiệp công nghệ tăng hơn gấp 4 lần 

từ năm 2000 đến 2005, lên tới gần 42.000, nhiều công ty trong số đó là các 

spin-off từ nghiên cứu tài trợ công. 

- Khoảng một phần tư trong số 750 trung tâm NC&PT ở Trung Quốc do 

các công ty nước ngoài thành lập có các đơn vị liên kết với các trường đại học 

hay viện nghiên cứu. 

- Các trường đại học hàng đầu rất tích cực trong phát triển các liên kết với 

ngành công nghiệp để nâng cao chất lượng và tính thiết thực của các chương 

trình đào tạo. 

Singapo  

Singapo, với một chính phủ nhỏ bé nhưng hiệu quả, định hướng thị trường 

tốt và sớm thành công về kinh tế, đã có được một năng lực đổi mới rất tốt, chỉ 

xếp sau Nhật Bản. Singapo cam kết mạnh mẽ vào NC&PT y sinh học. Đầu tư 

mạnh mẽ bắt đầu từ năm 2001. Trong giai đoạn 2006-2010, chính phủ cam kết 

13,5 tỷ đôla Singapo (SGD) cho NC&PT, tăng hơn gấp 2 lần so với kỳ 5 năm 

trước. Trong đó, 25,3% dành cho khu vực y sinh học. Chính phủ Singapo phấn 

đấu tổng chi quốc gia cho NC&PT đạt 3% GDP vào năm 2010. Năm 2008, 

tổng chi NC&PT quốc gia đạt 7,1 tỷ SGD, hay 2,8% GDP. Mới đây, chính phủ 

đã chấp nhận kiến nghị của Ủy ban chiến lược kinh tế đặt mục tiêu tổng chi 

NC&PT quốc gia lên tới 3,5% GDP vào năm 2015. 

Các thành phần trong HTĐMQG của Singapo 

Chính phủ: vai trò của Chính phủ Singapo là rất lớn trong việc tổ chức 

chính sách đổi mới. Ban Phát triển Kinh tế (EDB) là cơ quan đứng đầu trong 

việc lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược để duy trì tính cạnh tranh kinh 

doanh và đầu tư của Singapo. Do Singapo không có Bộ khoa học và công nghệ 

nên Bộ Công Thương (MTI) nước này phụ trách cả hoạt động khoa học và 

công nghệ. Các cơ quan của Chính phủ như Cục Khoa học, Công nghệ và 

Nghiên cứu (A*STAR) và Ban Tiêu chuẩn, Sản xuất và Đổi mới Singapo 

(SPRING Singapo) đứng đầu trong những nỗ lực phát triển khoa học, công 

nghệ và đổi mới. Hầu hết các chính sách liên quan đến đổi mới đều do 
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A*STAR xây dựng và thực hiện. 

Các trƣờng đại học và viện nghiên cứu: nổi bật là trường Đại học Công 

nghệ Nanyang với một sứ mệnh mới là thúc đẩy và hợp tác giữa trường đại học 

và ngành công nghiệp; Công viên Khoa học Singapo, được thành lập theo sáng 

kiến của Chính phủ năm 1980 để cung cấp cơ sở hạ tầng cần thiết cho thúc đẩy 

nghiên cứu và phát triển ở Singapo. Để giúp nó ứng biến hơn với các điều kiện 

của thị trường và yêu cầu của các công ty nghiên cứu và phát triển, việc quản 

lý Công viên Khoa học Singapo được tư nhân hoá năm 1990. A*STAR đã thiết 

lập một số lượng lớn các viện nghiên cứu trong các lĩnh vực công nghệ cao. 

Các viện nghiên cứu chủ yếu hướng vào ngành công nghiệp công nghệ cao và 

một số khác có tham vọng tiếp cận nghiên cứu liên ngành.  

Các tổ chức trung gian: Văn phòng Sở hữu Trí tuệ (IPOS), được thành lập 

năm 2002, nhằm cung cấp cơ sở hạ tầng và môi trường cho mở rộng sáng tạo, 

bảo vệ và khai thác sở hữu trí tuệ. SRING Singapo, được thành lập năm 2002 

với sứ mệnh nâng cao năng lực sản xuất để tăng trưởng kinh tế và nâng cao 

tính cạnh tranh của Singapo. 

Doanh nghiệp và các tổ chức tài chính: hoạt động nghiên cứu của Singapo 

chịu ảnh hưởng của các công ty đa quốc gia hoạt động tại Singapo. Các công 

nghệ được các công ty này chuyển giao cho các công ty Singapo. Nền kinh tế 

nước này bị ngự trị bởi các công ty đa quốc gia khổng lồ, họ lấy nước này làm 

bàn đạp để phát triển ra toàn khu vực. 

Malaixia  

Là một quốc gia với những nguồn lực tương đối hạn chế, Malaixia cần 

phải đảm bảo đạt được kết quả cần thiết và tỷ lệ thu hồi cao từ mỗi khoản đầu 

tư cho phát triển khoa học và công nghệ. Bởi vậy, việc phân bổ các nguồn lực 

cần phải được liên kết chặt chẽ với các ưu tiên quốc gia để đưa đất nước tiến 

lên nền kinh tế tri thức, nhằm đạt được tối đa các lợi ích kinh tế-xã hội. Tuy 

nhiên, năng lực đổi mới của nước này vẫn chưa mạnh, số lượng nhà nghiên cứu 

với 160 người tính trên 1 triệu dân là còn thấp, nước này cũng đang thiếu nhân 

lực trình độ cao và sự liên kết giữa hỗ trợ nghiên cứu giữa các công ty và cơ 

quan công (trường đại học và viện nghiên cứu). 

Malaixia không có riêng một chính sách quốc gia về đổi mới, mặc dù đổi 

mới là yếu tố then chốt trong tất cả các chính sách và kế hoạch hiện nay của 



 
  

195 

nước này. Malaixia đã đưa ra nhiều kế hoạch đầy tham vọng như: 

- Tầm nhìn 2020, nhằm biến Malaixia thành một nước phát triển toàn diện 

vào năm 2020. Tầm nhìn này nhằm vào 9 thách thức chiến lược cần vượt qua 

vào năm 2020, trong đó có thách thức thiết lập một xã hội khoa học, đổi mới và 

tiến bộ, không chỉ là nước tiêu thụ công nghệ mà còn đóng góp cho văn minh 

khoa học và công nghệ của tương lai.  

- Kế hoạch khoa học và công nghệ Quốc gia lần thứ 2 (NSTP 2) với 7 mũi 

chiến lược và các sáng kiến đặc thù nhằm nâng cao năng lực KH&CN của 

quốc gia. NSTP2 đặt mục tiêu tăng tổng chi tiêu quốc gia cho NCPT đạt mức 

1,5% GDP vào năm 2010. Trong đó, khuyến khích tư nhân tham gia nghiên 

cứu thông qua việc cho sử dụng các cơ sở nghiên cứu của chính phủ. Thương 

mại hóa các sản phẩm nghiên cứu cũng là một vấn đề được quan tâm. 

Các thành phần trong HTĐMQG của Malaixia  

Chính phủ Malaixia (chủ chốt là Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới) là 

thành phần chính trong HTĐMQG, có nhiệm vụ xây dựng các chính sách, chỉ 

đạo cuộc cách mạng công nghệ và các hoạt động đổi mới trong nước. Bộ đảm 

bảo thực hiện hiệu quả các chính sách đã được quyết định, phải phối hợp sao 

cho các chính sách đem lại lợi ích lớn nhất về kinh tế - xã hội và ổn định xã 

hội. Phạm vi hoạt động của nó bao gồm: nghiên cứu và phát triển, phát triển 

nhân lực khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển hạ tầng 

khoa học và công nghệ. Bốn sứ mệnh này phải được tiến hành trong 3 cấp: 

Chính sách, quản lý và thực hiện. Chính phủ còn có vai trò định hướng và 

khuyến khích vào những lĩnh vực được coi là quan trọng. Thu hút nhân tài 

trong khoa học và công nghệ cũng là đòi hỏi cấp bách trong việc hướng tới nền 

kinh tế tri thức của Malaixia. 

Các trƣờng đại học và viện nghiên cứu: mặc dù có nhiều trường đại học 

với hạ tầng hiện đại, nhưng Malaixia vẫn thiếu nhân lực trình độ cao. Một điểm 

yếu khác là sự liên kết kém giữa trường đại học và ngành công nghiệp, mặc dù 

nước này có nhiều chương trình và kế hoạch thúc đẩy hợp tác giữa trường đại 

học và ngành công nghiệp. Nguyên nhân của tình trạng này là do chi cho 

nghiên cứu và phát triển công cộng thấp và thiếu sự quan tâm của khu vực tư 

nhân đối với nghiên cứu và phát triển. Việc thành lập Trung tâm Công nghiệp 

Đại học (UNIC) tại Trường đại học Kolei và Văn phòng Đổi mới và Tư vấn 

(BIC) trong trường Đại học Công nghệ Malaixia, cũng như sự xuất hiện các 
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công viên công nghệ và vườn ươm gần các trường đại học khác là những sáng 

kiến cho thấy sự nhiệt tình của các trường đại học muốn tham gia tích cực hơn 

vào HTĐMQG. Malaixia có nhiều tổ chức nghiên cứu và các tổ chức phi 

Chính phủ có đóng góp tích cực cho HTĐMQG. Chẳng hạn, Viện Nghiên cứu 

và Phát triển Nông nghiệp Malaixia (MARDI), đảm đương vai trò tiên phong 

trong lĩnh vực nghiên cứu công nghệ sinh học trong nước. Viện Nghiên cứu 

Chiến lược và Quốc tế (ISIS), tiến hành các nghiên cứu chiến lược động lập và 

nghiên cứu thị trường, giúp nước này xây dựng các chính sách quốc gia. Viện 

Nghiên cứu Phân tích Đầu tư Malaixia (RIIAM) tiến hành các nghiên cứu, 

trong đó có nghiên cứu mục tiêu cho các công ty và an ninh công nghiệp 

Malaixia. Các hoạt động của các tổ chức này làm phong phú thêm ngân hàng 

tri thức quốc gia. 

Doanh nghiệp: Mặc dù các doanh nghiệp vừa và nhỏ là một thành phần rất 

quan trọng trong HTĐMQG của Malaixia, chiếm 93,2% số doanh nghiệp chế 

tạo, nhưng năng lực công nghệ còn hạn chế. Phần lớn trong số đó hướng vào 

thị trường trong nước và sản xuất của họ dựa trên giá nhân công rẻ, trong khi 

sự liên kết của chúng với các thành phần khác trong HTĐMQG là rất yếu. Cơ 

quan Phát triển Công nghiệp Nhỏ và Vừa (SMIDEC) là sáng kiến của Chính 

phủ nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp này trong phát triển và cạnh tranh thông qua 

các dịch vụ tư vấn, dự báo, hỗ trợ tài chính và thuế, phương tiện hạ tầng, thâm 

nhập thị trường và các chương trình hỗ trợ khác. Đầu tư nước ngoài có vai trò 

quan trọng trong sản xuất trong nước, nhưng lại không thực hiện hoạt động 

nghiên cứu và phát triển trong nước, điều này khác với Trung Quốc và Đài 

Loan. Hơn nữa, luồng đầu tư công nghệ vào ngành công nghiệp Malaixia lại rất 

thiếu và không hiệu quả. Sự liên kết giữa luồng đầu tư này với các công ty 

trong nước yếu kém và do vậy dẫn đến những hạn chế trong khai thác các 

nguồn tài nguyên phong phú và giá nhân công rẻ. 

Các tổ chức phi chính phủ cũng đóng góp cho sự phát triển khoa học và 

công nghệ của Malaixia. Trong đó phải kể đến Liên đoàn các nhà chế tạo 

Malaixia (FMM), đại diện cho 2000 công ty dịch vụ công nghiệp và chế tạo; 

Hiệp hội Công nghiệp Thông tin đại chúng và Máy tính Malaixia (PICOM) đại 

diện cho ngành công nghiệp công nghệ thông tin và viễn thông ở Malaixia. 

Thành viên của nó gồm khoảng 450 công ty tham gia vào các sản phẩm và dịch 

vụ công nghệ thông tin và viễn thông, chiếm 80% tổng ngoại thương công 

nghệ thông tin và viễn thông ở Malaixia. Mặc dù các tổ chức này có tiềm năng 
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đóng vai trò quan trọng trong xác định và xây dựng các chính sách đổi mới, 

nhưng vai trò của chúng cho tới nay vẫn chỉ giới hạn ở thúc đẩy và bảo vệ lợi 

ích của các thành viên. 

Các tổ chức tài chính: bao gồm các nhà đầu tư vốn mạo hiểm, họ có thể 

gây ảnh hưởng đến tiến trình đổi mới ở Malaixia. Các hoạt động tài chính của 

Chính phủ cũng đóng góp đáng kể vào tiến trình này. Hệ thống ngân hàng của 

Malaixia (các ngân hàng thương mại và công ty tài chính) và các cơ quan tài 

chính công nghiệp là những người cung cấp tín dụng chủ yếu cho ngành công 

nghiệp nước này. Sự phát triển của các tổ chức tài chính trong nước được tăng 

cường bởi các ngân hàng lớn như: Cơ quan Tài chính Berhad Phát triển Công 

nghiệp Malaixia (MIDE), Tổ chức Quản lý Vốn đầu tư Mạo hiểm Malaixia 

(MAVCAP), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Malaixia, Ngân hàng Công nghiệp và 

Công nghệ. 

Thái Lan  

Các chính sách gần đây của Thái Lan đã tập trung vào thúc đẩy nghiên 

cứu và phát triển và đổi mới nhằm tăng năng lực sản xuất trong những lĩnh vực 

then chốt như công nghệ sinh học, vi điện tử, ôtô và linh kiện, năng lượng tái 

tạo, năng lượng nguyên tử và công nghệ thông tin. Một số chính sách khác 

nhằm mở rộng mạng lưới nghiên cứu và đổi mới; chuyển giao công nghệ cho 

cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khu vực 

nông nghiệp; phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ; phát triển hạ 

tầng cho đổi mới và nâng cao năng lực quản lý.  

Vai trò nổi bật trong HTĐMQG ở Thái Lan là Hội đồng Nghiên cứu Quốc 

gia của Thái Lan (NRCT), cơ quan quốc gia phụ trách thực hiện các vấn đề 

nghiên cứu. Thủ tướng cũng chính là Chủ tịch NRCT, Phó Thủ tướng là Phó 

Chủ tịch NRCT, các Bộ trưởng và Thứ trưởng là cố vấn.  

HTĐMQG của Thái Lan vẫn là một cơ cấu yếu kém, nhất là sự liên kết 

giữa các thành phần trong HTĐMQG. Nỗ lực nổi bật nhất nhằm tăng cường 

hợp tác liên kết là việc Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan (TDRI) tiến hành 

nghiên cứu chính sách và phổ biến các kết quả cho công chúng và khu vực tư 

nhân. Nghiên cứu của TDRI thường được tài trợ bởi những người sử dụng các 

kết quả nghiên cứu của TDRI, đó là các nhà tài trợ trong và ngoài nước. TDRI 

có những chương trình quan trọng là: Phát triển nhân lực và xã hội; Hợp tác 

kinh tế quốc tế; Chính sách kinh tế vĩ mô; Tài nguyên thiên nhiên và môi 
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trường; Phát triển khoa học và công nghệ và các ngành kinh tế. 

Cơ sở hạ tầng hỗ trợ công nghệ của Thái Lan tồn tại dưới dạng Công viên 

Khoa học Thái Lan và Viện nghiên cứu Công nghệ châu Á (AIT), là nơi cung 

cấp nhân lực trình độ cao. Cũng đặt tại công viên này là Trung tâm Truy cập 

Công nghệ Thông tin (TIAC), một nhà cung cấp dịch vụ thông tin trực tuyến, 

như truy cập vào các cơ sở dữ liệu. 

Thái Lan có nhiều khuyến khích tài chính cho các công ty tham gia vào 

nghiên cứu và phát triển, như khoản vay mềm, cấp vốn, giảm thuế, tạo điều 

kiện thuận lợi cho chuyển tiền ra nước ngoài. Bên cạnh đó là các biện pháp 

khuyến khích phi tài chính, như mở rộng giới hạn sở hữu nước ngoài và sử 

dụng lao động, hỗ trợ trong thiết lập các hợp đồng với các nhà cung cấp trong 

nước và các đối tác liên doanh.  

Trong khu vực doanh nghiệp, các công ty trong nước phần lớn vẫn chưa 

đổi mới và kém liên kết với khu vực nghiên cứu. 

Inđônêxia  

Inđônêxia đang có một HTĐMQG yếu kém. Tầm quan trọng của công 

nghệ trong tăng trưởng kinh tế đã được Chính phủ Inđônêxia nhận thấy từ 

những năm 1970, với việc thành lập Bộ Nghiên cứu và Công nghệ (MRT). 

MRT là thành phần chủ chốt trong HTĐMQG của Inđônêxia, có trách nhiệm 

giúp Tổng thống xây dựng các chính sách quốc gia và điều phối việc thực hiện 

trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ. Nhận thức được các 

chính sách công nghệ không hiệu quả, MRT đã đề xuất Luật về HTĐMQG lên 

Nghị viện. Ý tưởng của Luật này xuất phát từ các nghiên cứu về HTĐMQG ở 

các nước phát triển. MRT cho rằng độc lập công nghệ sẽ kéo theo thúc đẩy đổi 

mới công nghệ. Tuy nhiên, tăng nhu cầu đổi mới công nghệ đòi hỏi sự liên kết 

mạnh giữa các thành tố trong HTĐMQG, mà đây lại là một điểm rất yếu của 

Inđônêxia. Chẳng hạn, các trường đại học Inđônêxia hiếm khi tiến hành nghiên 

cứu, còn tại các viện nghiên cứu thì các nghiên cứu lại không liên quan đến 

nhu cầu doanh nghiệp. Do vậy, theo MRT, Luật trên sẽ giải quyết được vấn đề 

này.   

Inđônêxia có Cơ quan Thẩm định và Ứng dụng Công nghệ (AAAT) để 

thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ trong các lĩnh vực thẩm định và ứng dụng 

công nghệ phù hợp với các quy định hiện hành; Viện Khoa học Inđônêxia, tiến 
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hành các nghiên cứu khoa học và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổng thống. 

Các viện nghiên cứu và phát triển cũng hoạt động dưới sự quản lý của các Bộ 

chính như Bộ Nông nghiệp, Bộ Giáo dục Quốc gia.  

Tại Inđônêxia, vẫn còn nhiều cơ quan công nghệ và công nghiệp do Chính 

phủ sở hữu và cấp vốn. Phần lớn ngành công nghiệp của Inđônêxia vẫn nhập 

khẩu công nghệ, nghiên cứu khoa học do các cơ quan nhà nước tiến hành hiếm 

khi được áp dụng vào ngành công nghiệp. Tăng trưởng vẫn tiếp tục trong 

ngành công nghiệp nhưng chủ yếu do đầu tư nước ngoài.  

Cũng giống như Thái Lan, sự liên kết giữa trường đại học và ngành công 

nghiệp ở Inđônêxia vẫn còn ở giai đoạn "phôi thai".     

Hệ thống đổi mới của Ấn Độ 

Những xu thế trong hoạt động đổi mới quốc gia  

Xét từ khía cạnh hoạt động, hệ thống đổi mới quốc gia của Ấn Độ do các 

hệ thống nghiên cứu công làm chủ đạo với các viện nghiên cứu chính phủ và 

trường đại học chiếm 68% NC&PT và các doanh nghiệp chiếm 30% tổng số 

hoạt động NC&PT. Một xu thế quan trọng trong họat động NC&PT quốc gia là 

tỷ trọng tham gia của chính phủ có xu hướng giảm và khu vực doanh nghiệp 

dần tăng lên trong 3-4 năm qua.  

Xét về tổng thể, tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ trong những năm qua chủ 

yếu là nhờ những đổi mới trong các sản phẩm công nghệ cao và dịch vụ dựa 

trên tri thức. Xu thế ấn tượng nhất trong hoạt động đổi mới trong hệ thống 

nghiên cứu nhà nước xuất phát từ việc Cơ quan Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ đã 

bước vào kỷ nguyên thiết kế và phóng vệ tinh thương mại. Một phát triển quan 

trọng khác là hạ thủy tàu ngầm nguyên tử đầu tiên của Ấn Độ trong năm 2009, 

đưa Ấn Độ vào hàng ngũ các quốc gia khoa học và công nghệ hàng đầu thế 

giới. 

Xu thế lớn thứ hai là sự nổi lên của các doanh nghiệp Ấn Độ với năng lực 

cạnh tranh toàn cầu thông qua đổi mới trong các lĩnh vực dược phẩm, ô-tô, 

phần mềm máy tính, viễn thông và công nghệ sinh học.  

Trong các xu thế liên quan đến sở hữu trí tuệ, số đơn đăng ký sáng chế 

trong năm 2007/08 ở Ấn Độ là 35.218 đơn so với 28.940 đơn năm 2006/07, 

tăng khoảng 22%. Số đơn có xuất xứ Ấn Độ là 6040, chiếm khoảng 17% tổng 

số đơn sáng chế trong năm.  
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Xu thế dòng chảy NC&PT toàn cầu vào Ấn Độ vẫn chắc chắn và tăng 

trưởng trong suy thoái kinh tế. Khoảng 260 công ty xuyên quốc gia toàn cầu có 

các trung tâm NC&PT hay phòng thí nghiệm ở Ấn Độ. Một phát triển quan 

trọng khác là sự tiếp tục gia tăng các công ty đa quốc gia hay doanh nghiệp của 

Ấn Độ liên kết với các mạng lưới sản xuất và tri thức toàn cầu về số các lĩnh 

vực, từ kỹ thuật, y tế các ngành liên quan đến CNTT-TT tới các dịch vụ xã hội, 

pháp lý và chế tạo.  

Nhiều động lực trong các lĩnh vực công nghệ cao và dựa vào tri thức của 

nền kinh tế Ấn Độ là kết quả của nguồn nhân lực, các kỹ năng và cơ sở hạ tầng 

to lớn đã được tạo ra trong lĩnh vực đào tạo đại học. Các trường đại học chiếm 

52,2% trong tổng số 28.603 bài báo khoa học của Ấn Độ năm 2005, đưa khu 

vực này trở thành một lực lượng rất quan trọng trong hệ thống đổi mới. Với nỗ 

lực duy trì động lực này, chính phủ đã tăng ngân sách giáo dục đại học lên gấp 

3 lần trong tài khóa 2009/10. Năm 2006, chính phủ thành lập Hội đồng Tri 

thức Quốc gia (NKC) để đánh giá, xây dựng kế hoạch và kiến nghị những 

thách thức tri thức của thế kỷ 21. Ba hướng phát triển chính được đề ra trong 

khu vực giáo dục đại học là: a) nâng vị thế cạnh tranh của Ấn Độ trong các lĩnh 

lực tri thức bằng cách mở rộng 400 trường đại học hiện tại lên 1500 trường vào 

năm 2015; b) chương trình hỗ trợ sự nghiệp 15 năm thông qua các học bổng từ 

đại học đến tiến sỹ; và  c) thúc đẩy liên kết và quan hệ đối tác đại học - công 

nghiệp. 

Những thách thức chính của chính sách đổi mới được xác định là nâng cao 

tiềm năng đổi mới trong những công nghệ mới; xây dựng năng lực công nghệ 

và khả năng cạnh tranh của khu vực chế tạo công nghiệp; và tái cơ cấu các lĩnh 

vực chính thức và không chính thức của nền kinh tế thông qua đổi mới toàn 

diện. 

Những mục tiêu chính của chính sách đổi mới  

Cho tới nay, chính phủ Ấn Độ vẫn chưa có một chính sách hay tuyên bố 

chính thức về đổi mới. Tuy nhiên, các tài liệu chính sách khác nhau về 

KH&CN phục vụ phát triển và tăng trưởng kinh tế đã đề cập đến những chính 

sách đổi mới. 

Các tài liệu chính sách ám chỉ đến đổi mới nhấn mạnh vào khía cạnh tri 

thức mới hay các phát minh hay các tiến bộ về tri thức từ các phòng thí nghiệm 

quốc gia và cách thức chúng được thương mại hóa hay sử dụng trong xã hội, 
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công nghiệp hay bất kỳ khách hàng nào. Các tài liệu chính sách này vạch ra các 

mục tiêu hình thành cơ sở hay khung thể chế cho các chính sách đổi mới của 

Ấn Độ. Những mục tiêu chính liên quan đến tạo ra tiềm năng hay năng lực đổi 

mới gồm: 

- Thủ tướng Manmohan Singh đã đặt mục tiêu đạt được 2% GDP cho 

NC&PT từ mức hiện tại là 1,3. Mục tiêu ở đây là khuyến khích các doanh 

nghiệp tăng gấp đôi đóng góp của họ trong tổng chi NC&PT quốc gia từ mức 

hiện tại là 30%. 

- Sử dụng phương pháp “Cảnh báo công nghệ (technology foresight)” để 

có được những lựa chọn công nghệ đúng đắn và áp dụng “sự kết năng chặt 

chẽ” trong các nỗ lực khoa học và công nghệ. Cảnh báo công nghệ giúp lựa 

chọn những công nghệ quan trọng cho phát triển ở từng thời điểm khác nhau.  

- Trong nỗ lực thực hiện mục tiêu trở thành một xã hội và nền kinh tế dựa 

trên tri thức, chính phủ đã đặt ưu tiên hàng đầu cho giáo dục và đào tạo cả ở 

phổ thông lẫn đại học. Mục tiêu đặt ra 6% GDP cho giáo dục trong giai đoạn 

kế hoạch 5 năm lần thứ 11. Kế hoạch này đã đánh dấu mức tăng đầu tư cho 

giáo dục lên 3 lần trong giai đoạn kế hoạch. Về các mục đích thực tế, mục tiêu 

tăng tỷ lệ sinh viên đại học từ mức 11% hiện tại lên 15% trong vòng 5 năm tới.  

- Tạo ra tổng cộng 1500 trường đại học vào năm 2015 bằng cách tái cơ 

cấu 18.000 trường đại học và sau đại học; và cải tổ đào tạo đại học để có chất 

lượng, sự xuất sắc và trách nhiệm. 

- Thực thi một cách hiệu quả ngân sách giáo dục 3.000 tỷ Rupi (43,3 tỷ 

euro) trong Giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 11 (2007-2012), tăng gấp 5 lần 

so với Kế hoạch lần thứ 10. Tăng tỷ lệ ngân sách dành cho giáo dục từ 7,7% 

lên 20% vào cuối thời kỳ kế hoạch lần thứ 11. 

- Đẩy mạnh cơ sở kỹ năng nhân lực, đặc biệt là trong các lĩnh vực hạt 

nhân, vũ trụ và các công nghệ mới như công nghệ sinh học và gen, công nghệ 

nano và công nghệ thông tin và truyền thông, trong các trường đại học và các 

viện khác trong đại học.  

- Đẩy mạnh đào tạo dạy nghề thông qua Nhiệm vụ Phát triển Kỹ năng 

dưới sự giám sát của Thủ tướng với nguồn ngân sách 4,5 tỷ euro. Mục tiêu là 

mở 1.600 trường kỹ thuật và viện CNTT mới, 10.000 trường dạy nghề mới và 

50.000 trung tâm phát triển kỹ năng mới 
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- Nâng cao sức cạnh tranh của Ấn Độ tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

thông qua việc làm NC&PT tại các phòng thí nghiệm quốc gia liên quan đến 

các nhu cầu và đòi hỏi của khu vực này. Mục tiêu của chính phủ là mở rộng 

một số kế hoạch đổi mới và NC&PT ở các cơ quan khoa học để đạt được mục 

đích quan trọng này 

- Nuôi dưỡng các chính sách nghiên cứu và đổi mới để hoàn thành mục 

tiêu của cuộc Cách mạng Xanh lần thứ Hai thông qua chính sách đổi mới nông 

nghiệp quốc gia và đưa ra cơ sở mang tính hệ thống về nghiên cứu và đổi mới 

trong nghiên cứu nông nghiệp. 

- Đẩy mạnh sở hữu trí tuệ của Ấn Độ, đặc biệt trong khu vực các viện 

nghiên cứu công và trường đại học. Mục đích chung là thúc đẩy tiềm năng 

doanh nghiệp và đổi mới trong các trường đại học và phòng thí nghiệm quốc 

gia. 

