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LỜI NÓI ĐẦU 

Khoa học và công nghệ ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với 

tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế quốc dân cũng 

như từng ngành công nghiệp nói riêng. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu 

đang ngày càng phụ thuộc vào khoa học, công nghệ và các tài sản 

dựa trên tri thức. Các nhà hoạch định chính sách ở các nước trên thế 

giới đang nỗ lực thu hút, bồi dưỡng và duy trì nguồn nhân lực chất 

lượng cao và các công ty dựa trên tri thức để thúc đẩy sự thịnh 

vượng của đất nước và gia tăng sự tiếp cận của đất nước tới nền kinh 

tế toàn cầu.  

Trong tình hình suy thoái kinh tế thế giới hiện nay, sự phát triển 

khoa học và công nghệ đang đứng trước những thách thức to lớn. 

Tuy nhiên, chính khoa học, công nghệ và đổi mới đang và sẽ có vai 

trò sống còn trong sự phục hồi lâu dài, bền vững và tương lai tăng 

trưởng của kinh tế thế giới, đưa nền kinh tế toàn cầu tiến vào kỷ 

nguyên tri thức. 

Để hiểu rõ hơn xu thế phát triển và phát huy vai trò của khoa 

học và công nghệ trên thế giới, Cục Thông tin Khoa học và Công 

nghệ Quốc gia trân trọng giới thiệu cuốn sách "Khoa học và công 

nghệ thế giới - chính sách thúc đẩy thương mại hóa". Cuốn sách trình 

bày thực trạng phát triển khoa học và công nghệ của thế giới trong 

những năm vừa qua, đặc biệt tập trung vào các chính sách tăng 

cường khai thác thương mại các kết quả nghiên cứu khoa học được 

nhà nước tài trợ. 

Nội dung cuốn sách được trình bày trong 3 chương: Chương 1 

phản ánh bối cảnh khoa học và công nghệ trong giai đoạn kinh tế suy 

thoái thời gian qua cùng với những xu thế về chính sách, đầu tư và 

nhân lực khoa học và công nghệ; Chương 2 giới thiệu những xu thế 

mới trong kinh tế tri thức thể hiện vai trò đầu tàu của khoa học và 

công nghệ trong nền kinh tế mới dựa vào tri thức. Chương 3 giới 
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thiệu các biện pháp thúc đẩy thương mại hóa các nghiên cứu được 

nhà nước tài trợ của các nước thông qua các chính sách về quyền sở 

hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ. 

Những thông tin được giới thiệu trong cuốn sách này chắc chắn 

sẽ bổ ích đối với các độc giả quan tâm đến các chính sách phát triển 

nhanh, bền vững bằng khoa học và công nghệ trong thời đại hiện 

nay, góp phần vào việc thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị lần 

thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Phát triển khoa 

học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 

nhập quốc tế". 

 
CỤC THÔNG TIN  

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 
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CHƯƠNG 1 

BỐI CẢNH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

 

1.1. BỐI CẢNH KINH TẾ VÀ ĐỔI MỚI 

Khủng hoảng và tăng trưởng GDP 

Thế giới ngày nay đang phải đối mặt với một số thách thức vô cùng 

khắc nghiệt và những hiệu ứng của cuộc suy thoái kinh tế sẽ hiện rõ ở 

mỗi xã hội trong những năm tới. Một phương pháp đo lường truyền 

thống thường được sử dụng để đánh giá phúc lợi của các quốc gia đó, 

chính là tổng sản phẩm quốc nội (GDP)/bình quân đầu người. Năng suất 

lao động giảm sút đã làm xói mòn hiệu suất tăng trưởng từ trước cuộc 

khủng hoảng và dữ liệu từ 2007-2009 cho thấy hiệu ứng của cuộc suy 

thoái thể hiện rõ ở lao động và vốn. Mức tăng trưởng trên diện rộng năm 

2010 báo hiệu khởi đầu của sự phục hồi trên toàn cầu. Tuy nhiên, tốc độ 

của cuộc phục hồi này diễn ra rất khác nhau giữa các nước và tỷ lệ thất 

nghiệp vẫn rất cao ở hầu hết các nước. Tình trạng này buộc các nước 

phải tìm ra những nguồn tăng trưởng mới và bền vững. 

Trong những năm 80 và vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước, 

năng suất lao động tăng ở Nhật Bản nhanh hơn ở Hoa Kỳ, một phần là do 

giờ công lao động/nhân công nhiều hơn. Năng suất lao động ở Hoa Kỳ đã 

tăng trong nửa cuối của những năm 90 lên mức 2,5%, làm xuất hiện một 

khoảng cách mới đáng lưu ý với khu vực châu Âu. Sau năm 2003, xuất 

hiện một đặc điểm nổi bật là xu hướng hội tụ theo chiều đi xuống, vì vậy, 

tới năm 2007 tất cả các khu vực lớn của OECD đều đạt một mức tăng 

trưởng năng suất như nhau là khoảng 1% đến 2%.  

Năm 2008, một khoảng cách mới lại xuất hiện với tăng trưởng năng 

suất ở Hoa Kỳ là 1,1%; trong khi năng suất ở Nhật Bản và khu vực đồng 



9 

tiền chung châu Âu tăng chậm lại rõ rệt do hậu quả của cuộc khủng 

hoảng, sau đó phục hồi trở lại vào năm 2010 ở mức 2,9% và 1,1% tương 

ứng với mỗi khu vực. Năm 2009, sau 20 năm liên tục tồn tại khoảng cách 

ở cả GDP và năng suất lao động so với các nước OECD nằm ở phần trên 

bảng xếp hạng, các nước BRIICS (Braxin, Liên bang Nga, Ấn Độ, In-đô-

nê-xia, Trung Quốc và Nam Phi), đặc biệt là Trung Quốc, đã thể hiện 

một xu hướng tích cực, mặc dù vẫn tồn tại một khoảng cách đáng kể.  

Từ 2008 tới 2009, do hậu quả trực tiếp của cuộc khủng hoảng, 

OECD về tổng thể đã phải gánh chịu thêm 11 triệu người thất nghiệp, 

tương ứng với một mức giảm 2%. Một nửa số người thất nghiệp này là ở 

Hoa Kỳ. Mức tăng 3,2 triệu việc làm ở “Các dịch vụ nhân sự và xã hội, 

cộng đồng” của OECD chỉ phần nào bù đắp được mức giảm 14,2 triệu 

việc làm ở các khu vực khác. Ngành chế tạo là lĩnh vực bị tác động mạnh 

nhất, với các mức giảm mạnh ở tất cả các nước OECD. Lĩnh vực xây 

dựng chịu ảnh hưởng nặng nhất ở Chi-lê, Estonia, Ai-xơ-len, Ai-len, Hy 

Lạp và Tây Ban Nha. Đối với các dịch vụ tài chính và kinh doanh, những 

mức giảm việc làm lớn đặc biệt rõ rệt ở Pháp, Nhật Bản, Hà Lan, Vương 

quốc Anh và Hoa Kỳ. Các lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, khách sạn và vận 

tải ít bị tác động chỉ ở rất ít nước OECD. Đối với nhiều nước OECD, 

những mức giảm việc làm lớn vẫn tiếp tục diễn ra ngay ở năm 2010. Dữ 

liệu có được ở châu Âu cho thấy những nước như Đan Mạch, Estonia, Hy 

lạp, Ai-len và Tây Ban Nha còn phải chịu những mức giảm nữa ngoài 

mức 2% ở năm 2009.   

Những nguồn lực tăng trưởng mới: các tài sản vô hình 

Đổi mới không chỉ sản sinh nhờ đầu tư cho nghiên cứu và phát triển 

(NC&PT). Đổi mới còn đòi hỏi những tài sản bổ sung như phần mềm, 

nguồn nhân lực và các cơ cấu tổ chức thích hợp. Đầu tư vào những tài 

sản vô hình đó đang tăng lên và thậm chí còn vượt đầu tư vào cơ sở vật 

chất (máy móc và thiết bị) ở Phần Lan, Hà Lan, Thuỵ Sỹ, Vương quốc 

Anh và Hoa Kỳ.  

Một hướng nghiên cứu mới cho rằng đầu tư của các công ty vào tài 

sản vô hình đóng góp vào tăng trưởng sản lượng của những công ty này 

không chỉ trong hiện tại mà còn cả trong tương lai. Ở một số nước, ước 
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tính đóng góp của tài sản vô hình vào tăng trưởng của năng suất lao động 

cho thấy những tài sản này tạo nên một phần đáng kể trong mức tăng 

trưởng năng suất đa yếu tố.  

NC&PT và đổi mới trong khủng hoảng 

Chi tiêu cho NC&PT là một khoản đầu tư nhằm vào tri thức, các quy 

trình hay sản phẩm mới với nguồn kinh phí có thể từ chính phủ hoặc 

doanh nghiệp. NC&PT được nhà nước cấp kinh phí nhằm chủ yếu vào 

việc tạo ra những tri thức cơ bản hoặc làm thoả mãn những nhu cầu xã 

hội như y tế hoặc quốc phòng và được cho là không tác động tới năng 

suất theo như những tính toán hiện nay. NC&PT do doanh nghiệp cấp 

kinh phí thông thường hướng vào những quy trình và sản phẩm mới và 

được cho là làm tăng năng suất khi thành công. Nó thường là đồng chu 

kỳ nhẹ, nghĩa là nó chịu tác động bởi chu kỳ kinh tế, do nó chịu tác động 

của những hạn chế tài chính (mức độ khả dụng của tiền mặt làm hạn chế 

chi tiêu NC&PT, do rủi ro cao và tài sản thế chấp nhỏ khiến cho các thị 

trường tài chính cấp kinh phí cho NC&PT một cách miễn cưỡng). Số liệu 

gần đây nhất cho thấy hoạt động đăng ký thương hiệu đã bị ảnh hưởng 

nặng nề bởi cuộc khủng hoảng kinh tế, với mức giảm đáng kể ở việc 

đăng ký các thương hiệu liên quan tới tài chính và bảo hiểm tại Cơ quan 

Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) từ giữa năm 2007. Hoạt động 

đăng ký thương hiệu cho hàng hoá và các dịch vụ khác cũng giảm cùng 

chu kỳ và sau đó tăng lại theo chu kỳ vào đầu năm 2009.  

 

Kinh phí cho đổi mới 

Việc tiếp cận tới nguồn vốn đối với các công ty nhỏ mới và mang 

tính sáng tạo liên quan tới cả nợ và vốn chủ sở hữu. Ngay trước cuộc 

khủng hoảng tài chính gần đây, các ngân hàng rất ngại cấp vốn vay cho 

các công ty nhỏ, mới thành lập. Cuộc khủng hoảng tài chính đã mở rộng 

khoảng cách hiện có giữa tài trợ mồi và cấp kinh phí giai đoạn đầu, do 

các công ty vốn mạo hiểm hướng vào các đầu tư giai đoạn sau, có rủi ro 

thấp hơn. Các nhà đầu tư “thiên thần”1 thường là các doanh nhân hoặc 

                                                 
1 Nhà đầu tư thiên thần là những nhà đầu tư lạc quan, cung cấp cho doanh nhân 
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người kinh doanh từng trải và thành công. Khi  ngày càng có nhiều nhà 

tư bản mạo hiểm chuyển sang cấp vốn giai đoạn sau để giảm rủi ro, thì 

vai trò của cấp vốn thiên thần tăng lên.  

Bối cảnh toàn cầu của các chủ thể NC&PT 

Hoa Kỳ, với gần 400 tỷ USD chi tiêu cho NC&PT riêng trong năm 

2008, là nước thực hiện NC&PT nhiều nhất. Tiếp sau Mỹ là Trung Quốc 

với gần 1/3 giá trị đó (tính theo sức mua tương đương thực tại), rồi đến 

Nhật Bản. Toàn bộ Liên minh châu Âu cộng lại bằng gần 3/4 tổng 

NC&PT của Hoa Kỳ. Các nền kinh tế ngoài OECD giữ một tỷ phần ngày 

càng tăng trong NC&PT thế giới, tính theo cả tổng số các nhà nghiên cứu 

lẫn chi tiêu NC&PT. Ở hầu hết các nền kinh tế, chi phí nhân sự, bao gồm 

chi phí cho các nhà nghiên cứu, chiếm phần lớn nhất trong chi phí 

NC&PT. Điều này giải thích cho mối quan hệ chặt chẽ giữa NC&PT trên 

GDP và số lượng của các nhà nghiên cứu trên tổng số việc làm. Phần Lan 

cho thấy mật độ các nhà nghiên cứu cao nhất ở cả hai chỉ số. Những biến 

số có thể liên quan tới sự khác biệt về mức chi phí của đầu vào NC&PT, 

ví dụ như chi phí của các nhà nghiên cứu, mô hình chuyên môn hoá 

NC&PT và những yêu cầu về chi phí vốn, và năng lực phát triển hạ tầng 

nghiên cứu để sử dụng trong tương lai của một số nước. 

Chuyển hướng trong kết hợp chính sách NC&PT 

Các chính phủ có thể lựa chọn nhiều công cụ khác nhau để thúc đẩy 

NC&PT ở khu vực tư nhân. Họ có thể mua NC&PT từ các công ty, hỗ 

trợ trực tiếp thông qua tài trợ hoặc cho vay, hoặc sử dụng các biện pháp 

ưu đãi tài chính, chẳng hạn như tín dụng hoặc trợ cấp thuế NC&PT. Các 

khoản tài trợ/trợ cấp NC&PT trực tiếp nhằm vào các dự án cụ thể có tiềm 

năng tạo ra những thành quả tác động tới xã hội cao: tín dụng thuế giảm 

chi phí biên của các hoạt động NC&PT và cho phép các công ty tư nhân 

lựa chọn các dự án để tài trợ. Hiện nay, 26/34 nước OECD và một số các 

nền kinh tế không thuộc OECD đã áp dụng ưu đãi thuế NC&PT. Những 

ước tính mới về chi phí của các ưu đãi thuế NC&PT và số liệu về giá trị 

của tài trợ công trực tiếp để hỗ trợ cho NC&PT doanh nghiệp cho thấy 

                                                                                                                        
những khoản tiền đầu tư đầu tiên để biến ý tưởng của họ thành hiện thực. 
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một số nước hỗ trợ phi trực tiếp thay vì trực tiếp (ví dụ như Đan Mạch và 

Bồ Đào Nha) còn các nước khác lại hỗ trợ trực tiếp tương đối nhiều hơn 

(ví dụ Hoa Kỳ và Anh). Trong những năm gần đây, xuất hiện sự chuyển 

đổi chung theo hướng dựa nhiều hơn vào ưu đãi thuế NC&PT. Sự chuyển 

đổi này được thể hiện rõ ở Canađa, Bồ Đào Nha và Bỉ. Một số nước đang 

xem xét việc đưa ra những ưu đãi thuế mới hoặc tăng mức độ hào phóng 

cho các quy định của họ.  

Tăng trưởng và sử dụng Internet 

Internet đã trở thành hạ tầng quan trọng hỗ trợ cho doanh nghiệp, 

người tiêu dùng/người sử dụng và khu vực công. Lĩnh vực này tiếp tục 

đạt mức tăng trưởng đáng kể, từ 72 triệu máy chủ năm 2000 lên trên 730 

triệu máy chủ vào năm 2010. Theo CISCO, lượng truy cập trên Internet 

đã phát triển theo cấp số nhân kể từ 1984 để đạt trên 20.000 Petabyte 

(PB) một tháng vào năm 2010, tăng gấp tám lần so với năm 2005. Tương 

tác trực tuyến lớn hơn và việc sẵn sàng chia sẻ, đóng góp và tạo nên các 

cộng đồng trực tuyến đang làm thay đổi các thói quen sử dụng phương 

tiện truyền thông của người sử dụng Internet, đặc biệt ở các nhóm người 

trẻ tuổi. Có rất nhiều trang mạng xã hội đã xuất hiện trong những năm 

gần đây. Trong đó nổi tiếng nhất là Facebook, MySpace và Twitter, còn 

Orkut là một trong những website được truy cập nhiều nhất ở Ấn Độ và 

Braxin. Tính trung bình, 50% người sử dụng Internet ở các nước OECD 

cho biết có tham gia thực hiện một hoạt động mạng xã hội trong năm 

2010. Các công nghệ Blog, wikis, tagging và các kỹ thuật từ các trang và 

cộng đồng mạng xã hội có thể góp phần thúc đẩy phát triển sản phẩm và 

làm tăng chất lượng của các tương tác giữa người sử dụng và người tiêu 

dùng. Chúng cũng dẫn tới việc tạo ra các dịch vụ và hàng hoá ảo. Tuy 

vậy, vẫn chưa rõ liệu các luật bảo hộ người tiêu dùng có được áp dụng ở 

những môi trường mới này không. Những công dụng mới của Internet 

cũng làm tăng những lo ngại về quyền riêng tư ở các nhóm tiêu dùng và 

những người ủng hộ quyền riêng tư, đặc biệt là về việc thu thập và sử 

dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng và trẻ nhỏ.  

Truy cập băng thông rộng 

Các hộ gia đình và các cá nhân ở nhiều nước OECD hiện đã quen 
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với việc sử dụng các kết nối băng thông rộng (tốc độ cao) tại gia đình. 

Hiện tại, hơn 1/2 số hộ gia đình có truy cập internet băng thông rộng ở 

3/4 các nước OECD. Hàn Quốc đạt tỷ lệ lớn nhất các hộ gia đình có kết 

nối băng thông rộng thông qua máy tính hoặc điện thoại di động (97%). 

Ở các nước OECD, tỷ lệ này dao động từ 21% ở Mêxicô tới 97% ở Hàn 

Quốc, so với mức trung bình của OECD là xấp xỉ 62%.  

Ở mỗi nước OECD, tỷ lệ các doanh nghiệp có truy cập tới băng 

thông rộng vượt quá tỷ lệ của các hộ gia đình. Trên thực tế, mức trung 

bình là doanh nghiệp đạt trên 20 điểm phần trăm cao hơn so với hộ gia 

đình. Với mức 100%, Thuỵ Sỹ đạt tỷ lệ phổ biến cao nhất trong số các 

doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên. Tỷ lệ này là từ 51% ở Mêxicô 

cho tới 100% ở Thuỵ Sỹ.  

Các hạ tầng thông minh 

Thiết bị di động, các kết nối băng thông rộng “luôn bật” và các máy 

chủ ảo trên một chiếc máy tính duy nhất đã làm tăng mạnh nhu cầu về 

các địa chỉ IP. Tuy nhiên, Internet ban đầu chỉ được thiết kế như một 

mạng nghiên cứu. Sau đó, sự mở rộng và thương mại hoá rộng rãi sau 

này của nó đã khiến cho Giao thức Internet Ipv4, hiện không đủ để đáp 

ứng nhu cầu ngày nay. Ipv6, vốn được thiết kế để kế tục Ipv4 và được 

triển khai bắt đầu vào năm 1999, cung cấp không gian địa chỉ rất lớn. 

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn chậm và phải đáp ứng được 

những chuyển đổi đáng kể để đạt tới sự chuyển tiếp thành công và trọn 

vẹn. Chi phí của việc triển khai Ipv6 và nhu cầu về khối lượng các yếu tố 

quan trọng để áp dụng giao diện mới này vẫn là những trở ngại chính. 

Kinh nghiệm tới nay cho thấy cần nâng cao nhận thức và cam kết của các 

nguồn lực cần thiết.  

Các trường đại học có tầm ảnh hưởng lớn 

Trên toàn thế giới, 50 trường đại học có tầm ảnh hưởng lớn nhất - 

thể hiện ở các chỉ số trích dẫn thông thường của các ấn phẩm hàn lâm ở 

khắp các chuyên ngành - được tập trung ở một số ít các nền kinh tế. Nhìn 

chung, 40 trong số 50 trường hàng đầu là ở Hoa Kỳ, phần còn lại là ở 

châu Âu. Nếu xét theo từng môn nghiên cứu, ta sẽ có một bức tranh đa 

dạng hơn. Hoa Kỳ có chưa tới 25 trong số 50 trường đại học hàng đầu ở 
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các ngành khoa học xã hội, một lĩnh vực mà Vương quốc Anh lại chiếm 

vai trò chủ đạo. Các trường đại học xuất bản được các ấn phẩm hàng đầu 

trong các lĩnh vực khoa học trái đất, khoa học môi trường và dược phẩm 

được phân bố rộng khắp các nền kinh tế. Các trường đại học ở châu Á 

đang nổi lên với vai trò là các cơ quan nghiên cứu: Trung Quốc có 6 

trong 50 trường hàng đầu trong lĩnh vực dược, độc chất học và dược 

phẩm. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông là một trong 

số những trường đại học hàng đầu ở các lĩnh vực khoa học máy tính, kỹ 

thuật và hoá học. Tại Hoa Kỳ, một số trường đại học xuất sắc ở rất nhiều 

ngành. Đại học Stanford nổi bật trong top 50 với 16 lĩnh vực môn học, 

còn 17 trường đại học khác nổi bật trong top 50 ở ít nhất 10 lĩnh vực 

khoa học.  

Đổi mới trong ngành dịch vụ 

Tỷ lệ trung bình của các đơn đăng ký thương hiệu liên quan tới các 

loại hình dịch vụ đã tăng trong thập niên qua từ 32% lên 39% ở tất cả các 

nền kinh tế ngoại trừ Nam Phi và Ai-xơ-len. Hầu hết các thương hiệu 

dịch vụ đều gắn với các hoạt động chuyên sâu về tri thức, đặc biệt là ở 

các nước mới nổi như In-đô-nê-xi-a và Braxin. Thương hiệu có thể liên 

quan tới NC&PT. Ví dụ, “Giải pháp khí hậu của Siemens” bao gồm các 

dịch vụ tư vấn NC&PT trong các lĩnh vực kỹ thuật điện, điện tử, công 

nghệ thông tin, kỹ thuật y, vật lý, hoá học và kỹ thuật cơ khí.  

Những chỉ số mới về thương hiệu thể hiện những số lượng lớn các 

đổi mới gia tăng và marketing, và gợi ra rằng các nước đang thực hiện 

đổi mới dựa trên phi NC&PT và cả công nghệ. Các nước có ngành chế 

tạo lớn hoặc có chuyên môn CNTT-TT thiên về xu hướng bằng sáng chế 

hơn là về thương hiệu. Các nước có khu vực dịch vụ lớn có xu hướng 

tham gia vào việc bảo hộ thương hiệu nhiều hơn. Các nước đang trong 

quá trình “đuổi theo” ít có xu hướng đổi mới hoặc tìm kiếm sự bảo hộ 

cho những đổi mới của họ (thông qua bằng sáng chế hoặc thương hiệu) 

hơn là các nước OECD.  

Hợp tác khoa học 

Sáng tạo tri thức khoa học đang chuyển từ cá nhân sang các tập thể, 

từ đơn đến đa tổ chức, và từ phạm vi quốc gia sang quốc tế. Các nhà 
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nghiên cứu đang ngày càng được kết nối qua biên giới quốc gia và tổ 

chức. Chuyên môn hoá khoa học rõ rệt hơn và hợp tác xuyên biên giới có 

thể dẫn tới làm tăng đổi mới. Được đúc kết từ một tập hợp chuyên môn 

lớn hơn, hợp tác nghiên cứu quốc tế được kỳ vọng là có tác động lớn hơn 

về khía cạnh trích dẫn của các ấn phẩm khoa học.   

Hợp tác giữa các cơ quan đã trở thành một đặc điểm phổ biến của 

hoạt động nghiên cứu ở hầu hết các nước. Điều này thể hiện rõ ở những 

mối quan hệ liên minh và vị trí địa lý của đồng tác giả và đồng phát minh 

ở các ấn phẩm khoa học và các tài liệu sáng chế. Đồng tác giả quốc tế 

phổ biến đối với các ấn phẩm khoa học hơn là đối với các phát minh 

được cấp bằng sáng chế, ngoại trừ ở Ba Lan và Ấn Độ. Ở tất cả các nước 

đều xuất hiện một mối tương quan tích cực giữa các chỉ số hợp tác khoa 

học quốc tế và các ứng dụng sáng chế. Những nước nhỏ hơn có xu hướng 

hợp tác quốc tế cao hơn, một phần có thể do nhu cầu khắc phục các cơ 

hội hợp tác trong nước hạn chế, và trong một số trường hợp là do sự gần 

gũi với các trung tâm tri thức bên ngoài.  

Ngoài những yếu tố khác, sự gần gũi về mặt địa lý và văn hoá được 

cho là có ảnh hưởng tới hợp tác khoa học quốc tế. Việc sử dụng tiếng 

Anh rộng rãi cũng như các công nghệ thông tin và truyền thông, đã góp 

phần mở rộng phạm vi hợp tác nghiên cứu quốc tế. Đồng phát minh là 

một dấu hiệu về hợp tác NC&PT chính thức và trao đổi tri thức giữa các 

nhà phát minh ở những nước khác nhau. Đồng phát minh quốc tế bị ảnh 

hưởng bởi năng lực kỹ năng của các nước và bởi những điều kiện khả 

dụng phù hợp, đặc biệt là các chế độ quyền sở hữu trí tuệ. Đồng phát 

minh quốc tế thường diễn ra ở những tập đoàn đa quốc gia có các đơn vị 

nằm ở một số nước và thông qua các liên doanh nghiên cứu giữa các 

công ty và các cơ quan ở những loại hình khác nhau (ví dụ, trường đại 

học, các tổ chức nghiên cứu công). Châu Âu tăng cường hợp tác khoa 

học ở Khu vực Nghiên cứu châu Âu còn các nước còn lại của thế giới tìm 

cách vươn tới các nền kinh tế mới nổi. 

Khoa học cho đổi mới xanh 

Chúng ta có thể rút ra rất nhiều thông tin từ các trích dẫn các bài báo 

khoa học trong các lĩnh vực công nghệ cụ thể. Chỉ số mới này cho thấy 
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đổi mới ở các công nghệ năng lượng “sạch” vẽ nên một nền tảng tri thức 

khoa học rộng như thế nào. Lĩnh vực đơn rộng lớn nhất là khoa học vật 

liệu, với gần 1/4 tất cả các ấn phẩm khoa học được trích dẫn. Điều này 

khẳng định tầm quan trọng của nghiên cứu các vật liệu mới ở các lĩnh 

vực như năng lượng mặt trời (ví dụ như pin điện quang) và lưu trữ năng 

lượng (ví dụ các ắc quy hiệu suất cao). Hoá học và vật lý nối tiếp theo 

với tổng cộng là 33%, còn năng lượng và khoa học môi trường lần lượt 

chỉ chiếm có 10% và 1,7%. Sự đa dạng của các nguồn khoa học thể hiện 

rõ không thể xác định được bất cứ một đóng góp khoa học lớn riêng rẽ 

nào ở đổi mới trong lĩnh vực này. Nó cũng nhấn mạnh sự phụ thuộc của 

đổi mới năng lượng “sạch” ở các lĩnh vực khoa học thiếu các ứng dụng 

công nghệ đã được xác định rõ. 

Chuyển giao công nghệ 

Tỷ lệ của cấp bằng sáng chế “chất lượng cao” (các bằng sáng chế 

được công nhận ở ba khu vực là Hoa kỳ, Châu Âu và Nhật Bản) đang 

tăng nhanh ở các nền kinh tế ngoài khu vực OECD. Tính trung bình, trên 

40% các phát minh của OECD cũng được bảo hộ tại Trung Quốc. Những 

luồng công nghệ này phản ánh cách hành xử mang tính chiến lược của 

các công ty, vị trí của cả công ty con lẫn các nhà cạnh tranh, và mức độ 

thu hút của các thị trường mới nổi.  

Các liên kết khoa học 

Các công bố công trình ở các tạp chí hàng đầu cung cấp một phương 

pháp “điều chỉnh chất lượng” đầu ra nghiên cứu. Thuỵ Sỹ đạt tỷ lệ cao 

nhất các công bố chất lượng cao trên cơ sở bình quân đầu người trong số 

các nước OECD và các nước BRIICS, tiếp theo là Thuỵ Điển và Đan 

Mạch. Về giá trị tuyệt đối, Hoa Kỳ là nước sản xuất hàng đầu các công 

bố khoa học nằm trong các tạp chí hàng đầu, nối tiếp theo là Vương quốc 

Anh. Nếu tổng số các công bố được xem xét, không phụ thuộc vào chất 

lượng, thì Hoa Kỳ vẫn là nước hàng đầu nhưng Trung Quốc lại chiếm vị 

trí thứ hai. Tỷ lệ của các công bố của nền kinh tế mới nổi trong tổng số 

của thế giới đang tăng nhanh, mặc dù tỷ lệ được công bố trên các tạp chí 

hàng đầu lại nằm dưới mức trung bình của thế giới. Hợp tác giữa các cơ 

quan là một đặc tính quan trọng và ngày càng phổ biến của nghiên cứu 
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khoa học. Các chỉ số cho thấy hợp tác khoa học quốc tế dẫn tới nghiên 

cứu có tác động cao (được đánh giá bởi các trích dẫn) - và càng mở rộng 

hợp tác, thì nghiên cứu càng có tác động cao hơn. 

Các nước nhỏ nói chung dễ tham gia vào hợp tác quốc tế hơn là 

những nước lớn mặc dù điều này không phải luôn luôn xảy ra và có 

những khác biệt giữa các ngành khoa học. Các thành quả trung bình tốt 

nhất của các công bố không liên quan tới bất cứ một loại hình hợp tác cơ 

quan nào được báo cáo thuộc về các nước có sản lượng công bố trên bình 

quân đầu người cao hoặc có các cơ quan nghiên cứu quy mô cung cấp 

phạm vi rộng hợp tác quan trọng giữa các nhà nghiên cứu.  

Đổi mới và các luồng tri thức. 

Đổi mới là một quá trình phức tạp và thường liên quan tới nhiều 

thành phần và các mối liên kết. Một cách để nắm bắt được những đặc 

điểm mang tính hệ thống của nó là nghiên cứu những nguồn thông tin 

nào mà các công ty sử dụng cho các hoạt động đổi mới của họ. Các 

nguồn nội bộ thường được coi là quan trọng nhất đối với đổi mới, nhưng 

ở một số nước các nguồn tin thị trường bên ngoài lại chiếm ưu thế. Các 

nguồn tin tổ chức giữ một vai trò nhỏ hơn nữa: nói chung, chưa tới 10% 

các công ty đổi mới xếp hạng chúng là “rất quan trọng”.  

Ngoài việc lấy thông tin từ các công ty hoặc các cơ quan khác, hợp 

tác có thể là một đại lượng chủ chốt của các luồng tri thức liên quan tới 

đổi mới. Đặc biệt, hợp tác với các cơ quan nghiên cứu công (các viện 

nghiên cứu giáo dục bậc cao hoặc của chính phủ) có thể là một nguồn 

quan trọng của việc chuyển giao tri thức giữa khoa học và ngành công 

nghiệp. Điều này chủ yếu là liên quan tới những công ty lớn: ở hầu hết 

các nước, các công ty lớn thường dễ có khả năng tham gia vào việc hợp 

tác như vậy gấp hai hoặc gấp ba lần so với những công ty vừa và nhỏ.  

Hơn một nửa toàn bộ các công ty lớn đổi mới ở Phần Lan, Hungary, 

Áo và Cộng hoà Slovak hợp tác với các cơ quan công, so với chưa tới 

1/10 ở Liên bang Nga, Chi-lê và Mêhicô. 

Các luồng công nghệ 

Các công thức công nghệ từ các bằng sáng chế và chuyển giao li-

xăng và các khoản chi phí thanh toán cho các dịch vụ NC&PT là một 
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nguồn thông tin chính về việc truyền bá công nghệ “ngoại tại”1 và cho 

thấy sự quốc tế hoá của các luồng công nghệ.  

Những luồng này phản ánh một phần mức độ của thương mại liên 

biên giới của các kết quả NC&PT. Không giống như các chi phí NC&PT, 

những khoản chi phí thanh toán này là dành cho các công nghệ cho sản 

xuất. Trong những năm qua, các luồng công nghệ quốc tế gia tăng đã cho 

thấy tri thức được sản sinh ở trong một nước đang ngày càng được sử 

dụng ở những nước khác. Mặc dù không thể phân biệt được giữa các giao 

dịch nội bộ (các công ty mẹ và các chi nhánh) và liên công ty, nhưng số 

liệu cho thấy tầm quan trọng của các hoạt động của các chi nhánh nước 

ngoài. Ví dụ, các luồng công nghệ vào và ra khỏi Ai-len chủ yếu là do sự 

hiện diện rõ rệt của các chi nhánh nước ngoài (đặc biệt là các công ty 

Hoa Kỳ và Anh). Tuy nhiên, các số liệu này có thể bị ảnh hưởng bởi các 

giao dịch nội bộ công ty và chuyển giá.  

Tác quyền là một thể loại quan trọng của các luồng công nghệ quốc 

tế. Ở hầu hết các nước có số liệu, các giao dịch liên quan tới tác quyền và 

lệ phí cấp phép tăng ở mức trung bình lớn hơn so với tỷ lệ tăng trưởng 

của GDP trong thập niên qua. Tại Liên bang Nga, Trung Quốc, Estonia 

và Ấn Độ, các luồng tác quyền quốc tế tăng tới hơn 20% hàng năm từ 

năm 1997 tới 2009.  

Sự gia tăng của các luồng công nghệ quốc tế cho thấy tri thức được 

khởi nguồn từ một quốc gia này đang ngày càng được áp dụng ở một 

quốc gia khác nữa. Nhiều nước có thị phần bằng sáng chế cao là do được 

phát minh bởi các doanh nghiệp nước ngoài hoặc có các công ty đa quốc 

gia lớn thực hiện NC&PT ở nước ngoài hoặc là các nước đánh thuế thấp 

không yêu cầu hồ sơ theo dõi các hoạt động đổi mới. Trong trường hợp 

này, sở hữu trí tuệ có thể được áp dụng như là cách để giảm thiểu thuế.  

Đổi mới trong y tế 

Các nước OECD đang phải đối mặt với những thách thức ở lĩnh vực 

chăm sóc sức khoẻ dân số già và những thách thức khác, ví dụ như các 

bệnh tật ngày càng kháng thuốc và nguy cơ các bệnh dịch toàn cầu. Đổi 

                                                 
1disembodied: các công nghệ có được mà không phải tốn kém đầu tư 
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mới là công cụ thiết yếu để cải thiện năng lực hệ thống y tế nhằm giải 

quyết những vấn đề này trong khi vẫn ngăn được sự leo thang của chi 

phí. Khu vực công cùng với các tổ chức kinh doanh và phi lợi nhuận giữ 

một vai trò quan trọng, bằng cách hỗ trợ NC&PT một cách trực tiếp 

nhưng cũng thông qua trưng mua những phương pháp điều trị mới là kết 

quả của NC&PT. Phần ngân sách của chính phủ hay kinh phí cho 

NC&PT cho thấy hỗ trợ trực tiếp của chính phủ cho NC&PT liên quan 

tới y tế ở các nước OECD là 0,1% tổng GDP của những nước này trong 

năm 2008. Hoa Kỳ cho tới nay là nhà tài trợ lớn nhất ở cả các giá trị tuyệt 

đối lẫn tương đối, hơn 0,3% GDP chi cho NC&PT y tế.  

Tuy nhiên, khi dữ liệu từ những nguồn thông tin bổ sung được sử 

dụng để điều chỉnh những khác biệt về thể chế trong việc tài trợ cho 

NC&PT y tế, thì Hoa Kỳ không còn là một nước mạnh nổi trội như vậy 

nữa. Ví dụ, theo tỷ lệ trên GDP, NC&PT y tế của Đức đã tăng từ 0,05% 

lên gần 0,15% còn đối với áo thì con số này tăng từ 0,03% lên 0,25%.  

Đăng ký bằng sáng chế các công nghệ y tế đã tăng với tỷ lệ trung 

bình hàng năm là 5% trong những năm 2000, bằng với tốc độ của tổng số 

đơn đăng ký bằng sáng chế được đăng ký theo Hiệp ước Hợp tác về Sáng 

chế (PCT), trong khi các bằng sáng chế dược phẩm vẫn không đổi. Theo 

giá trị tương đối, bằng sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm chiếm 7,5% 

tất cả các bằng sáng chế trong giai đoạn 2007-2009, một mức giảm mạnh 

từ hơn 11% vào cuối thập niên 1990, trong khi đó các bằng sáng chế 

công nghệ y tế vẫn ở mức trung bình là 8% tổng số bằng sáng chế. Vào 

cuối những năm 2000, Hoa Kỳ dẫn đầu trong lĩnh vực cấp bằng sáng chế 

y tế, với hơn 40% các đơn đăng ký bằng sáng chế PCT liên quan tới lĩnh 

vực y tế. Các nước BRIICS ngày càng tăng số lượng đăng ký PCT trong 

lĩnh vực dược phẩm để đạt mức trên 7% tổng số các bằng sáng chế như 

vậy.  

Công nghệ môi trường 

Khám phá ra các nguồn năng lượng sạch hơn, đáng tin cậy với giá 

cả hợp lý và thúc đẩy tăng trưởng bền vững đã trở thành những mối quan 

tâm hàng đầu của các chính phủ trên toàn thế giới. Một mặt, các chính 

phủ hậu thuẫn cho nghiên cứu, thúc đẩy đổi mới và sử dụng những công 
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nghệ mới trong sản xuất, khuyến khích hình thành nên những thị trường 

và mối quan tâm người tiêu dùng tới các công nghệ “xanh”. 

Dữ liệu về phân bổ ngân sách chính phủ hay chi tiêu cho NC&PT có 

thể được sử dụng để đo các ưu tiên nghiên cứu được tài trợ công để đạt 

được những mục tiêu chính sách ví dụ như năng lượng và môi trường. Ví 

dụ, Niu Dilan phân bổ gần 14% tài trợ công trực tiếp cho NC&PT của 

nước này cho hai lĩnh vực này, phần lớn số này là cho môi trường. Nhật 

Bản theo rất sát nhưng chủ yếu tài trợ cho NC&PT năng lượng. Trên 

khắp khu vực OECD, các nước chú trọng tới năng lượng (3,7% tổng 

ngân sách NC&PT của chính phủ) hơn môi trường (1,7%).  

Mặt khác, Hoa Kỳ, Liên bang Nga, Thuỵ Sỹ và Ixraen lại hỗ trợ 

tương đối ít, với 2% hoặc ít hơn trong ngân sách của những nước này cho 

những lĩnh vực này. Tuy nhiên, theo các giá trị tuyệt đối, Hoa Kỳ là nhà 

tài trợ lớn hàng thứ hai với 3,7 tỷ USD, chỉ sau Nhật Bản với 4,2 tỷ USD.  

Xét trên phạm vi tương đối hẹp hơn, đổi mới trong các công nghệ 

liên quan tới giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và năng lượng mặt 

trời giữ một tỷ lệ ngày càng tăng trong danh mục bằng sáng chế. Trong 

giai đoạn 2007-2009, tỷ lệ các bằng sáng chế PCT trong lĩnh vực năng 

lượng mặt trời tăng gấp ba lần so với tỷ lệ của chúng ở giai đoạn 1997-

1999. Tuy nhiên, các đơn đăng ký bằng sáng chế các công nghệ lưu trữ 

năng lượng hoặc tái chế năng lượng đang tăng ở tốc độ chậm hơn tổng 

lượng bằng sáng chế. Về khía cạnh phân bố địa lý, các hoạt động phát 

minh trong lĩnh vực sản xuất năng lượng từ các nguồn năng lượng tái tạo 

và phi hoá thạch vẫn tập trung ở các nước châu Âu: ở cuối những năm 

2000, EU27 chiếm 37% toàn bộ các hồ sơ đăng ký PCT trong lĩnh vực 

này, tiếp theo là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Tỷ lệ của Trung Quốc ở những 

bằng sáng chế này hiện đứng thứ 8 trên thế giới.  

NC&PT công nghệ sinh học 

Các tác động tới kinh tế, môi trường và xã hội của những tiến bộ 

trong lĩnh vực khoa học sự sống đã làm dấy lên mối quan tâm về các chỉ 

số đổi mới và kinh tế thích hợp của công nghệ sinh học. Hoa Kỳ là nước 

có nhiều công ty công nghệ sinh học hoạt động tích cực nhất (6213), tiếp 

theo là Tây Ban Nha (1095) và Pháp (1067). Chi tiêu NC&PT doanh 
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nghiệp (BERD) cho công nghệ sinh học mang lại một phương pháp đo 

lường tốt hơn các nỗ lực nghiên cứu. Tại Thuỵ Điển, mỗi công ty công 

nghệ sinh học tích cực dành trung bình 4,1 triệu USD (theo sức mua 

tương đương) cho NC&PT công nghệ sinh học, tiếp theo là Hoa Kỳ, 

Thuỵ Sỹ và Đan Mạch (tất cả đều từ 3,5 triệu USD tới 3 triệu USD tính 

theo sức mua tương đương). 

Hoa Kỳ chi nhiều nhất cho BERD công nghệ sinh học (22.030 triệu 

USD theo sức mua tương đương), xấp xỉ 7% tổng BERD của Hoa Kỳ. 

Khoản này chiếm gần 70% tổng chi tiêu BERD công nghệ sinh học ở 23 

nước có dữ liệu được thu thập. 

Chi tiêu của doanh nghiệp cho NC&PT công nghệ sinh học theo tỷ 

lệ trên tổng chi tiêu NC&PT của khu vực kinh doanh là một chỉ số thể 

hiện nỗ lực nghiên cứu của một nước. Tính trung bình, khoản này chiếm 

5,7% BERD trong năm 2009. Ai-len chi nhiều nhất nếu tính theo tỷ lệ 

phần trăm trên BERD (15,1%). Bỉ và Thuỵ Sỹ nối tiếp với 12,6%. Mặc 

dù phần lớn các công ty công nghệ sinh học đều có chưa tới 50 nhân 

viên, nhưng hầu hết các NC&PT công nghệ sinh học được thực hiện bởi 

các công ty có trên 50 nhân viên. Đối với Hoa Kỳ và Pháp, những nước 

chi nhiều nhất cho NC&PT công nghệ sinh học, xấp xỉ 88% toàn bộ 

NC&PT công nghệ sinh học được thực hiện bởi các công ty có trên 50 

nhân viên.  

1.2. CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ 

ĐỔI MỚI  

Chiến lược quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới (STI) phục 

vụ nhiều chức năng trong chính sách của chính phủ. Trước tiên, chúng 

thể hiện tầm nhìn của chính phủ liên quan đến sự đóng góp của STI cho 

phát triển kinh tế và xã hội của đất nước. Thứ hai, chúng xác định ưu tiên 

cho đầu tư công vào STI và xác định trọng tâm của cải cách của chính 

phủ (ví dụ như tài chính cho nghiên cứu ở đại học và các hệ thống đánh 

giá). Thứ ba, sự phát triển các chiến lược này có thể có sự tham gia các 

bên liên quan khác nhau, từ cộng đồng nghiên cứu, các cơ quan tài trợ, 

kinh doanh, và các tổ chức xã hội dân sự cho đến các chính quyền khu 
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vực và địa phương trong hoạch định chính sách và thực hiện. Trong một 

số trường hợp, chiến lược quốc gia vạch ra các công cụ chính sách cụ thể 

sẽ được sử dụng để đáp ứng một tập hợp các mục tiêu hay mục đích. 

Trong phạm vi khác, chúng phục vụ như những định hướng tầm nhìn xa 

cho các bên liên quan khác nhau. 

Hiện nay, các nước OECD không còn đơn độc trong việc phát triển 

các chiến lược quốc gia về STI. Braxin, Trung Quốc và Ấn Độ đã xây 

dựng các chiến lược đổi mới quốc gia như là một phần của chiến lược 

phát triển kinh tế dài hạn của họ. Gần đây hơn, các nước thu nhập trung 

bình và các nước đang phát triển như Achentina, Colombia và Việt Nam 

đang phát triển các chiến lược đa dạng hóa nền kinh tế của mình và huy 

động đổi mới để nâng cao năng lực cạnh tranh của họ. Một số xu hướng 

chính sách được nhấn mạnh kể từ năm 2010 như sau. 

Tìm kiếm các nguồn lực mới cho tăng trưởng và cạnh tranh. Các 

nước Pháp, Italy, Nhật Bản và Hoa Kỳ đang huy động STI để tái khởi 

động sự tăng trưởng kinh tế, vốn đã bị chậm lại do khủng hoảng kinh tế 

và tài chính. Chương trình đầu tư cho tương lai của Pháp nhằm mục đích 

tìm cách khôi phục khả năng cạnh tranh công nghiệp thông qua đầu tư 

vào các dự án sáng tạo và công nghiệp và hỗ trợ tài chính cho cải cách 

thể chế của hệ thống đổi mới quốc gia Pháp. Trong khi đó, Đức và Hàn 

Quốc đang chú trọng đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng mới như các 

sáng kiến xanh. Những quốc gia đổi mới theo sau vẫn tập trung chủ yếu 

vào nâng cao chất lượng môi trường doanh nghiệp và nâng cao chuỗi giá 

trị để đạt được lợi thế cạnh tranh. Ví dụ như Chiến lược Đổi mới quốc 

gia mới cho năng lực cạnh tranh của Chilê. 

Chính sách công nghiệp mới và mục tiêu của các ngành/công nghệ 

chiến lược. Ngoài sự hỗ trợ cho các công nghệ mục đích chung như công 

nghệ nano, công nghệ sinh học và công nghệ thông tin và truyền thông 

(CNTT-TT), nhiều nước OECD tập trung hỗ trợ cho đổi mới trong các 

ngành hay công nghệ chiến lược của mình, kể cả những ngành truyền 

thống (ví dụ như nông nghiệp) và dịch vụ. Hàng loạt chiến lược STI bao 

gồm cả chính sách công nghiệp trong các chính sách đổi mới rộng hơn. 

Trong số những nước đó, "Chính sách công nghiệp mới" của Hà Lan, 
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"Những ngành hàng đầu, Kế hoạch chủ lực của Braxin", "Kế hoạch 5 

năm lần thứ 12 về Phát triển KH&CN" của Trung Quốc và "Tài liệu 

Chiến lược công nghiệp và Kế hoạch hành động" của Thổ Nhĩ Kỳ xác 

định các ngành chiến lược, có thể tăng cường khả năng cạnh tranh quốc 

gia và công nghiệp. 

Những thách thức lớn. Bổ sung cho sự nổi lên của "chính sách công 

nghiệp mới", nhiều quốc gia đã sử dụng những vấn đề gọi là những thách 

thức lớn hoặc toàn cầu (như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, v.v.) 

làm phương tiện để định hướng đầu tư công trong STI. Đan Mạch, Hàn 

Quốc và Đức đang "làm xanh" chiến lược nghiên cứu và đổi mới quốc 

gia của họ, và hầu hết các nước tiếp tục đặt vấn đề môi trường, biến đổi 

khí hậu và năng lượng ở vị trí cao trong kế hoạch. Y tế và thay đổi nhân 

khẩu học cũng vẫn là thách thức quan trọng, nhất là ở Italy, Nhật Bản và 

Đức. 

Chi tiêu ổn định cho NC&PT. Mặc dù suy thoái kinh tế và các chính 

sách tài chính thắt lưng buộc bụng, các dữ liệu về phân bổ ngân sách 

hoặc chi tiêu cho NC&PT nhà nước cho thấy rằng ngân sách NC&PT của 

chính phủ của vẫn ổn định ở một nửa số nước OECD. Tính theo tỷ lệ trên 

GDP, tổng ngân sách NC&PT trong khu vực OECD đã tăng từ 0,78% 

năm 2005 lên 0,82% năm 2009.  

Nhấn mạnh vào các chính sách đổi mới theo nhu cầu. Mặc dù các 

chính sách đổi mới dựa vào bên cung như đầu tư công cho NC&PT là 

cần thiết để bảo vệ năng lực đổi mới dài hạn, nhưng như thế là chưa đủ. 

Một số nước đã mở rộng chiến lược STI gồm cả các chính sách đổi mới 

và quảng bá theo nhu cầu. Ví dụ, Hướng dẫn chính sách nghiên cứu và 

đổi mới của Hội đồng nghiên cứu Phần Lan bao gồm một số đặc điểm về 

các tiếp cận theo phía cầu. Tuy nhiên, vai trò của các chính sách đổi mới 

theo phía cầu và cung vẫn còn là một thách thức, cũng như việc đánh giá 

các biện pháp đó. 

Gắn kết xã hội. Chênh lệch thu nhập và mức độ bất bình đẳng đã gia 

tăng ở một số nước trong những thập kỷ qua. Các chiến lược STI quốc 

gia đã được sử dụng để tăng cường sự gắn kết xã hội đồng thời vẫn thúc 

đẩy tăng trưởng kinh tế. Chiến lược Gắn kết quốc gia của Ba Lan, Chiến 
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lược Khoa học, Công nghệ và Đổi mới của Ireland, và Khung tham vấn 

chiến lược quốc gia của Bồ Đào Nha gồm có các chính sách nhằm mục 

đích tạo ra, duy trì và xây dựng lại sự gắn kết xã hội. 

Hỗ trợ công cho nghiên cứu cơ bản. Khoa học cơ bản luôn luôn là 

một nền tảng của cạnh tranh quốc gia và là một nguồn kiến thức quan 

trọng để đối phó với những thách thức lớn. Các nước khoa học hàng đầu 

như Pháp, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh duy trì vị trí dẫn đầu trong 

nghiên cứu cơ bản. Các nước đang chuyển đổi nền kinh tế như Cộng hòa 

Séc và Ba Lan vẫn tiếp tục tăng cường cải cách hệ thống nghiên cứu của 

họ bằng cách cho phép các trường đại học tự chủ hơn trong phân bổ quỹ 

nghiên cứu công của họ. Hà Lan, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ 

tập trung mạnh vào nâng cao tác động và kết quả của nghiên cứu công 

thông qua đánh giá và cải thiện việc xác định lĩnh vực ưu tiên. Ngoài ra, 

các nước còn thúc đẩy mạnh mẽ việc chuyển giao, khai thác và thương 

mại hóa các kết quả nghiên cứu công, ví dụ bằng cách cải thiện việc quản 

lý quyền sở hữu trí tuệ tại các trường đại học và viện nghiên cứu công và 

tăng cường truy cập vào các dữ liệu của các nghiên cứu công.  

Nguồn nhân lực. Trong đổi mới, những cải tiến về kỹ năng và giáo 

dục trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học đóng vai 

trò ngày càng lớn hơn so với những cải tiến trong các tài sản hữu hình 

hoặc vô hình khác. Các chính sách để cải thiện nguồn nhân lực trong 

khoa học và công nghệ, khuyến khích cơ động quốc tế, giảm chênh lệch 

giới và thu hút các tài năng nước ngoài vẫn là ưu tiên cao trong chiến 

lược STI quốc gia của các nước OECD.  

Hỗ trợ kinh doanh. Hỗ trợ đổi mới kinh doanh tập trung vào việc cải 

thiện các điều kiện khung, sắp xếp hợp lý các chương trình đổi mới kinh 

doanh, mở rộng các công cụ tài trợ gián tiếp như các khoản tín dụng thuế 

của NC&PT. Đồng thời, vai trò quan trọng của các doanh nghiệp trong 

việc giải quyết những thách thức như năng lượng và môi trường, sự ủng 

hộ mạnh mẽ của công chúng đối với đổi mới kinh doanh được hướng 

theo các quan hệ đối tác công-tư và hướng tới cải thiện mối liên kết giữa 

nghiên cứu công và tư, thông qua các công cụ như phiếu đổi mới và qua 

các chính sách cụm. Cải thiện điều kiện kinh doanh và cung cấp vốn rủi 
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ro, đặc biệt là cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn là một trọng tâm 

quan trọng của các chính sách hỗ trợ đổi mới doanh nghiệp. Cuối cùng, 

việc đánh giá không chỉ có nghiên cứu công, mà cả các chương trình hỗ 

trợ kinh doanh ngày càng trở nên quan trọng hơn trong xu thế vững chắc 

tài chính và nhu cầu thích ứng với các chính sách cho bản chất thay đổi 

nhanh chóng của đổi mới. 

1.3. XU THẾ NHÂN LỰC NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN 

Các ngành nghề khoa học và công nghệ 

Các nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học và công nghệ giữ một 

vai trò chủ chốt trong đổi mới. Tại hầu hết các nước OECD, những 

nguồn này chiếm hơn 1/4 tổng việc làm trong năm 2010. Tỷ lệ này là hơn 

40% ở Luxembua, Thuỵ Điển, Đan Mạch và Thuỵ Sỹ. Ở Ấn Độ và 

Inđônêxia, các lao động KH&CN chiếm chưa tới 10% tổng việc làm. Sự 

phân biệt giữa các chuyên gia và kỹ thuật viên rất khác nhau giữa các 

nước.  

Một đặc điểm cụ thể của nhân lực khoa học và công nghệ là tỷ lệ 

phụ nữ ngày càng tăng. Ở đại đa số các nước, phụ nữ hiện thời nhiều hơn 

nam giới trong tổng số nhân lực KH&CN. Tại Estonia, Liên bang Nga, 

Ba Lan và Hungary, hơn 60% lao động KH&CN trong năm 2010 là phụ 

nữ. Cơ cấu việc làm của ngành công nghiệp cho thấy nhân lực KH&CN 

tập trung cao hơn ở các ngành dịch vụ hơn là ở các ngành chế tạo. Trong 

năm 2008, tỷ lệ chuyên gia và kỹ thuật viên trong các ngành dịch vụ 

chênh lệch từ 19,3% (ở Nhật Bản) đến 46,9% (ở Luxembua) và có mật 

độ cao nhất ở các ngành dịch vụ cộng đồng, xã hội và cá nhân, cũng như 

trong các ngành dịch vụ kinh doanh; trong lĩnh vực chế tạo là khoảng 

20% tính trung bình ở các nước OECD có dữ liệu. Trong giai đoạn 1998-

2008, việc làm KH&CN tăng nhanh hơn so với tổng số việc làm ở hầu 

hết các nước OECD. Trong lĩnh vực dịch vụ, tốc độ tăng trưởng trung 

bình hàng năm của chúng luôn tích cực, dao động từ 1,2% (ở Nhật Bản) 

tới 6,3% (ở Ai-xơ-len). Tuy nhiên, ở lĩnh vực chế tạo, tỷ lệ chuyên gia và 

kỹ thuật viên giảm ở tốc độ trung bình hàng năm là hơn 1%, ở Luxembua 

(-2,3%) và Nhật Bản (-1,3%).  
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Tiến sỹ mới tốt nghiệp 

Tiến sỹ mới tốt nghiệp là những thành phần chủ lực đối với nghiên 

cứu và đổi mới. Họ được đào tạo chuyên để thực hiện nghiên cứu và 

được coi là có năng lực giỏi nhất để sáng tạo và truyền bá tri thức khoa 

học. Mặc dù chỉ một phần nhỏ sinh viên đạt được các trình độ nghiên cứu 

tiên tiến trong năm 2009, nhưng tỷ lệ này cho thấy một xu hướng tăng ở 

tất cả các nước trong thập niên vừa qua. Ở Thuỵ Sỹ và Thuỵ Điển, tỷ lệ 

tốt nghiệp đạt 3,4% và 3% tương ứng. Mức tăng tương đối lớn là ở Cộng 

hoà Slovak và Bồ Đào Nha.  

Sự góp mặt ngày càng tăng của phụ nữ trong các chương trình đào 

tạo tiến sỹ phần nào đã giải thích mức tăng chung của tiến sỹ trong thập 

niên qua. Trong năm 2009, phụ nữ đã giành được 46% trong tổng số 

bằng tiến sỹ được trao của OECD. Tuy nhiên, họ vẫn không được đánh 

giá đúng trong lĩnh vực KH&KT, chiếm chỉ có 34% tổng bằng được cấp 

trong những chuyên ngành này. Những ngoại lệ được thấy ở Ai-xơ-len 

(64%) và Bồ Đào Nha (49%). Trong khi các số lượng tuyệt đối của tiến 

sỹ KH&KT đã tăng mạnh kể từ năm 2000, thì tỷ lệ tương đối của họ đã 

giảm ở phần lớn các nước OECD. Tuy nhiên, gần 39% tiến sỹ tốt nghiệp 

ở khu vực OECD nhận bằng trong các lĩnh vực KH&KT trong năm 2009 

và hơn 55% ở Chi lê, Pháp và Trung Quốc.  

Trong số 10 nước hàng đầu có các tỷ lệ tiến sỹ KH&KT lớn nhất 

cho thấy Hoa Kỳ là nước duy nhất đóng góp lớn nhất lượng tiến sỹ mới 

với hơn 1/4 trong gần 89.000 của toàn bộ OECD trong năm 2009. Tiếp 

theo là Đức, Anh và Pháp. Khối 20 nước châu Âu cộng lại chiếm hơn 

một nửa tổng số bằng tiến sỹ trong lĩnh vực KH&KT của OECD.  

Các nhà nghiên cứu 

Năm 2009, hơn 4,2 triệu nhà nghiên cứu tham gia vào NC&PT ở 

khu vực OECD, chiếm tỷ lệ khoảng 7,6 nhà nghiên cứu/1000 nhân viên, 

một mức tăng đáng kể từ 6,6/1000 vào năm 1999. Năm nước Bắc Âu 

(Đan Mạch, Phần Lan, Ai-xơ-len, Na Uy, Thuỵ Điển), Nhật Bản, Hàn 

Quốc và Niu Dilan đạt hơn 10 nhà nghiên cứu/1000 nhân viên. Tỷ lệ phụ 

nữ rất khác biệt nhưng nói trung là dưới ngưỡng của nam giới, đặc biệt là 

ở khu vực doanh nghiệp. Tại Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và Luxembua, 
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chưa tới 1/4 số nhà nghiên cứu là phụ nữ. Năm 2009, khu vực doanh 

nghiệp của OECD đã sử dụng hơn 2,7 triệu nhà nghiên cứu (chiếm 

khoảng 65% tổng số). Lĩnh vực giáo dục bậc cao sử dụng 1/4 số nhà 

nghiên cứu của OECD và 40% số này ở Liên minh châu Âu. Khu vực 

Chính phủ sử dụng ít nhất là 20% số các nhà nghiên cứu ở các nước 

Trung và Đông Âu, nơi các viện hàn lâm khoa học, vốn có truyền thống 

tách biệt với các trường đại học, giữ một vai trò nổi bật. Tỷ lệ các nhà 

nghiên cứu trong doanh nghiệp ở các nước cũng khác nhau khá nhiều. 

Tại Hoa Kỳ, 4/5 tổng số nhà nghiên cứu làm việc ở các doanh nghiệp, 

3/4 ở Nhật Bản, nhưng chưa tới 1/2 tại EU. Tại Đan Mạch, Phần Lan, 

Nhật Bản và Hoa Kỳ, các nhà nghiên cứu ở doanh nghiệp vượt quá 10 

người/1000 lao động, con số này lần lượt là 7 và 6/1000 tại Pháp và Đức 

(gần với mức trung bình của OECD) và 3,5/1000 ở Anh (gần với mức 

trung bình của EU). Chi-lê, Mêhicô, Ba Lan, Cộng hoà Slovak và Nam 

Phi có cường độ các nhà nghiên cứu doanh nghiệp thấp (chưa tới 1/1000 

nhân lực trong ngành công nghiệp). Ở những nước này, khu vực doanh 

nghiệp giữ một vai trò nhỏ hơn trong hệ thống NC&PT quốc gia so với 

các khu vực giáo dục bậc cao và chính phủ. Một tỷ lệ không đáng kể 

nhưng ngày càng tăng là các nhà nghiên cứu ở doanh nghiệp đang làm 

việc trong các ngành công nghiệp dịch vụ do tầm quan trọng ngày càng 

tăng của dịch vụ trong nền kinh tế tri thức.  

Lưu động quốc tế 

Các hệ thống nghiên cứu và giáo dục bậc cao đang trở nên quốc tế 

hoá hơn trong những thập niên vừa qua. Mức độ quốc tế hoá giáo dục 

bậc cao có thể được đo lường bằng mức độ lưu động quốc tế của sinh 

viên và mức độ quốc tế hoá của các hệ thống nghiên cứu cũng có thể 

được đo bằng sự lưu động quốc tế của những người có bằng tiến sỹ. 

Trong quá trình nghiên cứu của họ và những thời gian sau đó, chính 

những khoảng thời gian sau này lại đóng góp vào sự tiến bộ của nghiên 

cứu ở nước sở tại. Khi hồi hương, họ mang theo về những năng lực mới 

và những mối liên kết với các mạng lưới nghiên cứu quốc tế. Các sinh 

viên quốc tế chủ yếu là nghiên cứu khoa học xã hội, kinh tế và pháp luật. 

Chỉ ở Thuỵ Sỹ, Phần Lan, Đức và Hoa Kỳ là có các chương trình 
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KH&KT thu hút hơn 1/3 toàn bộ các sinh viên quốc tế. Trong 16/28 nền 

kinh tế, tỷ lệ sinh viên quốc tế và nước ngoài theo học lĩnh vực KH&KT 

vượt quá tỷ lệ của sinh viên trong nước. Mô hình này phổ biến hơn ở cấp 

tiến sỹ. 

Lưu động quốc tế đạt mức trung bình khoảng 14% người có học vị 

tiến sỹ trong mười năm qua. Mặc dù Hoa Kỳ đang giữ vai trò là điểm đến 

hàng đầu, nhưng những luồng di động bên trong châu Âu, đặc biệt là tới 

Pháp, Đức và Anh, đang thống trị châu Âu. Nếu như sự di chuyển theo 

chiều đi ra dường như chủ yếu liên quan tới việc làm hoặc học tập, thì 

những lý do cá nhân và gia đình lại nổi bật hơn trong những quyết định 

hồi hương.  

1.4. XU THẾ ĐẦU TƯ CHO NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN 

Chi tiêu NC&PT 

Chi tiêu cho NC&PT là một trong những thước đo được sử dụng 

rộng rãi nhất của các đầu vào đổi mới. Cường độ NC&PT (chi tiêu 

NC&PT theo tỷ lệ trên GDP) được sử dụng làm một chỉ số đo mức độ 

tương đối của đầu tư vào việc sáng tạo ra tri thức mới của một nền kinh 

tế. Một số nước đã thông qua “các mục tiêu” cho chỉ số này để góp phần 

tập trung vào các quyết sách và tài trợ công. Ixraen có cường độ NC&PT 

cao nhất, với chi tiêu quốc nội vào NC&PT (GERD) vượt quá 4% GDP. 

Mức trung bình của OECD là 2,3%. Hoa Kỳ chiếm 41% GERD của khu 

vực OECD, tiếp theo là Nhật Bản với 15% và Đức là 8%. Chi tiêu quốc 

nội của Trung Quốc cho NC&PT ở mức tương đương với 12% của tổng 

GERD của OECD, vì thế đây là nước thực hiện NC&PT lớn thứ ba thế 

giới.  

Khu vực doanh nghiệp tiếp tục là thành phần thực hiện NC&PT 

chính ở hầu hết các nền kinh tế và chiếm gần 70% NC&PT được thực 

hiện ở khu vực OECD. Khu vực doanh nghiệp của Ixraen tạo nên phần 

đóng góp lớn nhất vào GERD, với gần 80% tổng NC&PT, theo sát nước 

này là Nhật Bản và Hàn Quốc. NC&PT doanh nghiệp thua kém NC&PT 

trong khu vực giáo dục bậc cao chỉ có ở Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp và Ba Lan. 

Trên toàn OECD, NC&PT của giáo dục bậc cao chiếm gần 17% tổng 
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GERD. Chính phủ là người thực hiện NC&PT chủ yếu chỉ có ở 

Achentina, chiếm gần 40% GERD. Nội bên trong các nước, thậm chí ở 

những nước có NC&PT mạnh nhất, thì cũng có sự khác biệt đáng kể ở 

cường độ NC&PT. Để so sánh ở phạm vi khu vực và quốc tế, điều quan 

trọng là phải nhận thức được những khác biệt ở cơ cấu ngành công 

nghiệp và năng lực nghiên cứu. Ví dụ, bang New Mexico của Mỹ là vùng 

có cường độ NC&PT mạnh nhất với 7,5% GDP của vùng. Tại Ôxtrâylia, 

Pháp, Đức, Hàn Quốc, Na Uy, Anh và Hoa Kỳ, cường độ NC&PT của 

vùng dẫn đầu ít nhất gấp hai lần mức trung bình của đất nước.  

Tài trợ của chính phủ cho NC&PT 

Chính sách công có thể giữ một vai trò quan trọng trong việc định 

hướng các nỗ lực đổi mới để chúng góp phần giải quyết được các thách 

thức trong nước và toàn cầu. Ngân sách NC&PT của chính phủ thể hiện 

một dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng tương đối của các mục tiêu kinh 

tế-xã hội, ví dụ như quốc phòng, y tế và môi trường, trong chi tiêu 

NC&PT công. Trong năm 2009, các chính phủ trên toàn OECD đã đầu tư 

tương đương gần 0,75% GDP vào tài trợ trực tiếp cho các hoạt động 

NC&PT. Ngân sách NC&PT của chính phủ theo tỷ lệ trên GDP đạt mức 

lớn nhất tại Hoa Kỳ, tiếp theo là Phần Lan, Ai-xơ-len, Bồ Đào Nha và 

Hàn Quốc, dao động từ gần 0,2% tới 1,2%. Ở hầu hết các nước, chỉ số 

này tăng tương đối gần tới các mức trước suy thoái, phản ánh việc sử 

dụng các gói kích thích để hỗ trợ cho NC&PT lẫn sự suy giảm ở các tốc 

độ tăng trưởng GDP. 

