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LỜI NÓI ĐẦU 
 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng Khoá XI đã xác định mục tiêu phát triển KH&CN đến năm 

2020 của nước ta là:  "Phát triển mạnh mẽ KH&CN, làm cho 

KH&CN 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." 

Để triển khai thực hiện Nghị quyết cũng như Chiến lược phát 

triển KH&CN đến năm 2020, chúng ta cần có những chính sách 

phù hợp với những xu thế phát triển chung của thế giới, đặc biệt là 

trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay. Cục Thông tin Khoa học và 

Công nghệ Quốc gia xin biên soạn cuốn sách khoa học và công 

nghệ thế giới 2013 giới thiệu các xu thế mới trong hoạt động khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của các nước trên thế giới trong 

bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động hiện nay. 

Cuốn sách Khoa học và công nghệ thế giới năm nay tổng hợp 

và phân tích những khía cạnh liên quan đến đổi mới sáng tạo và 

chính sách đổi mới sáng tạo, bao hàm các vấn đề nổi bật trong các 

lịch trình chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới trong bối cảnh 

khủng khoảng kinh tế và tài chính, những căng thẳng vể ngân sách 

quốc gia và những thách thức lớn đối với xã hội và toàn cầu (tăng 

trưởng xanh, xã hội già hóa, phát triển kinh tế). 

Các chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được 

trình bày theo các chủ đề để có thể so sánh các định hướng chính 

sách, công cụ điều hành và quản trị khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo giữa các nước trên thế giới. Để có thể bao quát đầy đủ hoạt 
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động khoa học, công nghệ và đổi mới của thế giới, các nước được 

giới thiệu theo khu vực và trình độ phát triển kinh tế gồm: các nước 

châu Mỹ, các nước phát triển ở Tây và Trung Âu, các nền kinh tế 

đang chuyển đổi ở Đông Âu, khu vực châu Á và châu Đại dương, 

các nước ASEAN.  

Ban biên soạn hy vọng cuốn sách sẽ là nguồn tư liệu bổ ích 

góp phần vào sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ phục vụ 

cho các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước. 

 

CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC  

VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 
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CHƯƠNG 1 

HIỆN TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ TRONG 
PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI 

MỚI 

 

Những cú sốc ngắn liên quan đến cuộc khủng hoảng kinh tế 

và các cú sốc về lâu dài - là các vấn đề môi trường, nhân khẩu học 

và xã hội - đã đặt các nền kinh tế của thế giới trước những thách 

thức chưa từng có. Trong hoàn cảnh ngân sách cực kỳ hạn chế, các 

chính phủ đã huy động tất cả các lĩnh vực chính sách để đưa ra 

những đối sách phù hợp nhằm đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ và 

bền vững. Họ phải nắm bắt những cơ hội từ Internet và thị trường 

toàn cầu, cũng như huy động các tài sản chính của quốc gia - vốn 

con người, vốn kiến thức, và sự sáng tạo. Trong lịch trình kế hoạch 

này, các chính sách đổi mới được trao cho một vai trò quan trọng 

mà chỉ có thể thành công khi chúng thích ứng với bối cảnh mới này 

1.1. Đổi mới trong thời kỳ khủng hoảng 

Khủng hoảng kinh tế bắt đầu năm 2008 đã có một tác động 

đáng kể đến các chính sách và hoạt động khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo (KHCNĐM). Nó đã đẩy nhanh một số xu hướng 

và phóng đại những thách thức nhất định, hầu hết trong số đó đã 

xuất hiện từ trước năm 2008. Do đó, việc xem xét lại các chính 

sách KHCNĐM đã trở nên cấp thiết hơn. Trong môi trường mới 

này, một số quốc gia đã thích nghi hoặc đã bắt đầu thích ứng, trong 

khi những quốc gia khác đã gặp khó khăn để phát triển. Kết quả đó 

đã làm nới rộng khoảng cách giữa các quốc gia tăng trưởng và đổi 

mới và những quốc gia giậm chân tại chỗ, không phát triển được. 

Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu ngay lập tức đã tác động 

mạnh một cách tiêu cực lên đổi mới sáng tạo trên toàn thế giới. 
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Tổng chi tiêu cho NC&PT của doanh nghiệp trong khu vực OECD 

giảm kỷ lục tới 4,5% trong năm 2009; chỉ số này sụt giảm ở tất cả 

các nước chi tiêu lớn cho NC&PT trong OECD, trừ Hàn Quốc và 

Pháp. Trong năm 2010, sự phục hồi ở một số nước vẫn chưa trở lại 

mức NC&PT trước năm 2009. Mô hình này, sụt giảm tiếp theo 

phục hồi, được xác nhận bằng các chỉ số như bằng sáng chế và 

nhãn hiệu hàng hoá. Trong số các nước tích cực đổi mới nhất, có sự 

tương phản rõ rệt giữa Thụy Điển và Phần Lan, đã trải qua sự sụt 

giảm về NC&PT và bằng sáng chế, với Hàn Quốc tiếp tục phát 

triển nhanh và chắc chắn. 

Trong năm 2009, cú sốc ban đầu đã ảnh hưởng đến tất cả các 

loại hình công ty, nhưng trong khi các hoạt động sáng tạo của các 

công ty đa quốc gia lớn, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ 

cao, đã trở lại quỹ đạo vào năm 2010, thì các doanh nghiệp sáng tạo 

nói chung vẫn chưa phục hồi trở về mức trước khủng hoảng. Năm 

2011, cả hai chỉ số về doanh nghiệp mới và đầu tư vốn mạo hiểm 

vẫn ở dưới mức trước khủng hoảng. Theo sau sự gia tăng đáng kể 

các công ty thất bại trong cuộc khủng hoảng, đổi mới của ngành 

công nghiệp và sự tái phân bổ các nguồn tài nguyên tương ứng vẫn 

chưa đạt được tiến bộ quan trọng trong nâng cao hiệu quả kinh tế 

tổng thể. 

Để bù đắp cho sự sụt giảm NC&PT trong khu vực doanh 

nghiệp, tài trợ của chính phủ tạm thời tăng mạnh trong năm 2009 ở 

nhiều quốc gia, do đổi mới sáng tạo là một thành phần quan trọng 

của gói cứu trợ phục hồi kinh tế. Ngân sách nhà nước dành cho 

NC&PT (GBAORD) tăng khoảng 9% trong khu vực OECD, mạnh 

nhất là đầu tư cơ sở hạ tầng và phân bổ cho các doanh nghiệp (bảo 

lãnh tín dụng cho các công ty, việc hoàn trả các khoản khấu trừ 

thuế NC&PT, mua sắm công,…). Do khoản này bù đắp được một 

phần cho sự suy giảm chi tiêu NC&PT trong doanh nghiệp, nên sự 

sụt giảm trong tổng chi tiêu NC&PT của OECD trong năm 2009 đã 

không quá lớn. Tuy nhiên, trong năm 2010 và 2011, khi sức ép 
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ngân sách của chính phủ trở nên nghiêm trọng hơn, nhiều quốc gia 

đã phải thắt chặt chi tiêu hoặc giảm chi tiêu NC&PT (GBAORD 

của OECD giảm khoảng 4% trong năm 2010). 