- Thúc đẩy hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ thông qua việc tham 

gia vào các “siêu dự án” quốc tế với tư cách là đối tác b ình đẳng để nâng cao 

hình ảnh quốc tế của Ấn Độ trong các lĩnh vực khoa học lớn. 

Hệ thống điều hành đổi mới  

Cấu trúc điều hành đổi mới ở Ấn Độ gồm 3 nhóm đối tượng hay cơ quan 

chủ yếu có sự tương tác và liên kết với nhau theo thứ bậc. Cơ quan cao nhất là 

Quốc hội Ấn Độ gồm Thượng viện và Hạ viện. Thượng viện gồm đại diện của 

các đảng chính trị với tư cách là đại diện gián tiếp của người dân trong Quốc 

hội. Hạ viện là cơ quan đại biểu nhân dân được bầu trực tiếp. Tất cả các đạo 

luật và chính sách đổi mới cần được sự phê chuẩn của Quốc hội thường hoạt 

động thông qua hệ thống ủy ban. Ủy ban của Quốc hội có 2 loại – các ủy ban 

thường trực và các ủy ban đặc biệt (Ad hoc). Phần lớn các công việc liên quan 

đến khoa học và công nghệ bao gồm cả đổi mới trước tiên được xem xét bởi 

các ủy ban thường trực và sau đó đưa ra Quốc hội phê chuẩn. 

Ở cấp thứ thứ hai, Văn phòng Thủ tướng, với sự tham vấn của Ủy ban Kế 

hoạch và các bộ và ngành liên quan khác, xây dựng, khởi xướng và triển khai 

các chính sách khác nhau liên quan đến đổi mới. Ví dụ sáng kiến đưa ra các 

chính sách về biến đổi khí hậu tìm cách triển khai 8 ủy ban quốc gia từ năng 

lượng mặt trời đến các công nghệ xanh trong ngành công nghiệp chế tạo xuất 

phát từ Văn phòng Thủ tướng. Văn phòng này được sự hỗ trợ của Hội đồng Cố 

vấn Khoa học của Thủ tướng. Ở cấp này, Ủy ban Kế hoạch đóng vai trò quan 
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trọng bởi nó xây dựng và tạo ra khung chính sách cho đổi mới và các khía cạnh 

liên quan. Ví dụ, Ban chỉ đạo về KH&CN cho Kế hoạch lần thứ XI đóng vai 

trò quan trọng với trưởng ban là Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khoa học của Văn 

phòng Thủ tướng.  

Cấp thứ ba bao gồm các bộ khác nhau từ khoa học và công nghệ đến Bộ 

công nghiệp, Phát triển nhân lực và các ngành khác; những cơ quan này có 

nhiệm vụ pháp lý là triển khai và thực thi các chương trình và kế hoạch khác 

nhau về đổi mới dựa trên khuôn khổ rộng về đổi mới và các vấn đề liên quan 

mà các cơ quan cao hơn đề ra. Bộ Khoa học và Công nghệ có 2 cơ quan quan 

trọng là Cục Khoa học và Công nghệ (DST) và Cục Nghiên cứu Khoa học và 

Công nghiệp (DSIR), thường thay mặt chính phủ điều hành và triển khai các 

chương trình và kế hoạch đổi mới. Các cơ quan cấp bộ này cũng điều phối và 

hợp tác với các doanh nghiệp khác nhau, các ngành công nghiệp và các tổ chức 

phi chính phủ và các hiệp hội đại diện của họ trong các vấn đề khác nhau liên 

quan đến đổi mới. 
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CHƢƠNG 3 

DỰ BÁO PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG NGHỆ CHỦ CHỐT 

 

Từ những năm 20 của thế kỷ trước, Mỹ luôn chứng tỏ là quốc gia dẫn đầu 

và là trung tâm KH&CN của thế giới. Để có được vị thế này, các nhà hoạch 

định chính sách của Mỹ luôn coi các khám phá và tiến bộ về KH&CN là động 

lực cơ bản chi phối sự tăng trưởng kinh tế và cải thiện mức sống. Vì vậy, sự 

giảm sút về khả năng cạnh tranh KH&CN có thể gây ảnh hưởng đến vị thế siêu 

cường của Mỹ, đặc biệt là khả năng cạnh tranh kinh tế, tiêu chuẩn sống và cả 

nền an ninh quốc gia của nước này.  

Một trong những yếu tố luôn giúp Mỹ đi đầu và dẫn dắt các phát triển 

KH&CN thế giới là khả năng dự báo, xác định các xu thế KH&CN để tập trung 

đầu tư phát triển, đặc biệt là các lĩnh vực công nghệ mới có tầm quan trọng 

hàng đầu đối với Mỹ và tác động mạnh tới phần còn lại của thế giới. Nắm bắt 

được các xu thế phát triển chính của các lĩnh vực công nghệ mới từ nay đến 

năm 2025, Hội đồng Tình báo Quốc gia Mỹ (NIC) phối hợp với Cơ quan tình 

báo doanh nghiệp (SRIC-BI) đã đưa ra một nghiên cứu trong đó nhấn mạnh 6 

công nghệ mà NIC cho rằng có tầm quan trọng hàng đầu, có khả năng tác động 

sâu sắc, rộng lớn và quyết định đối với sức mạnh quốc gia của Mỹ từ nay đến 

năm 2025. Đó là các công nghệ Công nghệ gen - trị liệu tuổi già 

(Biogerontechnology), Công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học và các hoá chất 

dựa trên sinh học, Công nghệ vật liệu tích trữ năng lượng, Công nghệ than 

sạch, Công nghệ chế tạo robot dịch vụ (Robotics) và Công nghệ Internet vạn 

vật (The Internet of Things). 
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1. Công nghệ gen - trị liệu tuổi già 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lộ trình công nghệ 

 

Công nghệ gen-trị liệu tuổi già (Biogerontechnology) là lĩnh vực ứng dụng 

các kết quả nghiên cứu khoa học về cơ sở tế bào và phân tử của bệnh tật và quá 

trình già hóa để phát triển các biện pháp công nghệ mới điều trị các triệu chứng 

bệnh tật liên quan đến tuổi già, với mục đích cuối cùng là để tăng cường sức 

khỏe, duy trì khả năng hoạt động và sống độc lập của dân số đang già hóa. 

Tiềm năng đột phá thực sự của công nghệ gen-trị liệu tuổi già được dựa trên cơ 

sở một loạt các lĩnh vực công nghệ then chốt về sinh học phân tử như bộ gen 

học (genomics), protein học (proteomics), trao đổi chất học (metabolomics) và 

về sinh học tế bào (như tế bào gốc, tín hiệu tế bào và chức năng ty thể). Tiềm 

năng đột phá có tính cách mạng của công nghệ gen-trị liệu tuổi già không phải 

chỉ xuất phát từ một lĩnh vực đơn nhất mà từ sự phối hợp của nhiều lĩnh vực 

công nghệ thông qua sự hội tụ và sáng tạo tri thức từ sự giao thoa giữa các lĩnh 

vực tác động và chi phối lẫn nhau. 

Các nhà nghiên cứu thường phân chia các lý thuyết về già hóa sinh học 

                    2005                                                                                                     2015                                 2025                

Thời gian 

Nghiên cứu cơ  

bản về lão hóa 

Các cơ chế sửa 

chữa ADN 

Tế bào gốc trong  

Y học tái sinh 

Các hợp chất 
chống lão hoá 

Gen kộo dài  

tuổi thọ 

Phát triển các liệu pháp 

tăng cường sức khoẻ kéo 

dài tuổi thọ 

Phát hiện các dấu hiệu sinh 

học lão hóa và hợp thức nó 

trong cơ thể người  

Sửa chữa và thay thế 

các mô cơ thể 

Khả năng dẫn dắt tế bào 

tăng trưởng khác biệt 

trong mô đặc thù 

Các phương pháp giảm calo 

Điều trị tăng sức 

khoẻ và tuổi thọ 

Phát huy nghiên cứu cơ 

chế mô hỡnh ở người 

Xác định 

các gen then 

chốt kéo dài 

tuổi thọ 

Phát triển các liệu pháp 

lâm sàng làm chậm lão hóa 

thông qua hạn chế calo 

Xác định được các cơ 

chế lão hoá tế bào 

Liệu pháp 

chống lão hoá 

dựa trên tế bào 

Đạt được 

công nghệ 
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thành hai hạng mục riêng biệt nhưng thường không loại trừ nhau, đó là: 

- Các lý thuyết lập trình đưa ra giả thuyết rằng cơ thể sinh vật tuân theo 

một kế hoạch phát triển đã được lập trình, kể cả tuổi thọ, nội tiết đã được lập 

trình, và tuân theo các nguyên lý miễn dịch. 

- Các lý thuyết sai lệch, trong đó nhấn mạnh đến vai trò của các tác động 

môi trường trong quá trình già hóa, kể cả sự hao mòn và phá vỡ sinh học, sự 

liên kết chéo các protein, các gốc tự do và sự tổn thương ADN sinh dưỡng. 

Nhìn chung, trong các công trình nghiên cứu của mình, các nhà khoa học 

đang đi theo hướng tìm hiểu về quá trình lão hóa chủ yếu xảy ra khi các tế bào 

bị mất đi khả năng sao chép và khả năng duy trì chức năng phục hồi để phản 

ứng trước những tổn hại phân tử tích tụ theo thời gian sống của sinh vật. Kết 

quả là các cơ chế cơ bản ẩn sau sự lão hóa có thể nắm giữ chìa khóa cho phép 

phân biệt các khía cạnh già hóa có tính phá hủy và làm tăng nguy cơ con người 

có thể mắc bệnh, tàn tật và tử vong với một số biểu hiện sinh lý học lành tính 

hơn khác. Thách thức đặt ra là phải hiểu được rằng sự lão hóa hiện nay vẫn còn 

là một khía cạnh ít hiểu biết nhất trong quá trình già hóa. 

Mặc dù các nhà nghiên cứu tin chắc rằng tuổi thọ của con người có thể 

kéo dài nhờ sự hiểu biết và tác động đến các quá trình sinh học, nhưng vẫn 

chưa có bằng chứng khoa học thuyết phục rằng có thể kéo dài tuổi thọ con 

người thông qua công nghệ gen-trị liệu. Các lĩnh vực nghiên cứu khoa học tiên 

tiến đang mang lại tiềm năng lớn nhất của công nghệ gen-trị liệu tuổi già bao 

gồm di truyền học về già hóa và xác định các con đường điều tiết quan trọng 

đối với quá trình già hóa; sự điều chỉnh các telomere (các đầu nhiễm sắc thể) 

và các enzym telomeraza có tiềm năng tạo ra tế bào có một khả năng tự phục 

hồi vĩnh viễn; và tiềm năng phục hồi mô thông qua sử dụng các tế bào gốc phôi 

người. 

Các công trình nghiên cứu chứng minh khả năng kéo dài tuổi thọ được 

thực hiện chủ yếu ở các sinh vật mẫu, như giun tròn, men, và ruồi giấm, các kết 

quả thu được cho rằng sự già hóa được làm chậm lại có thể làm nảy sinh áp lực 

thực sự về số tử vong và tình trạng bệnh tật. Các thành phần tạo khả năng của 

các công nghệ kiến trúc then chốt đang được đưa vào áp dụng trong việc kéo 

dài tuổi thọ ở các mẫu hình động vật bao gồm: xác định và thao tác các gen 

"tuổi thọ", lão hóa tế bào, hạn chế calo với mục đích coi việc giảm lượng calo 

tiêu thụ như một phương thức để kéo dài tuổi thọ tối đa và trung bình trong khi 



 
  

207 

vẫn duy trì được sức khỏe và hoạt động thể chất; và việc tái sinh mô sử dụng 

các tế bào gốc phôi: 

- Việc làm giảm lượng calo tiêu thụ là cách tiếp cận duy nhất cho đến nay 

mà các nhà khoa học đã phát hiện thấy có thể làm tăng tuổi thọ ở các loài động 

vật có vú. Động vật linh trưởng được coi là mẫu hình động vật kế tiếp để tiến 

thêm một bước tới việc được công nhận ở con người. 

- Việc thao tác di truyền các gen "tuổi thọ" ở giun tròn cũng đã chứng tỏ 

có thể kéo dài đáng kể tuổi thọ tự nhiên ở loài động vật này. Các gen tương 

ứng đã được xác định ở người nhưng sự công nhận giá trị khoa học vẫn còn xa 

mới trở thành hiện thực. 

- Sự lão hóa có thể dẫn đến những thay đổi ở các chức năng tế bào quan 

trọng, như các chức năng dẫn đến những thay đổi ở biểu hiện gen, điều này 

cuối cùng làm tăng tính dễ bị bệnh tật tấn công của một cá nhân thông qua sự 

tăng trưởng và hình thành khối u không thể kiểm soát. 

- Các telomere được chú trọng nghiên cứu là một cơ chế quan trọng trong 

việc hiểu được diễn biến sinh học của quá trình già hóa, trong đó các nhà 

nghiên cứu đang mong muốn hiểu được làm thế nào để kiểm soát và định 

hướng được sự sao chép tế bào và sự lão hóa tế bào. 

- Các tế bào gốc phôi người có thể mang lại những khả năng độc đáo giữ 

cho trẻ mãi và khả năng tự hồi sinh rất nhanh và nắm giữ triển vọng to lớn như 

một nguồn tế bào đa năng và vô hạn để thay thế các mô và cơ quan. 

Tác động của việc xúc tiến các năng lực công nghệ khác nhau 

Công nghệ gen-trị liệu tuổi già tập trung các nỗ lực nghiên cứu khoa học 

và công nghệ hàng đầu nhằm mục đích hiểu được và thao tác cơ sở sinh học 

của tuổi thọ. Các ứng dụng nổi lên sẽ không chỉ hướng tới sự kéo dài thời gian 

sống của một cá nhân mà còn tạo điều kiện thuận lợi để duy trì các khả năng về 

thể chất và các chức năng về trí tuệ ở tuổi già. Mặc dù các kết quả nghiên cứu 

từ các mẫu động vật là rất ấn tượng, nhưng vẫn chưa thuyết phục được tất cả 

các nhà nghiên cứu rằng những lợi ích trong nghiên cứu về sự lão hóa ở động 

vật có thể dễ dàng truyền qua giữa các loài. Độ an toàn và rủi ro của các thủ 

thuật nhất định, như việc quan sát khả năng sinh sản suy giảm ở động vật hạn 

chế tiêu thụ calo chẳng hạn, là ví dụ điển hình về bản chất của tính không chắc 

chắn liên quan đến lĩnh vực này. Để khắc phục những tình trạng không chắc 

chắn này và đánh giá tính hiệu quả của các phương pháp điều trị thử nghiệm 
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được cho là có thể làm chậm, tạm dừng hay thậm chí là đảo ngược quá trình 

già hóa, rất có khả năng là việc đánh giá lâm sàng và tính an toàn ở người có 

thể đáp ứng tốt nhất ở nhóm dân số trẻ hơn, những người có độ tuổi ít nhất. 

Những nghiên cứu như vậy dường như sẽ phải mất hàng thập kỷ, chứ không 

phải chỉ vài năm, để mang lại các kết quả có đầy đủ ý nghĩa. 

Các công nghệ hỗ trợ 

Các ích lợi rõ ràng đối với tuổi thọ con người đã được xác nhận cho đến 

nay là kết quả của những tiến bộ thông qua các công nghệ và những can thiệp 

thông thường hơn, như bảo vệ sức khỏe cộng đồng dưới hình thức vệ sinh, các 

can thiệp y học thông qua văcxin và thuốc kháng sinh, và những cải tiến môi 

trường, là những biện pháp sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tương lai. 

Cách tiếp cận công nghệ hợp lực nhằm vào mục tiêu phòng ngừa hay điều trị 

bệnh và các yếu tố nguy cơ liên quan sẽ đóng một vai trò hỗ trợ cho công nghệ 

gen-trị liệu tuổi già trong việc hiện thực hóa những lợi ích tuổi thọ tương lai. 

Tuy nhiên, những ích lợi tăng tuổi thọ có thể đạt được thông qua các cách tiếp 

cận này sẽ tăng dần nhờ vào sự cải tiến dần những năng lực hiện tại, có thể 

sánh với những ích lợi theo dự đoán có thể đạt được thông qua tiềm năng đổi 

mới công nghệ mang tính đột phá thực sự mà công nghệ gen-trị liệu tuổi già có 

thể mang lại. 

Các xu thế công nghệ cũng đóng góp theo hướng phá vỡ được quá  trình 

già hóa và chống lại quan niệm truyền thống về tuổi già. Ví dụ, các thực tiễn y 

học thẩm mỹ và những sở thích trong lối sống là những ví dụ về các xu thế trên 

thực tế đã diễn ra để hướng tới việc làm chậm nếu không phải là làm ngừng 

quá trình già hóa. Các biến đổi phi sinh học là yếu tố quyết định quan trọng của 

sự trải nghiệm già hóa (dưới dạng tuổi thọ và thiên hướng bệnh tật) như giới 

tính, sắc tộc, thể trạng cảm xúc, địa vị xã hội, cách sống và các nguồn lực cá 

nhân (như giáo dục và sự giàu có) tất cả cũng cần được xem xét. Các yếu tố 

này cùng với các thực tiễn chăm sóc sức khỏe thông thường cần được cân nhắc 

khi tìm hiểu các công nghệ hỗ trợ và vai trò đóng góp mà các công nghệ này có 

thể có trong việc mang lại khả năng cho con người có thể sống một cuộc sống 

thọ và khỏe mạnh hơn. 
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Bảng 3.1. Các ứng dụng then chốt và bằng chứng cụ thể của công nghệ gen - trị 
liệu tuổi già 

Y học chữa bệnh 

- Các phân tử nhỏ 

- Dược sinh học 

- Vắc-xin 

Các thiết bị y tế 

- Chẩn đoán phân tử 

- Các thiết bị vận chuyển thuốc 

- Các thiết bị cấy ghép y học 

Tăng khả năng con người 

- Lắp chi giả 

- Cơ quan nhân tạo 

- Cơ quan thần kinh nhân tạo  

 

Lối sống và thể chất lành mạnh 

- Dược phẩm dinh dưỡng hay thực phẩm chức 
năng 

- Các chất bổ trợ cho chế độ ăn uống và tăng 
cường sức khỏe 

- Các loại thuốc thay thế 

Quản lý chăm sóc sức khỏe điện tử 

- Hồ sơ sức khỏe điện tử 

- Chăm sóc sức khỏe phù hợp với từng cá 
nhân 

- Hồ sơ thông tin sức khỏe cá nhân và 
tương tác tích hợp con người - máy tính. 

 

 

Quá trình sinh học của sự già hóa biểu hiện ở nhiều cách khác nhau có thể 

nhận thấy từ việc quan sát da (kém mềm mại và linh hoạt), xương (khớp bị mài 

mòn và lão hóa), các mô cơ thể (tổn hại tích tụ đối với hệ thống kiểm soát tế 

bào dẫn đến phát triển ung thư), các cơ (teo cơ hoặc hao mòn cơ bắp), các giác 

quan (suy giảm dần về chất lượng và độ chính xác), bộ não (thoái hóa thần 

kinh), hệ thống nội tiết (các hooc-mon trở nên kém điều tiết), và hệ thống tuần 

hoàn (xơ vữa động mạch và xơ cứng các mạch máu). Các ứng dụng thông qua 

công nghệ gen-trị liệu tuổi già sẽ không chỉ hướng tới kéo dài thời gian sống 

của cá nhân mà còn tạo điều kiện cho họ có thể duy trì được sức khỏe thể chất 

và các chức năng trí tuệ khi bước vào tuổi già. Các nhà khoa học có thể đạt tới 

các đích nghiên cứu đó thông qua một số chiến lược khác nhau, như ngăn chặn 

bệnh tật liên quan đến các căn bệnh kinh niên ở tuổi già, làm chậm quá trình 

già hóa và làm ngừng hoặc thậm chí là đảo ngược quá trình già hóa. 

Mặc dù cho đến nay vẫn chưa có biện pháp can thiệp nào có mặt trên thị 

trường có thể chứng tỏ khả năng làm chậm, ngừng hoặc đảo ngược được quá 

trình già hóa ở con người, nhưng thực tế rằng chi phí để có được các thông tin 

sinh học đang giảm gần 50% mỗi năm, điều này cho thấy các nhà nghiên cứu 

ngày càng có nhiều cơ hội hơn để nắm bắt và sử dụng các thông tin khám phá 

tri thức sinh học ngày càng có hiệu quả và khả năng sinh lợi lớn hơn và áp 
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dụng nhanh hơn cho việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Tri thức đạt được 

ngày nay có thể áp dụng ngay lập tức dưới dạng các chiến lược mở rộng, chẳng 

hạn như duy trì sức khỏe lành mạnh thông qua dinh dưỡng. Thế hệ các ứng 

dụng tiếp theo sẽ liên quan đến sự phát triển các công nghệ y học, như các xét 

nghiệm kiểm tra hay chẩn đoán và cuối cùng là những phép điều trị có thể làm 

chậm thời điểm tấn công của bệnh tật, kéo dài tuổi thọ hay phục hồi sức sống 

và các chức năng cho các cơ quan và bộ não già hóa. 

Các sản phẩm có ảnh hƣởng hiện nay 

Nghiên cứu về các cơ chế sinh học của sự già hóa đang được tập trung 

theo hướng mang nhiều triển vọng để phát triển và hiện thực hóa các phương 

pháp chống già hóa vượt xa khả năng điều trị của các loại thuốc hiện nay. Các 

nhà nghiên cứu đã thành lập các công ty để xúc tiến thương mại hóa các khám 

phá nghiên cứu của mình trong lĩnh vực công nghệ gen-trị liệu tuổi già. Tuy 

nhiên, các chiến lược chữa bệnh hiện tại còn có xu hướng tập trung vào các 

loại thuốc làm chậm quá trình già hóa thông qua việc mô phỏng theo sự hạn 

chế lượng calo. Hai công ty dược phẩm Sirtris và Elixir hiện đang dẫn đầu 

trong lĩnh vực này. Để tiến hành quá trình thử nghiệm lâm sàng và làm tăng 

khả năng thương mại hóa thành công, các loại thuốc đề xuất thế hệ đầu tiên của 

hai công ty này nhằm vào các bệnh cụ thể liên quan đến tuổi già như bệnh tiểu 

đường và ung thư, chứ không phải vào chính quá trình già hóa. Sự tiến bộ của 

họ thông qua quá trình triển khai lâm sàng rất quan trọng đối với việc giám sát 

để đánh giá khoa học cơ bản, có thể chứng minh được tầm quan trọng trong 

việc xúc tiến các sản phẩm sẽ có thể kéo dài thời gian sống và tuổi thọ của con 

người. Công ty Elixir ước tính tiềm năng thị trường thuốc chống già hóa có thể 

có trị giá hàng tỷ đôla dựa trên lượng thuốc được sử dụng hiện nay để điều trị 

các bệnh tiểu đường, ung thư và các bệnh liên quan đến tuổi già khác. 

Các khả năng mới đƣợc tạo ra bởi công nghệ gen-trị liệu tuổi già 

Việc hiểu được sự già hóa như một quá trình sinh học bị suy kiệt do khả 

năng duy trì và tự điều chỉnh của cơ thể bị giảm sút chỉ ra rằng việc hiểu được 

các cơ chế để giữ cho mọi thứ trong cơ thể đều có thể phục hồi về mặt lý thuyết 

có thể dẫn đến độ tin cậy thao tác cao. Các liệu pháp điều trị nổi lên như kết 

quả từ công nghệ gen-trị liệu tuổi già có thể bao gồm các loại thuốc chống già 

hóa, các cơ chế điều chỉnh ADN, các chiến lược giới hạn lượng calo, tái tạo các 

mô, làm trẻ hóa bộ não, và các chiến lược điều khiển trao đổi chất và duy trì 
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tính nguyên trạng phân tử. 

Tính khả thi và tiềm năng có thể điều khiển được sự già hóa đang ngày 

càng được thừa nhận trong nghiên cứu cơ bản. Tuy nhiên, hiểu biết và năng lực 

hiện nay trong lĩnh vực này chỉ ra rằng các hoạt động nghiên cứu cơ bản và 

ứng dụng có vẻ như sẽ thu hút đa số các nguồn lực dành cho công nghệ gen-trị 

liệu tuổi già vào năm 2025 và muộn hơn. Việc sử dụng công nghệ gen-trị liệu 

tuổi già trong các hoạt động nghiên cứu dược phẩm cũng có khả năng xảy ra 

vào thời điểm trên, nhưng mức độ ứng dụng khoa học trong các hoạt động 

nghiên cứu dược phẩm sẽ còn phụ thuộc rất lớn vào mức độ, tiến độ và định 

hướng của tài trợ nghiên cứu cơ bản và những hiểu biết sâu vào các đột phá 

được hiện thực hóa trong nghiên cứu cơ bản. Các ứng dụng phát triển sản phẩm 

của ngành khoa học này ban đầu có thể sẽ nhằm mục tiêu điều trị các căn bệnh 

cụ thể. Tất cả mọi điều đều được cân nhắc, sự phát triển các loại thuốc nhằm 

mục tiêu cụ thể vào việc chống già hóa có thể sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn 

triển khai lâm sàng trong vòng 15 năm nữa và các sản phẩm đầu tiên sẽ chưa 

thể có mặt trên thị trường trong vòng ít nhất là 25 năm nữa. 

Các vấn đề quyết định sự phát triển công nghệ gen-trị liệu 

Từ triển vọng nghiên cứu, lĩnh vực công nghệ công nghệ gen-trị liệu tuổi 

già có một lực lượng cổ đông to lớn cam kết xúc tiến nghiên cứu y sinh nhằm 

cải thiện sức khỏe ở tuổi già. Mặc dù có nhiều nhánh nghiên cứu đã được hình 

thành và tiềm năng thương mại của nó vẫn còn mang tính suy đoán, phần lớn 

hoạt động nghiên cứu đã được các cơ quan chính phủ chính thức phê duyệt, 

như các Viện Y học Quốc gia ở Mỹ hay Hội đồng Nghiên cứu Y học tại Anh 

đang tài trợ cho nghiên cứu tại các trường đại học, các tổ chức nghiên cứu công 

và tư nhân. Tài trợ công vẫn ở mức thấp và các tổ chức từ thiện tư nhân và các 

doanh nghiệp xã hội hiện đang đóng một vai trò lớn trong việc hỗ trợ và thúc 

đẩy lĩnh vực nghiên cứu này. Các nhà từ thiện có khả năng đầu tư mạo hiểm 

gia tăng tài trợ cho lĩnh vực này có thể kể tên như: Paul Allen, Richard 

Branson, Larry Ellison và Steve Jobs.  

Khả năng kiềm chế được tỷ lệ tử vong và mắc bệnh tật sẽ tạo nên những 

lợi ích to lớn về mặt tài chính đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe, điều này sẽ 

chi phối việc áp dụng các kế hoạch sinh lợi và hỗ trợ cho sự nhanh chóng được 

chấp nhận thị trường. Người tiêu dùng cũng sẽ được hỗ trợ khi họ muốn tìm 

kiếm những phát triển về thẩm mỹ và gia tăng sức khỏe trong cuộc sống. 
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Nhưng thách thức đặt ra sẽ là việc phải hiểu được làm thế nào để áp dụng và 

điều khiển công nghệ gen-trị liệu tuổi già trong xã hội theo cách có thể kiểm 

soát và có trách nhiệm. Việc giám sát và hiểu được quan điểm của công chúng 

sẽ là điều quyết định trong việc hình thành các phản ứng chính sách, chi phối 

mức đầu tư cho nghiên cứu, cơ sở hạ tầng pháp lý về bảo hộ sở hữu trí tuệ và 

các quy định thị trường liên quan đến vấn đề an toàn và chuẩn mực. 

Các nhóm liên quan sẽ được lôi cuốn để tham gia vào các vấn đề trên một 

phạm vi rộng, gồm: 

- Các nhóm quan tâm chính sách công sẽ yêu cầu các nhà lập pháp đề cập 

đến vấn đề cơ hội tiếp cận và kiểm soát các nhu cầu về công nghệ công nghệ 

gen-trị liệu tuổi già cần được quy định rõ nhằm đảm bảo cơ hội và công bằng 

cho từng người và mọi thành viên trong xã hội. 