Các nước thể hiện sự khác nhau ở tầm quan trọng của tài trợ theo 

mục tiêu kinh tế-xã hội và theo lĩnh vực hoạt động. Những khác biệt này 

phản ánh các ưu tiên quốc gia và những khác biệt ở hệ thống đổi mới 

quốc gia của các nước. Hỗ trợ cho tiến bộ của tri thức, thông qua nghiên 

cứu phi định hướng, đặc biệt quan trọng ở Thuỵ Sỹ, Niu Dilan, Áo và 

Thuỵ Điển, nơi có hơn 60% tổng tài trợ cho nghiên cứu được cấp vốn 

thông qua các quỹ đại học chung và nghiên cứu không định hướng. Đối 

với OECD về tổng thể, tỷ lệ này chỉ là 27%, mặc dù một phần là bởi các 

quỹ này được tài trợ ở cấp độ bang ở các nước như Hoa Kỳ và không 

được gộp vào chi tiêu NC&PT chính phủ. Phân tích việc phân bổ chi tiêu 
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NC&PT chính phủ trên các thành phần thực hiện NC&PT quốc gia ở các 

nước báo cáo cho thấy các trường đại học là thành phần chủ yếu được 

hưởng hỗ trợ NC&PT. Khu vực giáo dục bậc cao chiếm gần 90% chi tiêu 

NC&PT chính phủ ở Thuỵ Sỹ. Trong số 15 nước báo cáo, chỉ có ở Ba 

Lan, Đức, Cộng hoà Séc và Hàn Quốc là có tỷ lệ chi tiêu NC&PT chính 

phủ được thực hiện cao hơn trong khu vực nghiên cứu nhà nước.  

Hỗ trợ công cho NC&PT 

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) đóng vai trò rất quan trọng 

trong đổi mới. Hiện nay, xuất hiện những mối quan ngại về việc cuộc 

khủng hoảng kinh tế gần đây có thể tác động không tốt tới những doanh 

nghiệp này về khía cạnh đảm bảo tài trợ cho NC&PT và các hoạt động 

liên quan tới đổi mới khác. Ở một số nước, các chính phủ giữ một vai trò 

chủ chốt trong việc tài trợ cho các hoạt động NC&PT của các DNVVN. 

Ở hầu hết các nước, từ 40% tới 80% tài trợ của chính phủ cho NC&PT 

trong doanh nghiệp (BERD) là dành cho các DNVVN, con số này đạt tới 

trên 90% ở Estonia và Hungary. Tuy nhiên, ở những nước lớn hơn ví dụ 

như Vương quốc Anh, Pháp và Hoa Kỳ, thì phần lớn trợ cấp công này 

được dành cho các công ty lớn.  

Đào tạo thường xuyên là một trong những công cụ mà nhờ đó các 

công ty có thể tối đa hoá tiềm năng vốn nhân lực của họ và do vậy là một 

phần chủ chốt trong các hoạt động đổi mới. Có những khác biệt rất rõ 

giữa các nước trong việc sử dụng đào tạo liên quan tới đổi mới. Các công 

ty lớn có xu hướng thực hiện nhiều hơn, mặc dù khoảng cách này rất hẹp 

ở một số nước. So sánh với những số liệu buổi đầu, thì tỷ lệ các công ty 

có hình thức đào tạo liên quan tới đổi mới dường như giảm nhẹ nếu tính 

trung bình, ở cả các công ty lớn lẫn các DNVVN.  

Nhiều nước đưa ra các chương trình ưu đãi tài chính khác nhau cho 

các công ty tham gia vào các hoạt động đổi mới (NC&PT và các hoạt 

động khác) nhưng tỷ lệ áp dụng các chương trình ưu đãi này rất khác 

nhau. Ở hầu hết các nước, các công ty lớn có xu hướng là người hưởng 

lợi chính của những chương trình này nhưng tỷ lệ áp dụng giữa các công 

ty đổi mới dường như giảm đi theo thời gian. 
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Giáo dục bậc cao và nghiên cứu cơ bản 

Hầu hết nghiên cứu cơ bản được thực hiện ở các trường đại học và ở 

các tổ chức nghiên cứu công, do vậy sự hỗ trợ của chính phủ là rất cần 

thiết. Tổng chi tiêu của giáo dục bậc cao cho NC&PT (HERD) chiếm 

0,4% GDP ở khu vực OECD, tỷ lệ này đã tăng ở hầu hết các nước trong 

thập niên qua. Thuỵ Điển đạt cường độ nghiên cứu cao nhất ở khu vực 

giáo dục bậc cao với tỷ lệ là 0,9% GDP. Đan Mạch và Bồ Đào Nha đã 

tăng gần gấp đôi cường độ HERD của mình trong thập niên qua.  

Các chính phủ dựa vào hai phương thức chính tài trợ NC&PT trực 

tiếp, đó là dựa vào cơ quan và dự án. Tài trợ theo cơ quan có thể góp 

phần đảm bảo tài trợ ổn định lâu dài cho nghiên cứu, còn tài trợ dựa trên 

dự án có thể thúc đẩy tính cạnh tranh trong hệ thống nghiên cứu và nhằm 

vào các lĩnh vực chiến lược. Lĩnh vực này được kiểm soát bằng một chỉ 

số mới về các phương thức tài trợ công của khu vực giáo dục bậc cao. 

Các phương thức tài trợ NC&PT của các chính phủ khác nhau rất lớn và 

phản ánh bối cảnh thể chế của các hệ thống nghiên cứu của các nước. Tại 

Đan Mạch, Ixraen, Niu Dilan, Áo và Đức, tài trợ theo cơ quan là phương 

thức chính, còn Bỉ và Hàn Quốc lại dựa chủ yếu vào tài trợ theo dự án. 

Việc kết hợp hai phương thức tài trợ chỉ thay đổi về lâu dài thông 

qua các cải tổ hệ thống nghiên cứu. Tính trung bình, chính phủ và trường 

đại học thực hiện hơn 3/4 toàn bộ nghiên cứu cơ bản của OECD. Phần 

đóng góp của khu vực giáo dục bậc cao vào nghiên cứu cơ bản dao động 

từ 80% ở Chi-lê, Ai-len và Đan Mạch tới mức xấp xỉ 20% ở Hàn Quốc, 

Anh và Liên bang Nga. Phần đóng góp của khu vực nhà nước vào nghiên 

cứu cơ bản là lớn nhất ở Liên bang Nga, tiếp theo là ở Cộng hoà Sec, 

cộng hoà Slovak, Hungary và Trung Quốc.  

NC&PT doanh nghiệp 

Chi tiêu của các doanh nghiệp cho NC&PT (BERD) được coi là rất 

quan trọng đối với đổi mới và tăng trưởng kinh tế. Ở các nước OECD, 

NC&PT doanh nghiệp chiếm số lượng lớn trong NC&PT về mặt tài trợ 

lẫn hiệu suất. NC&PT doanh nghiệp đạt 1,6% GDP của OECD trong 

năm 2008, tăng nhẹ từ 1,5% ở năm 1999.  
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Các chi nhánh của nước ngoài có thể giữ một vai trò quan trọng 

trong các nỗ lực NC&PT quốc gia. Trong năm 2007-2008, chúng chiếm 

hơn 1/5 tổng NC&PT doanh nghiệp ở hầu hết các nước thành viên 

OECD. Ở một số nền kinh tế mở nhỏ hơn, phần của chúng vượt quá một 

nửa tổng BERD. Chỉ số này đạt 61,8% ở Ixraen và 72,4% ở Ai-len. Tuy 

nhiên, tỷ lệ của chúng thấp nhất ở hai nền kinh tế lớn thuộc OECD: 

14,3% ở Hoa Kỳ và chưa tới 5% ở Nhật Bản.  

Các DNVVN cũng giữ một vai trò quan trọng trong nỗ lực NC&PT 

của hầu hết các nước OECD. Tỷ lệ của chúng trong tổng BERD có xu 

hướng lớn hơn ở các nền kinh tế nhỏ hơn: 73% ở Niu Dilan, 71% ở 

Estonia và 63% ở Chi-lê, so với chưa tới 20% ở Pháp, Thuỵ Sỹ, Phần 

Lan, Hoa Kỳ và Đức, và chỉ 6% ở Nhật Bản.  

Tài trợ chéo công-tư cho NC&PT 

Trong lĩnh vực tài trợ và thực hiện NC&PT, có sự tác động phức 

hợp lẫn nhau giữa khu vực công và tư. Các chính phủ lựa chọn trong số 

rất nhiều công cụ khác nhau để thúc đẩy NC&PT của khu vực doanh 

nghiệp. Thông thường, họ tài trợ cho các hoạt động NC&PT một cách 

trực tiếp thông qua các khoản trợ cấp hoặc trưng mua. Hơn 15% NC&PT 

doanh nghiệp (BERD) được chính phủ tài trợ trực tiếp ở Liên bang Nga, 

Nam Phi, Tây Ban Nha, Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ. Ở khu vực OECD, 

chính phủ tài trợ gần 7% tổng BERD, giảm từ gần 9% vào năm 1999. 

Các nước có lượng tài trợ lớn nhất của chính phủ đều có những mức tăng 

lớn nhất; ở Liên bang Nga con số này tăng từ 40% lên 57%. Ba Lan, 

Estonia, Cộng hoà Slovak, Italia, Ixraen (không bao gồm NC&PT quốc 

phòng) và Bồ Đào Nha đều có những mức giảm mạnh ở tầm quan trọng 

tương đối của tài trợ chính phủ. Các mức giảm xảy ra nhỏ hơn ở Hoa Kỳ, 

Đức và Trung Quốc. Các nước có sự khác biệt nhau rất rõ ở các hệ thống 

thực hiện NC&PT “công”, với sự kết hợp khác nhau giữa các viện nghiên 

cứu của nhà nước với các trường đại học công hoặc tư, tuỳ thuộc vào 

mức độ khác nhau của tài trợ của chính phủ. Tài trợ của khu vực doanh 

nghiệp cho NC&PT ở khu vực giáo dục bậc cao trong nước và chính phủ 

đạt mức cao nhất ở Hungary, Hà Lan, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Liên 

bang Nga và Đức. Trên toàn OECD, tình trạng này không biến đổi nhiều 



33 

lắm theo thời gian về khía cạnh này, nhưng có những mức tăng đáng kể ở 

Đức, Hà Lan và Hungary và có những mức giảm đáng kể ở Slovenia, 

Nam Phi, Ba Lan và Anh.  

Tài trợ quốc tế cho NC&PT  

Tài trợ của NC&PT doanh nghiệp (BERD) có thể là trong nước hoặc 

của nước ngoài. Nó có thể bắt nguồn từ doanh nghiệp tư nhân, các cơ 

quan công (chính phủ và giáo dục bậc cao), hoặc các tổ chức quốc tế. Tài 

trợ NC&PT từ nước ngoài bao gồm, ví dụ NC&PT được thực hiện bởi 

các chi nhánh công ty con được các công ty nước ngoài sở hữu, NC&PT 

được thực hiện theo hợp đồng thay mặt cho các công ty có trụ sở ở nước 

ngoài hoặc các tài trợ nghiên cứu từ các tổ chức quốc tế. Tính trung bình, 

tài trợ NC&PT của nước ngoài giữ một vai trò rất quan trọng trong tài trợ 

của NC&PT doanh nghiệp. Tại EU, lĩnh vực này đạt mức 10% tổng 

NC&PT doanh nghiệp kinh doanh trong năm 2008. Tầm quan trọng của 

các công ty đa quốc gia nước ngoài trong nền kinh tế và trong việc sản 

xuất công nghệ trong nước là một vấn đề. Đối với Áo, Ai-xơ-len, cộng 

hoà Slovack và Vương quốc Anh, tài trợ từ nước ngoài đạt 20% trở lên 

trong tổng NC&PT doanh nghiệp.  

Ở hầu hết các nước, cấp kinh phí cho NC&PT doanh nghiệp ở nước 

ngoài chủ yếu là từ các doanh nghiệp khác. Trong một nhóm 19 nước có 

số liệu, Pháp, Tây Ban Nha, Slovenia và Bồ Đào Nha cho biết các doanh 

nghiệp ở nước ngoài đóng góp dưới 80% tổng tài trợ nước ngoài cho 

NC&PT. Hàn Quốc, Vương quốc Anh, Cộng hoà Slovak và Áo báo cáo 

đạt những giá trị cao nhất. Trong các khoản tài trợ NC&PT được báo cáo 

là có nguồn gốc từ các doanh nghiệp nước ngoài, 16 nước báo cáo đạt tỷ 

lệ tương ứng với tài trợ nội bộ công ty hoặc tài trợ từ các công ty khác. 

Trong số này, chỉ có Slovenia báo cáo tài trợ từ các công ty không liên 

quan có một tỷ lệ cao hơn, chiếm gần 70% tổng tài trợ từ nước ngoài. Tỷ 

lệ của các doanh nghiệp từ cùng một nhóm đạt lớn nhất là ở Phần Lan, 

Hungary, Bồ Đào Nha và Cộng hoà Slovak.  
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1.5. CÔNG CỤ CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY NC&PT TRONG 

DOANH NGHIỆP  

Cả lý thuyết kinh tế và phân tích thực nghiệm đều nhấn mạnh đến 

vai trò then chốt của NC&PT trong tăng trưởng kinh tế. NC&PT dưới các 

hình thức nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng hay phát triển thực 

nghiệm, được định nghĩa là "những công việc sáng tạo, được thực hiện 

dựa trên một cơ sở hệ thống để làm tăng kho kiến thức và việc sử dụng 

kho kiến thức đó để phát minh các ứng dụng mới". NC&PT tạo ra công 

nghệ, một dạng tri thức được sử dụng để nâng cao năng suất của các yếu 

tố sản xuất, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết các mối quan 

tâm xã hội như sức khỏe và môi trường, và cuối cùng cải thiện mức sống. 

Điều cần làm rõ đó là các quá trình sáng tạo và phổ biến công nghệ trong 

một nền kinh tế và vai trò của chính phủ trong các quá trình đó. 

Về lý thuyết, tăng trưởng kinh tế dài hạn bị chi phối bằng sự tích lũy 

các yếu tố sản xuất dựa trên cơ sở tri thức, như NC&PT và nguồn nhân 

lực, điều này giúp giữ cho mức lợi nhuận biên thu được từ đầu tư vốn 

khỏi bị rơi xuống thấp hơn mức có khả năng sinh lợi. Phân tích kinh 

nghiệm xác nhận rằng NC&PT làm tăng năng suất đa yếu tố (MFP). So 

sánh chéo giữa các nước cho thấy, gia tăng ở NC&PT nhà nước, tư nhân, 

và nước ngoài tất cả đều đóng góp cho sự gia tăng MFP. Các nước 

OECD, nơi có tỷ trọng chi tiêu doanh nghiệp cho NC&PT so với GDP đã 

tăng mạnh trong giai đoạn từ những năm 1980 đến những năm 1990 đã 

chứng kiến những gia tăng lớn nhất ở MFP. Ở đây có một mối liên quan 

giữa việc thực hiện NC&PT và năng lực của các quốc gia, các ngành, 

công ty trong việc nhận dạng và áp dụng các công nghệ mới. Tại các 

nước lớn, NC&PT giúp gia tăng tỷ lệ đổi mới, trong khi tại các nước nhỏ 

hơn, NC&PT chủ yếu tạo điều kiện cho chuyển giao công nghệ từ nước 

ngoài. Nghiên cứu các nước dẫn đến nhận định rằng, cứ 1% gia tăng ở 

kho NC&PT dẫn đến một sự gia tăng trung bình ở kết quả đầu ra là vào 

khoảng 0,05-0,15% (OECD, 2001). 

Cường độ NC&PT và kết quả tăng trưởng của các nước có xu hướng 

tương quan với tỷ trọng các hoạt động NC&PT được tài trợ bởi các 

doanh nghiệp. Sự bất lực thị trường thường khiến cho doanh nghiệp đầu 

tư dưới mức vào nghiên cứu. Do các hiệu ứng lan tỏa và các yếu tố ngoại 

lai khác, suất lợi tức tư nhân từ đầu tư NC&PT thấp hơn so với suất lợi 
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tức xã hội. Các nghiên cứu kinh tế học phát hiện ra rằng suất lợi tức xã 

hội từ NC&PT có thể cao hơn gấp 5 lần so với suất lợi tức tư nhân. Công 

nghệ không hoàn toàn thích hợp trong một nền kinh tế thị trường, bởi 

một khi nó được tạo ra, nó có thể phổ biến rộng rãi và được sử dụng bởi 

các công ty khác. Điều này là do các hiệu ứng lan tỏa tồn tại giữa các dự 

án NC&PT khác nhau trong các khu vực nhà nước và tư nhân, giữa các 

công ty hoạt động trong cùng một lĩnh vực, giữa các ngành công nghiệp 

khác nhau, và giữa các quốc gia. 

Thông tin bất đối xứng và sự cạnh tranh không hoàn hảo là những 

khiếm khuyết thị trường dẫn đến những khoảng cách về chi tiêu NC&PT. 

NC&PT tư nhân nhanh chóng trở thành một loại hàng hóa công, các công 

ty gặp trở ngại do họ không thu hồi lại được hết lợi ích từ những đầu tư 

của họ. Các khuyến khích thị trường không đủ để tạo ra một nguồn cung 

NC&PT thỏa đáng, điều này làm cho vai trò của chính phủ có tính quyết 

định trong việc kích thích chi tiêu NC&PT tư nhân. Cũng như đối với 

một quyết định đầu tư bất kỳ nào, NC&PT sẽ không được các công ty 

xúc tiến trừ khi đó là một cơ hội đem lại lợi nhuận. Bằng cách thay đổi 

các phí tổn tương đối của đầu tư nghiên cứu - thông qua các khoản trợ 

cấp, thuế, các chính sách thương mại hay chính sách khác - các chính phủ 

có thể tác động đến việc thực hiện nghiên cứu và sáng tạo ra tri thức để 

phục vụ tăng trưởng kinh tế. 

Các công cụ chính sách thúc đẩy NC&PT doanh nghiệp  

Bản chất của chính sách công thúc đẩy NC&PT doanh nghiệp là 

nhằm đáp ứng hai lĩnh vực sau: 

1- Thiết lập và duy trì một môi trường pháp lý - thông qua các biện 

pháp như cấp bằng sáng chế và nới lỏng hoạt động chống độc quyền - 

nhằm làm tăng khả năng tạo ra một khoản thu nhập có thể chấp nhận 

được từ đầu tư vào hoạt động đổi mới sáng tạo, và qua đó khuyến khích 

sự đầu tư của khu vực tư nhân. 

2- Cung cấp các khoản trợ cấp, các hợp đồng, các ưu đãi thuế mục 

tiêu và các cơ chế khác nhằm mục đích khuyến khích các đối tác tư nhân 

có tầm nhìn xa hơn các khoản lợi nhuận cá nhân của họ khi đánh giá xem 

có nên tham gia vào các hoạt động đổi mới hay không. 

Các nước thực hiện chính sách công thúc đẩy đổi mới theo những 
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cách khác nhau và các chính phủ áp dụng một phạm vi rộng các biện 

pháp khuyến khích bằng thuế đối với NC&PT. Bảng 1 dưới đây tổng hợp 

các dạng công cụ chính sách tài chính và phi tài chính chủ yếu được áp 

dụng. 

Bảng 1: Các thành phần của chính sách đổi mới sáng tạo quốc gia  

Mối tương quan với thị 
trường 

Loại hình biện pháp 

Biện pháp tài chính Biện pháp phi tài chính 

 

 

Cung cấp hàng hóa và 
dịch vụ công 

- Trợ cấp trao đổi nhân 
lực NC&PT giữa khu 
vực nhà nước và tư 
nhân 

- Các chính sách nhằm 
mục đích phổ biến công 
nghệ  

- Chính sách phát triển 
nguồn nhân lực 

- NC&PT trong trường 
đại học và viện nghiên 
cứu công 

- Tiêu chuẩn công 
nghiệp  

 

 

Điều chỉnh các khuyến 
khích thị trường  

- Ưu đãi thuế đối với 
NC&PT 

- Tài trợ trực tiếp thông 
qua trợ cấp, vay mềm, 
bảo lãnh khoản vay đối 
với các dự án NC&PT 

- Các dự án hợp tác 
giữa khu vực nhà nước 
và tư nhân 

- Mua sắm công, đặc 
biệt trong lĩnh vực quốc 
phòng 

- Quy chế về quyền 
SHTT 

- Các chính sách công 
nghiệp và thương mại  

Hỗ trợ cải tiến cơ chế thị 
trường  

- Thiết lập và cải tiến các 
cơ chế thị trường tài 
chính chuyên dụng (như 
vốn mạo hiểm) 

 

 

Trong số các loại hình trên, các biện pháp tài chính, và đặc biệt là 

các khuyến khích bằng thuế thu hút được nhiều sự chú ý nhất. Các nhà 

hoạch định chính sách đôi khi đặt các chính sách đổi mới công ngang 

hàng với các biện pháp ưu đãi thuế và các biện pháp tài chính khác. 

Nhưng các biện pháp phi tài chính, như phát triển nguồn nhân lực và 

tiêu chuẩn công nghiệp cũng quan trọng không kém, đặc biệt là đối với 

các nước đang phát triển. Thực tế các khuyến khích tài chính có khả năng 

thành công trong việc kích thích đổi mới trong nước nếu các chính phủ 
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đặt chúng có tầm quan trọng ngang hàng với các khuyến khích phi tài 

chính. Ví dụ như tài trợ nghiên cứu chỉ phát huy hiệu quả khi đã có đủ 

một số lượng tới hạn các nhà khoa học và kỹ sư tiến hành các hoạt động 

NC&PT. 

Một yếu tố khác cần cân nhắc trong việc lựa chọn các cơ chế để hỗ 

trợ cho đổi mới doanh nghiệp đó là các nước đang phát triển không giống 

nhau, nhất là về năng lực công nghệ. Hơn nữa, các chính sách đổi mới 

cần phù hợp với các nhu cầu của một đất nước ở từng giai đoạn phát triển 

công nghệ cụ thể của nước đó. Các chính sách cũng cần thay đổi như sự 

tiến bộ về công nghệ vậy. 

Một số nước đang phát triển tại khu vực Đông Á và châu Mỹ Latinh 

đã đầu tư đáng kể cho NC&PT, và đang là những nhà sáng tạo ra các 

công nghệ mới tiềm năng. Vì vậy, đối với các nước này, các biện pháp tài 

chính nên được coi trọng hơn, do đây là một phương thức hiệu quả để 

phát triển các hoạt động đổi mới. 

Ngược lại, các nước thuộc vùng châu Phi cận Sahara, Nam Á, châu 

Mỹ Latinh và vùng Trung Đông hiện đang là những nước chủ yếu sử 

dụng và thích nghi công nghệ nhập khẩu. Đối với các nước này thì sự chú 

trọng nên nhằm vào các biện pháp phi tài chính; các biện pháp này nên 

được đặt trước các biện pháp tài chính để các biện pháp sau khi thực hiện 

sẽ phát huy được hiệu quả. 

Các biện pháp phi tài chính hỗ trợ NC&PT doanh nghiệp  

Các biện pháp phi tài chính cũng là những nhân tố quan trọng tác 

động đến đầu tư NC&PT doanh nghiệp. Có hai biện pháp đặc biệt quan 

trọng, đó là chính sách phát triển nguồn nhân lực và chính sách tiêu 

chuẩn công nghiệp. 

Chính sách phát triển nguồn nhân lực 

Nguồn nhân lực có trình độ đào tạo cao là điều cần thiết cho sự phát 

triển NC&PT doanh nghiệp. Nếu thiếu nhân lực, không có một khuyến 

khích tài chính nào có thể thúc đẩy đổi mới được. Tất cả các quốc gia 

thành công, trong đó có các nước "Con hổ" châu Á và các nền kinh tế 

"Hổ non" kế tiếp sau (ám chỉ các quốc gia Indonexia, Malaixia, Philipin 
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và Thái Lan), đều có các chính sách hiệu quả làm tăng cả chất lượng lẫn 

số lượng nguồn nhân lực được đào tạo kỹ thuật. 

Tuy nhiên, hầu hết các nước đang phát triển phải đối mặt với nhiều 

thiếu sót ở sự phát triển nguồn nhân lực. Điều này được minh họa bằng 

mật độ tương đối thấp sinh viên đại học trong dân số, hay thiếu các nhà 

khoa học và kỹ sư trong lực lượng lao động. Tại các nước kém phát triển, 

có số lượng nhân lực đạt trình độ đại học còn thấp, đây là một trở ngại 

lớn đối với sự phát triển công nghệ, và được coi là thách thức chính sách 

then chốt đối với họ, do có đủ (hay thiếu) nguồn nhân lực có trình độ đại 

học ảnh hưởng đến số lượng tiềm năng các nhà khoa học và kỹ sư tham 

gia vào lực lượng lao động. Ngoài ra còn có một mối tương quan xác 

thực giữa số lượng các nhà khoa học nghiên cứu và kỹ sư trong lực lượng 

lao động của một đất nước với mức độ các hoạt động NC&PT. 

Tại hầu hết các nước đang phát triển, chỉ có từ 15 đến 20%  sinh 

viên đại học theo đuổi các ngành về khoa học và kỹ thuật, sự lựa chọn 

chính sách chú trọng vào các chương trình giảng dạy định hướng công 

nghệ có thể giải quyết được khoảng cách này. Ngoài ra, các chính sách 

giáo dục cũng cần làm hài hòa các nhu cầu nhân lực của ngành công 

nghiệp với đầu ra của các trường đại học. Sự thất bại chính sách ở khía 

cạnh này có thể dẫn đến sự mất đi các thị trường quan trọng và cả những 

hậu quả nghiêm trọng khác. 

Chính sách về tiêu chuẩn công nghiệp  

Chính sách về tiêu chuẩn công nghiệp là một bộ phận tích hợp của 

chính sách đổi mới quốc gia và mang lại cả lợi ích trực tiếp lẫn gián tiếp. 

Tác động trực tiếp của tiêu chuẩn hóa trong công nghiệp đó là, ví dụ như 

làm giảm các chi phí thực hiện kinh doanh bằng cách đặt ra những yêu 

cầu cụ thể, rõ ràng đối với các sản phẩm, đảm bảo những thông số kỹ 

thuật nhất định của thiết bị phải được đáp ứng rõ ràng. 

Theo cách đó, tiêu chuẩn hóa có thể vừa hạ thấp được các rào cản 

xâm nhập thị trường và vừa thúc đẩy nhanh cạnh tranh, và qua đó là cả 

nhu cầu đối với các công nghệ mới. Nó cũng hoạt động như sự chứng 

nhận chất lượng, điều đặc biệt quan trọng đối với các linh kiện công 

nghiệp. 
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Tiêu chuẩn hóa cũng mang lại những ích lợi gián tiếp. Ví dụ, cả hai 

hoạt động xây dựng các tiêu chuẩn mới và rà soát các tiêu chuẩn hiện 

hành tạo ra một diễn đàn quan trọng cho sự trao đổi thông tin kỹ thuật về 

các sản phẩm và quy trình, trong nội bộ ngành công nghiệp cũng như 

giữa người sử dụng và các nhà cung cấp. Theo cách đó, tiêu chuẩn hóa có 

thể có chức năng như một công cụ tạo ra áp lực liên tục đối với các công 

ty khiến họ phải nâng cấp các sản phẩm của mình, trong khi cung cấp 

cho họ các thông tin kỹ thuật cần thiết để làm điều đó. 

Các tiêu chuẩn công nghiệp cũng quan trọng đối với những nước 

đang phát triển muốn sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng chế tạo, đặc 

biệt là để xâm nhập vào các thị trường thuộc các nước công nghiệp hóa. 

Ví dụ, các công ty thuộc lĩnh vực dịch vụ và chế tạo muốn tạo lập được 

chỗ đứng trên các thị trường quốc tế ngày càng nhận thấy các tiêu chuẩn 

ISO 9000 - tiêu chuẩn kỹ thuật xác định các yêu cầu đối với quản lý chất 

lượng trong sản xuất, đang ngày càng trở nên quan trọng. 

Ngoài ra, tuân theo Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại 

(TBT), một bộ phận của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã được ký 

kết năm 1994, thì tất cả các nước tham gia hiệp định này cần phải ưu tiên 

áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, chứ không phải là quốc gia, như một cơ 

sở cho các quy định kỹ thuật của mình. Tuy nhiên số các công ty được 

chứng nhận theo tiêu chuẩn này tại các nước đang phát triển là rất ít và 

có tốc độ gia tăng chậm. Việc ứng dụng các tiêu chuẩn công nghiệp tại 

các nước đang phát triển không thể phó mặc cho riêng các tổ chức thuộc 

khu vực tư nhân, Chính phủ các nước này có một vai trò quan trọng trong 

việc giới thiệu các tiêu chuẩn và yêu cầu các công ty tuân thủ. 

Một ưu tiên chính sách ở mức độ cao đối với các nước đang phát 

triển là phát triển các tổ chức cấp chứng nhận tiêu chuẩn. Các tổ chức 

như vậy có thể đóng góp cho sự phổ biến những thực tiễn tốt nhất trong 

ngành công nghiệp, để giúp các công ty có được chứng nhận và để phát 

triển các chương trình bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng trong khối doanh 

nghiệp. 

Các biện pháp tài chính hỗ trợ NC&PT doanh nghiệp  

Tài trợ và các khuyến khích bằng thuế là hai công cụ tài chính được 
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sử dụng rộng rãi nhất để hỗ trợ NC&PT doanh nghiệp tại các nước công 

nghiệp hóa, và tại các nước đang phát triển việc sử dụng các công cụ này 

cũng đang ngày càng tăng. 

Khi chính phủ tài trợ trực tiếp cho NC&PT trong doanh nghiệp, 

thông thường họ thực hiện bằng cách cung cấp các khoản tài trợ. Ngược 

lại, các khuyến khích bằng thuế lại là dạng hỗ trợ gián tiếp cho NC&PT 

doanh nghiệp bằng cách cung cấp sự miễn giảm thuế, nhằm làm giảm các 

chi phí cho các công ty thực hiện NC&PT. Mỗi một cơ chế đều có những 

ưu và nhược điểm cần được cân nhắc khi các nước đang phát triển thiết 

kế các chính sách NC&PT của mình (xem bảng 2). 

Bảng 2: Các công cụ tài chính thúc đẩy đổi mới sáng tạo  

Loại hình Ưu điểm Nhược điểm 

 

 

Tài trợ nghiên cứu  

- Cho phép các chính 
phủ hướng mục tiêu vào 
các lĩnh vực mang lại lợi 
ích xã hội cao 

- Có tiềm năng thúc đẩy 
sự gia tăng cao hơn ở 
NC&PT doanh nghiệp  

- Tài trợ tùy thuộc vào 
từng trường hợp 

- Các hệ thống khuyến 
khích có chọn lọc 

- Can thiệp sâu vào thị 
trường  

- Phụ thuộc vào xét 
duyệt ngân sách hàng 
năm 

- Tạm thời và không ổn 
định 

- Yêu cầu các cơ thế 
hành chính quan liêu 
phức tạp 

 

Khuyến khích bằng thuế 

- Ít can thiệp vào thị 
trường  

- Tiềm năng các kết quả 
đổi mới cao hơn 

- Ít quan liêu hơn và có 
thể dự đoán trước hơn 

- Tính ổn định trong 
chính sách khuyến khích 
NC&PT 

- Không cho phép định 
hướng NC&PT vào các 
lĩnh vực đặc biệt 

- Có thể nhận thức như 
sự trao quyền 

- Không phát huy đầy đủ 
lợi ích từ các dự án đã 
hoàn thành 

 

Bảng trên cho thấy, các khuyến khích bằng thuế ít can thiệp hơn vào 

thị trường so với các hình thức tài trợ, bởi nó cho phép các đối tác tư 

nhân tự do làm theo ý mình hơn. Khi đó thị trường, chứ không phải là 

chính phủ, quyết định việc phân bổ các nguồn lực đối với đầu tư 

NC&PT. Nói theo cách khác, khuyến khích bằng thuế cho phép các công 



41 

ty giữ được quyền tự chủ trong quyết định các chiến lược NC&PT của 

mình nhằm phản ứng trước các tín hiệu thị trường, và để lựa chọn nên 

thực hiện những dự án NC&PT nào. 

Ngược lại, hình thức tài trợ nghiên cứu là để phục vụ ý muốn của 

chính phủ. Thông qua chúng, chính phủ có thể xác định người nào sẽ 

nhận được bao nhiêu và vì mục đích cụ thể gì. 

So với tài trợ, khuyến khích bằng thuế là những công cụ không 

nhằm mục tiêu cụ thể. Một biện pháp ưu đãi thuế như tín dụng thuế 

chẳng hạn, có thể không nhằm mục tiêu vào các NC&PT có những lợi 

ích xã hội rộng lớn. Ngược lại, bằng cách đem lại sự hỗ trợ cho các dạng 

dự án NC&PT cụ thể, các khoản tài trợ cho phép chính phủ định hướng 

các nỗ lực NC&PT  doanh nghiệp vào các dự án mang lại lợi ích xã hội 

cao. 

Ngoài ra, để làm tăng tổng chi tiêu NC&PT, tài trợ có xu hướng hiệu 

quả hơn so với khuyến khích thuế trong việc làm tăng kho tri thức tổng 

thể khả dụng đối với các công ty trong nước. Đó là bởi vì, tài trợ trực tiếp 

có khả năng nâng tổng chi tiêu NC&PT lên cao hơn nguồn chi tiêu của 

chính phủ, do các khoản kinh phí bổ sung được cung cấp bởi chính các 

công ty. 

Ngược lại, một đơn vị khuyến khích bằng thuế dường như không 

mang lại được nhiều lợi ích bằng một đơn vị chi tiêu bổ sung cho 

NC&PT do các hiệu ứng lan tỏa tương đối lớn của nó. Nhưng nếu mục 

đích chủ yếu của chính sách chính phủ đó là thúc đẩy tỷ lệ thương mại 

hóa các sản phẩm, các quy trình hay các dịch vụ mới, thì khuyến khích 

bằng thuế mang lại nhiều ưu điểm hơn so với tài trợ. Ví dụ, thành công 

trong thương mại hóa xoay quanh một sự hiểu biết khôn ngoan về thị 

trường, và các biện pháp khuyến khích thuế trao quyền quyết định tài trợ 

dự án vào tay các công ty tư nhân, họ là những người hiểu biết nhất về thị 

trường, chứ không phải là các cơ quan chính phủ. 

Ngay cả khi với trợ cấp thuế, các công ty sẽ vẫn cung cấp nhiều tiền 

nhất cho các dự án mà họ theo đuổi bằng nguồn tài chính riêng của mình, 

điều đó đảm bảo rằng chính họ, chứ không phải người đóng thuế, phải 

chịu những rủi ro lớn nhất nếu thất bại. Ngược lại, tài trợ trực tiếp cho 
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thương mại hóa NC&PT thông qua các khoản trợ cấp có thể dẫn đến sự 

phân bố không đúng chỗ các nguồn lực cho các lĩnh vực của nền kinh tế, 

do chính phủ không phản ứng một cách nhạy cảm như các công ty trước 

các tín hiệu thị trường. 

Ngoài ra, các biện pháp ưu đãi thuế dễ điều hành hơn và ít có chủ ý 

hơn so với hình thức tài trợ. Các biện pháp tài trợ thường được phân bổ 

dựa vào từng trường hợp, đòi hỏi nhiều thủ tục hành chính. Chúng cũng 

là đối tượng để xét duyệt và phân bổ ngân sách hàng năm, làm cho chúng 

trở nên ít có thể dự đoán trước về dài hạn. 

Các biện pháp khuyến khích thuế cũng có một số hạn chế liên quan 

đến việc quản lý. Ví dụ, trợ cấp thuế NC&PT có xu hướng vận hành như 

sự trao quyền, có nghĩa là tất cả các công ty có đủ tư cách đều được yêu 

cầu trợ cấp, bất kể họ có thực sự cần đến khoản trợ cấp đó hay không. 

Tín dụng thuế cũng dễ bị lạm dụng: chi tiêu thường xuyên, như những 

phát sinh trong kiểm soát chất lượng và kiểm nghiệm có thể được xếp 

vào loại chi tiêu NC&PT và được yêu cầu một khoản tín dụng thuế tương 

ứng. 

Ưu điểm của các biện pháp ưu đãi thuế so với hỗ trợ tài chính trực 

tiếp 

Nhiều yếu tố có ảnh hưởng đến mức chi tiêu nghiên cứu của khu vực 

doanh nghiệp ở một nước, bao gồm cả cơ cấu kinh tế và công nghiệp (ví 

dụ như tỷ trọng của các ngành công nghệ cao, quốc phòng hay công 

nghiệp vũ trụ); số lượng các công ty quy mô lớn và vừa; sự sẵn sàng của 

nhân lực kỹ thuật và một cơ sở hạ tầng khoa học và công nghệ tương 

xứng; phạm vi mở cửa quốc tế và các mối liên kết với nền kinh tế thế 

giới; mức chi tiêu của chính phủ cho nghiên cứu cơ bản; các kênh nối 

liền giữa các nỗ lực nghiên cứu của khu vực nhà nước và tư nhân; phạm 

vi của bảo hộ quyền SHTT, v.v. Vai trò tương quan của các yếu tố này 

trong việc quyết định hiện trạng NC&PT hay thành tích đổi mới của một 

nước là rất phức tạp.  

Chính phủ là một yếu tố trong chuỗi các yếu tố tác động nêu trên. 

Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng do chính phủ tài trợ và thực hiện thông 

qua các phòng thí nghiệm công và các trường đại học bản thân nó là một 
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yếu tố tác động đến mức độ nghiên cứu của khu vực tư nhân. Do những 

thất bại thị trường đã được xác nhận, các chính phủ sử dụng một loạt các 

cơ chế để thúc đẩy hơn nữa NC&PT doanh nghiệp, trong đó có hợp tác 

nghiên cứu với khu vực tư nhân, tài trợ trực tiếp cho NC&PT tư nhân, và 

các biện pháp khuyến khích bằng thuế. Sự lựa chọn cách tiếp cận, các nỗ 

lực nghiên cứu chính phủ, hợp tác, hỗ trợ trực tiếp đối với NC&PT doanh 

nghiệp, các khuyến khích dựa vào thị trường,... đều phụ thuộc phần lớn 

vào bối cảnh của một quốc gia. 

Sự hỗ trợ trực tiếp của chính phủ cho nghiên cứu trong công nghiệp 

có lợi thế là nó cho phép chính phủ duy trì được sự kiểm soát đối với bản 

chất của NC&PT được thực hiện. Các trợ cấp chính phủ có thể đảm bảo 

rằng ngành công nghiệp giúp giải quyết các nhiệm vụ công quan trọng, 

như quốc phòng, y tế hay phát triển năng lượng, hay trong các lĩnh vực 

vẫn tồn tại những khoảng cách đáng kể giữa thu nhập nhà nước và tư 

nhân từ NC&PT. Hơn nữa tài trợ chính phủ cho NC&PT doanh nghiệp 

còn có một tác động tích cực đến NC&PT do doanh nghiệp đầu tư, đặc 

biệt là trong việc nâng cao năng lực của các công ty để tiếp thu nguồn tri 

thức được tạo ra bằng nghiên cứu công. Nhưng hiệu ứng này chỉ đạt 

được đến một mức ngưỡng nhất định của tài trợ NC&PT chính phủ. 

Bên cạnh đó tài trợ trực tiếp cho NC&PT công nghiệp có thể dẫn 

đến việc chính phủ bị chỉ trích trong việc lựa chọn người thắng và kẻ 

thua, dưới góc độ các chủ đề nhận được sự chú ý và cả các công ty riêng 

lẻ được nhận nguồn tài trợ của chính phủ. Tài trợ chính phủ có thể thay 

thế đầu tư NC&PT tư nhân và làm méo mó sự cạnh tranh thị trường. Mặc 

dù trợ cấp NC&PT đôi khi được ưu tiên hơn các khuyến khích bằng thuế 

do có tính minh bạch lớn hơn, nhưng những hỗ trợ như vậy có thể dẫn 

đến những hiệu ứng bế tắc và việc tháo gỡ sẽ cực kỳ khó khăn. 

Các biện pháp khuyến khích thuế có một loạt các ưu và nhược điểm. 

Các biện pháp này nói chung cung cấp một khoản khấu trừ thuế hay miễn 

thuế đối với phần chi tiêu NC&PT của doanh nghiệp. Bằng cách làm 

giảm các chi phí NC&PT, sự nới lỏng thuế sẽ làm tăng giá trị ròng hiện 

tại của các dự án nghiên cứu có triển vọng. Tuy nhiên, việc áp dụng các 

khuyến khích bằng thuế đối với nghiên cứu cần được đặt vào bối cảnh hệ 
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thống thuế tổng thể của một nước và cân nhắc các mục tiêu của chúng. 

Giá trị của các chương trình khuyến khích thuế đối với các công ty thực 

hiện NC&PT bị ảnh hưởng mạnh bởi hệ thống thuế doanh nghiệp tổng 

thể. Các doanh nghiệp tại nhiều nước sẽ ưa thích hơn sự nới lỏng thuế 

tổng thể hay hạ thấp mức thuế doanh nghiệp nói chung hơn là các khuyến 

khích thuế mục tiêu nhằm vào các loại hình đầu tư nhất định như 

NC&PT. Ví dụ như Niu Dilan lựa chọn cách tài trợ NC&PT cho ngành 

công nghiệp hơn là các khuyến khích thuế chủ yếu là để giữ lại tính trung 

lập của hệ thống thuế. Ngoài ra, các loại thuế đánh vào thu nhập cá nhân, 

thừa kế,... có thể tác động đến sự tạo dựng của cải của cá nhân và do đó 

ảnh hưởng đến khả năng đầu tư vào các doanh nghiệp cũng như vào 

NC&PT. Một số nước, trong đó có Canađa, đưa ra các khuyến khích thuế 

đối với các cá nhân những người thực hiện NC&PT. 

Các biện pháp ưu đãi thuế cho phép thị trường - chứ không phải là 

chính phủ - có thể quyết định sự phân bổ đầu tư NC&PT theo các ngành, 

công ty và các dự án. Chúng có thể tạo nên một sự thúc đẩy chung đối 

với NC&PT doanh nghiệp thông qua việc làm giảm các chi phí nghiên 

cứu đối với số đông các công ty, hoặc cũng có thể là các công ty mục 

tiêu. Nới lỏng thuế có thể có vai trò quan trọng đối với việc kích thích 

nghiên cứu trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như đối với các 

công ty lớn. Nếu được thiết kế thích hợp, chúng có thể hạ thấp các chi 

phí hành chính đối với các cơ quan chính phủ so với các loại hình 

chương trình hay hỗ trợ khác, mặc dù khuyến khích thuế là rất cần thiết 

về khía cạnh chi ngân sách. Ví dụ như Vương quốc Anh lập luận rằng, 

các khuyến khích thuế đối với các công ty lớn và nhỏ là cần thiết để bổ 

sung cho hình thức tài trợ chính phủ với mục đích là để điều chỉnh những 

thất bại thị trường nổi bật trong đầu tư NC&PT. 

Không giống với tài trợ trực tiếp cho NC&PT doanh nghiệp, các cơ 

chế dựa vào thuế về đặc trưng không cho phép chính phủ có thể định 

hướng NC&PT doanh nghiệp vào các lĩnh vực có lợi ích xã hội cao (ví 

dụ như các lĩnh vực công nghệ có hiệu ứng lan tỏa quan trọng hay các 

lĩnh vực nghiên cứu cơ bản). Bởi vì khuyến khích thuế được áp dụng dựa 

trên thu nhập, chúng có xu hướng thiên về các dự án NC&PT sẽ tạo ra lợi 

nhuận lớn hơn trong thời hạn gần, hơn là các dự án dài hạn liên quan đến 
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khai thác và đầu tư cơ sở hạ tầng nghiên cứu. Ngoài ra, các lợi ích lan tỏa 

yếu hơn đối với các công ty và các lĩnh vực công nghiệp khác là điều đặc 

trưng của các khuyến khích thuế nếu so sánh với cấp tài chính trực tiếp 

của chính phủ cho NC&PT. 

Những ưu điểm tiềm năng chủ yếu của các biện pháp khuyến khích 

thuế so với các công cụ hỗ trợ trực tiếp như sau: 

- Thứ nhất, có thể nói khuyến khích thuế ít nhạy cảm hơn với sự 

tham ô ngân quỹ và các hoạt động chạy chọt, đút lót. Các khuyến khích 

thuế có xu hướng thân thiện thị trường hơn do chúng không làm méo mó 

sự phân bổ kinh phí giữa các lĩnh vực nghiên cứu hay giữa các công ty 

khác nhau. Mặt khác, tài trợ NC&PT nói chung mang tính mục tiêu hơn, 

nhằm vào các lĩnh vực nghiên cứu cụ thể hay định hướng vào các công ty 

hay công nghệ cụ thể. Về nguyên tắc, khuyến khích thuế có thể hướng 

mục tiêu vào các lĩnh vực NC&PT hay các ngành công nghiệp cụ thể 

(như được thực hiện ở Anh và Mỹ), nhưng điều này sẽ làm tăng sự phức 

tạp trong hoạch định chính sách. 

Việc tài trợ trực tiếp cho NC&PT mang tính mục tiêu hơn so với các 

khuyến khích bằng thuế. Trên thực tế, lý do đằng sau hỗ trợ tài chính của 

chính phủ cho NC&PT tư nhân đó là khối lượng NC&PT tư nhân được 

thực hiện không nhất thiết phải đạt mức tối ưu nhìn từ góc độ triển vọng 

xã hội. Điều này là bởi vì lợi nhuận xã hội từ NC&PT nói chung thường 

cao hơn lợi nhuận tư nhân. Vì vậy, ở đây có những lý do để chính phủ 

nhằm mục tiêu hỗ trợ tài chính của mình vào các hoạt động NC&PT có 

sự khác biệt cao nhất giữa lợi nhuận xã hội và tư nhân. Họ có thể lập luận 

rằng, hình thức tài trợ NC&PT sẽ đạt được tốt hơn so với thông qua các 

khuyến khích bằng thuế. Thực sự là nếu sự lựa chọn phân bổ được phó 

mặc cho các công ty, thì khi đó chỉ có lợi nhuận tư nhân được đem ra cân 

nhắc khi quyết định nên tiến hành dự án NC&PT nào. 

- Thứ hai, chi phí quản lý cho việc vận hành một chương trình 

khuyến khích thuế có thể thấp hơn so với các chương trình tài trợ 

NC&PT trực tiếp. 

Điều này là do chính phủ không phải dành các nguồn lực cho việc 

lập kế hoạch, phân bổ và quản lý chương trình. Tuy nhiên, theo đánh giá 
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của một số nghiên cứu, chi phí quản lý của một chính sách ưu đãi thuế sẽ 

phụ thuộc rõ rệt vào tính phức tạp của việc thiết kế chính sách. 

- Thứ ba, kế hoạch thực hiện các biện pháp khuyến khích thuế dễ đạt 

được hơn so với sự hỗ trợ trực tiếp của chính phủ. 

Các thủ tục áp dụng thường dễ dàng hơn so với các kế hoạch tài trợ 

trực tiếp. Đây sẽ là một lợi thế đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mặt 

khác, lập luận này có thể trở nên yếu bởi thực tế là các công ty vừa và 

nhỏ không phải lúc nào cũng kinh doanh có lãi đủ để được hưởng ưu đãi 

từ khoản thuế thu nhập doanh nghiệp. Hơn nữa, họ thường phải chuyển 

tiếp hạch toán những thua lỗ trước đó. Thực tế là các khoản tín dụng thuế 

chưa sử dụng có thể chuyển tiếp không hoàn toàn giải quyết được vấn đề 

này, do chi phí về vốn (giá trị theo thời gian của tiền bạc) làm giảm tính 

hiệu quả các tín dụng thuế được chuyển tiếp và không thích hợp nếu các 

doanh nghiệp này phải đối mặt với các vấn đề về dòng tiền. Các điều 

khoản về hoàn trả hay cho phép trao đổi tín dụng thuế sẽ phải giải quyết 

vấn đề này. 

- Thứ tư, khuyến khích bằng thuế có thể mang tính dự báo sớm hơn 

so với tài trợ trực tiếp nhìn từ quan điểm một công ty. 

Lập luận này thực sự mạnh bởi vì nhiều nhà nghiên cứu đã nhấn 

mạnh đến tầm quan trọng của việc có được một chính sách ổn định theo 

thời gian. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, trên thực tế việc thực hiện các 

biện pháp khuyến khích thuế cũng có thể khó dự đoán trước, các hệ 

thống tín dụng thuế cũng có thể thay đổi theo thời gian. 

- Một lập luận chính trị thiên về các khích lệ bằng thuế, đó là không 

nên coi chúng là chi tiêu bổ sung của chính phủ, mà nên coi là sự suy 

giảm trong thu nhập của chính phủ. Với những quy định nghiêm ngặt về 

mở rộng chi tiêu công, điều đó có thể dễ dàng hơn khi tìm kiếm sự ủng 

hộ chính trị nhằm đẩy mạnh các khuyến khích thuế hơn so với gia tăng 

chi tiêu công. 

Tuy nhiên, các biện pháp khuyến khích bằng thuế cũng có những 

nhược điểm sau: 

Chúng có thể là những đầu tư hoàn trả sẽ xảy ra mà không cần phải 

khuyến khích và như thế có thể dẫn đến những may rủi không được dự 
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tính trước. Điều này cũng đúng với các kế hoạch hỗ trợ tài chính trực 

tiếp. Tuy nhiên, thực tế là, đặc biệt ở các công ty lớn, quyết định đầu tư 

vào NC&PT gia tăng và các lợi ích tài chính từ những thanh toán được 

giảm thuế, thường không liên quan trực tiếp dưới khía cạnh quản lý kế 

hoạch.  

Khuyến khích bằng thuế không cho phép kiểm soát thắt chặt ngân 

sách chính phủ đồng đều so với tài trợ NC&PT trực tiếp, bởi vì các 

chương trình tài trợ NC&PT trực tiếp thường có thiên hướng là nguồn 

lực cố định hàng năm. Để hạn chế mức chi tiêu công, các chính phủ có 

thể quyết định đưa ra một mức trần áp dụng đối với từ công ty cá thể. 

Chúng thường ít có hiệu quả hơn với vai trò là các công cụ hỗ trợ 

cho các lĩnh vực ưu tiên cụ thể của chính phủ và chú trọng vào nghiên 

cứu mang lại lợi nhuận xã hội cao. 

Phụ thuộc vào thiết kế chính sách cụ thể, chúng thường có xu hướng 

chỉ áp dụng đối với các công ty đang kinh doanh có lãi. Vì vậy các 

khuyến khích này không có tác dụng trái chiều đối với một chu kỳ kinh 

doanh đi xuống. Tuy nhiên, các điều khoản như cho phép chuyển tiếp, 

chuyển lùi và hoàn trả có thể được thiết kế để làm cho các biện pháp 

khuyến khích ít phụ thuộc hơn vào khả năng sinh lời. Các biện pháp 

khuyến khích thuế khó thiết kế và có thể làm tăng tính phức tạp cho hệ 

thống thuế tổng thể. Bảng 3 dưới đây tổng hợp các ưu và nhược điểm của 

khuyến khích bằng thuế so với hỗ trợ tài chính trực tiếp. 

Bảng 3: Ưu điểm của các hình thức khuyến khích thuế và hỗ trợ trực tiếp cho 
NC&PT 

Hỗ trợ tài chính trực tiếp Khích lệ bằng thuế 

Định hướng mục tiêu hơn đến 

- Lợi ích xã hội >>> lợi ích tư nhân 

- Các mục tiêu xã hội  

Trung lập, ảnh hưởng rộng 

- Doanh nghiệp biết rõ hơn 

- Không phải lựa chọn người chiến 
thắng 

- Thân thiện thị trường  

 

Nguy cơ hệ thống khép kín cao hơn 

Dễ tiếp cận hơn (từ quan điểm doanh 
nghiệp) 

- Nếu chuyển  tới/chuyển lui; hay hoàn 
trả  

- Tầm với rộng hơn 

- dễ tiếp cận thông tin hơn 
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Chi phí quản lý cao Chi phí quản lý có thể thấp 

- Phụ thuộc vào việc thiết kế chính 
sách  

Kiểm soát ngân sách tốt hơn từ góc 
độ chính phủ  

Kiểm soát ngân sách tốt hơn từ góc độ 
doanh nghiệp  

Khả năng tăng thêm có tiềm năng cao Khả năng bổ sung là xác thực 

 

Các khuyến khích về thuế cho NC&PT thường được thực hiện dưới 

ba dạng: i) Thuế trả chậm, cho phép doanh nghiệp chưa phải trả thuế 

trong một thời gian, ví dụ như miễn thuế khấu hao; ii) Miễn thuế, tức là 

các khoản chi tiêu phụ trội của doanh nghiệp được phép khấu trừ ra khỏi 

tổng thu nhập phải chịu thuế của doanh nghiệp; iii) Khấu trừ thuế, tức là 

các công ty được hưởng một khoản giảm thuế, trong số nghĩa vụ thuế mà 

công ty phải trả. Hiện nay, trong số các nước OECD, ngày càng có nhiều 

nước áp dụng hình thức khấu trừ thuế hơn là miễn thuế. Một số nước áp 

dụng biện pháp miễn thuế dựa trên cơ sở kết hợp giữa hai yếu tố là mức 

độ chi tiêu và sản lượng gia tăng. Các nước như Ôxtrâylia, Áo, Hungary 

và Nauy có xu hướng ưu tiên các công ty nhỏ trong việc dự phòng thuế 

NC&PT, trong khi Anh có xu hướng nới lỏng thuế cho các doanh nghiệp 

lớn. Trong hai năm gần đây, các nước như Ôxtrâylia, Hungari, Nauy, Bồ 

Đào Nha, Tây Ban Nha và Anh đã cải tiến đáng kể tính hấp dẫn của các 

hệ thống thuế NC&PT. Còn các nước như Aixơlen, Nhật Bản, Niu Dilan 

và Hoa Kỳ đang nghiên cứu các cách thức để tăng cường các biện pháp 

về thuế đối với NC&PT, cùng với Hà Lan đang xem xét lại các cách thức 

để nâng cao tính hiệu quả của các biện pháp khuyến khích thuế đối với 

NC&PT. 

Tuy tài trợ và khuyến khích thuế là hai yếu tố tác động đến NC&PT 

của khu vực tư nhân, nhưng bên cạnh đó còn có một loạt các yếu tố phức 

tạp khác như các quyết định kinh doanh, các điều kiện khác nhau của môi 

trường kinh tế đều có thể tác động đến NC&PT doanh nghiệp. Ví dụ, 

Thụy Điển và Phần Lan có mức chi tiêu NC&PT tư nhân cao, mặc dù các 

nước này đều không thực hiện tài trợ trực tiếp và gián tiếp nhiều lắm. Chi 

tiêu NC&PT tư nhân cao ở hai nước này được lý giải chủ yếu bởi một cơ 

cấu công nghiệp chú trọng vào nền sản xuất sử dụng kỹ năng và nguồn 
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vốn con người cao. Các nước này cũng áp dụng các mức thuế đánh vào 

thu nhập doanh nghiệp thấp nhất (tương ứng là 28% và 29%) trong số 

các nước OECD. Vì vậy, việc cho rằng các biện pháp khuyến khích về 

thuế có thể bù đắp cho việc thiếu các "điều kiện thuận lợi" ở các nước có 

mức chi tiêu NC&PT thấp là điều không chắc chắn. 

Ngoài các mô hình trên đây, các nước còn thường nhằm mục tiêu 

vào một chủng loại NC&PT nhất định hoặc cung cấp những khoản tín 

dụng đặc biệt hào phóng cho các lĩnh vực cụ thể đáp ứng đủ điều kiện về 

chi tiêu NC&PT. Ví dụ, Hoa Kỳ gần đây áp dụng một loại tín dụng hào 

phóng hơn đối với NC&PT liên quan đến năng lượng. Tương tự Italia áp 

dụng một loại tín dụng hào phóng hơn đối với chi tiêu liên quan đến 

nghiên cứu hợp đồng với các tổ chức phi lợi nhuận. 

Áp dụng chính sách ưu đãi thuế NC&PT hiện nay trên thế giới 

Chính sách ưu đãi thuế đối với NC&PT doanh nghiệp hiện nay được 

sử dụng rộng rãi tại các nước OECD và các nước ngoài OECD. Cho đến 

nay có 26 trong số 34 quốc gia thành viên OECD áp dụng các biện pháp 

khuyến khích thuế NC&PT đối với các doanh nghiệp. Trong số các nước 

ngoài OECD, có Braxin, Trung Quốc, Ấn Độ, Liên bang Nga, Singapo 

và Nam Phi cũng đã áp dụng các khuyến khích về thuế đối với NC&PT. 

Các chế độ khuyến khích về thuế đối với NC&PT hiện tại giữa các 

nước có sự khác biệt đáng kể về các khía cạnh như mức độ ưu đãi; cách 

thiết kế các biểu thuế và cách chúng được nhằm mục tiêu vào các công ty 

khác nhau hay vào các lĩnh vực cụ thể. 

Khuyến khích về thuế đối với NC&PT bao gồm khuyến khích thuế 

dựa vào chi tiêu, quan trọng nhất có các hình thức tín dụng thuế NC&PT, 

miễn thuế NC&PT và tín dụng thuế khấu lưu từ lương NC&PT, và 

khuyến khích thuế dựa trên thu nhập, quan trọng nhất là các biểu thuế ưu 

đãi đối với thu nhập từ bản quyền và các thu nhập khác từ nguồn vốn tri 

thức được hưởng một mức ưu đãi thuế. 

Hầu hết các nền kinh tế thuộc OECD và các nền kinh tế mới nổi đều 

áp dụng một hệ thống trong đó tín dụng thuế NC&PT được cung cấp dựa 

vào khối lượng chi tiêu NC&PT đã được thực hiện (như Canada, Vương 
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quốc Anh, Pháp, Nhật Bản, Nauy, Braxin, Trung Quốc, Ấn Độ), trong 

khi các nước khác chú trọng áp dụng tín dụng thuế NC&PT được tính 

dựa trên chi tiêu NC&PT gia tăng (có nghĩa là chi tiêu vượt quá một mức 

chuẩn cho trước). Các hình thức miễn thuế NC&PT được thực hiện ở 

Đan Mạch, Cộng hóa Séc, Áo, Hungari, và Vương quốc Anh. Tín dụng 

thuế khấu lưu từ lương NC&PT, tức là phần khấu trừ từ khoản thuế 

lương và những đóng góp bảo hiểm xã hội cũng đang được sử dụng tại 

Bỉ, Hungari, Hà Lan và Tây Ban Nha. 

Một số nước nhằm vào các công ty tiến hành nghiên cứu cơ bản; và 

nhiều nước cung cấp các biện pháp ưu đãi thuế hào phóng cho các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ. Một số nước còn phân biệt theo độ tuổi của một công 

ty. Ví dụ như Pháp áp dụng một chế độ đối với các công ty mới thành 

lập, trong khi các nước khác lại khuyến khích hợp tác khoa học - công 

nghiệp. Mỹ gần đây áp dụng một loại tín dụng hào phóng hơn cho 

NC&PT trong lĩnh vực năng lượng. Cuối cùng, một số nước có các chế 

độ quy định rằng thu nhập từ bản quyền và các thu nhập khác từ nguồn 

vốn tri thức được hưởng một tỷ lệ ưu đãi, ví dụ như ưu đãi thuế đối với 

lợi nhuận phát sinh từ cấp phép sáng chế hiện đang được áp dụng tại 

Vương quốc Anh. Bảng 4 dưới đây thể hiện những khác biệt trong thiết 

kế và áp dụng các biểu thuế tại các nước OECD và một số nước ngoài 

OECD. 

Hỗ trợ cho NC&PT doanh nghiệp thông qua hệ thống thuế là một 

phần đặc trưng của một tập hợp rộng hơn các chính sách hỗ trợ đầu tư 

vào NC&PT, nó cũng bao gồm cả các hình thức hỗ trợ trực tiếp như các 

khoản tài trợ, cho vay hay ký hợp đồng mua sắm. Có sự khác biệt lớn 

trong hỗn hợp chính sách hỗ trợ NC&PT doanh nghiệp của các nước, ví 

dụ như một số nước OECD không áp dụng các khuyến khích thuế 

NC&PT, trong khi các nước khác như Mỹ và Tây Ban Nha lại dựa nhiều 

hơn vào hỗ trợ trực tiếp, và một nhóm các nước trong đó có Canada và 

Nhật Bản, để hỗ trợ cho đầu tư NC&PT lại trông cậy chủ yếu vào các 

khuyến khích thuế NC&PT. 

Chi phí tổng thể liên quan đến các biện pháp khuyến khích thuế cho 

NC&PT phụ thuộc vào sự thu hút các công ty hưởng ứng tham gia và cả 
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vào việc thiết kế các khuyến khích thuế của một nước. Những khác biệt 

đáng kể thể hiện ở mức độ ưu đãi trong các biện pháp khuyến khích thuế 

giữa các nước và bên trong các nước giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa.  

 

Bảng 4: Chi tiết về những khác biệt ở các biện pháp khuyến khích về thuế đối 
với NC&PT tại các nước OECD, năm 2009. 

 

 

Thiết kế các biện 
pháp khuyến khích 
thuế NC&PT 

Tín dụng thuế 
NC&PT căn cứ theo 
giá trị 

Ôxtrâylia, Canađa, Pháp, Nauy, 
Braxin, Trung Quốc, Ấn Độ 

Tín dụng thuế 
NC&PT theo số gia 
tăng 

Hoa Kỳ 

Hệ thống thuế kết 
hợp căn cứ vào giá trị 
và số gia tăng 

Nhật Bản, Hàn Quốc, Bồ Đào 
Nha, Tây Ban Nha 

Miễn thuế NC&PT Đan Mạch, CH Séc, Áo, Hungari, 
Vương quốc Anh 

Tín dụng thuế khấu lưu từ lương NC&PT Bỉ, Hungari, Hà Lan, Tây Ban 
Nha 

Khuyến khích thuế NC&PT ưu đãi hơn đối 
với DNVVN 

Canada, Ôxtrâylia, Nhật Bản, 
Vương quốc Anh, Hungari, Hàn 
Quốc, Nauy 

 

 

Nhằm mục tiêu 
đặc biệt vào 

Lĩnh vực năng lượng  Hoa Kỳ 

Hợp tác nghiên cứu  Italia, Hungari, Nhật Bản, Nauy 

Người được hưởng 
thụ quyền mới 

Pháp 

Các công ty trẻ và 
mới khởi sự 

Pháp, Hà Lan, Hàn Quốc 

Mức trần đối với số tiền được xác nhận Italia, Nhật Bản, Mỹ, Áo, Hà Lan 

Khuyến khích thuế NC&PT dựa trên thu 
nhập 

Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha 

Không áp dụng khuyến khích thuế NC&PT Estonia, Phần Lan, Đức, 
Luxembua, Mêhico, Niu Dilan, 
Thụy Điển, Thụy Sĩ 

Nguồn: OECD (2010a). 

Ghi chú: Miễn thuế NC&PT là miễn giảm thuế đến một tỷ lệ nhất định của chi 
tiêu NC&PT và có thể được sử dụng để bù vào thu nhập chịu thuế; tín dụng 
thuế làm giảm khối lượng nợ thuế thực tế phải trả. 

Trong những năm gần đây đã diễn ra những thay đổi rõ rệt về việc 

áp dụng các biện pháp khuyến khích thuế NC&PT. Xu thế chung trong 



52 

số các nước OECD đó là điều chỉnh các biện pháp khuyến khích thuế của 

mình để làm cho sự đãi ngộ hào phóng hơn và dễ sử dụng hơn, cũng như 

làm tăng tính khả dụng, tính dễ sử dụng và mức độ ưu đãi của các biện 

pháp khuyến khích thuế NC&PT. Pháp (năm 2008) và Ôxtrâylia (năm 

2010) đã thay thế hệ thống thuế hỗn hợp phức tạp tính thuế theo giá trị và 

theo lượng gia tăng bằng một hệ thống đơn giản hơn và với mức độ ưu 

đãi lớn hơn. 

Bỉ, Ailen, Hàn Quốc, Nauy, Bồ Đào Nha và Vương quốc Anh cũng 

đã tăng tỷ lệ tín dụng thuế hay mức trần chi tiêu NC&PT hợp lệ trong 

những năm gần đây. Canada đã áp dụng các quy định hành chính mới 

nhằm tạo điều kiện thúc đẩy khả năng tiếp cận đến chương trình tín dụng 

thuế NC&PT của mình, cải thiện tính nhất quán và tính có thể dự đoán 

trước, và nâng cao chất lượng của quy trình đánh giá (khiếu nại). Trung 

Quốc đã mở rộng loại hình tín dụng thuế NC&PT đến tất cả các doanh 

nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ then chốt (công nghệ sinh 

học, CNTT-TT, và các lĩnh vực công nghệ cao khác), ngay cả khi các 

công ty này đặt trụ sở bên ngoài các "khu công nghệ mới" đã được chỉ 

định cụ thể. 

Gần đây, khuyến khích thuế NC&PT còn được sử dụng để giúp các 

công ty đương đầu với cuộc khủng hoảng tài chính, mặc dù thường chỉ là 

dựa trên cơ sở tạm thời. Ví dụ, Nhật Bản và Hà Lan đã tạm thời nâng 

mức trần chi tiêu NC&PT hợp lệ. Nhật Bản cũng cho phép gia hạn 

chuyển tiếp dài hơn đối với tín dụng thuế NC&PT chưa sử dụng, khi 

nhận thức được rằng nhiều công ty rơi vào vị trí không thể được hưởng 

tổng tín dụng thuế NC&PT của họ do lợi nhuận giảm trong thời kỳ kinh 

tế xuống dốc. Trước năm 2009, các công ty sẽ phải đợi đến ba năm để 

được hoàn trả tín dụng chưa sử dụng của mình. Sau khi áp dụng chế độ 

này vào năm 2009, các công ty đã có thể được hoàn trả tín dụng chưa sử 

dụng của mình trong vòng ba năm trước. Biện pháp này được hy vọng sẽ 

làm tăng thu nhập từ thuế đã miễn lên 6 tỷ USD vào năm 2009 (0,29% 

GDP). 

Các nước không sử dụng khuyến khích thuế NC&PT đối với các 

công ty 
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Không phải tất cả các nước đều cho rằng khuyến khích thuế là một 

công cụ hiệu quả để khắc phục những tác động bất lợi của các yếu tố tri 

thức ngoại lai, hay tin tưởng rằng khuyến khích thuế giúp khích lệ đáng 

kể đầu tư NC&PT tư nhân. Trái ngược với xu thế gia tăng sử dụng các 

biện pháp khuyến khích thuế, các nước như Mêhico và Niu Dilan gần 

đây đã bãi bỏ các biện pháp khuyến khích thuế NC&PT của mình. 