Trong khi cuộc khủng hoảng gây ra tình trạng trì trệ hoặc suy 

giảm trong hoạt động sáng tạo ở các nước OECD, thì nó lại không 

hề ảnh hưởng đến một số quốc gia mới nổi. Trung Quốc vẫn có sự 

tăng trưởng GDP cao và tăng ổn định trong hoạt động đổi mới sáng 

tạo, khi NC&PT trong doanh nghiệp tăng 26% trong năm 2009. Kết 

quả là tỷ trọng của Trung Quốc trong tổng NC&PT toàn cầu, tăng 

từ 7% năm 2004 lên 10,5% trong năm 2008, đã tăng vọt lên 13% 

trong năm 2009; chính cuộc khủng hoảng đã đẩy nhanh xu thế này. 

Đồng thời, các quốc gia đang phát triển như Ấn Độ và Brazil đang 

đề cao hơn đổi mới sáng tạo trong các kế hoạch chính sách của họ . 

1.2. Thay đổi nội dung chính sách KHCNĐM 

Khủng hoảng kinh tế đã ảnh hưởng đến kế hoạch chính sách 

đổi mới cả về mục tiêu lẫn công cụ. Thay vì dẫn đến các mục tiêu 

hay công cụ mới, nó thay đổi sự cân bằng của những chính sách 

đang diễn ra, thường nhằm mục đích tối đa hóa ảnh hưởng của 

chúng đến tăng trưởng kinh tế và tiết kiệm nguồn lực. Nói rộng 

hơn, bối cảnh hiện nay đã tăng cường các xu thế đã diễn ra trước 

đó: chính sách đổi mới sáng tạo phải thiết thực (để giải quyết các 

mục tiêu kinh tế, xã hội ), có tính kết hợp (với nhau và với các 

chính sách khác), và toàn diện (về phạm vi và trong những chủ thể 

có liên quan). Hơn bao giờ hết, phục hồi tăng trưởng và khả năng 

cạnh tranh là mục tiêu chính của các chính sách đổi mới sáng tạo. 

Các nước OECD cần phát triển hơn nữa, không chỉ để giải quyết 

khủng hoảng nợ dai dẳng mà còn giải quyết tình trạng thất nghiệp. 

Trong nền kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo là một động lực chính 

cho tăng trưởng. Do các nước mới nổi ngày càng thách thức các 

nước phát triển trong các phân khúc thâm dụng tri thức của thị 

trường, các nước phát triển cần phải leo lên thang giá trị gia tăng 

cao hơn. Điều này đòi hỏi sự đổi mới sáng tạo. 
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Ngân sách của các chính phủ đang chịu áp lực, bởi cuộc 

khủng hoảng nợ công đã cho thấy các chủ thể thị trường tiếp tục tài 

trợ để gánh đỡ cho sự thâm hụt ngân sách. Để thực hành tiết kiệm, 

ở hầu hết các nước, ngân sách KHCNĐM cũng không tránh khỏi bị 

cắt giảm. Hành động của chính phủ cần phải có hiệu lực và hiệu 

quả hơn, thông qua tái cân bằng các công cụ được sử dụng, những 

thay đổi trong điều hành. 

Tầm quan trọng của các chính sách đối phó với những thách 

thức xã hội và môi trường cũng ngày càng tăng. Thách thức môi 

trường cấp bách bao gồm biến đổi khí hậu, chuyển hướng sang tăng 

trưởng xanh và khắc phục thiên tai. Các mục tiêu xã hội đáng quan 

tâm bao gồm già hóa dân số và sức khỏe. Với ngân sách vô cùng eo 

hẹp, các chính phủ nhận ra rằng đổi mới sáng tạo là cần thiết để giải 

quyết những thách thức trong trung và dài hạn. 

Quan điểm rộng hơn của đổi mới hướng vào các hoạt động 

dịch vụ, ngoài khoa học và công nghệ, cũng là các chính sách lan 

tỏa, bao gồm những chính sách liên quan đến các dịch vụ công (như 

trong giáo dục).  

1.3. Đối phó với những thách thức xã hội và toàn cầu 

Tăng trưởng xanh và môi trường: Giảm phát thải khí nhà kính 

toàn cầu và bảo vệ các tài nguyên môi trường (không khí sạch, 

nước, đa dạng sinh học) đòi hỏi đổi mới sáng tạo và áp dụng các 

công nghệ xanh quy mô lớn. Nếu không, sẽ rất khó khăn và tốn 

kém để duy trì quỹ đạo tăng trưởng của những thập kỷ qua mà 

không làm suy giảm "vốn xanh" của nhân loại. Chính phủ các nước 

OECD và các nền kinh tế mới nổi do đó đã ưu tiên cho các hoạt 

động NC&PT và các khuyến khích việc phổ biến và áp dụng các 

công nghệ xanh. 

Các chương trình năng lượng tái tạo nhằm vào cả giảm thải 

khí nhà kính cũng như sự phụ thuộc vào dầu mỏ. Đặc điểm môi 
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trường và năng lượng được đề cao trong chiến lược đổi mới của 

hầu hết các nước. 

Tuổi già và sức khỏe: Dân cư ở hầu hết các nước OECD và cả 

trong một số nền kinh tế đang phát triển đang già đi, ở nhiều nơi, 

tốc độ già hóa này diễn ra khá khá nhanh. Một lực lượng lao động 

già hóa rất có thể sẽ hạn chế hiệu suất hoạt động kinh tế, cũng như 

gia tăng áp lực về các dịch vụ y tế, các hệ thống chăm sóc sức khỏe 

và tài chính công về lâu dài. Khoa học và công nghệ, đặc biệt là 

ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, sẽ đóng một vai trò 

quan trọng trong việc giúp cho người già có một cuộc sống khỏe 

mạnh, tự chủ và hoạt bát một cách tốt nhất. Thách thức về sức khỏe 

không chỉ giới hạn trong việc đáp ứng nhu cầu của nhóm dân số lão 

hóa, mà còn là nhu cầu của toàn xã hội. Đổi mới sáng tạo là cần 

thiết để phát triển nghiên cứu khoa học một cách tốt nhất, triển khai 

công tác chữa bệnh một cách hiệu quả, và hạn chế các chi phí điều 

trị và trang thiết bị tăng cao. 