- Các nhà môi trường có thể đặt câu hỏi về giá trị xã hội của công nghệ 

gen-trị liệu tuổi già liên quan đến các thách thức khác về dân số và sự bền vững 

và bên cạnh đó là khả năng dung chứa của Trái đất để có thể duy trì một lượng 

dân số gia tăng khi mà tuổi thọ tăng lên. 

- Các nhà đạo đức sinh học sẽ tranh luận về các vấn đề nhằm vào việc giải 

quyết những khác biệt xung quanh việc đâu là nơi kết thúc điều tra y sinh và là 

nơi vấn đề đạo đức bắt đầu liên quan đến các công cụ và mục tiêu của công 

nghệ gen-trị liệu tuổi già. 

- Các nhà phản biện xã hội có thể có động cơ để khuấy động sự công kích 

công chúng xung quanh các vấn đề liên quan đến các tác động của công nghệ 

gen-trị liệu tuổi già đến các quan điểm và giá trị tâm linh, sự tiến hóa và việc 

tình nguyện chấm dứt sự sống. 

- Các nhà nghiên cứu lý thuyết sẽ tìm kiếm các nghiên cứu liên quan đến 

việc thời điểm bắt đầu già hóa chậm lại sẽ ảnh hưởng thế nào đến các nhận 

thức về chất lượng của các biện pháp sống, các nguyện vọng xã hội và các sở 

thích trong lối sống liên quan đến đạo đức, văn hóa, xã hội, tài chính, tiêu dùng 

và chính trị. 

- Các nhà hoạch định chính sách sẽ phải hiểu được các vấn đề về dân số 

truyền thống sẽ bị tác động như thế nào, những thay đổi gì trong các lựa chọn 

sinh sản có thể phát sinh và tỷ lệ sinh đẻ sẽ bị tác động như thế nào. 

- Các nhà lập pháp có thể phải giải quyết vấn đề với khoa học đạo đức, 
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bảo vệ công chúng trước các mưu đồ bất lương yêu sách về lợi ích chống già 

hóa, cũng như các đạo lý hoạt động do các nhóm kém ưu thế trong xã hội khởi 

xướng như những người vị tiến hóa (extropians) và vị tiến bộ con người 

(transhumanists). 

- Các nhà kinh tế sẽ muốn hiểu được tác động đối với chi tiêu cho chăm 

sóc sức khỏe, tác động của việc tăng cường sức khỏe và tuổi thọ đến tăng 

trưởng GDP và các chi phí kinh tế bổ sung từ việc người dân sống khỏe mạnh 

hơn và lâu hơn. 

- Khu vực công nghiệp sẽ tìm cách hiểu được hành vi của nhóm người tiêu 

dùng già hơn sẽ trở nên khác biệt như thế nào liên quan đến những sở thích về 

các phương tiện truyền thông, các hoạt động lúc rảnh rỗi, giao thông và giải trí 

và tác động của các xu thế sức khỏe và tuổi thọ đến năng suất lao động và đổi 

mới. 

Các hạng mục cần xem xét 

Một số lĩnh vực không chắc chắn cần giám sát và hiểu rõ hơn tác động của 

chúng tới công nghệ gen-trị liệu tuổi già, như sau: 

Sự công nhận giá trị của nghiên cứu về con ngƣời: Tri thức khoa học chi 

phối khám phá và hỗ trợ phát triển sản phẩm còn hạn chế. Các nghiên cứu về 

động vật được thực hiện cho đến nay tạo điều kiện tương đối dễ dàng cho việc 

nghiên cứu các cơ chế sinh học của sự già hóa. Tuy nhiên, chỉ có các nghiên 

cứu thực sự ở con người mới có thể quyết định liệu những tương đồng với con 

người ở các gen được xác định ở các mẫu hình động vật có cùng ảnh hưởng 

tương tự hay không. Việc hiểu được quá trình già hóa và đánh giá tính hiệu lực 

lâm sàng của các liệu pháp chống già hóa đang đặt ra một thách thức độc đáo, 

bởi vì các dấu chuẩn sinh học được dự đoán sẽ thay đổi theo mức độ già hóa và 

sự tương quan với tuổi thọ là không tồn tại. 

Phát triển thử nghiệm lâm sàng: Quá trình đánh giá nghiên cứu ở con 

người sẽ trở nên phức tạp hơn do thiếu các cơ sở pháp lý và nguồn tài trợ của 

chính phủ. Quan điểm của Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm, cho đến nay 

vẫn chưa công nhận sự già hóa như một căn bệnh và sẽ không phê chuẩn các 

sản phẩm có khả năng làm tăng tuổi thọ, yêu cầu các công ty cần phải nhằm 

mục tiêu vào việc chữa trị những căn bệnh cụ thể. Việc có được các dấu hiệu 

sinh học tiêu chuẩn hóa như là những công cụ nhận dạng về mức độ già hóa 

sinh học, các dấu hiệu báo trước về tuổi thọ và các chỉ thị về khả năng dễ bị 
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mắc các bệnh liên quan đến tuổi già có thể là điều kiện tiên quyết về một sự 

thay đổi quan điểm. 

Tài trợ nghiên cứu: Kinh phí chi tiêu của các tổ chức công và các nhà đầu 

tư tư nhân vẫn còn nhỏ so với tổng số tiền cho nghiên cứu các căn bệnh cụ thể, 

như bệnh ung thư. Tính hợp thời của nghiên cứu và phát triển sẽ bị tác động 

mạnh bởi khả năng có được nguồn tài trợ cho nghiên cứu sinh học về già hóa. 

Sự cam kết chính trị mạnh mẽ đối với việc tài trợ cho nghiên cứu cơ bản sẽ là 

yếu tố xúc tác quan trọng chi phối những tiến bộ trong lĩnh vực này. Ngoài các 

nguồn tài trợ công truyền thống cho nghiên cứu cơ bản, còn có các tổ chức từ 

thiện và các doanh nghiệp xã hội cũng có thể đóng vai trò to lớn trong việc tài 

trợ cho hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ chống già hóa. 

Nghiên cứu liên ngành: Sự già hóa có lẽ không phải là kết quả của riêng 

bất kỳ một cơ chế nào, mà là sự kết hợp hành động của các quá trình khác 

nhau. Kết quả là một lĩnh vực nghiên cứu riêng lẻ khó có thể tạo nên những đột 

phá để dẫn đến sự thay đổi mang tính cách mạng, mà đúng hơn đó phải là sự 

hội tụ của các công nghệ chi phối lẫn nhau. Khả năng có được một môi trường 

nghiên cứu cho các nhà nghiên cứu có thể hợp tác với nhau trong các lĩnh vực 

đa ngành theo cách thức hỗ trợ chia sẻ sự hiểu biết và sự hội tụ công nghệ sẽ 

dẫn đến những hiểu biết khoa học và đổi mới công nghệ dẫn đến những đột phá 

về công nghệ gen-trị liệu tuổi già. 

Cơ cấu chính sách và luật pháp: Các chính phủ không tài trợ trực tiếp 

hoặc hỗ trợ một cách trọn vẹn cho nghiên cứu trong lĩnh vực này, cũng giống 

như cách mà chính phủ Mỹ thực hiện đối với nghiên cứu tế bào gốc phôi 

người, có thể dẫn đến việc các nước sẽ hạn chế các hoạt động nghiên cứu hoặc 

bị mất đi các nguồn lực quyết định do sự thu hút các nghiên cứu then chốt và 

các nhà nghiên cứu đến các nước cởi mở hơn và ít quy định nghiêm ngặt hơn. 

Các vấn đề về đạo đức, luật pháp và xã hội cũng có thể làm chậm sự chấp nhận 

của thị trường. Quy định của chính phủ nhằm cân đối giữa lợi ích thương mại 

với mối quan tâm và những phản đối của công chúng để cho phép các ứng 

dụng thị trường của công nghệ gen-trị liệu tuổi già và trong một vài hoàn cảnh 

có thể là điều cần thiết. 

Quá trình thƣơng mại hóa công nghệ y sinh: Các công ty vệ tinh của các 

trường đại học là những nguồn thương mại kết quả khoa học có khả năng nhất. 

Do tỷ lệ thất bại thương mại cao vốn là đặc trưng của lĩnh vực công nghệ sinh 
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học, các công ty có thể giảm bớt khả năng thất bại thông qua các chiến lược 

sáng chế và kế hoạch đầu tư. Các doanh nghiệp mạo hiểm đã chứng tỏ sự thành 

công trong nghiên cứu chống lão hóa, chúng cần được chuẩn bị để có được các 

cam kết nguồn lực quan trọng liên quan đến các thử nghiệm lâm sàng để đánh 

giá giá trị của khoa học chống già hóa và những yêu cầu đạo đức sinh học đi 

kèm. 

Các mốc định hƣớng phát triển 

Việc xác định các vấn đề quan trọng quyết định sự phát triển của công 

nghệ gen-trị liệu tuổi già và hiểu được tính không chắc chắn của các hạng mục 

cần giám sát sẽ giúp chúng ta hiểu tốt hơn về động lực tiềm năng của sự phát 

triển và áp dụng có thể thấy trong tương lai. Gia tăng nhận thức là điều cần 

thiết, bởi vì chính phủ sẽ cần hình thành một chính sách và hành động trước 

khi bằng chứng rõ ràng về các động lực, rào cản và định hướng xúc tiến công 

nghệ gen-trị liệu tuổi già trở nên rõ ràng. Việc chuẩn bị cho một hệ thống theo 

dõi và ứng phó là cần thiết để xác định các điểm mốc sẽ cho biết một tiến bộ 

của công nghệ này có diễn ra nhanh hay không. Những giai đoạn phát triển 

dưới đây dường như sẽ xảy ra ở những năm giả thiết, và những kết quả của 

chúng sẽ tác động mạnh mẽ đến hiện trạng công nghệ gen-trị liệu tuổi già. Sự 

xuất hiện của chúng sẽ chỉ ra rằng các vấn đề và khả năng không chắc chắn nêu 

trên đang được giải quyết theo hướng phát triển và ứng dụng tích cực của công 

nghệ gen-trị liệu tuổi già: 

2010 - chính phủ Mỹ khởi xướng xúc tiến nghiên cứu lớn nhằm nghiên 

cứu cơ sở sinh học của sự già hóa và cam kết đầu tư 1 tỷ USD mỗi năm trong 

vòng 10 năm tới. 

2013 - Xúc tiến nghiên cứu của Mỹ dẫn đầu các khởi xướng tương tự với 

nguồn kinh phí cạnh tranh của các nước EU, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ và 

Nga. 

2015 - Các công trình nghiên cứu khoa học cung cấp chứng cớ ban đầu 

rằng tuổi thọ của con người có thể kéo dài thông qua sự hiểu biết và tác động 

đến các quá trình sinh học. 

2018 - Các đột phá khoa học tiếp theo đạt được với tốc độ nhanh chóng 

trên toàn cầu và nảy sinh nhiều mối quan tâm về các tác động của sự bùng nổ 

dân số. 

2020 - Sự phát triển các loại thuốc chống già hóa bắt đầu bước vào giai 



216 

đoạn phát triển lâm sàng với các sản phẩm đầu tiên được dự kiến sẽ đến với thị 

trường sau năm 2030. 

2025 - Đơn xin cấp phép đầu tiên để được phép lưu hành trên thị trường 

về một phương pháp trị liệu dựa trên cơ sở tế bào gốc phôi người. 

2027 - Tuổi thọ trung bình của dân Mỹ vào năm 2025 sẽ là 85 tuổi và có 

những dấu hiệu cho thấy công nghệ gen-trị liệu tuổi già có thể làm tăng tuổi 

thọ trung bình lên 89 tuổi vào năm 2050. 

2030 - Đơn xin cấp phép đầu tiên để được phép lưu hành thị trường một 

loại thuốc chống già hóa. 

2. Công nghệ nhiên liệu sinh học và hóa chất sinh học 
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sản xuất ethanol từ ngô và mía; sản xuất diezel sinh học từ hạt cải và đậu nành. 

Để duy trì phát triển bền vững trong tương lai đối với các loại nhiên liệu sinh 

học chủ đạo đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển hiện nay, cần phải 

xây dựng quy trình sản xuất thế hệ thứ hai cho phép tạo ra nhiên liệu sạch cho 

hiệu quả năng lượng cao và không cạnh tranh với sản xuất lương thực. Quy 

trình thế hệ thứ hai tập trung vào chuyển đổi các nguồn nguyên liệu chứa ligno-

cellulosic, bao gồm dư lượng nông phẩm và cây lâm nghiệp như thân rạ ngô, 

rơm rạ, rơm lúa mì và bã mía và các loại cây năng lượng sinh học phi lương 

thực như cỏ, cây dương và cỏ voi (miscanthus).  

Tiềm năng kinh tế hiện tại vẫn chưa đủ mạnh để tạo điều kiện tốt nhất cho 

phát triển công nghệ sản xuất ethanol xenluloza. Bộ Năng lượng Mỹ - vốn lâu 

nay ủng hộ nghiên cứu công nghệ chuyển hóa ligno-cellulose
1
 - đang nỗ lực 

giúp đưa nhiên liệu sinh học về mức giá cạnh tranh với xăng dầu từ nay đến 

2012 bằng cách hỗ trợ 2 công nghệ thay thế mới cho các công nghệ nền tảng đã 

có: 

- Nền tảng hóa sinh hoặc đƣờng: phụ thuộc vào quá trình thủy phân chua 

hoặc thủy phân enzym của lignocellulose để tạo ra đường, cho lên men và điều 

chế thành ethanol. 

- Nền tảng nhiệt hóa học: sử dụng khí hóa của sinh khối để tạo ra khí tổng 

hợp (syngas), sau đó lên men hoặc chuyển hóa xúc tác thành rượu. 

Mỹ đồng thời cũng đang nỗ lực xây dựng hệ thống các nhà máy lọc sinh 

học phục vụ cho yêu cầu sản xuất nhiên liệu sinh học, hóa chất, điện lực và các 

chế phẩm giá trị cao khác từ lignocellulosic thay cho dầu mỏ. Năm 2007, Bộ 

Năng lượng Mỹ đã xây dựng 6 nhà máy lọc sinh học đầu tiên tại Mỹ, có nhiệm 

vụ kích thích tiềm năng kinh tế cho đến 2012. Bộ này cũng lên kế hoạch trợ 

cấp thêm 200 triệu USD trong vòng 5 năm để phát triển các nhà máy lọc sinh 

học ethanol xenluloza quy mô nhỏ nhằm mục đích thử nghiệm các nguyên liệu 

và công nghệ sản xuất mới và 375 triệu đôla Mỹ cho 3 trung tâm năng lượng 

sinh học mới. Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng sinh học sẽ tập trung nghiên 

cứu các phương pháp mới, hiệu quả hơn cho sản xuất ethanol xenluloza và các 

loại nhiên liệu sạch khác. 

                                                 
1
 Lignocellulose là sinh khối phổ biến nhất, gồm 3 loại polymer chính: xenluloza, 

hemixenluloza và lignin. Thông thƣờng, ethanol xenluloza đƣợc điều chế từ lignocellulose 
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Diezel sinh học là một loại nhiên liệu sạch ngày càng phổ biến trên toàn 

cầu, được tinh chế từ tinh dầu thực vật như hạt cải dầu, đậu nành, dầu cọ và các 

loại dầu thải. Cây cọc rào - một loài cỏ dại sống tại các vùng đất khô cằn - cũng 

là một trong những nguyên liệu được quan tâm nhiều tại Ấn Độ và một số quốc 

gia khác. Thông thường, một quy trình sản xuất diezel sinh học truyền thống 

chỉ chuyển hóa được chưa đầy 10% sinh khối của thực vật khô. Do đó, việc 

nghiên cứu các công nghệ mới, hiệu quả hơn là rất cần thiết. Tập đoàn Choren 

Industries GmbH (Đức) đang phát triển một công nghệ hóa lỏng sinh khối mới 

hoạt động dựa trên sự khí hóa sinh khối ở nhiệt độ cao đi kèm với quá trình 

Fischer Tropsch để tạo ra diezel sinh học tổng hợp cao xêtan. Hiện nay, tảo 

biển đang là nguồn nguyên liệu sinh học đầy tiềm năng cùng nhiều lợi ích quan 

trọng khác nhờ sở hữu một lượng dầu tương đối. Vì tảo tăng trưởng cao có thể 

cung cấp 50% lượng dầu của nó cho quá trình chuyển hóa diezel sinh học. Tảo 

có thể sinh sống trên vùng đất giáp ranh hoặc trong nước, do đó không cạnh 

tranh với các loại cây trồng khác. Do chi phí dành cho nghiên cứu tinh chế 

nhiên liệu sinh học từ tảo vẫn còn rất cao, các công ty cùng các phòng thí 

nghiệm quốc gia đang phát triển các phương pháp biến tảo thành diezel mới. 

Ngoài ra, các loại nhiên liệu sạch mới cũng rất được chú trọng phát triển. 

Butanol sinh học đang thu hút nhiều quan tâm của nhiều công ty vì so với 

ethanol - nhiên liệu hàng đầu hiện nay tại Mỹ - butanol có nhiều lợi ích hơn 

hẳn: năng lượng cao hơn và đặc tính vận hành tốt hơn. Công ty BP Biofuels 

đang tiến hành hợp tác với DuPont trong nỗ lực phát triển và thương mại hóa 

butanol sinh học. Quá trình lên men butanol sinh học bước đầu sẽ sử dụng xúc 

tác sinh học của Dupont và công nghệ quy trình sinh học sử dụng củ cải đường 

tại địa phương. BP và DuPont đồng thời cũng đang phát triển một quy trình sản 

xuất thế hệ 2 sử dụng thêm nhiều xúc tác sinh học và khả năng xử lý nguyên 

liệu lignocellulose tốt hơn. 

Những đột phá trong sản xuất ethanol xenluloza và các loại nhiên liệu 

sạch hoàn toàn mới có thể đạt được trong lĩnh vực sinh học tổng hợp. Một vài 

công ty mới đang sử dụng các kỹ thuật sinh tổng hợp để tạo ra nhiên liệu hydro 

các-bon tái tạo tương tự như nhiên liệu dầu mỏ hiện nay và hoàn toàn phù hợp 

với cơ sở hạ tầng nhiên liệu sẵn có. 

Các nhà nghiên cứu đang tìm kiếm phương thức tạo ra vi khuẩn bằng cách 

kết hợp mọi đường di truyền từ các loại vi khuẩn và động thực vật khác. Công 
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ty Synthetic Genomics (Mỹ) đang cố gắng tạo ra một “sinh vật tổng hợp” kỹ 

thuật cao, vừa có khả năng phân hủy xenluloza như vi khuẩn, lên men đường 

như nấm men, vừa có thể sản sinh ra một lượng đáng kể ethanol. Nhằm cải 

thiện các đặc tính của nhiên liệu ethanol, 2 công ty mới của Mỹ là Amyris 

Biotechnologies, Inc. và LS9, Inc. đều đang hướng tới thị trường nhiên liệu 

“thay đổi cấu trúc”. Amyris tập trung vào nhiên liệu diezel cải tiến và nhiên 

liệu phản lực; LS9 tập trung vào nhiên liệu phản lực, xăng sinh học tỉ lệ lưu 

huỳnh thấp và các loại chất sinh hóa học đặc biệt. Dù còn đang trong giai đoạn 

nghiên cứu, hai công ty hy vọng sẽ đưa những sản phẩm này ra thị trường trong 

vòng 4-5 năm tới. Những thách thức về công nghệ gồm cả nhu cầu cấp bách 

sản xuất các loại nhiên liệu sinh học mới với số lượng lớn. 

Hiện nay, trên thị trường đã xuất hiện một số lượng lớn các hóa chất sinh 

học như nhựa sinh học polylactic acid (PLA) tinh chế từ ngô; một số sản phẩm 

phụ khác dự kiến sẽ được thương mại hóa trong vài năm tới. Kế hoạch phát 

triển dài hạn hơn tập trung vào việc sử dụng nguyên liệu lignocellulosic giá 

thành thấp từ các loại cây riêng lẻ hoặc từ các nhà máy lọc sinh học tương lai. 

Tập trung sản xuất các khối cấu trúc hóa học giá trị cao và polymer sinh học 

chính là chìa khóa thành công của các nhà máy này. 

Các công nghệ hỗ trợ 

Đối với các công nghệ hóa sinh, trọng tâm của NC&PT chính là cải thiện 

công việc tiền xử lý cho quá trình phân hủy hemixenluloza thành đường và 

phát triển thêm các enzyme xenluloza hiệu quả cao làm xúc tác sinh học để 

phân hủy xenluloza thành đường. Ngoài ra, một chìa khóa khác thúc đẩy công 

nghệ phát triển là tập trung tạo ra các vi sinh vật và enzyme có khả năng 

chuyển đổi một cách hiệu quả các loại rác thải xenluloza phức thành đường 

đơn giản và sau đó thành ethanol hoặc khối cấu trúc hóa học. Nguyên liệu 

lignocellulose gồm đồng thời cả đường pentoza chứa 5 các-bon (D-xylose và 

L-arabinose) và đường 6 các-bon (glucose, mannose và galactose). Để tiết 

kiệm chi phí cho quá trình sản xuất, tất cả 5 loại đường trên cần phải được lên 

men thật nhanh, tuy nhiên việc chuyển hóa đường pentoza nói riêng sẽ không 

dễ dàng nếu chỉ dựa vào những loại nấm men thông dụng dùng trong sản xuất 

ethanol hiện nay. Đối với công nghệ nhiệt hóa học, phần lớn sự quan tâm của 

NC&PT hiện tại là sản xuất khí tổng hợp và sử dụng khí đó tạo ra nhiên liệu và 

các sản phẩm có giá trị khác. Các nhà phát triển công nghệ cũng đang nỗ lực 
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đưa quy trình chuyển đổi tổng hợp mới vào ứng dụng thực tiễn tại các vùng 

nông thôn. 

Ảnh hƣởng của tiến bộ khoa học đối với công nghệ tiềm tàng 

Việc tăng giá các loại nông phẩm như ngô, đường, bột mì và dầu hạt cải 

và cơ sở hạ tầng không hợp lý đang gây cản trở nghiêm trọng đến việc thông 

thương các loại nhiên liệu sinh học thế hệ đầu, mặc dù Mỹ và chính phủ các 

nước luôn đề cao mục tiêu phát triển nhiên liệu sinh học đầy tham vọng nhằm 

giảm thuế nhập khẩu dầu và giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Sự phát 

triển và bổ sung chuyển hóa ligno-cellulose và công nghệ lọc sinh học có thể 

giúp tạo ra một loạt nhiên liệu sạch và các sinh hóa phẩm mới có mức giá cạnh 

tranh hơn (không có trợ cấp của chính phủ) so với các sản phẩm và nhiên liệu 

từ dầu mỏ - đặc biệt nếu giá dầu thô vẫn giữ mức trên 50USD/thùng - trong 

thời gian 2010-2015. Nhiên liệu sạch và sản phẩm biến đổi gen tương lai cũng 

góp phần cải thiện các đặc điểm và thuộc tính môi trường bao gồm cả đặc tính 

dễ phân hủy do vi khuẩn. 

Phối hợp công nghệ 

Một nền kinh tế năng lượng sinh học có quy mô phải dựa vào các công 

nghệ kỹ thuật di truyền và thực tiễn nông nghiệp để tăng năng suất sinh khối và 

giá thành các loại nông phẩm. Thu hoạch mùa màng, thu thập dư lượng sinh 

khối, tích trữ và vận chuyển các nguồn sinh khối là các khâu quan trọng của 

chuỗi cung ứng sinh khối nguồn. Hệ thống xử lý sinh khối cũng rất quan trọng, 

chiếm một phần vốn và chi phí hoạt động đáng kể của cơ sở chuyển đổi sinh 

khối. Ví dụ, rơm rạ có rất nhiều xơ và rất khó xử lý.  

Bên cạnh những cải tiến về xúc tác sinh học, công nghệ lọc sinh học tổng 

hợp mới còn cần phải có kỹ thuật xử lý sinh học mới và các phương pháp tách 

với chi phí thấp. Ngoài ra, việc thiết kế các bể phản ứng sinh học (bioreactor) 

cũng là một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng cần quan tâm để đạt được hiệu quả 

xử lý tối ưu. 

Phƣơng hƣớng ứng dụng và khởi tạo cơ sở hạ tầng cho NLSH và sinh hóa 

chất 

Các loại NLSH tương lai của Mỹ cùng những tính năng sản xuất sinh hóa 

chất sẽ đa dạng hơn về mặt địa lý so với nhiên liệu và nhựa sinh học thực vật 

đang nổi lên. Các nhà máy lọc sinh học tổng hợp trên nền rác thải nông nghiệp 

và nhiều nguyên liệu sinh khối lignocellulose khác sẽ sử dụng những nguồn có 
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sẵn tại địa phương để sản xuất nhiên liệu sạch và các loại sản phẩm sinh thái 

khác. Sáu nhà máy lọc sinh học sau được Bộ Năng lượng hỗ trợ sẽ có vị trí và 

các phương thức sản xuất khác nhau:  

- Nhà máy Abengoa Bioenergy (Missouri) sẽ mở chi nhánh tại Kansas với 

năng suất xử lý 700 tấn/ngày các loại rơm thân ngô, rơm lúa mạch, cỏ voi và 

các nguyên liệu khác cho sản lượng mỗi năm 11,4 triệu galông ethanol 

xenluloza và khí tổng hợp. 

- Nhà máy Alico Inc. (Florida) sẽ điều chế mỗi ngày 770 tấn gỗ và phế 

thải thực vật như vỏ chanh. Tổng sản lượng hàng năm ước tính đạt 13,9 triệu 

galông ethanol xenluloza, 6.255kW điện, 50 tấn amoniac và 8,8 tấn 

hydro/ngày. 

- Nhà máy BlueFire Ethanol, Inc. (California) mỗi ngày sẽ chuyển hóa 700 

tấn chất thải sinh học và gỗ rác thải từ một bãi rác đô thị Nam California để sản 

xuất 24 triệu galông ethanol xenluloza mỗi năm. 

- Nhà máy Poet Design & Construction (Nam Dakota) đảm nhiệm chuyển 

một nhà máy ethanol hiện hành tại Iowa thành nhà máy lọc sinh học, năng suất 

xử lý 842 tấn ngô sợi và rơm/ngày để sản xuất 26,4 triệu galông ethanol/năm. 

- Hãng Iogen Biorefinery Partners, LLC (Virginia) sẽ đưa vào hoạt động 

một nhà máy lọc sinh học tại Idaho với năng suất một ngày 700 tấn rơm lúa mì, 

mạch, rơm ngô, cỏ voi và rơm rạ để sản xuất 18 triệu galông ethanol xenluloza 

mỗi năm. 

- Hãng Range Fuels Inc. (Colorado) sẽ khai trương một nhà máy điện tại 

bang Georgia với nhiệm vụ chuyển đổi 1200 tấn gỗ dư và các loại cây trồng 

năng lượng để sản xuất khoảng 100 triệu galông ethanol và methanol mỗi năm. 

Những sản phẩm và dịch vụ bị ảnh hƣởng hiện thời 

Nhiên liệu sạch hiện nay gồm có ethanol và diezel sinh học, là loại nhiên 

liệu phổ biến nhất được pha trộn với xăng và diezel thông thường. Ethanol hỗn 

hợp điển hình nhất tại Mỹ là E-10 (10% ethanol) và E-85 (85% ethanol), trong 

đó sức tiêu thụ E-85 ngày càng tăng do ảnh hưởng của giá xăng tăng và những 

chính sách nhà nước cho phát triển NLSH. Tuy nhiên, ethanol sinh học lại bị 

hạn chế trong phân phối - nó không phải là loại nhiên liệu có thể vận chuyển 

được do công đoạn pha trộn với nước rồi vận chuyển bằng đường sắt và xe tải 

đến điểm pha trộn cuối khiến việc cung cấp chuỗi nguyên liệu trở nên phức 
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tạp. Hiện chỉ có một tỉ lệ nhỏ phương tiện giao thông tại Mỹ sử dụng nhiên liệu 

E-85, tuy nhiên tỉ lệ này đang ngày càng tăng. Mặc dù vậy, Mỹ vẫn cần thêm 

nhiều xe sử dụng nhiên liệu phức hợp và thêm nhiều trạm nhiên liệu E-85. 