Mêhico đã chuyển đổi tín dụng thuế NC&PT thành hỗ trợ trực tiếp vào 

năm 2009. Niu Dilan đã áp dụng tín dụng thuế NC&PT vào năm 2008 

nhưng đã hủy bỏ hiệu lực kể từ năm tài khóa 2009-2010. Đức và Phần 

Lan là những nước đã từng sử dụng các khuyến khích bằng thuế (cùng 

với hỗ trợ tài chính trực tiếp), nhưng hai nước này đã quyết định bãi bỏ 

các biện pháp này vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990. 

Lý do chủ yếu liên quan đến sự phức tạp của hệ thống thuế chung 

khi áp dụng các khuyến khích thuế NC&PT và với quan điểm cho rằng 

các công cụ chính sách khác sẽ thích hợp hơn. 

Các chính phủ cũng như ngành công nghiệp đôi khi lập luận (giống 

như trường hợp ở Đức) rằng một sự suy giảm chung ở thuế suất doanh 

nghiệp là một công cụ thích hợp hơn để thúc đẩy sự cạnh tranh trong 

ngành công nghiệp. Hệ thống thuế của Đức được cho là có tính phức tạp 

cao với một căn cứ tính thuế hẹp, thuế suất cao và nhiều biện pháp miễn 

giảm thuế áp dụng với các ngành đặc biệt và/hoặc với các dạng đầu tư 

khác nhau (ví dụ như lĩnh vực nhà ở tư nhân). Vì vậy, yêu cầu đặt ra là 

cần làm cho hệ thống thuế bớt phức tạp hơn, các thuế suất thấp hơn và 

căn cứ tính thuế rộng hơn. Chính từ quan điểm đó mà các khuyến khích 

thuế NC&PT được coi là một công cụ làm phức tạp thêm hệ thống thuế 

thu nhập doanh nghiệp của nước này. Trong trường hợp phải khắc phục 

với tình trạng thuế suất thấp và một hệ thống thuế dễ dàng hơn, thì sẽ là 

không thận trọng nếu làm tăng tính phức tạp của thảo luận chính sách 

bằng cách đề cử một khuyến khích thuế mới. 
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CHƯƠNG 2 

KINH TẾ TRI THỨC-NHỮNG XU THẾ MỚI 

 

2.1. NGUỒN LỰC VÀ PHÂN BỐ TĂNG TRƯỞNG 

FDI chuyển sang phía Đông 

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mang lại cho các nước tiếp nhận 

cơ hội tiếp cận tới các công nghệ mới, tạo ra các luồng lan toả tri thức tới 

các công ty trong nước và đầu tư bổ sung vào NC&PT. Trong 15 năm 

qua, các luồng FDI đã tăng gấp 3. FDI rót vào châu Âu vẫn vượt quá 

phần còn lại của thế giới, nhưng FDI rót vào Trung Quốc và Đông Nam 

Á cũng nhảy vọt từ mức trung bình là 50 tỷ UDS trong giai đoạn 1995-

1999 lên khoảng 150 tỷ mỗi năm trong giai đoạn mới nhất. Hoa Kỳ vẫn 

là nước tiếp nhận và đầu tư lớn nhất, còn Trung Quốc được mặc định trở 

thành nước tiếp nhận FDI lớn thứ hai. Trong giai đoạn 2003-2009, các 

nước EU đã đầu tư gấp 4 lần vào các nền kinh tế BRIICS so với Hoa Kỳ 

hay Nhật Bản. Đầu tư trực tiếp của châu Âu vào Trung Quốc tính trung 

bình là 6,5 tỷ USD mỗi năm, nhiều hơn 75% so với lượng đầu tư của Hoa 

Kỳ; và trên 9 tỷ USD mỗi năm vào Braxin, gấp 4 lần mức của Hoa Kỳ. 

Cũng trong thời gian này, đầu tư trực tiếp quốc tế của chính những nước 

BRIICS cũng tăng vững mạnh khi những nền kinh tế này trở nên tích hợp 

hơn vào nền kinh tế toàn cầu. Các luồng đầu tư ra ngoài trung bình của 

Trung Quốc tăng gấp 9 lần trong đầu và cuối những năm 2000 còn những 

luồng đầu tư của Ấn Độ thì tăng gấp 7 lần.  

Những thành phần mới nổi trong thương mại công nghệ cao 

Chẳng mấy ngạc nhiên, cuộc khủng hoảng đã tác động tiêu cực tới 

giá trị (và khối lượng) của thương mại chế tạo trong khu vực OECD. Một 

cách nghiên cứu các xu hướng rộng theo cường độ công nghệ chỉ ra rằng 
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giá trị của thương mại chế tạo của OECD cơ bản là được thúc đẩy bởi 

chế tạo công nghệ cao từ nửa sau thập niên 1990 tới giữa thập niên 2000. 

Đầu năm 2005, thương mại của OECD trong lĩnh vực chế tạo công nghệ 

cao bắt đầu giảm xuống quanh mức của thương mại ở chế tạo công nghệ 

cao-trung; đồng thời, thương mại ở những ngành công nghiệp công nghệ 

trung bình - thấp tăng mạnh. Đỉnh cao của giá trị của thương mại ở chế 

tạo công nghệ trung bình thấp phần nào là do mức tăng ở giá dầu, các sản 

phẩm hoá dầu và kim loại cơ bản, đáng lưu ý là những vật liệu cần để chế 

tạo các sản phẩm CNTT-TT. Ở các nước BRIICS, thương mại chế tạo 

công nghệ cao đã tăng liên tục trong 20 năm qua và hiện tại chiếm 30% 

tổng thương mại chế tạo của những nước này, so với mức 25% của khu 

vực OECD.  

2.2  BỨC TRANH ĐỔI MỚI 

Bức tranh nhân lực 

Sinh viên tốt nghiệp đại học trong các lĩnh vực KH&KT 

Năm 2008, khoảng 5 triệu bằng cử nhân đại học đã được cấp trong 

lĩnh vực khoa học và kỹ thuật (KH&KT). Con số này chỉ bao gồm những 

nước mà có số liệu tương đối gần đây (chủ yếu là các nước ở châu Á, 

châu Âu và châu Mỹ). Các trường đại học châu Á chiếm 2,4 triệu bằng 

cử nhân đại học trong lĩnh vực KH&KT của toàn cầu trong năm 2008, 

hơn 1 triệu trong số này là ở lĩnh vực kỹ thuật. Sinh viên trên toàn châu 

Âu (gồm Đông Âu và Nga) giành được hơn 1,2 triệu bằng KH&KT, còn 

sinh viên ở Bắc và Trung Mỹ giành được gần 700.000 bằng trong năm 

2008. Ở một số nước/nền kinh tế trên toàn thế giới, tỷ lệ bằng cử nhân 

đại học trong các lĩnh vực KH&KT đạt mức cao hơn so với ở Hoa Kỳ. 

Hơn một nửa số bằng cử nhân đại học ở Nhật Bản và Trung Quốc là 

trong lĩnh vực KH&KT, so với chỉ 1/3 ở Hoa Kỳ. Sự khác biệt lớn nhất ở 

lĩnh vực kỹ thuật. Trung Quốc có truyền thống cấp một lượng lớn bằng 

cử nhân đại học trong lĩnh vực kỹ thuật, mặc dù tỷ lệ này đã giảm trong 

những năm gần đây. Ở Hoa Kỳ, khoảng 4% tổng số bằng cử nhân cấp 

trong năm 2008 là trong lĩnh vực kỹ thuật, so với khoảng 19% trên toàn 

châu Á và 31% ở Trung Quốc. Khoảng 11% tổng số bằng cử nhân được 
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cấp ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới là trong lĩnh vực khoa học tự nhiên 

(vật lý, sinh học, máy tính, nông nghiệp và toán học). 

Sinh viên Trung Quốc chiếm 23%, sinh viên Liên minh châu Âu 

chiếm 19% và sinh viên Hoa Kỳ chiếm 10% trong số 5 triệu bằng được 

cấp trong năm 2008.  

Số lượng bằng cử nhân đại học được cấp trong lĩnh vực KH&KT 

của Trung Quốc và Đài Loan tăng gấp đôi từ năm 2000 tới 2008. Số 

lượng này ở Hoa Kỳ và nhiều nước khác nói chung cũng tăng. Số lượng 

này ở Pháp, Tây Ban Nha và Nhật Bản lại giảm trong những năm gần 

đây. Bằng cử nhân được cấp trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ 

thuật chiếm phần lớn mức tăng của bằng cử nhân được cấp trong lĩnh vực 

KH&KT ở Trung Quốc. Số lượng bằng cử nhân được cấp trong lĩnh vực 

khoa học tự nhiên và kỹ thuật tăng mạnh ở Trung Quốc từ 2002-2008, và 

tăng gấp ba từ 2000-2008.  

Để so sánh, số lượng được cấp ở Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Vương 

quốc Anh và Hoa Kỳ vẫn tương đối ít biến động. Tại Trung Quốc, tốc độ 

bằng cử nhân được cấp tăng nhanh hơn cả tốc độ tăng của dân số. Tại 

Nhật Bản và châu Âu, xu hướng cấp bằng có thể bị ảnh hưởng bởi sự suy 

giảm của dân số. 

Bằng cử nhân đại học KH&KT tính theo giới tính 

Phụ nữ chiếm hơn một nửa số bằng cử nhân trong lĩnh vực KH&KT 

ở nhiều nước trên toàn thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ và một số nước nhỏ 

hơn trong năm 2008. Một số nước lớn ở châu Âu cũng có tỷ lệ tương tự, 

với hơn 40% bằng cử nhân đại học trong lĩnh vực KH&KT được cấp cho 

phụ nữ. Ở nhiều nước châu Á và châu Phi, phụ nữ nói chung chỉ giành 

được khoảng 1/3 hoặc ít hơn bằng cử nhân được cấp trong các lĩnh vực 

KH&KT. 

Ở Canađa, Nhật Bản, Hoa Kỳ và nhiều nước nhỏ hơn, hơn một nửa 

số bằng cử nhân đại học trong lĩnh vực KH&KT được cấp cho phụ nữ là 

trong các ngành khoa học xã hội và hành vi. Ở Hàn Quốc, gần một nửa 

số lượng bằng cử nhân trong lĩnh vực KH&KT cấp cho phụ nữ là ở lĩnh 

vực kỹ thuật, một tỷ lệ cao hơn nhiều so với ở châu Âu và Hoa Kỳ. 

Cạnh tranh toàn cầu về bằng tiến sỹ KH&KT 



57 

Khoảng 194.000 bằng tiến sỹ trong lĩnh vực KH&KT đã được cấp 

trong năm 2008. Trong đó, Hoa Kỳ cấp số lượng bằng tiến sỹ KH&KT 

lớn hơn bất cứ một quốc gia nào (khoảng 33.000), tiếp theo là Trung 

Quốc (28.000), Nga (15.000), Đức (11.000) và Vương quốc Anh (9.500). 

Khoảng 55.000 bằng tiến sỹ KH&KT được cấp ở Liên minh châu Âu. 

Phụ nữ giành được 41% lượng bằng tiến sỹ KH&KT được cấp ở 

Hoa Kỳ trong năm 2008, tỷ lệ này cũng tương đương với tỷ lệ của 

Ôxtrâylia, Canađa, EU và Mexico. Tại Hoa Kỳ, phụ nữ chiếm gần một 

nửa số bằng tiến sỹ KH&KT được trao cho các công dân Hoa Kỳ và 

người định cư. Phụ nữ giành được hơn một nửa số lượng bằng tiến sỹ 

KH&KT ở Bồ Đào Nha và chưa tới 1/4 số bằng tiến sỹ KH&KT ở Hà 

Lan, Hàn Quốc và Đài Loan. 

Số lượng bằng tiến sỹ KH&KT được trao ở Trung Quốc, Hoa Kỳ, và 

Italia đã tăng đáng kể trong những năm gần đây, con số này ở Nga cũng 

tăng từ năm 2002 tới 2007 nhưng giảm mạnh vào năm 2008. Tới năm 

2006, Hoa Kỳ đã đạt được số lượng bằng tiến sỹ khoa học tự nhiên và kỹ 

thuật lớn nhất, nhưng vào năm 2007, Trung Quốc đã vượt qua Hoa Kỳ. 

Tại Hoa Kỳ, cũng như Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Thuỵ Sỹ và 

Vương quốc Anh, số lượng lớn nhất bằng tiến sỹ KH&KT được trao 

trong lĩnh vực khoa học vật lý và sinh học. Số lượng bằng tiến sỹ được 

trao trong lĩnh vực KH&KT chững lại hoặc giảm đi ở nhiều trong số 

những nước này từ năm 2000 tới 2004, mặc dù con số này tăng lại trong 

những năm sau đó ở Italia, Thuỵ Sỹ và Hoa Kỳ. 

Tại châu Á, Trung Quốc là nước đạt số lượng bằng tiến sỹ KH&KT 

lớn nhất. Do năng lực về giáo dục KH&KT tiên tiến của Trung Quốc 

tăng lên, nên số lượng tiến sỹ KH&KT của nước này cũng tăng từ 2.700 

trong năm 1994 lên 28.500 trong năm 2008, đạt tỷ lệ tăng trưởng nhanh 

một cách vững chắc khi so với số lượng bằng tiến sỹ mà các công dân 

Trung Quốc đạt được tại Hoa Kỳ trong cùng kỳ. Số lượng tiến sỹ 

KH&KT ở Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan cũng tăng từ năm 

1994 tới 2008, nhưng ở tốc độ chậm hơn. Tại Trung Quốc, Nhật Bản, 

Hàn Quốc, và Đài Loan, hơn một nửa số tiến sỹ KH&KT là được cấp 

trong lĩnh vực kỹ thuật. Tại Ấn Độ, gần 3/4 số tiến sỹ KH&KT được cấp 
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trong các ngành khoa học vật lý và sinh học. Năm 2007, Trung Quốc thế 

chân Hoa Kỳ trở thành nước hàng đầu thế giới về số lượng bằng tiến sỹ 

được trao trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật.  

Lưu động sinh viên toàn cầu 

Phạm vi lưu động của sinh viên quốc tế đang mở rộng trong hai thập 

kỷ qua và các nước ngày càng cạnh tranh thu hút sinh viên nước ngoài. 

Theo UNESCO, số lượng sinh viên lưu động quốc tế tăng hơn gấp ba lần 

trong giai đoạn 1980 tới 2009, lên tới 3,4 triệu người. Nói chung, sinh 

viên thường di cư từ các nước đang phát triển tới các nước phát triển và 

từ châu Âu và châu Á tới Hoa Kỳ. Tuy nhiên, một vài nước đang nổi lên 

với vai trò là các trung tâm khu vực ở các vùng địa lý của họ, ví dụ như 

Ôxtrâylia, Trung Quốc và Hàn Quốc ở Đông Á và Nam Phi ở vùng châu 

Phi cận Sahara.  

Một số sinh viên di cư tạm thời vì lý do học tập, trong khi đó nhiều 

sinh viên di cư vĩnh viễn. Một vài yếu tố ảnh hưởng tới quyết định tìm 

kiếm bằng cấp ở nước ngoài bao gồm chính sách về tài trợ cho du học 

sinh của các nước cử sinh viên đi du học, các chính sách về học phí của 

các nước tiếp nhận, hỗ trợ tài chính cho du học sinh nước ngoài của các 

nước tiếp nhận, chi phí sinh hoạt... Trong những năm gần đây, nhiều 

nước, đặc biệt là những nước nói tiếng Anh như Ôxtrâylia, Canađa, 

Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, đã mở rộng các chương trình đào tạo liên 

kết của họ tại các nước sở tại. 

Một số nước mở rộng việc tuyển sinh viên nước ngoài khi dân số 

trong độ tuổi sinh viên đại học của họ giảm đi, vừa để thu hút nhân công 

kỹ năng cao vừa để tăng doanh thu cho các trường đại học chuyên ngành 

và đại học tổng hợp. Dân số trong độ tuổi 20-24 đang giảm đi ở các nước 

Trung Quốc, Châu Âu, Nhật Bản và Hoa Kỳ trong thập kỷ 90 của thế kỷ 

trước và dự kiến sẽ tiếp tục giảm ở Trung Quốc, Châu Âu (chủ yếu là ở 

Đông Âu), Nhật Bản, Hàn Quốc và Nam Mỹ.  

Hoa Kỳ vẫn là điểm đến của đa số sinh viên nước ngoài trên toàn thế 

giới (cả đại học và sau đại học), mặc dù tỷ lệ du học sinh nước ngoài của 

nước này giảm từ 24% năm 2000 xuống 19% năm 2008. Trong năm 

2009, Hoa Kỳ tiếp nhận 20% lượng du học sinh quốc tế, giảm từ 25% 
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trong năm 2000. Những điểm đến hàng đầu khác đối với sinh viên quốc 

tế bao gồm Vương quốc Anh (12%), Đức (9%) và Pháp (9%). Cùng với 

Hoa Kỳ, những nước này tiếp nhận hơn một nửa tổng lượng du học sinh 

quốc tế trên toàn thế giới.  

Mặc dù Ôxtrâylia đạt tỷ lệ du học sinh nước ngoài ở giáo dục bậc 

cao khá cao (21%) (sinh viên đại học và sau đại học) hơn Hoa Kỳ (3%), 

nhưng nước này lại có tỷ lệ du học sinh nước ngoài trên tổng số toàn thế 

giới thấp hơn (7%). Các nước khác với tỷ lệ du học sinh nước ngoài giáo 

dục bậc cao tương đối cao bao gồm Áo (16%), Vương quốc Anh (15%), 

Thuỵ Sỹ (14%), và Niu Dilan (13%). Tại Thuỵ Sỹ và Vương quốc Anh, 

hơn 40% sinh viên tiến sỹ là người nước ngoài. Một số nước khác, bao 

gồm Niu Dilan, Áo, Ôxtrâylia, Bỉ, Canađa và Hoa Kỳ, có các tỷ phần 

sinh viên tiến sỹ là người nước ngoài tương đối cao (hơn 20%).  

Vương quốc Anh đang tích cực nâng cao vị thế nước này trong lĩnh 

vực giáo dục quốc tế, vừa bằng cách tuyển sinh viên nước ngoài học tập 

tại nước này và vừa bằng cách mở rộng hình thức liên kết đào tạo. Sinh 

viên nước ngoài học tại Anh đang tăng, đặc biệt là ở cấp đại học, với 

những luồng sinh viên tới từ Trung Quốc và Ấn Độ ngày càng tăng. Năm 

2008, sinh viên nước ngoài chiếm 47% toàn bộ sinh viên đại học học tập 

trong lĩnh vực KH&KT ở Anh (mức tăng từ 32% trong năm 1998). Sinh 

viên nước ngoài hiện chiếm gần 60% sinh viên đại học trong các lĩnh vực 

toán học, khoa học máy tính và kỹ thuật. Sinh viên tới từ Trung Quốc và 

Ấn Độ chiếm phần lớn mức tăng này, nhưng sinh viên đại học từ các 

nước Nigeria, Pakistan, Đức và Hoa Kỳ cũng tăng.  

Nhật Bản đang thúc đẩy tuyển sinh sinh viên nước ngoài của nước 

này trong những năm gần đây và vào năm 2008 tuyên bố các kế hoạch 

tăng gấp ba việc tuyển sinh viên nước ngoài trong 12 năm. Năm 2010, 

khoảng 70.000 sinh viên nước ngoài đã đăng ký theo học các chương 

trình KH&KT ở các trường đại học Nhật Bản, tăng từ mức 57.000 vào 

năm 2004. Sinh viên KH&KT nước ngoài đăng ký học tại Nhật Bản tập 

trung ở bậc đại học, chiếm 67% toàn bộ sinh viên KH&KT nước ngoài. 

Công dân nước ngoài chiếm 3% sinh viên KH&KT đại học và 16% sinh 

viên KH&KT sau đại học ở Nhật Bản. Đa phần sinh viên nước ngoài tới 
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từ các nước châu Á. Năm 2010, sinh viên Trung Quốc chiếm 69% sinh 

viên đại học KH&KT nước ngoài và 57% sinh viên KH&KT sau đại học 

ở Nhật Bản. Hàn Quốc chiếm 19% sinh viên đại học và 10% sinh viên 

sau đại học nước ngoài. Inđônêxia, Việt Nam, Malaixia, Thái lan, Mông 

cổ, Nê pan nằm trong số 10 nước hàng đầu có lượng sinh viên đại học và 

sau đại học cao. 

Sinh viên nước ngoài góp phần tạo nên tỷ lệ nhập học tăng cao ở các 

trường đại học của Canađa. Sinh viên KH&KT nước ngoài chiếm khoảng 

7% lượng sinh viên đại học nhập học KH&KT và 22% đăng ký nhập học 

KH&KT của sinh viên sau đại học ở Canađa vào năm 2008, tăng từ mức 

4% và 14% năm 1999. Trong năm 2008, ở cả cấp đại học và sau đại học, 

tỷ lệ cao nhất của sinh viên KH&KT nước ngoài là trong lĩnh vực khoa 

học máy tính/toán học và kỹ thuật. Trung Quốc là nước có số sinh viên 

KH&KT cao nhất tại Canađa, chiếm tới 15% sinh viên đại học KH&KT 

nước ngoài và 15% sinh viên sau đại học KH&KT nước ngoài. Hoa Kỳ 

cũng nằm trong số những nước có số sinh viên theo học tại Canađa cao 

nhất, chiếm 7% sinh viên đại học và 10% sinh viên sau đại học nước 

ngoài theo học lĩnh vực KH&KT ở Canađa. Khoảng 10% sinh viên đại 

học và 8% sinh viên sau đại học KH&KT nước ngoài ở Canađa là từ 

Pháp.  

Quy mô và tốc độ tăng trưởng của lực lượng lao động KH&KT toàn 

cầu  

Mặc dù không có số liệu đồng bộ về lực lượng lao động KH&KT 

trên toàn thế giới, nhưng số liệu của OECD về những phân đoạn quan 

trọng, mang tính so sánh quốc tế của lực lượng lao động KH&KT đã 

cung cấp một bằng chứng rõ rệt về tốc độ tăng trưởng lan toả, mặc dù 

không đồng đều ở các quốc gia phát triển trên toàn thế giới.  

OECD đã thống kê số liệu về các nhà nghiên cứu từ các điều tra về 

các nước thành viên và không phải là thành viên chọn lọc. Những khảo 

sát này phần lớn sử dụng việc phân loại ngành nghề chuẩn hoá, xác định 

các nhà nghiên cứu là “các chuyên gia tham gia vào việc hình thành hoặc 

đề ra khái niệm về tri thức, sản phẩm, quy trình, các phương pháp và hệ 

thống mới và cũng như việc quản lý các dự án có liên quan”. Do định 



61 

nghĩa này có thể được áp dụng khác nhau khi các quốc gia khác nhau 

thực hiện các khảo sát, nên các so sánh mang tầm quốc tế cần được thực 

hiện một cách thận trọng. OECD cũng báo cáo về số liệu nhân lực làm 

việc trực tiếp trong lĩnh vực NC&PT. Những số liệu này bao gồm nhân 

viên văn thư và hành chính làm việc trong các tổ chức NC&PT cũng như 

các chuyên gia có kỹ năng và sự nghiệp liên quan gần gũi tới NC&PT 

hơn.  

OECD đã báo cáo một mức tăng ước tính ở số lượng các nhà nghiên 

cứu ở các nước thành viên từ 2,8 triệu trong năm 1995 lên 4,2 triệu trong 

năm 2007. OECD cũng công bố những ước tính cho 8 nền kinh tế không 

phải thành viên của khu vực này, bao gồm Trung Quốc và Nga: bổ sung 

những ước tính này vào tổng sản lượng của các thành viên OECD năm 

2007 một mức ước tính toàn thế giới là 6,3 triệu. Tuy nhiên, một số khía 

cạnh không chắc chắn đã ảnh hưởng tới ước tính này  

Bất chấp những hạn chế đối với việc đưa ra những ước tính về số 

lượng các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới này, số liệu của OECD vẫn là 

một khởi điểm hợp lý để ước tính tỷ lệ gia tăng của toàn thế giới.  

Đối với hầu hết các nền kinh tế có số lượng lớn các nhà nghiên cứu, 

tăng trưởng kể từ giữa thập niên 1990 của thế kỷ trước vẫn vững mạnh. 

Trung Quốc, nước có số liệu trước năm 2009 không phù hợp hoàn toàn 

với định nghĩa của OECD, công bố số lượng tăng gấp ba các nhà nghiên 

cứu trong năm 2008 so với năm 1995. Hàn Quốc tăng gấp đôi số lượng 

nhà nghiên cứu của nước này từ 1995 tới 2006 và tiếp tục tăng mạnh từ 

2007 tới 2008. Hoa Kỳ và EU có mức tăng ổn định nhưng ở tỷ lệ thấp 

hơn từ 1995 tới 2007, cả hai khu vực đều khởi đầu đầu kỳ ở mức 1 triệu 

nhà nghiên cứu và tăng lên gần 1,5 triệu. Nhật Bản (ít thay đổi) và Nga 

(suy giảm, đặc biệt ở đầu kỳ) là những trường hợp ngoại lệ đối với xu 

hướng toàn thế giới nói chung.  

OECD cũng ước tính tỷ lệ của các nhà nghiên cứu trong lực lượng 

lao động ở các nền kinh tế khác nhau. Trong những ước tính gần đây nhất 

của OECD, các nền kinh tế nhỏ ở Bắc Âu (Đan Mạch, Phần Lan, Ai-xơ-

len, Na Uy, Thuỵ Điển) và Đông Á (Singapo, Đài Loan) báo cáo rằng ít 

nhất 1% lực lượng lao động của họ là các nhà nghiên cứu. Trong số các 
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nền kinh tế có nhiều hơn 200.000 nhà nghiên cứu, những ước tính mới 

nhất của OECD là các nhà nghiên cứu chiếm tỷ lệ cao nhất trong lực 

lượng lao động ở Nhật Bản (1,04%), Hàn Quốc (1%), và Hoa Kỳ 

(0,95%). Mặc dù Trung Quốc báo cáo một số lượng lớn các nhà nghiên 

cứu, nhưng tỷ lệ phần trăm nhà nghiên cứu trong lực lượng lao động của 

nước này lại thấp (0,15%) so với các nước thành viên OECD.  

Một số nền kinh tế châu Á thể hiện những mức tăng liên tục và đáng 

kể kể từ năm 1995 ở tỷ lệ phần trăm của lực lượng lao động làm việc với 

vai trò là các nhà nghiên cứu. Những nền kinh tế này bao gồm Trung 

Quốc, Hàn Quốc, Singapo và Đài Loan. Tại Hoa Kỳ và Nhật Bản, nơi mà 

mức tăng trưởng đã diễn ra, mức tăng trưởng này chủ yếu diễn ra từ 1995 

tới 2003. Các mô hình và xu hướng ở tỷ lệ của lực lượng lao động được 

phân loại là nhân lực NC&PT nói chung là tương tự như các mô hình và 

xu hướng đối với các nhà nghiên cứu.  

Di cư kỹ năng cao 

Hiện tại không có dữ liệu so sánh mang tầm quốc tế hoặc trên toàn 

thế giới về di cư của nhân công ở các ngành nghề trong lĩnh vực KH&KT 

hoặc có các bằng cấp đại học KH&KT. Một số nhà nghiên cứu gồm 

Docquier, Lowell và Marfouk năm 2009 đã biên soạn và phân tích dữ 

liệu về số người di cư tới các nước OECD vào năm 1990 và 2000. Dữ 

liệu của họ tới từ gần 200 điểm nguồn. Các nhà nghiên cứu đã báo cáo 

một số mô hình tiêu biểu trong di cư kỹ năng cao, được định nghĩa là sự 

di cư của những người có trình độ giáo dục sau trung học từ các quốc gia 

họ sinh ra: 

- Từ 1990 tới 2000, tổng số người nhập cư tới các nước OECD tăng 

từ khoảng 42 triệu lên 58 triệu. 

- Tỷ lệ di cư hợp pháp đối với những người có kỹ năng cao lớn hơn 

nhiều so với những người có trình độ thấp hơn. 

- Ở các nước mà Ngân hàng Thế giới xếp loại là có thu nhập thấp, 

khoảng cách giữa các tỷ lệ di cư của các nhóm kỹ năng cao và kỹ năng 

thấp (6,1% so với tổng tỷ lệ di cư là 0,5%) là đặc biệt lớn.  

- Tỷ lệ phụ nữ trong số người di cư kỹ năng cao đang tăng, một 

phần, nhưng không phải hoàn toàn, là do các mức tăng toàn thế giới ở tỷ 
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lệ của người có trình độ giáo dục sau trung học là phụ nữ. 

- Các nước được ước tính có số lượng người di cư kỹ năng cao nhất 

sống ở các nước OECD trong năm 2000 là Vương quốc Anh (1,5 triệu), 

Philipin (1,1 triệu), Ấn Độ (1 triệu), Mêhicô (0,9 triệu) và Đức (0,9 

triệu). 

- Ở cả năm 1990 và 2000, khoảng một nửa số người nhập cư có trình 

độ giáo dục đại học sống ở các nước OECD là ở Hoa Kỳ.  

Một nghiên cứu hạn chế hơn bao gồm 6 nước điểm đến lớn chính 

kết luận rằng các tốc độ di cư của nhân lực kỹ năng cao trên toàn thế giới 

ổn định trong giai đoạn 1975 tới 2000 và mức tăng ở tốc độ di cư cho 

những người này là từ 5% tới 5,4% từ 1990 tới 2000. Tuy vậy, do các 

cấp độ giáo dục trên toàn thế giới đang tăng lên, nên tỷ lệ của nhân lực 

kỹ năng cao trong số những người nhập cư tới các nước OECD tăng từ 

1990 tới 2000.  

Cho tới nay, do nhân lực KH&KT, đặc biệt là những người làm việc 

trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, ít phụ thuộc vào các kỹ 

năng chuyên về văn hoá hoặc ngôn ngữ so với nhân lực kỹ năng cao 

được đào tạo ở những lĩnh vực khác, nên họ có thể di động nhiều hơn về 

mặt quốc tế so với những nhân lực kỹ năng cao khác.  

Bức tranh đầu tư 

Các mô hình chi tiêu NC&PT toàn cầu 

Chi tiêu cho NC&PT toàn thế giới tổng cộng ước tính đạt 1.276 tỷ 

USD (theo sức mua tương đương) trong năm 2009. Ước tính tương ứng, 

5 năm trước đó vào năm 2004 mức chi này đạt 873 tỷ USD. Mười năm 

trước đó, vào năm 1999, mức này là 641 tỷ USD. Theo những con số đó, 

mức tăng trưởng trên tổng thể toàn cầu đã tăng nhanh chóng, trung bình 

gần 8% hàng năm trong 5 năm qua và 7% trong 10 năm qua.  

Nhìn chung, hoạt động NC&PT toàn cầu vẫn tập trung cao ở ba 

vùng địa lý chính, đó là Bắc Mỹ, châu Á và châu Âu. Bắc Mỹ (Hoa Kỳ, 

Canađa, Mêhico) chiếm 34% (433 tỷ USD) hoạt động NC&PT toàn thế 

giới trong năm 2009; Đông/Đông Nam và Nam Á (gồm Trung Quốc, Đài 

Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc) là 32% (402 tỷ USD), còn châu Âu bao gồm 
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(nhưng không chỉ giới hạn ở đó) các nước Liên minh châu Âu (EU), là 

25% (319 tỷ USD). Phần còn lại, xấp xỉ 10%, thể hiện NC&PT của các 

nước ở các vùng Trung và Nam Mỹ, Trung Á, Trung Đông, Ôxtrâylia/ 

châu Đại Dương và châu Phi.  

Sự tập trung về mặt địa lý trở nên rõ ràng hơn khi xem xét các nước 

cụ thể. Ba nước chiếm hơn một nửa lượng NC&PT toàn cầu. Hoa Kỳ cho 

tới nay vẫn là nước thực hiện NC&PT lớn nhất (402 tỷ USD vào năm 

2009) chiếm khoảng 31% tổng toàn cầu, nhưng giảm từ 38% vào năm 

2009. Trung Quốc trở thành nước thực hiện NC&PT lớn thứ hai (154 tỷ 

USD) vào năm 2009, chiếm khoảng 12% tổng toàn cầu. Nhật Bản rớt 

xuống vị trí thứ ba, ở mức 11% (138 tỷ USD). Những nước thực hiện lớn 

nhất của EU lại chi tiêu tương đối ít: Đức (83 tỷ USD, 6%), Pháp (48 tỷ 

USD, 4%), và Vương quốc Anh (40 tỷ USD, 3%). Con số gần đây nhất 

của Hàn Quốc là năm 2008, với 44 tỷ USD chi cho NC&PT - trong 

những năm gần đây Hàn Quốc thường nằm trong top 7 nước thực hiện 

NC&PT hàng đầu, chiếm 3%-4% tổng toàn cầu. Kết hợp với nhau, bảy 

nước hàng đầu này chiếm 71% tổng chi tiêu NC&PT toàn cầu. Nga, 

Italia, Canađa, Ấn Độ, Braxin, Đài Loan, Tây Ban Nha ở một nấc thang 

thấp hơn, với chi tiêu cho NC&PT quốc gia dao động từ 20 tỷ USD tới 

33 tỷ USD.  

Ngoài tốc độ vững mạnh chung mà theo đó tổng toàn cầu của 

NC&PT hiện đang tăng mạnh, thì xu hướng chủ đạo khác đang là sự mở 

rộng nhanh chóng việc thực hiện NC&PT ở các vùng Đông/ Đông Nam 

Á và Nam Á, bao gồm những nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, 

Malaixia, Singapo, Hàn Quốc, Đài Loan và Thái Lan. NC&PT được thực 

hiện ở hai vùng châu Á này chỉ chiếm 24% tổng NC&PT toàn cầu năm 

1999, nhưng lên tới 32% trong năm 2009, bao gồm Trung Quốc (12%) 

và Nhật Bản (11%).  

Trung Quốc tiếp tục thể hiện mô hình tăng trưởng NC&PT đáng ấn 

tượng nhất. Tốc độ của tăng trưởng thực trong 10 năm qua (1999-2009) ở 

tổng NC&PT của Trung Quốc vẫn đặc biệt cao, ở mức 20% hàng năm. 

Tốc độ tăng trưởng ở NC&PT của Hàn Quốc cũng tương đối cao, trung 

bình gần 10% hàng năm trong giai đoạn 10 năm. Tăng trưởng ở Nhật 
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Bản chậm hơn, ở tỷ lệ trung bình hàng năm là 4%.  

Để so sánh, trong khi Hoa Kỳ vẫn ở vị trí hàng đầu trong danh sách 

những nước thực hiện NC&PT hàng đầu thế giới, thì tốc độ tăng trưởng ở 

hiệu suất NC&PT của nước này trung bình ở mức 5% trong giai đoạn 

1999-2009; còn tỷ lệ của nước này trong NC&PT toàn cầu đã giảm từ 

38% xuống 31% trong quãng thời gian này. Tổng lượng NC&PT của các 

quốc gia EU đã tăng lên (theo giá đô la hiện tại) trong cùng 10 năm qua ở 

tốc độ trung bình hàng năm là 5,8%. Tốc độ tăng trưởng trong cùng kỳ 

của Đức, Pháp, và Vương quốc Anh cũng chậm lại, ở mức trung bình lần 

lượt là 5,3%, 4,5% và 4,5%. Các nước EU chiếm 23% tổng NC&PT toàn 

cầu trong năm 2009, giảm từ 27% trong năm 1999.  

So sánh cường độ NC&PT của các nước 

Tỷ lệ NC&PT/GDP của Hoa Kỳ ở ngay sát mức 2,9% trong năm 

2009. Ixraen tiếp tục đạt tỷ lệ cao nhất, ở mức 4,3% - mặc dù Phần Lan 

không kém hơn mấy ở mức 4%. Thuỵ Điển, Nhật Bản và Hàn Quốc đều 

có các tỷ lệ trên 3%; Thuỵ Sỹ và Đài Loan nằm ngay trên con số của Hoa 

Kỳ. 

Tỷ lệ NC&PT/GDP ở Hoa Kỳ dao động từ 1,4% năm 1953 tới một 

mức cao là 2,9% vào năm 1964, và dao động quanh mức 2,6% tới 2,7% 

trong những năm gần đây. Hầu hết tăng trưởng của tỷ lệ NC&PT/GDP 

của Hoa Kỳ trong thời gian qua có thể là do những mức tăng của chi tiêu 

cho NC&PT ngoài nhà nước, chủ yếu được các doanh nghiệp cấp kinh 

phí. NC&PT được cấp tài trợ ngoài nhà nước tăng từ khoảng 0,6% GDP 

vào năm 1953 lên khoảng 2,0% GDP năm 2009. Mức tăng này ở tỷ lệ 

NC&PT/GDP ngoài nhà nước phản ảnh vai trò ngày càng tăng của 

NC&PT doanh nghiệp trong hệ thống NC&PT quốc gia, và xa hơn là sự 

nổi trội ngày càng tăng của các sản phẩm và dịch vụ có nguồn gốc từ 

NC&PT trong các nền kinh tế quốc gia và toàn cầu.  

Trong số 7 nước thực hiện NC&PT hàng đầu, tổng các tỉ lệ 

NC&PT/GDP trong giai đoạn 1999-2009 thể hiện các xu thế hỗn hợp. So 

với các tỷ lệ NC&PT/GDP năm 1999, các tỷ lệ năm 2009 cao hơn rõ rệt 

ở Nhật Bản, Đức và Hàn Quốc (tuy nhiên, tỷ lệ tăng cao của Nhật Bản 

phản ánh xu hướng giảm GDP còn chi tiêu cho NC&PT cơ bản là không 
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tăng). Đáng lưu ý, tỷ lệ của Trung Quốc tăng gấp đôi trong giai đoạn 10 

năm này. Đối với Vương quốc Anh, tỷ lệ năm 2009 vẫn như cũ, còn đối 

với Pháp, tỷ lệ này tăng nhẹ.  

Ngoài Hoa Kỳ, các nước Bắc Âu và Tây Âu và những khu vực tiên 

tiến nhất của châu Á đều có các tỉ lệ NC&PT/GPD ở trên mức 1,5%. Mô 

hình này phản ánh rộng sự phân bổ của mức độ thịnh vượng và mức độ 

phát triển kinh tế toàn cầu. Các nước có thu nhập cao có xu hướng chú 

trọng tới sản xuất các hàng hoá và dịch vụ công nghệ cao và đồng thời là 

những nước đầu tư nhiều vào các hoạt động NC&PT. Các khu vực tư 

nhân ở các nước có thu nhập thấp thường chú trọng ít tới các ngành công 

nghiệp công nghệ cao, dẫn tới chi tiêu cho NC&PT tổng thể thấp và vì 

thế có các tỉ lệ NC&PT/GPD thấp.  

Nghiên cứu cơ bản và NC&PT phi quốc phòng 

Một chỉ số đánh giá đổi mới là tỷ lệ chi tiêu NC&PT phi quốc phòng 

so với GDP. Tỷ lệ này đo cường độ NC&PT dân sự trực tiếp hơn và hữu 

ích khi so sánh các quốc gia có các cam kết tài chính khác nhau đáng kể 

trong lĩnh vực quốc phòng. Tỷ lệ của Hoa Kỳ (2,3% trong năm 2009) 

đứng trên các tỷ lệ của Vương quốc Anh và Pháp nhưng lại thấp hơn tỷ lệ 

của Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức.  

Một quan điểm nữa là xét mức độ chi tiêu cho nghiên cứu cơ bản 

chiếm trong tổng NC&PT/GDP. Ước tính khối lượng tương đối của chi 

tiêu cho nghiên cứu cơ bản có thể cung cấp một cái nhìn khái quát về 

mức độ các nguồn lực NC&PT được hướng về việc thúc đẩy cơ sở tri 

thức khoa học.  

Trong năm 2009, tỷ lệ nghiên cứu cơ bản/NC&PT của Hoa Kỳ là 

khoảng 0,6% và chiếm 1/5 tổng tỷ lệ NC&PT/GDP. Tỷ lệ nghiên cứu cơ 

bản của Pháp thấp hơn con số của Hoa Kỳ một chút và chiếm chỉ hơn 1/4 

tổng tỷ lệ của nước này. Tỷ lệ nghiên cứu cơ bản của Hàn Quốc rất gần 

với các con số của Hoa Kỳ và Pháp. Tỷ lệ nghiên cứu cơ bản của Nhật 

Bản, Anh và đặc biệt là Trung Quốc nhỏ hơn của Hoa Kỳ.  

NC&PT theo khu vực thực hiện và nguồn vốn 

Khối doanh nghiệp là khu vực thực hiện NC&PT chủ yếu ở toàn bộ 

bảy quốc gia thực hiện NC&PT hàng đầu. Đối với Hoa Kỳ, khối doanh 
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nghiệp chiếm tới 70% tổng chi tiêu cho NC&PT trong năm 2009. Khối 

doanh nghiệp của Nhật Bản đạt mức cao nhất, chiếm gần 76% tổng 

NC&PT của đất nước. Trung Quốc và Hàn Quốc cũng ở trên mức của 

Hoa Kỳ. Pháp và Vương quốc Anh thấp hơn một chút, tương ứng ở mức 

62% và 60%.  

Thực hiện NC&PT bởi chính phủ dao động từ hơn 9%-19% tổng 

NC&PT quốc gia ở bảy nước. Nhật Bản (9%) và Vương quốc Anh (9%) 

là những nước thấp nhất trong nhóm bảy nước này. Trung Quốc (19%) 

và Pháp (16%) nằm trong nhóm nước cao nhất. Hoa Kỳ, Hàn Quốc và 

Đức nằm trong nhóm giữa.  

NC&PT hàn lâm dao động từ 8% tới 28% trong tổng hoạt động suất 

NC&PT quốc gia của những nước này. Trung Quốc nằm ở vị trí thấp 

nhất với 8%. Vương quốc Anh đạt mức cao nhất với 28%. Hoa Kỳ 

(14%), Nhật Bản (13%) và Hàn Quốc (11%) đều có tỷ lệ thấp hơn; Đức 

(18%) và Pháp (21%) đạt tỷ lệ cao hơn.  

Đối với cấp kinh phí NC&PT, khu vực doanh nghiệp lần nữa lại là 

nguồn cung nổi trội nhất trong toàn bộ bảy nước trong số các quốc gia 

thực hiện NC&PT hàng đầu. Trong năm 2009, 75% tổng NC&PT quốc 

gia của Nhật Bản được cung cấp từ khu vực doanh nghiệp. Các con số 

tương ứng của Hàn Quốc, Trung Quốc và Đức cũng cao, trong phạm vi 

từ 67%-73%. Một số nước, tài trợ NC&PT từ khu vực doanh nghiệp thấp 

hơn nhưng vẫn chiếm ưu thế, ở Hoa Kỳ là 60%. Các con số tương ứng ở 

Pháp (51%), Vương quốc Anh (45%) thấp hơn một cách đáng lưu ý.  

Chính phủ là nguồn cấp vốn NC&PT lớn thứ hai đối với bảy nước 

này. Pháp đạt mức cao nhất, 39%. Mức thấp nhất là ở Nhật Bản 18%. 

Vương quốc Anh (33%), Đức (28%) và Hoa Kỳ (31%) nằm ở nhóm các 

nước đạt mức cao hơn. Hàn Quốc (25%) và Trung Quốc (23%) nằm ở 

giữa.  

Các ưu tiên NC&PT chính phủ 

Tài trợ tổng thể của chính phủ cho NC&PT ở khắp các lĩnh vực mục 

tiêu khác nhau (ví dụ, quốc phòng, y tế, vũ trụ, nghiên cứu chung) mang 

lại một cái nhìn sâu hơn đối với các ưu tiên NC&PT của chính phủ. Quốc 

phòng là một mục tiêu nhận tài trợ cho NC&PT của chính phủ đối ở toàn 
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bộ các nước thực hiện NC&PT hàng đầu, nhưng với tỷ lệ rất khác nhau. 

Quốc phòng chiếm 52% hỗ trợ NC&PT liên bang của Hoa Kỳ năm 2009, 

ở mức thấp hơn là 28% ở Pháp và 18% ở Vương quốc Anh, 17% ở Hàn 

Quốc và dưới 6% ở Đức và Nhật Bản.  

Các mục tiêu y tế và môi trường hiện chiếm khoảng 56% hỗ trợ 

ngân sách NC&PT phi quốc phòng của liên bang ở Hoa Kỳ và 29% ở 

Vương quốc Anh. Ở cả hai nước, tỷ lệ này đã tăng đáng kể trong tỷ trọng 

được công bố vài thập niên trước đây. Tỷ trọng của y tế và môi trường 

hiện là 19% ở Hàn Quốc, 15% ở Pháp và 10% hoặc ít hơn ở Đức và Nhật 

Bản. Tài trợ theo những mục tiêu này chủ yếu là dành cho lĩnh vực y tế ở 

Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Còn ở những nước khác, tỷ trọng này cân 

bằng hơn giữa y tế và môi trường.  

Các mục tiêu phát triển kinh tế bao gồm nông, lâm, ngư nghiệp, 

công nghiệp, cơ sở hạ tầng và năng lượng. Tỷ lệ hỗ trợ NC&PT phi quốc 

phòng của chính phủ được phân bổ để phát triển kinh tế nói chung là 

giảm trong 25 năm qua trên khắp các nước OECD. Tại Hoa Kỳ, mức này 

chỉ đạt 36% tổng tài trợ cho NC&PT phi quốc phòng của liên bang trong 

năm 1981, giảm xuống còn 13% vào năm 2009. Tại Anh, con số này là 

39% vào năm 1981, giảm xuống còn 9% vào năm 2009. Bất chấp xu 

hướng giảm, hỗ trợ cho mục tiêu này vẫn cao đáng kể ở một số nước: 

23% ở Đức và 24% ở Pháp (cả hai nước đều có sự chú trọng đặc biệt tới 

công nghệ và sản xuất công nghiệp) và 31% ở Nhật Bản (đáng kể ở lĩnh 

vực năng lượng và sản xuất công nghiệp và công nghệ). Hàn Quốc hiện 

đạt tỷ trọng lớn nhất đối với mục tiêu này, 52% với sự chú trọng đặc biệt 

trong những năm gần đây vào sản xuất công nghiệp và công nghệ.  

Mục tiêu vũ trụ dân sự hiện chiếm 11% tài trợ NC&PT phi quốc 

phòng liên bang ở Hoa Kỳ. Tỷ trọng này trong phần lớn 25 năm qua cao 

hơn hoặc quanh mức 20%. Tỷ trọng của Pháp hiện là 13% và đã tồn tại 

quanh mức này trong hầu như 20 năm qua. Tỷ trọng này đạt ngay dưới 

mức 10% cho phần còn lại của các nước thực hiện NC&PT hàng đầu.  

Cuối cùng, các mục tiêu giáo dục và xã hội chiếm một phần tương 

đối nhỏ trong tài trợ NC&PT phi quốc phòng của chính phủ ở toàn bộ 7 

nước. Tuy nhiên, đáng lưu ý là mức này cao hơn ở Đức (4%), Pháp (4%) 
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và Anh (6%) so với ở Hoa Kỳ (2%) và Nhật Bản (1%). Hàn Quốc nằm ở 

mức giữa ở mức 3%.  

Trọng tâm NC&PT doanh nghiệp 

Giữa các nước, NC&PT doanh nghiệp khác nhau rõ rệt về cường độ 

công nghiệp lẫn các nguồn tài trợ. Do doanh nghiệp chiếm phần lớn nhất 

trong tổng hiệu suất NC&PT tại Hoa Kỳ và hầu hết các nước OECD, 

những khác biệt ở cơ cấu kinh doanh có thể giúp giải thích những khác 

biệt quốc tế ở các thống kê mang tính chất tổng hợp hơn như 

NC&PT/GDP. Ví dụ, các nước có mật độ các ngành công nghiệp chuyên 

sâu về NC&PT cao hơn (như chế tạo trang thiết bị truyền thông, truyền 

hình và phát thanh) cũng dễ có các tỷ lệ NC&PT/GDP cao hơn so với các 

nước có cơ cấu kinh doanh nghiêng chủ yếu về các ngành công nghiệp ít 

chuyên sâu về NC&PT.  

Sử dụng số liệu so sánh quốc tế, dựa trên Cơ sở dữ liệu Phân tích 

thống kê NC&PT doanh nghiệp kinh doanh của OECD, cho thấy không 

một ngành công nghiệp nào chiếm hơn 19% tổng NC&PT doanh nghiệp 

ở Hoa Kỳ trong năm 2008. Điều này chủ yếu là do quy mô chi tiêu 

NC&PT doanh nghiệp tại Hoa Kỳ lớn đến mức khiến cho bất cứ ngành 

công nghiệp nào cũng gặp khó khăn để có thể thống trị nó. Tuy nhiên, sự 

đa dạng trong đầu tư NC&PT của ngành công nghiệp cũng là một chỉ số 

cho thấy kho tri thức tích luỹ và hạ tầng KH&CN được phát triển tốt của 

nước này đã khiến cho nó trở thành một địa điểm thực hiện NC&PT hấp 

dẫn ở khắp các ngành công nghiệp.  

So với Hoa Kỳ, các nền kinh tế nhỏ hơn có mật độ cao hơn ở một số 

ngành công nghiệp cụ thể. Ví dụ, ở Hàn Quốc, một trong những nhà sản 

xuất công nghiệp thiết bị truyền thông, tivi và radio hàng đầu thế giới, 

bao gồm các linh kiện bán dẫn, ngành công nghiệp này chiếm tới 46% 

NC&PT doanh nghiệp của nước này.  

Sự lan toả của các mạng lưới sản xuất toàn cầu và các chuỗi giá trị 

cũng được phản ảnh ở  các chỉ số này. Các nhà chế tạo xe ô tô có các 

vùng kỹ thuật và sản xuất được phân bố cao trên toàn cầu. Vì vậy, các 

nước là quê hương của các tập đoàn đa quốc gia sản xuất ô tô và /hoặc 

hoạt động như nước chủ nhà của chi nhánh các tập đoàn, các nhà sản 
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xuất bộ phận, hoặc các nhà thầu kỹ thuật, có thể có tỷ lệ NC&PT các 

phương tiện động cơ tương đối cao, như được thể hiện ở Đức, Cộng hoà 

Séc và Thổ Nhĩ Kỳ.  

Một xu hướng lớn ở hoạt động NC&PT doanh nghiệp của quốc tế và 

của Hoa Kỳ là mức tăng trưởng của NC&PT ở khu vực dịch vụ. Theo các 

thống kê quốc gia trong những năm gần đây, khu vực dịch vụ chiếm 30% 

hoặc nhiều hơn trong tất cả lượng NC&PT doanh nghiệp ở 8 trong số 19 

nước OECD và chỉ ở một nước trong số này chưa tới 10%. Tại Hoa Kỳ, 

các ngành công nghiệp dịch vụ chiếm 32% toàn bộ lượng NC&PT doanh 

nghiệp trong năm 2008.  

Số liệu so sánh quốc tế đối với các nước thành viên không thuộc 

OECD được lựa chọn cũng được rút ra từ cùng cơ sở dữ liệu (ANBERD-

STAN) (OECD 2011a). Trong số những nền kinh tế này, ngành công 

nghiệp thiết bị truyền thông, truyền hình và radio, bao gồm cả ngành 

công nghiệp bán dẫn, chiếm tới hơn 50% của toàn bộ NC&PT doanh 

nghiệp ở Singapo (2008). NC&PT phương tiện động cơ chiếm 5% 

NC&PT doanh nghiêp ở Nam Phi (2007), NC&PT dược phẩm chiếm 3% 

ở Trung Quốc (2009) và NC&PT trong ngành công nghiệp máy tính, văn 

phòng và các máy móc kế toán chiếm 3% NC&PT doanh nghiệp được 

thực hiện tại Đài Loan (2009). Trong số các nước OECD, khu vực dịch 

vụ chiếm ở mức thấp là 8% NC&PT doanh nghiệp ở Hàn Quốc (2008) 

cho tới mức cao là 65% ở Ixraen (2010). Đối với các nền kinh tế ngoài 

OECD, tỷ trọng của NC&PT doanh nghiệp dành cho khu vực dịch vụ 

dao động từ 7% ở Đài Loan (2009) tới 86% ở Liên bang Nga (2009). 

Hỗ trợ của doanh nghiệp cho NC&PT hàn lâm 

Tại hầu hết các nước, từ lâu chính phủ đã là nguồn tài trợ cho nghiên 

cứu hàn lâm lớn nhất. Tuy nhiên, hỗ trợ của doanh nghiệp cho NC&PT 

hàn lâm đã tăng trong vòng 25 năm qua ở các nước OECD xét về tổng 

thể. Lĩnh vực này đạt mức khoảng 3% ở đầu thập niên 1980 của thế kỷ 

trước, gần 6% trong năm 1990 và gần 7% trong năm 2000 và vẫn ở mức 

7% trong năm 2007.  

Tại Hoa Kỳ, hỗ trợ doanh nghiệp cho NC&PT hàn lâm là khoảng 

4% vào đầu thập niên 1980 của thế kỷ trước, nhưng đã giảm xuống còn 
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dưới 6% kể từ năm 2000. Một số nhà bình luận lo ngại về xu hướng suy 

giảm gần đây, xét từ vai trò quan trọng của nghiên cứu cơ bản hàn lâm 

trong việc cung cấp một nền tảng cho đổi mới công nghệ rất cần thiết đối 

với nền kinh tế quốc dân.  

Tỷ lệ của NC&PT hàn lâm được tài trợ bởi doanh nghiệp rất khác 

nhau giữa các nước thực hiện NC&PT hàng đầu khác (ngoài Hoa Kỳ). 

Trong số 7 nước thực hiện NC&PT hàng đầu ngoài Mỹ, tỷ lệ cao nhất 

đối với hỗ trợ của doanh nghiệp cho NC&PT hàn lâm hiện tại là ở Trung 

Quốc (37%). Con số này cũng rất cao ở Đức (15%) và Hàn Quốc (12%), 

trong khi đó Nhật Bản, Pháp và Vương quốc Anh lại giữ những vị trí 

cuối bảng với tỷ lệ dưới mức 5%.  

2.3.  CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHUYÊN SÂU VỀ TRI 

THỨC VÀ  CÔNG NGHỆ TRONG NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI 

Khoa học và công nghệ ngày càng được coi là có vai trò quan trọng 

đối với sự tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của từng ngành công 

nghiệp cũng như đối với toàn bộ mức tăng trưởng kinh tế quốc dân. Thực 

vậy, tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang ngày càng phụ thuộc vào khoa 

học, công nghệ và các tài sản dựa trên tri thức khác. Những nhà hoạch 

định chính sách ở các nước phát triển và đang phát triển đang nỗ lực thu 

hút, bồi dưỡng và duy trì được những nhân lực và công ty dựa trên tri 

thức để thúc đẩy sự thịnh vượng của đất nước và để làm tăng sự tiếp cận 

của đất nước tới nền kinh tế toàn cầu.  

OECD đã xác định 10 loại hình ngành công nghiệp có mối liên hệ 

đặc biệt mạnh tới khoa học và công nghệ. Dữ liệu về sản xuất toàn cầu ở 

những ngành công nghiệp này có thể được sử dụng để nghiên cứu tầm 

quan trọng đang ngày càng tăng của những nền kinh tế lớn. Những ngành 

công nghiệp này bao gồm các ngành công nghiệp dịch vụ chuyên sâu về 

tri thức (tri thức cao-TTC) và các ngành công nghiệp sản xuất hàng hoá 

công nghệ cao (CNC). Được gọi chung là các ngành công nghiệp chuyên 

sâu về tri thức và công nghệ cao (TTC&CNC), những ngành này gồm:  

Năm ngành công nghiệp dịch vụ TTC kết hợp CNC vào dịch vụ 

hoặc việc cung cấp dịch vụ của các ngành này. Ba trong số này bao gồm: 
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các dịch vụ tài chính, kinh doanh và truyền thông (bao gồm phần mềm 

máy tính và NC&PT) thông thường được giao dịch thương mại. Những 

ngành khác: giáo dục và y tế-được điều tiết bởi nhà nước hoặc được đề ra 

và duy trì một vị thế tương đối ràng buộc hơn.  

Năm ngành công nghiệp chế tạo CNC dành một phần lớn doanh thu 

của mình vào NC&PT và khiến cho các sản phẩm có chứa hoặc biểu hiện 

các công nghệ được phát triển từ NC&PT. Đó là ngành công nghiệp chế 

tạo máy bay và tàu vũ trụ, dược phẩm, máy tính và máy móc văn phòng, 

linh kiện bán dẫn và thiết bị truyền thông, và các dụng cụ khoa học (y tế, 

chính xác và quang học).  

Sự tăng trưởng của các ngành công nghiệp TTC&CNC ở các nền 

kinh tế lớn và thế giới 

Các ngành công nghiệp TTC&CNC đã trở thành một bộ phận chính 

của nền kinh tế toàn cầu và thể hiện một phần ngày càng tăng ở tổng hoạt 

động kinh tế của nhiều quốc gia. Giá trị gia tăng toàn cầu của những 

ngành công nghiệp này đạt tổng là 18,2 nghìn tỷ USD trong năm 2010. 

Con số này ước tính chiếm 30% GDP thế giới. Hầu hết toàn bộ mức tăng 

tỷ lệ diễn ra từ 1995 tới 2001. Phần lớn mức tăng tỷ trọng TTC&CNC 

của nền kinh tế thế giới bắt nguồn từ mức tăng trưởng của các ngành 

công nghiệp TTC&CNC ở Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản và một số nền kinh tế 

đang phát triển.  

Các tỷ trọng TTC&CNC trong tổng sản lượng kinh tế của Hoa Kỳ, 

EU và Nhật Bản đã tăng từ 4 đến 7 điểm phần trăm từ 1995 tới 2010, đạt 

40% ở Hoa Kỳ, 32% ở EU và 30% ở Nhật Bản. Tỷ lệ của Hoa Kỳ cao 

hơn so với của EU và Nhật Bản phản ánh cường độ cao hơn của các dịch 

vụ thương mại TTC, đáng lưu ý là ở các dịch vụ tài chính và kinh doanh. 

Tỷ trọng TTC&CNC ở các nền kinh tế như Hàn Quốc và Đài Loan tăng 

hơn, từ 7-10 điểm phần trăm đạt 29% và 32% tương ứng, với các mức 

tăng diễn ra cả ở các ngành công nghiệp dịch vụ và chế tạo. Hàn Quốc và 

Đài Loan đều trở thành các nền kinh tế phát triển, thịnh vượng trong giai 

đoạn này.  

Các tỷ trọng TTC&CNC cũng tăng ở hầu hết các nền kinh tế đáng 

phát triển. Tỷ lệ TTC&CNC của Trung Quốc tăng tới 3 điểm phần trăm 
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để đạt 20%, được thúc đẩy bởi mức tăng gấp đôi tỷ trọng chế tạo CNC và 

các mức tăng ở các dịch vụ thương mại TTC và giáo dục. Ở Ấn Độ và 

Nga, các tỷ trọng TTC&CNC mỗi nước đều tăng 2-4 điểm phần trăm để 

đạt lần lượt là 19% và 20% GDP, được thúc đẩy bởi các mức tăng ở các 

tỷ lệ của dịch vụ công và thương mại TTC.  

Các ngành dịch vụ thương mại TTC 

Giá trị gia tăng của các dịch vụ thương mại TTC tăng hơn gấp đôi từ 

4,4 nghìn tỷ USD vào năm 1995 lên 10,9 nghìn tỷ USD vào năm 2010, 

chiếm 60% giá trị gia tăng của toàn bộ các ngành công nghiệp 

TTC&CNC (18,2 nghìn tỷ). Trong 15 năm qua, tới năm 2010, các ngành 

dịch vụ thương mại TTC đã tăng tỷ lệ của mình trong hoạt động kinh tế 

thế giới từ 15% lên 18%. Các ngành dịch vụ công TTC, đặc biệt là giáo 

dục, cũng tăng tỷ lệ của mình trong mức GDP toàn cầu đang tăng.  

Tại Hoa Kỳ, giá trị gia tăng của các ngành dịch vụ thương mại TTC 

tăng từ 20% lên 25% GDP, đạt tỷ trọng cao hơn bất cứ nền kinh tế lớn 

nào. Đối với EU, con số này tăng tới 4 điểm phần trăm để đạt 18%, với 

Pháp và Đức đạt gần mức trung bình của EU còn Anh thì đạt trên mức 

đó. Tỷ trọng của Nhật Bản tăng từ 15% lên 17%.  

Xu hướng này ở các nền kinh tế đang phát triển lớn lại rất khác 

nhau, với các tỷ trọng của Trung Quốc và Braxin vẫn khá ổn định ở mức 

12% tới 14%. Các tỷ trọng của Ấn Độ và Nga đều tăng lên tới 3 điểm 

phần trăm để đạt 13% và 14% tương ứng. Những khác biệt giữa các nền 

kinh tế phản ánh giai đoạn phát triển và các chính sách của chính phủ các 

nước này; và cũng có thể phản ánh những khác biệt trong việc đo lường 

hoạt động kinh tế của các ngành công nghiệp dịch vụ.  

Các ngành dịch vụ thương mại TTC tính theo tỷ lệ trên các ngành 

dịch vụ phi chính phủ (tức là bao gồm y tế, giáo dục và toàn bộ các 

ngành dịch vụ thương mại) cũng tăng và các khác biệt quốc gia ở các tỷ 

lệ tăng nói chung nhưng không phải luôn luôn tương đồng với các tỷ lệ 

của các dịch vụ thương mại TTC nói riêng.  

Ba ngành công nghiệp dịch vụ thương mại TTC đóng góp nên các 

lượng giá trị gia tăng không đồng đều. Phần lớn nhất, các ngành dịch vụ 
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kinh doanh, đóng góp tới 5,7 nghìn tỷ USD (52% tổng giá trị gia tăng 

toàn cầu năm 2010). Các ngành dịch vụ kinh doanh bao gồm các dịch vụ 

NC&PT chuyên sâu về KH&CN và các ngành công nghiệp lập trình máy 

tính. Phần lớn thứ hai, là tài chính, đóng góp 3,9 nghìn tỷ USD (36% 

tổng giá trị gia tăng toàn cầu). Truyền thông, rất quan trọng đối với các 

giao dịch thông tin và dữ liệu ở các nền kinh tế dựa trên tri thức ngày 

nay, đóng góp 1,3 nghìn tỷ USD (12% giá trị gia tăng toàn cầu). 

Y tế và giáo dục 

Các ngành giáo dục và y tế tạo ra một giá trị gia tăng toàn cầu ước 

tính là 2,6 và 3,3 nghìn tỷ USD tương ứng vào năm 2010. So sánh quốc 

tế về hai khu vực này rất phức tạp bởi các biến số ở cơ cấu thị trường, 

kích thước và phân bố dân số của mỗi nước, và mức độ tham gia và điều 

tiết của chính phủ. Kết quả là, những khác biệt ở giá trị gia tăng được tạo 

ra ở thị trường có thể không phản ánh chính xác những khác biệt ở giá trị 

tương đối của những dịch vụ này.  

Từ 2000 tới 2010, giá trị gia tăng được tạo ra bởi khu vực giáo dục ở 

các nước phát triển đã tăng gấp đôi, tăng từ 1,1 nghìn tỷ USD lên 2 nghìn 

tỷ USD. Sản lượng ở các nước đang phát triển tăng gấp ba, tăng từ 190 tỷ 

USD lên 600 tỷ USD. Sản lượng của Trung Quốc tăng gấp bốn lần, còn 

sản lượng của Braxin tăng gần gấp ba. Các sản lượng của Nga và Ấn Độ, 

khởi đầu từ một nền tảng thấp, đã tăng gấp năm và gấp ba lần. Những 

mức tăng ở các nền kinh tế đang phát triển lớn này trùng khớp với sự 

phát triển nhanh chóng của tuyển sinh đại học và tốt nghiệp của tân cử 

nhân. Như ngành giáo dục, hiệu suất của lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ ở 

các nước phát triển cũng tăng gấp đôi từ 2000 tới 2010, từ 1,4 nghìn tỷ 

USD lên 2,9 nghìn tỷ USD. Hoa Kỳ và EU có khu vực chăm sóc sức 

khoẻ lớn nhất, được đo bằng tỷ trọng của giá trị gia tăng toàn cầu (34% 

mỗi nước). Xu hướng tăng trưởng ở ngành dịch vụ y tế cho cả hai nền 

kinh tế phát triển này tương tự như ở trong lĩnh vực giáo dục.  

Chế tạo công nghệ cao 

Sản lượng giá trị gia tăng toàn cầu của các ngành công nghiệp chế 

tạo CNC tăng từ khoảng 700 tỷ USD trong năm 1995 lên 1,4 nghìn tỷ 

USD vào năm 2010. Tuy nhiên, tỷ trọng của các ngành công nghiệp chế 
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tạo CNC trong nền kinh tế toàn cầu vẫn khá ổn định trong thời kỳ này 

bởi tổng tăng trưởng ở các ngành dịch vụ mạnh hơn là ở chế tạo. Ở hầu 

hết các quốc gia, tỷ phần của chế tạo CNC trong nền kinh tế vẫn không 

mấy thay đổi hoặc suy giảm đôi chút. Trung Quốc là một ngoại lệ, tỷ lệ 

chế tạo CNC của nền kinh tế nước này đã tăng gấp đôi từ 2% lên 4%. 

Điều này có thể phản ánh sự chuyển dịch của công đoạn lắp ráp cuối 

những hàng hoá này từ các nền kinh tế châu Á khác và các nền kinh tế 

phát triển tới Trung Quốc.  