Đổi mới sáng tạo để phát triển: Sau khi xem xét động năng 

của các nước phát triển, hiện nay đổi mới sáng tạo được nhiều quốc 

gia mới nổi thực hiện và tỷ trọng sáng tạo của họ trên toàn thế giới 

ngày càng tăng. Một cơ sở khoa học đẳng cấp thế giới không phải 

là một điều kiện để đổi mới sáng tạo. Các khái niệm của sự đổi mới 

sáng tạo rộng hơn nhiều so với công nghệ cao, nó bao gồm cả công 

nghệ thấp, các ngành công nghiệp dịch vụ và đổi mới xã hội, tất cả 

đều cần thiết ở tất cả các cấp độ phát triển. Đổi mới sáng tạo có thể 

góp phần giải quyết những thách thức cấp bách như cung cấp nước 

sạch, xóa bỏ bệnh tật và giảm nghèo. Những đổi mới "toàn diện" có 

tác động trực tiếp hơn, bởi chúng tạo ra các sản phẩm mới giá với 

cả phù hợp hơn cho những hộ gia đình thu nhập thấp và thu nhập 

trung bình hay cho phép người nghèo hiện đại hóa hoạt động kinh 

doanh thường là "không chính thức" và năng suất thấp của họ. 
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1.4. Các công cụ của chính sách đổi mới 

Thay vì một sự thay đổi triệt để, chính sách đổi mới kết hợp 

đã trải qua một quá trình phát triển dần dần. Theo đó, một số công 

cụ nhất định được sử dụng rộng rãi hơn trong khi những công cụ 

khác đã được giảm đi. Trong một số quốc gia, các công cụ mục tiêu 

có tầm quan trọng như những công cụ nguồn: điều này liên quan 

đến sự xuất hiện của các chủ đề chính sách mục tiêu quan trọng 

(như các công ty, thách thức xã hội mới), và sự khủng hoảng ngân 

sách, buộc chi tiêu của chính phủ các nước chịu nhiều áp lực. 

Ưu đãi về thuế: Một xu hướng chung ở các nước là tăng khả 

năng và đơn giản hóa việc sử dụng các ưu đãi thuế NC&PT, hiện đã 

được áp dụng ở hơn 2/3 các nước OECD cũng như ở nhiều nước 

không thuộc OECD . 

Chính sách hướng cầu: Các chính sách đổi mới từ phía cầu 

phía bao gồm mua sắm công cho đổi mới, các tiêu chuẩn và quy 

định và các thị trường chính và các sáng kiến đổi mới định hướng 

người dùng - đang được thực hiện ở các nước OECD. Chúng phản 

ánh xu hướng trong chính sách đổi mới nhằm vào toàn bộ các hệ 

thống và chu trình đổi mới . 

Kinh doanh: Những nỗ lực tài chính và cấu trúc tăng cường 

(như gỡ bỏ các rào cản hành chính) đã được nhiều quốc gia thực 

hiện trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế . 

Khu tập trung và "chuyên môn hóa thông minh": Khu tập 

trung (cụm) tập hợp các doanh nghiệp, trường đại học, các tổ chức 

nghiên cứu và các chủ thể công và tư nhân khác nhau để tạo điều 

kiện liên kết các hoạt động kinh tế bổ trợ cho nhau. "Chuyên môn 

hóa thông minh" là một khung chính sách giúp doanh nhân và các 

công ty tăng cường các hình mẫu chuyên môn hóa khoa học, công 

nghệ và công nghiệp trong khi xác định và khuyến khích sự xuất 

hiện của các lĩnh vực hoạt động công nghệ và kinh tế mới. 
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Thị trường sở hữu trí tuệ và bằng sáng chế: vấn đề đối tượng 

bằng sáng chế (phần mềm, vật liệu di truyền, phương pháp kinh 

doanh) và chất lượng bằng sáng chế đã được thảo luận nhiều trong 

thập kỷ qua. Những cải cách quan trọng đã được thực hiện và các 

văn phòng sáng chế đã tập trung vào nâng cao chất lượng hoạt động 

sáng chế. Các thị trường sở hữu trí tuệ dường như đang tăng lên 

bao gồm các loại giao dịch (cấp phép, bán) và chủ thể (trung gian, 

quỹ, v.v.) khác nhau. Sự liên quan của Chính phủ thông qua ban 

hành quy định (đặc biệt là chống độc quyền) và ở một số quốc gia 

là thông qua các quỹ sáng chế công. 

Công nghệ thông tin truyền thông, cơ sở hạ tầng: Chính phủ 

có thể tạo điều kiện thiết lập cơ sở hạ tầng chất lượng cao (các 

mạng băng thông rộng) và đảm bảo việc quản lý của nó (giá cả,…) 

được thuận lợi cho sử dụng một cách thỏa đáng. 

1.5. Nâng cao hiệu quả nghiên cứu khu vực công 

Thương mại hóa nghiên cứu công: Mục tiêu này đã trở thành 

vấn đề cấp bách hơn sau khủng hoảng kinh tế bởi tài trợ công đã trở 

nên khan hiếm. Một xu hướng lớn là chuyên nghiệp hóa và tăng 

quy mô của các cơ quan chuyển giao công nghệ (thông qua sự tập 

hợp lại các cơ quan nhỏ). Các công ty spin-off (trong bối cảnh các 

vườn ươm), nghiên cứu theo hợp đồng, và cấp bằng sáng chế và 

cấp phép vẫn là những công cụ quan trọng, cùng với việc quan tâm 

đến khoa học mở. 

Khoa học mở: Khi khoa học mang tính chất thương mại hóa 

nhiều hơn, và khi công nghệ thông tin làm cho việc truy cập kiến 

thức kỹ thuật dễ dàng hơn, nhiều chính phủ mong muốn khoa học 

được phổ biến rộng rãi và lan tỏa trong xã hội và kinh tế. Điều này 

ám chỉ việc cung cấp các cơ sở hạ tầng kỹ thuật cần thiết (cơ sở dữ 

liệu,…) và khuôn khổ pháp lý (sở hữu trí tuệ). 

Quốc tế hóa: Việc bảo đảm đưa các chủ thể quốc gia tham gia 

vào các mạng liên kết tri thức toàn cầu là một mục tiêu chính sách 
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quan trọng. Các công cụ liên quan bao gồm khung pháp lý và 

khuyến khích tài chính để kích thích sự di chuyển của các nhà 

nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu quốc tế để giải quyết các thách 

thức toàn cầu. 

Quản lý và tài trợ: Lĩnh vực giáo dục đại học trong hầu hết 

các nước tiếp tục phát triển hướng tới một chế độ tổ chức phi tập 

trung hơn, trong đó các trường đại học hưởng các quyền tự chủ và 

tự chịu trách nhiệm. Xu hướng này phù hợp với một mô hình trong 

đó tài trợ nghiên cứu dựa vào các khoản tài trợ cạnh tranh nhiều 

hơn là cấp kinh phí cho tổ chức. 

1.6. Tăng cường quản lý nhà nước của chính sách đổi mới 

Sự đa dạng của các mục tiêu đang ngày càng tăng, các công 

cụ và các chủ thể (vùng, cơ quan chuyên môn, quan hệ đối tác 

công-tư,…) đòi hỏi cách thức điều phối mới cho các chính sách đổi 

mới sáng tạo để đảm bảo sự gắn kết việc thiết kế và triển khai thực 

hiện và duy trì kiểm soát của chính phủ. Những thay đổi gần đây 

trong quản lý các hệ thống KHCNĐM bao gồm xu hướng đặt cho 

các cơ quan chuyên môn, tự chủ một phần, chịu trách nhiệm về các 

nhiệm vụ khác nhau (như phân bổ tài trợ cho công cho các viện 

nghiên cứu và trường đại học) và sự xuất hiện của chính sách khu 

vực bổ sung cho các chính sách quốc gia và thúc đẩy cạnh tranh 

giữa các khu vực. 