Hiện tại Mỹ chỉ có 1100 trong số 170.000 trạm nhiên liệu phân phối E-85. Do 

vậy, Brazil là quốc gia duy nhất sở hữu hệ thống cơ sở hạ tầng tại chỗ cho phát 

triển NLSH và tỷ lệ xe chạy động cơ FFV cao. Tại quốc gia này, tất cả các mặt 

hàng xăng bán ra đều có tỉ lệ pha trộn ethanol 20 - 25%, nhiều lái xe còn sử 

dụng nhiên liệu E-80 thay cho E-85.  

Diezel sinh học là loại nhiên liệu phổ biến nhất tại các nước châu Âu và 

đang nhanh chóng lan rộng trên lãnh thổ Mỹ và Brazil. Diezel sinh học đạt 

chuẩn phải được pha trộn với diezel xăng dầu theo tỉ lệ từ 2-10% (B2 và B10). 

Ưu điểm vượt trội của diezel sinh học là nó có thể sử dụng được ở dạng tinh 

khiết (B100) thường dành cho các động cơ diezel, hoặc có thể sử dụng trên nền 

tảng nhiên liệu diezel hiện có. Nhiều nhà máy hóa chất đang hướng tới sản xuất 

nhựa sinh học và các sản phẩm sinh học đang nổi khác tại các thị trường tiềm 

năng. Hãng NatureWorks hiện là nhà cung cấp 90% mặt hàng nhựa phân hủy 

sinh học PLA từ ngô cho thị trường thế giới, cũng đang hướng tới sử dụng 

nguyên liệu ligno-cellulose giá rẻ cho kế hoạch phát triển dài hạn hơn. Mặc dù 

có giá thành cao hơn so với nhựa thông thường gốc xăng dầu, PLA vẫn được 

sử dụng rộng rãi làm bao bì đóng gói sản phẩm và nhiều ứng dụng khác. 

Lợi ích tiềm năng từ NLSH và sinh hóa chất 

Các thị trường mục tiêu và khách hàng hướng đến của các loại nhiên liệu 

sạch trong tương lai là những người tiêu dùng, doanh nhân và các cơ quan 

chính phủ hiện đang sử dụng phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch thông 

thường. Đa số khách hàng này bị phụ thuộc vào khả năng kinh tế - do đó, 

NLSH phải có mức giá cạnh tranh với giá xăng dầu và nhiên liệu diezel. 

Ethanol tuy sẽ là nhiên liệu chính ở Mỹ nhưng vẫn bị hạn chế trong khâu phân 

phối và hiệu quả năng lượng không cao so với xăng dầu. Ethanol xenluloza 

cũng gặp phải những hạn chế này nhưng giá thành có thể thấp hơn trong tương 

lai. Các loại nhiên liệu sạch như diezel sinh học (butanol sinh học và hydro 

các-bon tổng hợp) thường dễ thích nghi với cơ sở hạ tầng nhiên liệu hiện nay 

hơn. Các đặc tính của NLSH tương lai - ví dụ như xăng tổng hợp tỉ lệ lưu 

huỳnh thấp - có thể được tối ưu hóa để nâng cao hiệu suất và chất lượng.  

Sinh hóa chất và nhựa sinh học từ các nguồn tái tạo cũng có nhiều ưu 
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điểm: thân thiện với môi trường, tạo ra nhiều sản phẩm và các quy trình sản 

xuất hiệu quả hơn, ít phụ thuộc vào giá dầu thô và khí đốt tự nhiên. 

NatureWorks cho biết quy trình sản xuất nhựa PLA của hãng giúp giảm đáng 

kể phát thải khí CO2 và lượng nhiên liệu hóa thạch cần thiết so với các quy 

trình sản xuất nhựa sử dụng nhiên liệu hóa thạch thông thường. Gần đây nhất, 

hai hãng DuPont và Tate & Lyle (London, Anh) đã bắt đầu sản xuất polymer 

PDO từ ngô (1,3-propanediol) bằng cách lên men đường ngô. DuPont Tate & 

Lyle cho biết việc sản xuất PDO sinh học tiêu thụ năng lượng ít hơn 40% và 

còn giảm 20% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với nguyên liệu hóa 

dầu. PDO sinh học có độ tinh khiết cao, ít gây kích thích hơn do đó được dùng 

thay thế cho các thành phần trong sản phẩm vệ sinh cá nhân và mỹ phẩm. PDO 

sinh học cũng đang dần thay thế quy trình sản xuất PDO từ hóa dầu và là nhân 

tố chính làm nền tảng cho polymer Sorona (polytrimethylene terephthalate) đều 

của DuPont, được ứng dụng rộng rãi trong ngành chế tạo ôtô, kỹ thuật polyme, 

sợi và lớp phủ. 

Trong vài năm tới, công nghệ sản xuất ethanol xenluloza và diezel sinh 

học mới có thể trở thành một tiềm năng kinh tế. Công nghệ lọc sinh học tổng 

hợp hiện đang trên đà phát triển; và để tạo ra được nhiên liệu sạch, khối kiến 

thiết hóa học, polyme sinh học và các sản phẩm khác, các nhà máy cần phải đi 

vào hoạt động từ nay đến 2012. 

Những nhân tố quyết định sự phát triển của công nghệ NLSH và sinh hóa 

chất 

Thị trường NLSH đang bắt đầu phát triển tại nhiều quốc gia trên thế giới 

do ảnh hưởng của các yếu tố như an ninh năng lượng, giá dầu thô tăng nhanh 

và quá cao, vấn đề môi trường - đặc biệt là hiện tượng biến đổi khí hậu, nhu 

cầu năng lượng tăng và các kế hoạch hỗ trợ kinh tế của quốc gia cùng tham 

vọng đi đầu về công nghệ sạch. Nhiên liệu ethanol hiện được sử dụng rộng rãi 

tại Brazil và Mỹ và đang bắt đầu lan rộng ra châu Âu, Trung Quốc, Canađa, 

Colombia và các quốc gia khác. Diezel sinh học rất phổ biến tại châu Âu cũng 

đang phát triển nhanh chóng tại các nước như Mỹ và Brazil. Các chính sách 

nhiên liệu sạch của chính phủ đang phát huy tác dụng kích thích đầu tư tư nhân 

vào các dự án phát triển nhiên liệu sạch mới.  

Vài năm trở lại đây, NLSH ngày càng được sử dụng rộng rãi do nhiều 

quốc gia đã đưa ra hoặc tăng cường các mục tiêu phát triển nhiên liệu sạch và 
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các khoản trợ cấp lớn. Nước Mỹ lâu nay vẫn trợ cấp một khoản thuế tín dụng 

51 xen cho 1 galông nhiên liệu ethanol, và chính quyền thời Tổng thống Bush 

đã đề xuất sáng kiến nhiên liệu sạch Twenty-in-Ten (tăng cường sử dụng các 

loại nhiên liệu tái tạo thay thế cho nhiên liệu xăng dầu nhằm giảm 20% lượng 

tiêu thụ xăng dầu tại quốc gia này trong vòng 10 năm đến 2017). Trong vòng 

25 năm qua, chương trình ProAlcool của Brazil đã và đang thực hiện các 

nhiệm vụ pha trộn, phân phối bán lẻ theo yêu cầu, trợ cấp sản xuất và các mục 

tiêu khác. Kế hoạch Năng lượng Hành động mới của Cộng đồng châu Âu đang 

yêu cầu cam kết ràng buộc đối với các thành viên, theo đó các thành viên phải 

sử dụng NLSH cho 10% nhiên liệu vận tải thông thường trong năm 2010. Một 

số tỉnh thành tại Trung Quốc và Ấn Độ đang yêu cầu sử dụng xăng pha 

ethanol. Các quốc gia khác cũng có cùng yêu cầu hoặc đã lên kế hoạch sử dụng 

NLSH bao gồm Colombia, Malaixia, Thái Lan, Nhật Bản, CH Dominic và 

Philipin. 

Nhiều nhà máy năng lượng dù mới thành lập hay đang hoạt động đều đang 

hướng tới đầu tư chiến lược để tận dụng đà phát triển của thị trường NLSH 

rộng lớn và các cơ hội mới xuất hiện khác.  

Lợi ích về mặt nông nghiệp là những minh chứng hùng hồn nhất cho thấy 

việc sử dụng NLSH đang tạo ra các cơ hội phát triển kinh tế nông thôn. Trợ 

cấp nhà nước dành cho nhiên liệu sạch cũng được đề cập với những tín hiệu 

tích cực. Tuy nhiên cần có kế hoạch chi tiết, hợp lý cho đến khi công nghệ 

chuyển đổi lignocellulose đi vào thực tiễn nhằm tránh tình trạng mâu thuẫn về 

đất đai giữa một bên là trồng các loại cây năng lượng và bên kia là cây lương 

thực. Việc sử dụng các nguồn sinh khối trên quy mô lớn thay thế cho nhiên liệu 

hóa thạch tuy mang đến nhiều lợi ích nhưng đồng thời cũng gây ảnh hưởng lâu 

dài tới môi trường và xã hội mà con người (kể cả các nhà khoa học) chưa thể 

lường hết. Các vấn đề phức tạp và tác động qua lại giữa chúng nảy sinh trong 

các quá trình trồng và thu hoạch nguyên liệu, cung cấp nước và các vấn đề sinh 

thái như tình trạng phá rừng, xói mòn, mất cân bằng đa dạng sinh học. (Ví dụ, 

một số nghiên cứu tại Brazil cho rằng giảm tỉ lệ phá rừng giúp giảm lượng khí 

thải các-bon nhiều hơn là trồng mía để sản xuất ethanol). 

Tại Mỹ, sử dụng các nguồn tài nguyên sinh khối mới, như chất thải từ các 

bãi rác trong thành phố để sản xuất năng lượng có thể tạo nên những tác động 

tích cực rõ rệt.  
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Nhiều quốc gia đang phát triển rất quan tâm tìm kiếm các cơ hội phát triển 

kinh tế từ việc sản xuất NLSH cho xuất khẩu và sử dụng nội địa. Brazil là quốc 

gia có nền kinh tế nhiên liệu sạch lớn mạnh nhất hiện nay nhờ sản xuất được 

ethanol giá thành thấp từ mía đường và đang nuôi hy vọng trở thành quốc gia 

cung cấp nhiên liệu sạch chính cho các nước còn lại. Malaixia nổi tiếng về sản 

xuất dầu cọ cũng đang hướng tới mục tiêu sản xuất diezel sinh học tung ra thị 

trường quốc tế. Một vài quốc gia khác tại vùng biển Caribê, khu vực Nam Á, 

Trung Đông và châu Phi đang cân nhắc tiềm năng từ NLSH. 

Những diễn biến, bất trắc quan trọng cần theo dõi và nắm bắt: 

Biến đổi khí hậu: sự bất ổn định ở đây chính là tốc độ và mức độ kích 

thích phát triển công nghệ nhiên liệu hàm lượng các-bon thấp từ các chính sách 

chính phủ. Ví dụ, hiện tượng nóng lên toàn cầu dẫn đến Tiêu chuẩn Nhiên liệu 

thấp các-bon của California - yêu cầu các nhà cung cấp nhiên liệu giảm ít nhất 

10% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính do nhiên liệu giao thông vận tải đến 

2020. 

Giá cả cạnh tranh: sự cạnh tranh về giá cả NLSH là yếu tố quyết định 

thành công của chúng trên thị trường. Người tiêu dùng chắc chắn sẽ nghiêng về 

chọn nhiên liệu sạch với mức giá tương đương - thậm chí thấp hơn - so với giá 

nhiên liệu xăng dầu và diezel hiện nay. Khả năng cạnh tranh của NLSH phụ 

thuộc vào các công nghệ quy trình giá rẻ và mức giá dầu thô cạnh tranh. NLSH 

có thể sẽ tiếp tục cần trợ cấp của chính phủ để có mức giá cạnh tranh hơn trong 

ít nhất vài năm tới. 

Giá dầu thô và khả năng cung cấp: Sự bất ổn định nằm ở diễn biến giá 

dầu thô và khả năng cung cấp dầu. Khả năng cung cấp thêm dầu trong tương 

lai hầu như không được đảm bảo. Đặc biệt, thời điểm để đạt được năng suất tối 

đa biến động lớn, do đó có thể gây ảnh hưởng lớn đến giá dầu và làm gián đoạn 

nguồn cung tiềm năng trong giai đoạn đến 2025. Chính mức giá dầu cao đã 

củng cố thêm khả năng cạnh tranh của NLSH. Ngược lại, chỉ cần một lần giảm 

giá trong tương lai (chẳng hạn như sản lượng dầu tăng đột biến với biên độ 

lớn) cũng sẽ làm giảm sức cạnh tranh của NLSH và có thể gây thiệt hại cho 

chính phủ trợ cấp chương trình NLSH. 

Chính sách của chính phủ: Trợ cấp chính phủ thể hiện dưới nhiều hình 

thức khác nhau. Quy mô mục tiêu, trợ cấp kinh tế và ưu đãi cấp quốc gia và địa 

phương trong chính sách phát triển các loại NLSH mới là một nhân tố quan 
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trọng đánh dấu bước thành công trên thị trường. 

Quy trình và công nghệ tiên tiến: Quy trình công nghệ NLSH đòi hỏi phải 

được cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động, chi phí và khả năng chuyển đổi một 

số lượng lớn nguyên liệu lignocellulose nếu cần thiết để đáp ứng nhu cầu sử 

dụng rộng rãi. Những tiến bộ công nghệ sinh học sẽ là chìa khóa cho thành 

công. 

Nguyên liệu sẵn có/khả năng cung cấp dài hạn: Việc sử dụng rác thải 

nông nghiệp và các loại cây trồng năng lượng làm NLSH và sinh hóa chất là 

rất cần thiết để đảm bảo khả năng cung cấp dài hạn. Để tránh các phản ứng 

mạnh mẽ từ các nền công nghiệp đối kháng, các công dân và các nhà môi 

trường học và đảm bảo nguồn nguyên liệu sẵn sàng cho tương lai, các bên liên 

quan phải đánh giá thực tế mọi vấn đề phức tạp của một nền kinh tế sinh học 

lớn mạnh, bao gồm những tác động xung quanh việc trồng và thu thập nguyên 

liệu, tác động đến chất lượng nước, cung cấp và tác động sinh thái như phá 

rừng, xói mòn và mất cân bằng đa dạng sinh học. 

Tài trợ NC&PT: Tài trợ của chính phủ - thường kết hợp với các công ty tư 

nhân và các trường đại học - là nguồn tài trợ NC&PT chính cho công tác phát 

triển công nghệ NLSH tiên tiến. Trợ cấp NC&PT của chính phủ là nguồn bổ 

sung hữu ích (thậm chí cần thiết) các khoản đầu tư vào các dự án thương mại 

ngắn hạn cho phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Tăng kinh phí NC&PT có thể 

giúp rút ngắn quá trình triển khai NLSH ngắn hạn, cải thiện hiệu suất và tính 

khả thi của các công nghệ NLSH dài hạn. 

Nhu cầu năng lƣợng của thế giới: Trở ngại lớn nhất là làm thế nào thế giới 

- đặc biệt là các quốc gia đang phát triển như Trung Quốc, Ấn Độ - vừa có thể 

đáp ứng nhu cầu năng lượng cho lĩnh vực giao thông vận tải ngày một tăng của 

vừa phải đảm bảo thực hiện cam kết giảm lượng khí thải các-bon. Đây thực sự 

là một thách thức lớn đối với khả năng cung và giá nhiên liệu hiện nay. 

Cầu tiêu dùng và khả năng cung cấp nhiên liệu và cơ sở hạ tầng: Hệ 

thống cơ sở hạ tầng có thể hạn chế nguồn nguyên liệu sẵn có và làm tăng giá 

thành nhiên liệu, do đó khả năng trở thành rào cản đối với phát triển nhiên liệu 

sạch là rất lớn. Việc mở rộng quy mô phân phối và hệ thống cơ sở hạ tầng 

nhiên liệu như xăng E-85 tại Mỹ là một thách thức. Ngoài ra, việc chọn mua 

nhiên liệu sạch và các loại phương tiện sử dụng nhiên liệu linh hoạt của người 

tiêu dùng bất chấp mức giá có thể đắt hơn cũng là một trở ngại lớn. 
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Các mốc định hƣớng phát triển 

Việc xác định những nhân tố quyết định phương hướng phát triển công 

nghệ NLSH và sinh hóa chất và nắm bắt được những khó khăn sẽ giúp chúng 

ta hiểu hơn về động thái phát triển và ứng dụng tiềm năng trong tương lai. Việc 

chuẩn bị một hệ thống "quan sát - và - ứng phó" đóng vai trò rất quan trọng, 

giúp đánh giá tiến độ cải tiến công nghệ có diễn ra nhanh chóng hay không. 

Những hoạt động phát triển sau đây có khả năng sẽ diễn ra gần với thời điểm 

tới hạn và kết quả của những hoạt động này sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến vị thế 

của ngành công nghiệp NLSH và sinh hóa chất. Điều đó cho thấy những thách 

thức, trở ngại trên đây đã và đang được khắc phục theo hướng tích cực phát 

triển và ứng dụng công nghệ nhiên liệu sạch và sinh hóa chất. 

2007 - Chính quyền Tổng thống Bush tuyên bố sáng kiến Twenty-in-Ten 

(20% trong 10 năm) nhằm giảm 20% tỉ lệ sử dụng xăng dầu thường và tăng tỉ 

lệ sử dụng nhiên liệu tái tạo trong vận tải từ 5 tỉ lên 35 tỉ galông ethanol đến 

năm 2017. 

2008 - California đưa ra một Tiêu chuẩn Nhiên liệu thấp các-bon (LCFS) 

yêu cầu các nhà cung cấp phải cắt giảm ít nhất 10% các loại nhiên liệu vận tải 

thải khí các-bon và các loại khí gây hiệu ứng nhà kính khác đến 2020. Thay 

vào đó, họ sẽ cung cấp NLSH để đáp ứng những tiêu chuẩn tối thiểu hiện nay 

và sẽ liên tục phát triển thêm để đáp ứng những tiêu chuẩn tương lai. 

2010 - Công nghệ sản xuất ethanol xenluloza có thể trở thành tiềm năng 

kinh tế quy mô thương mại, cho phép mở rộng các tính năng sản xuất NLSH 

năng lượng cao nhờ vào nguồn nguyên liệu sinh khối ligno-cellulose dồi dào, 

không cạnh tranh với các nhu cầu sản xuất lương thực, thực phẩm. 

2010 đến 2015 - Công nghệ NLSH từ tảo có thể sẽ đạt đến mức giá cạnh 

tranh hơn, cho phép sản xuất một lượng lớn NLSH trên biển hoặc trong nước, 

chẳng hạn như bể phản ứng quang sinh học có khả năng thu khí CO2 từ các nhà 

máy điện. 

2012 - Những thành tựu trên quy mô thương mại của công nghệ lọc sinh 

học tổng hợp có thể thúc đẩy hoạt động đồng sản xuất quy mô lớn nhiên liệu 

sạch, hóa chất, nhựa sinh học, điện năng và các sản phẩm giá trị khác từ 

lignocellulose. 

2012 đến 2020 - NLSH “biến đổi cấu trúc”, được tạo ra từ các vi khuẩn 

siêu gen thiết kế có khả năng chuyển đổi sinh khối thành các sản phẩm hydro 
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các-bon tổng hợp như nhiên liệu phản lực, xăng có hàm lượng lưu huỳnh thấp, 

diezel cải tiến và các hóa chất chuyên dụng khác. Những sản phẩm hydro các-

bon này hoàn toàn phù hợp với cơ sở hạ tầng nhiên liệu và các loại động cơ 

phương tiện giao thông hiện thời. 

2025 - mức tiêu thụ NLSH tại Mỹ có thể dao động quanh mức 25%, thậm 

chí cao hơn so với nhiên liệu xăng dầu mà vẫn đảm bảo cam kết giảm khí thải 

CO2. Ngoài ra, các sản phẩm hóa dầu cũng có thể được chuyển đổi thành 

NLSH. 

Trong thời gian diễn ra những hoạt động này, cần theo dõi, giám sát một 

số dấu hiệu đặc trưng để hiểu rõ hơn về phương hướng chỉ đạo và tiến độ cải 

thiện và đánh giá các mối đe dọa cũng như cơ hội tiềm tàng. Những dấu hiệu 

đặc trưng cho thấy sự phát triển của công nghiệp NLSH và sinh hóa chất bao 

gồm: 

- Thời điểm và môi trường xúc tiến các chính sách phát triển NLSH (ví dụ 

như hạn ngạch, các khoản hỗ trợ, trợ cấp đặc biệt cho các loại nhiên liệu trong 

nước và nhiên liệu ít khí thải) tại Mỹ và các quốc gia khác. 

- Thời điểm và môi trường xúc tiến các chính sách biến đổi khí hậu (chính 

sách thuế các-bon, Nghị định thư Kyoto cam kết giảm lượng khí thải các-bon) 

tại Mỹ và trên quy mô quốc tế. 

- Mức độ trợ cấp NC&PT liên tục của Bộ Năng lượng và Bộ Nông nghiệp 

dành cho phát triển và thương mại hóa công nghệ NLSH tiên tiến. 

- Giá dầu thô thế giới và khả năng đáp ứng cầu dầu mỏ. 

- Những cải thiện về chi phí và hiệu quả hoạt động của quy trình chuyển 

đổi NLSH. 

- Ảnh hưởng của các cuộc tranh luận về nhiên liệu chế tạo từ cây lương 

thực và dư luận công chúng về khả năng tích trữ các nguyên liệu như ngô và 

phổ biến NLSH (đặc biệt trong tương lai gần). 

- Cải thiện về sản lượng nguyên liệu và khả năng đảm bảo cung cấp trong 

trồng và tạo đột biến gen các loại cây cho sản lượng nhiên liệu sạch cao. 

- Hiệu quả hoạt động của nhiên liệu đối với các loại phương tiện giao 

thông và phổ biến phương tiện thay thế như xe chạy bằng năng lượng kép, điện 

và các loại xe sử dụng pin nhiên liệu. 

- Phát triển cơ sở hạ tầng sử dụng nhiên liệu ethanol E85 (trạm xăng và 
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các loại xe nhiên liệu kép) nhằm kích thích sử dụng nhiên liệu hỗn hợp nồng 

độ ethanol cao. 

- Hoạt động thương mại quốc tế về NLSH chi phí thấp của các nhà cung 

cấp tại Brazil, vùng Caribê, khu vực Đông Nam Á và các vùng khác.  

3. Công nghệ vật liệu tích trữ năng lượng  

Các vật liệu tích trữ năng lượng bao gồm các vật liệu có khả năng tạo ra 

hoặc tích trữ năng lượng dưới dạng hữu ích để sử dụng sau này. Chủ yếu ở đây 

là tích trữ hydro (đặc biệt là sử dụng cho pin nhiên liệu), các siêu tụ điện (tích 

trữ năng lượng điện dưới dạng sạc, tính ổn định cao, có thể nạp một cách 

nhanh chóng mà không gây nguy cơ cháy nổ) và các pin (tích trữ năng lượng 

điện hoá). Các vật liệu tích trữ này có thể di động hoặc được trang bị trên các 

thiết bị di động, xe ôtô để cung cấp nhiên liệu vận hành.  

Tích trữ hydro: hydro có lượng năng lượng cao nhất so với bất kỳ nguyên 

tố nào và cũng là nguyên tố dồi dào nhất trong vũ trụ, tạo nên khoảng 75 % 

tổng khối lượng vũ trụ và tới trên 90 % tổng số nguyên tử. Điều này khiến nó 

được coi như là một nguồn năng lượng tiềm tàng. Tuy nhiên, nó cũng là 

nguyên tố nhẹ nhất và cũng là nguyên tố được tích tụ kém nhất trong vũ trụ, do 

vậy rất khó tập trung đủ hydro để sử dụng như là một nguồn năng lượng hiệu 

quả về mặt kinh tế nhằm phục vụ các hoạt động của con người. Các công nghệ 

hiện nay nhằm tạo ra hydro vừa tốn kém về mặt kinh tế và môi trường, các 

thiết bị nhằm tập trung và tích trữ hydro lại quá cồng kềnh, nặng, không hiệu 

quả về mặt kinh tế. Ngoài ra hạ tầng cho nó cũng không hiệu quả và bất tiện 

cho người dùng. Do nhiều kim loại, với độ rỗng phân tử tương đối lớn, và 

nhiều hoá chất, có đặc tính hấp thu hydro, nên các vật liệu hydrua hoá và 

hydrua kim loại được các nhà nghiên cứu quan tâm và coi đó là các vật liệu 

tích trữ hydro. Tuy nhiên, không loại vật liệu nào trong số này đạt được mật độ 

tích trữ cần thiết để cho phép phục vụ mục đích thương mại. Do vậy, các nhà 

thiết kế pin nhiên liệu đang sử dụng các nhiên liệu lỏng, như pin nhiên liệu 

mêtanol trực tiếp, ở đó hydro được “tích trữ” trong một dạng nhiên liệu giống 

mêtanol và được chuyển trực tiếp thành pin nhiên liệu. Các hệ thống pin nhiên 

liệu khác sử dụng nhiên liệu hydro các-bon khí và lỏng và lại biến nó thành 

hydro. Trong một số trường hợp, hydro lỏng được tích trữ trên các phương tiện 

vận tải để làm nhiên nhiệu trực tiếp, thay vì tích trong pin nhiên liệu. Các nhiên 
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liệu lỏng, bảo quản lạnh, biến đổi nhiên liệu là tương đối phức tạp trong các hệ 

thống pin nhiên liệu nói chung. Hiện nay có nhiều công nghệ có thể tận dụng 

ưu thế của hydro để cung cấp năng lượng. Tuy nhiên, hiệu quả về chi phí vẫn 

còn là một trở ngại lớn.  

Sản xuất hydro: một nền kinh tế hydro đòi hỏi phải sản xuất ra được hydro 

nhanh và rẻ mà không sử dụng các nguồn năng lượng hoá thạch. Sử dụng các 

nguồn điện năng tái tạo để sản xuất hydro từ nước (tách hydro và oxy) là sự lựa 

chọn lý tưởng. Hydro được tạo ra sẽ được tích trữ tại các trạm pin nhiên liệu, 

các trạm này có thể di động. 

Để giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng hạn hẹp và bảo đảm 

cung cấp cho tương lai. Sáng kiến Hydro do Chính quyền Tổng thống Bush đề 

xuất trước đây đã đưa ra một tầm nhìn về thiết lập nền kinh tế hydro và tăng 

cường sử dụng nhiên liệu hydro, cũng như ô-tô dùng nhiên liệu hydro vào năm 

2020. 

Ngân sách trị giá 1,2 tỷ USD sẽ được sử dụng để giảm sự phụ thuộc của 

Mỹ vào dầu mỏ của nước ngoài, bằng cách phát triển công nghệ cần thiết để có 

thể thương mại hoá pin nhiên liệu dùng hydro cung cấp năng lượng vận tải, 

sinh hoạt và sản xuất, tránh gây ô nhiễm và phát thải khí nhà kính. Sáng kiến 

này cải thiện cơ bản an toàn năng lượng của Mỹ nhờ giảm thiểu nhu cầu nhập 

khẩu dầu mỏ. Đồng thời, đây sẽ là một yếu tố chủ chốt của các chiến lược về 

biến đổi khí hậu và không khí sạch của Tổng thống Mỹ. 

Sau khi đưa ra Sáng kiến, Ban công tác của Hội Vật lý Mỹ và Bộ Năng 

lượng Mỹ đã tiến hành các bước hỗ trợ nhiệm vụ đầy thách thức này. Sau khi 

nghiên cứu kỹ sáng kiến, Ban công tác về các vấn đề công chúng của Hội Vật 

lý Mỹ kết luận cần khắc phục nhiều trở ngại kỹ thuật để có thể thực hiện được 

kế hoạch. Trước hết, liệu các cải tiến về công suất hoặc chi phí, ít nhất là ở 

mức cao hơn các công nghệ hiện có, có cần thiết đối với động cơ hydro để đạt 

tới quy mô sản xuất hàng loạt và để có khả năng tiếp cận đến các chủ sở hữu xe 

hay không. Thứ hai là, cuộc nghiên cứu tìm kiếm các loại vật liệu mới dùng 

trong chế tạo bồn nhiên liệu hydro có phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng 

trung bình không. Ngoài ra, còn phải giải quyết vấn đề an toàn liên quan đến 

khả năng trữ hydro. Cho đến nay, còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết giữa 

năng lực công nghệ hiện tại và yêu cầu công suất mong muốn. 