Trong khu vực chế tạo, nhiều nền kinh tế đã trải qua một sự chuyển 

đổi nhẹ theo hướng các ngành công nghiệp CNC. Ở cả các nền kinh tế 

phát triển và đang phát triển, tỷ trọng của CNC ở khu vực chế tạo đã tăng 

tới 3 điểm phần trăm kể từ 1995, lần lượt 16% và 10%, tương ứng. Tỷ 

trọng CNC của khu vực chế tạo của Hoa Kỳ, ở mức 21% trong năm 

2010, lớn hơn ở cả EU và Nhật Bản. Ở Trung Quốc, tỷ trọng CNC tăng 

từ 7% lên 13% tổng cơ sở chế tạo của nước này, tương đương với tỷ lệ 

của EU. Tuy nhiên, những nước đang phát triển lớn khác không có thay 

đổi mấy ở chỉ số này.  

Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông 

Rất nhiều nhà kinh tế coi công nghệ thông tin và truyền thông 

(CNTT-TT) là một công nghệ nền tảng đa năng, làm thay đổi về cơ bản 

cách thức và địa điểm thực hiện hoạt động kinh tế trong các nền kinh tế 

dựa trên tri thức ngày nay, cũng giống như các công nghệ đa năng trước 

đó (ví dụ, động cơ hơi nước, máy móc tự động) đã thúc đẩy mức tăng 

trưởng trong suốt Cuộc cách mạng Công nghiệp. Vì vậy, CNTT-TT đã 

tạo điều kiện cho sự phát triển rộng của những thị trường mới (ví dụ, điện 

toán di động, trao đổi dữ liệu, và truyền thông). Do sự chuyển dịch sang 

sản xuất dựa trên tri thức, nên hạ tầng CNTT-TT có thể cũng quan trọng 

bằng hoặc thậm chí quan trọng hơn hạ tầng vật lý trong việc nâng cao 

tiêu chuẩn sống và duy trì năng lực cạnh tranh kinh tế.  

OECD đã xác định bốn ngành công nghiệp CNTT-TT: hai ngành 

công nghiệp là ngành công nghiệp chế tạo linh kiện bán dẫn và máy tính 

và thiết bị truyền thông; hai ngành dịch vụ là các ngành công nghiệp dịch 

vụ truyền thông, lập trình máy tính và xử lý dữ liệu. 
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Giá trị gia tăng của các ngành công nghiệp CNTT-TT tăng gấp đôi 

từ 1,2 nghìn tỷ USD trong năm 1995 lên 2,8 nghìn tỷ USD trong năm 

2010. Năm 2010, các nước phát triển tạo ra một khoản giá trị gia tăng 

tổng cộng là 1,9 nghìn tỷ USD với 1,7 nghìn tỷ được Hoa Kỳ, EU và 

Nhật Bản tạo ra. Tỷ trọng của CNTT-TT trong nền kinh tế toàn cầu, và 

của hầu hết các nền kinh tế lớn, cho thấy có ít biến đổi từ 1995 tới 2010 

(tăng từ mức 4% lên 6% GDP). Ngược lại, tỷ trọng CNTT-TT trong nền 

kinh tế Trung Quốc tăng gấp đôi từ 3% lên 6%, được thúc đẩy bởi sự 

phát triển mạnh ở hàng hoá CNTT-TT được sản xuất cho xuất khẩu và 

tăng trưởng nhanh ở các dịch vụ truyền thông của nước này.  

Năng suất 

Mức tăng trưởng và mật độ gia tăng của các ngành công nghiệp 

TTC&CNC ở Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản và nhiều nền kinh tế đang phát 

triển trùng khớp với năng suất đang tăng cao và nhanh.  

Tăng trưởng năng suất lao động của các nền kinh tế phát triển đã 

chậm lại từ 1,9% trong thập niên 90 của thế kỷ trước xuống 1,6% từ 2000 

tới 2005 và xuống còn 0,9% từ 2005 tới 2008. Các xu hướng tăng trưởng 

ở Hoa Kỳ và EU cũng rất tương đồng với mức tăng trung bình của các 

nước phát triển. Sau khi tụt lại sau Hoa Kỳ và EU vào thập niên 90, tăng 

trưởng của Nhật Bản đã tăng tốc để đạt tới tỷ lệ của Hoa Kỳ và EU ở 

những năm 2000. Năng suất của Hàn Quốc tăng chậm nhưng vẫn tăng 

nhanh gấp đôi (3%) so với hầu hết các nền kinh tế phát triển lớn khác.  

Tăng trưởng ở năng suất lao động ở các nền kinh tế đang phát triển 

cũng tăng từ 1,4% trong thập niên 90 lên 4,4% từ 2000 tới 2005 và tới 

5,6% từ 2005 tới 2008. Trung Quốc chi phối phần lớn mức tăng này, 

năng suất lao động của nước này đã tăng nhanh hơn bất cứ mức tăng 

trưởng của nền kinh tế lớn nào, từ 6% trong thập niên 1990 lên hơn 10% 

trong cả hai giai đoạn ở những năm 2000; năng suất lao động của Nga 

chuyển từ tăng trưởng âm trong thập niên 1990 lên tốc độ tăng trưởng 

5,4% từ 2000 tới 2005 và tăng thêm để đạt tới 6,2% từ 2005 tới 2008. 

Tăng trưởng năng suất lao động của ấn Độ tăng từ 3,7% lên 4,4% rồi lên 

5,9% trong cả ba giai đoạn này. Năng suất lao động của Braxin tăng 

chậm hơn nhiều trong phần lớn các giai đoạn của những năm 2000 so với 
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ba nền kinh tế đang phát triển lớn nêu trên (0,1% từ 2000 tới 2005, từ gần 

3% năm 2005 tới 2008) 

Cơ sở hạ tầng CNTT-TT 

Trong mục này, ba chỉ số CNTT-TT lớn sau sẽ được xem xét: tỷ lệ 

hộ gia đình có truy cập băng thông rộng; tỷ trọng CNTT-TT trong tổng 

đầu tư vốn cố định và các chỉ số của doanh nghiệp, người tiêu dùng và hạ 

tầng CNTT-TT của chính phủ.  

Hạ tầng CNTT-TT của Hoa Kỳ chiếm ưu thế hơn ở cả ba chỉ số này 

nếu so sánh với các nền kinh tế phát triển khác. Hàn Quốc là nước hàng 

đầu ở mức độ bao phủ phổ biến băng thông rộng cố định, với gần 100% 

hộ gia đình nước này có truy cập băng thông rộng. Hoa Kỳ nằm trong 

nhóm kế tiếp với tỷ lệ phổ biến ở hộ gia đình là 60% cùng với Ôxtrâylia, 

Canađa và Đức. Hoa Kỳ vượt mức trung bình của EU, Pháp và Nhật Bản 

ở mức độ bao phủ của băng thông rộng.  

Hoa Kỳ đạt tỷ lệ CNTT-TT cao nhất trong đầu tư cơ bản (26%) của 

các nền kinh tế lớn của OECD, vị trí thứ hai thuộc về Vương quốc Anh. 

Năm nước: Ôxtrâylia, Canađa, Nhật Bản, Pháp, và Đức đạt các tỷ lệ từ 

13%-15%. Ở tất cả các nước này, tỷ lệ đầu tư cho CNTT-TT đã giảm với 

những tỷ lệ lớn kể từ năm 2000; điều này rất có thể phản ánh mức giảm 

giá nhanh chóng của linh kiện bán dẫn, máy tính và các hàng hoá CNTT-

TT khác.  

Hoa Kỳ là nước đứng đầu về hạ tầng kinh doanh CNTT-TT trong số 

những nền kinh tế lớn, với điểm số cao hơn nhiều so với của Pháp, Đức, 

Anh, Nhật Bản và Hàn Quốc. Điểm của Hoa Kỳ đạt mức gần đầu ở lĩnh 

vực hạ tầng chính phủ CNTT-TT và ngang bằng với Pháp, Đức, Anh, 

Ôxtrâylia và Canađa về hạ tầng người tiêu dùng. Hàn Quốc và Nhật Bản 

đều đạt các điểm cao hơn rõ rệt ở hạ tầng người tiêu dùng so với các nền 

kinh tế phát triển khác, phản ánh vị thế hàng đầu của nước này trong việc 

triển khai kết nối 3G và băng thông thị trường khối tiên tiến ở các nền 

kinh tế phát triển khác.  

Số liệu về việc làm củng cố mối quan hệ chặt chẽ giữa hạ tầng 

CNTT-TT và hoạt động công nghiệp TTC&CNC nói chung. Ví dụ, tại 
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Hoa Kỳ, các ngành công nghiệp dịch vụ thương mại TTC tuyển dụng 

khoảng 16 triệu nhân viên trong năm 2009, hay 1/7 nhân viên ở khu vực 

tư nhân, và những ngành này đạt tỷ trọng cao ở nhân lực kỹ năng cao hơn 

so với các ngành công nghiệp khác. Bốn ngành dịch vụ thương mại TTC: 

tài chính, khoa học, kỹ thuật và chuyên gia; viễn thông; và hosting xử lý 

dữ liệu-có tỷ lệ nhân công có các kỹ năng CNTT-TT cao gấp đôi  so với 

tất cả các ngành dịch vụ khác. 

Các chỉ số hạ tầng CNTT-TT riêng rẽ ở các nền kinh tế đang phát 

triển cho thấy những khác biệt lớn giữa các nước Braxin, Trung Quốc, 

Ấn Độ, và Nga. Trung Quốc đứng thứ ba trong bốn nền kinh tế này ở 

lĩnh vực hạ tầng doanh nghiệp và đứng thứ hai ở hạ tầng người tiêu dùng 

và chính phủ. Điểm tương đối yếu của Trung Quốc ở hạ tầng doanh 

nghiệp CNTT-TT phản ánh mức độ bao phủ rất thấp của các máy chủ 

Internet an toàn và băng thông rộng Internet quốc tế hạn chế. Ấn Độ giữ 

vị trí thấp nhất trong số bốn nước ở cả ba chỉ số này, phản ánh các yếu tố 

như mức khả dụng hạn chế của các đường điện thoại công cộng, mức độ 

thuê bao và mức độ sử dụng Internet khiêm tốn, mức độ bao phủ rất thấp 

của các máy chủ Internet an toàn.  

Trong bốn nền kinh tế lớn đang phát triển, Braxin cùng với Nga đạt 

điểm cao nhất ở hạ tầng doanh nghiệp và cùng với Trung Quốc đạt vị trí 

thứ hai ở hạ tầng người tiêu dùng. Điểm số của Braxin ở hạ tầng doanh 

nghiệp phản ánh các tỷ lệ bao phủ rộng ở các máy chủ Internet an toàn và 

máy tính cá nhân. Braxin đạt điểm cao nhất ở hạ tầng CNTT-TT chính 

phủ. Trong số bốn nền kinh tế đang phát triển lớn, Nga đứng đầu ở hạ 

tầng người tiêu dùng, cùng với Braxin ở hạ tầng doanh nghiệp, và đạt 

điểm bằng với của Trung Quốc ở hạ tầng chính phủ. Điểm tương đối cao 

của Nga ở hạ tầng người tiêu dùng phản ánh các mức bao phủ của điện 

thoại cố định và di động và mức độ đăng ký thuê bao băng thông rộng và 

Internet cao của nước này. Điểm hạ tầng doanh nghiệp của Nga phản ánh 

mức độ bao phủ tương đối cao của máy tính cá nhân và điện thoại bù đắp 

cho mức độ bao phủ thấp của các máy chủ Internet an toàn và băng thông 

Internet quốc tế hạn chế.  
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Phân bố các ngành công nghiệp TTC&CNC trên thế giới 

Khi các nền kinh tế quốc gia và khu vực biến đổi, tầm quan trọng 

của các trung tâm của các ngành công nghiệp TTC&CNC trên toàn thế 

giới cũng có sự biến đổi. Những biến đổi này không chỉ diễn ra đối với 

toàn bộ nhóm các ngành công nghiệp mà còn đối với từng ngành công 

nghiệp dịch vụ và chế tạo trong một nhóm.  

Y tế và giáo dục  

So sánh quốc tế về khu vực y tế và giáo dục rất phức tạp bởi những 

biến số ở quy mô và sự phân bố của dân số, cơ cấu thị trường, và mức độ 

tham gia và điều tiết của chính phủ ở mỗi nước. Kết quả là, những khác 

biệt ở giá trị gia tăng do thị trường tạo ra có thể không phản ánh chính 

xác những khác biệt ở giá trị tương đối của các dịch vụ này. 

Hoa Kỳ và EU là những nhà cung ứng lớn hàng đầu thế giới dịch vụ 

giáo dục, với các tỷ lệ trên thế giới là 32% và 30%. Những nền kinh tế 

lớn khác có các tỷ lệ tương đối nhỏ: Nhật Bản (7%), Trung Quốc (7%) và 

Asia-8 (nhóm các nền kinh tế bao gồm Ấn Độ, Inđônêxia, Malaixia, 

Philipin, Singapo, Hàn Quốc, Đài Loan, và Thái Lan) chiếm 6%. Tỷ lệ 

toàn cầu của lĩnh vực giáo dục của Hoa Kỳ đã giảm 4 điểm phần trăm, từ 

36% xuống 32% trong thập niên đầu tiên của thế kỷ này, trong khi đó tỷ 

lệ của EU lại hầu như không biến đổi (30%). Tỷ lệ của nước đứng thứ ba 

là Nhật Bản giảm từ 13% xuống 7% do mức tăng trưởng trì trệ. Tỷ lệ 

toàn cầu của lĩnh vực giáo dục của Trung Quốc tăng hơn gấp đôi từ 3% 

lên 7% tới mức gần bằng của Nhật Bản.  

Các mô hình và xu hướng ở khu vực y tế tương tự như đối với khu 

vực giáo dục: sự thống trị ở cả hai khu vực của EU và Hoa Kỳ, các tỷ lệ 

toàn cầu giảm dần của Hoa Kỳ và Nhật Bản. 

Công nghiệp dịch vụ thương mại TTC 

Hoa Kỳ có các ngành công nghiệp dịch vụ thương mại TTC lớn 

nhất: kinh doanh, tài chính và truyền thông, với 3,6 nghìn tỷ USD giá trị 

gia tăng trong năm 2010. EU đứng ở vị trí thứ hai với 2,9 nghìn tỷ USD, 

tiếp theo là Nhật Bản với 900 tỷ USD. Trung Quốc đạt sản lượng lớn 

nhất trong số các nước đang phát triển, gần bằng với của Nhật Bản, với 

700 tỷ USD. Khu vực Asia-8 ở vị trí thứ 5 với 600 tỷ USD.  



80 

Từ 1995 tới 2010, giá trị gia tăng của các nước đang phát triển đã 

tăng nhanh hơn ở các nước phát triển. Giá trị gia tăng của các nước đang 

phát triển tăng hơn gấp bốn lần từ 500 tỷ USD lên 2,3 nghìn tỷ USD, 

trong khi đó giá trị gia tăng của các nước phát triển tăng hơn gấp đôi từ 

3,9 nghìn tỷ lên 8,6 nghìn tỷ USD. Hai yếu tố thúc đẩy mức tăng trưởng 

của các ngành dịch vụ TTC ở các nước đang phát triển là sự tiến bộ 

nhanh chóng của các tiêu chuẩn sống ở những nền kinh tế này và mức 

tăng trưởng của thương mại quốc tế ở những ngành dịch vụ này. Mặc dù 

những ngành công nghiệp này phần lớn vẫn ở các nền kinh tế phát triển, 

nhưng những yếu tố này đang góp phần tạo dựng nên năng lực địa 

phương ở các nước đang phát triển.  

Tăng trưởng nhanh của các ngành công nghiệp dịch vụ TTC ở các 

nước đang phát triển trong vòng 15 năm qua đã dẫn tới tỷ lệ của các nước 

này trong sản lượng toàn cầu tăng từ 12% lên 21%. Sản lượng của Trung 

Quốc tăng gấp 7 lần, làm tăng gấp ba lần tỷ lệ trên thế giới của nước này 

từ 2% lên 6%. Braxin, Ấn Độ, và Nga mỗi nước đều đạt các mức tỷ lệ từ 

2%-3%.  

Sản lượng tăng nhanh chóng của Trung Quốc ở trên tất cả các ngành 

công nghiệp dịch vụ thương mại TTC, cùng với tỷ lệ giảm sút của Nhật 

Bản trong sản lượng trên thế giới ở những ngành công nghiệp này đến 

năm 2007, đã làm thay đổi rõ rệt sự phân bố quốc gia các ngành dịch vụ 

này trong khu vực châu Á.  

Do suy thoái kinh tế trên toàn thế giới, nên tổng sản lượng toàn cầu 

của các ngành công nghiệp dịch vụ thương mại TTC bị trì trệ trong năm 

2009, so với mức tăng trưởng 8% ở năm 2008. Nhưng các nước phát 

triển và đang phát triển bị ảnh hưởng rất khác nhau. Sản lượng không 

biến động mấy ở những nước phát triển (-0,1%), nhưng tăng tới 4% ở các 

nước đang phát triển. Kết quả là, một tỷ lệ ngày càng tăng trong sản 

lượng thế giới đang chuyển dịch sang các nước đang phát triển. Nguyên 

nhân của sự khác biệt này phần lớn là do tăng trưởng hai con số tại Trung 

Quốc, mặc dù Ấn Độ cũng tăng sản lượng của mình một cách nhanh 

chóng. Sự phục hồi trong sản lượng toàn cầu trong năm 2010 (8%) được 

thúc đẩy bởi các mức tăng hai con số ở hầu hết các nền kinh tế đang phát 
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triển lớn, tiếp tục làm chuyển dịch tỷ lệ phân bố toàn cầu từ các nước 

phát triển sang các nước đang phát triển. Sản lượng của các nước phát 

triển tăng 5%, với Hoa Kỳ và Nhật Bản tăng trưởng ở cùng tỷ lệ. EU có 

mức tăng trưởng trì trệ. Tỷ lệ của các ngành dịch vụ thương mại TTC 

trên thế giới của Hoa Kỳ, tăng từ 1995 tới 2001 để đạt đỉnh là 44%, đã 

giảm dần  xuống mức 33% ở năm 2010. Hoa Kỳ có mức giảm nhẹ ở thị 

trường các dịch vụ thương mại TTC trong cuộc suy thoái toàn cầu gần 

đây nhất. Tuy nhiên, trong năm 2009, các ngành dịch vụ thương mại 

TTC của Hoa Kỳ lại vượt trội hơn các ngành công nghiệp dịch vụ khác 

của Hoa Kỳ, duy trì được mức năng suất của mình trong khi các ngành 

dịch vụ tư nhân khác lại trải qua một mức giảm 1%. Các ngành dịch vụ 

thương mại TTC của Hoa Kỳ tăng 5% trong năm 2010, nhanh hơn các 

ngành dịch vụ khác (3%) trong năm đó.  

Tỷ lệ các ngành dịch vụ thương mại TTC của EU trên toàn thế giới 

tăng từ 24% trong năm 2000 lên 30% trong giai đoạn 2007-2008 trước 

khi giảm xuống 26% trong năm 2010. Tỷ lệ này trên thế giới của Nhật 

Bản giảm từ 17% trong năm 1995 xuống 8%-9% trong giai đoạn 2006-

2010. (Sự dao động ở các tỷ lệ của Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản có thể phần 

nào phản ánh những thay đổi ở các tỷ giá hối đoái của đồng đô-

la/euro/yên).  

Các xu hướng ở các tỷ lệ quốc gia và khu vực của năng suất ở từng 

ngành công nghiệp dịch vụ thương mại TTC đôi khi thay đổi đáng kể với 

các xu thế tương ứng đối với các nhóm ngành trên tổng thể. Tỷ lệ của 

Hoa Kỳ trong các ngành dịch vụ truyền thông của thế giới đã giảm liên 

tục từ 39% ở đầu những năm 2000 xuống còn 26% ở năm 2010. Ở các 

dịch vụ kinh doanh và tài chính, tỷ lệ của Hoa Kỳ vẫn ổn định ở nửa sau 

của những năm 2000 trước khi giảm 2-3 điểm phần trăm ở 2009-2010 để 

đạt 31% ở các dịch vụ kinh doanh và 22% ở tài chính trong suốt thời kỳ 

suy thoái kinh tế. Trong khi đó, tỷ lệ của EU ở ngành truyền thông cho 

thấy có mức giảm rõ rệt từ 26% năm 2004 xuống còn 19% ở năm 2010. 

Một số nền kinh tế đang phát triển lớn cho thấy những thành quả ở một 

số trong những ngành công nghiệp này nhưng từ một nền tảng thấp. Tỷ lệ 

của Braxin ở ngành tài chính tăng từ 2% lên 3% từ 2001 tới 2010. Tỷ lệ 

của nước này trong ngành truyền thông tăng gấp đôi từ 2% lên 5%. Tỷ lệ 
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của Nga ở ngành tài chính tăng từ dưới 0,5% năm 1995 lên 2% năm 

2010. Tỷ lệ của Ấn Độ ở ngành truyền thông tăng gấp đôi từ 1% lên 2% 

năm 2010.  

Công nghiệp chế tạo công nghệ cao 

Hoa Kỳ có tập hợp các ngành công nghiệp chế tạo CNC lớn nhất thế 

giới với 390 tỷ USD trong tổng giá trị gia tăng toàn cầu năm 2010. EU và 

Trung Quốc giữ vị trí thứ hai và thứ ba với khoảng 270 tỷ USD và 260 tỷ 

USD tương ứng trong giá trị gia tăng toàn cầu năm 2010. EU và Trung 

Quốc dẫn đầu thế giới về tiêu thụ nội địa các hàng hoá CNC, Hoa Kỳ 

theo ngay sau. Khu vực Asia-8 và Nhật Bản đều có sản lượng chế tạo 

CNC khoảng 175 tỷ USD.  

Những tác động mang tính chất kìm hãm của các cuộc suy thoái ở 

đầu và cuối những năm 2000 lên sản lượng của những ngành công 

nghiệp này rất rõ ràng và tương đối giống nhau. Nhìn chung, sản lượng 

trên toàn thế giới giảm khoảng 13% từ 2000 tới 2001, từ 850 tỷ USD 

xuống 740 tỷ USD. Sản lượng giảm tới 14% ở các nền kinh tế phát triển 

nhưng duy trì được khối lượng của nó ở những nước đang phát triển. Từ 

2008 tới 2009, tổng sản lượng chế tạo CNC toàn thế giới đã giảm tới 6%. 

Con số này đã giảm tới 7% ở các nền kinh tế phát triển nhưng vẫn giữ 

nguyên ở phần còn lại của thế giới. Chỉ có sản lượng của Trung Quốc là 

tăng trưởng trong suốt toàn bộ gia đoạn này. Sản lượng chế tạo CNC của 

thế giới tăng trở lại trong năm 2010, ở mức 13%, với các nước đang phát 

triển đạt mức tăng trưởng trung bình hơn 20% trong sản lượng của mình. 

Sản lượng của các nước phát triển tăng tới 10%, chủ yếu là do mức tăng 

30% của Nhật Bản. Sản lượng của Hoa Kỳ và EU tăng chậm hơn nhiều, 

tương ứng từ 5% tới 3%. Các hiệu ứng tương đối kém khắc nghiệt hơn 

của hai cuộc suy thoái lên các nước đang phát triển cộng với mức tăng 

trưởng nhanh, không bị gián đoạn của Trung Quốc đã tạo ra những sự 

biến động ở tỷ trọng toàn cầu: từ 3% năm 1995 lên 19% năm 2010 đối 

với Trung Quốc và từ 9% năm 1995 lên 29% năm 2010 đối với các nước 

đang phát triển xét về tổng thể. Tỷ trọng của Hoa Kỳ giảm từ 34% năm 

1998 xuống còn 28% năm 2010, trong khi tỷ trọng của EU, từ lâu vẫn ở 

mức 25%, đã giảm xuống 20% vào năm 2010. Tỷ trọng của Nhật Bản 
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giảm mạnh từ 27% năm 1995 xuống còn 11% năm 2009 trước khi tăng 

lại lên 13% vào năm 2010.  

Sáu ngành công nghiệp chế tạo CNC tạo nên các lượng giá trị gia 

tăng không đồng đều. Ngành công nghiệp gia tăng lớn nhất là dược 

phẩm, tạo nên 346 tỷ USD, tức 25% trong tổng giá trị toàn cầu vào năm 

2010. Tiếp theo lần lượt là các ngành linh kiện bán dẫn (312 tỷ USD, 

22%), thiết bị khoa học và đo lường, bao gồm thiết bị y tế và đo lường 

(275 tỷ USD, 20%); thiết bị truyền thông (200 tỷ USD, 14%); hàng 

không và vũ trụ (137 tỷ USD, 10%), và máy tính (127 tỷ USD, 9%).  

Tỷ lệ giá trị toàn cầu của Hoa Kỳ tương đối ổn định trong ngành 

công nghiệp máy bay và tàu vũ trụ, máy tính, và dược phẩm từ 1995 tới 

2010. Hoa Kỳ là nước sản xuất hàng đầu thế giới máy bay và tàu vũ trụ 

(51% giá trị gia tăng toàn cầu năm 2010) cùng với EU trong vai trò là 

nhà sản xuất dược phẩm hàng đầu. Tỷ lệ của Hoa Kỳ ở ngành công 

nghiệp khoa học và dụng cụ đo lường tăng nhẹ (từ 31% lên 35%), vượt 

qua EU trong năm 2010 để trở thành nhà sản xuất hàng đầu thế giới. Tỷ 

lệ của Hoa Kỳ giảm ở ngành công nghiệp truyền thông (từ 26% xuống 

20%) và linh kiện bán dẫn (từ 25% xuống 19%). Các nhà nghiên cứu và 

hoạch định chính sách đã kết luận rằng vị trí của các hoạt động NC&PT 

và chế tạo CNC ở hải ngoại cũng có thể dẫn tới sự di cư của các hoạt 

động giá trị cao hơn ở nước ngoài.  

Các ngành công nghiệp truyền thông và bán dẫn của Trung Quốc 

tăng trưởng gấp năm lần trong thập kỷ qua, tỷ lệ trên thế giới các ngành 

này của Trung Quốc đã tăng từ 5%-6% lên 17% ở ngành bán dẫn và 26% 

ở thiết bị truyền thông. Trung Quốc đã vượt Hoa Kỳ và Nhật Bản để trở 

thành nhà sản xuất lớn nhất ở ngành công nghiệp truyền thông và đã vượt 

EU để trở thành nhà sản xuất lớn thứ ba linh kiện bán dẫn, thu hẹp 

khoảng cách của nước này với Hoa Kỳ. Tăng trưởng nhanh chóng của 

Trung Quốc ở hai ngành công nghiệp này phần lớn là do sự hình thành 

tại Trung Quốc các hoạt động chế tạo của Hoa Kỳ, EU và phát triển các 

công ty lớn của châu Á, nhưng các công ty của Trung Quốc ở những 

ngành công nghiệp này cũng đang nổi lên và cạnh tranh thành công ở cả 

trong nước lẫn trên toàn cầu. Ngành công nghiệp máy tính của Trung 
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Quốc thậm chí còn tăng trưởng nhanh hơn các ngành công nghiệp bán 

dẫn và truyền thông. Vị trí thống trị của Trung Quốc ở ngành sản xuất 

máy tính phần lớn là do thành công của nước này với vai trò là trung tâm 

lắp ráp giá rẻ các linh kiện máy tính chủ yếu được chế tạo và thiết kế ở 

các nước khác; việc thu mua các công ty máy tính của phương Tây cũng 

đóng một vai trò. Thành quả của Trung Quốc trong việc thiết kế và xây 

dựng siêu máy tính nhanh nhất thế giới - mặc dù phần lớn đầu vào được 

thiết kế ở nước ngoài - cũng cho thấy động lực của nước này trong việc 

trở thành nhà cạnh tranh toàn cầu ở một loạt các hoạt động giá trị gia 

tăng cao, có mức tinh xảo công nghệ.  

Tăng trưởng của Trung Quốc ở các ngành công nghiệp CNC khác 

cũng ở tốc độ nhanh. Trung Quốc đã tăng gấp ba tỷ trọng trên thế giới 

của nước này ở lĩnh vực dược phẩm, thiết bị khoa học, máy bay và tàu vũ 

trụ.  

Tỷ trọng của EU vẫn ở mức ổn định trong thập kỷ qua ở cả hai 

ngành công nghiệp: máy bay và tàu vũ trụ (25%) và dược phẩm (26%). 

Tỷ trọng của khu vực này giảm ở ngành công nghiệp máy tính (từ 16% 

xuống 8%), truyền thông (từ 13% xuống 9%), bán dẫn (từ 15% xuống 

12%) và thiết bị khoa học (từ 38% xuống 30%). 

Tỷ trọng giảm sút của Nhật Bản, chủ yếu là ở các ngành công 

nghiệp truyền thông, bán dẫn, và máy tính và máy móc văn phòng, cũng 

lan rộng tới các ngành dược phẩm và thiết bị khoa học. Tuy nhiên, sự suy 

giảm của ngành công nghiệp bán dẫn của Nhật Bản bị gián đoạn bởi mức 

tăng trưởng rất mạnh ở năm 2010, làm nâng tỷ trọng trên thế giới của 

nước này từ 18% năm 2009 lên 22% năm 2010, dẫn tới mức giảm 7 điểm 

phần trăm ở tỷ trọng thế giới của nước này trong thập niên qua. Xu 

hướng giảm diện rộng này có thể phản ánh sự đình đốn kéo dài của nền 

kinh tế Nhật Bản và sự dịch chuyển sản xuất sang Trung Quốc và các nền 

kinh tế châu Á khác. Khối Asia-8 đang tăng nhanh tỷ trọng toàn cầu của 

nhóm này ở ngành bán dẫn từ 20% lên 26% trong thập niên qua, vượt 

qua Nhật Bản và Hoa Kỳ để trở thành nhà sản xuất lớn nhất thế giới 

trong ngành công nghiệp này. Mức tăng nhanh của Asia-8 được thúc đẩy 

bởi Đài Loan và Hàn Quốc, hai nước này đạt tỷ trọng 20% toàn cầu. 
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Thành công của Hàn Quốc và Đài Loan ở ngành công nghiệp này phản 

ánh cả sản lượng của các công ty có trụ sở ở những nước này lẫn các 

khoản đầu tư vào các các cơ sở chế tạo của Intel và các tập đoàn đa quốc 

gia khác. Nhiều công ty Đài Loan đã chuyển sản xuất sang Trung Quốc 

đại lục, việc này có thể làm phóng đại thị phần toàn cầu của Trung Quốc 

và làm giảm nhẹ thị phần của Đài Loan.  

Asia-8 tăng nhẹ tỷ trọng của nhóm này ở ngành công nghiệp dược 

phẩm từ 5% lên 7% với mức tăng trưởng được thúc đẩy bởi hoạt động ở 

Ấn Độ và Singapo. Các công ty Ấn Độ đã trở thành những nhà sản xuất 

lớn trên thế giới, đặc biệt là ở các loại dược phẩm gốc. Ngoài ra, các 

công ty Hoa Kỳ và các tập đoàn đa quốc gia hiện diện ở Ấn Độ để tiếp 

cận tới một thị trường tiêu dùng đang ngày càng lớn mạnh và hợp tác với 

các công ty có trụ sở tại Ấn Độ. Các công ty có trụ sở tại Ấn Độ và 

Singapo cũng đã trở thành các nhà thầu trong việc sản xuất và thử 

nghiệm lâm sàng được tiến hành bởi các công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ và 

EU.  

Công nghiệp Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) 

Năm 2010, Hoa Kỳ có ngành công nghiệp CNTT-TT lớn nhất với 

729 tỷ USD (26% tỷ trọng toàn cầu) được theo sát bởi EU với 625 tỷ 

USD (22%). Trung Quốc và Nhật Bản, mỗi nước đạt 340 tỷ USD giá trị 

gia tăng, đứng vị trí thứ ba, với 12% tỷ trọng toàn cầu.  

Tỷ trọng toàn cầu của Hoa Kỳ tăng từ 31% năm 1995 lên 34% vào 

đầu những năm 2000 trước khi giảm đều đặn xuống mức 26% năm 2010. 

Tỷ trọng của EU vẫn tương đối ổn định ở mức 26%-27% cho phần lớn 

những năm 2000, trước khi giảm xuống còn 22% năm 2010. Tỷ trọng của 

Nhật Bản giảm mạnh từ 22% năm 1995 xuống còn 11%-12% ở nửa cuối 

những năm 2000, phản ánh xu hướng đi xuống ở tỷ phần của nước này ở 

cả ngành công nghiệp chế tạo CNC và dịch vụ thương mại TTC. Tỷ 

trọng của Trung Quốc tăng gấp 6 lần từ 2% lên 12% do những mức tăng 

mạnh trong tỷ trọng của nước này ở cả ngành công nghiệp CNC&TTC. 

Tỷ trọng của Asia-8 tương đối ổn định ở mức 8% trong giai đoạn này. Tỷ 

trọng của Ấn Độ tăng từ 0,5% lên 1,5%; Braxin và Nga đều có các xu thế 

tương tự. 
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Các ngành công nghiệp không chuyên sâu về tri thức và công 

nghệ  

Khoa học và công nghệ được sử dụng ở nhiều ngành công nghiệp 

ngoài các ngành dịch vụ TTC và chế tạo CNC. Các ngành dịch vụ được 

xếp là không chuyên sâu về tri thức cũng có thể tích hợp công nghệ tiên 

tiến vào dịch vụ của mình hoặc ở việc cung cấp dịch vụ, mặc dù ở cường 

độ thấp hơn so với các ngành dịch vụ TTC được nêu trên. Các ngành 

công nghiệp chế tạo không xếp là CNC có thể sử dụng các kỹ thuật chế 

tạo tiên tiến, tích hợp công nghệ các đầu vào tiên tiến trong chế tạo, 

và/hoặc thực hiện hoặc dựa vào NC&PT. Một số ngành công nghiệp 

không được xếp là chế tạo hay dịch vụ TTC&CNC cũng có thể tích hợp 

KH&CN mới nhất vào quy trình và sản phẩm của chúng.  

Các ngành dịch vụ thương mại không chuyên sâu tri thức 

Các dịch vụ không được xếp là TTC bao gồm bán buôn và bán lẻ, 

nhà hàng khách sạn, vận chuyển và tích trữ, và các ngành công nghiệp 

bất động sản. Hoa Kỳ và EU là hai nhà cung cấp lớn nhất trong ngành 

công nghiệp bán buôn và lẻ (7 nghìn tỷ USD) và ở ngành công nghiệp 

bất động sản và nhà hàng và khách sạn. EU là nhà cung cấp lớn nhất 

trong lĩnh vực vận tải và tích trữ (27% tỷ trọng giá trị gia tăng toàn cầu), 

theo sau là Hoa Kỳ và Trung Quốc (mỗi nước đạt 14% giá trị gia tăng 

toàn cầu). Trung Quốc cho thấy mức tăng trưởng nhanh chóng, với tỷ 

trọng của nước này ở giá trị gia tăng toàn cầu ít nhất đã tăng gấp ba lần ở 

khắp các ngành công nghiệp này. Tỷ trọng của Nhật Bản cũng giảm 

mạnh ở tất cả các ngành công nghiệp này.  

Các ngành công nghiệp chế tạo phi công nghệ cao 

Các ngành công nghiệp chế tạo phi CNC được chia thành ba loại, 

như được OECD phân loại, gồm: công nghệ trung bình-cao, công nghệ 

trung bình-thấp, và công nghệ thấp. Công nghệ trung bình-cao bao gồm 

chế tạo động cơ xe cơ giới và sản xuất hoá chất, bao gồm dược phẩm; 

công nghệ trung bình-thấp bao gồm sản xuất cao su và nhựa và kim loại 

cơ bản; và công nghệ thấp bao gồm sản xuất giấy và thực phẩm.  

Các xu hướng tỷ trọng ở tất cả các phân đoạn ngành công nghiệp 

này nói chung giống như sự sụt giảm tỷ trọng của CNC đối với Hoa Kỳ 
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và EU, sự suy giảm mạnh ở Nhật Bản, ổn định hoặc tăng nhẹ ở Asia-8 và 

tăng mạnh ở khắp các phân đoạn đối với Trung Quốc.  

Các ngành công nghiệp công nghệ trung bình-cao: những ngành này 

tạo ra 2,9 nghìn tỷ USD ở giá trị gia tăng toàn cầu năm 2010. Tỷ trọng 

của Hoa Kỳ giảm từ 22% xuống 14% từ 1995 tới 2010, còn tỷ trọng của 

EU giảm từ 34% xuống 24%. Tỷ trọng của Nhật Bản giảm từ 24% xuống 

13%. Trong khi đó, Trung Quốc đã tăng gấp hơn 8 lần tỷ trọng, từ 3% 

lên 26%. Tỷ trọng của Asia-8 tăng nhẹ từ 6% lên 8%.  

Các ngành công nghiệp công nghệ trung bình-thấp: tỷ trọng của Hoa 

Kỳ ở những ngành công nghiệp này (3 nghìn tỷ USD giá trị gia tăng toàn 

cầu) đã giảm một điểm phần trăm từ 1995 tới 2010, xuống còn 18% năm 

2010. Tỷ trọng của EU giảm mạnh hơn, từ 31% xuống còn 23%. Tỷ 

trọng của Trung Quốc tăng gần gấp bảy lần, từ 3% lên 20%, khiến cho 

nước này trở thành nhà sản xuất lớn hàng thứ hai trong số những nền 

kinh tế này. Tỷ trọng của Nhật Bản giảm từ 24% xuống còn 10%, giảm 

mạnh nhất trong số ba phân đoạn này.  

Các ngành công nghiệp công nghệ thấp: Những ngành công nghiệp 

này tạo ra 1,2 nghìn tỷ USD ở giá trị gia tăng toàn cầu năm 2010. Tỷ 

trọng của Hoa Kỳ giảm từ 25% năm 1994 xuống còn 19% năm 2010, tỷ 

phần của EU còn giảm mạnh hơn, từ 33% xuống còn 22%. Tỷ trọng của 

Trung Quốc tăng gấp 9 lần, từ 3% lên 28%.  
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CHƯƠNG 3 

THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI HÓA NGHIÊN CỨU CÔNG 

 

3.1.  KHUNG PHÁP LÝ VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG CÁC TỔ 

 CHỨC NGHIÊN CỨU CÔNG 

3.1.1. Cơ sở luật pháp về quyền sở hữu và khai thác tài sản trí tuệ 

tại các tổ chức nghiên cứu công 

Có nhiều lý do giải thích tại sao các chính phủ cần quan tâm đến 

việc tạo ra, sở hữu và khai thác tài sản trí tuệ từ các tổ chức nghiên cứu 

do nhà nước tài trợ (tổ chức nghiên cứu công-TCNCC). Thứ nhất, ở đây 

có bằng chứng thực tế, cũng như nhận thức ngày càng tăng, các kết quả 

nghiên cứu khoa học, đặc biệt là nghiên cứu từ khu vực công, dưới các 

hình thức công trình công bố và tài sản trí tuệ có thể bảo hộ thông qua 

bằng sáng chế và bản quyền, đã đóng góp cho đổi mới công nghệ và tăng 

trưởng kinh tế. Thứ hai, chính phủ là nhà tài trợ quan trọng, thậm chí 

quan trọng nhất tại một số nước trong đó có các nước OECD cho nghiên 

cứu công; như vậy họ có trách nhiệm đảm bảo rằng, tài sản trí tuệ sinh ra 

phải được truyền bá rộng rãi và đóng góp cho phát triển kinh tế và xã hội. 

Thứ ba, việc thực hiện nghiên cứu cơ bản và ứng dụng kéo theo mối quan 

hệ hợp tác chặt chẽ hơn với các doanh nghiệp công nghiệp, với các 

TCNCC khác và với các thực thể thuộc các quốc gia khác, nơi có các chế 

độ về quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) có thể khác biệt. Trước tính phức tạp 

ngày càng gia tăng của việc cung cấp tài chính và thực hiện nghiên cứu, 

các chính phủ đóng một vai trò trong việc đảm bảo khuôn khổ luật pháp 

và chính sách đối với SHTT nhằm hỗ trợ cho cả hai sứ mệnh giáo dục và 

nghiên cứu của các TCNCC và cả đối với đổi mới sáng tạo. 

Các chính phủ cũng quan tâm đến những khác biệt về khuôn khổ 

luật pháp quốc gia có thể ảnh hưởng như thế nào đến sự hợp tác khoa học 

quốc tế và chuyển giao công nghệ xuyên biên giới. Ví dụ như ở cấp EU, 
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Ủy ban châu Âu quan tâm đến những khác biệt về khuôn khổ luật pháp 

về SHTT tại các TCNCC có thể làm chậm, gây trở ngại hay làm tăng các 

chi phí hợp tác liên châu Âu về nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. 

Tại một số nước, các nhà nghiên cứu thuộc các trường đại học có quyền 

sở hữu tài sản trí tuệ từ nghiên cứu do chính phủ tài trợ, trong khi ở một 

số nước khác quyền sở hữu được trao cho tổ chức và thậm chí ở một số 

nước chính phủ vẫn nắm quyền sở hữu sáng chế. Sự hiểu biết tốt hơn về 

khuôn khổ luật pháp và chính sách tại các quốc gia có vai trò quan trọng 

đối với việc giải quyết các ảnh hưởng bất lợi tiềm năng đối với nghiên 

cứu nảy sinh từ hoạt động bảo hộ sáng chế tăng cao của các TCNCC. 

Liệu các luật pháp, các quy định và thực tiễn hiện hành có đủ để đảm bảo 

cho các TCNCC có thể cân đối giữa các nhiệm vụ nghiên cứu và giảng 

dạy của mình với các mục tiêu thương mại hóa? Cuối cùng, cả chính phủ 

và các tổ chức đều mong muốn có được những kinh nghiệm thực hành tốt 

nhất đối với việc hỗ trợ quản lý SHTT trong các TCNCC và chia sẻ kinh 

nghiệm với các quốc gia khác. 

Khuôn khổ luật pháp đối với SHTT tại các TCNCC khá phức tạp và 

là sự kết hợp của các quy định luật pháp chung về SHTT (như luật sáng 

chế và luật bản quyền) cùng với các bộ luật cụ thể khác. 

Nhìn chung, khuôn khổ luật pháp về quyền SHTT trong các TCNCC 

được xác định bởi các quy định luật pháp dưới đây: 

- Luật pháp quốc gia về SHTT. Bộ luật quốc gia quy định về quyền 

SHTT như các sáng chế, nhãn hiệu thương mại và bản quyền, trong đó 

nêu rõ các loại hình tài sản trí tuệ được bảo hộ và các điều kiện và thời 

gian được bảo hộ. Một số luật sáng chế quốc gia có thể bao gồm các điều 

khoản đặc biệt về tác giả của các công trình sáng tạo và phát minh, như 

những người làm công trong các tổ chức chính phủ, hay đối với các hợp 

đồng của các tổ chức nghiên cứu được tài trợ công. 

- Các thể chế về quyền SHTT quốc tế. Các hiệp ước và hiệp định 

quốc tế và siêu quốc gia (như TRIPS, các hướng dẫn của EU, …), thông 

qua việc gây áp lực thay đổi đối với các quy định SHTT quốc gia cũng có 

thể ảnh hưởng đến khuôn khổ luật pháp quy định hành vi đối với các 

TCNCC và các nhà phát minh. 
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- Luật lao động có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc quyết 

định chừng mực trong đó các nhà nghiên cứu cá nhân có thể hoặc không 

thể sở hữu và thương mại hóa các tài sản trí tuệ được tạo ra trong khuôn 

khổ công việc của họ. Tuy nhiên, luật lao động có thể phân biệt các nhà 

nghiên cứu thuộc khu vực nhà nước với nhà nghiên cứu là người làm 

công tư nhân. Ngoài ra, một số quy định về việc làm, ví dụ như các giáo 

sư trường đại học chẳng hạn, vì một số nguyên nhân khác nhau có thể 

không phải là đối tượng điều chỉnh của luật lao động liên quan đến quyền 

sở hữu các công trình sáng tạo của người làm công. 

- Các quy định về tài trợ nghiên cứu. Ở tầm quốc gia, có thể có các 

điều lệ hay quy định cụ thể đối với quyền sở hữu và sử dụng tài sản trí 

tuệ được tạo nên bởi các TCNCC dựa trên nguồn tài trợ nghiên cứu (ví 

dụ như các quỹ riêng của TCNCC, các quỹ công cấp quốc gia hay khu 

vực). Ngữ cảnh lịch sử và quốc gia, nơi các TCNCC hoạt động cũng ảnh 

hưởng đến các quy định luật pháp về bảo hộ và thương mại hóa tài sản trí 

tuệ. 

- Luật hợp đồng. Do khu vực công nghiệp ngày càng tài trợ nhiều 

hơn cho nghiên cứu tại trường đại học, việc xác định các điều khoản về 

SHTT đối với các hợp đồng hợp tác nghiên cứu hay các hợp đồng nghiên 

cứu công nghiệp ký kết với các công ty sẽ trở nên quan trọng. Nhiều tổ 

chức tài trợ nghiên cứu công, các trường đại học và các phòng thí nghiệm 

công sử dụng hợp đồng mẫu hay hợp đồng chuẩn. Luật hợp đồng đặc biệt 

quan trọng trong việc quyết định các điều kiện đối với việc cấp phép li-

xăng quyền SHTT từ các TCNCC hoặc cho các TCNCC. 

Phạm vi và khả năng áp dụng của các bộ luật đối với các TCNCC 

phụ thuộc vào một loạt các yếu tố khác nhau và khác biệt giữa các quốc 

gia, kể cả các nước thuộc OECD. Bảng 5 tổng hợp các luật định chủ yếu 

quy định về quyền sở hữu đối với các tài sản trí tuệ tạo nên bởi các nhà 

nghiên cứu hay người làm công thuộc các tổ chức nghiên cứu nhà nước 

và tư nhân. Tại một số quốc gia, các điều khoản về quyền SHTT đối với 

các nhà nghiên cứu thuộc các TCNCC được đề cập đến trong bộ luật 

sáng chế, một số nước khác chúng được quy định theo bộ luật lao động 

quy định đối với các sáng chế của người làm công. Các quy định của các 
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tổ chức tài trợ chính phủ (Canađa, Đức, Vương quốc Anh) quy định về 

quyền hạn của người ký kết hợp đồng thuộc chính phủ đối với các tài sản 

trí tuệ được tạo nên theo các hợp đồng nghiên cứu hay dịch vụ. Các quy 

định về tài trợ nghiên cứu có thể bao gồm các điều khoản cụ thể liên 

quan đến quyền sở hữu và chuyển giao tài sản trí tuệ (TSTT), nhưng ở 

đây có những khác biệt quan trọng giữa các quốc gia. Tại một số nước, 

các điều khoản được quy định dưới dạng các khuyến cáo hay được thể 

chế hóa trong các thủ tục và thực hành, có dành chỗ để vận dụng và cho 

các trường hợp ngoại lệ. 

 

Bảng 5: Cơ sở luật pháp quy định quyền SHTT trong các TCNCC tại một số 
nước 

Tên 
nước 

Luật pháp liên quan đến 
SHTT 

Luật lao 
động 

Quy định luật pháp về 
nghiên cứu công 

Áo Luật sáng chế Áo trao 
quyền sở hữu các sáng 
chế của người làm công 
cho chủ sử dụng lao động. 
Đối với các trường đại học, 
chủ sử dụng lao động là 
chính phủ Áo với đại diện 
là Bộ Khoa học  

 Luật về trường đại học 
được ban hành năm 
2002 quy định trao quyền 
sở hữu các sáng chế 
thuộc trường đại học cho 
tổ chức đó. 

Bỉ Luật sở hữu công nghiệp 
và sở hữu trí tuệ liên bang. 
Các trường đại học thuộc 
thẩm quyền của các chính 
quyền địa phương. Tại các 
cộng đồng, tất cả tài sản trí 
tuệ của các nhà nghiên 
cứu thuộc trường đại học 
đều thuộc về trường. Từ 
năm 1998, các trường đại 
học thuộc vùng Walloon có 
thể sở hữu các kết quả 
nghiên cứu được tài trợ 
hoàn toàn của khu vực. 

 Sắc lệnh giáo dục đã 
được thông qua năm 
1999 nhằm tạo nên một 
khuôn khổ đối với SHTT 
trong các trường đại học, 
Nghị định này quy định 
quyền hạn và trách 
nhiệm của các nhà 
nghiên cứu và trường đại 
học. Một sắc lệnh đặc 
biệt đã được áp dụng liên 
quan đến SHTT được tạo 
ra từ nghiên cứu trong 
các phòng thí nghiệm 
công, trao cho họ quyền 
sở hữu và yêu cầu họ 
phải thỏa thuận trước về 
quyền SHTT từ nghiên 
cứu hợp tác với trường 
đại học. 

Canađ Luật sáng chế (R.S. 1985,  Chính sách mua sắm 
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Tên 
nước 

Luật pháp liên quan đến 
SHTT 

Luật lao 
động 

Quy định luật pháp về 
nghiên cứu công 

a c. P-4) quy định rằng, các 
nhân viên chính phủ trong 
phạm vi trách nhiệm và 
công việc của mình phát 
minh ra bất cứ sáng chế 
nào liên quan đến đạn 
dược và vũ khí chiến tranh 
cần được Bộ Quốc phòng 
trao quyền được hưởng lợi 
ích từ sáng chế và bất kỳ 
bằng sáng chế đã cấp 
hoặc sẽ cấp đối với sáng 
chế đều là đối tượng được 
hưởng đền bù. 

Luật bản quyền (R.S. 
1985, s.c. C-30, s.1) quy 
định rằng, nếu không có 
bất cứ thỏa thuận nào, chủ 
sử dụng lao động nắm bản 
quyền đối với các công 
trình được tạo nên tuân 
theo hợp đồng phục vụ 
hay học nghề. Tác giả của 
bài báo hay những đóng 
góp tương tự cho một tờ 
báo, tạp chí hay ấn phẩm 
định kỳ tương tự, nếu 
không có thỏa thuận với 
công ty, có quyền ngăn 
cản công bố công trình   

công 1991 quy định rằng, 
SHTT là kết quả của hợp 
đồng mua sắm công do 
người ký hợp đồng nắm 
giữ. Năm 2000, chính 
sách này được sửa đổi 
tái xác nhận rằng nó 
được áp dụng đối với tất 
cả các hợp đồng chính 
phủ về hàng hóa và dịch 
vụ, xóa bỏ những từ tối 
nghĩa và bao gồm cả một 
cơ chế giải quyết các tình 
huống SHTT phức tạp 
bằng cách chỉ rõ quyền 
hạn và nghĩa vụ của tất 
cả các bên liên quan. 

Đan 
Mạch 

Luật sáng chế tại các tổ 
chức nghiên cứu công 
(2000) trao quyền sở hữu 
cho TCNCC, nhưng cho 
phép người phát minh có 
quyền phủ quyết đầu tiên. 
Luật bản quyền sửa đổi 
quy định quyền sở hữu 
các công trình văn học và 
nghệ thuật. Bản quyền tại 
các TCNCC tuân theo các 
quy định về sở hữu bản 
quyền áp dụng trong các 
doanh nghiệp tư nhân. 

  

Pháp Điều L6111-6 của Luật sở   
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Tên 
nước 

Luật pháp liên quan đến 
SHTT 

Luật lao 
động 

Quy định luật pháp về 
nghiên cứu công 

hữu trí tuệ Pháp quy định 
rằng các sáng chế do 
người làm công ăn lương 
thực hiện, trong khuôn khổ 
nhiệm vụ của người làm 
công sẽ thuộc về chủ sử 
dụng lao động, nhưng 
người làm công có quyền 
được đền bù. 

Đức  Luật lao 
động cải 
cách năm 
2001 coi các 
sáng chế 
của trường 
đại học như 
"sáng chế 
dịch vụ", 
điều đó có 
nghĩa là 
chúng giờ 
đây thuộc về 
trường đại 
học. 

Các quy định luật pháp 
mới của liên bang trao 
cho các TCNCC quyền 
sở hữu đối với các sáng 
chế tạo nên từ nghiên 
cứu do chính phủ tài trợ, 
1998. 

Ailen  Luật lao 
động cho 
phép chủ sử 
dụng lao 
động nắm 
quyền sở 
hữu các 
sáng chế 
của người 
làm công, 
trừ khi đã có 
thỏa thuận 
trước theo 
hợp đồng. 

 

Italy Điều 7 bộ luật quốc gia số 
383 ngày 18/10/2001 trao 
quyền sở hữu các sáng 
chế tại các trường đại học 
cho các nhà nghiên cứu. 

  

Nhật 
Bản 

Luật chuyển giao công 
nghệ năm 1998; Điều 15 

 Các ban sáng chế tại các 
trường đại học quốc gia 
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Tên 
nước 

Luật pháp liên quan đến 
SHTT 

Luật lao 
động 

Quy định luật pháp về 
nghiên cứu công 

Luật bản quyền trao cho 
chủ sử dụng lao động 
(người hợp pháp) quyền 
tác giả đối với các công 
trình của người làm công, 
được công bố dưới danh 
nghĩa của chủ sử dụng lao 
động (người hợp pháp), 
trừ khi đã được thỏa thuận 
tuân theo hợp đồng. 

quyết định chính phủ hay 
nhà phát minh của 
trường đại học nắm 
quyền sở hữu đối với 
sáng chế. 

Các quy định của chính 
phủ về nghiên cứu theo 
hợp đồng giữa các 
trường đại học quốc gia 
và các công ty trao cho 
công ty quyền nắm giữ 
một nửa quyền SHTT. 

Hàn 
Quốc 

Luật sáng chế tổng thể   Hướng dẫn về Chương 
trình NC&PT quốc gia. 

Hà 
Lan 

Luật sáng chế Hà Lan trao 
cho các TCNCC quyền sở 
hữu, trừ khi có thỏa thuận 
trước theo hợp đồng. 

  

Nauy Luật sáng chế tổng thể 
1967 

Luật về 
quyền hạn 
của chủ sử 
dụng lao 
động đối với 
thương mại 
hóa các 
sáng chế do 
người làm 
công thực 
hiện, 1970. 

 

Nga Luật sáng chế sửa đổi 
ngày 7/2/2003, quy định 
rằng tài sản trí tuệ được 
phát triển bằng kinh phí 
nhà nước thuộc về 
TCNCC, nếu trong hợp 
đồng nhà nước không quy 
định về quyền sở hữu 
thuộc về Liên bang Nga 
với đại diện là một bộ 
thuộc chính phủ. Các nghị 
định của chính phủ quy 
định các bộ trong chính 
phủ nắm quyền sở hữu đối 
với các tài sản trí tuệ đã 
được cấp và chưa cấp 

Luật sáng 
chế quy định 
rằng quyền 
sở hữu đối 
với sáng 
chế, mô hình 
tiện ích hay 
thiết kế công 
nghiệp được 
tạo ra bởi 
một người 
làm công 
(tác giả) 
trong phạm 
vi nhiệm vụ 
của người 

Luật Khoa học và chính 
sách KHCN nhà nước 
quy định rằng, việc sử 
dụng các kết quả nghiên 
cứu khoa học của Viện 
Hàn lâm khoa học Nga, 
được thực hiện bằng các 
nguồn ngân sách liên 
bang được xác lập theo 
luật pháp của Liên bang. 
Luật định không bao gồm 
bất cứ một tiêu chuẩn cụ 
thể nào liên quan đến 
việc tôn trọng quyền sở 
hữu của Viện hàn lâm 
khoa học Nga đối với tài 
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Tên 
nước 

Luật pháp liên quan đến 
SHTT 

Luật lao 
động 

Quy định luật pháp về 
nghiên cứu công 

bằng nhưng phải tuân theo 
khuôn khổ một hợp đồng 
nhà nước, nếu không các 
bộ chính phủ có thể trao 
quyền SHTT của mình cho 
một TCNCC. 

đó hay theo 
sự phân 
công cụ thể 
thuộc về chủ 
sử dụng lao 
động, nếu 
không có 
thoả thuận 
riêng. 

sản trí tuệ được tạo nên 
bằng việc sử dụng ngân 
sách nhà nước. 

Nam 
Phi 

  Không có quy định nào 
về SHTT đối với tài trợ 
công 

Tây 
Ban 
Nha 

Điều 12-20 của Luật sáng 
chế Tây Ban Nha (1986) 
quy định quyền sở hữu đối 
với các sáng chế trong các 
công ty và tổ chức công. 
Chỉ rõ rằng các trường đại 
học sẽ đệ đơn xin cấp 
bằng sáng chế là kết quả 
nghiên cứu của các giáo 
sư. 

  

Thụy 
Sĩ 

Luật pháp liên bang liên 
quan đến sáng chế, bản 
quyền, thiết kế, nhãn hiệu 
thương mại, giống cây 
trồng và mạch tích hợp 
được áp dụng đối với tất 
cả các tổ chức, nhưng quy 
định nhà nước có thể bổ 
sung và sửa đổi quyền sở 
hữu. 

Luật về chủ 
sử dụng lao 
động liên 
bang trao 
quyền sở 
hữu đối với 
sáng chế, 
thiết kế và 
giống cây 
trồng cho 
chủ sử dụng 
lao động. 
Quy định 
này nói 
chung không 
áp dụng đối 
với khu vực 
nhà nước, 
trừ khi có 
quy định 
riêng. 

Quỹ Khoa học quốc gia 
Thụy Sĩ trao quyền SHTT 
cho nhà nghiên cứu là 
người làm công; Luật 
Nghiên cứu liên bang 
không quy định cụ thể về 
quyền SHTT. 

Vươn
g 

Luật sáng chế 1977 và 
Luật Bản quyền 1988 chỉ 

 Thông tư về dịch vụ y tế 
(HSC1998/106) của Quỹ 



96 

Tên 
nước 

Luật pháp liên quan đến 
SHTT 

Luật lao 
động 

Quy định luật pháp về 
nghiên cứu công 

quốc 
Anh 

rõ rằng các tài sản trí tuệ 
tạo nên trong quá trình sử 
dụng lao động thông 
thường sẽ thuộc về chủ sử 
dụng lao động. Hướng dẫn 
gần đây của Văn phòng 
sáng chế Anh tái khẳng 
định rằng, tài sản trí tuệ 
được tạo nên trong các 
nghiên cứu do tài trợ công 
được trao quyền cho tổ 
chức thực hiện nghiên cứu 
đó. 

ủy thác dịch vụ y tế quốc 
gia (NHS) quy định rằng, 
tài sản trí tuệ phát sinh từ 
NCPT được tài trợ từ 
thuế NCPT thuộc sở hữu 
của tổ chức (có nghĩa là 
trường đại học, tổ chức 
thương mại, cơ quan 
NHS) thực hiện nghiên 
cứu đó và có thể khai 
thác kết quả sáng chế. 
Một cơ cấu mới và tài 
liệu hướng dẫn đã được 
ban hành áp dụng đối với 
nhân viên bệnh viện và 
các nhân công y tế khác  

Mỹ Luật Bayh-Dole cho phép 
các cá nhân (nhà nghiên 
cứu, nhà khoa học, ...), 
những người có các công 
trình tạo nên một sáng chế 
và được tài trợ một phần 
hoặc toàn bộ bằng kinh phí 
liên bang, được sở hữu 
các sáng chế của mình; dự 
luật 35 USC 202 (United 
States Code) áp dụng 
chính sách này đối với các 
tổ chức phi lợi nhuận, bao 
gồm cả các trường đại 
học, và các doanh nghiệp 
nhỏ và cho phép họ nắm 
quyền sở hữu đối với sáng 
chế; 35 USC 210(c) quy 
định áp dụng chính sách 
này đối với các tổ chức 
khác, tức là các doanh 
nghiệp lớn; và E.O. 10096 
áp dụng đối với các nhân 
viên chính phủ liên bang. 

 Luật đổi mới sáng tạo 
Stevenson Wydler 1980 
(và những sửa đổi sau 
đó) cho phép các phòng 
thí nghiệm liên bang tiến 
hành các hợp đồng hợp 
tác NC&PT với các công 
ty tư nhân được phép 
cấp phép li-xăng cho các 
công ty này. 

Nguồn: OECD Questionnaire on the Patenting and Licensing Activities of 
PROs; European Commission (2003). 
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3.1.2. Khung chính sách quốc gia về quyền SHTT tại các nước 

đang phát triển  

Các tổ chức nghiên cứu và các trường đại học trên toàn thế giới đang 

ngày càng nhận thức rõ ràng hơn về các cơ hội mà sở hữu trí tuệ có thể 

mang lại trong việc thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, và được coi 

như một công cụ để thu hút vốn đầu tư, hợp đồng nghiên cứu, và thúc 

đẩy lợi ích chéo giữa khối nghiên cứu và ngành công nghiệp, cùng với 

những lợi ích tiềm năng khác. Các chính sách chuyển giao công nghệ 

đang phát triển mạnh hơn trên phạm vi thế giới với sự chú trọng đặc biệt 

đến vai trò của khoa học đối với sự hình thành các ngành công nghiệp 

công nghệ cao, và tạo nên những lợi thế cạnh tranh quốc gia và khu vực. 

SHTT được hy vọng đóng một vai trò chiến lược trong sự phát triển các 

năng lực công nghệ mới, chủ yếu thông qua cấp phép li-xăng các phát 

minh khoa học và thành lập các công ty công nghệ cao. Bằng cách trao 

cho các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu công quyền sở hữu các 

tài sản trí tuệ, như sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu thương mại, mô hình 

tiện ích, thiết kế công nghiệp, kết quả của nghiên cứu do nhà nước tài trợ, 

và cho phép họ thương mại hóa các kết quả nghiên cứu của mình, các 

chính phủ muốn tìm cách thúc đẩy nhanh sự chuyển hóa các khám phá 

khoa học thành các ứng dụng công nghiệp, và đẩy mạnh mối liên kết hợp 

tác giữa các trường đại học và ngành công nghiệp.  

Chính các động lực trên đang thúc đẩy những xúc tiến tương tự tại 

các quốc gia thu nhập thấp và trung bình. Dựa vào các chính sách và 

chiến lược quốc gia khác nhau, nhiều trường đại học và các TCNCC tại 

các nước đang phát triển tiến hành đăng ký quyền SHTT và thành lập các 

văn phòng chuyển giao công nghệ (CGCN) để nhằm củng cố mối liên kết 

khoa học-công nghiệp và thúc đẩy thương mại hóa công nghệ. Việc đẩy 

mạnh và mở rộng quyền SHTT trong giai đoạn giữa những năm 1990 và 

đầu những năm 2000 đã làm cho các khuôn khổ chính sách về quyền 

SHTT tại các nước đang phát triển tương đồng với ở các nước thu nhập 

cao và mở rộng các cơ hội để đăng ký SHTT. Các khuôn khổ chính sách 

mới về đổi mới sáng tạo đã được áp dụng, trong đó có việc trao quyền 

SHTT cho các tổ chức nghiên cứu, cải cách điều hành các hệ thống giáo 

dục đại học và thành lập cơ sở hạ tầng về chuyển giao công nghệ (vườn 
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ươm doanh nghiệp, các quỹ công nghệ và vốn mạo hiểm). Các cơ chế 

chính sách khác bao gồm: sự thành lập các cơ quan điều phối về quy định 

giá và thương mại hóa SHTT, phát triển các công viên khoa học và công 

nghệ, đưa ra các biện pháp khuyến khích về thể chế nhằm tạo điều kiện 

cho đăng ký sáng chế, và các khuyến khích hợp tác NC&PT như hỗ trợ 

có đối ứng và côngxoocxium, cùng với các hình thức khác. 

Sự phát triển này dẫn đến một loạt vấn đề, đáng chú ý đó là khả 

năng áp dụng của các khung chính sách như vậy trong bối cảnh các nước 

đang phát triển. Đâu là điểm mạnh và yếu trong các khung chính sách 

như vậy? Việc đăng ký sáng chế tại các tổ chức khoa học có thể thúc đẩy 

sự rượt đuổi kinh tế như thế nào? Những công cụ nào cần được vận 

dụng? Các điều kiện bối cảnh nào là cần thiết để cải thiện sự chuyển giao 

công nghệ tại các nước đang phát triển và SHTT đóng vai trò gì trong 

quá trình này? Và do SHTT có thể đem đến những tác động bất lợi không 

lường trước, các chiến lược chính sách cần thể hiện như thế nào để nhằm 

tối đa hóa tác động kinh tế và xã hội của chúng? 

3.1.3 Các động cơ chính sách 

Lý do để trao quyền sở hữu sáng chế cho các tổ chức nghiên cứu 

được dựa trên ý tưởng cho rằng, khoa học mở là không đủ để tác động tới 

ngành công nghiệp và để tạo ra sự đổi mới công nghiệp. Sự biện hộ về 

mặt kinh tế đối với việc cấp bằng sáng chế cho trường đại học đó là để 

tạo điều kiện thúc đẩy ngành công nghiệp khai thác các khám phá khoa 

học, thông qua việc cung cấp quyền sở hữu đối với các sáng chế. Điển 

hình là các phát minh được phát triển bởi các trường đại học thường vẫn 

còn ở giai đoạn phôi thai và cần được đầu tư hơn nữa để phát triển. Theo 

đó, các công ty sẽ không sẵn sàng đầu tư nếu các sáng chế có thể bị 

chiếm đoạt bởi bên thứ ba, đối tác này có thể kìm hãm những lợi ích 

được kỳ vọng. Sự đầu tư như vậy kéo theo rủi ro cao, nếu như cả tính 

thực tiễn lẫn tính hữu dụng thị trường của sáng chế chưa được chứng tỏ. 

Nhìn từ góc độ chính sách công, cấp bằng sáng chế và cấp phép li-

xăng đối với các phát minh khoa học được thúc đẩy bởi mong muốn gia 

tăng tác động kinh tế của nghiên cứu công thông qua việc hình thành các 

mối liên kết chính thức giữa khoa học và công nghiệp. Nhiều bằng chứng 
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thực tế đã chứng tỏ tầm quan trọng của các mối liên kết khoa học trong 

khởi sự doanh nghiệp, phát triển các sản phẩm mới và phát triển các khu 

công nghệ cao (như công nghệ sinh học và công nghệ nano tại Mỹ và 

Nhật Bản). 

Ở đây còn có một mối quan tâm chính sách bổ sung trong việc đảm 

bảo sự bảo hộ sáng chế tại các tổ chức nghiên cứu do nhà nước tài trợ. 