Các chiến lược KHCNĐM quốc gia đã được xây dựng và thực 

hiện ở nhiều quốc gia, chúng làm rõ tầm nhìn của chính phủ về sự 

đóng góp của KHCNĐM đối với phát triển kinh tế-xã hội và các 

chương trình cải cách và đầu tư tương ứng. 

Việc đánh giá chính sách KHCNĐM đã thu hút sự chú ý gần 

đây do các chính phủ dành nguồn lực đáng kể cho NC&PT và đổi 

mới sáng tạo trong thời gian khủng hoảng tài chính. Nhiều chính 

phủ đã củng cố các khung đánh giá tổng hợp, thủ tục đánh giá hợp 

lý (đôi khi thông qua việc thành lập một cơ quan chuyên trách) 
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hoặc tăng cường sự phối hợp của các đơn vị đánh giá. Một số quốc 

gia đã hài hoà việc thực hiện bằng cách xác định các phương pháp 

luận chung và củng cố các chỉ số, còn một vài nước xây dựng hạ 

tầng dữ liệu và các cộng đồng chuyên gia. 
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CHƯƠNG 2 

CÁC XU THẾ CHÍNH SÁCH KHOA HỌC,  
CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI 

 

2.1. Tổ chức và cấu trúc quản lý KHCNĐM 

Trong khi các nỗ lực nhằm cải thiện việc điều phối chính sách 

KHCNĐM thường là một phần của các sáng kiến rộng hơn để nâng 

cao sự liên kết chính sách của chính phủ, thì các biện pháp trong 

các lĩnh vực riêng biệt, chiến lược và tầm nhìn quốc gia được đánh 

giá là có vai trò quan trọng nhất trong điều phối chính sách đổi mới 

sáng tạo. Mặc dù các chiến lược thường đề cao yêu cầu cải thiện sự 

điều phối và trách nhiệm giải trình, nhưng bản thân nó cũng là công 

cụ để thực hiện mục tiêu này. Chúng thường bao gồm sự tư vấn và 

cân nhắc rộng và khái quát những điểm mạnh và yếu của hệ thống 

đổi mới cũng như cơ hội và thách thức có thể xuất hiện trong tương 

lai. 

Cơ quan hay một bộ chuyên về đổi mới có vai trò thứ hai 

trong đóng góp vào điều phối chính sách. Xu hướng thành lập các 

tổ chức lãnh đạo về chính sách đổi mới hiện đang tăng lên ở các 

nước. Italia và Nam Phi mới đây đã thành lập các cơ quan phụ tránh 

riêng về đổi mới, còn Ôxtrâylia, Đan Mạch, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ 

đang tìm cách gộp một số chức năng của hệ thống đổi mới vào các 

bộ hợp nhất mới. Tuy nhiên, sự hợp nhất này có thể rủi ro, nhất là 

khi các bộ về chính sách khoa học đứng đầu chương trình đổi mới 

quốc gia. Điều này có thể dẫn đến "quan niệm thiển cận về công 

nghệ cao" và sự quan tâm không đầy đủ đối với các yêu cầu hỗ trợ 

đổi mới của các ngành công nghệ thấp. Một số nước như Canađa, 

Đức, Nga, Thụy Sỹ và Hoa Kỳ không có các cơ quan chuyên về đổi 

mới. 
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Tổng kết và đánh giá chính sách là một nguồn phân tích chiến 

lược cũng được đánh giá cao trong vai trò điều phối chính sách đổi 

mới. Việc đánh giá hệ thống có thể làm rõ hơn những liên kết và sự 

phụ thuộc lẫn nhau của các chủ thể và thể chế trong hệ thống đổi 

mới. 

Vai trò của các hội đồng chính sách cấp cao cũng được xếp 

tương đương với hoạt động tổng kết và đánh giá chính sách. Hầu 

hết các nước đều có các hội đồng, ủy ban thực hiện việc điều phối 

chính sách KHCNĐM. Tuy nhiên, vai trò của các hội đồng này ở 

các nước không giống nhau. Ở một vài nước, như Nhật Bản và Hàn 

Quốc, các hội đồng này thực hiện mô hình lập kế hoạch chung, còn 

phần lớn các nước họ chỉ hoạt động trong phạm vi điều phối hạn 

chế hay với vai trò tư vấn. Các hội đồng này hoạt động độc lập 

hoặc là các đại diện của chính phủ hoặc ở giữa hai loại hình này. Ở 

một số nước, đứng đầu hội đồng này có thể là lãnh đạo quốc gia 

hay một bộ trưởng cao cấp. 

Sự đóng góp của các kênh liên lạc không chính thức giữa các 

quan chức cũng được đánh giá cao. Cách thức này phát huy hiệu 

quả nhất khi văn hóa tin cậy và liên lạc giữa các cơ quan được phát 

triển tốt. Mặc dù không thuộc diện có vai trò cao nhất trong điều 

phối chính sách, nhưng các chương trình chung liên cơ quan có thể 

chỉ ra một loạt cơ quan liên quan về xây dựng chương trình chung. 

Ở một số nước, sự lãnh đạo cấp cao, ví dụ như thông qua sự 

can thiệp của văn phòng Tổng thống hay văn phòng Thủ tướng, 

đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối cao hơn chương trình 

và lịch trình kế hoạch. 

Cách thức không được đánh giá cao là việc luân chuyển công 

việc của các nhân viên, chuyên gia hay các bên có lợi ích. Đây có 

thể là do đặc trưng nghề nghiệp muốn giữ lại các nhân viên trong 

cùng bộ và không khuyến khích sự di chuyển giữa các khu vực 

nghiên cứu, dịch vụ xã hội và doanh nghiệp. 
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Đánh giá chính sách KHCNĐM 

Công tác đánh giá chính sách KHCNĐM gần đây thu được sự 

quan tâm do các chính phủ đã dành những nguồn lực đáng kể cho 

KH&CN và đổi mới trong khủng hoảng tài chính. Tuy nhiên, các 

nguồn lực để đánh giá hiện còn hạn chế. 