Mặt khác, ngày 10/03/2004, Bộ Năng lượng Mỹ đã công bố ''Kế hoạch 
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Thúc đẩy hydro''. Mục tiêu dài hạn này tiếp tục các chiến lược và các biện pháp 

cụ thể cần thiết để thúc đẩy thương mại hoá công nghệ vào năm 2015. Để đẩy 

nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế hydro và tối đa hoá hiệu quả, Kế 

hoạch Thúc đẩy cũng phối hợp các hoạt động nghiên cứu và phát triển trong 

các ban, bao gồm các ban khoa học năng lượng hoá thạch, năng lượng hạt nhân 

và năng lượng tái tạo. 

Rõ ràng là khả năng sử dụng hydro như một nguồn nhiên liệu hiệu quả có 

nhiều ưu điểm; nó không chỉ củng cố an toàn năng lượng quốc gia, mà còn làm 

giảm ô nhiễm môi trường.  

Công nghệ siêu tụ điện: đó là một dạng đặc biệt của tụ điện (tụ điện hoá 

hai lớp - Electrochemical Double-layer Capacitor, EDLC) có khả năng tích trữ 

khối lượng lớn điện tích và tạo ra nguồn điện đáng kể (thường hơn 10 kW) chỉ 

trong vài giây.  

Siêu tụ điện có điện dung rất lớn so với tụ điện thông thường nên chứa 

được rất nhiều điện. Hơn nữa quá trình nạp, phóng điện là một quá trình vật lý, 

điều khiển điện tích chuyển động bằng điện trường, không dùng đến các phản 

ứng hóa học. Nhờ đó, siêu tụ điện rất bền, không chóng bị suy thoái: thời gian 

sử dụng hàng chục năm, nạp lại được hơn 500.000 lần (ăcquy, pin nạp loại tốt 

có thể nạp lại được vài ngàn lần, thời gian sử dụng khoảng một vài năm). 

- Việc nạp điện hay phóng điện cho siêu tụ điện có thể tiến hành rất nhanh 

vì đây là cách dùng điện trường điều khiển các ion chuyển động để chạy vào 

các lỗ nhỏ ở than hoạt tính (khi nạp) hoặc cho electron chạy ở mạch ngoài để 

cân bằng các ion dương và âm tập trung ở các điện cực than (khi phóng). Ở pin 

nạp phải chờ thời gian trao đổi của phản ứng hóa học nên không thể nạp nhanh 

hoặc phóng nhanh. 

Nhưng siêu tụ điện cũng có nhược điểm là tích điện không được lâu vì rò 

điện nội bộ giữa hai cực. Giải pháp tối ưu trong một số trường hợp hiện nay là 

dùng song song cả siêu tụ điện và ăcquy. Do cấu tạo của lớp điện tích kép, giữa 

hai cực của một siêu tụ điện chỉ chịu được hiệu điện thế cỡ 2, 3 vôn. Vì vậy 

muốn làm việc ở điện thế cao, phải ghép nối tiếp nhiều siêu tụ điện. Cũng do 

cấu tạo của các điện cực bên trong rất gần nhau, điện tích nạp cho siêu tụ điện 

dễ bị rò rỉ nên không giữ được lâu. Siêu tụ điện tự bị sụt thế nhanh hơn so với 

pin nạp, ăcquy. 

Đối với các nguồn điện lưu động người ta đưa ra tiêu chuẩn năng lượng 
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tạo ra được ứng với một đơn vị khối lượng của nguồn: Wh/kg (Watt 

giờ/kilogam). Xét về mặt này, siêu tụ điện loại tốt hiện nay có mật độ năng 

lượng xấp xỉ 60Wh/kg, chỉ bằng một nửa của pin nạp tốt nhất Li-ion 

120Wh/kg. Tuy nhiên những nghiên cứu về công nghệ nano cho thấy siêu tụ 

điện được làm bằng ống nano các-bon có mật độ công suất đến trên 

100kWh/kg nghĩa là ba bậc cao hơn mật độ công suất ở pin nạp tốt nhất hiện 

nay. 

Một số ứng dụng của siêu tụ điện hiện nay: 

- Trong giao thông: xe buýt điện Capabus (Capacitor Bus) được trang bị 

động cơ điện chạy bằng điện chứa ở siêu tụ điện. Dọc đường xe chạy không có 

đường dây căng ở trên để xe có cần lấy điện từ đường dây như xe buyt chạy 

điện thông thường. Ở các trạm đỗ xe dọc đường có chỗ lấy điện để nạp nhanh 

điện cho siêu tụ điện, thời gian nạp điện ngắn hơn thời gian hành khách lên 

xuống, ở các trạm dừng xe đầu và cuối có chỗ nạp điện đầy cho siêu tụ điện. 

- Trong năng lƣợng tái tạo: Đặc điểm của năng lượng tái tạo như năng 

lượng mặt trời, năng lượng gió v.v. là không ổn định. Thí dụ pin mặt trời cung 

cấp điện tốt vào một số giờ ban ngày, lúc nắng to cho dòng điện rất mạnh, lúc 

mưa gió, trời tối dòng điện rất yếu hoặc bằng không. Lâu nay, người ta phải 

dùng ăcquy để tích điện, nhưng để nạp điện cho ăcquy no phải chờ từ vài giờ 

đến hơn nửa ngày. Nếu dùng siêu tụ điện, điện từ pin mặt trời mạnh đến bao 

nhiêu đều tích hết vào siêu tụ điện, không để “lãng phí” một chút nào. Đối với 

năng lượng gió cũng vậy, lúc gió to, siêu tụ điện kịp chứa hết điện năng sinh ra. 

Mặt khác trở ngại chính hiện nay khi sử dụng năng lượng tái tạo là phải dùng 

ăcquy để chứa điện nhưng ăcquy chỉ nạp lại được một số lần, nói chung là cỡ 

nửa năm, hay một năm phải thay ăcquy mới vừa tốn kém lại mất thời giờ. Còn 

dùng siêu tụ điện phải hơn mười năm mới phải thay. 

Nguồn điện tái tạo (pin mặt trời hoặc năng lượng gió chẳng hạn) tạo ra 

được bao nhiêu điện năng, siêu tụ điện chứa ngay được hết và siêu tụ điện lại 

từ từ nạp điện cho ăcquy. Nhờ đó ăcquy luôn được nạp điện đầy đủ vừa luôn 

luôn có điện để dùng, vừa lâu mới phải thay ăcquy vì ăcquy rất chóng hỏng nếu 

nạp điện cho ăcquy không đủ, để cho ăcquy bị cạn kiệt. 

Siêu tụ điện đặc biệt có ích khi dùng để thu gom năng lượng mất mát, bỏ 

đi. Một chiếc xe ôtô phải mất bao nhiêu năng lượng xăng dầu để lăn bánh, lúc 

phanh lại, ôtô mất hết động năng đã tích lũy được. Người ta lắp vào ôtô bộ 
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phận phát ra dòng điện mạnh khi xe ôtô hãm phanh. Điện năng phát ra đó được 

chứa ngay vào siêu tụ điện. Người ta lại dùng điện năng chứa trong tụ điện này 

để khởi động xe vì lúc khởi động, xe chuyển từ trạng thái đứng yên đến chuyển 

động tốn rất nhiều năng lượng. 

Hiện nay nhiều nhà nghiên cứu, nhiều hãng đang đẩy mạnh việc cải tiến, 

chế tạo siêu tụ điện, đặc biệt vận dụng công nghệ nano sử dụng vật liệu có 

nhiều lỗ nhỏ, diện tích bề mặt cực lớn như vật liệu làm từ ống nano các-bon. 

Siêu tụ điện có vai trò rất quan trọng trong xu thế tiết kiệm năng lượng, sử 

dụng năng lượng xanh hay năng lượng sạch đang được toàn thế giới khuyến 

khích đẩy mạnh hiện nay. 

Vật liệu tích trữ năng lƣợng và hạ tầng phân phối nhiên liệu 

Bộ Năng lượng Mỹ đã khẳng định hydro có thể thay thế xăng dầu làm 

nhiên liệu chạy ôtô, hệ thống tích trữ hydro được trang bị bên trong phải chứa 

6,5% hydro theo trọng lượng (Wt %) năm 2010 (khi các xe sử dụng pin nhiên 

liệu có thể sớm có mặt trên thị trường) và 9,0 Wt % vào năm 2015 (khi các xe 

sử dụng pin nhiên liệu được bán với số lượng lớn). Các mức tích trữ này sẽ dẫn 

đến những cải thiện đáng kể trong công nghệ vật liệu. Các nghiên cứu mới đây 

về hydrua kim loại nhẹ không đắt như magiê hydrua (MgH2) có thể hấp thu tới 

7,6 Wt % hydro. Các hydrua kim loại hỗn hợp như natri alanate (NsAlH4) và 

lithi alanate (LiAlH4), về lý thuyết có thể thu được 7,4 và 0,5 Wt % hydro, 

nhưng chúng đòi hỏi phải có chất xúc tác như titan hoặc zirconi. Các kết cấu 

hữu cơ - kim loại (MOFs hoặc “moffs”) cũng thu hút sự chú ý bởi khả năng 

hấp thu lượng lớn hydro. Các hợp chất khác cũng được quan tâm như 

Aminoboranes (H3BNH3), nhưng quá trình xử lý lại tạo ra các sản phẩm khác 

phải tái chế gây tốn kém. 

Các ống nano các-bon là một công nghệ vật liệu mới đầy hứa hẹn trong 

hấp thu hydro và đang được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. 

Vật liệu cho chế tạo các siêu tụ điện, các pin, đặc biệt là vật liệu nano cần 

phải được phát triển. Mặt khác cơ sở hạ tầng phải hoàn thiện để có thể sử dụng 

phổ biến hydro, hydro có thể được vận chuyển phân phối đến từng hộ gia đình 

theo các phương thức an toàn với các công nghệ vật liệu mới. 

Các mốc định hƣớng phát triển 

Các sự kiện được dự báo dưới đây có thể xảy ra trong khung thời gian dự 

kiến nếu sự phát triển trong lĩnh vực vật liệu tích trữ năng lượng tiếp tục với 
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nhịp độ hiện nay: 

2010-2015 

- Các xe điện hybrid được sản xuất với số lượng hàng triệu xe, thị trường 

xe điện bắt đầu phát triển; 

- Các siêu tụ điện được sử dụng phổ biến bên cạnh pin lithium để thu hồi 

năng lượng khi phanh và tăng tốc xe khi khởi động; 

- Các siêu tụ điện thay thế pin trong các thiết bị di động và các pin nhiên 

liệu bắt đầu bước vào thị trường dùng cho các thiết bị di động. 

- Các xe sử dụng pin nhiên liệu hydro đầu tiên xuất hiện. 

2015-2020 

- Sản xuất xe điện hybrid với số lượng từ 5-10 triệu chiếc; 

- Pin polyme kim loại lithium được phát triển và các xe sử dụng pin điện 

hoàn toàn bắt đầu cạnh tranh với xe hybrid; 

- Tích trữ hydro đạt khoảng 9 Wt % mở ra thị trường cho xe chạy bằng pin 

nhiên liệu hydro; 

- Các xe sử dụng siêu tụ điện thương mại xuất hiện. 

4. Công nghệ than sạch 

Than sạch là một thuật ngữ tiếp thị thường được sử dụng để mô tả một 

nhóm các ngành công nghệ và công nghiệp làm tăng hiệu suất tái sinh năng 

lượng than (kể cả khí hóa than), giảm thiểu đáng kể khí thải phát ra từ các nhà 

máy nhiệt điện chạy than (thu giữ khí các-bon hoặc chuyển than thành nguyên 

hiệu hóa học hoặc nhiên liệu vận tải bù đắp cho nhu cầu về dầu mỏ, ví dụ như 

than hóa dầu). Sử dụng pin nhiên liệu các-bon trực tiếp là một phương pháp 

khác để thu được năng lượng sạch thay than nhưng hiện nay mới giới hạn trong 

phòng thí nghiệm vì thương mại hóa quá đắt đỏ và sản lượng năng lượng vẫn 

còn quá thấp (~1 kW) tại giai đoạn phát triển này. Than sạch (bằng thu giữ các-

bon) được phát triển thành công có thể cho phép Mỹ (hay bất kỳ quốc gia nào 

có trữ lượng lớn than đá) tin tưởng vào sự an toàn về nguồn năng lượng trong 

nước dồi dào. Tuy nhiên, theo báo cáo từ Viện Công nghệ Massachusetts 

(MIT), thu giữ các-bon chưa được bảo đảm để làm việc trên quy mô cần thiết 

có thể chứa được tới 90% lượng khí thải từ một nhà máy điện lớn (mục tiêu 
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của Bộ Năng lượng Mỹ). 

Những nhà máy điện được trang bị thiết bị thu giữ các-bon có thể ép và 

bơm khí CO2 xuống biển sâu hoặc các mỏ dầu hay khí đã cạn kiệt sâu trong 

lòng đất để lưu giữ vĩnh viễn. Bơm CO2 vào các mỏ dầu là một phương pháp 

được xây dựng nhằm làm tăng sự phục hồi của dầu mỏ có ưu thế hơn cách bơm 

nước truyền thống. Dự án tăng sản lượng dầu mỏ Weyburn ở North Dakota và 

Canada đã sử dụng CO2 từ một nhà máy khí hóa than nhằm tăng cường sản 

lượng khai thác dầu mỏ từ năm 2000. Các phương pháp chôn giữ vĩnh viễn có 

thể phát triển từ các phương pháp này. 

Thêm vào đó, việc trang bị thiết bị thu giữ các-bon đối với các nhà máy 

nhiệt điện chạy than hiện nay tiêu thụ khoảng 40% năng lượng mà nhà máy sản 

xuất ra và tăng chi phí sản xuất điện thêm 2,7 xen/kWh, và không thể hoạt 

động trên quy mô cần thiết để thu thập phần lớn các khí nhà kính này. Dự án 

thu giữ các-bon lớn nhất đang hoạt động hiện nay (giàn khoan khai thác khí 

Sleipner tại Biển Bắc) cô lập 1 triệu tấn CO2 mỗi năm, một phần nhỏ trong đó 

tạo ra bởi một nhà máy điện đốt than. Sự phát triển phương pháp thu giữ các-

bon còn một chặng đường dài thử nghiệm trước khi nó có thể thỏa mãn mục 

tiêu thu giữ khí các-bon của Bộ Năng lượng Mỹ. 

Chu trình tích hợp khí hóa giúp phục hồi năng lượng từ than đá được cải 

thiện so với đốt than để quay tuabin phát điện bằng áp suất hơi nước. Bằng 

cách nung nóng than trong môi trường không khí ôxy và nước (không có nitơ), 

quá trình khí hoá tạo ra sự kết hợp của sản phẩm được lựa chọn, bao gồm cả 

nhiệt lượng, khí monoxit các-bon, hydro, mêtan và dioxit các-bon. Các 

monoxit các-bon hoặc mêtan có thể được dùng như là một nguyên liệu hóa học 

hay đốt cháy hoàn toàn đối với dioxit các-bon. 

Tương tự, một nhà máy với quy trình hỗn hợp kết hợp khí hóa than 

(IGCC) có thể thu hydro làm nhiên liệu hay chạy máy phát điện chạy khí bổ 

sung. Còn lại các chất rắn có thể được sử dụng trong một lò đốt than truyền 

thống như là một nhiên liệu cấp thấp. Phần còn lại thường được thu hồi làm 

nguyên liệu công nghiệp hữu ích giống như tro bụi than được thu hồi từ các 

nhà máy đốt than để sử dụng trong công nghiệp bê tông hay phụ gia xây dựng. 

Khử nitơ (thường chiếm gần 80% trong không khí) có nghĩa là CO2 được 

tạo ra bởi một nhà máy khá sạch và căn bản được cô lập. Bên cạnh việc tăng 

phát thải sạch và thu hồi vật liệu hữu ích, các nhà máy IGCC cũng có thể sản 
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xuất điện năng hiệu quả hơn khoảng 20% so với các nhà máy đốt than. 

Ngoài ra cũng cần cải thiện hiệu quả hoạt động tại nhà máy điện đốt than 

truyền thống. Các nhà máy điện chạy than lò hơi than phun (PC) có thể duy trì 

hiệu quả năng lượng qua việc tăng nhiệt độ. Một số mẫu thiết kế lò hơi mới 

cũng bao gồm các hoạt động tầng sôi, ở đó than được treo lại với một dòng khí 

áp cao (khiến chúng giống như cát lún). Sự gia tăng tiếp xúc bề mặt giữa than 

và nhiệt độ khí lò ôxi hóa tăng lên, và tầng sôi cho phép các vật liệu không 

cháy lắng xuống như xỉ để tuyển quặng từ các phát thải của nhà máy (kể cả lưu 

huỳnh). 

Công nghệ than hóa dầu đã được phát triển rộng rãi tại Đức dưới lệnh cấm 

vận nhiên liệu dẫn đến Chiến tranh thế giới lần II, và sự phân biệt chủng tộc 

Nam Phi đi theo sau những lệnh cấm vận tương tự kéo dài tới nửa sau của thế 

kỷ XX. Ngày nay, tập đoàn Sasol của Nam Phi hoạt động một trong vài các 

lĩnh vực than hóa dầu trên toàn thế giới, cung cấp nhiên liệu và nguyên liệu hóa 

chất cho ngành công nghiệp châu Phi và xuất khẩu. Mặc dù các công nghệ than 

hóa dầu không giảm thiểu phát xạ khí nhà kính có liên quan đến dầu thô (thực 

tế, các nghiên cứu đáng tin cậy cho thấy than hóa dầu có thể làm tăng lượng 

phát thải khí nhà kính), nhưng chúng cung cấp cơ hội cho các nhà sản xuất than 

đa dạng hóa các sản phẩm sử dụng và cho các quốc gia có trữ lượng than dồi 

dào phụ thuộc ít hơn vào dầu mỏ và các sản phẩm hóa học có nguồn gốc từ dầu 

mỏ, làm giảm bớt sức mạnh địa chính trị của các quốc gia sản xuất dầu mỏ. 

Những ảnh hƣởng của tiến bộ công nghệ 

Mỹ được biết đến là nước có trữ lượng than đá lớn nhất thế giới, và những 

phân tích cho rằng than đá sẽ vẫn là năng lượng để cung cấp điện lực Mỹ tới 

năm 2050. Những điều chỉnh phát thải một số loại khí nhà kính được quy định 

nhất định để lựa chọn hình thức cụ thể trong thập kỷ tới, hiệu quả chi phí và 

hiệu quả năng lượng được cải thiện và thu giữ các-bon là tất cả những gì cần 

thiết để duy trì than đá như một lựa chọn khả thi trong môi trường hạn chế các-

bon. Công nghệ thiết yếu cho phép than làm sạch là thu giữ và cô lập các-bon, 

nhưng không chắc thu giữ các-bon có khả năng thương mại vào năm 2020. 

Tuy nhiên, một mốc thời gian như vậy không làm giảm việc ứng dụng 

càng hiệu quả của công nghệ than sạch, vì những xu hướng đang diễn ra có thể 

hướng tới một môi trường năng lượng các-bon được quy định chặt chẽ. Xem 

xét các chiều hướng hiện nay và tương lai: nhu cầu năng lượng toàn cầu sẽ tiếp 



 
  

237 

tục tăng mạnh trong thế kỷ XXI, và cộng đồng khoa học đã ước tính lượng 

dioxit các-bon (và các loại khí nhất định khác) được tạo ra bởi hoạt động công 

nghiệp của con người sẽ có những hiệu ứng lâu dài đối với khí hậu toàn cầu. 

Những thay đổi riêng biệt trong các hệ sinh thái khu vực (lượng mưa, 

nhiệt độ trung bình, các nhiệt độ cực trị, điều kiện đất) và thậm chí cả thiệt hại 

tột bậc về kinh tế (lũ lụt, hạn hán, bão) rất có thể sẽ xảy ra. Trong một nỗ lực 

để ngăn ngừa những hậu quả này, chính sách tạo ra một môi trường năng lượng 

hạn chế các-bon là lối thoát thỏa mãn các nhu cầu năng lượng cần cho phát 

triển của nền kinh tế và dân số ngày càng tăng. 

Các công nghệ hỗ trợ 

Một số công nghệ bổ sung hoặc hiệp lực sẽ nâng cao khả năng thành công 

của than sạch như là một lựa chọn kinh tế và môi trường hữu hiệu để đáp ứng 

nhu cầu năng lượng của Mỹ trong một môi trường điều tiết hạn chế phát thải 

các-bon. 

Những hợp kim nicken chống ăn mòn. Việc tăng nhiệt độ vận hành sẽ dễ 

dàng cải thiện hiệu quả nhiệt động lực học của một nhà máy điện đốt than. Tuy 

nhiên, nhiệt độ cao sẽ đẩy nhanh tốc độ ăn mòn và hư hỏng của các vật liệu cấu 

thành thiết bị nhà máy. Những nồi hơi đốt than siêu tới hạn đòi hỏi vật liệu 

chịu được nhiệt độ lớn hơn 760
o
C và chống lại được các hiệu ứng ăn mòn của 

tro bụi cũng như các điều kiện nhiệt độ cao. 

Thiết kế tuabin tiên tiến. Phòng thí nghiệm công nghệ năng lượng quốc gia 

của Mỹ tiến hành một chương trình nghiên cứu tuabin tiên tiến cho các nhà 

máy nhiệt điện đốt than. Mục đích nhằm thúc đẩy việc thiết kế các tuabin làm 

tăng hiệu quả nhà máy điện và được điều khiển bởi hydro hoặc khí tổng hợp 

sản xuất từ khí hoá than. 

Tách CO2. Tách màng được dùng như các bộ lọc lựa chọn có thể lọc CO2 

trong khi vẫn giữ lại các khí khác. Hiệu quả của các màng lọc vẫn được phát 

triển với hiệu quả cao và chi phi thấp và có thể sử dụng thay cho các máy lọc 

hơi đốt amin, các máy lọc hơi đốt này hòa tan khí CO2 trong một chất lỏng 

giống amoniac. Các màng hấp thụ cho phép CO2 chuyển từ thể khí trên một 

giới hạn để hòa tan chúng trong một chất lỏng khác. Các màng hấp thụ cũng 

tăng hiệu quả thu thập khí CO2. 

Pin nhiên liệu. Hyđro và pin nhiên liệu hydro các-bon đã phát triển phổ 

biến như những thiết bị phát điện tiềm năng trong giao thông vận tải và thị 
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trường năng lượng dân dụng. 

Ô-tô sử dụng năng lượng hydro thậm chí có thể chiếm lĩnh thị trường 

trong vòng 5-10 năm sau và sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với hydro có nguồn gốc từ 

quá trình khí hóa than. Các pin nhiên liệu các-bon trực tiếp, mặc dù ít khả năng 

thương mại, có thể một ngày nào đó đại diện cho một máy phát điện chạy than. 

Năng lực sử dụng và những ví dụ về công nghệ than sạch 

- FutureGen Initiative về phát điện với thu giữ các-bon được tiến hành và 

lựa chọn một trong 4 vị trí tại Indiana hay Texas để xây dựng một nhà máy 

IGCC thử nghiệm trị giá 1,5 tỷ USD vào năm 2012. 

- Dự án Wabash River Coal Gasification Repowering tại West Terre 

Haute, Indiana và Nhà máy điện Polk, Florida, là hai nhà máy khí hóa liên kết 

tuần hoàn kích thước thực đầu tiên có giá trị thương mại tại Mỹ. Các nhà máy 

này tạo ra 292 MW và 313 MW điện tương ứng, hầu hết điện sản xuất ra đều 

cung cấp cho lưới điện. Các nhà máy đã hoạt động từ năm 1995 và 1997. 

- Mỏ khí Sleipner là một mỏ khí tự nhiên tại Biển Bắc của Statoil có khả 

năng chứa các-bon thu giữ lớn nhất, bằng cách tách CO2 từ mêtan khai thác và 

tích lũy nó vào trong các khe đá sâu của mỏ. 

- Nhà máy điện Great Plains Synfuels tham gia chia sẻ lượng khí CO2 từ 

năm 2007. Synfuels tạo ra khí mêtan từ than non chất lượng thấp và cung cấp 

CO2 cho tăng cường phục hồi dầu tại miền Nam Sascatchewan. Năm 1984, Bộ 

Năng lượng Mỹ đã giúp xây dựng một nhà máy trị giá 2,1 tỷ USD nhằm đối 

phó lại cuộc khủng hoảng năng lượng cuối những năm 1970 và sau đó bán cho 

Dakota Gasification - một công ty con của Basin vào năm 1988. Điều mọi 

người cho là một sự lãng phí tiền đóng thuế thì hiện nay lại là mô hình về than 

sạch trong tương lai. 

- Sasol sản xuất 150.000 thùng dầu tổng hợp mỗi ngày tại nhà máy than 

hóa dầu ở Secunda (Nam Phi) và phát triển các phương pháp sản xuất dầu và 

xăng hóa học tại lò phản ứng nghiên cứu than hóa dầu tại Sasolburg. 

Những sản phẩm chịu tác động hiện nay 

Năm 2004, than chiếm 26% năng lượng tiêu thụ toàn cầu và có thể sẽ tăng 

lên 28% vào năm 2030. Năng lượng than cung cấp khoảng một nửa công suất 

được sử dụng tại Mỹ. Công nghệ năng lượng than tiên tiến sẽ tiếp tục phát triển 

tại các vùng có trữ lượng than dồi dào trên thế giới với sự phát triển của cơn 
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khát năng lượng giá rẻ. Mỹ là một trong những nước tiêu thụ năng lượng nhiều 

nhất (bao gồm cả những nguồn năng lượng không phải là than) và sở hữu 

những mỏ than lớn nhất thế giới. Với khối lượng mỏ than nhiều thứ ba trên thế 

giới, Trung Quốc có khối lượng khai thác than lớn nhất thế giới (gấp đôi Mỹ) 

và để phục vụ cho nền kinh tế phát triển nhanh chóng của mình, Trung Quốc 

luôn cần những nguồn năng lượng mới. Ấn Độ là nước có trữ lượng than đứng 

thứ 4 thế giới cũng đang phát triển nhanh chóng và có khả năng sẽ tăng sản 

lượng than trong vòng 20 năm tới. Các đề án của Bộ Năng lượng Mỹ chỉ ra 

rằng việc sử dụng than để sản xuất điện của Trung Quốc sẽ tăng từ 22,7x10
15

 

(nghìn triệu triệu) Btu năm 2004 lên 55,9x10
15

 Btu vào năm 2030, so với sự 

tăng trưởng của Mỹ 1,7% hàng năm từ 20,3x10
15

 Btu đến 31,1x10
15

 Btu trong 

cùng một thời điểm. Nga sở hữu trữ lượng than lớn thứ hai trên thế giới nhưng 

hầu như không sản xuất than nhiều như các quốc gia có trữ lượng dồi dào khác 

vì nước này cũng rất giàu dầu mỏ và khí tự nhiên. Ôxtraylia và New Zealand là 

những nước sản xuất than lớn tiếp theo.  

Các khả năng mới đƣợc tạo ra bởi công nghệ than sạch 

Khí hóa than cũng có thể tạo ra khí tự nhiên, hydro và các nhiên liệu lỏng 

để bán như một nguồn nhiên liệu để đun nấu hay vận tải. Tuy nhiên, thu giữ 

các-bon là bước đột phá thực sự khiến than đá trở thành năng lượng sạch. Mặc 

dù có vẻ như không phải là một khả năng mới, cung cấp điện từ một nguồn tài 

nguyên thiên nhiên phong phú mà không góp phần vào sự nóng lên toàn cầu sẽ 

trở thành đặc tính quan trọng của nguồn cung cấp năng lượng, như các nhà 

hoạch định chính sách đề ra để hạn chế khí nhà kính. 