Các trường đại học và các TCNCC có động cơ thúc đẩy bởi sự cần thiết 

phải duy trì bản chất "hàng hóa công" của tri thức. Trong các lĩnh vực 

công nghệ có tác động xã hội cao như nông nghiệp và dược phẩm, tầm 

quan trọng đặt vào việc bảo vệ các kết quả nghiên cứu, không chỉ vì mục 

đích thương mại hóa mà còn để tránh sự đăng ký sáng chế bởi các tổ 

chức khác, duy trì và kiểm soát các kết quả nghiên cứu, đảm bảo tự do 

hoạt động. Việc sử dụng đăng ký sáng chế tại các tổ chức nghiên cứu đòi 

hỏi sự thiết kế thận trọng. Có hai khía cạnh về quyền SHTT cần cân 

nhắc, đó là: bảo hộ vì các mục đích thương mại hóa tư nhân và bảo vệ 

các lợi ích công cộng. Vế sau có nghĩa là thông qua các chính sách cụ thể 

đảm bảo sự phổ biến công nghệ phù hợp với các nhu cầu kinh tế xã hội 

khu vực. Ví dụ như, việc cấp phép li-xăng không độc quyền và ưu tiên 

cấp phép (cho các công ty nhỏ và địa phương chẳng hạn) được xúc tiến 

như những chiến lược thích hợp cần được khai thác trong bối cảnh các 

nước đang phát triển. 

Điều quan trọng cần cân nhắc đó là không phải tất cả các đổi mới 

đều có thể được cấp sáng chế và không phải tất cả các sáng chế đều có 

giá trị kinh tế và kỹ thuật. Ngoài ra, không phải tất cả các công nghệ xuất 

phát từ nghiên cứu khoa học đều nhất thiết phải cấp bằng sáng chế để 

nhằm với tới thị trường. Kinh nghiệm chỉ ra rằng việc cấp bằng sáng chế 

đóng một vai trò quan trọng đối với thương mại hóa công nghệ trong các 

lĩnh vực khoa học, nơi có một ranh giới hẹp giữa khoa học và thị trường. 

Trên thực tế, hầu hết việc cấp bằng sáng chế cho trường đại học trên 

phạm vi toàn thế giới được tập trung trong các lĩnh vực công nghệ sinh 

học và các ngành khoa học y sinh, nơi mà các phát minh khoa học có ứng 

dụng gần nhất với ngành công nghiệp. 

Trong khuôn khổ chính sách liên quan đến quyền sở hữu đối với các 
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tài sản trí tuệ được tạo nên từ nghiên cứu do chính phủ tài trợ, ở đây có 

một sự hội tụ chính sách cao trong việc trao quyền sở hữu cho các tổ 

chức nghiên cứu. Tuy nhiên các cơ chế điều tiết rất đa dạng. Chúng có 

thể được thể hiện dưới các hình thức như: i) Nghị định chính phủ và pháp 

lệnh nhà nước, ii) Các điều khoản về quyền sở hữu trong luật sáng chế, 

iii) Các điều khoản về quyền sở hữu trong luật lao động và các điều lệ về 

hợp đồng chính phủ, iv) Các điều khoản về quyền sở hữu trong quy định 

luật pháp về hệ thống NC&PT quốc gia (như luật giáo dục đại học, quy 

định về các tổ chức nghiên cứu) và v) Luật đổi mới sáng tạo và KHCN. 

Một số trong các cơ chế này yêu cầu các tổ chức phải trả thù lao cho các 

nhà nghiên cứu, những người phát minh hay người đóng góp vào tài sản 

trí tuệ đó thông qua các cách như chia sẻ thu nhập từ bản quyền hay góp 

vốn trong các doanh nghiệp khởi sự từ kết quả nghiên cứu. Bằng chứng 

cho thấy rằng, các cải cách chính sách về quyền sở hữu không chỉ ảnh 

hưởng đến việc cấp bằng sáng chế tại trường đại học và thương mại hóa 

công nghệ, chúng còn đóng góp vào việc nâng cao nhận thức của các tổ 

chức giáo dục đại học và làm tăng sự cam kết của họ đối với việc tiến 

hành các hoạt động chuyển giao công nghệ. 

Tuy nhiên các khuôn khổ chính sách tạo khả năng vẫn chưa đủ để 

biến các trường đại học thành các tổ chức có tinh thần khởi nghiệp. Điều 

quan trọng là tạo ra các biện pháp khuyến khích đối với người tham gia 

nghiên cứu và xúc tiến quá trình chuyển giao công nghệ. Nghiên cứu về 

các trường đại học ở Hoa Kỳ đã chỉ ra ba trở ngại then chốt đối với 

chuyển giao công nghệ từ trường đại học. Thứ nhất, các rào cản về thông 

tin và văn hóa giữa các trường đại học và các công ty. Sự ban thưởng 

không tương xứng cho sự tham gia của các cán bộ nghiên cứu của trường 

(thưởng công dưới dạng vật chất hay phi vật chất như danh tiếng để được 

bổ nhiệm hay thăng chức) là trở ngại thứ hai. Vấn đề thứ ba đó là những 

khó khăn liên quan đến việc bố trí nhân viên và thực hiện đền bù trong 

các văn phòng CGCN. Để đối phó với những khó khăn này, các chính 

sách thể chế tạo nên các biện pháp khuyến khích phù hợp và cách tiếp 

cận chiến lược đối với việc giá trị hóa nghiên cứu là những yếu tố cơ bản 

để tạo nên một môi trường chủ động đối với chuyển giao công nghệ. Và 

điều không kém phần quan trọng, các kinh nghiệm quốc tế chỉ ra rằng, 
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chuyển giao công nghệ cần có những quy định thể chế đặc biệt nhằm 

mục đích triển khai các hoạt động thuộc sứ mệnh thứ ba của các trường 

đại học và phục vụ như những tổ chức trung gian giữa trường đại học và 

môi trường bên ngoài. Văn phòng CGCN là sự đáp ứng phổ biến về thể 

chế trước nhu cầu về quản lý các hoạt động chuyển giao công nghệ và 

các mối liên kết với ngành công nghiệp. 

3.1.4. Quyền sở hữu của tổ chức đối với tài sản trí tuệ 

Khuôn khổ chính sách đầu tiên cho phép các trường đại học nắm 

quyền sở hữu đối với các sáng chế là kết quả của nghiên cứu do nhà nước 

tài trợ và khuyến khích họ tham gia vào hoạt động thương mại hóa công 

nghệ đã được thông qua ở Mỹ. Mô hình chuyển giao công nghệ của Hoa 

Kỳ chủ yếu chịu tác động của Luật Bayh-Dole và Luật Nhãn hiệu thương 

mại sửa đổi ban hành năm 1980. Bộ luật này quy định các trường đại 

học, các tổ chức phi lợi nhuận và các doanh nghiệp nhỏ có quyền được 

cấp bằng và được ưu tiên cấp phép li-xăng đối với các sáng chế do liên 

bang tài trợ. Các bộ luật này tạo nên một loạt các quy định chính sách đối 

với việc tiết lộ sáng chế và xin cấp bằng, yêu cầu các tổ chức phải tạo 

được các khuyến khích đối với nhà nghiên cứu và thúc đẩy sự thành lập 

cơ sở hạ tầng công nghệ. 

Tại hầu hết các nước OECD, quyền SHTT tại các TCNCC ngoài 

trường đại học nhìn chung đều được trao cho tổ chức (xem bảng 6). 

Nhiều nước thuộc châu Âu có một hệ thống kép, theo đó quyền sở hữu 

được trao cho giáo sư (nhà phát minh) thuộc trường đại học, trong khi tại 

các TCNCC không phải là trường đại học thì tổ chức nắm giữ quyền sở 

hữu. Ví dụ như ở Nauy (cho đến năm 2003) và Phần Lan, người làm 

công trong các TCNCC không phải trường đại học không nắm giữ quyền 

sở hữu đối với các sáng chế được phát minh, nhưng cũng tại các nước 

này, một giáo sư thuộc một trường đại học lại có thể nắm giữ quyền sở 

hữu. Trường hợp này cũng đúng đối với Đức cho đến năm 2002. 
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Bảng 6: Quyền SHTT tại các TCNCC thuộc các nước OECD và một số nước  

 Trường đại học TCNCC ngoài trường đại học 
 Tổ 

chức 
Người 

phát minh 
Chính phủ Tổ 

chức 
Người 

phát minh 
Chính phủ 

Ôxtrâylia       

Áo       

Bỉ       

Canađa
1
       

Đan Mạch       

Phần Lan       

Pháp       

Đức       

Ai-xơ-len       

Ailen       

Italy       

Nhật Bản
2
       

Hàn Quốc       

Mêhicô       

Hà Lan       

Nauy       

Ba Lan       

Nga       

Nam Phi       

Tây Ban Nha       

Thụy Điển       

Thụy Sĩ       

Anh       

Hoa Kỳ
3
       

 = cơ sở luật pháp hoặc thực tiễn phổ biến nhất;  = luật pháp cho phép nhưng ít phổ 
biến. 

1. Tại Canađa, quyền SHTT tại các trường đại học được thực hiện bằng kinh phí của tổ 
chức có thể thay đổi, nhưng tài sản trí tuệ được tạo nên theo hợp đồng mua sắm công 
được ủy thác cho tổ chức thực hiện nghiên cứu theo hợp đồng; 

2. Tại Nhật Bản, giám đốc trường đại học quốc gia hay tổ chức liên trường quyết định 
quyền sở hữu các sáng chế do cán bộ nghiên cứu của trường/tổ chức thực hiện dựa trên 
cơ sở bàn bạc với ủy ban sáng chế của trường; 

3. Tại Mỹ, các trường đại học được trao quyền sở hữu đầu tiên đối với các sáng chế là 
kết quả của nghiên cứu do liên bang tài trợ. Chính phủ (cơ quan liên bang) có thể nắm 
quyền sở hữu nếu người thực hiện không đòi quyền sở hữu. Trong các trường hợp nhất 
định, người phát minh có quyền ký hợp đồng với các đối tác trường đại học/tổ chức và 
chính phủ. 

Nguồn: OECD Questionnaire on the Patenting and Licensing Activities of PROs; 
European Commission (2003). 
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Tại nhiều nước, các hệ thống trường đại học có quyền độc lập tự chủ 

hơn trước các chính phủ quốc gia/ trung ương, và điều này có thể giải 

thích một phần cho việc tại sao trong cùng một nước, quyền SHTT lại 

được áp dụng khác nhau giữa các TCNCC không phải trường đại học, 

thường là các viện nghiên cứu nhà nước, với các trường đại học. Ví dụ, 

chính sách về quyền SHTT tại các trường đại học thuộc Canađa rất khác 

biệt giữa các quận. Các trường đại học của Thụy Sĩ, tuân theo quyền lực 

pháp lý của bang, thường được nắm giữ quyền sở hữu đối với các sáng 

chế, nhưng các quy định có thể khác nhau; các phát minh bởi người làm 

công trong các viện công nghệ của liên bang Thụy Sĩ và các tổ chức 

nghiên cứu liên bang theo hệ thống đều thuộc về tổ chức. 

Việc trao quyền sở hữu cho tổ chức đối với tài sản trí tuệ được tạo 

nên từ nghiên cứu công tại các TCNCC, đặc biệt là các sáng chế có thể 

được cấp bằng, gần đây gây ra những cuộc tranh cãi tại các nước, nơi các 

giáo sư (nhà phát minh) theo truyền thống nắm giữ quyền đó, do những 

nét đặc thù của bộ luật lao động. Trên lý thuyết, việc trao quyền cho các 

nhà nghiên cứu sẽ tạo nên sự khuyến khích lớn hơn để thúc đẩy việc tiết 

lộ và thương mại hóa sáng chế. Trên thực tế, việc áp dụng sự bảo hộ sáng 

chế là tốn kém, đặc biệt là khi nằm ngoài quyền lực pháp lý quốc gia. Chi 

phí tố tụng của việc bảo hộ chống lại sự vi phạm quyền SHTT cũng có 

thể là điều trở ngại đối với các nhà sở hữu cá nhân. Điều này có thể được 

coi là một trong những nguyên nhân tại sao các nhà phát minh cá nhân tại 

Mỹ về lịch sử chỉ nhận được một phần nhỏ trong tổng số các sáng chế đã 

được cấp bằng. Về số lượng tuyệt đối, đăng ký sáng chế của các nhà phát 

minh cá nhân ở Mỹ đã được duy trì ổn định kể từ năm 1920 với chưa đến 

25.000 bằng sáng chế được cấp mỗi năm, so với hơn 100.000 bằng được 

cấp cho các công ty và các tổ chức. 

Do hầu hết các sáng chế thuộc khối các trường đại học có nhiều nhà 

nghiên cứu tham gia, nảy sinh khả năng là sở hữu cá nhân có thể dẫn đến 

phân tán quyền sở hữu tài sản. Các công ty có thể do dự xin cấp phép li-

xăng một công nghệ từ một TCNCC khi có nhiều cá nhân cùng sở hữu 

một sáng chế. Các chủ sở hữu chung có thể không nhất trí về các điều 

kiện cấp phép li-xăng hoặc có thể không sẵn sàng chia sẻ những chi phí 

tố tụng liên quan đến sự vi phạm quyền SHTT với các công ty được cấp 
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phép li-xăng. Một vấn đề tiềm tàng khác đối với các quốc gia đó là nhà 

nghiên cứu khi đã sở hữu tài sản trí tuệ có thể thương mại hóa sáng chế 

đó ở nước ngoài, qua đó làm giảm các lợi ích quốc gia từ đầu tư công vào 

nghiên cứu. 

Kết quả là việc thực hiện trao quyền sở hữu tài sản trí tuệ cho tổ 

chức nghiên cứu và đảm bảo ích lợi (thu nhập từ bản quyền) được chia sẻ 

với các nhà phát minh đã trở thành một thực tiễn phổ biến tại các nước 

OECD. Quyền sở hữu được trao cho các TCNCC kiểm soát đối với các 

sáng chế của mình, tạo nên một nền tảng chắc chắn về luật pháp, thúc 

đẩy chuyển giao công nghệ và hợp tác nghiên cứu nhà nước/tư nhân. 

TCNCC nắm quyền sở hữu còn cho phép các chính phủ có thể thực hiện 

sự hỗ trợ của mình cho chuyển giao công nghệ và thương mại hóa nghiên 

cứu công một cách có hiệu quả hơn. 

Quyền SHTT là kết quả của nghiên cứu do ngành công nghiệp tài 

trợ. Tại hầu hết các nước thuộc OECD, quyền SHTT được tạo nên từ 

nghiên cứu tại các TCNCC do công nghiệp tài trợ được chia sẻ tuân theo 

nguyên tắc: quyền sở hữu sáng chế được cấp bằng vẫn do TCNCC nắm 

giữ, trong khi công ty tài trợ cho nghiên cứu giữ quyền được cấp phép 

(hoặc quyền chọn) trên cơ sở độc quyền. Khi một công ty tài trợ cho hơn 

50% nghiên cứu, công ty đó có thể có quyền danh nghĩa đối với sáng 

chế. Trong trường hợp, khi nghiên cứu được tài trợ nhằm vào một ứng 

dụng cụ thể, chuyên biệt cho công ty ký hợp đồng, TCNCC có thể từ bỏ 

quyền sở hữu đối với sáng chế để được nhận bồi thường tài chính, gồm 

các chi phí nghiên cứu cộng với một phần trong tổng chi phí hoạt động 

và nhân sự. 

Khung chính sách tại các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước 

có thu nhập trung bình chủ yếu phản ánh các xu thế chính sách quốc gia 

trong việc trao quyền SHTT cho các tổ chức nghiên cứu (các TCNCC và 

các trường đại học), quốc tế hóa các biện pháp khuyến khích đối với các 

nhà nghiên cứu và thúc đẩy cơ sở hạ tầng chuyển giao công nghệ. 

Yếu tố cơ bản tác động đến chuyển biến này đó là sự gia tăng quyền 

SHTT vào giữa những năm 1990 (đối với các nước có thu nhập trung 

bình) và đầu những năm 2000 (đối với các nước còn lại) thông qua sự gia 
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nhập Hiệp định TRIPS (Các khía cạnh liên quan đến thương mại của 

quyền SHTT) của Tổ chức thương mại thế giới. Trong số những cải cách 

được tiến hành, có sự mở rộng bảo hộ sáng chế đến các lĩnh vực công 

nghệ khác nhau; đáng chú ý là trong lĩnh vực dược phẩm và nông nghiệp, 

và sự kéo dài thời gian bảo hộ đến 20 năm như một điều khoản đã được 

ấn định, phù hợp với các tiêu chuẩn tại các nước thu nhập cao. Điều quan 

trọng tương đương đó là việc áp dụng sự bảo hộ tính đa dạng giống cây 

trồng tại nhiều nước, chủ yếu thông qua việc tuân thủ theo Công ước 

quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới. Tại một số nước, luật SHTT đã 

tạo nên khởi điểm để thương mại hóa nghiên cứu công do thiết lập quyền 

hợp pháp đối với các trường đại học và các TCNCC được sở hữu và khai 

thác các tài sản trí tuệ có xuất xứ từ các hoạt động nghiên cứu của mình. 

Theo các xu thế chính sách về quyền SHTT tại các nước có thu nhập 

trung bình, có thể sắp xếp các nước theo ba nhóm. Nhóm thứ nhất, không 

có luật định cụ thể, mà chỉ có các quy định chung thể hiện ở các bộ luật 

phổ biến (luật SHTT hay luật sáng chế), và/hoặc các quy định của các tổ 

chức nghiên cứu hay tài trợ công (ví dụ như thông qua Bộ Giáo dục). Mô 

hình chính sách thứ hai bao gồm các pháp lệnh dưới dạng luật đổi mới 

quốc gia hay luật KH&CN. Mô hình thứ ba, mới được áp dụng gần đây 

hơn tại một số nền kinh tế mới nổi như Malaixia, Nam Phi và Philipin, 

được xây dựng dựa trên Luật Bayh-Dole của Mỹ. Mô hình chính sách 

này nhằm mục tiêu rõ ràng vào việc sáng tạo và quản lý quyền SHTT và 

chuyển giao công nghệ. Hệ thống các mô hình này không loại trừ khả 

năng khuôn khổ chính sách và luật pháp gây hạn chế quyền sở hữu và 

các hoạt động thương mại hóa (như của Achentina). Ngoài ra cũng có 

những nước không thực hiện một khuôn khổ chính sách quốc gia nào 

nhưng lại có những hướng dẫn chung về quản lý quyền SHTT và chuyển 

giao công nghệ được các cơ quan chính phủ công bố cùng với sự hỗ trợ 

công cho việc thành lập các văn phòng CGCN (như ở Nigieria và Gana). 

Sự chú trọng chính sách đang ngày càng gia tăng đến việc cấp bằng sáng 

chế cho các trường đại học đã thúc đẩy nâng cao nhận thức về các xu thế 

chính sách toàn cầu, và đặc biệt là một sự mong muốn mạnh mẽ của các 

chính phủ nhằm tăng cường tác động của nghiên cứu công đến các hệ 

thống kinh tế. Tài trợ NC&PT liên bang thu hẹp cũng là một yếu tố tác 
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động ở một số nước. 

Cũng như ở các nước thu nhập cao, nhiều nước có thu nhập trung 

bình có áp dụng các quy định yêu cầu sự tham gia của nhà phát minh 

trong thu lệ phí bản quyền và các thu nhập có được từ khai thác công 

nghệ. Các biện pháp khuyến khích chính sách khác được các nước thực 

hiện có việc hỗ trợ nhà nước cho các văn phòng CGCN và sự thành lập 

các tổ chức quản lý chuyển giao công nghệ, các cơ chế tài trợ để cung 

cấp tài chính cho khởi sự doanh nghiệp và thành lập các công viên 

KH&CN. Các biện pháp khuyến khích thành lập công ty khá khác biệt 

giữa các nước. Đặc biệt là các chính sách liên quan đến quyền tham gia 

góp vốn và cho phép miễn thuế tạm thời để thành lập công ty chỉ bao phủ 

một phần hoặc không có. 

Các nền kinh tế thu nhập trung bình đang tăng trưởng nhanh như 

Braxin, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Nam Phi đều hoặc là đã ban hành 

các pháp chế cụ thể, hoặc đang cân nhắc áp dụng. Trung Quốc là một 

trong những nước đầu tiên thông qua một khung chính sách vào năm 

2002. Năm 2010, Nam Phi đã bắt đầu thực hiện Luật về quyền SHTT từ 

NCPT được nhà nước tài trợ, luật này quy định các điều kiện ràng buộc, 

từ tiết lộ, quản lý tài sản trí tuệ và các biện pháp khuyến khích nhà phát 

minh, đến việc thành lập các văn phòng CGCN và các chính sách liên 

quan đến khởi nghiệp. Ngoài ra, một số nước ở châu Á, cụ thể như 

Bangladesh, Indonexia, Malaixia, Pakistan, Philipin, Thái Lan; ở châu 

Mỹ Latinh và vùng Caribe như Braxin, Mêhico và gần đây hơn có 

Colombia, Costa Rica, Peru đang cân nhắc việc áp dụng các luật định 

tương tự. 

Tại châu Phi, hầu hết các nước ngoài Nam Phi không có một bộ luật 

cụ thể về quyền SHTT đối với tổ chức nghiên cứu và cũng không có bất 

cứ bộ luật nào về chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, nhiều nước đã bắt 

đầu thực hiện các hướng dẫn chính sách và hỗ trợ cho cơ sở hạ tầng 

chuyển giao công nghệ. Ví dụ như Nigieria và Gana tuy không áp dụng 

một bộ luật cụ thể nhưng cả hai nước này đều đang trong quá trình thành 

lập các văn phòng CGCN tại tất cả các tổ chức giáo dục đại học. Algeria, 

Ai-cập, Ma-rốc và Tuynidi đều đang soạn thảo các dự luật tương tự. 
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Việc ban hành các bộ luật cụ thể tại Nam Phi, Malaixia và Philipin 

đều nhằm mục đích tạo nên hệ thống đổi mới với các công cụ thể chế để 

phát triển một chính sách thống nhất về chuyển giao công nghệ, mà trước 

đó chưa có hoặc không phù hợp. Tại Ấn Độ, các chính sách thể chế gần 

đây đã được phát triển tại một loạt các tổ chức nghiên cứu và trường đại 

học quốc gia then chốt, bổ sung cho những nỗ lực lập pháp nhằm vào 

việc thực hiện các quy định về chuyển giao công nghệ dựa trên sáng chế 

của trường đại học. Bằng cách tiêu chuẩn hóa các thực tiễn về SHTT và 

tạo ra các biện pháp khuyến khích đối với chuyển giao công nghệ, các 

chính sách này nhằm vào việc hệ thống hóa các mối liên kết công nghiệp 

- khoa học và tạo dựng cơ sở nền tảng cho văn hóa khởi nghiệp. Noi theo 

Mỹ, các bộ luật này xác định quyền hạn và trách nhiệm của cả hai bên: 

các cơ quan chính phủ và các tổ chức nghiên cứu trong việc nắm quyền 

sở hữu và quản lý các tài sản trí tuệ. Các nghĩa vụ đối với các trường đại 

học được quy định trong các điều luật này bao gồm sự nhận diện, tiết lộ, 

và bảo hộ các kết quả nghiên cứu, cũng như việc sử dụng và thương mại 

hóa chúng vì lợi ích của đất nước. Các trường hợp ngoài lệ với sự can 

thiệp của chính phủ cũng được xét đến. Có lẽ là một trong những khía 

cạnh đáng ca ngợi nhất của luật định tại một số nước đang phát triển như 

Nam Phi và Ấn Độ, đó là không giống như các quy định ở Mỹ và châu 

Âu, các bộ luật tại các nước đang phát triển quy định mức bồi thường tối 

thiểu cho các nhà sáng chế. Các nước thúc đẩy thành lập các bộ phận 

chuyển giao công nghệ ở cấp tổ chức có Braxin, Ấn Độ, và Nam Phi. Các 

nước đã ban hành các sắc lệnh hay luật pháp quy định rằng các trường 

đại học có quyền sở hữu các kết quả nghiên cứu gồm có Trung Quốc 

(1996; 2002), Braxin (1996; 2004), và Mehico (2009). Bảng 7 dưới đây 

thể hiện các cơ cấu tiến hành chuyển giao công nghệ và luật pháp quy 

định tại một số nền kinh tế thu nhập trung bình và thấp. 
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Bảng 7: Khuôn khổ chính sách và luật pháp về chuyển giao công nghệ tại một 
số nền kinh tế thu nhập thấp và trung bình 

Nước Luật/chính 
sách/nghị định 

về quyền sở 
hữu và người 

phát minh 

Chính sách 
đổi mới 

sáng tạo liên 
quan 

Đền bù cho 
người phát 

minh 

Bắt buộc 
thành lập 

văn phòng 
CGCN 

Braxin Quyền sở hữu: 
Luật sáng chế 
1996 (Luật 
9279) 

Người phát 
minh: Luật 1998 
về sở hữu công 
nghiệp (điều 
khoản 93): mức 
tối đa là một 
phần ba giá trị 
của sáng chế. 

2004; Luật 
đổi mới sáng 
tạo (Luật 
10.973). 
Khuyến khích 
NC&PT, hợp 
tác và chuyển 
giao công 
nghệ  

Có 

5% đến 33% 
tiền bản 
quyền hay 
thu nhập từ 
cấp phép li-
xăng 

Có 

Tại mỗi một 
tổ chức 
hoặc chung 
giữa các tổ 
chức 

LB Nga Quyền sở hữu: 
Nghị định 1998 
và Luật sáng 
chế sửa đổi 
2003 

2007-2012: 
NC&PT trong 
các lĩnh vực 
ưu tiên phát 
triển KH&CN 
tại LB Nga 

2002: Hệ 
thống chuyển 
giao công 
nghệ  

Không  Không  

Không bắt 
buộc nhưng 
khuyến 
khích 

Ấn Độ Quyền sở hữu: 
Quyết định 2000 
của chính phủ. 

Người phát 
minh và các quy 
định về quyền 
sở hữu: Dự luật 
về Sử dụng 
SHTT do nhà 
nước tài trợ 
2008 

 Có 

Ít nhất là 30% 
nguồn thu từ 
cấp phép li-
xăng 

Không  

Không bắt 
buộc nhưng 
khuyến 
khích 

Trung Quốc Quyền sở hữu: 
Các biện pháp 
về quyền SHTT 
được tạo ra 
bằng kinh phí 

1998: Luật 
tiến bộ 
KH&CN và 
Luật chuyển 
đổi các phát 

Có 

Thay đổi tùy 
thuộc vào 
hình thức 
chuyển giao 

Không 

Không bắt 
buộc nhưng 
khuyến 
khích 
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Nước Luật/chính 
sách/nghị định 

về quyền sở 
hữu và người 

phát minh 

Chính sách 
đổi mới 

sáng tạo liên 
quan 

Đền bù cho 
người phát 

minh 

Bắt buộc 
thành lập 

văn phòng 
CGCN 

chính phủ (trao 
quyền sáng chế) 

Người phát 
minh: Luật 
chuyển đổi các 
phát minh 
KH&CN   

minh KH&CN 
2002: quan 
điểm về phát 
huy vai trò 
của các 
trường đại 
học trong đổi 
mới KH&CN 

Nam Phi Quyền sở hữu: 
Luật sáng chế 

Quyền sở hữu 
và người phát 
minh: Luật 
SHTT từ 
NC&PT do nhà 
nước tài trợ 
2010 

Chiến lược 
nghiên cứu 
và phát triển 
quốc gia  

Có 

Ít nhất là 20% 
nguồn thu từ 
cấp phép li-
xăng 

Có 

Bắt buộc 

Các nước khác 

Achentina Quyền sở hữu: 
Luật phát minh 
sáng chế và mô 
hình tiện ích 
(đồng sở hữu 
giữa trường đại 
học và cơ quan 
trung tâm 
CONICET). 

1995: Luật 
giáo dục đại 
học  

2002: 
Chương trình 
quốc gia về 
hỗ trợ và đẩy 
mạnh liên kết 
trường đại 
học với 
ngành công 
nghiệp  

Có 

Đến 50% 
(Luật sáng 
chế) 

Không 

Chilê Quyền sở hữu: 
Luật sở hữu 
công nghiệp 
1991 

Kế hoạch đổi 
mới sáng tạo 
quốc gia  

Không 

(tuân theo 
quy định của 
tổ chức) 

Không 

Văn phòng 
CGCN quốc 
gia  

Malaixia Quyền sở hữu 
và người phát 
minh: Chính 
sách thương 
mại hóa SHTT 
đối với các dự 
án NC&PT do 

Kế hoạch 
quốc gia lần 
thứ II về 
chính sách 
KHCN 2002-
2020 

Có 

Tỷ lệ phân 
chia tùy thuộc 
vào giá trị của 
thu nhập 

Có 

Áp dụng đối 
với các tổ 
chức NCPT 
khu vực nhà 
nước 
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Nước Luật/chính 
sách/nghị định 

về quyền sở 
hữu và người 

phát minh 

Chính sách 
đổi mới 

sáng tạo liên 
quan 

Đền bù cho 
người phát 

minh 

Bắt buộc 
thành lập 

văn phòng 
CGCN 

chính phủ 
Malaixia tài trợ 
2009 

Mêhico Quyền sở hữu: 
Luật sở hữu 
công nghiệp 
1991 

Người sáng 
chế: Luật lao 
động liên bang 
và Luật đổi mới 
sáng tạo 2010 

Luật KHCN 
2002 

Luật đổi mới 
sáng tạo 
2010: bồi 
thường cho 
người phát 
minh và các 
văn phòng 
CGCN 

Có 

Đến 70% thu 
nhập 

Có 

Không bắt 
buộc nhưng 
khuyến 
khích 

Nigiêria Quyền sở hữu: 
Quy chế dịch vụ 
đối với các tổ 
chức nghiên 
cứu liên bang, 
các trường nông 
nghiệp và các tổ 
chức liên minh 
của Nigiêria 
2004 

Hướng dẫn 
về phát triển 
chính sách 
SHTT đối với 
các trường 
đại học và 
các tổ chức 
NC&PT 

Không 

(Tùy thuộc 
vào tổ chức)) 

Có 

Philipin Quyền sở hữu 
và người phát 
minh: Dự luật 
chuyển giao 
công nghệ 2009 

1997: Điều lệ  
đối với nhà 
khoa học, kỹ 
sư, nhà 
nghiên cứu 
và nhân viên 
KHCN khác 
trong chính 
phủ (các nhà 
nghiên cứu 
trong các 
TCNCC). 

2002: Kế 
hoạch KHCN 
quốc gia  

Chỉ áp dụng 
đối với các tổ 
chức chính 
phủ  

60% 
(TCNCC) - 
40% (người 
sáng chế) 

Không 

Văn phòng 
CGCN quốc 
gia (1997) 

Nguồn: Zuniga (2010) và Ban đổi mới và chuyển giao công nghệ thuộc WIPO 
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3.2. CÁC BIỆN PHÁP KHUYẾN KHÍCH CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU 

VÀ CÁC TỔ CHỨC CÔNG BỐ VÀ KHAI THÁC SÁNG CHẾ 

3.2.1. Khuyến khích người phát minh 

Việc công nhận sự tham gia của các nhà phát minh trong quá trình 

chuyển giao công nghệ là điều quan trọng có tính quyết định. Đền bù thu 

nhập cho người phát minh có thể thực hiện dưới hình thức chia sẻ một tỷ 

lệ cố định nguồn thu từ khai thác quyền SHTT và các hoạt động công 

nghệ khác hay cũng có thể là một tỷ lệ phi tuyến tính. Nó cũng có thể là 

một khoản thanh toán trả hết một lần. Các biện pháp khuyến khích khác 

nhằm khuyến khích các nhà nghiên cứu bao gồm giải thưởng, công nhận 

trong giáo trình giảng dạy, tham gia góp vốn trong công ty phái sinh,... 

Về vấn đề này có nhiều bằng chứng thuyết phục cho việc áp dụng các 

biện pháp khuyến khích đối với các nhà phát minh. Một bộ phận lớn của 

tri thức là tri thức ngầm ẩn (không được thể hiện trên tài liệu) và mang 

khí chất của người sáng tạo ra nó (tri thức và bí quyết tiềm ẩn ở con 

người). Thành công trong chuyển giao công nghệ thường đòi hỏi sự tham 

gia trực tiếp của nhà phát minh. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu thường e 

ngại các thủ tục hành chính và khoảng thời gian cần thiết cho các hoạt 

động chuyển giao công nghệ (như làm đơn đăng ký sáng chế và tiếp tục 

phát triển công nghệ lên mức cao), điều này đòi hỏi phải cân nhắc thận 

trọng ở những giai đoạn đầu của quá trình tham gia của trường đại học 

vào thương mại hóa công nghệ. Có nhiều bằng chứng hỗ trợ cho vai trò 

tích cực của việc chia sẻ tiền bản quyền trong cấp phép li-xăng công nghệ 

và nguồn thu từ cấp phép li-xăng tại các nước thu nhập cao. 

Đối với các trường đại học ở Hoa Kỳ, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra 

bằng chứng rằng, tỷ lệ chia sẻ tiền bản quyền cho cán bộ nghiên cứu của 

trường càng cao, các hoạt động chuyển giao công nghệ càng có hiệu quả 

hơn (và nguồn thu nhập từ cấp phép li-xăng cũng cao hơn). Các nghiên 

cứu cũng chỉ ra những phát hiện tương tự tại các trường đại học của châu 

Âu. Các nhà nghiên cứu không chỉ được cổ vũ bằng các khích lệ kinh tế. 

Các khuyến khích phi tiền tệ như danh tiếng và uy tín, cũng như khả 

năng tiếp cận tài trợ và  ý tưởng mới từ ngành công nghiệp cũng được 

cho là có ý nghĩa quan trọng tương đương (thậm chí còn hơn). 
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Việc cấp phép li-xăng cho các công ty đã thành lập không phải luôn 

là giải pháp khả thi vì một số lý do. Khi các công nghệ quá cấp tiến và có 

tính phá hủy các công nghệ cũ, và các công ty không hoàn toàn đủ khả 

năng để khai thác công nghệ như vậy (bởi vì cần có các kỹ năng công 

nghệ mới), thì việc cấp phép sử dụng những sáng chế như vậy là một đầu 

tư rủi ro cao đối với các công ty đang hiện hữu. Kinh nghiệm nghiên cứu 

về đặc điểm của các sáng chế được cấp phép từ MIT (Viện Công nghệ 

Massachusetts) và sự so sánh đặc điểm của các công nghệ được thương 

mại hóa thông qua khởi sự doanh nghiệp với việc cấp phép cho các công 

ty đang hiện hữu cho thấy, các doanh nghiệp mới khởi sự thường có xu 

hướng thương mại hóa các công nghệ mới có tính cấp tiến và ngầm ẩn ở 

giai đoạn ban đầu, và cả các công nghệ công dụng đa năng. Họ cũng có 

xu hướng chú trọng đến các tiến bộ công nghệ quan trọng và được bảo hộ 

SHTT mạnh. 

Tầm quan trọng của tri thức và bí quyết ngầm ẩn trong công nghệ 

mới đang được nghiên cứu càng lớn, thì việc tiếp thu và sử dụng công 

nghệ đó đối với các công ty đang hiện hữu càng khó khăn hơn. Khởi sự 

doanh nghiệp thuộc trường đại học là một giải pháp để thương mại hóa 

công nghệ đột phá và đưa nó đến thị trường. Vì mục đích đó, các biện 

pháp khuyến khích đặc biệt là cần thiết đối với các nhà nghiên cứu, 

chẳng hạn như quyền góp cổ phần trong các doanh nghiệp khởi sự của 

trường và cấp phép li-xăng ưu tiên. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tại Mỹ 

khả năng các nhà phát minh của trường đại học góp cổ phần trong các 

doanh nghiệp mới khởi sự (bằng tiền bản quyền phát minh, lệ phí cấp 

phép li-xăng) đã giải thích cho tỷ lệ khởi sự doanh nghiệp cao hơn. Các 

nghiên cứu tại Anh cũng chỉ ra rằng, khởi sự doanh nghiệp phát triển có 

liên quan chắc chắn với công thức phân chia tiền bản quyền thiên về ưu 

đãi các cán bộ nghiên cứu của trường. Ngoài ra, cách sử dụng người đại 

diện kinh doanh cũng chứng tỏ có ích cho thương mại hóa công nghệ và 

thành lập công ty. Khảo sát tại các trường đại học Anh cho thấy, các 

trường đại học tạo ra được nhiều doanh nghiệp khởi sự nhất là những 

trường có các chính sách thuận lợi thiên về các nhà kinh doanh bên 

ngoài. Các nhà phân tích cho rằng, cách tiếp cận tốt đối với các trường 

đại học muốn khởi sự doanh nghiệp chuyển giao công nghệ đó là một sự 
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kết hợp giữa trường đại học và một đại diện doanh nghiệp. Các trường 

đại học tại Tây Ban Nha cũng cho thấy nếu trường đại học cho phép các 

nhà nghiên cứu nghỉ làm việc để thành lập một công ty phái sinh thì sẽ 

thành công hơn trong việc khởi sự doanh nghiệp. Các kết quả tương tự 

cũng phù hợp với các trường hợp các trường đại học có vốn cổ phần từ 

các quỹ vốn mạo hiểm, điều này khẳng định tầm quan trọng của quỹ mạo 

hiểm của các trường đại học trong việc bù đắp sự thiếu hụt tài chính đối 

với các công ty phái sinh từ trường đại học. 

3.2.2. Yêu cầu công bố phát minh 

Một quy định cần thiết trong luật pháp của chính phủ hay các quy 

định về quyền SHTT đó là việc yêu cầu nhà nghiên cứu phải thông báo 

hoặc công bố phát minh của mình đối với tổ chức (TCNCC). Hầu hết các 

trường đại học tại Hoa Kỳ yêu cầu công bố, đặc biệt là để tuân theo các 

quy định về tiết lộ phát minh đối với các cơ quan liên bang tài trợ cho 

nghiên cứu đó. Các trường đại học tại Bỉ yêu cầu người phát minh phải 

công bố phát minh của mình. Tại Đan Mạch, việc công bố phát minh là 

điều bắt buộc tại các trường đại học, bệnh viện và các TCNCC khác. Một 

khảo sát tại Canađa phát hiện thấy, có 26 trong số 81 trường đại học 

nghiên cứu không yêu cầu các nhà nghiên cứu công bố các phát minh có 

thể được cấp bằng của mình, trong khi có 29 trường đại học thực hiện 

điều này. Các nhà nghiên cứu Nhật Bản thuộc các trường đại học quốc 

gia không bắt buộc phải tiết lộ về các phát minh với Văn phòng cấp phép 

li-xăng công nghệ (văn phòng chuyển giao li-xăng-CGLX), nhưng được 

khuyến khích để làm điều đó. Tuy nhiên, người phát minh tại các trường 

đại học của Nhật Bản có thể được yêu cầu nhượng quyền cho chính phủ 

nếu giám đốc trường đại học đó, tuân theo các tiêu chuẩn phân loại nhất 

định, quyết định rằng sáng chế đó phải thuộc về nhà nước. Một số nhà 

phân tích lập luận rằng, hệ thống này không khuyến khích các nhà phát 

minh trong các trường đại học quốc gia Nhật Bản tiết lộ các phát minh 

của mình với giám đốc trường, do có những khuyến khích lớn đối với các 

tổ chức nghiên cứu để tránh giấu các sáng chế của mình và thay vào đó là 

trao quyền sở hữu cho các công ty để được đền bù. Tuy nhiên, các dữ 

liệu gần đây về cấp bằng sáng chế và chuyển giao li-xăng tại Nhật Bản 
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cho thấy có một sự gia tăng ở số sáng chế được cấp bằng và tiếp lộ phát 

minh. Điều này nói lên rằng các nhà phát minh trong các trường đại học 

Nhật Bản có thể công bố sáng chế và dựa nhiều hơn vào các kênh chuyển 

giao công nghệ chính thức. 

Các nước OECD thực hiện yêu cầu công bố phát minh theo các quy 

định chính phủ hay quy định tài trợ gồm: Áo, Bỉ, Canađa, Đan Mạch, 

Đức, Tây Ban Nha, Anh, Mỹ. Các nước không yêu cầu tiết lộ phát minh 

gồm có Ailen và Nhật Bản. 

3.2.3. Yêu cầu khai thác sáng chế 

Cùng với quyền sở hữu là nghĩa vụ hay trách nhiệm sử dụng sáng 

chế. Tại nhiều nước, trong luật pháp và các quy định đối với việc cấp 

bằng sáng chế cho các TCNCC có yêu cầu rằng, phát minh đó cần được 

khai thác và/hoặc phát minh đó cần được sử dụng vì lợi ích  quốc gia. 

Các cơ quan cấp tài trợ có thể có những yêu cầu khai thác sáng chế cụ 

thể. Tại các nước như Ailen, Nhật Bản và Nauy không có luật pháp quy 

định rằng các TCNCC phải khai thác sáng chế của mình, nhưng Đan 

Mạch, Đức và Hàn Quốc có thực hiện các luật định yêu cầu rằng một 

sáng chế thuộc một TCNCC cần được khai thác. Kể từ năm 1999, các 

TCNCC tại Đức được nhận tài trợ nghiên cứu liên bang có thể được chọn 

quyền sở hữu đối với bất cứ sáng chế nào phát sinh trong quá trình 

nghiên cứu, nhưng họ bắt buộc phải đệ đơn xin cấp bằng sáng chế và tích 

cực marketing sáng chế đó với ngành công nghiệp. Ngoài ra, các TCNCC 

cần phải đệ trình một bản kế hoạch khai thác khi làm đơn xin tài trợ 

nghiên cứu. Luật Bayh-Dole của Mỹ yêu cầu các trường đại học phải 

thương mại hóa các sáng chế, và chính phủ có thể can thiệp nếu tổ chức 

thực hiện phát minh không tiến hành các bước có trách nhiệm để làm 

điều đó. 

Các nước OECD thực hiện yêu cầu pháp lý hoặc hành chính đối với 

khai thác SHTT gồm: Ôxtrâylia, Bỉ, Canađa (đối với các sáng chế thực 

hiện theo hợp đồng mua sắm công), Đan Mạch, Đức, Hàn Quốc, Anh, 

Mỹ. 

Các nước không thực hiện các yêu cầu pháp lý hoặc hành chính đối 

với khai thác sáng chế gồm: Ailen, Nhật Bản, Nauy, Nam Phi. 
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Các yêu cầu khai thác quốc gia thường được hướng vào thúc đẩy lợi 

ích kinh tế quốc gia. Các chương trình của Hội đồng nghiên cứu 

Ôxtrâylia yêu cầu người được nhận tài trợ phải tuân thủ theo một loạt các 

nguyên tắc quốc gia về quản lý SHTT, với mục đích nhằm đảm bảo rằng 

tài sản trí tuệ được sử dụng để mang lại những lợi ích lớn nhất cho đất 

nước. Khi một người ký hợp đồng sở hữu tài sản trí tuệ tại Canađa, cơ 

quan tài trợ có thể yêu cầu phải khai thác bản quyền trong phạm vi 

Canađa và/hoặc trong vòng một khoảng thời gian nhất định. Tại Đức, các 

TCNCC có quyền chuyển giao SHTT sang các nước ngoài EU nhưng cần 

có sự chấp thuận trước từ phía cơ quan tài trợ. Ngoài ra, các TCNCC của 

Đức bị bắt buộc tuân theo các quy định hành chính phải cấp phép li-xăng 

không độc quyền cho các công ty trong nước nếu họ không thể thực hiện 

các biện pháp tích cực để khai thác sáng chế của mình. Một vấn đề chung 

thường nảy sinh liên quan đến các quy định về lợi ích kinh tế quốc gia đó 

là xu hướng các thành phần khác nhau áp dụng chúng theo những cách 

khác nhau và thực tế là sự tuân thủ các quy định ít khi được giám sát. 

3.2.4. Khuyến khích thông qua chia sẻ lợi ích 

Khi một tổ chức nắm quyền SHTT, điều đó có nghĩa họ là người thụ 

hưởng duy nhất thu nhập từ cấp phép li-xăng. Tuy nhiên, việc chia sẻ thu 

nhập từ tiền bản quyền là điều phổ biến và đang ngày càng được coi là 

một cách để tạo ra các khuyến khích không chỉ đối với cá nhân các nhà 

nghiên cứu mà cả đội ngũ nghiên cứu. Việc chia sẻ tiền bản quyền được 

quyết định bởi tổ chức, nhưng chính phủ quy định cách thức thực hiện. 

Các nước như Đan Mạch, Đức, Italy, Nhật Bản, Nauy và Mỹ đều có các 

luật định quốc gia hoặc các hướng dẫn của tổ chức về việc phân chia tiền 

bản quyền từ sáng chế và giấy phép. Ví dụ như Luật Bayh-Dole quy định 

rằng tiền bản quyền thu được từ việc cấp phép li-xăng phải chia sẻ với 

các nhà phát minh và phần thu nhập còn lại, sau khi trừ đi các chi phí 

được sử dụng để hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu và giáo dục tại 

trường. Mặc dù Luật Bayh-Dole không quy định rõ tỷ lệ phần trăm, 

nhưng thực tiễn phổ biến ở các trường đại học của Mỹ là cho phép cấp 

bản quyền để đáp ứng một ngưỡng thu nhập nhất định. Liên quan đến các 

phòng thí nghiệm của Mỹ, điều luật 15 USC 3710c quy định rằng, 2000 
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USD tiền bản quyền đầu tiên mà chính phủ Mỹ nhận được từ việc cấp 

phép li-xăng được trao cho các nhà phát minh và sau đó ít nhất là 15% 

tổng tiền thu nhập từ bản quyền.  

Tại Đan Mạch, Bộ Khoa học, công nghệ và đổi mới nước này đã 

thông qua các quy định nội bộ về chia sẻ tiền bản quyền. Tại Nhật Bản, 

các quy định hướng dẫn của chính phủ quyết định việc chia sẻ tiền bản 

quyền tại các trường đại học quốc gia. Cục Khoa học và Công nghệ Nhật 

Bản (JST), là nơi các sáng chế của các trường đại học được chuyển đến, 

trợ cấp đến 80% tiền bản quyền cho người phát minh (nhà nghiên cứu) 

nếu như sáng chế đó được thương mại hóa thành công. Tại các trường đại 

học của Đức, các nhà phát minh được nhận đến 30% tiền thu nhập từ cấp 

phép, nhưng tỷ lệ chia là khác nhau giữa các TCNCC không phải trường 

đại học. Tại Pháp, sắc lệnh ban hành năm 2002 trao cho các nhà phát 

minh tại các trường đại học 50% tiền bản quyền ròng mà các tổ chức thu 

được cho đến một ngưỡng nhất định (hiện tại là 60.000 euro mỗi năm), 

sau đó tỷ lệ này giảm xuống còn 25%. Điều rất phổ biến đối với các 

trường đại học Pháp là tham gia đồng sở hữu các sáng chế giữa các tổ 

chức nghiên cứu, do phần lớn các nghiên cứu được thực hiện thông qua 

sự hợp tác giữa các trường đại học và các phòng thí nghiệm quốc gia như 

Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia (CNRS). Tại các TCNCC ở 

Tây Ban Nha, thu nhập từ khai thác SHTT được chia đồng đều giữa tổ 

chức, người phát minh và Ban Giám đốc tổ chức. Tại Italy, cho đến năm 

2001, chính sách được thực hiện tại Consiglio Nazionale delle Ricerch 

(CNR), một trong những TCNCC lớn nhất nước này là chia cho tổ chức 

80% tổng thu nhập từ cấp phép li-xăng và người phát minh được hưởng 

phần 20% còn lại. Kể từ khi áp dụng bộ luật mới, người phát minh có thể 

giữ lại tất cả thu nhập nhưng thường phải thoả thuận với TCNCC hay 

công ty đã giúp đỡ họ trong việc thương mại hóa sáng chế đó. 

Sự đa dạng trong cách tiếp cận phân chia thu nhập từ tiền bản quyền 

phản ánh hai xu thế chính sách chủ yếu. Một mặt, một số nước thông qua 

các bộ nghiên cứu hay các cơ quan tài trợ, quyết định trực tiếp ít nhiều 

đến việc chia sẻ tiền bản quyền tại các TCNCC. Các nước khác, mặc dù 

về nguyên tắc có khuyến khích sự chia sẻ hay bồi thường, nhưng thường 

là để cho tổ chức tự quyết định khoản tiền thực. Hầu hết các nước gần 
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đây đã thay đổi các quy định của mình về quyền sở hữu sáng chế tại các 

TCNCC tuân theo cách tiếp cận sau, đó là thừa nhận rằng các TCNCC 

cần có một mức độ tự chủ và độ linh hoạt nhất định để không chỉ đáp 

ứng các yêu cầu từ ngành công nghiệp mà cả từ phía các nhà nghiên cứu 

của mình nữa. 

3.2.5. Tác động của hoạt động sáng chế đến sự nghiệp của nhà 

nghiên cứu  

Các TCNCC sử dụng các biện pháp khuyến khích khác ngoài tiền 

bản quyền sáng chế để thưởng cho sự đóng góp của các nhà nghiên cứu. 

Các TCNCC ngày càng chú trọng bao gồm các hoạt động cấp bằng sáng 

chế, cấp phép li-xăng hay các công ty phái sinh vào trong tiêu chuẩn về 

thăng tiến sự nghiệp để khuyến khích các nhà nghiên cứu. Khảo sát của 

OECD cho thấy, chính sách nhân sự tại các TCNCC, trong đó có các tiêu 

chuẩn tuyển dụng, đều lấy các hoạt động SHTT của các ứng viên và các 

nhà nghiên cứu ra để cân nhắc, phổ biến ở Đan Mạch, Đức và Nhật Bản, 

nhưng không phổ biến ở Nauy hay Hàn Quốc. Tại Đức, Italy và Nhật 

Bản, các hoạt động SHTT của các nhà nghiên cứu được đưa vào cân nhắc 

khi tuyển dụng, đề bạt và tăng lương. Đan Mạch cũng cân nhắc các hoạt 

động SHTT trong các quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm vào hội đồng 

khoa học. Ở cấp TCNCC, các hoạt động cấp phép li-xăng có tác động lớn 

hơn đến mức lương và tiền công hơn so với các triển vọng sự 

nghiệp/chức vụ. Tại Đức và Hà Lan, ảnh hưởng của việc cấp phép li-

xăng đến tiền lương/tiền công lớn hơn so với ảnh hưởng của chính hoạt 

động sáng chế. Tại Hàn Quốc, mặc dù không có các tiêu chuẩn về SHTT 

trong các chính sách nhân sự, hoạt động sáng chế vẫn có tầm ảnh hưởng 

mạnh mẽ đến các triển vọng sự nghiệp/chức vụ, có lẽ là do thực tế là 

nghiên cứu công nói chung được ứng dụng nhiều hơn ở Hàn Quốc. Tại 

Nhật Bản, ảnh hưởng của SHTT thầm lặng hơn. Trong khi các kết quả sơ 

bộ cho thấy có ảnh hưởng tích cực đến tuyển dụng và sự nghiệp của các 

nhà nghiên cứu và ảnh hưởng mạnh đến thu nhập. 

3.2.6. Giải quyết các mâu thuẫn về lợi ích 

Sự gia tăng các hoạt động sáng chế và cấp phép li-xăng cùng với sự 
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hợp tác lớn hơn với ngành công nghiệp đã dẫn đến sự phát triển các quy 

định luật pháp nhằm tránh hay giải quyết các mâu thuẫn tiềm năng về lợi 

ích giữa các nghĩa vụ của nhà nghiên cứu với các hoạt động mang tính 

kinh doanh hơn như đăng ký sáng chế, thực hiện nghiên cứu hợp đồng 

hay xúc tiến một khởi sự doanh nghiệp hay công ty phái sinh. Mâu thuẫn 

về lợi ích liên quan đến một tình huống, trong đó lợi ích cá nhân của một 

quan chức - không nhất thiết chỉ giới hạn ở lợi ích tài chính - mâu thuẫn 

với các nhiệm vụ chính thức trong các chức năng phận sự của người đó 

(mâu thuẫn thực sự về lợi ích), có thể dẫn đến mâu thuẫn, hoặc dễ nảy 

sinh mâu thuẫn (mâu thuẫn tiềm năng về lợi ích). Mâu thuẫn lợi ích 

không chỉ tồn tại giữa các nhà nghiên cứu mà còn giữa các cá nhân 

không phải là cán bộ của trường, như các sinh viên chẳng hạn. Hướng 

dẫn nhằm giải quyết các mâu thuẫn lợi ích cá nhân khá đa dạng, nhưng 

có những thành phần chung như, phải công bố tất cả các lợi ích tài chính 

liên quan và các hoạt động bên ngoài khuôn khổ hợp đồng lao động (việc 

làm) hoặc tiết lộ các lợi ích tài chính liên quan đến nghiên cứu không 

phải do chính phủ tài trợ. 

Các nước thực hiện quy định hướng dẫn quốc gia gồm: Đan Mạch, 

Đức. Các nước có hướng dẫn của tổ chức hoặc của cơ quan tài trợ gồm: 

Canađa, Pháp,  Ailen, Hà Lan, Vương quốc Anh,  Mỹ. 

Theo khảo sát của OECD, chỉ có Đan Mạch và Đức thông báo rằng 

chính phủ của mình đã triển khai các hướng dẫn quốc gia giải quyết các 

mâu thuẫn về lợi ích liên quan đến cán bộ nghiên cứu và các hoạt động 

sáng chế. Tại Mỹ, không có các chính sách liên bang liên quan đến việc 

làm trực tiếp khuyến khích các nhà nghiên cứu sản sinh sáng chế, nhưng 

các TCNCC có thể có các quy định chuyên môn của tổ chức khuyến 

khích và công nhận hoạt động sáng chế của nhân viên mới hay hiện tại. 

Liên quan đến giải quyết mâu thuẫn về lợi ích trong các hoạt động sáng 

chế của các nhà nghiên cứu, các nước hầu như không thực hiện những 

quy định luật pháp cụ thể quốc gia, mà chủ yếu là thông qua các quy định 

của tổ chức hay các cơ quan tài trợ.  
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3.3. CÁC CẤU TRÚC CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ CÁC TỔ 

CHỨC NGHIÊN CỨU CÔNG 

Việc chuyển giao quyền sở hữu tài sản trí tuệ từ chính phủ hay các 

nhà nghiên cứu cho các cơ quan thực hiện đã khiến các TCNCC có sáng 

kiến phát triển các văn phòng chuyển giao công nghệ hay li-xăng (CGCN 

hay CGLX) để quản lý việc chuyển giao hay bán tài sản trí tuệ từ các 

trường đại học cho các bên thứ ba, chủ yếu là các công ty. 

3.3.1. Các đặc tính của văn phòng CGCN  

Các văn phòng CGCN đã tồn tài ở nhiều nước từ giữa thế kỷ 20. 

Văn phòng CGCN của Hội Fraunhofer của Đức được thành lập năm 

1952. Ở Hoa Kỳ, hệ thống trường ĐH California đã thành lập văn phòng 

CGCN năm 1926. Tuy nhiên, hầu hết các văn phòng CGCN ở Hoa Kỳ và 

các nước khác đều mới được thành lập trong một vài thập kỷ gần đây. 

Mặc dù chính phủ Hoa Kỳ không yêu cầu (hay trợ cấp trực tiếp cho) các 

trường đại học thành lập các văn phòng CGCN hay văn phòng CGLX, 

nhưng do các trường có độc quyền đối với các tài sản trí tuệ có thể tạo ra 

lợi nhuận đã buộc họ phải thành lập các cơ cấu hành chính và pháp lý cần 

thiết để thực hiện nghĩa vụ của họ theo Luật Bayh-Dole. Thực tế cho 

thấy, việc thành lập các văn phòng CGCN hay CGLX đã trở nên đặc biệt 

quan trọng để quản lý và khai thác các tài sản trí tuệ. Hầu hết các trường 

đại học nghiên cứu của Mỹ và các phòng thí nghiệm công đều có văn 

phòng CGCN và con số này vẫn tiếp tục tăng lên. 

Trong văn phòng CGCN, các nhân viên giữ vai trò hàng đầu trong 

CGCN. Vai trò của họ gồm giữ liên lạc với các nhà khoa học và các luật 

sư sáng chế. Ở hầu hết các nước OECD, văn phòng CGCN là các tổ chức 

nhỏ với không quá 5 nhân viên. Họ là những người có kiến thức tổng hợp 

và là chuyên gia trong một lĩnh vực công nghệ nhất định hay có chức 

năng quản lý, theo đó họ phát triển các kiến thức và kinh nghiệm chuyên 

môn.. 

Các kết quả điều tra của OECD cho thấy rằng phần lớn các văn 

phòng CGCN dựa vào các trường đại học ở Hà Lan và Hàn Quốc được 

thể chế hóa hoàn toàn trong tổ chức tài sản trí tuệ của họ. Ngược lại, ở 

Italia, chỉ có 35,7% trường đại học dựa vào các văn phòng chuyên CGCN 
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hay CGLX, còn 46,4% hoạt động dạng này thuộc về các văn phòng khác 

mà CGCN không phải là nhiệm vụ chính của họ. Ở Đức, Đan Mạch và 

Nga, các văn phòng CGCN trong các tổ chức nghiên cứu công ngoài 

trường đại học có xu hướng được tổ chức như một bộ phận của tổ chức 

nghiên cứu công đó chứ không dành riêng cho CGCN. Câu hỏi ở đây là 

liệu có một sắp xếp thể chế tối ưu cho tổ chức các văn phòng CGCN. 

Câu trả lời rõ ràng là không, bởi quan hệ của văn phòng CGCN hay 

một tổ chức tương tự phụ thuộc vào một số yếu tố. Thứ nhất là một 

trường pháp lý. Các TCNCC có quyền sở hữu các phát minh có động lực 

lớn hơn để phát triển các cơ chế như vậy. Một vấn đề khác là mức độ tự 

chủ của các TCNCC hay trường đại học và sự tồn tại các luật pháp và 

quy định (như tình trạng tài chính của tổ chức) yêu cầu tổ chức chấp nhận 

những thay đổi trong các hoạt động nội bộ. Ví dụ như, nhiều trường đại 

học công và bang của Hoa Kỳ đã thành lập các thể chế vươn dài (như các 

quỹ) do họ chủ yếu hưởng lợi từ việc không phải thực hiện nghĩa vụ cho 

các chính quyền bang. Ở Nhật Bản, các trường đại học quốc gia không tự 

chủ và vì vậy các văn phòng CGLX được thành lập như các thực thể tư 

nhân và tách biệt. Ở Ixraen, các văn phòng CGCN ở đại học Hebrew và 

viện nghiên cứu Weizmann được thành lập như các công ty chi nhánh 

trực thuôc hoàn toàn để cho phép các văn phòng CGCN thu lợi nhuận và 

giữ tài sản trong các công ty phái sinh. Cho đến gần đây, các quy định ở 

nhiều nước châu Âu vẫn cấm các trường đại học (công lập) góp cổ phần 

trong các công ty phái sinh. Nước Anh đã thay đổi luật cấm các trường 

đại học giữ lại thu nhập từ thương mại hóa, trước đó những thu nhập từ 

bán li-xăng được chuyển về Bộ Tài chính. Hàn Quốc đã sửa đổi luật vào 

năm 2011 cho phép các văn phòng CGCN trong các trường đại học công 

lập trở thành các pháp nhân, điều này sẽ cho phép họ có thể có thu nhập 

hợp lý từ chuyển giao li-xăng. Tính hợp lý của một hình thức tổ chức này 

so với hình thức khác phụ thuộc vào nội dung hoạt động của TCNCC, 

thực trạng của nó là tổ chức công hay tư; số lượng tài chính của chính 

phủ cấp cho nó; quy mô hoạt động nghiên cứu và các lĩnh vực chuyên 

môn của nó; vị trí địa lý của nó so với các công ty và sự tham gia vào các 

mạng lưới đổi mới cũng như khả năng cấp vốn của nó.  
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3.3.2. Các hoạt động của văn phòng CGCN 

Các văn phòng CGCN có lẽ được hiểu rõ hơn theo nhiệm vụ của nó, 

là đánh giá và bảo vệ các tài sản trí tuệ và đưa nó vào phục vụ cho công 

nghiệp. Qua cuộc khảo sát tại các nước OECD, các văn phòng CGCN nói 

chung có xu hướng quản lý sáng chế vào chuyển giao li-xăng, nhất là các 

hợp đồng li-xăng và các thỏa thuận nghiên cứu với các công ty. Tuy 

nhiên, ở một số nước như Italia, Nauy hay Nga, các văn phòng CGCN 

dường như ít được trang bị để đánh giá khả năng sáng chế của các phát 

minh mới. Điều này có thể là do các văn phòng CGCN ở các nước này 

đều được thành lập chưa lâu và do vậy kinh nghiệm của họ còn hạn chế. 

Về quản lý văn phòng CGCN, tỷ lệ các hoạt động do văn phòng 

CGCN quản lý cho cơ quan chủ quản giữa các nước rất khác nhau. Nói 

cách khác, mức độ mà các hoạt động SHTT tập trung trong văn phòng 

CGCN hay đơn vị hành chính của một tổ chức nghiên cứu công nói lên 

rất nhiều về tổ chức và năng lực chính thức của văn phòng CGCN đó. Tại 

Nhật Bản, 35% tổ chức nghiên cứu công tuyên bố quản lý 100% tài sản 

trí tuệ của cơ quan họ, trong khi 23% cho biết quản lý trong khoảng 25% 

đến 75%, điều này phản ánh việc sử dụng các văn phòng CGLX tách biệt 

hay độc lập để quản lý tài sản trí tuệ của các trường đại học quốc gia. 

Con số này ở Hà Lan là 66% đối với các trường đại học và 91% các tổ 

chức nghiên cứu công ngoài trường đại học. Chỉ có 38% tổ chức nghiên 

cứu công ở Nauy nói rằng họ quản lý 100% tài sản trí tuệ và gần 30% 

cho biết tài sản trí tuệ được quản lý bởi chủ thể khác, như các nhà nghiên 

cứu, cơ quan nghiên cứu trung uơng hay các nhà quản lý nghiên cứu. 

Điều này phản ảnh một thực tế là ở Nauy, cá nhân các nhà nghiên cứu sở 

hữu tài sản trí tuệ, do vậy trách nhiệm quản lý các tài sản trí tuệ là không 

chính thức và phân tán. Đối với các văn phòng CGCN thuộc trường đại 

học của Thụy Sỹ, 34% báo cáo rằng họ quản lý 100% tài sản trí tuệ của 

cơ quan họ so với 56% các văn phòng thuộc các tổ chức nghiên cứu công 

ngoài trường đại học. Tại Đức, việc quản lý tài sản trí tuệ ở các tổ chức 

nghiên cứu công ngoài trường đại học được chính thức hóa và tập trung 

cao, hai phần ba số tổ chức quản lý tài sản trí tuệ của họ trong một văn 

phòng riêng và 81% quản lý trên 75% tài sản trí tuệ riêng của họ. Các 

chủ thể quản lý tài sản trí tuệ khác ở các nước gồm có các ban/viện 

nghiên cứu riêng lẻ và bản thân các nhà nghiên cứu. 
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3.3.3. Thực hiện chuyển giao tài sản trí tuệ: vai trò của các mối 

quan hệ không chính thức 

Một trong những thách thức chính đối với các nhà quản lý văn 

phòng CGCN là các chiến lược sử dụng để phổ biến và thương mại hóa 

các phát minh của các TCNCC. Tuy nhiên, hầu hết các văn phòng CGCN 

được điều tra đều nhấn mạnh tầm quan trọng của các mối quan hệ không 

chính thức của các nhà nghiên cứu và văn phòng CGCN. Tại Italia và 

Đan Mạch, các mạng lưới không chính thức của các nhà nghiên cứu được 

sử dụng nhiều hơn các mạng lưới không chính thức của các TCNCC 

trong các chiến dịch quảng cáo. Ở Italia, 61% trường đại học Italia không 

sử dụng các trung gian dựa trên Internet hay quảng cáo để thúc đẩy luồng 

trao đổi tài sản trí tuệ của họ; 75% sử dụng các liên lạc không chính thức 

giữa các nhà nghiên cứu và các nhà phát minh với tỷ lệ thành công là 

24%. 

Tỷ lệ thấp trong sử dụng những nhà môi giới công nghệ và các trung 

gian hay các kênh trên internet cùng với hoạt động li-xăng thấp so với 

đăng ký sáng chế ở nhiều nước có thể cho thấy “sự thụ động” của nhiều 

văn phòng CGCN đối với tiếp cận chiến lược khai thác tài sản trí tuệ. 

Hộp 1 tóm tắt kinh nghiệm của văn phòng CGCN tập trung của Hiệp 

hội Fraunhofer của Đức thể hiện sự chuyển dịch từ cách quản lý tài sản 

trí tuệ truyền thống sang quản lý chiến lược và khai thác tài sản trí tuệ. 
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Hộp 1 Đăng ký sáng chế và chuyển giao li-xăng tại Hiệp hội Fraunhofer 
của Đức 

Các đặc tính cơ bản 

Trung tâm Sáng chế Fraunhofer được thành lập năm 1955. Với tư cách là một 
viện của Hiệp hội Fraunhofer, nhưng nó không thực hiện bất kỳ nghiên cứu cơ 
bản hay ứng dụng nào mà chỉ tiến hành chuyển các phát minh thành các sáng 
chế và li-xăng. Nó hoạt động như một tổ chức dịch vụ, không chỉ cho riêng các 
viện của Fraunhofer mà còn cho cả các trường đại học và các nhà phát minh 
độc lập. Tất cả các khách hàng của Trung tâm Sáng chế Fraunhofer đều được 
tiếp cận đầy đủ dịch vụ của nó, như việc tìm kiếm và đánh giá các quyền SHTT, 
các phát minh và công nghệ, làm hồ sơ đăng ký tài sản trí tuệ, tư vấn công 
nghệ, hoạch định chiến lược, đàm phán và cung cấp li-xăng, thu tiền chuyển 
giao công nghệ và nhiều việc khác. Cho đến nay, đây là cơ quan quản lý tài 
sản trí tuệ lớn nhất ở Đức hoạt động gần như độc quyền cho các tổ chức 
nghiên cứu công. Trung tâm hiện có hơn 70 nhân viên chính thức và tổng thu 
nhập hàng năm từ phí chuyển giao công nghệ là trên 20 triệu euro và nhận trên 
2000 mô tả sáng chế mỗi năm, phần lớn từ các tổ chức bên ngoài Fraunhofer. 