Đánh giá chính sách KHCNĐM cũng phải đối mặt với những 

thách thức như chính bản thân các chính sách KHCNĐM. Những 

can thiệp chính sách thường tìm kiến các hiện tượng phức tạp với 

sự tham gia của hàng loạt chủ thể và các thể chế. Đánh giá của họ 

thường đề cập đến sự phức tạp này. Một đánh giá ở cấp hệ thống 

(siêu đánh giá) phải đưa ra  các công việc đánh giá khác nhau, 

thường xuyên suốt toàn bộ chính sách. Việc giải quyết các thách 

thức xã hội cần sử dụng các phương pháp và tiêu chí đánh giá 

thường dựa trên các mô hình đầu tư để xác định các kết quả phi 

kinh tế và tác động xã hội của chính sách KHCNĐM  

Các chính phủ đã củng cố khung pháp lý về đánh giá, xây 

dựng các thủ tục đánh giá, đôi khi thông qua việc thành lập một cơ 

quan độc lập hay tăng cường hợp tác của các đơn vị đánh giá. 

Ngoài những nỗ lực chung để xây dựng một nền tảng kiến thức 

chính sách KHCNĐM dựa vào thực tế (thông qua tiến hành các 

nghiên cứu  đánh giá tác động và hệ thống hóa việc đánh giá), một 

số nước đã triển khai phương pháp đánh giá tổng thể chính phủ, 

nhiều nước tìm cách hài hòa các hoạt động đánh giá bằng cách xây 

dựng các hạ tầng dữ liệu và các cộng đồng chuyên gia. 

2.2. Tài trợ cho NC&PT và đổi mới trong doanh nghiệp 

Đầu tư cho NC&PT ở các nền kinh tế OECD đã tăng ổn định 

trong thập kỷ qua bất chấp những biến động trong chu kỳ kinh 

doanh. Điều này thể hiện mạnh mẽ rằng NC&PT công, thường đi 

ngược lại chu kỳ, được sử dụng như phần đệm bù đắp cho thiếu hụt 

tài trợ do suy giảm đầu tư NC&PT tư nhân trong thời kỳ kinh tế đi 

xuống. Chi tiêu NC&PT toàn cầu tăng từ 1252 tỷ USD năm 2010 



 

18 

 

lên 1333 tỷ USD năm 2011 và ước tính đạt 1403 tỷ USD năm 2012. 

NC&PT của doanh nghiệp toàn cầu tăng 4% năm 2010, sau khi 

giảm 1,9% năm 2009 do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài 

chính. 

Đầu tư vốn mạo hiểm, là một nguồn tài chính quan trọng cho 

các doanh nghiệp công nghệ, có xu hướng tăng lên, ngoại trừ 

trường hợp giảm nhẹ ở Hoa kỳ và EU năm 2009 sau khủng hoảng 

tài chính năm 2008. 

Bảng 1. Các công cụ tài chính chủ yếu thúc đẩy đổi mới sáng tạo 

Công cụ tài 

chính 

Đặc điểm tài trợ chính Ghi chú 

Vay ngân 

hàng 

Được sử dụng là một trong 

những công cụ phổ biến nhất để 

tiếp cận tài chính. Nó cần có thế 

chấp hay bảo lãnh để vay 

Là món nợ phải trả 

Tài trợ, trợ 

cấp 

Được dùng như khoản tài chính 

mồi cho những doanh nghiệp 

sáng tạo mới thành lập ở giai 

đoạn gieo mầm hay ban đầu 

Bổ sung cho những 

thất bại thị trường, 

cấp vốn ở giai 

đoạn ban đầu. 

Thiên sứ kinh 

doanh 

Nguồn tài chính ở giai đoạn rủi ro 

ban đầu và cung cấp tài chính, tư 

vấn và góp ý về quản lý kinh 

doanh. Xu hướng đầu tư dưới 

dạng nhóm hay mạng lưới 

Đầu tư ở giai đoạn 

khởi nghiệp và ban 

đầu 

Vốn mạo 

hiểm 

Thường đầu tư vào giai đoạn 

phát triển sau, ít rủi ro hơn. Vồn 

đầu tư trong thời gian dài hơn 

(10-12 năm) qua các giai đoạn 

đầu tư, phát triển và cuối cùng là 

rút vốn 

Đầu tư ở giai đoạn 

mở rộng sau này 

Đầu tư mạo 

hiểm của 

doanh nghiệp 

(corporate 

venturing) 

Được các công ty lớn sử dụng để 

đầu tư vào những doanh nghiệp 

sáng tạo mới khởi nghiệp nhằm 

nâng cao khả năng cạnh tranh 

của doanh nghiệp với các mục 

tiêu chiến lược hay tài chính  

Động thái chiến 

lược 
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Tài trợ đám 

đông (crowd 

funding) 

Công cụ cấp vốn tập thể thông 

qua Internet giúp các doanh 

nghiệp nhỏ dễ dàng hơn trong 
việc huy động vốn ở giai đoạn ấp 

ủ hay ban đầu 

Có khả năng bị lừa 

đảo  

Ưu đãi thuế Hàng loạt ưu đã thuế cho NC&PT 

và đầu tư doanh nghiệp ở hầu hết 
các nước. 

Gián tiếp, không 

phân biệt  

 

Xu thế hiện nay 

Các quốc gia trên thế giới vẫn dang tìm cách thúc đẩy đầu tư 

vào đổi mới sáng tạo thông qua tiếp cận tài chính đa dạng hơn. Vấn 

đế là làm thế nào để gia tăng và mở rộng các nguồn tài chính công 

và tư dành cho đổi mới sáng tạo, trong hoàn cảnh các nhà đầu tư 

tập trung nhiều hơn vào đầu tư ngắn hạn sau các cuộc khủng hoảng 

tài chích và nợ công. Các cải cách đối với hệ thống ngân hàng và 

tài chính sau khủng hoảng, như yêu cầu tăng vốn của các ngân 

hàng, có thể làm giảm sư phiêu lưu chấp nhận rủi ro của các nhà 

đầu tư truyền thống. Do đó các chính phủ đang mở ra các cách thức 

mới để kích thích sự tiếp cận tài chính cho NC&PT và đổi mới, 

trong đó có các kênh hợp tác công tư (PPP) 

Sự xuất hiện của những tổ chức đầu tư mới và các quỹ đầu tư 

quốc gia có thể cung cấp các nguồn tài chính cho đổi mới. Internet 

cũng mở ra các kênh mới cung cấp tài chính cho các doanh nghiệp 

nhỏ. Các quy định pháp lý mới ở Mỹ về tài trợ đám đông đã gây 

được sự quan tâm ở nước này và cả các nền kinh tế khác. Đầu tư 

mạo hiểm của doanh nghiệp trong đó các hãng lớn đầu tư vào các 

hãng đổi mới và nhỏ hơn, là một nguồn tài chính tiềm năng khác 

cho NC&PT.  

Ưu đãi thuế cho NC&PT đã được áp dụng ở 26 trong số 34 

quốc gia thuộc OECD và ở nhiều nước khác. Hình thức cung cấp 

tài chính gián tiếp này đang được sử dụng để bổ sung cho tài trợ 
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trực tiếp của chính phủ thông qua các hợp đồng NC&PT, trợ cấp 

hay tài trợ. Ở các nước như Canađa, Đan Mạch, Hàn Quốc và Bồ 

Đào Nha, đây là kênh chủ yếu của chính phủ hỗ trợ tài chính cho 

NC&PT ở doanh nghiệp. Những dự đoán mới nhất, đang trong quá 

trình nghiên cứu, gợi ý rằng tỷ trọng kết hợp hỗ trợ trực tiếp và gián 

tiếp của nhà nước cho NC&PT trong doanh nghiệp đã tăng lên đáng 

kể ở hầu hết các nước kể từ năm 2005. 