Các công nghệ mới về than khí hóa và than hóa dầu chỉ vượt ngưỡng hiệu 

quả chi phí phần lớn nhờ giá dầu thô và khí tự nhiên tăng cao. Đầu tư vào cung 

cấp các nguồn năng lượng thay thế sẽ vẫn còn tiếp diễn chừng nào mà giá dầu 

thô và khí tự nhiên còn ở mức cao, và sự quan tâm về độ sạch, các nguồn năng 

lượng thay thế được duy trì bởi những quan ngại về sự nóng lên toàn cầu. Các 

công nghệ khí hóa, than hóa dầu và thu giữ các-bon sẽ vẫn tiếp tục tiến tới hiệu 

quả chi phí và đáp ứng tiêu chuẩn môi trường phát triển trong 10 đến 20 năm 

tới. 

Xác định các vấn đề phát triển của công nghệ than sạch 

Các yếu tố ảnh hưởng nhất và các vấn đề sẽ xác định thời gian và phương 

hướng phát triển của các công nghệ tiềm năng cao sẽ là chính trị, pháp lý và 
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kinh tế: 

- Để xây dựng và vận hành các nhà máy than khí hóa và than hóa dầu cần 

rất nhiều kinh phí và thu giữ các-bon không chứng tỏ được ở mức độ cần thiết 

để thay đổi khí CO2 thải ra từ than nhằm thỏa mãn nhu cầu năng lương cần 

thiết của một quốc gia phát triển. Than khí hóa đòi hỏi các tuabin hiện đại (đắt 

tiền) và chịu nhiệt độ cao. Các tuabin cũng có khuynh hướng bị vỡ nhiều hơn 

so với các thiết bị vận hành thông thường khác và thời gian ngưng trệ hoạt 

động sẽ nhiều hơn, có nghĩa là tổn thất thu nhập nhiều hơn. IGCC làm tăng 

thêm khoảng 50% chi phí mỗi kWh của điện từ than, và thu giữ các-bon làm 

tăng khoảng 50% chi phí khác, nâng chi phí của than từ 4 xen/kWh đến ~8 

xen/kWh (đòi hỏi gần 2 tỷ USD cho đầu tư ban đầu). 

- Để vận hành các nhà máy than hóa dầu cũng đắt tương tự và hiệu quả 

kinh phí chỉ có tác dụng khi giá dầu tăng cao (khoảng 50USD một thùng). Vấn 

đề khác là trong một khoảng thời gian ngắn có thể huy động hàng tỷ đô la cần 

thiết để có được một mạng lưới nhà máy than hóa dầu, có nghĩa rằng các nhà 

đầu tư cần phải tin rằng giá dầu sẽ lên cao (ở mức trên 70USD một thùng như 

hiện nay) và sẽ còn tiếp tục tăng trong tương lai gần. 

Nhu cầu năng lượng sẽ còn tiếp tục tăng trong thế kỷ 21 và cộng đồng 

khoa học đã ước tính rằng dioxit các-bon (và một số khí nhất định khác) được 

tạo ra bởi hoạt động công nghiệp của con người sẽ có ảnh hưởng lâu dài đến 

khí hậu toàn cầu. Những thay đổi đáng kể trong các hệ sinh thái khu vực 

(lượng mưa, nhiệt độ trung bình, các nhiệt độ cực trị, điều kiện đất) và thậm 

chí cả thiệt hại tột bậc về kinh tế (lũ lụt, hạn hán, bão) rất có thể sẽ xảy ra. 

Trong một nỗ lực để ngăn ngừa những hậu quả này, chính sách để tạo ra một 

môi trường năng lượng hạn chế các-bon là không thể tránh khỏi, nhưng phải 

hòa hợp với các nhu cầu năng lượng của nền kinh tế và dân số ngày càng tăng. 

Nhiều cường quốc đang nỗ lực giải quyết vấn đề này và giảm thiểu lượng phát 

thải khí nhà kính.  

Các lĩnh vực cần hiểu rõ hơn: 

Nhu cầu năng lƣợng thế giới. Nhu cầu của thế giới về năng lượng sẽ tăng 

trong những năm tới, nhưng tăng trưởng kinh tế không có gì đảm bảo. Mỹ, 

Trung Quốc, và Ấn Độ tiếp tục là những nước tiêu thụ than ngày càng tăng. 

Những chính sách và điều chỉnh của chính phủ. Công chúng Mỹ quan tâm 

đến vấn đề phát thải khí nhà kính sẽ buộc các nhà hoạch định chính sách hành 
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động ở cấp liên bang, như một số tiểu bang và vùng đã thực hiện. Điều không 

chắc chắn là liệu những hành động này sẽ đại diện cho thay đổi sâu rộng trong 

chính sách kiểm soát phát thải khí nhà kính hay sẽ là một thỏa hiệp tượng trưng 

mà không bắt buộc các nhà công nghiệp với thế lực chính trị có ảnh hưởng 

hành động chống lại những lợi ích kinh tế của riêng họ. 

Giá cả và cung cấp dầu và khí đốt. Công chúng quan tâm đến năng lượng 

thay thế bắt nguồn từ mối quan tâm đến môi trường, bất ổn địa chính trị, và chi 

phí năng lượng cao. Nếu giá dầu giảm mạnh, thì sự quan tâm (và đầu tư) trong 

những công nghệ thay thế sẽ còn giảm nữa. Ví dụ như nhiên liệu dùng cho giao 

thông từ than hóa dầu cạnh tranh về chi phí với dầu diesel khi dầu mỏ có giá 

khoảng từ 50 USD/thùng trở lên. 

Cạnh tranh kinh tế năng lƣợng phi các-bon. Năng lượng hạt nhân, mặt 

trời, gió, thủy triều đang được đầu tư và phát triển phổ biến. Những nỗ lực 

nghiên cứu phát triển bền vững đang tìm cách để cắt giảm chi phí của các loại 

năng lượng này và các công nghệ khác nhằm cạnh tranh trên một sân chơi bình 

đẳng với các nhiên liệu hóa thạch, và nếu bất kỳ nỗ lực nào dẫn đến một giải 

pháp cạnh tranh thực sự, nó có thể tích cực giảm bớt sự quan tâm đến than đá 

và những nhiên liệu hóa thạch khác. 

Thành công cô lập CO2. Một báo cáo gần đây của Viện Công nghệ 

Massachussett (Mỹ) nhấn mạnh một thực tế là việc cô lập CO2 trên quy mô cần 

thiết để kiềm chế phát thải của nhà máy nhiệt điện chạy than đơn lẻ chưa chứng 

tỏ thành công. Báo cáo cũng chỉ ra rằng “các khu vực” đá xốp có khả năng 

chứa CO2 có thể không đủ cho phát triển việc sử dụng khí nhà kính một cách 

rộng rãi để phục hồi các nhiên liệu hóa thạch. 

Lợi ích của than hay thuộc tính bền vững. Mặc dù Mỹ có trữ lượng than đá 

có khả năng khai thác trong khoảng 200 năm, nhưng dấu hiệu cho thấy rằng có 

rất nhiều địa điểm khó khôi phục. Khi việc khai thác mỏ trở nên khó khăn hơn, 

các vấn đề an toàn mỏ và giá thành của than có thể trở thành một mối quan tâm 

lớn hơn. 

Tình trạng ấm lên toàn cầu. Tình trạng không chắc chắn chủ yếu là tốc độ 

và mức độ mà các chính sách chính phủ sẽ thúc đẩy sự phát triển các công 

nghệ năng lượng các-bon thấp. Theo mức độ nguy hiểm của sự nóng lên toàn 

cầu ngày càng trở nên rõ ràng trong những năm tới, tác động của sự nóng lên 

toàn cầu đến chiều hướng phát triển công nghệ than sạch sẽ tiếp tục gia tăng. 
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Quy trình và tiến bộ công nghệ. Các công nghệ xử lý than sạch đòi hỏi 

những cải tiến đáng kể về hiệu quả, chi phí của công nghệ, và khả năng để đạt 

được sự triển khai rộng khắp. Những tiến bộ trong khoa học vật liệu sẽ là một 

yếu tố quan trọng. 

Cạnh tranh chi phí. Những cạnh tranh về chi phí của năng lượng than sạch 

là một yếu tố quyết định lớn của sự thành công của nó trên thị trường. Người 

tiêu dùng sẽ bị lôi cuốn vào các nguồn năng lượng than sạch khi cạnh tranh chi 

phí thấp hơn các nhiên liệu thay thế. 

Các mốc định hƣớng 

Chuẩn bị cho một hệ thống theo dõi và ứng phó là cần thiết để nhận dạng 

các dấu hiệu chỉ ra sự tiến bộ của công nghệ than sạch được xúc tiến nhanh hay 

không. Những phát triển tiếp theo có khả năng xảy ra gần các năm đề xuất, và 

các sản phẩm của chúng sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến tình trạng của các công 

nghệ than sạch. Sự xuất hiện của chúng sẽ chỉ ra rằng các vấn đề không chắc 

chắn đã được giải quyết theo hướng phát triển và ứng dụng tích cực của công 

nghệ than sạch. 

2008 - Bộ Năng lượng Mỹ, Phòng Thí nghiệm Công nghệ Năng lương 

Quốc gia bước vào “giai đoạn triển khai” của “Sáng kiến hợp tác khu vực” về 

cô lập các-bon và bắt đầu những trình diễn quy mô lớn của các công nghệ thu 

giữ các-bon. 

2010 - Tập đoàn than hóa dầu Shenhua (Trung Quốc) đã sản xuất 100.000 

thùng dầu từ than 

2012 – Dự án 275-MW FutureGen chứng minh nhà máy điện IGCC sẵn 

sàng thu giữ từ 1 triệu đến 2,5 triệu tấn CO2/năm và lưu giữ chúng dưới đáy 

biển sâu. 

2015 - Giá khí đốt tự nhiên tăng quyết định kinh tế nghiêng về xây dựng 

nhà máy điện mới đốt than. 

2020 - Thu giữ các-bon có khả năng hỗ trợ các nhà máy điện chạy than 

mới sẽ cô lập được 90% lượng khí thải CO2 sẽ có khả năng thương mại. 

Theo thời gian, trong đó những phát triển có khả năng xảy ra, một số chỉ 

dẫn quan trọng đặc biệt sẽ được dùng để theo dõi, giám sát để hiểu được định 

hướng, tiến triển của các lĩnh vực và đánh giá các mối đe dọa tiềm năng đối với 

các cơ hội mang lai lợi ích cho Mỹ. Các chỉ dẫn chính, trong đó, nếu xác thực, 
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sẽ cho thấy tiến bộ về than sạch bao gồm: 

- Nhu cầu toàn cầu về năng lượng. 

- Sự phát triển của các nguồn năng lượng thay thế dựa vào các-bon và phi 

các-bon và hiệu quả kinh tế của chúng (ví dụ như: các NLSH, năng lượng mặt 

trời, năng lượng gió,...). 

- Giá dầu so với năng lượng thay thế. 

- Chính sách của chính phủ Mỹ quy định việc phát thải khí nhà kính, tăng 

hiệu quả năng lượng, đầu tư và trợ giá các nguồn năng lượng thay thế và tái 

tạo. 

- Cô lập CO2 thành công qua những phương tiện mạnh mẽ và kinh tế có 

thể tồn tại. 

5. Robotics dịch vụ 

Robot là một thiết bị cơ học có thể thực hiện được các nhiệm vụ được lập 

trình trước. Một robot có thể hành động dưới sự kiểm soát trực tiếp của con 

người (ví dụ như một máy bay không người lái) hoặc có thể tự hoạt động dưới 

sự kiểm soát của một máy tính được lập trình trước.  

Theo Liên đoàn Robotics Quốc tế (IFR), một robot dịch vụ (service robot) 

là một loại robot tự thực hiện một phần hoặc đầy đủ các dịch vụ có ích, trừ các 

hoạt động chế tạo.  

Robotics là một lĩnh vực công nghệ rộng, bao gồm cả tập hợp con các 

công nghệ tạo năng lực cao. Robotics ngày càng thu hút được sự quan tâm, đầu 

tư và quảng bá rầm rộ. Các ứng dụng robot trong các lĩnh vực chăm sóc sức 

khoẻ, quân sự và phục vụ trong gia đình sẽ có thị trường thương mại hoá 

robotics dịch vụ nhiều nhất.  

Công nghệ chế tạo robot đã có những tiến bộ đáng kể. Các robot ứng dụng 

đơn giản và các hệ thống liên quan (gồm cả các loại xe hoạt động độc lập) đang 

có những ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực dân sự và quân sự. Mặc dù cần 

phải có sự nỗ lực lớn trong NC&PT, đặc biệt là về mặt trí tuệ robot, trí tuệ 

nhân tạo hiệu quả, các giả thuật hay biểu lộ dáng điệu, nhưng các khối bộ phận 

liên quan phục vụ cho các hệ thống robot đang được phát triển và dự kiến sẽ 

được hoàn thiện vào năm 2025. Đó là các phần cứng (như các bộ cảm biến, bộ 

dẫn động và các hệ thống điện) và phần mềm (như platforms - hệ thống nền). 
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Những ứng dụng nổi bật của công nghệ robotics là trong gia đình và quốc 

phòng. Ngoài ra, công nghệ này cũng có tiềm năng trong các khu vực ứng dụng 

khác, như xe cộ tự hành.  

Năng lực công nghệ 

Các robot di động và các hệ thống tự động bao gồm nhiều tiểu hệ thống. 

Tất cả các tiểu hệ thống riêng biệt và các thành phần của chúng phải cùng hoạt 

động để cho phép robot hoạt động tốt. Các công nghệ liên quan đến các hệ 

thống này sẽ phải cần tất cả những tiến bộ mới nếu các robot được sử dụng phổ 

biến trong các hộ gia đình và trong lĩnh vực an ninh. 

Các công nghệ phần cứng: các robot có giá hợp lý tiếp tục được chế tạo, 

thậm chí được chế tạo bằng các phần cứng thông thường, như các thiết bị điện 

tử, pin, môtơ, các bộ cảm biến và các bộ dẫn động. Yếu tố chi phí - hiệu quả là 

rất quan trọng đối với công nghệ phần cứng. 

Các nền phần mềm robot: các nền phần mềm robot đang sẵn có (như 

Evolution Robotics). Các hệ thống này có thể đem lại một phương pháp chi phí 

- hiệu quả trong chế tạo và vận hành các robot dùng trong gia đình và an ninh. 

Ngoài ra, các hệ thống này sẽ phải tiếp tục nâng cao chức năng của chúng. 

Nhận thức và trí tuệ nhân tạo của robot: là sự phát triển của robot có khả 

năng nhận thức. Những tiến bộ trí tuệ nhân tạo và trong các công nghệ liên 

quan có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của các robot thông minh và chủ 

động phục vụ các ứng dụng trong gia đình. 

Trong số các công nghệ tạo hiệu năng cao, thì sự phát triển của các hệ 

thống trí tuệ nhân tạo hiệu quả đối với robot là quan trọng nhất. Tuy nhiên, sự 

chuyển biến mô hình trong lĩnh vực máy tính và các công nghệ trí tuệ nhân tạo 

có tác động chính tới tương lai của robotics. Nếu robot đạt được khả năng thực 

hiện nhiều công việc trong gia đình và tương tác hiệu quả với con người trong 

xã hội, thì độ khôn khéo, tinh tế của hành vi ứng xử của robot này trở nên rất 

quan trọng. Các nghiên cứu cơ bản về tâm lý và thần kinh có thể đóng vai trò 

then chốt trong việc làm thế nào để con người và robot giao tiếp hiệu quả được 

với nhau. Sự phát triển của các hệ thống trí tuệ nhân tạo sẽ cho phép làm điều 

đó trước năm 2020 nếu có những điều kiện thuận lợi. 

Các nhà nghiên cứu trên thế giới đang hy vọng sẽ sớm có một bước tiến 

quan trọng trong công nghệ liên quan đến robotics và trí tuệ nhân tạo. Khi đó, 

người ta có thể tạo ra các robot có khả năng suy nghĩ và hành động độc lập hay 
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ít nhất cũng hành động với mức độ độc lập cao. Robot có thể thực hiện được 

các nhiệm vụ mà không cần sự can thiệp của con người, như các nhiệm vu 

quân sự (có thể chiến đấu thay thế binh sỹ), an ninh, giúp việc gia đình. Những 

robot này cũng thay con người trong các công việc nhàm chán, nguy hiểm. 

Việc sử dụng nhân lực robot thông minh có thể giúp nâng cao tính cạnh tranh 

của các ngành công nghiệp. 

Tuy nhiên, mức độ tự động hoàn toàn trong thực hiện các nhiệm vụ quân 

sự và trong gia đình có thể gây ra một số vấn đề tiêu cực. Chẳng hạn nếu các 

nhiệm vụ trong gia đình được thực hiện bởi robot, thì căn bệnh béo phì của con 

người sẽ ngày càng nghiêm trọng. Ngoài ra, cuộc sống của các gia đình và 

những người làm việc nhà (quét dọn, nấu ăn, làm vườn, ...) sẽ chịu tác động bởi 

việc sử dụng robot. Việc sử dụng robot trong những công việc đòi hỏi kỹ năng 

cao hiện nay cũng sẽ khiến nạn thất nghiệp gia tăng ở một số lĩnh vực.  

Trí tuệ nhân tạo và cuộc sống nhân tạo: sự chuyển biến trong công nghệ 

liên quan đến trí tuệ nhân tạo, như các mạng lưới nơ ron, sẽ có ảnh hưởng lớn 

tới tương lai của robotics. Những cách tiếp cận trí tuệ nhân tạo từ dưới lên 

(bottom-up) xuất phát từ sự hiểu biết về các hệ thống sinh học thực hiện sự 

cảm nhận phức tạp, nhận thức và thực hiện các nhiệm vụ vận động. Những 

cách tiếp cận từ trên xuống (top - down) tìm cách tạo ra các robot thông minh 

bằng cách trang bị cho chúng các bộ cảm biến và các bộ xử lý. Cách tiếp cận 

top-down được coi là cách tiếp cận thông thường và truyền thống hơn để theo 

đuổi sự phát triển robotics. Tuy nhiên, cách tiếp cận bottom-up cũng cho thấy 

tiềm năng của nó, dù các nhà nghiên cứu đã thành công trong việc tạo ra các 

robot phỏng sinh học, tiệm cận được với động thái của một số động vật. 

Các công nghệ liên quan đến di chuyển và năng lƣợng: từ nguyên bản 

trong phòng thí nghiệm đến mô hình sẵn sàng cho sản xuất, các robot di động 

cũng phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Các nhà nghiên cứu một mặt vẫn 

tiếp tục tích hợp các công nghệ hiện tại vào robot, mặt khác lại triển khai thiết 

kế robot di động hoàn toàn mới. Nhiều robot di động đơn giản như dựa trên 

bánh răng, nhưng cũng có những robot dựa trên các hệ thống tinh vi, chẳng hạn 

như các robot di chuyển bằng 2 chân. Phần lớn các robot di động hiện nay dựa 

trên các công nghệ năng lượng điện hiện có (sử dụng pin hoặc môtơ), tuy nhiên 

chúng vẫn làm robot hạn chế về thời gian hoạt động. Sự phát triển trong công 

nghệ pin sẽ cải thiện đáng kể năng lực hoạt động của robot. Nhiều công ty hiện 
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nay đang phát triển công nghệ pin nhiên liệu cho hàng loạt sản phẩm, như điện 

thoại di động, máy tính xách tay. Việc sử dụng pin nhiên liệu trong các robot di 

động mới chỉ ở giai đoạn đầu, nhưng nhu cầu rất lớn đối với các robot dịch vụ 

sẽ thúc đẩy NC&PT loại pin này.  

An toàn và các tiêu chuẩn robot: trong một số ứng dụng, người sử dụng 

robot, người bán, người phát triển robot và các nhà cung cấp công nghệ sẽ cần 

phải phát triển các chuẩn cho các năng lực robot và khả năng tương tác và liên 

kết của các thành phần. Các bên tham gia phải hợp tác phát triển các chuẩn cho 

các robot dịch vụ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, trong thập kỷ này, nói chung các 

tiêu chuẩn xung quanh robot cá nhân vẫn chỉ mới ở giai đoạn ban đầu. Sự an 

toàn của bất kỳ công nghệ mới nào cũng là vấn đề then chốt. Nếu các robot 

thực hiện đầy đủ vai trò của chúng trong xã hội, trừ trong ngành công nghiệp, 

thì vấn đề đảm bảo an toàn là quan trọng hàng đầu. 

Những công nghệ hỗ trợ liên quan 

Robotics là lĩnh vực đa ngành và những tiến bộ khoa học và công nghệ có 

thể giúp nâng cao năng lực cho robot. Vì robot là các cỗ máy được máy tính 

kiểm soát, nên những tiến bộ phải đồng thời diễn ra trong lĩnh vực phần cứng 

và phần mềm. Những tiến bộ về tốc độ cuả các bộ vi xử lý và những năng lực 

khác có thể ứng dụng trực tiếp để nâng cao tốc độ và năng lực cho robot. Một 

số lĩnh vực công nghệ liên quan then chốt là: 

Công nghệ liên lạc không dây: công nghệ không dây đã cho phép robot 

giao tiếp với thế giới bên ngoài. Công nghệ và hạ tầng không dây sẽ tiếp tục có 

những tiến bộ và điều này cho phép tăng vai trò hoạt động của robot.  

Công nghệ cảm biến (tầm nhìn, âm thanh, hồng ngoại, hoá chất...): các 

robot đòi hỏi phải có các bộ cảm biến để thu thập dữ liệu nhằm thực hiện các 

nhiệm vụ. Các bộ cảm biến này phải cùng làm việc tốt, hay cần phối hợp cảm 

biến, nhưng cũng phải đảm bảo yếu tố chi phí - hiệu quả.  

Các vật liệu và công nghệ điện tử tiên tiến: những tiến bộ trong các bộ xử 

lý, các bộ phận vi điện tử khác và các bộ phận truyền động tiên tiến (ví dụ các 

cơ nhân tạo) sẽ cần phải được hoàn thiện về chức năng và khả năng thực hiện 

của robot, nhất là đối với các robot tiên tiến kích thước nhỏ nhưng độ phức tạp 

cao.   

Các hệ thống điện chi phí thấp, hiệu suất cao và tiêu thụ ít năng lƣợng: 

các robot hiện nay còn nhiều hạn chế về mặt này. Đối với một robot an ninh 
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trong gia đình, nó cần phải làm việc trong thời gian dài mà không phải sạc lại 

hay tiếp nhiên liệu. Bên cạnh đó, quy trình sạc và tiếp nhiên liệu phải nhanh và 

tiện lợi. Các hệ thống năng lượng mới hoàn toàn phải có trước khi robot có thể 

hoạt động hiệu quả trong thời gian dài. 

Các ứng dụng 

Robot đang được sử dụng và phát triển để có thể thực hiện các nhiêm vụ 

khó khăn, nhàm chán, nguy hiểm. Ngoài ra nó cũng có thể được sử dụng cho 

các mục đích giải trí đơn thuần hoặc giáo dục. 

Các robot công nghiệp đã tạo nên cuộc cách mạng trong một số ngành chế 

tạo. Ngành công nghiệp nói chung đang trong giai đoạn chín muồi với nhiều 

tiến bộ đáng kể trong 20 năm qua.  

Các robot dịch vụ cũng được sử dụng trong lĩnh vực quân sự, trong gia 

đình và xã hội (như các robot đồ chơi, robot quét dọn nhưng ảnh hưởng của 

chúng còn hạn chế). Tại Nhật Bản, các robot dịch vụ chuyên nghiệp đang phát 

triển nhanh trong các ứng dụng an ninh, lễ tân. Ngoài ra, các lĩnh vực cần có sự 

phối hợp trong sử dụng robot như y học (phẫu thuật) và viễn thông cũng đã 

được triển khai.  

Robot trong quốc phòng: khi được trang bị những công nghệ cảm biến tiên 

tiến, các robot có thể phát hiện những mối đe doạ nhanh hơn con người, điều 

này tạo lợi thế trong chiến đấu và giám sát. Các robot mini và các đàn robot 

cũng sẽ rất hữu ích trong giám sát và tìm kiếm cứu hộ. Các robot tự chủ có thể 

cải thiện đáng kể hiệu quả của các lực lượng không quân và bộ binh. Ngoài ra, 

robot cũng sẽ giúp giảm số người chết và bị thương trong chiến đấu, mặc dù 

hiện nay chưa triển khai được robot chiến đấu trên chiến trường. Các hãng chế 

tạo robot đang nghiên cứu các công nghệ liên quan đến phỏng sinh học để tạo 

ra nhiều hệ thống cho các ứng dụng quốc phòng, từ các thiết bị có thể mang 

vác (cấu trúc giống như bộ xương người) tới các loại xe được kiểm soát bởi ý 

nghĩ.  

Robot chăm sóc sức khỏe: dân số đang già đi lại tạo cơ hội cho các nhà 

chế tạo robot. Nhu cầu về những công nghệ hiện có (chẳng hạn như robot xe 

lăn) sẽ tăng đáng kể. Chăm sóc bệnh nhân cũng là một thị trường hứa hẹn đối 

với robot. Các thử nghiệm ở Nhật Bản cho thấy, giống như các con vật nuôi 

trong nhà, robot cũng có thể giao tiếp và làm bạn với người già. Các robot loại 

này đang được phát triển nhanh.  
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Robot dùng trong gia đình: các robot hiện nay có thể thực hiện được các 

công việc trong nhà, như quét dọn, cắt cỏ. Các robot làm việc nhà được dự báo 

là sẽ trở nên phổ biến trong vài năm tới. Tuy nhiên, để có thể làm được nhiều 

việc nhà thì các robot cần phải được trang bị những công nghệ tiên tiến hơn 

nữa. Bên cạnh đó cũng cần phải có tiến bộ lớn trong công nghệ điện tử tiêu 

dùng và công nghệ mạng, đặc biệt là mạng không dây, vì robot là một phần di 

động của một mạng lưới các công cụ trong gia đình.  

Các ứng dụng nguy hiểm có thể: mặc dù các nhà chế tạo đã có nhiều nỗ 

lực hướng tới thương mại hoá các robot dịch vụ, tuy nhiên mặt trái của những 

ứng dụng vẫn chưa thể lường hết trong tương lai. Việc kiểm soát các ứng dụng 

nguy hại trong tương lai là rất khó và cần phải có định hướng, nhất là các robot 

quân sự.  

Phổ biến ứng dụng công nghệ robotics trong các lĩnh vực khác: các giải 

pháp trong tương lai không chỉ dành cho robot mà nhiều lĩnh vực khác có thể 

ứng dụng. Chẳng hạn việc phát triển các công nghệ phần mềm hiệu năng cao 

được thiết kế riêng cho robot cũng có thể có những ứng dụng trong lĩnh vực 

khác. Các thiết bị được tạo ra có thể được sử dụng cho những chức năng đặc 

biệt của robot, nhưng cũng có thể áp dụng được cho các loại xe tự động và các 

công nghệ giúp nâng cao năng lực cho con người (như cấy ghép các thiết bị, 

giao diện não, chọn lựa gen, quan sát hồng ngoại, ...). 

Bảng 3.2. Dự báo các ứng dụng robotics 

Loại ứng dụng Kinh doanh hiện thời Các cơ hội tạo ra các thành tựu công nghệ 

Năm 2015 Năm 2020 

Quốc phòng 

 

Các mỏy bay khụng 
người lỏi 

Cỏc xe tự hành mặt 
đất  

Cỏc robot y học 

Công nghệ nâng cao 
năng lực cho con 
người trong lĩnh vực 
quân sự 

Các robot chiến đấu 
chưa tự chủ 

Các đàn robot 

Các tiểu robot 

(đạt đến khả năng tự 
chủ) 

Dịch vụ chuyên 
nghiệp 

Các robot chưa tự 
chủ 

Hỗ trợ nơi công sở Các robot lao động 
kỹ năng cao 

Trong gia đình Các robot bán tự chủ 
sử dụng cho các 
công việc đơn giản 

Robot đồ chơi trở 
thành robot cụng cụ 

Trợ gíup việc nhà 

Chăm súc sức khoẻ Robot phẫu thuật và 
Y học từ xa 

Tự động hoá trong 
ngành dược 

Liệu pháp nâng cao 
năng lực cho con 
người  

Robot chăm súc 
người già 



 
  

249 

Phổ biến công nghệ 
cho các mục đích sử 
dụng khác 

Cỏc xe được trang bị 
cỏc thiết bị hụ  trợ con 
người 

Điện tử tiêu dựng Cỏc xe tự động 

 

Các tổ chức quân sự có thể chi những khoản tài chính lớn cho NC&PT 

trong lĩnh vực robotics và đây là mảnh đất màu mỡ cho sáng tạo công nghệ. 