Cách quản lý tài sản trí tuệ 

Cho đến gần đây, cách thức phổ biến nhất đối với khai thác thương mại là thu 
các phí li-xăng và thanh toán hàng năm của các công ty. Tuy nhiên, trong một 
số trường hợp, việc tạo ra các công ty mới là một giải pháp thay thế cho 
thương mại hóa thành công các quyền SHTT. Trung tâm Sáng chế Fraunhofer 
đã thử nghiệm hàng loạt cơ chế nhằm tăng các hình thức để có thể tăng khả 
năng chuyển giao li-xăng các quyền SHTT sẽ thành công về mặt thương mại. 
Các cơ chế đó gồm: 

- Phát triển các mẫu sản phẩm cho thấy tính khả thi kỹ thuật của các phát minh 
được cấp sáng chế; 

- Tài trợ các đăng ký quyền SHTT của những người sáng lập công ty dựa trên 
các thỏa thuận chia sẻ lợi ích khi công ty hoạt động trên thị trường; 

- Hỗ trợ các doanh nhân mới khởi nghiệp thông qua tư vấn, gồm cả cung cấp 
các dịch vụ theo chương trình đổi mới liên bang INSTI. 

Năm 2000, Trung tâm đã triển khai các chương trình hỗ trợ các doanh nhân 
mới khởi nghiệp bằng cách hình thành một công ty mới, Ventratec GmbH. Khi 
triển khai dự án Ventratech, Trung tâm cũng đóng góp cổ phần trong công ty 
mới này. 

Đồng thời, Ban Giám đốc Fraunhofer đã thành lập Nhóm Đầu tư Mạo hiểm 
dưới sự giám sát của ban pháp lý trung ương. Nhóm Đầu tư Mạo hiểm chuyên 
tư vấn cho các nhân viên của các viện Fraunhofer có các kế hoạch tự  kinh 
doanh. Ban Giám đốc và Nhóm Đầu tư mạo hiểm cũng đã thúc đẩy thành lập 
Quỹ Đầu tư Mạo hiểm hoạt động từ năm 2002. 
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3.3.4. Hỗ trợ của chính phủ cho quản lý tài sản trí tuệ và chuyển 

giao công nghệ 

Các chính phủ hình thành khung pháp lý cho quản lý tài sản trí tuệ ở 

các tổ chức nghiên cứu công. Ngoài ra, họ còn có thể ảnh hưởng đến hạ 

tầng thể chế tạo thuận lợi và khuyến khích chuyển giao công nghệ và 

thương mại hóa nghiên cứu công. 

Hỗ trợ thành lập văn phòng CGCN/CGLX ở các nước 

Một trong những thách thức mà các thể chế và chính phủ gặp phải, 

nhất là ở các nước có phần lớn tổ chức nghiên cứu công thuộc chính phủ 

hay các cơ quan công, là duy trì khả năng tồn tại của các hoạt động 

chuyển giao. Ngay ở Hoa Kỳ, chỉ có vài văn phòng CGLX tạo ra được 

thu nhập từ li-xăng nhiều hơn các chi phí hoạt động. Theo các chuyên 

gia, những văn phòng có khả năng mang lại lợi nhuận sau từ 5 đến 10 

năm với những đầu tư dài hơi vào quản lý và marketing. Một số cơ quan 

nghiên cứu công ngoài trường đại học ở châu Âu (như Hội đồng Nghiên 

cứu Y khoa của Anh, Hiệp hội Max Planck của Đức và IMEC của Bỉ) đã 

rất thành công trong hoạt động sáng chế và chuyển giao li-xăng, các hoạt 

động chuyển giao công nghệ ở các trường đại học, một phần nhờ khung 

pháp lý nghiêm ngặt và gần đây là được thúc đẩy nhờ sự  hỗ trợ của 

chính phủ. Năm 2002, Bộ Nghiên cứu và Giáo dục của Đức đã triển khai 

một chương trình nhiều tỷ euro hỗ trợ các trường đại học thuê các dịch 

vụ bên ngoài để chuyển giao li-xăng và theo đuổi các tài sản trí tuệ. Tại 

Pháp, Luật Đổi mới năm 1999 ủng hộ củng cố các cấu trúc văn phòng 

CGCN ở các trường đại học, chủ yếu thông qua việc thành lập các bộ 

phận chuyên về các hoạt động dịch vụ công nghiệp và thương mại. Từ 

năm 1998, chính phủ Nhật Bản đã trợ cấp cho các văn phòng CGLX mới 

thành lập, hiện lên tới gần 30 văn phòng, cung cấp các dịch vụ quản lý và 

thương mại hóa tài sản trí tuệ cho các nhà phát minh của trường đại học. 

Các chính phủ cũng hỗ trợ chuyển giao công nghệ cho các tổ chức 

nghiên cứu công thông qua tài trợ cho việc thành lập các trung tâm hay 

mạng lưới tài sản trí tuệ một cửa để phục vụ các cơ quan nghiên cứu nhỏ 

không có các nguồn lực để lập văn phòng CGCN riêng của mình. Viện 

Công nghệ Sinh học Liên đại học của Bỉ là một ví dụ, Viện quản lý tài 
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sản trí tuệ và chuyển giao công nghệ trong công nghệ sinh học cho 9 

trường đại học. Để tăng cường năng lực của các văn phòng CGCN, chính 

quyền Bỉ hàng năm cấp 1,25 triệu euro trong 5 năm để giúp 6 tổ chức 

nghiên cứu công (trong đó có 3 trường đại học) xây dựng, triển khai và 

đánh giá các kế hoạch làm việc hàng năm về chuyển giao công nghệ. Tại 

Đan Mạch, để triển khai một luật mới, chính phủ đã cấp 8 triệu euro 

trong 4 năm để giúp các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu công 

khác bảo vệ và khai thác thương mại các phát minh của mình. Khoản tài 

trợ này được dùng để giúp các tổ chức nghiên cứu công bù đắp các chi 

phí bên ngoài cho đăng ký sáng chế và marketing (lên tới 20.000 euro 

cho mỗi phát minh) cũng như giúp các tổ chức nghiên cứu công cùng 

thành lập các văn phòng hay mạng lưới CGCN theo các vị trí địa lý hay 

bộ ngành. Sự tập trung quản lý tài sản trí tuệ nhằm đối phó với việc thiếu 

các nguồn lực tài chính và quản lý của các tổ chức nghiên cứu công để 

duy trì các hoạt động đăng ký sáng chế và chuyển giao li-xăng của họ. 

Tại Anh, một số tổ chức nghiên cứu công, với sự hỗ trợ của chính phủ, 

đã phát triển sự hợp tác với những nguồn hỗ trợ và tăng được tỷ lệ 

thương mại các tài sản trí tuệ của họ trong các lĩnh vực sức khỏe và sự 

sống. Tuy nhiên, thành công của cách làm này thường phụ thuộc vào các 

mối quan hệ rộng và tốt giữa các nhân viên trong văn phòng CGCN, 

trong các tổ chức nghiên cứu công, những người có liên kết với các nhà 

nghiên cứu  khoa học. 

Trợ cấp các chi phí sáng chế 

Chi phí cao cho đăng ký sáng chế và chuyển giao li-xăng cùng với 

sự không chắc chắn về lợi nhuận tiềm năng từ chuyển giao li-xăng sẽ 

không khuyến khích đăng ký sáng chế hay chuyển giao li-xăng. Các 

chính phủ khuyến khích hoạt động đăng ký sáng chế của các tổ chức 

nghiên cứu công bằng cách giảm hay trợ cấp cho các chi phí bảo vệ sáng 

chế. Các chi phí sáng chế ở Mỹ và Nhật Bản thấp hơn so với đăng ký ở 

Văn phòng Sáng chế châu Âu với sự bảo hộ ở một số nước châu Âu. Ở 

Đức, trường đại học trả 3000-4000 euro cho hồ sơ sáng chế và phí luật sư 

đăng ký sáng chế quốc gia, trong khi Hiệp ước Sáng chế châu Âu thu tới 

50.000 euro. 
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Ở Nhật Bản, Luật Chuyển giao công nghệ năm 1998 miễn cho các 

văn phòng CGLX “được ủy quyền” không phải trả các phí đăng ký sáng 

chế và các loại phí kiểm tra và bảo hộ hàng năm. Với tư cách là văn 

phòng CGLX, trường đại học và các nhà nghiên cứu đại học “ủy quyền”, 

việc đăng ký, kiểm tra và bảo hộ sáng chế hàng năm được giảm 50% 

trong 5 năm. Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Thương mại Hoa kỳ 

giảm phí sáng chế cho các tổ chức nhỏ có dưới 500 nhân viên, họ cũng 

giảm phí đăng ký trong một vài năm. Ngoài ra, văn phòng này còn ứng 

dụng hệ thống đăng ký trực tuyến làm giảm thời gian xử lý hồ sơ trung 

bình.  

Cuối cùng, các hội đồng nghiên cứu hay các cơ quan tài trợ ở một số 

nước cũng cho phép những người được nhận tài trợ sử dụng nguồn tài 

chính cấp cho nghiên cứu để thanh toán cho các chi phí liên quan đến sở 

hữu tài sản trí tuệ. 

Hỗ trợ đào tạo pháp luật cho nhân viên văn phòng CGCN 

Nhân viên được đào tạo tốt ở các văn phòng CGCN không chỉ có ý 

nghĩa then chốt cho hiệu quả chuyển giao công nghệ mà còn giúp hạn 

chế những xung đột quyền lợi với các nhà nghiên cứu. Một trong những 

thách thức chính mà các văn phòng CGCN gặp phải là thu hút và giữ 

chân nguồn nhân lực để quản lý văn phòng và liên lạc với các nhà khoa 

học. Trong những năm qua, các cơ quan OECD, thông qua các chương 

trình trực tiếp hay qua các văn phòng sáng chế quốc gia, đã hỗ trợ đào tạo 

về tài sản trí tuệ ở các tổ chức nghiên cứu công. 

Sự hỗ trợ của chính phủ để thành lập các văn phòng CGCN và các 

chi phí cho hoạt động sáng chế và chuyển giao li-xăng đã gia tăng ở các 

nước châu Âu và Nhật Bản song song với những thay đổi về khung pháp 

lý. Thế nhưng việc duy trì lâu dài các hoạt động chuyển giao công nghệ 

vẫn là một vấn đề ở hầu hết các nước. Mặc dù vậy, bằng chứng rõ ràng từ 

những văn phòng CGCN thành công gợi ý rằng khi các hoạt động SHTT 

phát triển, các văn phòng CGCN sẽ mở rộng ra ngoài phạm vi các hoạt 

động sáng chế và li-xăng sang phát triển hợp đồng/tài trợ nghiên cứu và 

cung cấp các dịch vụ tư vấn công nghệ, do đó làm phong phú nguồn thu 

nhập và và tạo ra nhiều nghiên cứu hơn cho các tổ chức nghiên cứu công.  
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3.4. KINH NGHIỆM THÚC ĐẨY CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 

TRONG TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU CÔNG 

3.4.1. Canađa 

Chính phủ Canađa nhận thức được tầm quan trọng của những lợi ích 

có được từ những đầu tư vào NC&PT và thương mại hóa các NC&PT tạo 

ra sự tăng trưởng kinh tế và việc làm cho người dân. Mấu chốt của mục 

tiêu này là quản lý tài sản trí tuệ được tạo ra bằng nguồn đầu tư của chính 

phủ. 

Chính phủ liên bang là chủ thể chính trong hệ thống đổi mới của 

Canađa ở cả tư cách là người tài trợ và thực hiện các hoạt động khoa học 

và công nghệ, gồm cả nghiên cứu và phát triển. Sự hỗ trợ của liên bang 

cho NC&PT được thực hiện theo 4 cách: các khoản tài chính cấp trực 

tiếp cho các nhà nghiên cứu ở trường đại học; hỗ trợ dựa trên mua sắm 

thông qua các hợp đồng mua sắm hàng hóa và dịch vụ; hỗ trợ nội bộ 

thông qua nghiên cứu cơ bản và ứng dụng tại cơ sở nghiên cứu; và hỗ trợ 

dựa trên công nghiệp thông qua các thỏa thuận đóng góp. 

Các chi tiêu của chính phủ cho KH&CN, đầu tiên và trên hết, được 

các bộ và các cơ quan chính phủ sử dụng để hoàn thành nhiệm vụ của 

mình. Đối với nhiều bộ, việc tạo ra tài sản trí tuệ chỉ là thứ yếu so với 

việc cung cấp các hàng hóa công, như là một hệ thống điều hành hiệu 

quả; bảo vệ an toàn và sức khỏe của công chúng; bảo vệ môi trường; và 

đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản và thu nhận tri thức. Với tầm quan trọng 

của chính phủ trong thương mại hóa các kết quả NC&PT, các cơ quan và 

tổ chức khoa học nhận thấy rằng mục tiêu thương mại hóa là một phần 

của nhiệm vụ khoa học và thương mại hóa cần phải được ưu tiên. 

Hàng năm, chính phủ Canađa chi khoảng 10,5 tỷ đôla để mua các 

hàng hóa và dịch vụ, trong đó một phần lớn là dành cho NC&PT. Mục 

tiêu của các hợp đồng mua sắm của chính phủ là mua các hàng hóa và 

dịch vụ chứ không phải tạo ra các tài sản trí tuệ. Tuy nhiên, nhiều tài sản 

trí tuệ được sinh ra là kết quả của các hợp đồng với các nhà thầu tư nhân 

(cá nhân, doanh nghiệp, trường đại học, tổ chức phi chính phủ, tổ chức 

phi lợi nhuận). Trước năm 1991, sở hữu tài sản trí tuệ thuộc về chính phủ 

liên bang. Tuy nhiên, từ năm 1990, chính phủ Canađa có quan điểm rằng 
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các doanh nghiệp trong khu vực tư nhân được trang bị tốt hơn khu vực 

nhà nước để phát triển công nghệ dưới góc độ khai thác thương mại. Hơn 

nữa, các cơ quan khoa học liên bang có thể thích hợp với nghiên cứu cơ 

bản, chứ không phù hợp với khai thác vì mục đích thương mại các sáng 

chế và sản phẩm mà họ phát triển được. Vai trò của chính phủ là tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc thương mại hóa đó. 

Lịch sử chính sách tài sản trí tuệ 1954-2000 

Vào năm 1954, chính sách của chính phủ là tất cả các sáng chế được 

tạo ra từ các hợp đồng NC&PT của chính phủ (hợp đồng Crown - 

NC&PT do chính phủ tài trợ) thuộc quyền sở hữu của chính phủ. Chính 

sách đó cho phép chính phủ chuyển giao li-xăng tài sản trí tuệ vì mục 

đích khai thác thương mại và khuyến khích sử dụng li-xăng không độc 

quyền. 

Tuy nhiên, trong giai đoạn 1954-1991, các chính sách khác bắt đầu 

thúc đẩy việc sử dụng và khai thác thương mại các tài sản trí tuệ được 

sinh ra từ các hợp đồng Crown. Một chính sách được thông qua năm 

1978 khuyến khích ký hợp đồng NC&PT để nâng cao đổi mới và năng 

lực nghiên cứu của khu vực công nghiệp. Những tài sản trí tuệ được phát 

triển qua những hợp đồng như vậy đều theo hợp đồng Crown. 

Năm 1986, Canađa quy định rằng tuy bản quyền của các công trình 

được thực hiện theo hợp đồng Crown vẫn do chính phủ nắm giữ, nhưng 

các hợp đồng Crown nói chung phải cung cấp quyền sử dụng công trình 

có bản quyền này. Trong giai đoạn đầu 1980 đến giữa những năm 1990, 

thế giới đột ngột quan tâm đến giá trị của tài sản trí tuệ và việc quản lý 

nó. Các chính phủ và doanh nghiệp ngày càng nhận thấy lợi ích kinh tế 

và xã hội tiềm tàng của tài sản trí tuệ và tìm các cách bảo vệ nó để khai 

thác. 

Chính sách tài sản trí tuệ năm 1991 

Năm 1991, chính phủ đã quyết định phải có những bước thúc đẩy 

khai thác thương mại mạnh hơn đối với các tài sản trí tuệ được tạo ra nhờ 

các hợp đồng mua sắm Crown. Vì vậy, Chính sách về Sở hữu trí tuệ từ 

các hợp đồng Crown được thông qua, cho phép các đơn vị thực hiện (nhà 

thầu) sở hữu tài sản trí tuệ mà họ tạo ra trong quá trình thực hiện theo các 
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hợp đồng mua sắm Crown liên quan tới NC&PT (và mọi hợp đồng mua 

sắm khác) với 6 ngoại lệ. 

Những ngoại lệ trong chính sách đã gây nhiều khó khăn cho chính 

phủ trong việc triển khai chính sách này, theo đó, chính phủ sẽ giữ quyền 

sở hữu công nghệ gốc khi:  

- Nhà thầu đơn giản chỉ thêm vào gói công nghệ bằng việc cung cấp 

dịch vụ;  

- Vì lợi ích an ninh quốc gia; 

- Khi nhà thầu không có ý định thay không đủ năng lực theo đuổi 

thương mại hóa một cách kịp thời ở Canađa; 

- Thỏa thuận chung; hay 

- Chính phủ đã có giao ước với bên (các bên) thứ ba (như đối tác 

nghiên cứu hay liên minh nghiên cứu); và 

- Mục đích chính của công trình là tạo ra kiến thức và thông tin quản 

lý cho phổ biến công cộng. 

Do những khó khăn triển khai khác liên quan đến các hợp đồng phát 

triển phần mềm và các quyền của hợp đồng Crown trong bảo vệ, sửa và 

chia sẻ mã nguồn. Rõ ràng là những trường hợp loại trừ sở hữu cho nhà 

thầu như nêu trong chính sách là không đủ để bảo vệ những đầu tư của 

chính phủ, nên sau đó chính phủ bổ sung rằng danh sách trường hợp loại 

trừ sở hữu cho nhà thầu là không toàn diện, mở cửa cho việc sử dụng 

nhiều hơn những trường hợp ngoại lệ đối với sở hữu trí tuệ của nhà thầu. 

Năm 1992, Cơ quan quản lý sáng chế công của Canađa bị giải thể, 

các bộ chịu trách nhiệm quản lý các tài sản trí tuệ của họ. 

Theo đánh giá của chính phủ Canađa, chính sách năm 1991 dường 

như gặp nhiều khó khăn trong triển khai, cấp cao nhất của chính phủ 

cũng kêu gọi xem xét lại chính sách này và nhận thức tầm quan trọng đối 

với tăng trưởng kinh tế của thương mại hóa SHTT được tạo ra từ những 

đầu tư công. 

Năm 1996, chính phủ lập một Đội đặc nhiệm về thương mại hóa các 

nghiên cứu liên bang để xem xét hàng loạt khả năng có thể cho thương 

mại hóa các nghiên cứu của chính phủ, những người thực hiện các nghiên 
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cứu riêng trong các phòng thí nghiệm của chính phủ và những người có 

được những lợi ích (chính phủ hay công ty sử dụng nghiên cứu trong ứng 

dụng thương mại); cũng như các cách thức thương mại hóa nghiên cứu 

của chính phủ của các nước khác. 

Thứ hai, tài liệu chính sách trong chiến dịch tranh của của Đảng Tự 

do của Canađa năm 1977 gồm có một chương về thương mại hóa nghiên 

cứu của chính phủ, nêu rõ phải thúc đẩy đưa các kết quả nghiên cứu của 

chính phủ ra thị trường và cải thiện chế độ sở hữu trí tuệ để khẳng định 

rõ ràng ai là người có quyền khai thác thương mại đối với những phát 

triển khoa học mới từ những hợp đồng nghiên cứu liên bang. 

Cuối cùng, năm 1999 chính phủ đã củng cố cam kết thương mại hóa 

các nghiên cứu từ các trường đại học và các trung tâm nghiên cứu của 

chính phủ. Trong giai đoạn này, thương mại hóa trở thành  một trong bốn 

thành phần định hướng chính sách của chính phủ để kích thích đổi mới ở 

Canađa. 

Thách thức chính sách 

Năm 2000, sau 4 năm xem xét và điều chỉnh, Chính phủ  đã phê 

chuẩn chính sách về Quyền sở hữu Trí tuệ từ các Hợp đồng Mua sắm 

Crown. Tuy nhiên, những ngyên tắc cơ bản của chính sách 1991 vẫn 

không thay đổi, là: 

- Chính phủ có mục tiêu chung là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo 

việc làm ở Canađa và đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội 

cụ thể thông qua mua sắm. 

- Chính phủ tin rằng khai thác thương mại sở hữu trí tuệ sẽ đóng góp 

và tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm; 

- Chính phủ tin rằng khai thác thương mại sở hữu trí tuệ để khu vực 

tư nhân thực hiện là tốt nhất. 

Mặc dù đơn giản hơn một số nước, nhưng khung pháp lý và chính 

sách của Canađa tác động đến chuyển giao hay thương mại hóa công 

nghệ vẫn được cho là khá phức tạp. 

Thách thức lớn nhất là yêu cầu linh hoạt trong chính sách quản lý sở 

hữu trí tuệ từ các hợp đồng mua sắm công, từ những hợp đồng đơn giản 
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như viết báo cáo cho đến những hợp đồng rất phức tạp như phát triển ứng 

dụng công nghệ mới cho Cục Vũ trụ Canađa. Những cân nhắc cần được 

xem xét bởi thực tế là SHTT có thể xuất hiện từ mọi loại hình công việc, 

từ xây dựng trang web đến viết diễn văn và thiết kế toà nhà. 

Thứ hai, chính sách phải được áp dụng cho tất cả các bộ của chính 

phủ với các nhiệm vụ, chương trình và dịch vụ khác nhau. 

Thứ ba, các cơ sở nghiên cứu của chính phủ, như một bộ phận các 

cơ quan chính phủ, chủ yếu ký hợp đồng NC&PT. Những cơ quan này 

tiến hành nghiên cứu khoa học và công nghệ vì vô số nguyên nhân khác 

nhau như: kiểm tra thuốc cho thị trường, phát triển phương pháp mới để 

bảo vệ môi trường, phát triển công nghệ liên lạc tiên phong. 

Thứ tư, sự phát triển của chính sách cho toàn bộ chính phủ này bị 

vướng mắc ở chỗ nó không thể thích ứng với các lĩnh vực công nghệ 

khác nhau như yêu cầu bên ký hợp đồng. Một ngoại lệ là phần mềm chịu 

sự điều tiết của Luật Bản quyền. Vấn đề này được đặt ra bởi các công ty 

CNTT do tầm quan trọng của việc giữ sở hữu mã nguồn. 

Cuối cùng, chính sách này bao trùm tất cả các loại tài sản trí tuệ. 

Như định nghĩa của chính sách, tài sản trí tuệ gồm: “các phát minh, phần 

mềm máy tính và cơ sở dữ liệu; các sản phẩm văn học, nghệ thuật, kịch 

hay âm nhạc; sách, báo; các học liệu; thiết kế công nghiệp; thiết kế mạch 

tích hợp; các giống cây mới.” Chính sách này không áp dụng cho sở hữu, 

hay quyền sử dụng, bất kỳ tên hay nhãn hiệu thương mại hay thông tin cá 

nhân nào (được bảo hộ trong Luật bí mật cá nhân). 

Những lựa chọn chính sách 

Trong suốt quá trình xem xét lại, chính phủ có 3 sự lựa chọn. Thứ 

nhất là giữ nguyên chính sách 1991 ngoài bổ sung tăng cường tập huấn 

để triển khai chính sách. Thứ hai là áp dụng cách của Mỹ (Luật Bayh-

Dole) bằng việc trao quyền sở hữu trí tuệ cho cơ sở thực hiện với rất ít 

trường hợp loại trừ đối với hợp đồng Crown. Thứ ba là sửa đổi chính 

sách 1991 để tái khẳng định việc áp dụng đối với tất cả các hợp đồng 

mua sắm Crown các hàng hóa và dịch vụ, loại bỏ những điều khoản mơ 

hồ và đề cập các tình trạng sở hữu trí tuệ phức tạp thông qua cơ chế xác 

định các quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan.  
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Một điều cần lưu ý là phương án đồng sở hữu trí tuệ giữa Crown và 

nhà thầu cũng đã được cân nhắc. Ý tưởng này được đưa ra nhằm giảm 

bớt những vấn đề liên quan đến chuyển giao li-xăng chéo của tài sản trí 

tuệ gốc của Crown và nhà thầu. Tuy nhiên ý tưởng này bị loại bỏ do 

những vấn đề pháp lý và hành chính liên quan đến trách nhiệm của 

Crown với việc đồng sở hữu. 

Những ưu điểm và nhược điểm của các phương án lựa chọn được 

tóm tắt như sau: 

Phương án 1 giữ nguyên chính sách năm 1991 nhưng tăng cường 

huấn luyện cho triển khai và áp dụng chính sách đó: 

- Huấn luyện là cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để đáp ứng các vấn 

đề áp dụng xung quanh chính sách 1991. 

- Hầu hết các bộ của chính phủ đều chấp nhận phương án này bởi 

những sự mơ hồ trong chính sách 1991 tạo cho họ sự tự do rất lớn liên 

quan đến việc giữ lại quyền sở hữu trí tuệ. 

Giữ lại các trường hợp loại trừ đối với các tài sản trí tuệ cho nhà 

thầu sở hữu là không chấp nhận được đối với khu vực tư nhân, những 

người đã phản đối những mơ hồ trong chính sách 1991 liên quan đến 

những loại trừ dẫn đến Crown sở hữu tài sản trí tuệ. Nói cách khác, việc 

giữ lại những loại trừ hiện hành sẽ bị cộng đồng nhà thầu xem như quay 

trở về chính sách 1954. 

Chỉ có huấn luyện sẽ không giải quyết được những vấn đề và phàn 

nàn của khu vực tư nhân, cụ thể là những mơ hồ trong các nội dung loại 

trừ và thiếu một cách tiếp cận minh bạch và nhất quán để triển khai chính 

sách trong toàn bộ chính phủ. 

Ngoài ra, việc huấn luyện sẽ không thực hiện được nếu không có sự 

xác định rõ ràng về việc tất cả các bộ và cơ quan chính phủ sẽ giải quyết 

các vấn đề hợp đồng liên quan như thế nào khi quyền SHTT được trao 

cho nhà thầu. 

Cuối cùng, sự kỳ vọng của các bộ trưởng trong chính phủ vào mục 

đích của chính sách 1991 – thương mại hóa SHTT được tạo ra từ những 

hợp đồng mua sắm Crown – dường như không thành hiện thực. 
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Phương án 2 là áp dụng cách của Hoa Kỳ (Luật Bayh-Dole) có sửa 

đổi bằng cách công nhận SHTT của nhà thầu với những điều chỉnh: 

Phương án này đáp ứng quan điểm của chính phủ rằng sẽ có ít 

trường hợp loại trừ hơn cho việc sở hữu tài sản trí tuệ của nhà thầu và 

mọi loại trừ cần thiết sẽ phải rõ ràng và chính xác. 

Khu vực công nghiệp sẽ hài lòng với việc gần như loại bỏ quyền sở 

hữu tài sản trí tuệ của Crown và giải quyết được vấn đề về những nội 

dung mơ hồ trong chính sách 1991. 

Sẽ khó khăn hơn cho Crown trong việc giữ lại quyền sở hữu các tài 

sản trí tuệ, ngay cả khi có các lý do để làm như vậy, ví dụ như an ninh 

quốc gia. 

Luật pháp sẽ đảm bảo rằng các tiếp cận hợp đồng sẽ nhất quán 

xuyên suốt chính phủ. 

Tiếp cận luật pháp sẽ gây khó khăn cho tiến hành những thay đổi (về 

luật) để xét đến những tình thế hợp đồng độc đáo liên quan đến SHTT có 

thể nảy sinh trong tương lai. 

Phương án thứ 3 là sửa đổi chính sách 1991 để xác nhận lại việc áp 

dụng của nó với tất cả các hợp đồng mua sắm Crown đối với các hàng 

hóa và dịch vụ, loại bỏ những mơ hồ và đề cập những tình huống SHTT 

phức tạp bằng cách thiết lập cơ chế xác định các quyền và nghĩa vụ của 

tất cả các bên liên quan. 

Chính sách 1991 công nhận quyền SHTT của nhà thầu sẽ được duy 

trì và đáp ứng được các mục đích của chính phủ liên quan đến thương 

mại hóa nghiên cứu được chính phủ hỗ trợ. 

Những trường hợp loại trừ sẽ hạn chế đến mức tối thiểu yêu cầu của 

Crown và được làm rõ ràng và chi tiết hơn. Những loại trừ sẽ tập trung 

vào cả những hợp đồng đơn giản và các hợp đồng phức tạp kéo dài nhiều 

năm. 

Cơ chế hợp đồng liên quan đến chính sách sẽ cho phép Crown sử 

dụng tài sản trí tuệ do nhà thầu sở hữu cho những mục đích phi thương 

mại của mình, mà không cần những thỏa thuận chuyển giao li-xăng riêng 

rẽ. 
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Chính sách sẽ làm rõ các nội dung khác (được đưa vào hợp đồng) 

xác định các quyền và nghĩa vụ của Crown và các nhà thầu liên quan đến 

các tài sản trí tuệ gốc và phát sinh. 

Những nội dung rõ ràng sẽ được bổ sung để các nhà thầu khai thác 

thương mại tối đa các tài sản trí tuệ và yêu cầu họ khai thác tài sản trí tuệ 

vì lợi ích của Canađa, về khía cạnh việc làm và tăng trưởng kinh tế (phù 

hợp với luật pháp quốc tế). 

Quyền của Crown sẽ được xác lập là chia sẻ, dưới những hoàn cảnh 

nhất định, lợi nhuận từ việc khai thác tài sản trí tuệ của các nhà thầu. 

Chính sách tài sản trí tuệ năm 2000 

Từ những cân nhắc như trên, Chính phủ đã chọn phương án 3 chủ 

yếu với 2 lý do. Nó cung cấp cho các bộ của chính phủ sự linh hoạt cần 

thiết và nó đáp ứng những vấn đế chuyển giao cho công nghiệp. Phương 

án này tập trung vào những điểm yếu của chính sách năm 1991. Trong 

khi mục đích của chính sách 1991 vẫn không đổi, chính sách năm 2000 

khác với chính sách 1991 ở 6 điểm lớn: 

Chính sách 2000 áp dụng rõ ràng cho tất cả các hợp đồng mua sắm 

Crown. Đảm bảo sự nhất quán lớn hơn trong áp dụng và đối xử công 

bằng với tất cả các nhà thầu, chính sách này bao trùm tất cả các hợp đồng 

mua sắm Crown chứ không chỉ các hợp đồng NC&PT. Nó bao trùm tất 

cả các tài sản trí tuệ do các nhà thầu tạo ra trong quá trình thực hiện các 

công việc theo các hợp đồng mua sắm Crown, trừ các nhãn hiệu thương 

mại và những ràng buộc được nêu trong Phần 12 của Luật Bản quyền. 

Chính sách này không bao hàm các thỏa thuận tài trợ, đóng góp hay hợp 

tác. Hơn nữa, chính sách này không ảnh ưởng đến các tài sản trí tuệ gốc 

sở hữu bởi nhà thầu hay Crown. 

Những trường hợp loại trừ trong chính sách này được chỉ rõ để đáp 

ứng các nhu cầu của cả chính phủ và công nghiệp. Chính sách 2000 trao 

cho các nhà thầu quyền sở hữu tài sản trí tuệ do họ tạo ra trong quá trình 

thực hiện các hợp đồng mua sắm Crown, ngoài 5 loại trường hợp loại trừ, 

gồm: 

- An ninh quốc gia 
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- Khi các quy chế, quy định và các nghĩa vụ trước đó của Crown đối 

với bên/các bên thứ ba ngăn cản nhà thầu sở hữu tài sản trí tuệ được tạo 

ra. 

- Khi nhà thầu tuyên bố, bằng văn bản, rằng họ không quan tâm đến 

sở hữu tài sản trí tuệ được tạo ra. 

- Khi mục đích chính của hợp đồng mua sắm Crown là: 

 + Tạo ra các thông tin và kiến thức để phổ biến đại chúng; 

 + Tăng cường cơ sở hiện tại của tài sản trí tuệ đã có của Crown là 

điều kiện tiên quyết cho kế hoạch chuyển giao tài sản trí tuệ đã có của 

Crown cho khu vực tư nhân, thông qua li-xăng hay trao quyền sở hữu 

(không nhất thiết cho nhà thầu ban đầu), vì các mục đích khai thác 

thương mại; 

 + Cung cấp bộ phận hay tiểu hệ thống để lắp ráp vào hệ thống 

hoàn chỉnh sau này (không nhất thiết bởi nhà thầu ban đầu), là điều kiện 

tiên quyết cho kế hoạch chuyển giao một hệ thống hoàn chỉnh cho khu 

vực tư nhân (không nhất thiết cho nhà thầu ban đầu), thông qua li-xăng 

hay trao quyền sở hữu, vì các mục đích khai thác thương mại. 

- Khi các tài sản trí tuệ tạo ra có vật chất là đối tượng bản quyền, trừ 

các phần mềm máy tính và tất cả tài liệu đi kèm phần mềm đó. 

Chính phủ có quyền yêu cầu nhà thầu thương mại hóa tài sản trí tuệ 

đó ở Canađa và/hay trong một khoảng thời gian cụ thể. 

Khi nhà thầu sở hữu tài sản trí tuệ, Crown có thể yêu cầu tài sản đó 

phải được khai thác ở Canađa và/hay trong phạm vi một khung thời gian 

nhất định, trong phạm vi yêu cầu này phù hợp với những ràng buộc thỏa 

thuận thương mại của Canada. 

Mục đích của yêu cầu này là giúp đảm bảo rằng những lợi ích sinh 

ra thuộc về Canada và người dân Canađa. Nếu các bộ chọn sử dụng điều 

khoản “lợi ích cho Canađa” này, thì họ cần phải chỉ rõ các biện pháp cụ 

thể để đánh giá liệu nó có được tuân thủ và những hậu quả của việc 

không tuân thủ. Tùy thuộc vào bản chất của tài sản trí tuệ hay các điều 

kiện kinh tế và công nghệ phổ biến, những yêu cầu khai thác thương mại 

ở Canađa có thể là không thực tế. 
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Các điều khoản li-xăng cho phép nhà thầu chuyển giao li-xăng các 

tài sản trí tuệ do Crown sở hữu và Crown được chuyển giao li-xăng các 

tài sản trí tuệ do nhà thầu sở hữu. Các điều khoản li-xăng  đảm bảo rằng 

Crown sẽ có thể sử dụng tài sản trí tuệ cho những mục đích chính đáng 

liên quan tới việc cung cấp theo hợp đồng, ngay cả khi nhà thầu sở hữu 

chúng 

Để đáp ứng các nghĩa vụ của Crown theo Luật bí mật cá nhân, thông 

tin cá nhân được nêu rõ là không thuộc phạm vi chính sách này. Chính 

sách cùng không áp dụng cho các tài sản trí tuệ riêng đã có trong bất kỳ 

tài liệu hay cơ sở dữ liệu nào có các thông tin cá nhân hay thông tin do 

Crown cung cấp, mà không thể khai thác nếu không sử dụng các thông 

tin cá nhân hay thông tin do Crown cung cấp đó. 

Chính sách năm 2000 gồm có phần giám sát nêu rằng mỗi cơ quan 

chính phủ phải giữ hồ sơ của tất cả các hợp đồng mua sắm Crown có giá 

trị trên ngưỡng gọi thầu như được nêu trong Quy định Hợp đồng Chính 

phủ. Hồ sơ này phải chỉ rõ các hợp đồng cấp tài sản trí tuệ có được cho 

nhà thầu sở hữu, các hợp đồng cung cấp các tài sản trí tuệ có được cho 

Crown sở hữu và những loại trừ được sử dụng. Yêu cầu báo cáo của 

chính sách năm 2000 đảm bảo sự minh bạch, hỗ trợ sự giám sát và không 

đặt gánh nặng quá sức lên các bộ. Hàng năm tất cả các bộ phải trình số 

liệu cho Cơ quan Chính phủ và Công vụ Canađa để cơ quan này biên 

soạn Báo cáo Hàng năm cho Ủy ban Tài chính về Hoạt động Hợp đồng 

được ủy ban Tài chính xuất bản hàng năm và công bố trên trang Web của 

mình. 

Tóm lại, đối với chính phủ Canađa, sở hữu trí tuệ và thương mại hóa 

tài sản trí tuệ được tạo ra từ tài trợ công vẫn là một ưu tiên chính sách. 

Năm 2002, chính phủ ban hành Chiến lược đổi mới xác định hoạt động 

trí tuệ (cả nghiên cứu và thương mại hóa nghiên cứu) là một trong 4 

thách thức đối với Canađa. Chính sách 2000 về tài sản trí tuệ từ các hợp 

đồng mua sắm Crown đã giải quyết được vấn đề sở hữu và chuyển giao 

li-xăng tài sản trí tuệ được nhà thầu tạo ra. Với những đầu tư của chính 

phủ Canađa cho thực hiện hợp đồng, chính sách tạo ra một nguồn tài sản 

trí tuệ quan trọng cho các nhà thầu (đơn vị thực hiện). 
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Một trong những bài học từ việc xây dựng và triển khai chính sách 

này là mỗi bên liên quan cần hiểu và chấp nhận những mục tiêu và ràng 

buộc của những bên khác. Nhân viên chính phủ cần thấy được tầm quan 

trọng của việc trao tài sản trí tuệ cho các nhà thầu vì những lợi ích kinh tế 

lâu dài cho Canađa. Họ cần chấp nhận rủi ro tài sản trí tuệ thất thoát ra 

nước ngoài bởi thị trường toàn cầu và sự cạnh tranh giữa các công ty. 

Mặt khác, điều vô cùng quan trọng là cộng đồng thầu chấp nhận 

quyền của chính phủ giữ lại quyền sở hữu trong những trường hợp đặc 

biệt, không chỉ liên quan đến an ninh quốc gia mà còn vì những dự án lớn 

có nhiều nhà thầu tham gia gồm nhiều thành phần tài sản trí tuệ khác 

nhau, cũng như những mục đích vì lợi ích của Canađa. 

3.4.2. Quản lý tài sản trí tuệ ở các tổ chức nghiên cứu công của 

Đức 

Trong những năm 1990, việc khai thác thương mại nghiên cứu được 

chính phủ tài trợ do các TCNCC thực hiện trở thành trọng tâm của các 

cuộc thảo luận về đổi mới công nghệ. Bắt đầu từ năm 1996 và theo sau 

xu hướng trong ngành công nghiệp, cũng như việc thực hiện thành công 

hệ thống khai thác SHTT trong các trường đại học ở Hoa Kỳ, Chính phủ 

Liên bang Đức đã triển khai hàng loạt các biện pháp nhằm bảo vệ vững 

chắc hơn tri thức được tạo ra bởi các trường đại học và các TCNCC khác 

trong diện nghiên cứu được Chính phủ tài trợ. Các biện pháp bao gồm: 

- Công bố báo cáo so sánh quốc tế về bằng sáng chế và li-xăng của 

các trường đại học ở Đức, Pháp, Thụy Sỹ, Anh và Hoa Kỳ. 

- Năm 1997, đưa chi phí liên quan đến sở hữu trí tuệ vào danh sách 

các chi phí có thể bồi hoàn theo các khế ước và hợp đồng nghiên cứu 

được chính phủ tài trợ. 

- Từ năm 1998, tài trợ cho các bài thuyết trình bên ngoài mà các 

trường đại học thực hiện liên quan đến bảo vệ sở hữu trí tuệ. 

- Năm 1999, việc thực hiện các quy định mới của liên bang về quản 

lý việc khai thác thương mại các kết quả nghiên cứu theo hợp đồng 

nghiên cứu được tài trợ bởi Bộ Nghiên cứu và Giáo dục Liên bang 

(BMBF) (một phiên bản Đức của Luật Bayh-Dole Hoa Kỳ). 
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- Cải cách “Luật Người lao động-Người sử dụng lao động” Đức, 

phần về các sáng chế được thực hiện bởi các khoa của trường đại học 

(gọi là đặc quyền của giáo sư). Sau ngày 7/2/2002, các giáo sư ở các 

trường đại học Đức được yêu cầu phải báo cáo mọi sáng chế cho trường 

đại học. Trường đại học có thể nắm quyền sở hữu đối với sáng chế, có 

nghĩa vụ thực hiện bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. 

- Đầu năm 2002, thực hiện chương trình tài trợ liên bang đối với các 

trường đại học và các TCNCC khác, cho phép họ thuê các dịch vụ ngoài 

trong lĩnh vực thực thi SHTT và li-xăng. Theo chương trình này, Chính 

phủ liên bang đề nghị các TCNCC này hợp tác với các đối tác, các tổ 

chức dịch vụ bên ngoài. 

- Bắt đầu từ năm 2002, hình thành mạng lưới các tổ chức dịch vụ 

ngoài, đào tạo và trao đổi kinh nghiệp tốt nhất. 

Trước khi hệ thống mới được thực hiện, hầu hết tài sản trí tuệ thuộc 

sở hữu của các thành viên cá nhân của các trường đại học Đức hoặc các 

nhà tài trợ công nghiệp. Tuy nhiên, ở các TCNCC, từ năm 1957 và từ khi 

thực hiện Luật Người lao động-Người sử dụng lao động, cấu trúc pháp lý 

liên quan tới sở hữu sáng chế là đồng nhất với cấu trúc pháp lý trong giới 

doanh nghiệp. Nó buộc các nhà phát minh phải “tiết lộ” các sáng chế của 

họ cho người sử dụng lao động (các TCNCC) và trao cho người sử dụng 

lao động quyền về sáng chế. Kết quả là số lượng lớn các TCNCC ngoài 

trường đại học ở Đức đã tạo ra được các dữ liệu về thực hiện SHTT và li-

xăng. 

Các sáng kiến trong lĩnh vực quản lý, bảo hộ và khai thác SHTT, 

hay còn gọi là quản lý tài sản trí tuệ (QLTSTT), đã cho thấy một số thay 

đổi trong chính sách đổi mới nói chung trong nửa sau những năm 1990. 

Cho tới đầu những năm 1990, chính sách đổi mới sáng tạo chủ yếu được 

quan tâm theo cách bảo vệ vị thế quốc gia trong cộng đồng khoa học toàn 

cầu khi đẩy mạnh tương tác với ngành công nghiệp. Sự tương tác này 

định hướng theo xu hướng thị trường những nghiên cứu được chính phủ 

tài trợ. 

Việc quản lý tài sản trí tuệ được quan tâm sau khi Đức nhận thấy 

rằng dù vẫn đứng đầu trong cộng đồng khoa học thế giới, nhưng có vẻ 



139 

như nước này đi sau các nước khác trong việc thương mại hóa các kết 

quả nghiên cứu.  

Quản lý tài sản trí tuệ tại các TCNCC 

Có sự khác biệt lớn giữa các TCNCC và doanh nghiệp về mục đích 

bảo vệ và khai thác thương mại các tài sản trí tuệ được tạo ra từ nghiên 

cứu của mình. Khu vực công nghiệp thường sử dụng quyền sở hữu trí tuệ 

chủ yếu để bảo vệ sản phẩm và quy trình của họ trước khả năng bị sao 

chép bởi các đối thủ cạnh tranh. Chuyển giao li-xăng cho hoặc từ bên thứ 

ba, sử dụng SHTT trong quá trình hợp tác nghiên cứu hoặc cho các công 

ty phái sinh, chỉ là mục tiêu thứ yếu của khu vực công nghiệp.  

Tuy nhiên, các TCNCC nhìn chung bị cấm chủ động tham gia vào 

thị trường thông qua việc sản xuất và bán sản phẩm và quy trình, chủ yếu 

là do quy chế đơn vị công ích phi lợi nhuận của họ. Do vậy, họ sử dụng 

quyền SHTT theo những cách sau: 

- Thu hút đầu tư của bên thứ ba để triển khai thương mại hóa kết quả 

nghiên cứu. 

- Tích cực triển khai phạm vi bao trùm SHTT rộng đối với các 

nghiên cứu của họ nhằm thu hút các đối tác công nghiệp tham gia các dự 

án hợp tác nghiên cứu. 

- Chuyển giao li-xăng SHTT cho các công ty công nghiệp quan tâm. 

- Phát triển các công ty phái sinh để nhận li-xăng hoặc thu lợi từ 

chuyển nhượng tài sản trí tuệ (TSTT). 

- Marketing và thúc đẩy các mối quan hệ, đặc biệt là trong lĩnh vực 

thương hiệu. 

- Lập các chương trình khuyến khích tạo cơ hội tăng thêm thu nhập 

cho các nhà khoa học và nhà nghiên cứu. 

Do đó, các TCNCC tham gia hợp tác nghiên cứu với các đối tác 

công nghiệp cần phải thận trọng trong việc xây dựng các chính sách li-

xăng của họ. Nếu họ không dự trù trước một số lĩnh vực trong danh mục 

SHTT của họ khi chuyển giao li-xăng không độc quyền cho đối tác công 

nghiệp, thì họ có thể khó tìm được một bên thứ ba sử dụng SHTT của họ 

để chuyển giao li-xăng hoặc thành lập công ty phái sinh do không thể 
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trao độc quyền đối với các tài sản trí tuệ. Các TCNCC có thể giải quyết 

vấn đề này bằng cách xây dựng kế hoạch chiến lược cho các chương 

trình nghiên cứu của mình, và điều này có thể tạo ra những thách thức 

nghiêm trọng khi định hướng khám phá khoa học là trọng tâm đối với 

hầu hết các TCNCC. 

Các cách tiếp cận khác nhau về quản lý tài sản trí tuệ của các 

TCNCC 

Ngoài các tổ chức nghiên cứu lớn như Helmholtz, Max Planck và 

Fraunhofer, chỉ có một tỷ lệ nhỏ các TCNCC của Đức tích cực theo đuổi 

các cơ hội quản lý tài sản trí tuệ hiện có. Cho tới nay, phần lớn các 

TCNCC lấy cách tiếp cận mạng lưới, với một tổ chức dịch vụ bên ngoài 

làm việc cho một số TCNCC trong cùng một vùng. Cách tiếp cận này 

được hậu thuẫn bởi chương trình gọi là Tích cực khai thác của Chính phủ 

liên bang năm 2002, cho đến nay đã tạo ra khoảng 20 đơn vị khai thác 

bằng sáng chế chủ yếu phục vụ các trường đại học và các TCNCC nhỏ 

ngoài trường đại học.  

Ngoài ra, bức tranh toàn cảnh các TCNCC ở Đức còn bao gồm 79 

viện nghiên cứu chuyên ngành (viện Leibniz) cũng như các viện thuộc 

các bộ của bang hoặc chính quyền cấp vùng. Phần lớn các viện này ít 

hoặc không có hoạt động SHTT, còn và một số liên kết với các tổ chức 

dịch vụ bên ngoài.  

Hiệp hội Helmholtz 

Trong hệ thống nghiên cứu liên bang Đức, 15 trung tâm nghiên cứu 

công lớn chiếm một vị trí đặc biệt. Chúng được thành lập bởi Chính phủ 

Liên bang vào giữa những năm 1950 và tạo thành năng lực NC&PT 

chính của quốc gia. Năm 1970, một hiệp hội gồm các trung tâm nghiên 

cứu lớn được thành lập; và năm 1995 trở thành Hiệp hội Helmboltz. 

Nhưng vào lúc đó, các viện nghiên cứu này là các tổ chức độc lập về 

pháp lý. Phần lớn các tổ chức này hoạt động theo khuôn khổ pháp lý quỹ, 

các tổ chức khác thì giống như công ty. Năm 2001, các thành viên của 

Hiệp hội Helmboltz đã quyết định đưa tất cả các đơn vị vào thành hội để 

họ có thể hoạt động dưới cùng một tổ chức. Việc tái tổ chức này đã dẫn 

đến tái cấu trúc hệ thống tài chính. Theo đó, hệ thống tài chính mới phân 
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bổ ngân sách theo chủ đề nghiên cứu. Ngân sách NC&PT được phân bổ 

dựa trên các chương trình nghiên cứu dài hạn. 

Về mặt lịch sử, mục đích cơ bản của Helmboltz là thực hiện nghiên 

cứu cơ bản với trang thiết bị được đầu tư lớn. Từ cuối những năm 1970, 

Đức đã có những nỗ lực nhằm cải thiện sự hợp tác khu vực công nghiệp 

để khai thác năng lực nghiên cứu của Hiệp hội Helmboltz.  

Đến giữa những năm 1990, sự hợp tác của các trung tâm của 

Helmboltz với công nghiệp có thể được mô tả dưới đây: 

- Các chương trình hợp tác nghiên cứu và các dự án triển khai; 

- Các hợp đồng triển khai và sản xuất với ngành công nghiệp; 

- Các hợp đồng nghiên cứu từ ngành công nghiệp; 

- Bằng sáng chế, kỹ năng hoặc li-xăng cho ngành công nghiệp liên 

quan đến các kết quả nghiên cứu của Helmboltz ; 

- Sử dụng các phòng thí nghiệm và trang thiết bị chung với ngành 

công nghiệp; 

- Trao đổi nhân viên cũng như đào tạo và huấn luyện. 

Cùng với việc tái tổ chức Helmboltz, hoạt động đăng ký sáng chế và 

quản lý tài sản trí tuệ nói chung đã thay đổi trong thập kỷ qua. Trong 

những năm 1970 và 1980, sở hữu trí tuệ của Helmboltz chủ yếu gắn với 

công nghệ hạt nhân, lĩnh vực mà các trung tâm của Helmboltz hợp tác 

mạnh với ngành công nghiệp. Từ khi định hướng lại, các trung tâm đã 

mở rộng ra các lĩnh vực nghiên cứu mới, như công nghệ môi trường, 

công nghệ sinh học và nghiên cứu vật liệu. Do vậy, các viện ngiên cứu 

của Helmboltz trong những năm 1990 đã có sở hữu trí tuệ trong nhiều 

lĩnh vực. 

Trong các lĩnh vực mới này, các trung tâm của Helmboltz ban đầu 

tập trung vào nghiên cứu cơ bản, do vậy ít có liên hệ với các đối tác công 

nghiệp tiềm năng. Nhiều phát minh mới có thể dẫn tới thành lập được các 

công ty spin-off, nhưng Helmboltz lại rất khó tìm đối tác công nghiệp. 

Một số trung tâm của Helmboltz đã lập các văn phòng để khai thác 

thương mại các bằng sáng chế và chuyển giao li-xăng.  
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Hiệp hội Fraunhofer 

Hiệp hội Fraunhofer (Fraunhofer Society) là tổ chức hàng đầu về 

nghiên cứu và khoa học ứng dụng ở Đức. Nó được thành lập năm 1949 

và hiện có 55 viện. Nó là tổ chức tư nhân phi lợi nhuận vì vậy được 

Chính quyền Liên bang và các bang cung cấp ngân sách cơ bản.  

Hiệp hội Fraunhofer thực hiện nghiên cứu cho ngành công nghiệp, 

trong khuôn khổ các dự án hợp tác công hoặc theo nhiệm vụ trực tiếp. 

Trong những năm gần đây, tới 40% ngân sách của Hiệp hội Fraunhofer 

từ các khách hàng công nghiệp, 30% từ các cơ quan công (gồm cả EU) là 

khoản cấp cho nghiên cứu và hợp đồng nghiên cứu, và gần 35% là từ 

nguồn vốn ngân sách cơ bản. 

Trong số các TCNCC của Đức, Hiệp hội Fraunhofer có tỷ lệ hoạt 

động bằng sáng chế cao nhất tính trên số nhà nghiên cứu làm việc. 

Nhìn chung, sự gia tăng các hoạt động chuyển giao công nghệ ở 

Hiệp hội Fraunhofer đã dẫn tới sự xuất hiện của hoạt động quản lý tài sản 

trí tuệ trong các TCNCC ở Đức. 

Tuy nhiên, khi xem xét sâu hơn thực tiễn hoạt động quản lý tài sản 

trí tuệ của Hiệp hội Fraunhofer thì có thể thấy sự mâu thuẫn nội tại 

dường như làm hạn chế tính hiệu quả của nó. Hầu như không có viện nào 

xây dựng kế hoạch chiến lược về quản lý tài sản trí tuệ. Mô hình cấp vốn 

của Fraunhofer đã dẫn đến sự phụ thuộc nặng nề vào các khoản cấp vốn 

hợp tác và các hợp đồng trực tiếp trong nước, và cả các viện lẫn đơn vị 

quản lý cung cấp cho ngành công nghiệp quyền tiếp cận rẻ các kết quả 

nghiên cứu và quyền sở hữu trí tuệ của Hiệp hội. Một trong những hệ quả 

của thực tế này có thể thấy rõ là chi phí theo đuổi quyền sở hữu trí tuệ 

cũng ngang với thu nhập từ bản quyền. Do đó lợi nhuận của Fraunhofer 

là rất nhỏ. Thực vậy, chỉ có một trong số 54 viện nghiên cứu của 

Fraunhofer là tạo ra được thu nhập gia tăng từ bản quyền; còn lại là thua 

lỗ với các bằng sáng chế của mình, nhưng vẫn phải chấp nhận vì việc này 

là cần thiết nếu họ muốn duy trì sức hút với các đối tác hợp tác trong 

ngành công nghiệp. Điều này không chỉ có tác động bất lợi đối với thu 

nhập từ bản quyền, mà nó còn là vấn đề đối với các công ty mới, luôn 

cần độc quyền đối với tài sản trí tuệ để đảm bảo sự đầu tư của bên thứ ba. 
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Hiệp hội Max-Planck 

Hiệp hội Max Planck, với 81 viện và các cơ quan nghiên cứu khác, 

là một phần của hệ thống các TCNCC được cấp tài chính. Vai trò của nó 

là thực hiện nghiên cứu cơ bản tầm cỡ thế giới. Nó cũng tập trung vào 

các lĩnh vực khoa học đòi hỏi trang thiết bị chuyên ngành quy mô lớn. 

Khoảng 85% ngân sách của Hiệp hội Max Planck được cấp bởi 

chính phủ, một phần nhỏ từ thu nhập có được của Hiệp hội, và 10-15% từ 

vốn dự án nghiên cứu (chủ yếu là dự án nghiên cứu công). 

Các hoạt động nghiên cứu của Hiệp hội Max Planck rất đa dạng, bao 

gồm cả các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và nhân văn. 

Các viện riêng lẻ tập trung vào công nghệ và khoa học tự nhiên, các lĩnh 

vực mà các phát minh và tri thức được tạo ra có thể được cấp bằng sáng 

chế. Về hoạt động sáng chế, Hiệp hội Max Planck thuộc nhóm khiêm tốn 

nhất trong số các TCNCC, do nó không tập trung chính vào khoa học 

ứng dụng và triển khai. Các hoạt động sáng chế chủ yếu tập trung ở 

những lĩnh vực như công nghệ sinh học, dược phẩm, hóa chất hữu cơ, 

thực phẩm và công nghệ đo đạc-thử nghiệm. 

Trách nhiệm khai thác thương mại các bằng sáng chế của Max 

Planck không thuộc các viện mà được trao cho một chi nhánh, Garching 

Innovation GmbH, được thành lập năm 1970. Trong thập kỷ qua, số đơn 

xin cấp bằng sáng chế của Garching vẫn ở mức ổn định, mặc dù có sự gia 

tăng về thu nhập li-xăng và hoạt động lập doanh nghiệp mới. 

Hoạt động quản lý tài sản trí tuệ của Garching Innovation cũng 

giống như một số hoạt động của các trường đại học ở Hoa Kỳ. Các hợp 

đồng trực tiếp của nó với ngành công nghiệp là khá hạn chế, đặc biệt là 

liên quan đến hợp tác nghiên cứu. Do vậy, nó phải phát triển các kinh 

nghiệm quản lý từ sớm để triển khai các phát minh dẫn tới thành lập công 

ty spin-off có thể được đưa ra thị trường toàn cầu mà không cần quan hệ 

kinh doanh. 

Mặc dù Garching Innovation chỉ nhận được khoảng 120 công bố 

sáng chế mỗi năm, nhưng nó lại quản lý một danh mục hơn 650 bằng 

sáng chế đang có hiệu lực bảo hộ, ký kết khoảng 100 thỏa thuận li-xăng 

mỗi năm, và năm 2001 có thu nhập từ bản quyền khoảng 40 triệu Euro. 
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Các quy định quản lý việc khai thác các kết quả nghiên cứu được 

chính phủ liên bang tài trợ tại các TCNCC 

Từ cuối những năm 1950 ở Đức có thông lệ là chính phủ liên bang 

cấp kinh phí cho nghiên cứu dựa trên hợp đồng trực tiếp. Chính sách ban 

đầu liên quan đến các kết quả nghiên cứu là những gì mà người đóng 

thuế phải trả thì tất cả mọi người đều có thể sử dụng nó. Mặc dù các 

TCNCC ở Đức nói chung có quyền đòi sở hữu đối với kết quả nghiên 

cứu của mình được tạo ra trong quá trình nghiên cứu do chính phủ liên 

bang tài trợ, nhưng họ hiếm khi làm điều đó vì họ phải chuyển giao li-

xăng phi độc quyền và đồng sở hữu trí tuệ với chính phủ. 

Từ đầu những năm 1980, các cuộc thảo luận đã diễn ra xoay quanh 

vấn đề là liệu chính sách trên thúc đẩy hiệu quả hay cản trở chuyển giao 

công nghệ. Không chỉ có rất ít hồ sơ xin cấp bằng sáng chế từ kết quả 

nghiên cứu theo hợp đồng được chính phủ tài trợ do các TCNCC thực 

hiện, mà thực thế còn cho thấy trong nhiều trường hợp việc cho phép 

không độc quyền cho khai thác công nghiệp đã cản trở ngành công 

nghiệp triển khai các kết quả nghiên cứu. 

Kết quả của các cuộc thảo luận này (kéo dài hơn một thập kỷ) là 

chính phủ liên bang đã thực hiện các chính sách và thủ tục mới năm 

1998. Các quy định quản lý mới có thể được tóm tắt như sau: 

- Ngay khi xin tài trợ nghiên cứu, các TCNCC phải trình kế hoạch 

khai thác, trong đó họ phải đánh giá được khả năng có thể thương mại 

hóa của kết quả nghiên cứu. Họ cũng phải mô tả quy trình quản lý sẽ áp 

dụng để khai thác thương mại. Đơn xin tài trợ có thể gồm cả các chi phí 

liên quan đến đăng ký sáng chế có thể. 

- Các TCNCC nhận được tài trợ và các hợp đồng nghiên cứu của 

chính phủ có quyền sở hữu tài sản trí tuệ được tạo ra từ các dự án nghiên 

cứu này. 

- Nếu họ không nhận quyền sở hữu (theo Luật người lao động-người 

sử dụng lao động, nếu giữ quyền sở hữu thì họ phải tích cực tiến hành 

đăng ký quyền sở hữu trí tuệ), thì phải thông báo với cơ quan cấp vốn 

trong thời gian nhất định sao cho chính phủ có thể có hành động phù hợp 

để giữ bằng sáng chế nếu muốn. 



145 

- Các TCNCC phải chia sẻ lợi ích của việc khai thác thương mại với 

các nhà phát minh của họ. 

- Chính phủ không tham gia vào chia sẻ thu nhập. 

- Không có hạn chế đặc biệt nào đối với việc chuyển giao li-xăng đối 

với các kết quả nghiên cứu; Tuy nhiên, các TCNCC phải được phép của 

chính phủ nếu họ muốn chuyển giao li-xăng cho các công ty ngoài EU. 

Các quy định mới và quy trình chuyển giao công nghệ trong các 

TCNCC 

 Khi các quy định mới có hiệu lực, các TCNCC phải thay đổi cách 

quản lý của họ để tận dụng các cơ hội mới. Đặc biệt, trong các trường đại 

học, việc quản lý nghiên cứu được chính phủ tài trợ đã được phi tập trung 

hóa. Ở một số trường, cấp quản lý cao nhất không tham gia vào quản lý 

các khoản tài trợ nghiên cứu, mà các khoa và viện đã xin cấp tài trợ. 

Trách nhiệm duy nhất của ban quản trị trường trong quy trình là kiểm tra 

các mẫu hồ sơ ngân sách và ký thông qua.  

Với các TCNCC ngoài đại học thì không như vậy, bởi họ phải duy 

trì nghiêm ngặt chính sách về chuyển giao công nghệ và tuân theo Luật 

người lao động – người sử dụng lao động, và một số cơ quan cố gắng 

triển khai chính sách bằng sáng chế chủ động để bảo vệ các kết quả 

nghiên cứu của họ và sử dụng quyền sở hữu trí tuệ như là một cơ chế 

chuyển giao công nghệ. 

Tuy nhiên, trong tất cả các TCNCC, các quy định mới đã tạo ra nhu 

cầu đối với cách quản lý mới của ban quản trị, trong đó các nhà nghiên 

cứu cần được tư vấn về các quy định mới, cơ chế kế hoạch khai thác mới 

phải được triển khai, đồng thời phải đưa ra các dự báo liên quan đến các 

kết quả nghiên cứu có thể dẫn tới bằng sáng chế.  

Các trường đại học 

Trong các trường đại học, các quy định mới cho tới nay chưa tạo ra 

được những thay đổi lớn trong tiếp cận quản lý. Ban quản trị trường đại 

học thường cho rằng các thủ tục được đòi hỏi trong hồ sơ xin tài trợ liên 

quan đến bảo hộ bằng sáng chế và việc thanh toán các chi phí liên quan 

là phức tạp và rủi ro đối với họ. Đó là lý do khiến lãnh đạo các trường 
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không sẵn sàng thực hiện cách quản lý mới. Nói chung các trường đại 

học đánh giá cao các quy định mới, nhưng họ cũng không thay đổi cách 

quản lý cũng như không tăng số lượng đơn đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ 

cho các kết quả nghiên cứu được chính phủ tài trợ. 

Cách tiếp cận được cả các trường đại học và chính phủ liên bang và 

chính quyền vùng sử dụng đối với quyền sở hữu trí tuệ là một cơ chế cho 

chuyển giao công nghệ nói chung. Mục đích không phải là triển khai các 

chương trình sở hữu trí tuệ và li-xăng riêng ở các trường đại học, mà là 

triển khai cách tiếp cận mạng lưới giữa các trường đại học và các 

TCNCC khác trong vùng, thông qua các công ty dịch vụ bên ngoài được 

tổ chức theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn. Một mặt, điều này 

cho thấy các chương trình li-xăng thành công đòi hỏi khối lượng rất lớn. 

Mặt khác, các tổ chức li-xăng và sở hữu trí tuệ cấp vùng cần có khả năng 

triển khai các hoạt động của họ ở các trường đại học trong vùng, để tận 

dụng các cơ hội phát minh được tiết lộ theo Luật người sử dụng lao 

động-người lao động, tiếp cận các thỏa thuận nghiên cứu hợp tác, duy trì 

việc đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ. 

Các TCNCC ngoài trường đại học 

Hiện trạng đối với các TCNCC ngoài trường đại học không giống 

với các trường đại học, bởi vì đa số họ áp dụng Luật người lao động – 

người sử dụng lao động và tích cực theo đuổi các bằng sáng chế của họ.  

Các quy định quản lý mới là một cơ hội đối với họ mà các lợi ích 

của nó cho tới nay vẫn được khai thác. Yêu cầu về kế hoạch khai thác 

trong đơn xin tài trợ rõ ràng có thể đẩy TCNCC vào thế yếu trong đàm 

phán với các đối tác công nghiệp. Các đối tác công nghiệp tiềm năng 

cũng thu lợi từ các quy định mới liên quan đến sự tham gia của họ vào 

các dự án nghiên cứu được chính phủ tài trợ, mang lại cho họ cơ hội giữ 

sở hữu độc quyền đối với kết quả mà họ đạt được trong dự án. Do thỏa 

thuận hợp tác và kế hoạch khai thác nói chung là những điều kiện tiên 

quyết để được thông qua tài trợ hợp tác có sự tham gia của các TCNCC, 

các đơn vị công nghiệp lớn đặc biệt có xu hướng tăng cường các quy 

định về hợp đồng thường không đem lại cho các TCNCC sự tự do hành 

động đối với việc khai thác thương mại các kết quả nghiên cứu của họ 
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trong tương lai. Vì các TCNCC thường không thể đợi được cho đến khi 

những đàm phán hợp đồng với các đối tác hợp tác công nghiệp có lợi với 

họ, nên họ có xu hướng chấp nhận các điều kiện không thuận lợi để đẩy 

nhanh quá trình tài trợ. 

Điều này cũng ảnh hưởng đến cách hành xử của TCNCC trong việc 

tích cực theo đuổi quyền sở hữu trí tuệ có được từ kết quả nghiên cứu của 

các dự án được chính phủ tài trợ. Nếu ngay từ đầu một dự án nghiên cứu 

được chính phủ liên bang tài trợ, một TCNCC biết rằng bất kỳ quyền sở 

hữu trí tuệ nào được tạo ra đều không chắc có thể chuyển giao li-xăng 

được bởi vì quyền của người sử dụng đã được trao cho các đối tác của dự 

án, thì họ sẽ thận trọng trong các quyết định theo đuổi quyền sở hữu trí 

tuệ của mình, đặc biệt liên quan tới đăng ký quyền sở hữu trí tuệ quốc tế 

với chi phí tốn kém. 

Nói chung, phần lớn các TCNCC đang vật lộn với việc tìm lối đi cho 

mình, đặc biệt là trong hoàn cảnh riêng của mỗi tổ chức và liên kết 

chuyển giao công nghệ hiện có với ngành công nghiệp. 