2.3. Đổi mới trong dịch vụ và đổi mới phi công nghệ 

Chính sách đổi mới ở các nước OECD ngày càng tập trung 

vào đổi mới trong lĩnh vực dịch vụ (Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Ai-

len, Hàn Quốc, Thụy Điển và Anh) và nhiều nước đã sử dụng các 

công cụ hỗ trợ mục tiêu (Ôxtrâylia, Áo, Đan Mạch, Phần Lan, 

Pháp, Đức, Nhật Bản và Thụy Điển). Đổi mới dịch vụ cũng đang là 

trọng tâm của các kế hoạch chính sách KHCNĐM rộng, ví dụ 

hướng vào các thách thức xã hội (Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy 

Điển và Anh) và phục hồi lại các dịch vụ khu vực công. 

Tuy nhiên, nhiều chính sách hỗ trợ đổi mới được phát triển 

chủ yếu từ các khía cạnh sản xuất hay NC&PT. Chúng khó áp dụng 

cho các đặc trưng riêng của các ngành dịch vụ (như sự tham gia 

trực tiếp hơn của những người sử dụng) và những thất bại thị 

trường hay hệ thống cản trở đổi mới dịch vụ. Ngoài ra, sự điều 

chỉnh chính sách đổi mới thường dựa trên các chỉ số thiên về đo 

lường đổi mới sản xuất và NC&PT trong khi đổi mới trong dịch vụ 

dựa nhiều hơn vào các thành phần phi công nghệ. 

Xu thế hiện nay 

Với bản chất phức tạp của đổi mới dịch vụ và tính hỗn tạp của 

các hãng dịch vụ, trọng tâm chính sách ở các nước OECD xuất phát 

từ khía cạnh ngành (như dịch vụ CNTT-TT, dịch vụ y tế) trở thành 

chủ đạo hay gắn đổi mới dịch vụ vào tập hợp chính sách đổi mới 

chung. Điều này ngụ ý việc tìm ra các đòn bẩy chính sách chung 

đối với tất cả các hoạt động dịch vụ từ phát triển phần mềm, đến tư 
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vấn quản lý, thông tin liên lạc, du lịch và bán lẻ. Đồng thời, có 

những khác biệt lớn về mặt sử dụng CNTT-TT để tạo khả năng 

cung cấp dịch vụ và mức độ đổi mới thực hiện ở các ngành khác 

nhau (như phần mềm và dịch vụ kinh doanh có mức đổi mới và 

hàm lượng NC&PT cao trong khi du lịch và bán lẻ lại tương đối 

thấp). 

Nhiều nước đã triển khai các công cụ chính sách cụ thể để 

thúc đẩy đổi mới trong dịch vụ hay tìm cách để cho các công cụ 

chính sách đổi mới hiện hành có thể hỗ trợ đổi mới dịch vụ được tốt 

hơn. Những khả năng ở đây bao gồm: i) gắn liền đổi mới dịch vụ 

trong chính sách đổi mới chung như khấu trừ hay miễn thuế 

NC&PT; ii) điều chỉnh các công cụ và chính sách đổi mới về phía 

cầu như mua sắm công (Anh, Phần Lan) và các quy định phù hợp 

hơn với đổi mới dịch vụ (Thụy Điển, Đan Mạch, Đức, Anh); iii) 

gắn đổi mới dịch vụ vào các chính sách đổi mới và NC&PT hướng 

vào các thách thức xã hội như các dịch vụ cho người già (Hàn 

Quốc) và các thành phố phát triển bền vững; và iv) lồng ghép đổi 

mới dịch vụ vào các chính sách để liên kết tốt hơn giữa công nghiệp 

và nghiên cứu công (các chính sách thương mại hóa). 

Thách thức chính cho những nhà hoạch định chính sách là xác 

định và áp dụng những thực hành tốt nhất để thúc đổi đổi mới trong 

dịch vụ. 

2.4. Kích cầu đổi mới 

Chính sách đổi mới hướng cầu không có một định nghĩa thống 

nhất, nhưng nó thường được hiểu là một tập hợp các biện pháp 

công nhằm tăng nhu cầu đối với các đổi mới, nâng cao điều điện để 

chúng phát triển hay nâng cao sự kết nối nhu cầu để thúc đẩy đổi 

mới và hỗ trợ sự phổ biến. Nó thường giảm bớt các rào cản giới 

thiệu và phổ biến đổi mới trên thị trường. Các chính sách đổi mới 

hướng cầu có nhiều hình thức khác nhau, với các công cụ chủ yếu 

là mua sắm công định hướng đổi mới, các tiêu chuẩn và quy định 
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liên quan đến đổi mới. Ngoài ra, các chính sách tiêu dùng và chính 

sách thuế ảnh hưởng đến nhu cầu đổi mới (như cho đổi mới xanh) 

cũng rất quan trọng. Tuy nhiên, các chính sách đổi mới hướng cầu, 

điển hình là mua sắm công đối với đổi mới, cũng không phải là 

không có rủi ro, khi chúng có thể ưu ái các hãng lớn hơn so với các 

hãng nhỏ hay các công nghệ đặc thù và dẫn tới bị lệ thuộc vào công 

nghệ (technology lock-in) 

Xu thế hiện nay 

Chương trình Sẵn sàng Ứng phó Khí hậu Ôxtrâylia 

(Australian Climate Ready) hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ tiến hành NC&PT, chứng minh nguyên lý và các hoạt động 

thương mại hóa ở giai đoạn đầu để phát triển những sản phẩm, quy 

trình và dịch vụ đổi mới xanh, sạch để ứng phó với những tác động 

của biến đổi khí hậu. Chương trình đổi mới công nghệ sạch sẽ hỗ 

trợ phát triển các công nghệ và dịch vụ đổi mới sạch giảm phát thải 

khí nhà kính. Ở cấp chính sách chiến lược, chương trình này kích 

thích thị trường cho các giải pháp công nghệ và đổi mới khác đối 

với thách thức của biến đổi khí hậu. 

Năm 2008, Bỉ đã thông qua Kế hoạch hành động mua sắm đổi 

mới, tập trung vào mua các đổi mới từ các NC&PT trước khi ra thị 

trường và tích hợp vào tập hợp chính sách đổi mới. Chính phủ mua 

các đổi mới từ các công ty và các viện nghiên cứu trong 13 lĩnh vực 

chính sách. 