Tính chất toàn cầu và sự tham gia của các nước cũng rất quan trọng. Hai nước 

đi đầu và có vai trò dẫn dắt sự phát triển của robotics là Nhật Bản và Mỹ. Các 

nhà nghiên cứu Nhât Bản (cả trong các tập đoàn và các cơ quan nghiên cứu hàn 

lâm) vẫn đang có nhiều bước tiến lớn trong lĩnh vực robot dáng người, robot 

giải trí và robot trong gia đình. Các nhà nghiên cứu robotic của Mỹ cũng có 

những tiến bộ trong chế tạo các xe tự động, robot an ninh, robot quốc phòng và 

robot dùng trong gia đình. Các nhà nghiên cứu Mỹ và Nhật Bản đang cũng có 

những bước tiến quan trọng về robot y học và những công nghệ nâng cao năng 

lực của con người. Tuy nhiên, các nước khác cũng đang nỗ lực phát triển 

ngành công nghiệp robotics phi công nghiệp của mình, như Trung Quốc, Hàn 

Quốc và các nước phát triển trong EU.  

Những mốc định hƣớng  

Việc xác định các vấn đề chính sẽ quyết định robotics phát triển thế nào và 

giúp chúng ta hiểu rõ hơn những động lực tiềm tàng trong phát triển và ứng 

dụng robotics. Mỹ đang muốn đi đầu trong hình thành chính sách cũng như 

trong hành động. Những mốc quan trọng, gồm những mốc đã diễn ra và dự báo 

sẽ diễn ra, đã được các nhà nghiên cứu vạch ra: 

Năm 2007: cuộc đua của những ôtô robot tự lái xuyên sa mạc cuối cùng đã 

có đội về đích. Các xe đua tham gia, xe robot tự lái, được tổ chức lần đầu tiên 

tại Mỹ năm 2004, nhìn từ xa, chúng không khác những xe đua thông thường 

lao vùn vụt trên đường đua mịt mù bụi cát. Tuy nhiên, cuộc tranh tài này hấp 

dẫn và đáng nói ở chỗ các xe không có người ngồi sau tay lái cũng như không 

có sự can thiệp của thiết bị điều khiển từ xa. Phần thưởng dành cho chiếc xe 

hoàn thành đường đua khoảng 217 km trong thời gian ngắn nhất là 2 triệu 

USD; 

- Năm 2009: kế hoạch hiện đại hóa chính của Lục quân Mỹ là chương 

trình Hệ thống chiến đấu tương lai (FCS) được thực hiện; 

- Năm 2010: quân đội Trung Quốc chế tạo robot quân sự; 
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- Năm 2011: hãng WowWee cho ra đời Robosapein V10, một loại robot 

đồ chơi có khả năng nhận biết và lấy các đồ vật của người dùng xung quanh 

nhà; 

- Năm 2012: giao diện máy - não được phát triển cho phép kiểm soát 

không tiếp xúc các thiết bị; 

- Năm 2014: các robot được sử dụng bên cạnh những người lính trong các 

tình huống chiến đấu (các xe chiến đấu không người lái -  lính robot có thể bắn 

kẻ thù); 

- Năm 2015: thị trường robot phi công nghiệp toàn cầu đạt 15 tỷ USD; 

- Năm 2019: Nhật Bản và Hàn Quốc cho ra đời robot bán tự chủ giúp việc 

trong gia đình; 

- Năm 2020: các xe tự động được kiểm soát bằng ý nghĩ được sử dụng 

trong các hoạt động quân sự; 

- Năm 2025: các robot tự chủ có được các ứng dụng đầu tiên. 

Những tác động tiềm năng của Robotics  

Robot được tạo ra để thay thế con người trong nhiều lĩnh vực ứng dụng, 

với mỗi lĩnh vực ứng dụng lại có những ứng dụng xa hơn khác đầy tiềm năng. 

Mặc dù các robot thông minh chưa chắc đã xuất hiện vào năm 2025 (rào cản 

chính ở đây là trí tuệ nhân tạo), công nghệ robotics vẫn có tiềm năng tác động 

đến 4 yếu tố sau của sức mạnh quốc gia: 

Địa chính trị: công nghệ robotics không được mong đợi làm biến chuyển 

địa chính trị trừ khi có tiến bộ to lớn về công nghệ trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, 

việc sử dụng các hệ thống vận hành tự động cho các hoạt động khủng bố có thể 

nổi lên vào năm 2025, vì năng lực của các phần mềm nền tảng cho robot được 

nâng cao đáng kể.  

Kinh tế: thị trường toàn cầu cho robotics phi công nghiệp có thể đạt 15 tỷ 

USD vào năm 2015. Đây có thể sẽ là một ngành công nghiêp mới quan trọng, 

có tác động đáng kể đối với kinh tế Mỹ. 

Quân sự: trong số 4 yếu tố của sức mạnh quốc gia, công nghệ robotics có 

ảnh hưởng nhất tới yếu tố quân sự. Nhiều loại robot và các hệ thống tự động 

tương tự đã và đang được triển khai, mặc dù năng lực của chúng còn hạn chế. 

Vào năm 2025, các hệ thống tự động có mức độ độc lập cao hơn sẽ được triển 

khai, cùng với đó là các công nghệ liên quan mật thiết (chẳng hạn như các hệ 
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thống tăng cường năng lực cho con người), sẽ gia tăng năng lực đáng kể của 

binh sỹ. 

Văn hoá: Robotics có thể gây ảnh hưởng tới một số lĩnh vực then chốt liên 

quan đến sự gắn kết xã hội. Sự phát triển các robot cho các ứng dụng chăm sóc 

người già và sự phát triển của những công nghệ nâng cao năng lực cho con 

người cho thấy rằng các robot có thể làm việc bên cạnh con người, chăm sóc 

con người vào năm 2025 (đặc biệt là ở Nhật Bản và Hàn Quốc). Tuy nhiên, 

việc quá phụ thuộc vào các thiết bị tự động như các robot dùng cho gia đình có 

thể làm gia tăng bệnh béo phì. Một sự thay đổi trong trách nhiệm xã hội và gia 

đình và sự thay đổi trong các yêu cầu về lao động trong nước có thể khiến thu 

nhập của nhân công trong ngành dịch vụ giảm.   

Cơ hội đang đến với Mỹ, đặc biệt là các công ty Mỹ, để tiếp tục giữ vị trí 

dẫn đầu trong các công nghệ robotics, nhất là trong quốc phòng và robot dùng 

cho gia đình. Cơ hội cũng còn đối với các đồng minh của Mỹ trong việc phát 

triển các robot quân sự và các công nghệ liên quan. Bên cạnh đó, các nhà 

nghiên cứu Mỹ phải tiếp tục nỗ lực đi đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và 

giao diện người-robot, để tránh bị tụt hậu so với Nhật Bản và Hàn Quốc. Liệu 

các công ty của Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và EU có gặp phải sự cạnh tranh từ 

các công ty của Trung Quốc trong lĩnh vực robot gia đình và robot giải trí vào 

năm 2025? Điều này là có thể, vì Trung Quốc cũng đang phát triển robot quân 

sự. 

Các kịch bản tƣơng lai  

Điều không chắc chắn liên quan tới hướng “tiến bộ công nghệ” là những 

rủi ro kỹ thuật và những lỗ hổng về tri thức sẽ dẫn tới những robot vô dụng đối 

với các ứng dụng thương mại hoặc dẫn tới một môi trường nhiều liên kết yếu 

với những kết quả ngoài mong đợi, không thể nhận thức được. Trí tuệ nhân tạo 

trong robot là bộ vi phân chính tạo nên sự khác biệt.  

Trục về “cấp vốn và quan tâm toàn cầu” sẽ bị tác động bởi các tiến bộ 

công nghệ. Các chính phủ và các tập đoàn công nghiệp hoặc sẽ hào hứng và 

hoàn toàn ủng hộ về robotics, hay cũng có thể thận trọng dẫn đến cắt vốn hoặc 

cắt các chương trình NC&PT. 

Theo hai hướng trục này, có 4 kịch bản: “Các sản phẩm theo phân khúc thị 

trường nhỏ”, “Mất kiên nhẫn”, “Gần như tự trị” và “Một thế giới tự chủ”.  

Kịch bản 1: Mất kiên nhẫn 
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Mặc dù năm 2025 có những phát triển chính diễn ra ở nhiều công nghệ, 

nhất là về mặt trí tuệ nhân tạo, nhưng những sự phát triển này diễn ra quá chậm 

khiến những công ty nắm giữ công nghệ robotics mất kiên nhẫn và rẽ sang phát 

triển các sản phẩm và dịch vụ khác. Thay vì nỗ lực thương mại hoá robot, 

những ai nắm giữ công nghệ robotics lại muốn những tiến bộ công nghệ nhanh 

chóng được chuyển sang các sản phẩm và dịch vụ khác, nhất là lĩnh vực như 

chế tạo ôtô và hàng điện tử tiêu dùng. Việc thiếu một cách tiếp cận tích hợp 

làm hạn chế tác động chung của một số tiến bộ đáng kể trong công nghệ robot, 

và do đó cơ khí chế tạo chi phí thấp là phi thực tế. Mặc dù một số loại robot 

độc lập được sử dụng trong một số ứng dụng (nhất là các ứng dụng trong quốc 

phòng), nhưng các robot vẫn quá đắt trong nhiều lĩnh vực ứng dụng. Nhìn 

chung, cấu trúc của ngành công nghiệp robotics theo kịch bản này vẫn không 

thay đổi. 

Kịch bản 2: Gần như tự chủ 

Trong kịch bản này chúng ta chỉ thấy những tiến bộ dần dần và bình 

thường trong các công nghệ tạo khả năng then chốt (Key Enabling 

Technologies) liên quan tới robotics. Enabling Technologies là một khái niệm 

công nghệ mới bao trùm các lĩnh vực tin học, máy tính (cả phần mềm), các 

thiết bị và các hệ thống, viễn thông và cơ khí tiên tiến. Enabling Technologies 

có các ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khoa học, công nghiệp, môi trường, nông 

nghiệp. Nó là nền tảng cho xây dựng các ngành công nghiệp có hàm lượng tri 

thức cao, có thể tạo ra làn sóng việc làm mới, trình độ cao và bền vững. Chẳng 

hạn nó cho phép một công ty hoàn thành một nhiệm vụ, một mục tiêu hoặc 

chiếm lĩnh hay duy trì một lợi thế cạnh tranh.  

Đặc biệt, sự phát triển của các công nghệ máy tính tiên tiến và các hoạt 

động NC&PT robotics nhận thức chưa cho phép có sự chuyển biến đáng kể 

trong robotics thông minh. Tuy nhiên, có những tiến bộ trong các công nghệ 

khác ít then chốt hơn, và các hệ thống robot đơn giản bắt đầu trở nên rất phổ 

biến trong các ứng dụng gia đình. Những thành công về thương mại hoá trong 

các ứng dụng này sẽ tạo ra sự quan tâm trong cấp vốn cho NC&PT robotics và 

các công ty trong lĩnh vực này bắt đầu cho ra các robot với mức giá có thể chấp 

nhận được. Các tiêu chuẩn quốc tế cũng được phát triển, và một vài sự hợp 

nhất diễn ra trong ngành công nghiệp robot phi công nghiệp. Chuyển giao công 

nghệ cho các ứng dụng khác vẫn tiếp tục và các loại xe cộ được trang bị nhiều 
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hơn, các thiết bị hỗ trợ gần như có măt khắp mọi nơi.  

Kịch bản 3: Các sản phẩm theo phân khúc thị trường nhỏ 

Theo kịch bản này, các tiến bộ trong robotics và vô số những công nghệ 

của nó chưa bao giờ xuất hiện. Đặc biệt, NC&PT liên quan tới trí tuệ nhân tạo 

và khoa học nhận thức không đủ tiến xa. Mặc dù có một số tiến bộ xuất hiện, 

nhưng không có một đột phá nhỏ nào về các vấn đề mới và các rào cản cho tiến 

bộ. Nghiên cứu liên quan tới trí tuệ nhân tạo trở nên “u ám”. Việc thiếu những 

tiến bộ trong robotics cũng không được cải thiện từ tiến bộ trong lĩnh vực điện 

tử tiêu dùng, công nghệ mạng kết nối các hộ gia đình. Con người không cần 

robot để giúp đỡ mình. Robotics tiếp tục đối mặt với việc tìm kiếm đủ các ứng 

dụng khả thi để duy trì một ngành công nghiệp đang phát triển. Sự quan tâm, 

chú ý trong cấp vốn cho NC&PT giảm đi và các công ty hàng đầu lần lượt từ 

bỏ NC&PT robotics. Các tiêu chuẩn quốc tế không được phát triển. Dù có một 

số thay đổi tích cực diễn ra trong ngành công nghiệp robotics phi công nghiệp, 

tuy nhiên nhìn chung cấu trúc của ngành công nghiệp vẫn không thay đổi, với 

các công ty chính sản xuất các sản phẩm đặc thù liên quan tới robot trong giải 

trí, vận tải, gia đình và quốc phòng. Các sản phẩm này dành cho phân khúc thị 

trường nhỏ. Ngành cơ khí chế tạo chi phí thấp là chìa khoá sự tăng trưởng được 

tiếp tục.  

Kịch bản 4: Thế giới tự chủ 

Trong kịch này, có nhiều tiến bộ lớn diễn ra trong các công nghệ then chốt 

liên quan tới robotics. Đặc biệt, sự phát triển của các công nghệ máy tính tiên 

tiến và hoàn thiện NC&PT về robotics - nhận thức cho phép một sự chuyển 

biến lớn trong lĩnh vực robotics thông minh. Mặc dù các robot thông minh tiên 

tiến vẫn còn quá đắt đối với đa số, nhưng các robot bắt đầu được sử dụng cho 

một số ứng dụng then chốt. Tại Nhật Bản, nhiều robot được sử dụng cho chăm 

sóc người già và các robot có thể thực hiện nhiều công việc có tính chất lặp đi 

lặp lại hoặc các việc khó. Bên cạnh đó, các tiến bộ này đều nhận được sự quan 

tâm lớn và chuyển giao công nghệ cho các ứng dụng khác trở nên phổ biến. 

Vào năm 2020, ngay cả một robot giải trí đơn giản cũng có thể thực hiện được 

một số nhiệm vụ tại gia giúp con người (như an ninh và dọn dẹp). Điều quan 

trọng là robot khi đó trở thành một cái gì đó “phải có” đối với nhiều người. Lúc 

này sẽ nổi lên một ngành công nghiệp robotics - tiêu dùng thực sự. Ngoài ra, 

các công nghệ khác cũng được hưởng lợi từ các tiến bộ của công nghệ robotics, 
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chẳng hạn xe cộ hoàn toàn tự động là “chuyện bình thường”.   

6. Internet vạn vật 

Thuật ngữ Internet vạn vật (Internet of Things-IoT) được nêu ra bởi một 

thành viên của cộng đồng phát triển công nghệ RFID (Nhận dạng tần số sóng 

vô tuyến - Radio Frequency Identification) vào năm 2000, ám chỉ khả năng 

khám phá, khai thác thông tin về đồ vật được gắn nhãn theo công nghệ RFID 

thông qua một địa chỉ Internet hoặc vào cơ sở dữ liệu ứng với RFID. Internet 

vạn vật thể hiện một ý tưởng chung về các đồ vật, nhất là các đồ vật thông 

thường hàng ngày, mà người ta có thể đọc được nó, nhận ra được nó, định vị và 

xác định địa chỉ của nó hoặc kiểm soát được nó thông qua Internet, qua công 

nghệ RFID, mạng LAN hoặc các phương tiện khác. Những đồ vật hàng ngày 

này không chỉ là các thiết bị điện tử mà cả những đồ thông thường như thực 

phẩm, quần áo, vật liệu kể cả những đường ranh giới, các công trình nhà ở. 

Trong công nghệ Internet vạn vật, bản chất của sự kết nối vẫn còn thông 

qua giao thức Internet, nhưng bên cạnh đó người ta cũng muốn nhấn mạnh tới 

công nghệ kết nối RFID. Internet vạn vật không thể tách rời các mạng cảm 

biến giám sát đồ vật. Cả các đồ vật hàng ngày được kết nối và các mạng cảm 

biến đều cần những tiến bộ công nghệ để hướng đến vi tiểu hoá, giao tiếp 

không dây và tiêu thụ năng lượng hiệu quả. Hai phương thức kết nối của 

Internet vạn vật: đồ vật-với-người (thing-to-person) và ngược lại là giao tiếp 

dựa trên một số công nghệ cho phép con người tương tác với đồ vật và ngược 

lại, gồm cả truy cập từ xa tới đồ vật; đồ vật với đồ vật (thing-to-thing) là giao 

tiếp dựa trên một số công nghệ cho phép các đồ vật hàng ngày và các cơ sở hạ 

tầng tương tác mà không cần thông qua con người. Các đồ vật có thể theo dõi, 

kiểm tra đồ vật khác, báo cho con người nếu cần. Giao tiếp máy với máy là 

một phần trong giao tiếp đồ vật với đồ vật, nhưng nó là giao tiếp trong hệ 

thống công nghệ thông tin diện rộng và có thể không phải là “các đồ vật hàng 

ngày”. Các đồ vật chứa bộ cảm biến có thể kết nối với các đồ vật khác và có 

thể được kiểm soát bởi con người hoặc máy. 

Các cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ không lường hết được các vấn đề 

trong tương lai khi Internet hiện diện trong mọi đồ vật hàng ngày, như vật gói 

thức ăn, đồ nội thất, giấy văn phòng. Những cơ hội và rủi ro trong tương lai sẽ 

lớn hơn khi mà con người điều khiển, kiểm soát và định vị mọi thứ từ xa. 
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Những nhu cầu thường ngày kết hợp với những tiến bộ công nghệ có thể dẫn 

tới sự phổ biến rộng rãi của cái gọi là “Internet vạn vật” mà đóng góp của nó 

cho sự phát triển kinh tế Mỹ được ví như Internet ngày nay. Khi mọi đồ vật đều 

ẩn chứa những rủi ro an ninh thông tin, thì “Internet vạn vật” có thể càng làm 

gia tăng những rủi ro này so với Internet hiện nay tạo ra.  

Ứng dụng chủ yếu 

Thương mại hoá và ứng dụng của các tổ chức chính phủ là yếu tố cơ bản 

cho tiến bộ và phát triển của Internet vạn vật. Ứng dụng then chốt đầu tiên là 

của các nhà bán lẻ, các đại siêu thị và các công ty hậu cần. Các ứng dụng RFID 

phụ thuộc mạnh vào các nhà bán lẻ, các công ty hậu cần, bao gói và vận tải 

hàng hoá. RFID là một phương pháp nhận dạng tự động dựa trên việc lưu trữ 

dữ liệu từ xa sử dụng thiết bị thẻ RFID và một đầu đọc RFID. Công nghệ RFID 

lại mở ra một hướng phát triển mới đó chính là Wi-Fi RFID, sử dụng những 

thẻ RFID lớn hơn với lượng pin mạnh hơn nhưng lại đắt tiền hơn có thể được 

nhận dạng từ những khoảng cách lớn hơn mở ra một hướng ứng dụng mới từ 

việc quản lý container ở cảng đến quản lý căn cước sinh viên của hệ thống an 

ninh trong các trường đại học. 

Thẻ RFID được đưa vào sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực như: quản lý đối 

tượng, quản lý nhân sự, quản lý hàng hóa bán lẻ trong siêu thị, nghiên cứu 

động thực vật học, quản lý hàng hóa trong xí nghiệp hay nhà kho, quản lý xe 

cộ qua trạm thu phí, làm thẻ hộ chiếu. Thí dụ, bạn vào trong một siêu thị để 

mua đồ, mọi hàng hóa đều được gắn với một thẻ RFID, một đầu đọc RFID sẽ 

ghi lại mọi thông tin về giá sản phẩm bạn mua khi bạn đi qua quầy thu ngân chỉ 

trong tích tắc. Như vậy, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tâm lý 

thoải mái, thay vì việc đứng hàng giờ chờ thanh toán. Sở dĩ nhanh như vậy vì 

về tốc độ, máy đọc xử lý từ 50-2000 thẻ RFID trong một giây, nhanh gấp 40-

1600 lần so với việc quét mã vạch. Kích cỡ của thẻ cũng rất nhỏ. Ví dụ: thẻ sử 

dụng trong sản phẩm quần áo của hãng Benetton còn bé hơn hạt gạo.  

Năm 2010, số thẻ RFID được sản xuất ra trên phạm vi toàn cầu gấp 25 lần 

sản lượng của năm 2005, hàng chục tỷ thẻ. Tổng thị phần có thể sẽ rất lớn 

tương đương với 14 tỉ USD vào năm 2011. Và vì thế chi phí cho mỗi thẻ sẽ 

giảm xuống và các hướng phát triển mới sẽ xuất hiện ở khắp mọi nơi bao gồm 

cả khu vực tư doanh lẫn quốc doanh. 

Một số tổ chức, hãng tư vấn nổi tiếng thế giới như Gartner Dataquest, 
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Market Research,... đã nghiên cứu và khuyến cáo các công ty ở mọi quy mô 

khác nhau nên ứng dụng các giải pháp nhận dạng không dây, trong đó RFID là 

một trong số các công nghệ mới. Các chuyên gia cho rằng những hệ thống 

nhận dạng dữ liệu tự động không dây như RFID hoàn toàn có thể giảm thiểu 

các sai sót về địa điểm, dây chuyền cung ứng và đánh cắp sản phẩm lên tới 

90%, gia tăng hiệu suất từ 12 đến 15% và giảm thời gian kiểm kê kho từ 35 tới 

40%, qua đó tạo dựng được một lợi thế cạnh tranh rõ nét.  

Các tên tuổi lớn trên thế giới trong ngành kinh doanh bán lẻ đã bắt đầu 

chuyển sang dùng RFID. Wal-Mart - tập đoàn kinh doanh bán lẻ hàng đầu của 

Mỹ - đi tiên phong khi yêu cầu 100 nhà cung cấp phải gắn thẻ trên các thùng, 

palét (đế hàng) khi giao hàng cho hãng vào tháng 1/2005. Kế hoạch mà Wal-

Mart công bố tháng 11/2003 đã khiến tất cả các hãng bán lẻ, nhà cung cấp trên 

toàn cầu phải suy nghĩ nghiêm túc về RFID. Các đối thủ cạnh tranh của Wal-

Mart nhanh chóng nhận thấy nên áp dụng theo, bởi họ cũng lấy hàng từ các nhà 

cung cấp của Wal-Mart. Home Depot-công ty bán lẻ lớn thứ hai của Mỹ - đang 

thử nghiệm ứng dụng RFID tại các cửa hàng ở Boston và nếu kết quả khả 

quan, hãng sẽ dán thẻ thông minh lên tất cả 50.000 loại sản phẩm bán ra. 

Gillette cũng đã đặt hàng 500 triệu thẻ gắn với sản phẩm dao cạo râu. Công ty 

Metro AG (Đức) thì khai trương một “Siêu thị của tương lai”, trong đó sử dụng 

RFID. Thẻ được gắn trên các kiện, palét đựng hàng và cho các sản phẩm cụ thể 

như sách, dầu gội đầu, đĩa CD... Các hãng bán lẻ lớn khác như Carrefour, 

Marks & Spencer cũng đang tiến hành những thử nghiệm riêng. Cuộc cách 

mạng RFID đã bắt đầu. Nhưng nhìn chung, ứng dụng công nghệ này trong bán 

lẻ mới chỉ dừng ở mức kiện, palét. Nói cách khác, công nghệ mã vạch chưa thể 

biến mất ngay trong vài năm tới, do chi phí đầu tư mặc dù sẽ giảm đáng kể 

nhưng vẫn khá tốn kém.  

Ứng dụng tiếp theo là quản lý sản phẩm. Các nhà quản lý sản phẩm 

thường lo ngại vấn đề marketing sản phẩm và duy trì các đại lý. Công nghệ 

Internet vạn vật hứa hẹn là công cụ then chốt cho các nhà quản lý sản phẩm, 

bởi nhờ nó họ có thể đạt được nhiều mục tiêu: tạo khác biệt với đối thủ cạnh 

tranh (hoặc theo sát các đối thủ cạnh tranh đã sử dụng Internet vạn vật); tạo ra 

các kênh mới cho marketing và những cách mới để khuyến khích khác hàng; 

theo sát việc sử dụng sản phẩm, cập nhật tính năng sản phẩm qua khách hàng; 

hỗ trợ đắc lực các dịch vụ bảo hành, sửa chữa. Các công ty sẽ tiết kiệm đáng kể 

chi phí nhân lực và thời gian để kiểm kê hàng khi dùng RFID. Một máy đọc 
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thẻ có thể đọc mã EPC của tất cả các kiện hàng trong kho mà không cần dịch 

chuyển hàng, kiểm kê, tìm mã vạch rồi quét mã vạch như trước kia. Có thể 

nắm thông tin kiện hàng tại bất cứ thời điểm nào mà không cần nhân viên tìm 

kiếm và quét mã vạch của hàng trong kho. Khi hàng hóa thất lạc, chúng ta biết 

chính xác đó là kiện hàng nào, hàng gì bởi mỗi kiện đều có mã số điện tử riêng. 

Đặt máy đọc dọc địa điểm hàng đến, đi còn giúp nhà quản lý nắm thông tin 

trước để chuẩn bị tốt giấy báo, chứng nhận hàng đến hoặc đã giao.  

Theo dõi, giám sát cũng là ứng dụng quan trọng của Internet vạn vật. Lĩnh 

vực này hứa hẹn tiềm năng ứng dụng lớn với sự xuất hiện của các mạng cảm 

biến được triển khai tại các hải cảng, sân bay, nhà ga, đường biên giới hay tại 

các tru sở, công ty... Internet vạn vật có thể tạo ra những “hàng rào ảo” thay thế 

những hàng rào đội quân giám sát tốn kém. 

Ngoài ra, Internet vạn vật còn được ứng dụng để giúp tạo ra những toà nhà 

thông minh, toà nhà “xanh”. Công nghệ Internet vạn vật có thể giúp các toà 

nhà giảm đáng kể tiêu thụ năng lượng, tạo sự tiện lợi và nâng cao an ninh với 

các hệ thống cảnh báo được kết nối với điện thoại hoặc máy tính.  

Ứng dụng khác cũng khá tiềm năng của Internet vạn vật liên quan đến 

viễn tin (telematics) - được ghép từ TELEcommunication (viễn thông) và 

inforMATICS (information technology - công nghệ thông tin). Sự kết hợp này 

nhằm xây dựng các hệ thống tin học có phạm vi lớn, bao gồm nhiều trung tâm 

máy tính được nối với nhau bởi mạng truyền thông tin dữ liệu. Viễn tin bao 

gồm nhiều thiết bị kết nối, như hệ thống điện tử, các hệ thống chẩn đoán, an 

ninh, kiểm soát và liên lạc, điện tử giải trí, hỗ trợ lái xe, nâng cao hiệu quả 

năng lượng và nhiều công nghệ liên kết khác. Chẳng hạn, khi viễn tin được 

trang bị cho xe hơi, người lái có thể đón nhận những thông tin nóng hổi về tình 

hình thời sự quốc tế, theo dõi các bản tin thời tiết, cập nhật giá cả thị trường 

chứng khoán hay thậm chí là tin tức về lộ trình phía trước. Sự kết hợp của 

nhiều thiết bị, hệ thống điện tử giúp kết nối chiếc xe với mạng thông tin ngày 

nay. Những hệ thống như OnStar của General Motors và Bluetooth của 

Chrysler là hai ví dụ về sự tương tác của liên lạc viễn thông với người sử dụng 

xe hơi. Chỉ cần nhấn vào nút điều khiển OnStar, người lái đã được kết nối tới 

một trung tâm điều khiển thông qua hệ thống điện thoại của xe, từ đó người lái 

sẽ nhận được các chỉ dẫn về hành trình trên bản đồ, có thể tìm chính xác địa chỉ 

của một tòa nhà cần đến, hay thậm chí đặt vé cho một trận đấu bóng đá sắp 
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diễn ra. Tiện lợi hơn nữa, người lái chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói và hệ thống 

sẽ gửi yêu cầu tới trung tâm. Các câu trả lời cũng sẽ được phát qua hệ thống 

loa của xe hơi. OnStar còn giúp tìm kiếm chiếc xe bị đánh cắp hay mở cửa xe 

nếu như để quên chìa khóa bên trong. Ngoài ra, khi gặp tai nạn, túi khí an toàn 

được kích hoạt, hệ thống sẽ tự động thông báo tới trung tâm cứu trợ nhờ thiết 

bị định vị vệ tinh GPS. Nhân viên cứu trợ sẽ lập tức liên lạc với bạn và tiến 

hành trợ giúp khẩn cấp khi không có hồi đáp. Personal Calling là một trong 

những khả năng mới nhất của OnStar. Người lái có thể đăng ký một số điện 

thoại cá nhân trên xe và nhận cuộc gọi ngay cả khi đang tham gia giao thông. 