Các TCNCC Đức nắm quyền quyết định về trao quyền sử dụng 

trong vấn đề sở hữu trí tuệ, chuyển nhượng sở hữu trí tuệ của TCNCC 

cho bên thứ ba, quyền sử dụng với sở hữu trí tuệ trong các dự án hợp tác 

nghiên cứu.  

Một số nhóm lợi ích và những người vận động hành hang đang tìm 

cách cản trở sự thay đổi. Ngành công nghiệp muốn tiếp cận dễ dàng với 

các nhà nghiên cứu, nếu có thể, tiếp cận cả nhân viên chuyển giao công 

nghệ có trình độ, không chấp nhận giá thị trường đối với nghiên cứu và 

quyền sử dụng sở hữu trí tuệ của PRO. Các nhà đầu tư than phiền vì họ 

mất quyền tiếp cận trực tiếp với nhà nghiên cứu và cơ hội mua tài sản trí 

tuệ và bí quyết với giá khá thấp.  

3.4.3. Chính sách chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ của 

Pháp 

Trong vài năm qua, Pháp đã dành ưu tiên nhiều hơn cho đổi mới và 

bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Nghiên cứu công ở Pháp bao gồm một số 

loại hình tổ chức nghiên cứu công: 
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- Các tổ chức khoa học và kỹ thuật công (EPST) như Trung tâm 

nghiên cứu khoa học quốc gia (CNRS), Viện Sức khỏe và nghiên cứu y 

học quốc gia (INSERM), Viện nghiên cứu nông nghiệp quốc gia  (INRA) 

và Viện nghiên cứu thông tin và tự động hóa  (INRIA). 

- Các tổ chức công nghiệp và thương mại công (EPIC) như ủy ban 

năng lượng nguyên tử  (CEA). 

- Các tổ chức khoa học, văn hóa và nghề nghiệp công (ENSCP) bao 

gồm các trường đại học và các trường kỹ thuật công thực hiện nghiên 

cứu (Pháp có hơn 90 trường đại học). 

Bảng 8 cung cấp số lượng đăng ký sáng chế ưu tiên xin cấp ở Pháp 

trong những năm gần đây bởi một số tổ chức KH&KT công và tổ chức 

công nghiệp và thương mại công. 

Bảng 8. Các đăng ký sáng chế ưu tiên xin cấp ở Pháp từ năm 1997-2000 

 1997 1998 1999 2000 

CNRS 106 102 168 161 

INRA 16 21 31 27 

INSERM 61 64 67 79 

CEA 197 208 217 210 

 Nguồn: OST, 2001 

Trong hầu hết các trường hợp, đối với những sáng chế có được từ 

các phòng thí nghiệm chung, các đăng ký sáng chế được xin cấp dưới tên 

của riêng EPST, do đó, các kết quả về đổi mới của các trường đại học 

không được thừa nhận. Trong giai đoạn này, thu nhập từ phí li-xăng sáng 

chế của các tổ chức này đã tăng đáng kể, chẳng hạn như Viện sức khỏe 

và nghiên cứu y học quốc gia (INSERM) tăng 20% và Trung tâm nghiên 

cứu khoa học quốc gia (CNRS) là 100%. Nghiên cứu công ở Pháp cho dù 

đã có nhiều chuyển biến nhưng vẫn còn phải đối mặt với những vấn đề 

lớn sau: 

- Thiếu liên kết với ngành công nghiệp; 

- Thiếu báo cáo tài chính về các TCNCC; 

- Số lượng các đăng ký sáng chế của các TCNCC còn rất thấp. 

Hạn chế này là do cả vấn đề văn hóa và pháp lý. Vấn đề pháp lý liên 

quan đến vị thế của các nhà nghiên cứu đã tách họ khỏi việc phát triển 
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thương mại các sáng chế ở bên ngoài phòng thí nghiệm. Luật năm 1999 

về đổi mới và nghiên cứu đã cải thiện rõ nét tình trạng này. 

Về vấn đề văn hóa, cần có thời gian để thay đổi thái độ của các nhà 

nghiên cứu. Để khuyến khích những thay đổi này, các nhà chức trách 

Pháp đã đưa ra các khuyến nghị hoặc hướng dẫn năm 2001. 

Luật đổi mới và nghiên cứu 

Để giải quyết mối quan hệ lỏng lẻo giữa nghiên cứu công với ngành 

công nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho ứng dụng các kết quả nghiên 

cứu công vào các sản phẩm hoặc dịch vụ công nghiệp, Pháp đã đưa ra 

một Luật mới nhằm khuyến khích thành lập các công ty công nghệ mới 

và chuyển giao cho công nghiệp các nghiên cứu do khu vực công tài trợ.  

Pháp có tiềm lực lớn về khoa học và công nghệ nhưng việc liên kết 

các phát hiện khoa học với các ứng dụng công nghiệp không được như 

các nước công nghiệp hóa khác. Sự thiếu vắng những cộng tác này có thể 

thấy trong các cơ cấu, trong việc khó tạo dựng mối quan hệ hiệu quả giữa 

các tổ chức nghiên cứu và công ty và ít liên hệ giữa các nhà nghiên cứu 

với giới kinh doanh. 

Do đó, mặc dù kinh nghiệm cho thấy sử dụng các kết quả nghiên 

cứu vì mục đích kinh tế là yếu tố quan trọng củng cố động lực của nền 

kinh tế, nhưng số lượng các công ty được thành lập hàng năm sử dụng 

các kết quả nghiên cứu được khu vực công tài trợ vẫn rất thấp. Tuy vậy, 

các công ty này lại có tiềm lực tăng trưởng mạnh nhất. 

Mục đích của Luật đổi mới và nghiên cứu là đảo ngược xu thế đó và 

tạo môi trường pháp lý khuyến khích thành lập các công ty công nghệ 

mới, nhất là với những người trẻ tuổi, có thể là nhà nghiên cứu, sinh viên 

hoặc người lao động. 

Luật đổi mới và nghiên cứu đã tạo sự thay đổi lớn trong bức tranh 

đổi mới và nghiên cứu bằng cách nâng cao tính cơ động của các nhà 

nghiên cứu. Trước đây, nếu họ làm việc ngoài phòng thí nghiệm, họ sẽ 

mất chức danh công chức. Luật mới còn đưa ra những điều khoản khuyến 

khích cộng tác giữa nghiên cứu công và ngành công nghiệp. Các điều 

khoản khác hướng vào cải tiến khung thuế và khung pháp lý đối với các 

công ty đổi mới. 
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Tính cơ động của các nhà nghiên cứu  

Luật mới cho phép các nhà nghiên cứu thành lập công ty để phát 

triển và khai thác các kết quả nghiên cứu của họ trong khi vẫn giữ chức 

danh công chức của họ. Các nhà nghiên cứu, giảng viên nghiên cứu, kỹ 

sư, người trẻ tuổi có bằng tiến sỹ, cán bộ kỹ thuật và cán bộ hành chính 

hiện giờ có thể tham gia thành lập công ty để khai thác nghiên cứu của 

họ. Họ có thể tham gia với tư cách là đối tác hoặc người quản lý công ty 

mới trong một thời gian (tối đa 6 năm), gần hết thời gian này họ có thể 

lựa chọn giữa quay trở lại khu vực công hoặc ở lại công ty. 

Theo Luật nghiên cứu và đổi mới, tổ chức của nhà nghiên cứu có thể 

trả lương cho nhà nghiên cứu trong giai đoạn khởi sự, do đó, các nhà 

nghiên cứu tham gia thành lập công ty không bị bất lợi trong sự  nghiệp 

nghiên cứu của họ. Hợp đồng ký kết qui định mối liên hệ giữa công ty 

với tổ chức nghiên cứu có công trình nghiên cứu được khai thác. 

Đến năm 1999, một nhà nghiên cứu được phép dành khoảng thời 

gian nhất định để hỗ trợ khoa học (hoạt động tư vấn) cho các công ty 

công nghiệp. Luật mới đã mở rộng lựa chọn này cho phép cán bộ nghiên 

cứu cung cấp hỗ trợ khoa học cho một công ty thực hiện hoạt động 

nghiên cứu, trong khi vẫn thuộc biên chế trong khu vực công. Hiện nay, 

một nhà nghiên cứu có thể dành 20% số thời gian của họ cho hoạt động 

tư vấn. 

Tuy nhiên, để thành lập một công ty, cung cấp hoạt động tư vấn cho 

công ty hoặc giữ vai trò là giám đốc công ty, các nhà nghiên cứu cần phải 

được sự chấp thuận của TCNCC liên quan, sau khi có ý kiến của ủy ban 

qui chế hành nghề quốc gia. Sau 3 năm thực hiện, đến năm 2002 đã có 

236 yêu cầu được chấp thuận. Hầu hết các yêu cầu bị từ chối là do các 

yêu cầu của các nhà nghiên cứu được đưa ra sau khi công ty đã thành lập, 

vì theo Luật định, sự chấp thuận cần phải có trước khi thành lập công ty. 

Ngoài ra, Luật quy định một cán bộ nghiên cứu có thể góp vốn cho 

công ty đang phát triển nghiên cứu của người đó. Nhà nghiên cứu này có 

thể nắm giữ 15% vốn của công ty. Bù lại, người đó phải nhất trí không 

tham gia vào bất cứ đàm phán nào giữa tổ chức của cán bộ này và công 

ty. 
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Hợp tác giữa các tổ chức nghiên cứu công với các công ty 

Năm 1999, các nhà chức trách Pháp có quan điểm cho rằng sự cơ 

động của các nhà nghiên cứu là cần thiết nhưng chưa đủ để khuyến khích 

hợp tác giữa nghiên cứu công và ngành công nghiêp, do vậy, 2 điều 

khoản của Luật năm 1999 đã đề cập đến các vườn ươm và các đơn vị 

hoạt động công nghiệp và thương mại (CN&TM). 

Thành lập các vườn ươm doanh nghiệp 

Dường như nhiều dự án giá trị dẫn tới sự thành lập các công ty mới 

như các công ty phái sinh (spin-off) hoặc khởi nghiệp (start-up) và tạo 

việc làm công nghệ cao mới. Tuy vậy, hầu hết các dự án đã thất bại 

không đạt những mục tiêu này vì thiếu tư vấn pháp lý, kỹ thuật và tài 

chính. Vì vậy, Luật năm 1999 cho phép các tổ chức nghiên cứu và giáo 

dục bậc cao thành lập các vườn ươm để cung cấp địa điểm, thiết bị và vật 

liệu cho các công ty còn non trẻ và cho những người muốn thành lập 

công ty. Giải pháp này đặc biệt khuyến khích cán bộ nghiên cứu và sinh 

viên sáng lập các công ty công nghệ cao. 

Đến năm 2002, 31 vườn ươm tại nhiều nơi ở nước Pháp đã chính 

thức được công nhận; kể từ năm 1999, 239 công ty mới được thành lập 

thông qua các vườn ươm này. 

Hơn nữa, Luật năm 1999 còn tiến hành tổ chức cuộc thi quốc gia 

thúc đẩy thành lập các công ty đổi mới, từ vườn ươm hoặc không. Những 

người thắng cuộc được nhận giải thưởng bằng tiền. Qua các cuộc thi này, 

khoảng 500 công ty được thành lập và đã tạo ra khoảng 2.800 việc làm. 

Thành lập các đơn vị hoạt động CN&TM 

Trước năm 1999, hầu hết các tổ chức KH&KT công và tổ chức 

CN&TM công đều có văn phòng CGCN riêng như một bộ phận nội bộ 

hoặc một chi nhánh. Tuy vậy, các trường đại học gần như không có văn 

phòng CGCN hay một đơn vị giống như vậy. Khi soạn thảo Luật năm 

1999, các nhà chức trách Pháp nhấn mạnh các trường đại học rất cần có 

bộ phận này, nghĩa là tìm kiếm nhân lực có trình độ bên ngoài các trường 

đại học khi trường không có. Vấn đề là đảm bảo mức lương hấp dẫn 

nhưng lại không thể nếu nhân lực có trình độ được tuyển dụng là công 

chức. Do vậy, cần phải thiết lập mô hình tuyển dụng cán bộ có trình độ 
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với mức lương ít nhiều tương đương với mức lương họ nhận được trong 

khu vực công. 

Hơn nữa, để có các quyết định nhanh chóng, mô hình tuyển dụng 

cần phải linh hoạt và các qui định về thanh toán công gây khó cho mô 

hình này. Vì thế, Luật năm 1999 đã lập ra các đơn vị hoạt động CN&TM 

để đối phó với những khó khăn này. Theo Luật định, các trường đại học 

và cơ quan được phép thành lập đơn vị hoạt động CN&TM để quản lý 

các hợp đồng nghiên cứu với các công ty hoặc với các cơ quan thuộc khu 

vực công. Đơn vị hoạt động CN&TM thực hiện các hoạt động như quản 

lý sáng chế, cung cấp dịch vụ cũng như các hoạt động xuất bản. Các qui 

định về ngân sách và thanh toán linh hoạt hơn được áp dụng cho phép 

thực hiện các hoạt động này theo phương thức doanh nghiệp và tuyển 

dụng nhân sự. 

Các đơn vị hoạt động CN&TM thử nghiệm được nhà nước tài trợ 

với tổng số tiền trợ cấp là 1,6 triệu euro năm 2002. 

Khung tài chính cho các công ty đổi mới 

Tự do hóa kế hoạch bảo lãnh cổ phần của người sáng lập công ty  

Luật mở rộng tự do hóa kế hoạch bảo lãnh cổ phần của người sáng 

lập công ty (BSPCE) cho tất cả các công ty mới và mở rộng. Kế hoạch 

này, cho phép mua cổ phần trong một công ty với giá niêm yết trước, chỉ 

hạn chế trong các công ty được thành lập dưới 15 năm. Luật này giảm 

phần vốn của công ty do các cá nhân phải có từ 75% xuống 25% khi có 

giấy bảo lãnh. Luật cũng mở rộng lợi ích của BSPCE cho các công ty 

đăng ký trên thị trường mới. 

Tự do hóa kế hoạch quĩ đầu tư đổi mới  

Các quĩ đầu tư đổi mới (FCPI) được phép đầu tư vào tất cả các công 

ty đổi mới. Các quĩ này, thu hút tiền tiết kiệm cá nhân cho các công ty 

đổi mới bằng các khuyến khích thuế, có thể đầu tư vào bất cứ công ty nào 

được Cơ quan đổi mới của Pháp (ANVAR) chấp thuận, với điều kiện là 

công ty mới không có quá 50% phần được sở hữu bởi công ty hiện có. 

Để các tín dụng thuế nghiên cứu có giá trị hơn 

Cuối cùng, các điều khoản của Luật năm 1999 về các tín dụng thuế 
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nghiên cứu (CIR) thúc đẩy tuyển dụng cán bộ nghiên cứu. Tỷ lệ phí hoạt 

động đưa ra dựa vào quĩ lương, đã tăng 100% với các công ty sử dụng 

cán bộ trẻ có bằng tiến sĩ. Điều khoản này cho phép các công ty hợp tác 

với nhân lực trình độ cao có khả năng mang lại cho các công ty những 

tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực cụ thể. Điều này bổ sung cho việc thông 

qua các tín dụng thuế nghiên cứu trong Luật ngân sách năm 1999 để 

khuyến khích các công ty đổi mới (đặc biệt thông qua việc hoàn trả trực 

tiếp tín dụng thuế). Tín dụng thuế nghiên cứu không giới hạn ở các công 

ty nhỏ, mà cả các công ty qui mô vừa có thu nhập gần 40 triệu euro cũng 

tận dụng giải pháp này. Năm 2000, tín dụng thuế nghiên cứu tăng lên đến 

529 triệu euro và 344 công ty có liên quan công bố tổng chi tiêu cho 

nghiên cứu là 10,25 tỷ euro. 

Khung pháp lý cho các công ty đổi mới 

Mở rộng phạm vi kế hoạch công ty cổ phần rút gọn 

Tình hình của các công ty trách nhiệm hữu hạn không phù hợp với 

các yêu cầu của các công ty non trẻ có tiềm năng tăng trưởng cao nhưng 

có hả năng rủi ro. Công ty cổ phần rút gọn (SAS) được mở rộng để tất cả 

các công ty đổi mới có thể hưởng lợi từ công ty này. Sự phối hợp này tạo 

tính linh hoạt ở mức cao:  

- Quyền tự do hợp đồng lớn hơn phù hợp với sự mở rộng nhanh của 

các công ty đổi mới cho phép thay đổi nhanh cơ cấu vốn và mối quan hệ 

giữa các cổ đông. 

- Khả năng phát hành các cổ phiếu có quyền biểu quyết ưu tiên cho 

phép những người sáng lập nắm giữ quyền kiểm soát công ty mà không 

hạn chế tiếp cận vốn mới. 

- Giảm thủ tục giấy tờ cho các công ty có nguồn lực hành chính eo 

hẹp và cần đưa ra các quyết định nhanh chóng.   

- Khả năng thành lập công ty với một đối tác duy nhất. 

Các khuyến nghị thông qua Hiến chương về quyền sở hữu trí tuệ 

Ngay sau khi thực hiện Luật năm 1999, các nhà chức trách Pháp 

nhận thấy cần phải chú ý đến các TCNCC, đặc biệt là các trường đại học, 

về bảo vệ và khai thác các kết quả nghiên cứu của họ. Chủ yếu do văn 
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hóa, các nhà nghiên cứu chưa quen với các vấn đề về quyền sở hữu trí 

tuệ, do vậy một số kết quả nghiên cứu của họ không được bảo vệ đã bị 

đối tác công nghiệp phát triển và khai thác. 

Vì vậy, Bộ Nghiên cứu phối hợp với các TCNCC và ngành công 

nghiệp đã soạn thảo các khuyến nghị hoặc hướng dẫn liên quan đến bảo 

vệ các kết quả và hợp tác với các công ty công nghiệp. 

Thực tế, ngày càng có nhiều trường đại học, tổ chức KH&KT công 

và tổ chức CN&TM công đang tiến hành thông qua một hiến chương dựa 

trên các khuyến nghị giải quyết 6 vấn đề liên quan đến tình hình nội bộ 

và các mối quan hệ hợp tác bên ngoài, cả với ngành công nghiệp. 

Hiến chương này là một phần của chính sách tối đa tác động kinh tế-

xã hội của các kết quả nghiên cứu có được từ các TCNCC để tạo việc 

làm và thúc đẩy thành lập các công ty mới và đáp ứng các nhu cầu của xã 

hội. Bởi vậy, Bộ Nghiên cứu đã ra thông điệp cùng với các khuyến nghị 

nhấn mạnh rằng các kết quả nghiên cứu cần được khai thác cùng với các 

công ty trong một môi trường chuyên nghiệp và đáng tin cậy. 

 Các khuyến nghị này nhấn mạnh đến những khả năng khác nhau để 

bảo vệ và khai thác các kết quả của riêng TCNCC hoặc hợp tác với các 

đối tác công hoặc tư bao gồm các đối tác công nghiệp. Theo bản chất của 

các kết quả nghiên cứu, có các ý nghĩa khác nhau như sau: 

- Quyền sở hữu công nghiệp có thể được bảo vệ bằng cách xin cấp 

đăng ký hoặc bằng bảo mật. Tùy thuộc vào lĩnh vực, việc cấp sáng chế 

liên quan đến hệ thống sáng chế, hệ thống giấy chứng nhận về sự đa dạng 

của thực vật hoặc bảo vệ các sản phẩm chất bán dẫn. Bí quyết sản xuất 

cần được bảo vệ thông qua một thỏa ước bí mật. 

- Bảo vệ quyền sở hữu văn học và mỹ thuật cho phần mềm và cơ sở 

dữ liệu cụ thể. Tham khảo đặc biệt được tiến hành để khai thác phần 

mềm thông qua giấy phép đại chúng; các cơ quan quyết định phương 

pháp bảo vệ và khai thác. 

- Thu thập các mẫu sinh học nằm trong phạm vi bảo vệ các cơ sở dữ 

liệu nêu trên. 

- Vật chất sống cấu thành một lĩnh vực đặc thù do sự phát triển 
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nhanh ở tầm quốc tế trong qui định liên quan (bao gồm Chỉ thị châu Âu 

98/44). Sửa đổi các luật về đạo đức sinh học ở Pháp sẽ giải quyết được 

vấn đề này. 

Theo các khuyến nghị, quyền sở hữu hoặc sở hữu chung các kết quả 

nghiên cứu sẽ: khuyến khích việc theo đuổi và bộc lộ các sáng chế; cho 

phép cơ quan hoặc giành các quyền khai thác, hoặc cộng tác với các đối 

tác công nghiệp khác.  

Các nguyên tắc về quyền sở hữu các kết quả nghiên cứu hợp tác 

Để thúc đẩy mối liên kết chặt chẽ hơn giữa các TCNCC và ngành 

công nghiệp, một số khuyến nghị được đưa ra để các TCNCC nhận thức 

tầm quan trọng của vấn đề này, gồm: 

- Sở hữu hoặc ít ra là đồng sở hữu được khuyến nghị rõ ràng. Một 

thỏa thuận về quyền sở hữu chung cần được 2 bên ký kết. 

- Có thể phân biệt giữa quyền sở hữu với khai thác thương mại sáng 

chế. Đối tác công nghiệp có thể sở hữu hoàn toàn, nếu sáng chế chỉ liên 

quan đến lĩnh vực rất đặc thù của đối tác. Tuy nhiên, trong trường hợp 

này, việc đền bù tài chính ngoài chi phí nghiên cứu cần được thương 

lượng. 

- Khi áp dụng các nguyên tắc này, cần tính đến: những đóng góp của 

mỗi bên; cách thích hợp nhất để khai thác các kết quả nghiên cứu; một 

loạt các tình huống phải đối phó; cần hoàn tất thỏa thuận trong một thời 

gian hợp lý (phân biệt rõ giữa khai thác thương mại giá trị cao với các 

sáng chế thông thường, để giảm thời gian thương lượng). 

- Trong trường hợp của các thỏa thuận về sở hữu trí tuệ chung liên 

quan đến một số cơ quan, chỉ một cơ quan tiếp xúc với đối tác công 

nghiệp và chịu trách nhiệm thực hiện thỏa thuận.  

Chú trọng bảo vệ thỏa đáng các kết quả nghiên cứu 

Các nhà nghiên cứu theo nghĩa rộng cần phải nhận thức rõ hơn các 

vấn đề về sở hữu trí tuệ để không để lộ các kết quả của họ một cách 

không phù hợp. Các nhà nghiên cứu cũng cần nhận thức được rằng, họ 

không phải là người sở hữu các kết quả nghiên cứu mà là cơ quan họ, 

mặc dù họ có quyền được nêu tên trong các sáng chế. Người đứng đầu cơ 
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quan chịu trách nhiệm xin cấp đăng ký sáng chế. Kết quả là, nhà nghiên 

cứu đó được thông báo là họ không được quyền: quyết định xin cấp đăng 

ký sáng chế cho các phát minh của họ; cho phép đối tác công nghiệp xin 

cấp các đăng ký sáng chế; cản trở hoạt động xin cấp đăng ký sáng chế 

hoặc cấp giấy chứng nhận về sự đa dạng thực vật của cơ quan của họ 

bằng tiết lộ không phù hợp. 

Đăng ký sáng chế bản thân nó không phải là một mục tiêu, mà chỉ là 

bước đầu trước khi thương mại các kết quả nghiên cứu. Nó được khẳng 

định chỉ khi có mặt trên thị trường, có thể là trung hạn. Do đó, các sáng 

chế sẽ bị từ bỏ nếu không được khai thác trong thời gian hợp lý. 

Cơ cấu các dịch vụ thương mại 

Vấn đề cốt lõi là tạo ra các dịch vụ thương mại trong các cơ quan 

công. Luật đổi mới và nghiên cứu khuyến khích đưa ra các dịch vụ như 

vậy, có thể thông qua thành lập đơn vị hoạt động CN&TM, trong đó cán 

bộ cần phải có phẩm chất phù hợp và được đào tạo về soạn hợp đồng. 

Theo kinh nghiệm thực tiễn, các yếu tố cần có là kiến thức sâu về các vấn 

đề sở hữu trí tuệ và kinh nghiệm về kiện tụng. 

Các thoả thuận và li-xăng cần được thảo luận có sự phối hợp chặt 

chẽ với luật sư, các chuyên gia về sở hữu trí tuệ và kỹ thuật và các 

chuyên gia uy tín trong ngành công nghiệp. 

Các cơ chế cụ thể cần có để thúc đẩy liên kết giữa các dịch vụ và 

phòng thí nghiệm, ví dụ như nhân lực liên kết. 

Các vấn đề pháp lý khác 

Quyền sở hữu sáng chế liên quan đến các nhà sáng chế được hưởng 

lương, đặc biệt trong khu vực công. 

Quyền đứng tên 

Quyền đứng tên được xác định rõ theo Bộ luật Sở hữu trí tuệ Pháp 

(CPI). Điều L.611-6 nêu rõ: “Quyền sở hữu công nghiệp căn cứ theo 

Điều L.611-1 sẽ thuộc về nhà sáng chế hoặc người kế thừa”. 

Việc xử lý cụ thể dành cho các nhà sáng chế hưởng lương từ một 

người sử dụng lao động. Luật sở hữu trí tuệ có sự phân biệt giữa các tình 

huống khác nhau được tóm tắt trong Bảng 9 và được áp dụng cho các nhà 
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sáng chế ở cả khu vực công và tư. 

Bảng 9. Các nguồn phát minh và quyền đứng tên 

Các phát minh được thực hiện bởi một cá nhân Quyền đứng tên 

a) Trong khi thực hiện hợp đồng lao động để tiến 

hành nghiên cứu theo các chức năng hiệu quả 

của người đó hoặc các nghiên cứu được giao rõ 

ràng cho người đó. 

b) Mặc dù các điều kiện a) không được thực hiện 

trọn vẹn, nhưng phát minh thuộc lĩnh vực hoạt 

động của người sử dụng lao động hoặc sử dụng 

tri thức hoặc các phương tiện của người sử dụng 

lao động 

c) Những trường hợp khác 

Người sử dụng lao động 

có toàn quyền đứng tên 

 

 

Người lao động có quyền 

với tên, nhưng người sử 

dụng lao động được quyền 

sở hữu gán cho họ. 

Người lao động 

 

Trong mọi trường hợp, người lao động cần thông báo cho người sử 

dụng lao động về sáng chế. Người sử dụng lao động phân loại phát minh 

đề xuất theo nhóm a), b) hoặc c). Nếu không thống nhất, Ủy ban quốc gia 

về các sáng chế của người làm công ăn lương (CNIS) sẽ can thiệp. 

Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh với TCNCC, trong đó các nhà sáng chế 

không chỉ có nhà nghiên cứu mà còn cả thực tập sinh, sinh viên hoặc 

nghiên cứu sinh. Khi các sinh viên, thực tập sinh hoặc nghiên cứu sinh 

nhận được sự bù đắp tài chính (lương hoặc thứ gì đó tương tự), họ được 

xem là những người làm công, do vậy, các sáng chế của họ nếu được 

công nhận theo trường hợp a) sẽ thuộc sở hữu của TCNCC tuyển dụng 

họ. Tình huống này phức tạp hơn nhiều khi những người đó không được 

trả lương. Trong trường hợp đó, đăng ký sáng chế sẽ được xin theo tên 

của thực tập sinh, sinh viên hoặc nghiên cứu sinh, khi chỉ mình họ thực 

hiện nghiên cứu hoặc cùng với bất cứ nhà nghiên cứu nào từ TCNCC có 

liên quan.  

Đồng sở hữu (sở hữu chung) 

Thông thường, một sáng chế được tạo ra bởi một số nhà sáng chế từ 

các TCNCC khác nhau (hoặc kết hợp giữa TCNCC và ngành công 

nghiệp). Trong trường hợp này, đăng ký sáng chế được cấp dưới tên của 

những người sử dụng lao động khác nhau, dẫn đến tên sở hữu chung.  

Các khuyến nghị nêu trên ủng hộ phương thức này, miễn là thỏa 
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thuận về quyền sở hữu chung được ký kết sớm nhất có thể, như cùng thời 

điểm với thỏa thuận NC&PT. Thỏa thuận này sẽ bao gồm nhiều điều 

khoản trong đó có các điều khoản liên quan đến các quyết định xin cấp 

đăng ký sáng chế hoặc bất cứ tên sở hữu trí tuệ nào khác, mở rộng xin 

cấp ưu tiên ở nước ngoài, cấp phép tên cùng với tuyên bố rõ ràng về 

người chịu chi phí cho các hoạt động khác nhau này. 

Các khuyến khích tài chính cho các nhà sáng chế ở khu vực công 

Bộ luật Sở hữu trí tuệ Pháp quy định phụ cấp tiền lương dành cho 

các nhà sáng chế được quyền hưởng lợi trong trường hợp a) (xem Bảng 

9). Điều khoản này chỉ áp dụng cho các nhà sáng chế trong khu vực công 

mà phụ cấp tiền lương của họ thường rất hạn hẹp. Trong trường hợp 

xung đột, các vụ kiện có thể được đưa ra trước Ủy ban quốc gia về các 

sáng chế của người làm công ăn lương. 

Nghị định 2001-40 về phụ cấp tiền lương cho các nhà sáng chế nêu 

rõ phụ cấp tiền lương chiếm 50% khoản thu thực tế mà tổ chức nhận 

được đến một mức nhất định (khoảng 60.000 euro mỗi năm) và 25% của 

phần thu nhập cao hơn. Theo Nghị định số 2001-41, một khoản tiền 

tương tự, theo phần trăm hay cố định, được dành cho những người tham 

gia tạo ra phần mềm, giống cây trồng và bí quyết sản xuất.  

Tóm lại, Luật năm 1999 về đổi mới và nghiên cứu, sau đó là các 

khuyến nghị năm 2001, đã gửi một thông điệp rõ ràng đến các TCNCC 

về tăng cường bảo vệ và khai thác các kết quả nghiên cứu công. Đương 

nhiên, các TCNCC cần tham gia vào nhiệm vụ hoàn toàn mới so với một 

số nhiệm vụ mà họ đảm nhiệm. Tuy nhiên, những nỗ lực này không chỉ 

của riêng các TCNCC mà cả ngành công nghiệp. Do đó, ngày 

11/12/2002, Nicole Fontaine phụ trách ngành công nghiệp và Claudie 

Haigneré phụ trách nghiên cứu và các công nghệ mới, đã thông báo các 

giải pháp mới kết hợp ưu tiên cho đổi mới và một luật mới về đổi mới 

được soạn thảo đầu năm 2003. Trong số những giải pháp này có các giải 

pháp như: 

- Tư cách pháp nhân mới cho các thiên sứ kinh doanh. 

- Theo một số qui định, các công ty đổi mới gần đây được giảm 

thuế. 
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- Các đầu tư cho NC&PT được giảm thuế; tín dụng thuế nghiên cứu 

cần được điều chỉnh. 

- Các giải pháp thúc đẩy hợp tác giữa các nhà nghiên cứu và ngành 

công nghiệp, đền đáp nỗ lực của các nhà nghiên cứu dành cho đổi mới và 

khuyến khích các nhà nghiên cứu xin cấp đăng ký sáng chế nhiều hơn. 

- Các giải pháp thu hút sinh viên đến với khoa học và đổi mới. 

 

3.4.4. Liên bang Nga - Bảo hộ và thương mại hóa tài sản trí tuệ 

của tổ chức nghiên cứu công 

Khung pháp lý cho bảo vệ và sử dụng sở hữu trí tuệ tại Liên Xô 

Những đặc trưng chung của hệ thống đổi mới của Liên Xô  

Hệ thống đổi mới của Liên Xô là điển hình của một nền kinh tế kế 

hoạch xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế này dựa trên một hệ thống quản lý 

hoạt động kinh tế theo mệnh lệnh bao gồm các viện nghiên cứu và các 

doanh nghiệp công nghiệp. Nền tảng của hệ thống là quyền độc quyền 

quốc gia về quyền sở hữu, sử dụng và chuyển giao các quyền kinh tế, 

thông tin và kết quả của hoạt động khoa học và công nghệ và quyền sở 

hữu trí tuệ của những cơ quan này. Quản lý nhà nước tập trung hóa chặt 

chẽ hoạt động sáng tạo và chuyển giao các kết quả NC&PT cũng như tài 

sản trí tuệ đã triệt tiêu sự phát triển các quan hệ thị trường của các doanh 

nghiệp đổi mới, làm giảm đáng kể mối quan tâm của họ vào nghiên cứu 

cạnh tranh và sử dụng chúng trong công nghiệp, đồng thời đi ngược với 

sự phát triển hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ. 

Thực tế là Liên Xô đã có nhiều thành tựu khoa học xuất sắc, góp 

phần mở đường cho các lĩnh vực phát triển công nghệ mới. Tuy nhiên, 

những thành tựu khoa học và công nghệ đơn lẻ của các tổ chức nghiên 

cứu Liên Xô đã thất bại trong việc nâng cao trình độ công nghệ của 

ngành công nghiệp nói chung và thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu và 

công nghiệp. 

Kết quả là, giá trị thương mại của một phần lớn tiềm lực khoa học 

của đất nước đã bị mất đi, và trình độ kỹ thuật của các tổ hợp công 

nghiệp của đất nước nói chung đã thua kém các tập đoàn ở các nước công 
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nghiệp phát triển.  

Khung pháp lý cho bằng sáng chế và chuyển giao li-xăng của các tổ 

chức nghiên cứu công ở Liên Xô 

Hoạt động đăng ký sáng chế và chuyển giao li-xăng của các TCNCC 

ở Liên Xô phản ánh quan điểm của Liên Xô về hệ thống đổi mới, không 

có một khung pháp lý nào theo đúng nghĩa thông thường của thuật ngữ 

này. Liên Xô không có đạo luật riêng quy định hoạt động đăng ký sáng 

chế và chuyển giao li-xăng, mà chỉ có những quy định và hướng dẫn 

chuyên biệt được công bố bởi các cơ quan nhà nước nắm quyền hành 

pháp. 

Các tổ chức nghiên cứu và các nhà khoa học Liên Xô không có 

quyền sở hữu những kết quả nghiên cứu của họ và vì vậy họ không tìm 

cách khai thác thương mại chúng cả ở trong nước hay nước ngoài. 

Các kết quả nghiên cứu khoa học, bao gồm cả các kết quả có thể bảo 

hộ, chỉ có thể được chuyển giao miễn phí trong nước và trong khuôn khổ 

của Hội đồng Tương trợ Kinh tế (CMEA). Hình thức chuyển giao thương 

mại chỉ được sử dụng trong những mối quan hệ với các nước công 

nghiệp phát triển không phải là thành viên của CMEA. Tuy nhiên, những 

tổ chức nghiên cứu và các nhà khoa học không có quyền sở hữu trí tuệ, 

do vậy không thể chuyển giao li-xăng đối với các kết quả khoa học và 

công nghệ của họ. Những chức năng này được thực hiện bởi một tổ chức 

nhà nước (Licensintorg) được thành lập nhằm bảo vệ quyền lợi của Liên 

Xô trong các vấn đề liên quan đến hoạt động chuyển giao li-xăng. 

Licensintorg có độc quyền, được nhà nước ban cho, thực hiện các thỏa 

thuận li-xăng để chuyển giao quyền sử dụng những phát minh và bí quyết 

của Liên Xô cho các công ty nước ngoài. Mặc dù các tổ chức và các tác 

giả của những phát minh đó không tham gia vào quá trình chuyển giao li-

xăng, nhưng đôi khi họ cũng tham gia vào các cuộc đàm phán với những 

đối tác mua li-xăng tiềm năng, tuy nhiên chỉ giới hạn trong phạm vi kỹ 

thuật. Ý kiến của họ về các điều kiện thương mại của thỏa thuận li-xăng 

thường không được quan tâm. Khi Licensintorg ký kết một thỏa thuận li-

xăng, tổ chức phát triển công nghệ được cấp phép có thể nhận được một 

khoản thanh toán, không vượt quá 30% giá trị của hợp đồng li-xăng. 
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Khoản thanh toán này chỉ có thể được sử dụng theo quy định của nhà 

nước. Trong số tiền này, doanh nghiệp có nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả 

sáng chế và những cộng sự đã giúp đỡ trong quá trình sáng tạo và thực 

hiện những sáng chế đó (ví dụ những nhân viên tham gia vào quá trình 

chuẩn bị cho việc ứng dụng bằng sáng chế, những người làm công tác 

chuẩn bị các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, phiên dịch viên, v.v.). Số tiền 

thù lao thường không lớn và được giới hạn trong một mức tối đa cho 

phép. 

Chính sách bảo vệ pháp lý cho các kết quả khoa học và công nghệ 

của các tổ chức của Liên Xô ở nước ngoài cũng tương tự như vậy. Theo 

quy định của nhà nước, Phòng Thương mại và Công nghiệp trao độc 

quyền về cấp bằng sáng chế đối với những phát minh của Liên Xô ở 

nước ngoài cho một bộ phận của nó gọi là "Soyuzpatent". Quyết định 

đăng ký sáng chế nước ngoài kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ 

của Liên Xô được thực hiện bởi các cơ quan nhà nước nắm quyền hành 

pháp với nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước. Cơ quan này xem xét 

các giá trị khoa học của phát minh, tầm quan trọng kỹ thuật của nó và 

bảo vệ uy tín khoa học của quốc gia. Tiêu chí kinh tế, đặc biệt là tiềm 

năng thương mại của sáng chế, về cơ bản không ảnh hưởng lớn đến 

những quyết định đăng ký sáng chế ở nước ngoài. 

Mặc dù có sự tập trung cao và độc quyền về việc hoạt động sáng chế 

về chuyển giao li-xăng cho những sáng chế của Liên Xô ở nước ngoài, 

chính phủ Liên Xô dành sự quan tâm đặc biệt đối với việc tổ chức các 

hoạt động phát minh, bằng sáng chế và chuyển giao li-xăng ở các tổ chức 

nghiên cứu nhà nước. Ví dụ, một cuộc khảo sát về việc cấp bằng sáng 

chế và chuyển giao li-xăng của các TCNCC, được thực hiện bởi nhóm 

công tác trong lĩnh vực chính sách công nghệ và đổi mới, đã cho thấy hầu 

hết các bộ phận sáng chế (tương tự như các văn phòng chuyển giao công 

nghệ) đã được thành lập giữa những năm 1971 và 1980. 

Điều này là do trong thực tế, nhà nước đã thực hiện nhiều biện pháp 

đặc biệt liên quan đến phát minh và cấp ngân sách nhà nước của các đơn 

vị chịu trách nhiệm về hoạt động sáng chế và chuyển giao li-xăng tại các 

tổ chức nghiên cứu Liên Xô. Một tác nhân kích thích nữa để thành lập 
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các đơn vị sáng chế trong giai đoạn này là việc áp dụng các tiêu chuẩn 

của nhà nước và tiêu chuẩn ngành, trong đó quy định thực hiện xem xét 

sáng chế ở các giai đoạn khác nhau của chu kỳ đổi mới, phát hiện các 

nguồn SHTT tiềm năng, đăng ký xin cấp bằng sáng chế trong nước v.v.,  

với sự giám sát chặt chẽ của nhà nước. 

Quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ trong giai đoạn chuyển đổi 

Việc tái cơ cấu nền kinh tế và xã hội, bắt đầu từ giữa những năm 

1980, đã kèm theo sự phát triển nhanh chóng các quan hệ thị trường. 

Điều này đòi hỏi những thay đổi đáng kể trong luật pháp của Liên Xô, 

trong đó có quyền sở hữu trí tuệ. 

Vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, Liên Xô đã 

thông qua pháp luật và các quy định riêng trong các lĩnh vực sở hữu trí 

tuệ, thuế, chính sách đầu tư, hạn chế hoạt động độc quyền, kích thích 

cạnh tranh và các quan hệ kinh tế đối ngoại, khác biệt rõ rệt so với pháp 

luật Xô Viết trước đó. 

Luật Phát minh năm 1991 của Liên Xô thực sự mang tính cách 

mạng. Sau gần 70 năm, nhà nước đã từ bỏ chứng nhận quyền tác giả và 

quyền độc quyền đối với tất cả các phát minh được tạo ra bởi các tổ chức 

nhà nước để theo hướng ủng hộ hình thức bảo vệ sáng chế của hoạt động 

trí tuệ, trao cho tác giả của sáng chế độc quyền sở hữu, sử dụng và hoặc 

hủy bỏ. Việc nhượng quyền cho người thứ ba, kể cả người nước ngoài 

cũng không bị hạn chế.  

Không có những hạn chế nặng nề trong quyền của tác giả những 

sáng chế (nhân viên) đối với những “phát minh của nhân viên” được tạo 

ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hoặc dựa trên công việc do người 

sử dụng lao động giao cho. Ngoại lệ duy nhất sự tự nguyện từ chối của 

nhân viên đối với quyền sở hữu sáng chế của họ bằng thỏa thuận với 

người sử dụng lao động, xác định quyền hạn và nghĩa vụ của các bên, 

bao gồm cả những điều khoản liên quan đến việc chuyển giao quyền sử 

dụng sáng chế cho người thứ ba. Số liệu chính thức cho thấy rằng thực tế 

này hiếm khi xảy ra, do vậy, những người sử dụng lao động, cụ thể là các 

TCNCC, chỉ có quyền sử dụng "phát minh của nhân viên", được tạo ra và 

được cấp bằng sáng chế bằng nguồn ngân sách nhà nước trong hoạt động 
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sản xuất của mình. Do hầu hết TCNCC không có năng lực sản xuất, nên 

điều này ít được sử dụng. Do đó, họ không thể thu được lợi nhuận thương 

mại từ tài sản trí tuệ được tạo ra bởi các nhân viên có sử dụng ngân sách 

của nhà nước trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

Rõ ràng, việc tự động cấp độc quyền "tài sản trí tuệ của người lao 

động" cho các tác giả, tức là những nhân viên của các TCNCC, đã không 

kích thích hoạt động đổi mới của các tổ chức. Nó dẫn đến trào lưu hợp 

tác khoa học và công nghệ quốc tế, làm gia tăng đáng kể nguy cơ rò rỉ 

công nghệ một cách mất kiểm soát, kể cả công nghệ quân sự, và khiến 

cho các doanh nghiệp từ chối bảo hộ sáng chế các kết quả hoạt động 

khoa học và công nghệ. 

Trong giai đoạn này đã có một sự giảm sút đáng kể trong hoạt động 

sáng chế của các TCNCC, kèm theo đó là việc giải tán những bộ phận 

sáng chế của các tổ chức công. Sự chuyển đổi sang các phương pháp 

quản lý kinh tế mới diễn ra cùng lúc với sự sụt giảm mạnh mẽ nguồn tài 

chính nhà nước trong NC&PT khiến cho tình hình càng trở nên trầm 

trọng. Tuy số lượng các thỏa thuận li-xăng quốc tế có sự gia tăng rõ rệt, 

nhưng các khoản thanh toán li-xăng lại giảm. 

Đây là một giai đoạn khó khăn đối với các nhà khoa học và nhà phát 

minh Xô Viết. Do thiếu kiến thức, kinh nghiệm và hỗ trợ  tài chính và 

pháp lý cần thiết, họ hầu như không thể sử dụng quyền hợp pháp của họ 

đối với các tài sản trí tuệ của mình. Hơn nữa, những nỗ lực của họ tự 

thâm nhập vào thị trường công nghệ thế giới đã bị cả các công ty nước 

ngoài lẫn tổ chức trong nước nhìn nhận với con mắt tiêu cực. Các công ty 

nước ngoài thì không sẵn sàng bỏ thời gian và tiền bạc để có một tài sản 

trí tuệ rõ ràng đang bị ràng buộc với các quyền lợi của bên thứ ba (là 

chính Liên Xô), còn các tổ chức của họ thì cảm thấy rằng các cá nhân cố 

gắng tìm cách ứng dụng các phát minh đã bán phá giá tài sản khoa học 

được tạo nên bởi công sức của một đội ngũ tri thức lớn trong một thời 

gian dài, và tiết lộ những thông tin bí mật có giá trị thương mại cao. 

Một nghịch lý phát sinh là các tài sản trí tuệ có giá trị tiềm năng cao 

của các doanh nghiệp nghiên cứu Xô Viết đã không thu được lợi ích 

thương mại và không được ngành công nghiệp trong và ngoài nước quan 
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tâm do sự thiếu rõ ràng trong pháp luật liên quan đến sở hữu và chuyển 

nhượng của nó. 

Vào đầu những năm 1990, rõ ràng chính sách SHTT cần được sửa 

đổi nhằm tăng cường vai trò của các tổ chức về quyền sở hữu và sử dụng 

tài sản trí tuệ và loại bỏ các mâu thuẫn trong pháp luật được thông qua 

trước đó. Sự tan rã của Liên Xô vào tháng 12 năm 1991 khiến cho quá 

trình này diễn ra nhanh chóng. 

Hệ thống pháp lý của Liên bang Nga liên quan đến đổi mới 

Vào cuối năm 1992, một loạt các quy định pháp luật về sở hữu trí 

tuệ đã được Liên bang Nga thông qua. Các điều khoản của các luật này 

đã được điều chỉnh phù hợp với các tiêu chuẩn đã được quy định trong 

TRIPS và hài hòa với các chuẩn mực của hầu hết các điều ước và công 

ước quốc tế. Những luật này đặt nền móng cho hệ thống pháp luật của 

Nga trong lĩnh vực bảo vệ và sử dụng các kết quả của hoạt động khoa 

học và công nghệ. 

Vào giữa những năm 1990, khoảng trống pháp lý liên quan đến 

quyền sở hữu và chuyển giao sở hữu trí tuệ được tạo ra bằng sử dụng 

ngân sách liên bang được giải quyết một phần thông qua các điều khoản 

của hợp đồng nhà nước đối với việc thực hiện nghiên cứu khoa học và 

thiết kế thử nghiệm. Tuy nhiên, hình thức cam kết dân sự này giữa các cơ 

quan nhà nước và tổ chức thực hiện chỉ bắt buộc cho loại khách hàng nhà 

nước nhất định, còn không được sử dụng rộng rãi trong phạm vi khoa 

học và công nghệ dân sự. Vì vậy, những tổ chức không trực thuộc về mặt 

hành chính đối với khách hàng nhà nước tự coi mình không có nghĩa vụ 

chuyển giao cho họ bất kỳ tài sản trí tuệ nào có được trong quá trình thực 

hiện công việc. 

Đặc trưng của giai đoạn này là sự tư nhân hóa ồ ạt của các doanh 

nghiệp nhà nước và mất kiểm soát trong sử dụng và chuyển giao các kết 

quả NC&PT. Điều này dẫn đến sự tái phân bố các quyền đối với các kết 

quả của hoạt động KH&CN, và sự thất thoát ra nước ngoài những phát 

minh giá trị nhất dưới góc độ thương mại và cán bộ khoa học trình độ cao 

cũng như những mất mát trong sản xuất công nghiệp. Khoảng trống pháp 

lý về sở hữu và chuyển giao tài sản trí tuệ được tạo ra với sự tài trợ của 
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liên bang đã dẫn đến nhiều mối quan hệ gây tranh cãi, từ quan điểm pháp 

lý giữa những người tham gia cấp vốn, sáng tạo và sử dụng tài sản trí tuệ. 

Các đạo luật quy định quyền sở hữu và chuyển nhượng sở hữu trí 

tuệ được tạo ra với nguồn ngân sách liên bang 

Một chính sách rõ ràng về sở hữu và sử dụng tài sản trí tuệ, có được 

từ kết quả của nghiên cứu khoa học và thiết kế thử nghiệm được nhà 

nước tài trợ hoàn toàn và/hoặc một phần, là một nhân tố quan trọng trong 

việc kích hoạt tiến trình đổi mới. Điều này đặc biệt quan trọng đối với 

các quốc gia có phần lớn nghiên cứu khoa học và thiết kế thử nghiệm và 

hoạt động công nghệ được tài trợ từ ngân sách nhà nước. Liên bang Nga 

là một trong những quốc gia như vậy. 

Tại Liên bang Nga, những nỗ lực đầu tiên để xây dựng các quy định 

chủ chốt trong chính sách nhà nước về lĩnh vực này chỉ được thực hiện 

vào cuối những năm 1990. Bước đầu tiên là Nghị định của Tổng thống 

Liên bang Nga "Về chính sách nhà nước đối với sử dụng các kết quả hoạt 

động khoa học và công nghệ và các đối tượng sở hữu trí tuệ trong lĩnh 

vực khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế" (ngày 22 tháng 7 

năm 1998. N 863). Để thực hiện Nghị định này, Chính phủ thông qua 

Nghị quyết "Về sử dụng các kết quả của hoạt động khoa học và công 

nghệ" (ngày 02 tháng 9/1999, N 982). 

Cũng trong thời gian này, các đạo luật đã được thông qua nhằm điều 

chỉnh hoạt động của các đơn vị tham gia vào đổi mới, gồm các tổ chức 

nghiên cứu công, khi thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học, 

thiết kế thử nghiệm và công nghệ sử dụng trong quân sự, đặc biệt và 

lưỡng dụng. Chúng bao gồm các Nghị định của Tổng thống Liên bang 

Nga "Về bảo vệ pháp lý các kết quả nghiên cứu khoa học, thiết kế thử 

nghiệm và công nghệ trong quân sự, đặc biệt và lưỡng dụng" vào ngày 

14 tháng 5 năm 1998 (N 556) và Nghị quyết của Chính phủ Liên bang 

Nga "Về những giải pháp tối quan trọng để bảo vệ pháp lý của các lợi ích 

của nhà nước trong quá trình hoạt động kinh tế và luật dân sự của các kết 

quả nghiên cứu khoa học, thiết kế thử nghiệm và công nghệ trong quân 

sự, đặc biệt và lưỡng dụng” ngày  29 tháng 9 năm 1998 (N 1132) được 

thông qua để thực hiện Nghị định này. 



166 

Các nghị định và nghị quyết nêu trên tạo nên khung chính sách của 

nhà nước về chiến lược bảo vệ sở hữu trí tuệ và đổi mới. Các quy định 

chính các đạo luật đã khẳng định xu hướng thiết lập các quyền của Liên 

bang Nga đối với các kết quả của hoạt động khoa học và công nghệ có 

được từ kinh phí ngân sách của Liên bang Nga và xác định chiến lược để 

sử dụng và chuyển giao chúng. 

Theo chính sách nhà nước, các khách hàng nhà nước trên danh nghĩa 

Liên bang Nga nói chung từ bỏ các quyền đó, trừ các quyền đối với các 

kết quả của hoạt động trí tuệ trong quân sự, đặc biệt và lưỡng dụng.  

Tất cả những người thực hiện nghiên cứu khoa học, thiết kế thử 

nghiệm và hoạt động công nghệ được tài trợ từ ngân sách liên bang để 

đáp ứng nhu cầu của nhà nước, trong đó bao gồm các công nghệ sử dụng 

trong quân sự, đặc biệt và lưỡng dụng, có thể giữ quyền   nhận bằng sáng 

chế hoặc chứng nhận bảo hộ khác (theo pháp luật của Liên bang Nga) 

cho bản thân, cũng như quyền sử dụng các kết quả thu được, chỉ khi có 

sự đồng ý của Bộ Tư pháp và các khách hàng nhà nước. Theo quy định, 

tài sản trí tuệ dân sự được sử dụng để đáp ứng nhu cầu nhà nước trên cơ 

sở li-xăng miễn phí, không độc quyền được cấp riêng cho khách hàng 

nhà nước. Đối với các mục đích không liên quan đến nhu cầu của nhà 

nước liên bang, các quyền đối với tài sản trí tuệ khoa học và công nghệ 

có được bằng ngân sách liên bang có thể được chuyển cho người thứ ba 

theo các thỏa thuận li-xăng. 

Về mặt lý thuyết, các quy định của chính sách nhà nước về các 

quyền sở hữu trí tuệ và đổi mới là mục tiêu tạo ra các điều kiện để giữ lại  

tiềm năng trí tuệ của đất nước và sử dụng nó hiệu quả, bằng cách đảm 

bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các pháp nhân, bao gồm cả 

nhà nước, trong các lĩnh vực sáng tạo, bảo vệ pháp lý và sử dụng các kết 

quả của hoạt động khoa học và công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ. 

Tuy nhiên, chính sách này đã cân nhắc các kinh nghiệm quốc tế và 

nền tảng nghiên cứu khoa học ở Liên Xô. Những nhược điểm lớn trong 

các đạo luật, nhằm vào triển khai nhanh chóng các kết quả nghiên cứu và 

phát triển trên thị trường thế giới nhiều hơn là hình thành một hệ thống 

hiểu quả cho thương mại hóa các phát minh và tạo ra các doanh nghiệp 
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công nghệ cao có khả năng cạnh tranh, đã không giúp thiết lập nên một 

môi trường thuận lợi cho đổi mới. 

Khảo sát hoạt động chuyển giao li-xăng và bằng sáng chế của các tổ 

chức nghiên cứu công, nơi thực hiện phần rất lớn nghiên cứu và phát 

triển được tài trợ từ ngân sách liên bang, cho thấy một cách sinh động 

rằng việc thông qua các đạo luật trên không kích thích họ bảo vệ và 

thương mại hóa các tài sản trí tuệ của mình. Khảo sát cũng chỉ ra rằng, 

theo các điều khoản pháp lý hiện tại, các tổ chức công không muốn tiết lộ 

cho khách hàng nhà nước các thông tin về đối tượng tài sản trí tuệ có thể 

được bảo hộ, mặc dù họ có nghĩa vụ phải làm như vậy theo các điều kiện 

của phần lớn các hợp đồng nhà nước.  

Khía cạnh đặc thù của hỗ trợ tài chính cho các tổ chức nghiên cứu 

công. 

Việc thông qua đạo luật này đã đặt ra cho các tổ chức nghiên cứu 

công các vấn đề rất khó khăn khác liên quan đến đồng tài trợ nghiên cứu 

khoa học, thiết kế thử nghiệm và phát triển công nghệ từ các nguồn ngân 

sách liên bang. Đồng tài trợ nghiên cứu khoa học từ nhiều nguồn khác 

nhau là một thực tế phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới. Nước Nga không 

phải là ngoại lệ. Ví dụ, hình thức tài trợ này được sử dụng rộng rãi để 

liên kết các nguồn lực ngân sách một số khách hàng nhà nước, ngân sách 

và các nguồn lực tư nhân, cũng như các nguồn ngân sách của khách hàng 

nhà nước và nhà đầu tư nước ngoài, các nguồn ngân sách và viện trợ, v.v. 

Tài trợ từ các quỹ khác nhau của các Bộ và các tổ chức nhà nước và 

cơ sở, những nơi nhận tiền từ nguồn ngân sách liên bang để cấp cho 

nghiên cứu và phát triển (phù hợp với các mục tiêu và mục đích được xác 

định trong các điều lệ của các quỹ này), được sử dụng rộng rãi ở Nga để  

hỗ trợ quá trình nghiên cứu và phát triển khoa học. 

Những quy định của các đạo luật này cần phải tính đến các công 

trình nghiên cứu được tài trợ từ các nguồn ngoài ngân sách (ví dụ các 

hãng tư nhân.). Ngay cả trong trường hợp này, rất có thể trong quá trình 

thực hiện nghiên cứu và phát triển, các tổ chức nghiên cứu  sẽ sử dụng 

một số tài sản trí tuệ có sẵn của mình được tạo ra bằng tài trợ của ngân 

sách nhà nước, sau đó họ sẽ chuyển giao cho bên tài trợ, bất chấp thực tế 
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rằng theo các đạo luật thì các tài sản trí tuệ này với một số trường hợp 

ngoại lệ là tài sản của Liên bang Nga. 

Đặc tính và đặc thù riêng của quan hệ hợp đồng  

Trong khuôn khổ pháp lý hiện nay, các hợp đồng nhà nước đóng vai 

trò quan trọng. Chúng có thể làm rõ mối quan hệ giữa một khách hàng 

nhà nước và người thực hiện (TCNCC) về quyền sở hữu và từ bỏ tài sản 

trí tuệ cũng như chuyển giao cho người thứ ba. Tại thời điểm hiện tại, 

không có mẫu hợp đồng nhà nước nào bắt buộc đối với tất cả các khách 

hàng nhà nước. Do đó, mỗi khách hàng nhà nước, trong khuôn khổ thẩm 

quyền và hệ thống pháp luật, có thể xác định quyền và nghĩa vụ của cơ 

quan thực hiện liên quan đến sở hữu trí tuệ thu được trong khuôn khổ của 

hợp đồng nhà nước. 

Do đó, trong thực tế mỗi khách hàng nhà nước có cách tiếp cận riêng 

của họ để xác định mối quan hệ với các bên thực hiện liên quan đến 

quyền sở hữu và từ bỏ tài sản trí tuệ ghi nhận trong hợp đông nhà nước. 

Nhiều khách hàng nhà nước vẫn sử dụng các điều khoản của “Hợp đồng 

nhà nước tiêu chuẩn cho thực hiện nghiên cứu khoa học, thiết kế thử 

nghiệm và phát triển.” Hợp đồng này đã được phê chuẩn trước khi các 

đạo luật nói trên được thông qua và đặt các điều kiện ít nghiêm ngặt hơn 

về quyền sở hữu và từ bỏ tài sản trí tuệ đối với người thực hiện. Cụ thể. 

nó cho phép khả năng đồng sở hữu tài sản trí tuệ và quy định quyền của 

người thực hiện để sử dụng kết quả nghiên cứu, bao gồm cả những quyền 

có thể bảo vệ pháp lý cho nhu cầu riêng của họ. Trong quá trình thực 

hiện nghiên cứu khoa học, thiết kế thử nghiệm và hoạt động công nghệ, 

người thực hiện có quyền, với sự đồng ý của khách hàng, thu hút người 

thứ ba, bao gồm cả các tổ chức nước ngoài. 

Phân tích các hoạt động của khách hàng nhà nước đối với việc sử 

dụng kinh tế các kết quả của quá trình nghiên cứu và phát triển dựa trên 

số liệu thống kê chính thức, các nguồn thông tin sáng chế, cũng như các 

cuộc phỏng vấn với đại diện chính thức, cho thấy rõ rằng họ không bảo 

vệ và quản lý hiệu quả các tài sản trí tuệ có được bằng sự tài trợ của ngân 

sách liên bang, với nhiều lý do khách quan và chủ quan. 

Quy định pháp luật về các quan hệ giữa người lao động và người sử 
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dụng lao động tại tổ chức nghiên cứu công 

Quan hệ giữa tác giả của sáng chế (người lao động) và tổ chức nơi 

họ hoạt động (người sử dụng lao động) đóng một vai trò quan trọng trong 

thúc đẩy quá trình đổi mới theo khía cạnh họ lạc quan về các cơ chế tiết 

lộ, bảo vệ và thương mại hóa tài sản  trí tuệ. Cơ sở pháp lý của mối quan 

hệ này có trong Hiến pháp của Liên bang Nga, Bộ luật Lao động, Bộ luật 

dân sự, các đạo luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đặc biệt Luật sáng chế, 

Luật về quyền tác giả và các quyền đi kèm, về bảo vệ pháp lý các chương 

trình máy tính và cơ sở dữ liệu, về các thành tựu tạo giống (chọn lọc), 

v.v. 

Nghiên cứu hệ thống pháp luật và các cuộc phỏng vấn với các cơ 

quan của tổ chức nghiên cứu công cho thấy những khó khăn lớn nhất đối 

với tổ chức là những điều kiện để duy trì bảo mật thông tin bí mật, việc 

truy cập vào các thông tin này để nhân viên khoa học thực hiện công việc 

của mình và ngăn ngừa cạnh tranh không lành mạnh giữa người lao động 

và người sử dụng lao động. 

Mặc dù hệ thống pháp luật hiện nay của Nga có quy định cho phép 

một tổ chức điều chỉnh các mối quan hệ của mình với nhân viên về bảo 

vệ thông tin bí mật, Bộ luật lao động hiện nay cho người sử dụng lao 

động khả năng cụ thể đưa các điều kiện không tiết lộ bí mật được pháp 

luật bảo vệ vào trong hợp đồng lao động. 

Rõ ràng là hoạt động khoa học và công nghệ có những đặc thù nhất 

định, trong điều khoản bảo mật thông tin. Thực tiễn cho thấy rằng việc 

duy trì tính bảo mật thông tin của người sử dụng lao động không thể 

được đảm bảo bởi các điều khoản của hợp đồng lao động. Tuy nhiên, 

người lao động không thể được miễn nghĩa vụ giữ bí mật thông tin nhằm 

tránh gây thiệt hại kinh tế cho tổ chức, bao gồm trong hợp đồng lao động 

có quy định rằng người lao động sẽ bảo mật thông tin khi chấm dứt quan 

hệ lao động với người sử dụng lao động này, cũng như người sử dụng lao 

động xác định rằng thông tin vẫn còn bí mật. Căn cứ vào quy định này, 

sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, các bên có thể ký kết một thỏa 

thuận không tiết lộ, như qui định tại các quan hệ pháp luật dân sự. 

Những nhược điểm của pháp luật Nga khiến việc đầu tư vào hoạt 
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động khoa học, công nghệ và đổi mới có nhiều rủi ro hơn và dẫn đến sự 

giảm sút trong hoạt động và quy mô đổi mới và hiện đại hóa của ngành 

công nghiệp. Để khuyến khích hoạt động đổi mới của các tổ chức công, 

điều cần thiết là phải điều chỉnh các pháp luật liên quan đến quy định các 

mối quan hệ cạnh tranh để thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và 

sáng tạo.  

Một số cơ chế điều chỉnh và kích thích hoạt động đổi mới, ví dụ như 

liên quan tới việc trao cho người lao động các quyền đáng kể đối với các 

kết quả của hoạt động trí tuệ được tạo ra trong quá trình thực thi nghĩa vụ 

của mình. Các cơ chế chung khác trao cho các tổ chức các quyền lớn hơn 

đối với tài sản trí tuệ do họ tạo ra, cùng với các biện pháp chấm dứt cạnh 

tranh không lành mạnh trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, vẫn chưa 

được thực hiện. Điều này làm gia tăng sự tụt hậu công nghệ của ngành 

công nghiệp Nga, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình nghiên cứu cho 

ngành công nghiệp và khả năng thương mại hóa hơn nữa các nghiên cứu 

và phát triển. Sự sụt giảm đáng kể khả năng đổi mới trong các tổ chức 

của Nga, so với các doanh nghiệp tương tự của các quốc gia của Liên 

minh Châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật Bản, là một trở ngại nghiêm trọng trong 

hội nhập quốc tế về đổi mới. 

 

3.4.5. Hoa kỳ và Luật Bayh-Dole  

Trong những năm 1970, Hoa kỳ đã đánh mất lợi thế kinh tế và công 

nghệ của mình trên thế giới do đó vào năm 1980, Đạo luật Bayh-Dole 

được ban hành với hy vọng đảo ngược suy thoái kinh tế Hoa kỳ. Mục 

đích của Đạo luật Bayh-Dole là "sử dụng hệ thống cấp bằng sáng chế để 

thúc đẩy việc sử dụng sáng chế được tạo ra từ nghiên cứu được liên bang 

hỗ trợ". Sau khi ban hành Đạo luật Bayh-Dole, Hoa kỳ đã trải qua một sự 

gia tăng đáng kể số lượng bằng sáng chế được cấp cho các trường đại học 

và thương mại hóa các công nghệ của trường đại học. Đạo luật Bayh-

Dole đã "mở khóa cho tất cả những phát minh và khám phá được thực 

hiện trong các phòng thí nghiệm trên khắp Hoa kỳ với sự trợ giúp từ tiền 

thuế... giúp đảo ngược sự trượt dốc của ngành công nghiệp". Gần đây, 

nhiều nước đã ban hành hoặc đề xuất dự luật mô phỏng Đạo luật Bayh-
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Dole của Hoa Kỳ. Nhiều nước hy vọng có thể dựa vào luật Bayh-Dole để 

đảo ngược được những tác động của tình hình kinh tế hiện nay. 

Ban hành Đạo luật Bayh-Dole  

Sau Chiến tranh thế giới lần thứ II, ở Hoa kỳ, sự tài trợ cho nghiên 

cứu của liên bang đã chuyển từ khu vực công nghiệp tư nhân sang các 

trường đại học và các tổ chức phi lợi nhuận, nhấn mạnh vào nghiên cứu 

và phát triển khoa học cơ bản. Từ năm 1935-1980,  tài trợ liên bang cho 

nghiên cứu và phát triển của các trường đại học đã tăng từ 138 triệu USD 

lên 7,8 tỷ USD (1996). Mặc dù đầu tư tăng lên nhưng số lượng bằng sáng 

chế từ những nghiên cứu do liên bang tài trợ lại giảm. Ngoài ra, chỉ một 

số ít sản phẩm được thương mại hóa từ những nghiên cứu do liên bang 

tài trợ ở trường đại học. Giữa những năm 1970, nhiều quan chức tin rằng 

các nhà nghiên cứu ở các trường đại học không công bố thông tin về sáng 

chế và đổi mới để giữ lợi thế học thuật. Hơn nữa, trong số 28.000 bằng 

sáng chế do chính phủ liên bang sở hữu chỉ có dưới 5% được chuyển 

giao cho khai thác, trong khi các công ty có thể chuyển giao được tới 25-

30% số bằng sáng chế mà chính phủ không nắm giữ quyền sở hữu. Tỷ lệ 

sử dụng thấp và tỷ lệ đổi mới giảm là do những nguyên nhân: yêu cầu 

của chính phủ phải bàn giao quyền sở hữu đối với các sáng chế được phát 

triển với sự tài trợ của liên bang, chuyển giao công nghệ không hiệu quả 

của các cơ quan cấp tài trợ liên bang, sự miễn cưỡng của các quan cấp 

phép li-xăng độc quyền cho các công ty và thiếu cơ chế khuyến khích các 

nhà nghiên cứu ở các trường đại học đăng ký sáng chế. 