Chính sách đổi mới dựa vào nhu cầu và người dùng là một 

trong bốn phạm vi chính của Chiến lược Đổi mới của Phần Lan 

năm 2008. Dưới cơ quan tài trợ đổi mới quốc gia, Tekes, các đơn vị 

mua sắm công và các cơ sở công (cấp trung ương và địa phương) 

có thể đề nghị cấp vốn cho mua sắm công các đổi mới. Tài trợ của 

Tekes có thể được sử dụng cho cả các giai đoạn lập kế hoạch và 

NC&PT. Để hỗ trợ quá trình mua sắm, các nhà cố vấn bên ngoài có 
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thể tham gia vào giai đoạn lập kế hoạch (giải quyết các vấn đề pháp 

lý, thương mại, công nghệ cũng như kinh nghiệm sử dụng). 

Chương trình Bảo đảm mua công nghệ mới của Hàn Quốc yêu 

cầu các cơ quan công ưu tiên các DNVVN khi mua hàng hóa và 

dịch vụ. Theo chương trình này, Cục Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn 

Quốc cấp tài chính cho phát triển công nghệ của các DNVVN, và 

các cơ quan công mua các sản phẩm trong giai đoạn nhất định. Các 

DNVVN nhận được đảm bảo công nghệ từ chính phủ. 

2.5. Doanh nghiệp và khởi nghiệp 

Các chính sách doanh nghiêp có thể sử dụng các biện pháp 

hướng cung hay hướng cầu. Về tổng thể, chúng có thể nhóm thành 

4 lĩnh vực rộng: các chương trình hướng vào các hệ sinh thái và văn 

hóa doanh nghiệp; tiếp cận tài chính; giảm các rào cản về pháp lý 

và hành chính; và các chương trình nhằm vào các nhóm đặc biệt. 

Hình 1. Khung Chính sách doanh nghiệp 

Trong nhóm thứ nhất là các chương trình thúc đẩy doanh 

nghiệp cho nâng cao nhận thức trong xã hội (như các chiến dịch 

Nhận thức và văn hóa doanh 

nghiệp 

Đào tạo/tập huấn doanh nghiệp 

Cố vấn/huấn luyện kinh doanh 

Cấp tài chính khởi nghiệp (vay/cổ 

Đơn giản hóa các quy định kinh 

doanh 

Chính sách thuế 

Chính sách cạnh tranh 

Chính sách công nghệ 

Chính sách nhóm mục tiêu 
Các công ty tăng trưởng cao, DNVVN, các nhóm có  truyền thống 

yếu thế, sinh viên đại học, phụ nữ, dân tộc thiểu số, thanh niên và 

người già, người thất nghiệp, các ngành đặc biệt 

Thúc đẩy doanh nghiệp Điều kiện và chính sách khung 
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quảng cáo, giải thưởng, tuyên dương điển hình, …); các kế hoạch 

huấn luyện và đào tạo để truyền đạt những kỹ năng doanh nghiệp 

thông qua các phương pháp hướng dẫn kinh nghiệm và tương tác 

(như các kế hoạch kinh doanh, khởi nghiệp ảo sinh viên …); các 

chương trình tư vấn và huấn luyện giúp các nhà doanh nghiệp mới 

hay những doanh nghiệp tăng trưởng nhanh (như vườn ươm kinh 

doanh, khu tăng tốc kinh doanh, …); những sáng kiến mạng lưới 

nhằm tăng cường năng lực của các doanh nghiệp trên cùng địa bàn 

thông qua những lan tỏa kiến thức (như các chương trình cụm và 

công viên khoa học) 

Trong nhóm thứ hai là các chương trình cho tiếp cận tài chính, 

gồm cả cho vay nợ và tài trợ vốn bằng cổ phần (như vốn mồi, tài 

trợ và cho vay khởi nghiệp, các chương trình hỗ trợ vốn mạo hiểm 

và thiên sứ kinh doanh, sẵn sàng đầu tư, bảo lãnh vay) 

Nhóm thứ ba là các biện pháp nhằm đơn giản hóa các quy 

định kinh doanh (như đơn giản thủ tục hành chính khởi nghiệp, quy 

định pháp lý về phá sản, v.v.); những chế dộ đóng góp xã hội và 

thuế đặc biệt nhất thời cho những công ty mới (như giảm tỷ suất 

thuế doanh nghiệp và yêu cầu báo cáo thuế); chính sách cạnh tranh 

ảnh hưởng đến sự thâm nhập thị trường cho những công ty mới 

(các biện pháp chống độc quyền, quy định ngân hàng); và chính 

sách công nghệ tạo cơ hội cho những công ty mới thương mại hóa 

nghiên cứu . 

Trong nhóm thứ tư là các chính sách nhằm vào các nhóm mục 

tiêu, như các công ty tăng trưởng nhanh, doanh nghiệp đổi mơi vừa 

và nhỏ hay các DNVVN nói chung. Ở đây còn có các chính sách và 

chương trình doanh nghiệp riêng cho những nhóm yếu thế như sinh 

viên đại học, phụ nữ, dân tộc thiểu số, thanh niên và người già, 

người thất nghiệp và các ngành công nghiệp đặc biệt. 

Xu thế hiện nay 
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Trong nỗ lực phục hồi sau khủng hoảng, các chính phủ đã 

quan tâm hơn đến cải thiện sự tiếp cận vay nợ và tài trợ vốn bằng 

cổ phần. Đối với tài trợ bằng vay nợ, các chương trình bảo lãnh tín 

dụng của hàng loạt nước OECD đã gia tăng trong thời kỳ khủng 

hoảng về các mặt như quy mô quỹ bảo lãnh, tỷ lệ khoản vay được 

bảo đảm, hay số lượng công ty đủ điều kiện (Hungary, Hàn Quốc, 

Bồ Đào Nha, ….). Các thành phần mới cũng đã được bổ sung và 

các chương trình mới đã bắt đầu, gồm các chương trình vay phản 

chu kỳ cho các công ty đối mặt với các vấn đề tiền mặt do suy thoái 

(Phần Lan, Italia, Anh) và các khoản vay khởi nghiệp kết hợp với 

bảo lãnh vay và tư vấn kinh doanh (Đan Mạch). 

Nhiều nước cũng tích cực kích thích tài trợ vốn bằng cổ phần 

(Canađa, Chilê, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Italia, Hà Lan, Niu 

Dilan, Thụy Điển và Anh). Ngày càng có nhiều nước triển khai các 

biện pháp hỗ trợ đầu tư vốn mạo hiểm và thiên sứ, bao gồm thông 

qua việc tạo ra các quỹ công-tư cùng đầu tư để kích thích đầu tư tư 

nhân (Hà Lan, Niu Dilan, Anh, ….). 

Các chính phủ cũng tham gia vào các quỹ của quỹ đầu tư vào 

các công ty công nghệ cao (Mehico, Đức). Thông qua các quỹ của 

quỹ này, các chính phủ hỗ trợ các quỹ đầu tư mạo hiểm tư nhân, 

thúc đẩy mức độ tài trợ vốn bằng cổ phần nhưng dành các quyết 

định đầu tư cho cơ quan điều hành quỹ tư nhân. Đức có quỹ khởi 

nghiệp công nghệ cao công-tư quốc gia, và ở cấp địa phương, một 

số tổ chức đã thành lập các cơ sở bảo lãnh cổ phần cho đầu tư tư 

nhân ở các DNVVN địa phương. 