Nó tiện lợi hơn rất nhiều so với một điện thoại di động nhờ điều khiển bằng 

giọng nói (không làm phân tán khả năng quan sát của lái xe), tín hiệu cũng 

mạnh hơn nhờ có ănten. 

Các cụm yếu tố liên quan đến Internet vạn vật 

Những tiến bộ trong các công nghệ sau đây sẽ đóng góp vào sự phát triển 

của Internet vạn vật: 

- Giao diện máy với máy và các giao thức liên lạc điện tử trên một mạng 

lưới; 

- Vi kiểm soát: là các chip máy tính được tạo ra để gắn vào đồ vật; 

- Liên lạc không dây phổ biến tại các nƣớc phát triển. Nhiều công nghệ 

liên lạc không dây khác nhau có tiềm năng lớn đa dạng hoá các kênh liên lạc 

trong Internet vạn vật. 

- Công nghệ RFID: các máy đọc RFID hiện nay cũng có thể xác định được 

nhiều đồ vật. Sự ra đời của thẻ RFID là một ý tưởng độc đáo: Thẻ RFID có thể 

thay thế cho các mã vạch trên các sản phẩm có bán tại các siêu thị bán lẻ và 

thay thế công nghệ tìm dấu vết bằng những máy phát radio nhỏ và không đắt 

tiền. Thông tin có thể được truyền qua những khoảng cách nhỏ mà không cần 

một tiếp xúc vật lý nào cả. Đó là những gì mà RFID có thể mang tới.  

- Các công nghệ thu năng lƣợng từ môi trƣờng dù rất nhỏ: NC&PT thu 

năng lượng hiện nay tập trung vào những biến đổi ngẫu nhiên nhiệt độ, âm 

thanh và rung động xung quanh, tần số radio xung quanh. Các bộ chuyển đổi 

hay máy biến năng thu năng lượng để sinh ra điện vận hành bộ vi kiểm soát, bộ 

cảm biến và các giao diện mạng. Về mặt kỹ thuật, các máy biến năng không 

chỉ phản ứng với các nguồn ngẫu nhiên mà còn truyền phát năng lượng có chủ 

đích, thông qua tần số sóng radio và các kênh âm học khác.  
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- Các bộ cảm biến: dò tìm những thuộc tính đang thay đổi trong môi 

trường và báo về một hệ thống; các mạng cảm biến nhằm khai thác những lợi 

ích nhờ cảm biến ở nhiều nơi. Các bộ cảm biến là một dạng máy biến năng có 

thể tạo ra một lượng năng lượng rất nhỏ để truyền thông tin. Các điều kiện âm 

thanh, ánh sáng, không khí, các dao động và các tín hiệu môi trường khác là 

những thứ mà các nhà thiết kế chế tạo đều có thể khai thác.  

- Các bộ dẫn động dò tìm các tín hiệu đến và phản ứng bằng cách thay đổi 

cái gì đó trong môi trường.  

- Công nghệ định vị, nhƣ định vị toàn cầu (GPS) giúp người và máy tìm 

mọi thứ và xác định môi trường xung quanh. Công nghệ GPS hiện có mặt ở 

hầu hết các sản phẩm như: hệ thống dẫn đường trên ô tô, điện thoại, các thiết bị 

hỗ trợ cá nhân cầm tay.... GPS không chỉ để dẫn đường mà nó còn có thể dùng 

để lấy thời gian một cách chính xác. Mỗi vệ tinh GPS có nhiều đồng hồ nguyên 

tử và thời gian được gửi kèm với tín hiệu chúng gửi đi. Với sự hỗ trợ từ các tín 

hiệu, một thiết bị nhận tín hiệu GPS có thể xác định thời gian hiện tại trong 

1/100 tỉ giây. Những tín hiệu này được sử dụng để đồng bộ thời gian trên điện 

thoại cầm tay. Hệ thống được tiếp tục nâng cấp và những vệ tinh mới được bổ 

xung. Điều này đồng nghĩa với tính chính xác sẽ tăng lên và hệ thống sẽ trở 

nên hữu ích hơn. 

- Phần mềm: Sự phát triển của Internet vạn vật sẽ dựa nhiều vào năng lực 

phần mềm. Không có khung lý thuyết nào giới hạn sự phát triển của phần 

mềm. 

Các vấn đề quyết định sự phát triển của Internet vạn vật 

- Hậu cần và dây chuyền cung ứng hỗ trợ: các doanh nghiệp lớn đang ứng 

dụng công nghệ RFID để tối ưu hoá các dây chuyền cung ứng. Tốc độ và quy 

mô của việc ứng dụng này là rất quan trọng và đi kèm với nó là sự phát triển cơ 

sở hạ tầng liên quan, đặc biệt là Internet.  

- Chống hàng giả và trộm cắp: lợi ích của các công ty chống hàng giả sẽ 

khiến họ ứng dụng công nghệ RFID trên các công-ten-nơ, trên các kiện hàng 

hoặc trên từng sản phẩm. Các công ty dược cũng có thể áp dụng công nghệ này 

bằng việc dán RFID trên các sản phẩm của họ. Công nghệ RFID cũng giúp cá 

nhân và tổ chức tránh được việc mất cắp hay gian lận. 

- An toàn thực phẩm và cạnh tranh: lợi ích của người dân về thực phẩm an 

toàn mà họ sử dụng có thể khiến gia tăng việc ứng dụng nhãn thực phẩm RFID. 
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- Công nghệ RFID ở cấp độ từng sản phẩm: doanh nghiệp có tác động 

mạnh nhất tới việc triển khai RFID trên từng sản phẩm, họ quyết định ở đâu và 

khi nào áp dụng RFID trên mỗi sản phẩm của họ và nếu mọi doanh nghiệp lớn 

đều cùng triển khai thì thị trường cho các thiết bị của công nghệ này sẽ phát 

triển rất nhanh. Còn về phía chính phủ, các quyết định chính sách có tác động 

lớn trong việc phổ biến công nghệ RFID. Chẳng hạn, họ có thể ra quy định cho 

các thư viện ứng dụng RFID cho quản lý sách, quản lý thẻ căn cước. Nếu cả 

doanh nghiệp và chính phủ cùng ứng dụng RFID thì công nghệ này sẽ phát 

triển rất nhanh và lợi ích của nó là rất lớn đôi với xã hội.  

- Quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực này chủ yếu liên quan đến công nghệ 

xác định đồ vật. Quản lý và các quy định về sáng chế có tác động lớn tới sự 

phát triển của Internet vạn vật, chẳng hạn nếu nó khuyến khích được các nhà 

đầu tư thì công nghệ sẽ nhanh chóng được phổ biến.   

- Các chuẩn: sự phát triển tốt đẹp của Internet vạn vật đòi hỏi sự đồng 

thuận về các tiêu chuẩn kết nối, giao thức, cấu trúc dữ liệu…  

- Hợp tác doanh nghiệp: việc ứng dụng Internet vạn vật đòi hỏi năng lực 

của doanh nghiệp, đặc biệt là trong hợp tác với các doanh nghiệp khác. Khi mà 

tinh thần cạnh tranh là then chốt cho đổi mới và giảm chi phí, thì cũng có nhiều 

trường hợp một số công ty tìm cách ngự trị một thị trường bằng cách sở hữu 

những công nghệ (chẳng hạn như iPod của Apple là ví dụ điển hình). Việc sở 

hữu riêng công nghệ có thể khuyến khích đổi mới, nhưng cũng có thể làm cản 

trở sự phát triển của Internet vạn vật, do vậy việc hợp tác kinh doanh có thể 

giải quyết vấn đề này để thúc đẩy Internet vạn vật phát triển nhanh hơn. 

Các công nghệ khác có liên quan 

Một số công nghệ tuy không phải là chủ yếu, nhưng chúng có thể 

giúp mở rộng phạm vi và làm tăng giá trị gia tăng của Internet vạn vật.  

- Công nghệ định vị đồ vật, hệ thống thông tin địa lý (GIS): là một công cụ 

tập hợp những quy trình dựa trên máy tính để lập bản đồ, lưu trữ và thao tác dữ 

liệu địa lý, phân tích các sự vật hiện tượng thực trên trái đất, dự đoán tác động 

và hoạch định chiến lược. GIS là một tập hợp có tổ chức gồm phần cứng, phần 

mềm, cơ sở dữ liệu và con người được thiết kế để thu nhận, lưu trữ, cập nhật, 

thao tác phân tích làm mô hình và hiển thị tất cả các dạng thông tin địa lý có 

quan hệ không gian nhằm giải quyết các vấn đề về quản lý và quy hoạch. 

- Công nghệ sinh trắc học: các hệ thống nhận dạng cá nhân phục vụ các 
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mục đích, như an ninh.  

- Thị giác máy: nhận diện qua hình ảnh, phát hiện các đặc tính của vật. 

- Công nghệ robotics: liên kết mọi vật và các mạng cảm biến là những thế 

mạnh của robot tương lai, có thể kiểm soát được Internet vạn vật như con 

người. 

Thực tại tăng cường: đó là các hệ thống có thể báo cáo thông tin khi một 

người chuẩn bị tiếp xúc với những người khác, với đồ vật hay chuẩn bị đặt 

chân tới một địa điểm. Những thông tin này có thể được cung cấp qua điện 

thoại di động, qua các phương tiện di động của người dùng… 

Hiện diện trực tiếp từ xa và tự điều chỉnh: những người ở khoảng cách xa 

có thể truy cập những thông tin đã được tập hợp bởi một phương tiện và có thể 

kiểm soát các hành động của các đồ vật ở xa. Theo thời gian, các đồ vật ở xa có 

thể đa dạng hoá chức năng dưới sự kiểm soát của con người thông qua máy 

kiểm soát nếu cần.  

Các giao diện người dùng hữu hình: người dùng có thể kiểm soát công 

nghệ theo nhiều cách như thông qua lời nói, cử chỉ, thay vì chỉ với một số cách 

đơn giản hiện nay như dùng chuột, bàn phím. 

- Công nghệ sạch: nhằm xử lý vấn đề rác thải điện tử ngày càng gia tăng 

trong xã hội điện tử, chẳng hạn xư lý hàng tỷ nhãn RFID. 

Các mốc định hƣớng phát triển  

- Từ 2007-2009: Các chuỗi bán lẻ lớn ở Mỹ áp dụng công nghệ RFID cho 

các palét và kiện hàng; 

- Năm 2010: Các chuỗi bán lẻ lớn ở Mỹ bắt đầu triển khai các thẻ RFID 

cho từng sản phẩm giúp người tiêu dùng không phải đợi lâu trước các quầy 

thanh toán tại các siêu thị, các máy đọc thẻ RFID sẽ tự động đọc và tính số tiền 

hàng trong tích tắc. Các nhà cung cấp dịch vụ y tế, các tổ chức lớn và các cơ 

quan chính phủ sử dụng các thẻ RFID để theo dõi, kiểm soát và tìm kiếm các 

văn bản. 

- Từ 2011-2013: Người dùng điện thoại di động có tích hợp máy đọc 

RFID có thể quét mọi thứ và được cung cấp thông tin về giá, tình trạng, nguồn 

gốc, thành phần, cách sử dụng, dịch vụ bảo hành và nhiều thuộc tính khác của 

thiết bị hay sản phẩm nào đó. 

- Từ 2011-2016: Xe cộ được trang bị các hệ thống không dây của công 
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nghệ Internet vạn vật giúp chẩn đoán, báo trước để gia tăng các tiện ích cho 

người dùng, đảm bảo an toàn tối đa, giảm chi phí năng lượng. 

- Năm 2017: Công nghệ định vị mọi nơi được sử dụng đầu tiên và hiệu 

quả tại Mỹ. Nó được sử dụng trước hết là cho người dùng điện thoại di động kể 

cả khi ở trong nhà. 

- Từ năm 2018-2019: các nhà chế tạo phân phối sản phẩm không lo mất và 

thiếu hụt nhờ được trang bị công nghệ định vị mọi nơi có hỗ trợ Internet không 

dây. 

- Năm 2020: Mọi liên lạc di động hàng ngày được thực hiện qua băng 

thông rộng, nhiều phương thức liên lạc như người - với - người trước đây trở 

nên lạc hậu và thay vào đó là các phương thức liên lạc người - với - vật và vật - 

với - vật. 

- Từ 2020-2025: là giai đoạn đổi mới, tăng trưởng, nhiều cơ hội cho người 

sử dụng và nhà cung cấp. Mọi thứ hàng ngày được kết nối, các nhu cầu mới nổi 

lên. Chẳng hạn các tổ chức có thể tạo ra các mạng cảm biến đặc biệt bằng cách 

kết hợp các dữ liệu từ các nguồn và thiết bị rời rạc.   

Các kịch bản tƣơng lai 

Khi xem xét hàng loạt các khả năng về tình trạng của Internet vạn vật vào 

năm 2025, các nhà phân tích nhận thấy có một số vấn đề chưa được giải quyết, 

tập trung vào hai trục hướng chính là: thời gian phát triển và mức độ thâm 

nhập. 

Về mặt “thời gian”, do Internet và điện thoại di động tăng trưởng nhanh 

sau giai đoạn ươm tạo, nên Internet vạn vật có thể nổi lên tương đối nhanh nếu 

có ưu thế về các điều kiện chính sách thuận lợi, tiến bộ công nghệ và hợp tác 

kinh doanh. Hoặc cũng có thể Internet vạn vật phát triển chậm hơn nếu các 

điều kiện này ít thuận lợi hơn.  

Về mặt “mức độ thâm nhập”, do Internet và điện thoại di động thâm nhập 

sâu và phổ biến tại các quốc gia phát triển, nên Internet vạn vật cũng phổ biến 

trong đời sống hàng ngày tại các nước này, nếu có những điều kiện thuận lợi 

tạo hứng khởi trong công chúng và nhu cầu thị trường lớn. Tuy nhiên, nếu các 

dấu hiệu của cầu này không thành hiện thực, chẳng hạn nếu công chúng nhận 

thấy rằng chi phí, những bất lợi và rủi ro lớn hơn những lợi ích mà họ có thể 

được hưởng, thì Internet vạn vật cũng chỉ giới hạn ở một số khu vực công 
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nghiệp, thương mại và nhà nước.  

Dựa trên hai trục hướng chính này, có 4 kịch bản được đưa ra bao quát các 

khả năng có thể diễn ra như thế nào từ nay tới năm 2025.  

Kịch bản 1: Chóng tàn 

Trong kịch bản này, Internet vạn vật phát triển nhanh nhưng theo cách bị 

hạn chế, và thất bại trong duy trì đà phát triển của nó. Mặc dù những tác động 

trở nên khá lớn trong các lĩnh vực ứng dụng đặc thù (tự động hoá công nghiệp, 

chăm sóc sức khoẻ và an ninh), nhưng Internet vạn vật không thực hiện được 

đầy đủ những hứa hẹn là trở nên thâm nhập và hiện hữu khắp mọi nơi (và như 

vậy là tầm quan trọng của nó bị hạn chế đối với mọi phong cách sống mới, đối 

với các hoạt động kinh doanh và sự định hướng của chính phủ). Trong trường 

hợp này, hy vọng về công nghệ được hiện diện ở mọi nơi sẽ không trở thành 

hiện thực khi mà những lo ngại từ phía quân đội về các rủi ro của khủng bố. 

Kịch bản 2: Chậm nhưng chắc  

Trong kịch bản này, Internet vạn vật trở nên tràn ngập khắp mọi nơi, 

nhưng phải đợi tới năm 2035 hoặc muộn hơn. Các kết quả mà nó tạo ra cũng 

gần giống với kịch bản “Tương tác xung quanh”, nhưng có sự khác nhau ở 

những tiểu tiết. Sự phát triển tương đối chậm của công nghệ tạo thêm thời gian 

cho doanh nghiệp và Chính phủ trong việc nghiên cứu sự phát triển, làm giảm 

bớt những rủi ro lớn nhất. Nhiều rủi ro vẫn còn, nhưng mức độ phức tạp cao 

của công nghệ năm 2025 khiến Internet vạn vật trở nên khó bị tin tặc hay 

những kẻ thù khác tấn công hơn.      

Kịch bản 3: Các khu vực hẹp được kết nối 

Trong kịch bản này, Internet vạn vật có thể vượt qua những rào cản và sự 

khác biệt để bao trùm hàng loạt các hướng ứng dụng và hứa hẹn sự thu hồi vốn 

đầu tư nhanh. Cầu tăng nhưng không diễn ra việc giảm mạnh chi phí theo diễn 

tiến, các tiến bộ công nghệ cũng khiêm tốn và một số vấn đề cũng không được 

giải quyết. Các ngành công nghiệp tỏ ra không sẵn lòng hợp tác đầy đủ. Các 

chính sách thể hiện sự thờ ơ đối với những lợi thế tiềm ẩn hoặc đối xử phân 

biệt với đổi mới và coi trọng các lợi ích cũ. Thậm chí năm 2025, về mặt công 

nghệ vẫn có những giới hạn, chẳng hạn nhiều đồ vật tiêu dùng cá nhân không 

có các gói thiết bị công nghệ RFID. Nhưng dù sao, đổi mới vẫn kích thích việc 

ứng dụng các mạng cảm biến và kết nối mọi đồ vật, đặc biệt là trong các lĩnh 

vực an ninh, cung ứng hậu cần, chăm sóc sức khỏe, quản lý tài liệu, quản lý 
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sáng chế, tự động hoá trong công nghiệp và robotics. Ban đầu chỉ các thiết bị 

phổ biến hàng ngày ở công sở và các thiết bị trong các hoạt động quân sự, còn 

các thiết bị trong đời sống ở gia đình hàng ngày có thể sau này mới được áp 

dụng việc kết nối này. Tương tự như vậy các mạng lưới cảm biến cũng có hiện 

diện tại các công sở và địa điểm công cộng. Các mạng lưới cảm biến và các đồ 

vật hàng ngày được kết nối tạo ra giá trị đáng kể đối với nền kinh tế và năng 

lực đáng kể đối với các tổ chức quân sự, tuy nhiên nó cũng tạo ra những mảnh 

đất mới đối với bọn tội phạm.  

Kịch bản 4: Tương tác xung quanh 

Trong kịch bản này, Internet vạn vật gia tăng và nhanh chóng phổ biến 

rộng, nhờ tiến bộ công nghệ, hợp tác kinh doanh và các chính sách tạo thuận 

lợi cho đổi mới. Cầu tăng mạnh trong nhiều lĩnh vực chính của nền kinh tế, sự 

kỳ diệu của công nghệ được kết hợp với sự phát triển doanh nghiệp thúc đẩy ao 

ước của người dân có được các ứng dụng thay thế sức lao động, sự nhàm chán 

và làm mờ đi ranh giới giữa làm việc, vui chơi và giao thiệp. Các mạng lưới 

cảm biến và mọi đồ vật được kết nối trở nên phổ biến tại công sở, các địa điểm 

công cộng và hộ gia đình. Các sáng kiến chiến lược đảm bảo rằng Mỹ vẫn duy 

trì những lợi thế quân sự và kinh tế dài hạn. Tuy nhiên, những lợi ích lại đi 

kèm với những rủi ro, như tin tặc tấn công với các phần mềm gián điệp được 

cài làm sai lệch hoặc hư hại các thiết bị hàng này được kết nối. Các mạng cảm 

biến có thể trở thành các kênh cho tin tặc và các kẻ thù tấn công.   
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KẾT LUẬN 

 

Khoa học và công nghệ toàn cầu đang đứng trước những thánh thức to 

lớn. Trước mắt là khắc phục những hậu quả của suy thoái kinh tế vừa qua, đảm 

bảo cho sự phát triển chắc chắn và bền vững của kinh tế, sau đó là phải đối phó 

với những vấn đề mang tính toàn cầu, mọi hy vọng dường như được hướng vào 

năng lực đổi mới sáng tạo. Khủng hoảng kinh tế cũng ảnh hưởng không nhỏ 

đến các hoạt động nghiên cứu và đổi mới.  Tuy nhiên, xu hướng trên toàn cầu 

vẫn là tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, cạnh tranh quốc tế về 

nhân lực NC&PT ngày càng tăng. 

Để nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và đổi mới của mình, các nước 

phát triển đều đặt mục tiêu đưa chi tiêu quốc gia cho NC&PT lên mức 3% 

GDP nhằm theo đuổi phát triển nền kinh tế tri thức. Những nền kinh tế mới nổi 

đang ngày càng có vai trò trong NC&PT thế giới, với sự nổi bật của nhóm 

BRIC gồm (Braxin, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc). Đồng thời các nước đều có 

các chính sách khác nhau nhằm thu hút nhân tài, đặc biệt là các nước phát triển 

như Mỹ, EU. Trong khu vực, Trung Quốc, Hàn Quốc và nhất là Singapo đã có 

nhiều chính sách để lôi kéo những nhà chuyên môn giỏi. Ngoài tài trợ trực tiếp 

cho NC&PT, các nước còn sử dụng nhiều chính sách khuyến khích đầu tư cho 

nghiên cứu và đổi mới, đặc biệt là sử dụng các công cụ thuế. 

Đầu tư vào sáng tạo tri thức và làm cho chúng được phổ biến rộng rãi là 

chìa khóa để tạo ra việc làm có thu nhập cao và tăng năng suất lao động. Các 

nước tiên tiến tìm thấy ở NC&PT và đổi mới lợi thế so sánh lớn nhất của họ. 

Còn các nước chậm phát triển cũng thấy đổi mới là cơ sở để nâng cao sức cạnh 

tranh của mình và chuyển sang các hoạt động kinh tế có giá trị gia tăng cao 

hơn. Một trong những xu thế nổi lên trong thời gian gần đây là quốc tế hóa 

trong nghiên cứu và phát triển, do các vấn đề nghiên cứu quy mô thường vượt 

quá khả năng của một tổ chức hay quốc gia. Khả năng đối phó với những vấn 

đề khẩn cấp đang tăng lên như biến đổi khí hậu, sức khỏe, an ninh lương thực 

và nghèo đói phụ thuộc vào đổi mới mạnh mẽ hơn và những hình thức hợp tác 
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quốc tế mới. 

Nghiên cứu các chính sách và chiến lược của các nước cũng như xu thế 

phát triển khoa học và công nghệ của thế giới có ý nghĩa hết sức quan trọng đối 

với các nước đang công nghiệp hóa nói chung và Việt Nam nói riêng. Mặc dù 

trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến phát triển năng lực 

KH&CN quốc gia, thông qua nhiều chính sách ưu đãi cho NC&PT và đổi mới, 

nhưng KH&CN vẫn chưa thực sự là động lực cho phát triển kinh tế-xã hội. 

Chúng ta cần nắm bắt được những xu thế của thế giới để có thể đưa khoa học 

và công nghệ của nước nhà hội nhập với trào lưu chung của thế giới, góp phần 

vào sự phát triển bền vững của đất nước. 

 



 
  

267 

PHỤ LỤC 1 

CÁC CHỈ SỐ CHỦ YẾU VỀ NC&PT CỦA MỘT SỐ NƯỚC  

Nước Tổng chi tiêu nội địa cho NC&PT (2008) Tổng số 

nhà nghiên 

cứu  tương 

đương toàn 

thời (FTE) 

Triệu 

USD 

(ppp) 

Nguồn cấp (%) Khu vực thực hiện (%) 

Ngành 

công 

nghiệp 

Chính 

phủ 

Ngành 

công 

nghiệp 

Đại học Chính 

phủ 

Ôxtrâylia 15.279,0 58,3 37,3 58,3 25,1 13,7 87.140 

Áo 8.619,4 45,0 39,9 70,6 23,8 5,5 34.377 

Bỉ 7.197,1 61,4 22,2 68,9 21,2 8,6 36.382
 

Canađa 25.050,1 47,5 33,1 54,1 34,9 10,4 139.011
 

CH Séc 3.762,5 52,2 41,3 61,9 16,8 20,9 29.785 

Đan Mạch 5.444,0 61,1 25,3 70,1 26,2 3,2 30.945
 

Phần Lan 6.551,2 68,2 24,1 72,3 19,0 8,7 40.879 

Pháp 42.757,1 50,5 39,4 63,0 19,7 16,1 215.755 

Đức 71.789,0 67,9 27,7 70,0 16,1 13,9 290.853 

Hy Lạp 1.828,4 31,1 46,8 26,9 50,4 21,4 20.817
 

Hungary 1.822,9 43,9 44,4 50,3 23,3 24,2 17.391 

Ai-xơ-len 311,6 50,3 38,8 54,6 25,1 17,8 2.308 

Ai-rơ-len 2.664,2 49,6 32,2 64,9 27,4 7,7 12.669 

Italia 21.859,1 42,0 44,3 50,9 32,6 13,2 96.303 

Nhật Bản 147.800,8 77,7 15,6 77,9 12,6 7,8 709.974 

Hàn Quốc 41.741,6 73,7 24,8 76,2 10,7 11,7 221.928 

Lúcxămbua 660,3 76,3 18,0 81,5 3,0 15,5 2.282 

Mexico 5.567,5 45,1 50,2 47,4 26,1 25,2 37.930 

Hà Lan 11.017,8 51,1 36,2 56,5 30,6 12,9 51.052 

Niu Zilân 1.383,7 40,1 42,7 42,7 30,0 27,3 18.300 
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Nauy 4.497,2 45,3 44,9 53,8 31,5 14,6 26.062 

Ba Lan 4.078,9 30,5 59,8 30,9 33,6 35,3 61.831 

Bồ Đào Nha 3.719,0 47,0 44,6 50,0 33,6 7,7 40.563 

CH 

Slôvakia 

561,0 34,7 52,3 42,9 24,3 32,8 12.587 

Tây Ban 

Nha 

19.547,4 45,5 43,7 54,9 26,7 18,2 130.986 

Thụy Điển 12.900,6 64,0 22,2 74,1 21,3 4,4 48.220 

Thụy Sĩ 7.474,3 69,7 22,7 73,7 22,9 1,1 25.400 

Thổ Nhĩ Kỳ 6.830,0 48,4 47,1 41,3 48,2 10,6 49.668 

Anh 41.447,6 47,2 29,5 64,2 25,2 8,3 261.406 

Mỹ 398.086,0 67,3 27,0 72,6 12,9 10,6 1.425.550 

EU27 263.581,6 54,9 33,6 63,3 22,6 12,9 1.448.354 

Toàn OECD 889.931,5 64,2 28,1 69,6 17,0 10,9 4.072.240 

Áchentina 2.656,2 29,3 67,5 30,3 28,8 38,9 38.681 

Trung Quốc 102.331,2 70,4 24,6 72,3 8,5 19,2 1.423.381 

Israel 9.921,0 77,2 15,9 80,8 11,9 4,4 … 

Rumani 1.789,5 23,3 70,1 30,0 28,9 41,0 19.394 

LB Nga 23.408,1 28,7 64,7 62,9 6,7 30,0 451.213 

Singapo 5.814,4 59,8 34,9 66,8 21,0 2.656,2 27.301 

Slovenia 935,5 62,8 31,3 64,6 13,4 21,9 7.032 

Nam Phi 4.100,9 44,8 40,4 55,9 20,0 22,8 18.573 

Đài Loan 18.275,3 68,8 29,9 69,1 12,2 18,3 103.455 

Nguồn: Main Science and Technology Indicators, OECD, 2009/2. 
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