Đến những năm 1980, Hoa Kỳ trải qua một cuộc suy thoái khoa học 

và kinh tế, lạm phát cao và sự sụt giảm về số lượng bằng sáng chế được 

cấp. Đạo luật Bayh-Dole (PL 96-517, Sửa đổi Luật Sáng chế và Nhãn 

hiệu hàng hoá) được ban hành để khuyến khích thương mại hóa bằng 

cách cho phép các tổ chức phi lợi nhuận (như các trường đại học) và 

các doanh nghiệp nhỏ giữ lại quyền sở hữu đối với những “đối tượng 

sáng chế” được thực hiện bằng tài trợ của liên bang để vượt qua những 

khó khăn về kinh tế. Theo đạo luật Bayh-Dole, các trường đại học có thể 

không chuyển giao các quyền tác giả, mà chỉ cấp phép li-xăng (bán li-

xăng). Các chính sách thống nhất về bằng sáng chế liên bang và những 
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hướng dẫn cấp phép li-xăng được xây dựng theo đạo luật Bayh-Dole. Để 

đảm bảo lợi ích cho nền kinh tế Hoa kỳ, đạo luật Bayh-Dole quy định các 

sản phẩm được sản xuất theo giấy phép độc quyền về căn bản phải được 

sản xuất tại Hoa kỳ. Đạo luật Bayh-Dole khuyến khích trường đại học 

đăng ký sáng chế bằng cách yêu cầu các nhà thầu chia sẻ tiền bản quyền 

với các nhà sáng chế và đầu tư tiền bản quyền còn lại (sau khi trừ chi phí) 

vào giáo dục và nghiên cứu trong trường đại học. 

Đạo luật Bayh-Dole cũng được thông qua với những quy định "để 

đảm bảo rằng chính phủ có được những quyền thỏa đáng đối với các sáng 

chế do liên bang tài trợ để đáp ứng các nhu cầu của chính phủ và bảo vệ 

công chúng trước những hành vi không sử dụng hoặc sử dụng bất hợp lý 

sáng chế. Theo Bayh-Dole, chính phủ có li-xăng thanh toán không độc 

quyền, không chuyển nhượng, không thu hồi để thực hiện hoặc đã thực 

hiện thay mặt cho nước Mỹ đối với mọi đối tượng sáng chế trên toàn thế 

giới". Ngoài ra, chính phủ có thể khước từ độc quyền (march-in right)1 và 

yêu cầu chuyển giấy phép cho chính phủ hoặc bên thứ ba khi việc đó liên 

quan đến sức khỏe hoặc an toàn hoặc khi những nỗ lực để thương mại 

hóa được coi là không thỏa đáng. 

Tác động của luật Bayh-Dole đối với Hoa kỳ 

Mục đích đặc biệt của Đạo luật Bayh-Dole là “sử dụng hệ thống cấp 

bằng sáng chế để thúc đẩy việc sử dụng sáng chế phát sinh từ các nghiên 

cứu và phát triển được liên bang tài trợ”. Đạo luật Bayh-Dole cơ bản 

được cho rằng đã có tác động tích cực và đáp ứng mục tiêu đặc biệt của 

nó.  

Về mặt định lượng, số lượng đăng ký sáng chế của các trường đại 

học tăng đáng kể sau khi Đạo luật Bayh-Dole được thông qua. Trước khi 

có đạo luật này, số lượng bằng sáng chế của các trường đại học được cấp 

tăng một phần ba từ năm 1969-1974 và gần như giữ nguyên mức này từ 

năm 1974-1979. Sau khi ban hành luật Bayh-Dole, số lượng bằng sáng 

chế được cấp tăng gấp đôi qua các năm 1979-1984, 1984-1989 và 1989-

                                                 
1 Quyền cho phép cơ quan tài trợ, theo chủ quan hoặc yêu cầu của bên thứ ba, 

khước từ sự độc quyền của sáng chế và cấp các giấy phép bổ sung cho "các bên đề nghị 

hợp lý". 
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1997. Tỷ lệ bằng sáng chế của các trường đại học đã tăng từ dưới 1% vào 

năm 1975 lên gần 2,5% năm 1990. Từ 1975-1990, số bằng sáng chế từ 

tài trợ cho nghiên cứu và phát triển của các trường đại học tăng gấp đôi 

trong khi tỷ lệ này giảm về tổng thể. 

Sau khi Đạo luật Bayh-Dole được ban hành, sự gia tăng số lượng 

bằng sáng chế của trường đại học được cấp kèm theo sự gia tăng trong 

hoạt động cấp phép chuyển giao sáng chế. Số lượng các trường đại học 

có văn phòng chuyển giao công nghệ và cấp li-xăng tăng từ 25 vào năm 

1980 lên 200 vào năm 1990. Ngoài ra, doanh thu từ việc cấp li-xăng của 

các trường đại học thành viên của Hiệp hội Các nhà quản lý Công nghệ 

trường đại học đã tăng từ 222 triệu USD vào năm 1991 lên 698 triệu 

USD năm 1997 và 1,25 tỷ USD năm 2006. 2.547 sản phẩm mới đã được 

thương mại hóa từ các li-xăng của các trường đại học từ năm 1998-2003. 

Cuối cùng, kể từ năm 1980, li-xăng của các trường đại học dẫn đến sự 

hình thành của 4.081 công ty mới, tạo ra gần 260.000 việc làm và đóng 

góp 40 tỷ USD mỗi năm cho nền kinh tế Mỹ. Dựa trên những số liệu 

thống kê này, rõ ràng Đạo luật Bayh-Dole đã đáp ứng được mục đích 

khuyến khích thương mại hóa các nghiên cứu và phát triển được liên 

bang tài trợ. 

Những chỉ trích đối với Đạo luật Bayh-Dole dường như dựa trên cơ 

sở lý tưởng, theo mục đích của các trường đại học trong xã hội và là một 

cơ sở nghiên cứu. Một trong những chỉ trích là động cơ để tạo ra các sáng 

chế có thể được thương mại hóa sẽ gây ra sự chuyển  hướng những 

nghiên cứu ở đại học từ nghiên cứu cơ bản sang nghiên cứu ứng dụng và 

triển khai. Theo Quỹ Nghiên cứu Quốc gia (NSF), nghiên cứu cơ bản do 

các trường đại học tài trợ và thực hiện mà không có sự tài trợ của ngành 

công nghiệp hoặc chính phủ tài trợ đã lớn hơn cả nghiên cứu ứng dụng và 

triển khai kể từ cuối thập kỷ 1960. Nhà nghiên cứu Rafferty đã từng nêu 

rằng: "Nếu luật Bayh-Dole năm 1980 đã gây ra sự chuyển dịch ra khỏi 

các hoạt động NC&PT cơ bản thì chúng ta sẽ thấy xu thế phát triển 

nghiên cứu cơ bản giảm sút sau năm 1981 còn xu thế phát triển nghiên 

cứu ứng dụng và triển khai tăng lên. Điều này rõ ràng đã không xảy ra. 

Hơn nữa, tài trợ của các cơ quan liên bang cho các dự án ở trường đại 

học đã không cho thấy sự chuyển dịch ra khỏi nghiên cứu cơ bản".  Kinh 



174 

phí từ các cơ quan liên bang trên tổng kinh phí cho nghiên cứu thực hiện 

tại các trường đại học trung bình chiếm 68% nghiên cứu cơ bản, 53% 

nghiên cứu ứng dụng, và 62% hoạt động triển khai, từ 1953-1997. Gần 

đây nhất, đến năm 2007, trên 94% tài chính chi cho nghiên cứu và phát 

triển của trường đại học là từ chính phủ". Mặc dù Đạo luật Bayh-Dole có 

thể khuyến khích các trường đại học theo đuổi nghiên cứu ứng dụng và 

triển khai để tạo ra các bằng sáng chế và thu nhập từ các giấy phép 

chuyển giao bằng sáng chế, nhưng nó dường như không có ảnh hưởng 

đến tài trợ nghiên cứu ở các trường đại học. 

Những phê phán cũng cho rằng Đạo luật Bayh-Dole hạn chế "khoa 

học mở" bằng việc giảm hoặc trì hoãn công bố thông tin. Bất kỳ chương 

trình khuyến khích bằng sáng chế nào đều không được hạn chế "khoa học 

mở". Luật sáng chế có mục đích ngăn chặn tất cả các đổi mới được giữ 

như bí mật thương mại. Thay vào đó, luật sáng chế đòi hỏi phải tiết lộ vì 

lợi ích của xã hội để đổi lấy sự độc quyền. Nó cũng chống lại việc hạn 

chế "khoa học mở" xảy ra bởi trì hoãn công bố hoặc các yêu cầu hạn chế 

trong các hợp đồng li-xăng. Sự hạn chế này được khẳng định dựa trên 

bằng chứng, một cuộc khảo sát 112 hoạt động chuyển giao thường dẫn 

đến các thỏa thuận cấp phép li-xăng với các trường đại học cho thấy chỉ 

có 27% các thỏa thuận giấy phép có điều khoản đặc biệt cho phép hủy 

công bố thông tin, 44% có điều khoản trì hoãn xuất bản, trung bình là 3,9 

tháng và lâu nhất là 12 tháng. Mặc dù, tác động của luật Bayh-Dole 

không thể xác định được chính xác, nhưng dường như theo các điều tra 

thì tác động của Bayh-Dole đối với "khoa học mở" là ở mức tối thiểu. 

Một số phê phán cũng cho rằng chính phủ Mỹ và các trường đại học 

hạn chế quyền tiếp cận đến các kết quả nghiên cứu cơ bản. Một số nhà 

nghiên cứu cho rằng những quan hệ đối tác Bắc-Nam là một yếu tố quan 

trọng trong việc tiếp cận công nghệ của các nước đang phát triển. Sự 

kiểm soát và sở hữu tập trung của các nước phát triển đối với các công 

nghệ cần thiết cho việc nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp và sức 

khỏe, gây ra khả năng các nhu cầu của những nước nghèo không được 

đáp ứng bởi những tiến bộ công nghệ,... Trong danh mục đầu tư bằng 

sáng chế của mình, các trường đại học và các tổ chức phi lợi nhuận của 

Hoa kỳ nắm giữ một nguồn tài nguyên giá trị mà các nước đang phát 
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triển ngày càng bị hạn chế truy cập. Nếu như các khu vực công của Hoa 

kỳ sở hữu khoảng 2,5% bằng sáng chế trên tất cả các lĩnh vực công nghệ, 

thì trong nông nghiệp câu chuyện lại hoàn toàn khác, gần 1/4 bằng sáng 

chế thuộc sở hữu của các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu phi 

lợi nhuận. Trong y tế, cũng vậy, các bằng sáng chế hướng vào các nhu 

cầu của các nước đang phát triển đều do các trường đại học nắm giữ. 

Khẳng định này trực tiếp dẫn đến sự phê phán rằng nghiên cứu cơ 

bản bị sao nhãng. Hơn nữa, tuyên bố này ngụ ý rằng các nước phát triển 

sử dụng bằng sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác để chinh phục 

các nước đang phát triển. Phê bình này không xem xét đến việc là những 

vấn đề này sẽ vẫn tồn tại cho đến khi các nước đang phát triển có được 

năng lực và khả năng để khẳng định các quyền, kế hoạch và lợi ích riêng 

của mình. Nó cũng làm tăng suy nghĩ rằng các nước đang phát triển 

không có khả năng đổi mới và thiết lập hệ thống bảo vệ tài sản trí tuệ mà 

không có sự hỗ trợ của các nước phát triển. Phát triển cơ sở hạ tầng, hệ 

thống y tế công cộng, và tinh xảo công nghệ hướng vào các nhu cầu và 

sự quan tâm riêng của mỗi nước có thể là giải pháp tốt nhất cho các nước 

đang phát triển có thể trở nên tự chủ. 

3.4.6. Mô phỏng Luật Bayh-Dole trên thế giới 

Nhiều nước trên thế giới đã ban hành hoặc đề xuất bộ luật mô phỏng 

Đạo luật Bayh-Dole của Mỹ. Những nước này bao gồm Áo, Brazil, Bỉ, 

Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Ấn Độ, Malaysia, Na Uy, Philippin, Nam Phi 

và Đài Loan. Một số quốc gia như Đan Mạch và Đức đã ban hành luật 

gần như giống hệt Đạo luật Bayh-Dole của Hoa kỳ. Các quốc gia khác, 

như Bỉ, mô phỏng Đạo luật Bayh-Dole về các quy định đối với nghiên 

cứu công tương tự như phương pháp tiếp cận của Trung Quốc. Đức và Bỉ 

cũng đã thiết lập các hệ thống chuyển giao công nghệ của các trường đại 

học mô phỏng các hệ thống của Nhật Bản và Hàn Quốc để tạo điều kiện 

thuận lợi cho thương mại hóa. 

Nhật Bản 

Vào cuối những năm 1990, nhận thức được tính hiệu quả của Luật 

Bayh-Dole của Hoa kỳ, Bộ Kinh tế, thương mại và công nghiệp (METI) 

Nhật Bản đã nhận định rằng luật sở hữu trí tuệ rất cần thiết để phục hồi 
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kinh tế. Chính phủ Nhật Bản đã thành lập ủy ban về Quyền sở hữu trí tuệ 

trong Thế kỷ 21. Năm 1997, ủy ban này đã công bố báo cáo mang tên: 

"Hướng tới kỷ nguyên sáng tạo trí tuệ: các thách thức đột phá". Bản báo 

cáo kết luận rằng: (1) Các trường đại học của Nhật Bản không tích cực 

trong các nỗ lực khai thác quyền sở hữu trí tuệ, và (2) Tồn tại những trở 

ngại ngăn cản sự chuyển giao công nghệ của trường đại học cho khu vực 

tư nhân để thương mại hóa. Ủy ban này đã kiến nghị thành lập các văn 

phòng CGCN để khai thác các công nghệ mới, cho phép các nhà nghiên 

cứu có quyền sở hữu một phần trong các sáng chế và chính phủ cần 

khuyến khích mối liên kết nghiên cứu giữa trường đại học - ngành công 

nghiệp. Tiếp theo đó, Nhật Bản đã ban hành Luật thúc đẩy chuyển giao 

công nghệ vào năm 1998, Luật đặc biệt khôi phục công nghiệp (còn được 

gọi là Luật Bayh-Dole Nhật Bản) năm 1999 và Luật tổ chức pháp nhân 

đối với các trường đại học quốc gia năm 2003. 

Luật Bayh-Dole Nhật Bản cho phép những người ký kết hợp đồng 

các dự án nghiên cứu ủy quyền hoặc liên kết có quyền khai thác các kết 

quả nghiên cứu. Tuy nhiên, Luật Bayh-Dole Nhật Bản chỉ áp dụng đối 

với các trường đại học tư nhân và không áp dụng cho các trường đại học 

quốc gia (các trường đại học công chiếm ít nhất là 75% NC&PT trong 

đại học và bao gồm các trường đại học uy tín nhất của Nhật Bản) bởi vì 

các trường đại học quốc gia không được coi là một pháp nhân riêng biệt. 

Luật Pháp nhân Đại học Quốc gia quy định các trường đại học quốc gia 

là những pháp nhân độc lập và vì thế có thể nắm quyền sở hữu các kết 

quả sáng chế. Chỉ khi đó hai bộ luật này mới thực sự phát huy tác dụng 

đối với việc thương mại hóa các sáng chế của trường đại học, bởi vì Luật 

thúc đẩy chuyển giao công nghệ giữa trường đại học - ngành công nghiệp 

được ban hành trước đó đã thành lập các văn phòng cấp phép li-xăng 

công nghệ (CGLX) của trường đại học, đóng vai trò tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc chuyển giao các sáng chế của trường đại học thông qua việc 

cung cấp các biện pháp khuyến khích tài chính cho các văn phòng CGLX 

đã được phê chuẩn. 

Phạm vi điều chỉnh của Luật Bayh-Dole Nhật Bản rộng hơn so với 

luật này của Hoa kỳ. Luật Bayh-Dole Nhật Bản không chỉ áp dụng đối 

với các sáng chế, mà còn áp dụng đối với các giải pháp hữu ích, các thiết 
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kế, bản quyền các chương trình máy tính và cơ sở dữ liệu, và các mẫu 

thiết kế vi mạch bán dẫn. Để có quyền sở hữu các sáng chế kết quả của 

NC&PT hợp đồng với chính phủ, các trường đại học và các tổ chức 

nghiên cứu cần: (1) lập tức thông báo các phát minh với chính phủ ngay 

sau khi nhà nghiên cứu tiết lộ; (2) thừa nhận chính phủ có giấy phép bản 

quyền miễn phí; và (3) cấp phép cho bên thứ ba nếu như không có ý định 

thương mại hóa sáng chế đó. Các yêu cầu này rất giống với các yêu cầu 

tiết lộ của Luật Bayh-Dole của Hoa kỳ trong việc trao giấy phép miễn 

phí, không độc quyền cho chính phủ Hoa kỳ và các quyền khước từ độc 

quyền. Chính phủ Nhật Bản có quyền "chọn cách khước từ một chuyển 

giao quyền sở hữu sáng chế và các quyền khác" từ các bên ký hợp đồng. 

Vì thế, chính phủ Nhật Bản có thể từ chối các quyền sở hữu trí tuệ theo ý 

mình. Điều này rộng hơn so với các quyền từ chối của Hoa kỳ, trong đó 

yêu cầu "tính hợp lý" hoặc không đáp ứng được các yêu cầu của liên 

bang hay các yêu cầu theo luật định khác để cho phép cơ quan liên bang 

có quyền từ chối. 

Mục đích của Luật Bayh-Dole Nhật Bản là nhằm "tối đa hóa các 

nguồn lực doanh nghiệp tại Nhật Bản để phục hồi nền kinh tế", điều này 

cũng rộng hơn nhiều so với Luật Bayh-Dole của Hoa kỳ. Sự khác biệt ở 

mục đích tạo nên những khác biệt cơ bản giữa Luật Bayh-Dole của Hoa 

Kỳ và Nhật Bản. Bộ luật của Nhật không giới hạn việc chuyển nhượng 

các quyền sở hữu cho trường đại học hay một tổ chức "có một trong 

những chức năng chủ yếu của mình là quản lý sáng chế" giống như Luật 

Bayh-Dole của Hoa Kỳ quy định. Ngoài ra, bộ luật của Nhật Bản không 

chỉ định những ưu tiên dành cho các công ty của Nhật Bản. Cuối cùng, 

bộ luật của Nhật Bản không quy định sự ưu tiên dựa trên quy mô của 

doanh nghiệp như Luật Bayh-Dole của Hoa Kỳ. 

Sự cam kết của chính phủ Nhật Bản về thương mại hóa các phát 

minh của trường đại học do chính phủ tài trợ đã có tác động tích cực đến 

các trường đại học và ngành công nghiệp của Nhật Bản. Số lượng văn 

phòng cấp phép li-xăng công nghệ (CGLX) đã tăng từ 4 lên 41 (gần như 

tất cả các trường đại học đều thành lập) trong giai đoạn 1998-2005. Các 

dự án hợp tác giữa các trường đại học và ngành công nghiệp đã tăng từ 

1500 lên 6500 trong giai đoạn 1995-2003. Các doanh nghiệp mới khởi 
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nghiệp của trường đại học đã tăng từ 92 lên 1099 trong giai đoạn 1995-

2005. Chỉ trong ba năm từ  2002-2005, số sáng chế được cấp bằng đã 

tăng gấp 3,6 lần, và thu nhập từ cấp phép li-xăng đã tăng 4,3 lần. 

Hàn Quốc 

Hàn Quốc đã đi lên từ một nước kém phát triển vào năm 1960 với 

tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người 156 USD, đến nay là một 

trong những nước công nghiệp hàng đầu thế giới với GDP bình quân đầu 

người đạt 18.000 USD. Sự phát triển khoa học và công nghệ nhanh 

chóng của Hàn Quốc phụ thuộc rất lớn vào việc ban hành Luật Sáng chế 

Hàn Quốc năm 1961, sự cam kết của chính phủ đầu tư vào nghiên cứu và 

phát triển, chính sách đối nội chuyển hướng từ mô hình lấy công nghệ để 

thúc đẩy (technology-push) sang mô hình lấy thị trường để lôi kéo 

(market-pull), và nhờ vào khả năng nhanh chóng thích nghi với thương 

mại hóa các công nghệ, kết quả từ các công trình nghiên cứu và phát 

triển. 

Luật Thúc đẩy nghiên cứu và phát triển năm 1972 (8 năm trước khi 

có luật Bayh-Dole) cho phép những người ký hợp đồng trên danh nghĩa 

có quyền sở hữu đối với các sáng chế được triển khai bằng kinh phí chính 

phủ. Tuy nhiên, các trường đại học công và trường đại học quốc gia nắm 

rất ít sáng chế bởi vì những sáng chế được thực hiện theo trách nhiệm 

của trường đại học phải được chuyển giao cho chính phủ. Khả năng 

chuyển hóa kết quả NC&PT của Hàn Quốc thành các sản phẩm thương 

mại bị hạn chế cho đến khi những cải cách được thực hiện trong giai 

đoạn 1997-2001. Nhận thức được tác động to lớn của thương mại hóa 

công nghệ, chính sách khoa học và công nghệ của Hàn Quốc đã được 

chuyển hướng từ chỗ phát triển công nghệ sang thương mại hóa. Chính 

phủ Hàn Quốc đã ban hành Luật Biện pháp đặc biệt về đổi mới khoa học 

và công nghệ, Luật biện pháp đặc biệt về thúc đẩy các doanh nghiệp mạo 

hiểm, Luật thúc đẩy chuyển giao công nghệ, và sửa đổi Luật Phát minh 

sáng chế cho phép các trường đại học nắm quyền sở hữu các sáng chế 

được triển khai bởi các cán bộ nghiên cứu của trường. Cả bốn bộ luật này 

đã được ban hành để tạo điều kiện thúc đẩy chuyển giao và thương mại 

hóa công nghệ. Luật Biện pháp đặc biệt về đổi mới khoa học và công 
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nghệ quy định "chính phủ triển khai các biện pháp hỗ trợ thích hợp cho 

đổi mới khoa học và công nghệ, chú trọng đến phổ biến và khai thác 

công nghệ". Luật Biện pháp đặc biệt thúc đẩy các doanh nghiệp mạo 

hiểm tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu của các trường đại học thành 

lập doanh nghiệp trong khi vẫn duy trì công việc của mình tại trường đại 

học. Hai bộ luật này tạo điều kiện phổ biến trực tiếp các phát minh do 

nhà nước tài trợ vào công nghiệp. Luật thúc đẩy chuyển giao công nghệ 

đề xuất thành lập các văn phòng CGCN tại các trường đại học và quy 

định phải có ít nhất một thành viên của trường chuyên trách việc chuyển 

giao công nghệ. Bộ luật này thúc đẩy hơn nữa sự thương mại hóa các 

sáng chế của trường đại học bằng cách tạo điều kiện dễ dàng cho việc 

chuyển giao cho các tổ chức kinh doanh có khả năng thương mại hóa 

sáng chế đó. 

Sự chú trọng của Hàn Quốc vào việc chuyển giao công nghệ từ 

trường đại học đã đạt được tác động tích cực. Nếu như năm 2000 không 

có một trường đại học nào của Hàn Quốc có văn phòng CGLX công 

nghệ, thì đến năm 2009 đã có 90 văn phòng CGLX công nghệ được 

thành lập. Số đơn xin cấp bằng sáng chế của trường đại học và số bằng 

sáng chế được cấp đã tăng nhanh chóng, tương ứng là từ 1.832 lên 7.326 

và từ 926 lên 4052 trong giai đoạn từ 2003-2007. Trên 75% tổng số 

trường đại học đã đăng ký sáng chế trong thời gian trên. Số lượng hợp 

đồng chuyển giao công nghệ đã tăng từ 210 năm 2003 lên 951 năm 2007, 

với hơn 50% các trường đại học tham gia ký kết các hợp đồng. Tiền bản 

quyền từ cấp phép li-xăng của trường đại học đã tăng từ 1,97 triệu USD 

lên 16,4 triệu USD trong giai đoạn từ 2003-2007. Tiền bản quyền bình 

quân trên chi phí đầu vào đã tăng 500% trong giai đoạn 2003-2007. 

Ngoài ra, Hiệp hội quản lý chuyển giao công nghệ các trường đại học 

Hàn Quốc (KAUTM), một tổ chức đoàn thể gồm các nhà quản lý công 

nghệ trong các trường đại học của Hàn Quốc đã được thành lập vào năm 

2002. 

Trung Quốc 

Luật sở hữu trí tuệ tại Trung Quốc còn tương đối mới mẻ. Luật sáng 

chế đầu tiên của Trung Quốc đã được thông qua năm 1984. Trước năm 
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1994, Trung Quốc vẫn chưa có một bộ luật hay quy định nào liên quan 

đến quyền sở hữu các sáng chế được thực hiện bằng kinh phí nhà nước, 

nhưng các trường đại học được coi là những người nắm quyền sở hữu 

thực sự. Năm 1994, Ủy ban khoa học và công nghệ quốc gia đã thiết lập 

quy định thông qua Các biện pháp về quyền sở hữu trí tuệ được thực hiện 

bằng kinh phí chính phủ theo Chương trình công nghệ cao quốc gia. Các 

biện pháp này quy định rằng, trừ khi được nêu rõ trong các hợp đồng 

chính phủ, trường đại học sẽ là người nắm quyền sở hữu tài sản trí tuệ 

được tạo nên bằng nguồn tài trợ của chính phủ. Năm 2002, Bộ khoa học 

và công nghệ và Bộ Tài chính đã ban hành các Biện pháp về tài sản trí 

tuệ được tiến hành bằng tài trợ chính phủ (Luật Bayh-Dole Trung Quốc). 

Bộ luật Bayh-Dole của Trung Quốc trao cho các trường đại học nắm 

quyền sở hữu tất cả các tài sản trí tuệ được triển khai bằng kinh phí nhà 

nước, nhưng chính phủ nắm các quyền cấp phép li-xăng không độc 

quyền miễn phí, quyền khước từ độc quyền sáng chế, và yêu cầu trường 

đại học dành sự ưu tiên cho nhà sáng chế khi tiến hành thương mại hóa. 

Ủy ban khoa học, công nghệ và công nghiệp quốc phòng cũng ban hành 

các quy định tương tự liên quan đến các hợp đồng quốc phòng thông qua 

các Biện pháp về quyền sở hữu trí tuệ được thực hiện bằng tài trợ nhà 

nước đối với các dự án công nghệ quốc phòng. Các quy định này đều 

thừa nhận rằng các trường đại học sở hữu tài sản trí tuệ do chính phủ 

Trung Quốc tài trợ, tuy nhiên vẫn còn thiếu bộ luật quy định về các tư 

cách pháp lý. 

Hoạt động sáng chế của các trường đại học Trung Quốc hưởng ứng 

trước việc ban hành các quy định tương tự như Luật Bayh-Dole này, mặc 

dù các quy định kém thành công trong việc tạo nên các sản phẩm thương 

mại từ các sáng chế được thực hiện bằng tài trợ chính phủ. Số đơn xin 

cấp bằng sáng chế của các trường đại học Trung Quốc đã tăng từ 988 

năm 1999 lên 13.500 năm 2004. Tổng số bằng sáng chế cấp cho các 

trường đại học Trung Quốc đã tăng từ 1548 lên 5.505 trong giai đoạn 

2000-2004. Tuy nhiên sự gia tăng về giấy phép chuyển giao sáng chế 

và/hoặc thương mại hóa đã không đạt mức tương ứng với gia tăng trong 

hoạt động đăng ký sáng chế. Văn hóa và chính sách ở trường đại học, 

chuyển giao công nghệ kém hiệu quả, và năng lực của ngành công nghiệp 
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còn hạn chế được cho là những nguyên nhân của tốc độ thương mại hóa 

chậm. Các nhà quản lý ở viện nghiên cứu và trường đại học vốn đặt tầm 

quan trọng của sáng chế và làm thủ tục xin cấp bằng sáng chế ngang 

hàng với việc công bố học thuật, điều này làm hạn chế số lượng sáng chế 

có khả năng thương mại hóa. Khía cạnh coi trọng tính học thuật đối với 

các sáng chế đã ảnh hưởng đến các văn phòng chuyển giao công nghệ 

của các trường đại học theo cách thúc đẩy các văn phòng này chú trọng 

đến nộp đơn xin cấp bằng sáng chế hơn là cấp phép li-xăng công nghệ 

cho ngành công nghiệp. Hơn nữa, việc áp dụng các công nghệ mới bị hạn 

chế bởi cơ sở hạ tầng còn yếu của ngành công nghiệp Trung Quốc để có 

thể thương mại hóa và phát triển các công nghệ mới. 

Ấn Độ 

Ấn Độ hiện đang xúc tiến việc ban hành luật Bayh-Dole riêng của 

mình. Dự luật Sử dụng SHTT do nhà nước tài trợ 2008 đã được Nội các 

Liên bang phê duyệt và hiện đang được Nghị viện xem xét, cho phép các 

tổ chức nghiên cứu do chính phủ tài trợ được giữ quyền SHTT đối với tài 

sản trí tuệ và thương mại hóa các kết quả của nghiên cứu do nhà nước tài 

trợ. Dự luật này rất giống với Luật Bayh-Dole của Mỹ. Ngoài ra, để tạo 

ra một khuôn khổ các quy định đối với quyền sở hữu và cấp phép li-

xăng, dự luật này sẽ thiết lập một hệ thống ban thưởng, với các điều 

khoản về phân bổ tiền bản quyền và lệ phí cấp phép li-xăng. Theo đó, các 

nhà phát minh cá nhân được trả ít nhất là 30% thu nhập từ cấp phép li-

xăng (trừ trường hợp có yêu cầu riêng). Tuy nhiên, các cá nhân không có 

nhiều lựa chọn để quyết định sáng chế của mình được sử dụng như thế 

nào. 

Đạo luật này cũng khuyến khích các tổ chức nghiên cứu thành lập 

các Văn phòng cấp phép li-xăng công nghệ riêng của mình dưới bất kỳ 

hình thức nào và áp dụng các chính sách riêng về quản lý SHTT và 

chuyển giao công nghệ, tuân thủ theo luật pháp hiện hành. Cho đến nay, 

đa số các trường đại học của Ấn Độ không có các văn phòng cấp phép 

công nghệ, điều này khiến cho các sáng chế chỉ giới hạn trong các phòng 

thí nghiệm của trường đại học. Phần lớn công việc chuyên môn liên quan 

đến quản lý SHTT và chuyển giao công nghệ thuộc về các cơ quan chính 
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phủ, đặc biệt là Hội đồng Nghiên cứu khoa học và công nghiệp (CSIR). 

Về việc thành lập công ty, hầu hết các tổ chức được nhà nước tài trợ tại 

Ấn Độ theo truyền thống không được phép nắm cổ phần trong các công 

ty kinh doanh mạo hiểm. Những hạn chế này hiện đang được thay đổi 

thông qua sự thành lập các đơn vị độc lập trong các tổ chức và thông qua 

việc thành lập các vườn ươm công nghệ. 

Malaixia 

Tại Malaixia thương mại hóa kết quả nghiên cứu công được bắt đầu 

từ Kế hoạch lần thứ sáu (1991-1995), trong đó nhấn mạnh đến việc cần 

phải đưa các chương trình NC&PT mang định hướng thị trường cao hơn 

để nhằm khai thác sự thương mại hóa kết quả nghiên cứu và công nghệ. 

Các kế hoạch trong những giai đoạn tiếp theo của Malaixia tiếp tục duy 

trì các nỗ lực này. Năm 2007, Malaixia đã thông qua Chính sách SHTT 

quốc gia và năm 2009 ban hành Chính sách thương mại hóa tài sản trí tuệ 

đối với các dự án NC&PT do chính phủ Malaixia tài trợ. Chính sách này 

nhấn mạnh rằng, các tổ chức nghiên cứu được trao quyền sở hữu đối với 

các sáng chế. Quy định này tương tự như Luật Bayh-Dole và chú trọng 

đến việc thúc đẩy việc quản lý và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu 

tại các tổ chức nghiên cứu công và các trường đại học. Chính sách này đề 

ra các quy định đối với quyền sở hữu các sáng chế, mua sắm công nghệ 

và các hợp đồng hợp tác công nghệ với các đối tác công ty và nhà cung 

ứng, nghiên cứu trong các trường đại học. 

Luật định này quy định sáu trường hợp về quyền sở hữu các sáng 

chế, bao gồm sở hữu duy nhất của chính phủ, sở hữu duy nhất của trường 

đại học (hay tổ chức nghiên cứu được nhận tài trợ), đồng sở hữu của tổ 

chức (tổ chức nghiên cứu và chính phủ) và đồng sở hữu với bên thứ ba. 

Chủ sử dụng lao động được yêu cầu phải chia sẻ thu nhập với các nhà 

nghiên cứu tuân thủ theo cách thức phân chia (250.000 RM thu nhập đầu 

tiên: người phát minh được hưởng 100%; trên 5.000.000 RM: người phát 

minh - 40% và tổ chức - 60%). Các biện pháp khuyến khích khác của 

chính phủ liên quan đến khoản tiền thanh toán khi công bố, làm thủ tục 

xin cấp bằng và cấp bằng sáng chế. 

Nhiều văn phòng CGCN đã được thành lập tại các trường đại học và 
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viện nghiên cứu hàng đầu. Các chương trình đổi mới quốc gia gần đây 

nhằm mục tiêu rõ rệt vào thương mại hóa kết quả nghiên cứu tại các tổ 

chức nghiên cứu công và các trường đại học thông qua một loạt các công 

cụ chính sách. Kế hoạch quốc gia về chính sách KH&CN lần thứ hai 

2002-2020 đã được thông qua năm 2003, đề ra một chiến lược rõ ràng về 

phát triển hợp tác và thúc đẩy thương mại hóa các kết quả NC&PT. Tuy 

nhiên, các nỗ lực phát minh sáng chế và thương mại hóa vẫn còn khá hạn 

chế. Các TCNCC thương mại hóa thành công chỉ giới hạn ở một vài tổ 

chức, như Hội đồng dầu cọ Malaixia (Malaysia Palm Oil Board), Việc 

nghiên cứu cao su Malaixia (RRIM), Trường đại học Putra Malaixia 

(UPM), và trường đại học Sains Malaixia. Các tổ chức này có những mối 

liên kết tốt hơn với ngành công nghiệp. 

 

Philipin 

Năm 1987, Bộ Khoa học và công nghệ đã triển khai các hướng dẫn 

về quản lý SHTT và đã thành lập Viện xúc tiến và ứng dụng công nghệ 

(TAPI) nhằm cung cấp các dịch vụ tập trung hóa trong chuyển giao công 

nghệ từ các tổ chức nghiên cứu công. Một văn phòng về tài sản trí tuệ 

của trường đại học của Đại học Philipin đã được thành lập năm 1997 để 

điều phối các văn phòng tại sáu trường trực thuộc. Kế hoạch KHCN quốc 

gia năm 2002 đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các mối liên kết 

giữa các trường đại học, ngành công nghiệp, và chính phủ thông qua sự 

thành lập Quỹ chuyển giao công nghệ. 

Năm 2009, Quốc hội đã thông qua dự luật chuyển giao công nghệ 

Philipin mang tên Luật quy định về khuôn khổ và hệ thống hỗ trợ đối với 

việc sở hữu, quản lý, sử dụng và thương mại hóa tài sản trí tuệ của 

NC&PT do chính phủ tài trợ và vì các mục đích khác. Theo các quan 

chức chính phủ Philipin, các luật định như vậy là rất cần thiết, bởi vì việc 

thiếu các chính sách thống nhất và rõ ràng về chuyển giao công nghệ, dẫn 

đến sự đầu tư không đầy đủ cho chuyển giao và thương mại hóa công 

nghệ, thiếu những quy định  rõ ràng đối với tài sản trí tuệ trong các tổ 

chức NC&PT. Ngoài các quy định về quyền sở hữu, tiết lộ và quản lý, bộ 

luật này bao gồm các điều khoản về việc quản lý SHTT đối với NC&PT 
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được thực hiện bởi các tổ chức công bằng ngân sách riêng của họ, giải 

quyết các mâu thuẫn về lợi ích, quyền tiến hành thương mại hóa bởi các 

nhà nghiên cứu, và sự thành lập các công ty phái sinh. Không giống như 

các bộ luật của Ấn Độ và Malaixia, dự luật này không đề ra các quy định 

về  phân chia thu nhập. Việc chia sẻ thu nhập giữa các tổ chức và các nhà 

nghiên cứu được quy định bởi một hợp đồng giữa chủ và người lao động, 

hay các hợp đồng và quy định liên  quan khác. Tuy nhiên luật lao động 

quy định đối với cán bộ KH&CN trong các cơ quan nhà nước có đưa ra 

một số quy định. Đối với các nhà nghiên cứu làm việc trong các TCNCC, 

quy định về chia sẻ tiền bản quyền được vận dụng theo bộ luật công, 

No.8439, thông qua tháng 12 năm 1997 mang tên Magna Carta 1997 đối 

với các nhà khoa học, kỹ sư, nhà nghiên cứu và cán bộ KH&CN khác 

làm việc trong chính phủ. Các điều khoản đối với việc công nhận các 

công trình của các nhà nghiên cứu thuộc khu vực tư nhân cũng đã được 

quy định rõ. 

3.4.7. Những yêu cầu cần thiết cho việc áp dụng hiệu quả Đạo 

luật Bayh-Dole 

Hoa kỳ bắt tay vào thử nghiệm Đạo luật Bayh-Dole nhằm mục đích 

thoát ra khỏi cuộc suy thoái kinh tế và công nghệ của những năm 1970. 

Kể từ khi ban hành, Luật Bayh-Dole đã có một tác động to lớn đến ưu thế 

công nghệ và kinh tế mà Hoa kỳ đã duy trì trong vòng 3 thập kỷ qua. Đạo 

luật Bayh-Dole đã thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu được chính phủ 

tài trợ và ứng dụng công nghiệp, cho phép Hoa kỳ trở thành nước đứng 

đầu thế giới trong các lĩnh vực như máy tính và công nghệ y sinh học. 

Gần đây, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã trông cậy vào Đạo luật 

Bayh-Dole với hy vọng chống lại các tác động của cuộc khủng hoảng thị 

trường tài chính châu Á. Sau 30 năm Đạo luật Bayh-Dole được ban hành, 

thế giới trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế tương tự như những gì 

Hoa kỳ đang phải đối mặt vào năm 1970 và các nước châu Á đã trải qua 

vào cuối những năm 1990. Để chống lại tác động của tình hình kinh tế 

hiện nay, nhiều quốc gia đã mô phỏng Đạo luật Bayh-Dole. 

Việc áp dụng thành công Đạo luật Bayh-Dole đòi hỏi những ưu đãi 

về pháp luật và xã hội ở cấp chính phủ và trường đại học. Phân tích các 
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điều kiện kinh tế, pháp luật, giáo dục và công nghiệp của Mỹ, Nhật Bản, 

Hàn Quốc và Trung Quốc trước và sau khi ban hành luật Bayh-Dole, các 

yếu tố sau đây cần thiết cho việc áp dụng hiệu quả luật Bayh-Dole: 

Về phía chính phủ: 

(1) Luật sáng chế ổn định và minh bạch với sự thực thi hiệu quả: 

Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc đều đã ban hành luật sở hữu trí tuệ 

mạnh mẽ và hiệu quả vào thời gian ban hành luật Bayh-Dole. Cơ quan 

Quản lý Bằng sáng chế và Nhãn hiệu hàng hoá Hoa Kỳ, Cơ quan Quản lý 

Bằng sáng chế Nhật Bản và Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc là 3 trong 

5 cơ quan sáng chế lớn nhất trên thế giới. Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa 

Kỳ từ lâu đã ban hành luật sáng chế. Luật sáng chế của Nhật Bản được 

thiết lập vào năm 1868, luật sáng chế của Hàn Quốc được thiết lập vào 

năm 1908, luật sáng chế của Hoa Kỳ được thiết lập vào năm 1790. Luật 

sáng chế của Trung Quốc là tương đối mới, được thiết lập vào năm 1984. 

Ngoài ra, theo bảng xếp hạng Chỉ số Quyền Sở hữu Quốc tế năm 2010 

thì chỉ số quyền sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ đứng thứ nhất, Nhật Bản đứng 

thứ 4, Hàn Quốc đứng thứ 23 và Trung Quốc đứng thứ 63. Luật sở hữu 

trí tuệ ổn định và minh bạch với sự thực thi hiệu quả là cần thiết để thiết 

lập các biện pháp khuyến khích sáng chế và chuyển giao và để xã hội 

hiểu và tôn trọng các quyền sáng chế. Hơn nữa, pháp luật cần phải xác 

định rõ chủ sở hữu của bằng sáng chế được phát triển với sự tài trợ của 

liên bang (thông qua luật liên bang, luật lao động, hoặc quy định). Không 

xác định được chủ sở hữu và những người có thể hưởng lợi từ bằng sáng 

chế thì sẽ không khuyến khích thương mại hóa. Các công ty ít có khả 

năng đầu tư kinh phí cần thiết để thương mại hóa một sản phẩm nếu thấy 

ít có khả năng hoàn vốn đầu tư. Quyền loại trừ cấp cho chủ sở hữu bằng 

sáng chế làm giảm nguy cơ vốn có liên quan đến đầu tư. Luật trao quyền 

sở hữu đối với những sáng chế được liên bang tài trợ cho trường đại học 

và yêu cầu các trường đại học chia sẻ tiền bản quyền với nhà phát minh 

là phương thức hiệu quả nhất để lôi kéo các nhà nghiên cứu của các 

trường đại học đăng ký sáng chế. Trường đại học trở thành thực thể tốt 

nhất thông qua đó các sáng chế của trường đại học có thể được thương 

mại hóa khi có một văn phòng chuyển giao công nghệ hoạt động hiệu 

quả đại diện cho trường đại học. Chính phủ cho thấy là nơi chuyển giao 
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công nghệ không hiệu quả ở các quốc gia được xem xét. 

(2) Cam kết của chính phủ cho giáo dục kỹ thuật và khoa học, 

nghiên cứu và cơ sở hạ tầng liên quan: cam kết của chính phủ cho giáo 

dục kỹ thuật và khoa học và nghiên cứu đòi hỏi nguồn tài trợ dồi dào của 

nhà nước, để cho nghiên cứu của các trường đại học không bị ảnh hưởng 

bởi ngành công nghiệp và thương mại. Tài trợ của nhà nước dồi dào cho 

phép các giáo sư và các nhà nghiên cứu toàn tâm vào nghiên cứu học 

thuật (chứ không phải nghiên cứu ứng dụng). Quỹ nghiên cứu quốc gia 

cũng cho phép lực lượng học thuật này thực hiện nghiên cứu cơ bản, dẫn 

đến sự tăng trưởng trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ mới. 

Tài trợ nhà nước dồi dào cung cấp vốn sở hữu cần thiết để hình 

thành các công ty mới từ những đổi mới của trường đại học. Chính phủ 

Hoa Kỳ tài trợ hơn 94% kinh phí cho nghiên cứu và phát triển trong các 

trường đại học. Năm 2007, Nhật Bản tài trợ gần 97%, Hàn Quốc tài trợ 

85% và Trung Quốc tài trợ 65% trong tổng chi tiêu nghiên cứu và phát 

triển của các trường đại học. Đầu tư mạnh cho nghiên cứu và phát triển 

của các trường đại học cho phép Hoa kỳ tham gia vào các lĩnh vực như 

công nghệ sinh học, máy tính, bán dẫn v.v.. tạo ra các môi trường phát 

triển công nghệ, chẳng hạn như Silicon Valley. Ngoài ra, năm 1999, Hàn 

Quốc tài trợ gần 89% nghiên cứu của các trường đại học. Như đã đề cập 

ở trên, điều nổi bật vào thời gian này là sự tài trợ được hướng tới chuyển 

giao công nghệ. Hàn Quốc chuyển sang một chiến lược lấy thị trường để 

kéo đổi mới và cam kết chuyển giao công nghệ, cho phép nền kinh tế 

phục hồi chỉ trong một vài năm. Tài trợ mạnh cho các trường đại học 

cũng cho phép Hoa Kỳ có một hệ thống trường đại học lớn có uy tín với 

lực lượng đông đảo các nhà nghiên cứu, giảng viên tự trị toàn thời. 

Cuối cùng, sự ảnh hưởng của ngành công nghiệp, sự mập mờ về 

quyền sở hữu sẽ làm giảm sự khuyến khích đăng ký sáng chế. Hoạt động 

đăng ký sáng chế của các trường đại học Trung Quốc tiếp tục phát triển, 

mặc dù các ngành công nghiệp tài trợ mạnh và các trường đại học không 

được giữ lại quyền sở hữu và chia sẻ tiền bản quyền, có thể bởi vì các 

bằng sáng chế của giảng viên được tính ngang với các công bố công 

trình. Trong trường hợp này, động lực xin cấp bằng sáng chế liên quan 
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đến uy tín học thuật và xúc tiến việc làm cao hơn là lợi ích tài chính tiềm 

năng. 

(3) Ảnh hưởng hạn chế của chính phủ đối với ngành công nghiệp và 

trường đại học: Các quyền cấp và thu hồi giấy phép hay cấp phép li-xăng 

bắt buộc thường xuyên, ngẫu nhiên, hay không có lý do làm giảm giá trị 

của một công nghệ được cấp bằng sáng chế. Nguy cơ mất độc quyền làm 

giảm khuyến khích đầu tư vào thương mại hóa một bằng sáng chế. Ở các 

nước xem xét, mọi mô phỏng Đạo luật Bayh-Dole đều có lựa chọn của 

chính phủ được cấp phép li-xăng hay giữ quyền sở hữu sáng chế được 

phát triển bằng tài trợ của chính phủ trong lĩnh vực an toàn hoặc y tế 

công cộng, hoặc khi người sở hữu bằng sáng chế không cố gắng đúng 

mức để thương mại hóa. Mặc dù có một số không đồng ý, việc sử dụng ở 

mức hạn chế thu hồi giấy phép và giấy phép bắt buộc đối với các sáng 

chế làm hàng hóa công bằng cách thu hút đầu tư cho nghiên cứu và phát 

triển. Ngoài ra, chính phủ về cơ bản nên cho phép các trường đại học tự 

chủ trong nghiên cứu, do đó, vô số các dự án nghiên cứu khác nhau có 

thể được theo đuổi. Phương pháp tiếp cận tự do hoạt động của Chính phủ 

Hoa Kỳ đối với nghiên cứu của các trường đại học cho phép nghiên cứu 

tiến vào nhiều lĩnh vực khác nhau. 

Hơn nữa, chính phủ không nên cố chỉ đạo ngành công nghiệp. Nhu 

cầu thị trường sẽ dẫn dắt ngành công nghiệp, do đó, nhu cầu sẽ kéo theo 

thương mại hóa. Hoa Kỳ trước khi ban hành luật Bayh-Dole đã có một 

kinh nghiệm tương tự về sự can thiệp của chính phủ. Chính phủ Hoa kỳ 

không cấp phép li-xăng độc quyền đối với sáng chế được chính phủ tài 

trợ làm giảm giá trị của những sáng chế được phát triển dựa trên tài trợ 

công và làm suy yếu sự khuyến khích ngành công nghiệp đầu tư vào 

thương mại hóa. Điều này diễn ra cho đến khi hạn chế này được Đạo luật 

Bayh-Dole gỡ bỏ đối với các bằng sáng chế của các trường đại học có thể 

được chuyển giao cho ngành công nghiệp để thương mại hóa. Cuối cùng, 

các trường đại học phải là một thực thể pháp lý độc lập với chính phủ. 

Ngoài ra, các trường đại học dường như hoạt động tốt nhất khi họ theo 

đuổi các chính sách và sáng kiến của họ hơn là của chính phủ, bằng 

chứng là các trường đại học ở Hàn Quốc và Hoa Kỳ. 
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Trường đại học: 

(1) Hợp đồng lao động rõ ràng và phù hợp với các chính sách và 

hướng dẫn chính thức về bằng sáng chế: Như đã nêu ở trên, quyền sở hữu 

bằng sáng chế được phát triển với sự tài trợ của chính phủ nên được trao 

cho các trường đại học. Điều này có thể được thực hiện bằng pháp luật 

và/hoặc bằng hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động cũng nên xác định 

quyền sở hữu đối với bằng sáng chế được phát triển trong bất kỳ khả 

năng khác (như hợp tác nghiên cứu trường đại học - ngành công nghiệp 

...). Những quy định này sẽ loại bỏ bất kỳ xung đột nào về quyền sở hữu. 

Hợp đồng cũng cần phải có quy định chia sẻ tiền bản quyền hay lợi 

nhuận, do đó mới khuyến khích phát minh. Điều này cũng có thể được 

thực hiện bằng pháp luật. Các chính sách việc làm nên có các hướng dẫn 

công bố thông tin sáng chế để thúc đẩy thông tin liên lạc giữa các nhà 

phát minh, các trường đại học và văn phòng chuyển giao công nghệ. 

(2) Văn phòng chuyển giao công nghệ hiệu quả và có năng lực: Việc 

thành lập một văn phòng chuyển giao công nghệ có khả năng và kinh 

nghiệm thích hợp là điều cần thiết để thương mại hóa các sáng chế của 

trường đại học. Văn phòng chuyển giao công nghệ không nên chỉ là nơi 

cấp phép li-xăng công nghệ, các văn phòng này cũng nên quản lý giảng 

viên và các nhà nghiên cứu trong trường đại học, bao gồm cả việc theo 

dõi việc chuyển giao và thỏa thuận khác, đào tạo giảng viên và thiết lập 

chính sách thống nhất cho các trường đại học để tránh các vấn đề về sở 

hữu trí tuệ. Văn phòng chuyển giao công nghệ cũng sẽ làm việc với cả 

nhà phát minh và ngành công nghiệp để thương mại hóa tốt nhất các sáng 

chế của trường đại học. Văn phòng chuyển giao công nghệ là yếu tố quan 

trọng nhất của thương mại hóa các sáng chế phát triển với sự tài trợ của 

liên bang. Nó cũng là khía cạnh bị bỏ qua nhất của Đạo luật Bayh-Dole 

khi mới xem xét tính hiệu quả. Dường như hầu hết mọi người coi việc 

giữ lại quyền sở hữu đối với sáng chế của trường đại học do liên bang tài 

trợ là đặc quyền quan trọng nhất mà Đạo luật Bayh-Dole đem lại vì sự 

gia tăng trong việc cấp bằng sáng chế tương ứng với việc ban hành. Tuy 

nhiên, đặc quyền này chỉ loại bỏ sự tiếp cận hạn chế tạo ra bởi sự chuyển 

giao công nghệ kém hiệu quả của chính phủ. Nếu các trường đại học 

không có khả năng chuyển giao công nghệ, Luật Bayh-Dole sẽ không có 



189 

tác dụng. Đạo luật Bayh-Dole tạo ra sự khuyến khích cho các nhà phát 

minh của các trường đại học đăng ký sáng chế và các văn phòng chuyển 

giao công nghệ tạo điều kiện cho sáng chế được thương mại hóa. 

Không có một giải pháp nào là “phù hợp cho tất cả" trước thách thức 

làm thế nào để gia tăng tác động của khoa học đến đổi mới và phát triển 

kinh tế. Mỗi nước có những sắc thái riêng của nó về xã hội, kinh tế và 

pháp luật cần được xem xét để đạt được hiệu quả tối ưu trong việc đáp 

ứng mục đích của mình. Tuy nhiên, kinh nghiệm quốc tế cung cấp những 

thực tiễn và bài học tốt nhất để cân nhắc. Đối với các nước thu nhập 

trung bình và thấp, các chính sách chuyển giao công nghệ tốt nhất sẽ là 

chính sách đáp ứng tốt hơn các nhu cầu chuyển giao công nghệ quốc gia, 

phù hợp với các hoàn cảnh địa phương và với sự đồng thuận của các 

thành phần liên quan. Sự chuyển hóa các hệ thống nghiên cứu thành 

những tổ chức chủ động hơn là một quá trình dài hạn, cũng như việc xây 

dựng một năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia. 

Việc thúc đẩy chuyển giao công nghệ thông qua sáng chế đang mở 

ra một kỷ nguyên mới với các cơ hội thúc đẩy nhanh sự chuyển hóa các 

kết quả khoa học thành những đổi mới, đáng chú ý là trong các lĩnh vực 

công nghệ sinh học, công nghệ nano và các khoa học về sự sống. Nhiều 

nước thu nhập thấp và trung bình gần đây đã chú trọng thúc đẩy đăng ký 

SHTT, coi đó như một công cụ đối với chuyển giao công nghệ. Tuy 

nhiên, SHTT không phải là có cùng một tầm quan trọng như nhau giữa 

các nước, và các cách tiếp cận được sử dụng để khai thác chúng có thể 

biến đổi cho phù hợp với các nhu cầu đổi mới của các nước và các tổ 

chức. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sử dụng SHTT yêu cầu sự cẩn 

trọng và các nguồn lực quan trọng để khai thác và thúc đẩy chúng. Một 

số các biện pháp an toàn chính sách cần được thông qua trong các chính 

sách về SHTT để phòng tránh các tác động không mong muốn đối với 

khoa học và để đảm bảo sự phổ biến công nghệ có tác động đến xã hội và 

nhân loại. 

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, việc sử dụng sáng chế để thúc đẩy 

chuyển giao công nghệ là một quá trình tốn kém, nó đòi hỏi các kỹ năng 

chuyên môn hóa và các quy định thể chế, sự hỗ trợ về tài chính để duy trì 



190 

sự phát triển bền vững và hiệu quả. Hoạt động phát minh sáng chế trong 

các trường đại học có thể đóng vai trò trong việc đẩy mạnh chuyển giao 

công nghệ và thúc đẩy các mối liên kết khoa học - công nghiệp bị tác 

động bởi một loạt các yếu tố, trong số đó có các yếu tố về cơ cấu, điều 

hành nghiên cứu và các hệ thống giáo dục đại học, nhu cầu công nghệ 

của doanh nghiệp, năng lực nghiên cứu của các tổ chức, chính sách và 

khuôn khổ luật pháp (bảo hộ SHTT và thành lập doanh nghiệp), và một 

cơ sở hạ tầng tương xứng và nguồn kinh phí cho các hoạt động chuyển 

giao công nghệ và thành lập công ty phái sinh. Việc phát triển một hệ 

thống chuyển giao công nghệ đòi hỏi sự quản lý  SHTT hiệu quả và sáng 

suốt, điều đó giúp tạo ra các mối quan hệ hợp tác hiệu quả hơn và cho 

phép chuyển giao công nghệ không chỉ theo một hướng mà theo những 

cách phức hợp hơn và khả dụng hơn, nhằm mang lại lợi ích cho xã hội. 

Việc cho phép trường đại học có quyền sở hữu đối với bằng sáng 

chế được triển khai bằng tài trợ của chính phủ ở hầu hết các quốc gia đã 

thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động đăng ký sáng chế của các trường đại học. 

Việc áp dụng Đạo luật Bayh-Dole đã đánh thức sự đổi mới học thuật 

bằng cách khuyến khích giảng viên đăng ký sáng chế. Mặc dù vậy, sự gia 

tăng hoạt động đăng ký sáng chế của các trường đại học không dễ dàng 

chuyển thành lợi ích kinh tế. Các tác động kinh tế chỉ có được khi cơ 

quan chuyển giao công nghệ hoạt động hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi 

thương mại hóa các bằng sáng chế của trường đại học. Hiệu quả của việc 

áp dụng luật Bayh-Dole không được nhận ra cho đến khi các văn phòng 

chuyển giao công nghệ được thành lập bởi khuyến khích xã hội. Xây 

dựng luật Bayh-Dole hiệu quả đòi hỏi chính phủ ban hành và thực thi luật 

pháp sáng chế, cho phép các quyền sử dụng bằng sáng chế do trường đại 

học sở hữu và kiểm soát, tài trợ cho nghiên cứu của  trường đại học và 

cho phép tự do kinh tế đối với các hoạt động thị trường và các hoạt động 

nghiên cứu ở trường đại học. Các trường đại học cần thiết lập các hợp 

đồng lao động với các chính sách và hướng dẫn khuyến khích giảng viên 

đăng ký sáng chế và xây dựng các văn phòng chuyển giao định hướng thị 

trường hiệu quả. Khi các chính phủ và các trường đại học thực hiện 

những bước này, nó cho phép tài trợ của chính phủ chuyển hóa thành 

thương mại hóa công nghiệp và thành công về kinh tế. 
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Đối với các nhà hoạch định chính sách, việc thúc đẩy đăng ký sáng 

chế và cấp phép li-xăng tại các trường đại học và các TCNCC là một 

phần của một chương trình chính sách rộng lớn hơn để nhằm cải thiện 

các điều kiện chung của đất nước đối với đổi mới và làm cho các hệ 

thống nghiên cứu trở nên có tính cạnh tranh hơn và có giá trị hơn đối với 

xã hội. Duy trì sự hỗ trợ về tài chính là cần thiết đối với nghiên cứu, 

chuyển giao công nghệ và đổi mới doanh nghiệp. Chuyển giao công nghệ 

đòi hỏi các điều kiện đặc biệt, nhiều trong số chúng thuộc về cơ cấu và 

các kết quả của chúng phát triển cùng với thời gian. Vì thế việc xây dựng 

một hệ thống chuyển giao công nghệ đòi hỏi một kế hoạch chính sách 

công dài hạn toàn diện. Một hệ thống chuyển giao công nghệ hiệu quả 

yêu cầu các năng lực nghiên cứu và đổi mới, các khuôn khổ chính sách 

phù hợp, sự liên kết giữa khoa học và công nghiệp, một nền văn hóa đổi 

mới, các tổ chức trung gian công nghệ, cũng như tài chính cho các công 

ty mới và phát triển công nghệ. Sự thành công trong chuyển giao công 

nghệ là kết quả của những nỗ lực lấp đầy khoảng trống giữa khoa học và 

xã hội, sự cam kết bởi các tổ chức nghiên cứu đóng góp cho phát triển 

kinh tế và xã hội. Giờ đây, nhiều nước thu nhập thấp và trung bình hiện 

đang đi theo hướng này. 
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KẾT LUẬN 

Thế giới ngày nay đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức vô 

cùng nghiệt ngã và những hiệu ứng của cuộc suy thoái kinh tế sẽ còn 

hiện rõ ở mỗi xã hội trong những năm tới. Trong bối cảnh đó, các nước 

vẫn nỗ lực đầu tư cho nghiên cứu và phát triển khoa học và công nghệ 

như một cứu cánh để tiếp tục phát triển.  

Với trên 400 tỷ đôla, khoảng 1/3 tổng chi tiêu nghiên cứu và phát 

triển của thế giới, Hoa kỳ vẫn là quốc gia đầu tư cho nghiên cứu phát 

triển lớn nhất thế giới, đứng thứ hai là Trung Quốc với mức chi tiêu gần 

bằng một nửa của Hoa kỳ, đứng thứ ba là Nhật Bản. Tuy nhiên, về tốc độ 

tăng trưởng chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển, thì Trung Quốc đã duy 

trì mức tăng thần kỳ là 20%/năm trong 10 năm qua, tiếp theo là Hàn 

Quốc với 10%/năm, các nước phát triển như Mỹ, Anh, Đức, Pháp có tốc 

độ tăng khoảng 5%/năm trong thời gian này. 

Số lượng cán bộ nghiên cứu và phát triển của thế giới cũng không 

ngừng lớn mạnh cả ở trình độ cử nhân lẫn tiến sĩ, nhằm đảm bảo nhân 

lực cho một nền kinh tế đòi hỏi sự chuyên sâu tri thức ngày càng cao. 

Cán bộ nghiên cứu và phát triển ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong lực 

lượng lao động của các nước. Một số nước nhỏ ở Bắc Âu và Đông Á cho 

biết ít nhất 1% lực lượng lao động của họ là các nhà nghiên cứu và phát 

triển, còn các nước lớn hơn thì con số này ở Nhật Bản là 1,05%, Hàn 

Quốc - 1% và Hoa Kỳ - 0,95%. 

Một vấn đề được nhiều nước quan tâm là việc khai thác thương mại 

các nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được nhà nước tài trợ. 

Hầu hết các nước đều nhất trí rằng mấu chốt ở đây là các chính sách về 

sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ. Việc trao quyền sở hữu các sản 

phẩm nghiên cứu cho cơ quan thực hiện dường như là liều thuốc kích 

thích chuyển giao các kết quả nghiên cứu vào sản xuất, nâng cao năng 

lực cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như nền kinh tế. Kinh nghiệm của 

các nước trong vấn đề này rất đáng để Việt Nam học hỏi.  
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Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XI (Nghị quyết số 20-NQ/TW) về “Phát triển khoa học và công 

nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đặt 

mục tiêu "phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ, làm cho khoa học 

và công nghệ thực sự là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng 

sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu 

quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc 

phòng, an ninh, đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo 

hướng hiện đại vào năm 2020 và là nước công nghiệp hiện đại theo định 

hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI." 

Nghiên cứu kinh nghiệm của các nước và vận dụng vào điều kiện cụ 

thể của Việt Nam là việc làm không thể thiếu đối với các nhà quản lý và 

hoạch định chính sách khoa học và công nghệ nước ta. Chúng ta cần nắm 

bắt được những xu thế của thế giới để có thể đưa khoa học và công nghệ 

nước nhà hội nhập với trào lưu chung của thế giới, góp phần vào sự phát 

triển nhanh và bền vững của đất nước. 
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PHỤ LỤC 

CÁC CHỈ SỐ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NĂM 2010 

 Chi tiêu NC&PT quốc gia Tổng số 
nhà 

nghiên 
cứu 

(FTE) 

Tổng chi 

(triệu 
USD ppp) 

Tỷ lệ tài trợ (%) Tỷ lệ thực hiện (%) 

Doanh 
nghiệp 

Chính 
phủ 

Doanh 
nghiệp 

Đại 
học 

Chính 
phủ 

Ai len 3.197,6  51,0   31,6   66,6   29,0  4,4  14.463  

Ai-xơ-len 333,6  50,3   38,8   54,6   25,1   17,8  2.861  

Anh 39.137,8  45,1   32,1   60,9   27,2  9,4  235.373  

Áo 9.752,6  44,6   38,7   68,1   26,1  5,3  35.942  

Argentina 3.995,3  22,3   74,7   23,2   30,9   44,3  47.580  

Ba Lan 5.587,8  24,4   60,9   26,6   37,2   35,9  64.511  

Bỉ 8.154,2  58,6   25,3   66,3   23,3  9,4  38.168  

Bồ Đào 
Nha 

4.304,6  44,0   45,3   45,5   37,0  7,2  45.916  

Canađa 24.345,9  46,5   34,3   52,3   37,6  9,8  146.324  

Chilê 963,5  43,7   33,8   40,4   40,8  9,7  5.959  

Đài 
loan(TQ) 

23.918,1  71,2   27,5   71,5   12,1   16,0  127.768  

Đan Mạch 6.816,0  60,3   27,7   68,1   29,4  2,1  35.326  

Đức 86.299,4  66,1   29,7   67,2   18,0   14,8  327.198  

Estonia 444,4  43,6   44,1   50,2   38,0   10,6  4.077  

Hà Lan 12.968,7  45,1   40,9   47,9   40,4   11,7  53.703  

Hàn Quốc 53.184,9  71,8   26,7   74,8   10,8   12,7  264.118  

Hoa Kỳ 401.576,0  61,6   31,3   70,3   13,5   11,7  1.412.639  

Hungary 2.382,8  47,4   39,3   59,8   19,9   18,5  21.342  

Hy Lạp 1.867,8  31,1   46,8   28,6   49,2   20,9  21.013  

Italia 24.269,2  44,2   42,1   53,6   29,0   14,3  105.846  

Ixraen 9.589,2  51,6   14,0   79,8   13,2  3,9   ..  

Luxembua 713,1  65,9   29,7   70,9   11,4   17,7  2.536  

Mêhicô 5.682,1  45,1   50,2   47,4   26,1   25,2  37.930  

NamPhi 4.708,2  42,6   45,1   58,6   19,9   20,3  19.384  
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 Chi tiêu NC&PT quốc gia Tổng số 
nhà 

nghiên 
cứu 

(FTE) 

Tổng chi 

(triệu 
USD ppp) 

Tỷ lệ tài trợ (%) Tỷ lệ thực hiện (%) 

Doanh 
nghiệp 

Chính 
phủ 

Doanh 
nghiệp 

Đại 
học 

Chính 
phủ 

Nauy 4.741,6  43,6   46,8   51,2   32,3   16,4  26.453  

Nga 32.838,0  25,5   70,3   60,5  8,4   31,0  442.071  

Nhật Bản 140.832,8  75,9   17,2   76,5   12,9  9,0  656.032  

Niu Dilan 1.646,4  38,5   45,7   41,4   32,8   25,7  21.400  

Ôxtrâylia 19.028,9  62,0   34,5   61,3   23,9   12,2  92.379  

Phần Lan 7.588,7  66,1   25,7   69,6   20,4  9,2  41.425  

Pháp 49.990,8  51,0   39,7   61,2   21,3   16,4  234.201  

Rumania 1.463,1  32,3   54,4   38,3   24,5   36,8  19.780  

Séc 4.151,7  48,9   39,9   62,0   18,0   19,4  29.228  

Singapo 6.150,7  53,1   40,2   60,8   28,8   10,4  32.031  

Slovakia 799,6  35,1   49,6   42,1   27,6   30,0  15.183  

Slovenia 1.162,0  58,4   35,3   67,8   13,9   18,2  7.703  

Tây Ban 
Nha 

20.386,1  43,4   47,1   51,5   28,3   20,1  134.653  

Thổ Nhĩ Kỳ 9.582,5  45,1   30,8   42,5   46,0   11,4  64.341  

Thụy Điển 12.535,5  58,8   27,5   68,7   26,3  4,9  49.312  

Thụy Sỹ 10.525,2  68,2   22,8   73,5   24,2  0,7  25.142  

Trung Quốc 178.980,7  71,7   24,0   73,4  8,5   18,1  1.210.841  

Toàn 
OECD 

968.394,7  60,7   30,5   67,3   18,2   11,9  4.203.267  

EU27 305.036,0  53,3   35,5   60,8   24,4   13,7  1.567.670  

Nguồn: OECD, Main Science and Technology Indicators Database, 3/2012. 
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