Doanh nghiệp đổi mới được khuyến kích phát triển ở nhiều 

nước và theo nhiều cách khác nhau. Pháp hỗ trợ phát triển cụm 

thông qua các "cực cạnh tranh" vùng; Phần Lan ủng hộ các khởi 

nghiệp tăng trưởng nhanh thông qua các chương trình tăng tốc kinh 

doanh ở các ngành thâm dụng tri thức như khoa học sự sống, 

CNTT-TT, và công nghệ sạch; Đức triển khai cách tiếp cận tổng 
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thể trong hỗ trợ doanh nghiệp trường đại học thông qua chương 

trình EXIST, nuôi dưỡng văn hóa doanh nghiệp, tài trợ cho khởi 

nghiệp, và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở đại học. Tiếp cận 

đối tác chính thức được áp dụng ở Hà Lan với chương trình Đối 

tác-Công nghệ giúp đỡ các công ty công nghệ mới thông qua các 

đối tác khu vực gồm các trường đại học khoa học ứng dụng, những 

vườn ươm, các doanh nhân nhiều kinh nghiệm, ngân hàng và tài trợ 

vốn bằng cổ phần.  

Cuối cùng, các chương trình mục tiêu đặc biệt cho các nhóm 

yếu thế tuy ít phổ biến hơn nhưng cũng được thực hiện ở nhiều 

nước. Doanh nghiệp trẻ được khuyến khích ở Canađa và Tây Ban 

Nha thông qua các kênh tài trợ vốn cho khởi nghiệp. Tây Ban Nha 

có một chương trình riêng cho doanh nghiệp của phụ nữ. Chương 

trình mục tiêu lớn nhất về quy mô là chương trình tự lao động của 

Đức cho những người thất nghiệp, thu hút 17% chi phí chính sách 

thị trường lao động tích cực quốc gia và tiếp cận tới 9% số người 

thất nghiệp của quốc gia. 

2.6. Chính sách nghiên cứu công 

Việc tiến hành nghiên cứu khoa học đòi hỏi số tiền và hạ tầng 

nghiên cứu khá lớn. Hiện nay, các hình thức chính tài trợ cho các 

viện nghiên cứu công và các đại học nghiên cứu là tài trợ cho cơ 

quan theo chủ quan ("tài trợ trọn gói") và tài trợ cho dự án NC&PT 

cạnh tranh. Tài trợ trọn gói là công cụ tài trợ truyền thống phân bố 

tài chính cho các viện nghiên cứu công và các đại học nghiên cứu 

theo các tiêu chí khác nhau (như theo công thức, các chỉ số hoạt 

động, thỏa thuận ngân sách). Chúng cấp cho các tổ chức này một 

khoản ngân sách ổn định trong thời gian dài với mức độ tự chủ nhất 

định cho nghiên cứu của họ. Chế độ tài trợ dựa trên dự án NC&PT 

cạnh tranh nhấn mạnh vào kết quả và chất lượng của nghiên cứu do 

các nhà nghiên cứu thực hiện trong thời gian ngắn hơn. Việc cân 

bằng được 2 cơ chế cấp vốn này là một thách thức đối với những 

nhà quản lý. 
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Với sự thay đổi nhanh chóng của hoạt động đổi mới sáng tạo 

trong nền kinh tế tri thức và trên bình diện toàn cầu, các viện 

nghiên cứu công và trường đại học vần cải cách và hiện đại hóa 

công tác quản lý của họ để nâng cao hiệu quả và tính trách nhiệm 

của các nghiên cứu của họ và để xác định lại vai trò của họ trong 

không gian NC&PT toàn cầu hóa. Thực tế đang diễn ra cuộc tranh 

cãi về mức độ tự chủ của các viện nghiên cứu công và trường đại 

học để nâng cao được hiệu quả, tránh nhiệm và tác động của nghiên 

cứu công. 

Các biện pháp chính sách liên quan đến vấn đề này tập trung 

vào cân bằng giữa tài trợ theo tổ chức với mức độ áp lực thấp hơn 

so với tài trợ theo dự án NC&PT cạnh tranh, khuyến khích thương 

mại hóa nghiên cứu công, và cải thiện các quan hệ khoa học-công 

nghiệp và các liên kết khác trong hệ thống đổi mới quốc gia và trên 

phạm vi quốc tế. 

Việc đẩy mạnh liên kết của các viên nghiên cứu công với khu 

vực sản xuất công nghiệp và sự đóng góp của họ vào đổi mới là 

một mục tiêu chính sách chính khác, bởi áp lực ngày càng tăng đối 

với đầu tư công cho nghiên cứu là làm sao có thể tính được sự đóng 

góp của chúng cho đổi mới và tăng trưởng. Hai loại biện pháp 

thường được sử dụng: một loại gắn kết các viện nghiên cứu công và 

trường đại học với các chủ thể khác trong hệ thống đổi mới, nhất là 

các công ty, thông qua các chương trình hợp tác NC&PT, sàn công 

nghệ, sáng kiến cụm và các chương trình truyền bá công nghệ; và 

loại biện pháp khác là thương mại hóa tốt hơn các kết quả nghiên 

cứu công thông qua các công viên KH&CN, khu ươm tạo công 

nghệ và các biện pháp vốn mạo hiểm hỗ trợ các doanh nghiệp spin-

off, văn phòng chuyển giao công nghệ, và các chính sách về sở hữu 

trí tuệ của nghiên cứu công. 

Cung cấp hạ tầng cho nghiên cứu khoa học và một khía cạnh 

nữa của chính sách nghiên cứu công. Đầu tư các cơ sở và trang thiết 

bị nghiên cứu chủ chốt, lớn, đắt tiền, như các hệ thống lưu trữ 
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thông tin, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong NC&PT và đổi mới 

công và tư nhân, là vai trò trung tâm của chính phủ trong khuyến 

khích đổi mới. 

Xu thế hiện nay 

Mặc dù tình hình ngân sách khó khăn ở nhiều nước do khủng 

hoảng kinh tế, nhưng đầu tư công cho nghiên cứu ở phần lớn các 

nước vẫn tăng trong những năm qua. Việc thông qua các chiến lược 

quốc gia về KHCNĐM, bao gồm các mục tiêu đầu tư cho NC&PT, 

đã cung cấp cho các chính phủ cơ sở pháp lý mạnh mẽ để tăng chi 

tiêu cho NC&PT hay tránh bị cắt giảm mạnh. 

Trong khi chi tiêu công cho NC&PT có khả năng tiếp tục tăng 

mạnh ở Achentina, Trung Quốc, Nga và Nam Phi, thì ở phần lớn 

các nước khác triển vọng tăng đầu tư công cho NC&PT vẫn chưa 

chắc chắn do khả năng ngân sách có thể giảm tiếp. Những nước bị 

khủng hoảng ngân sách phải giảm đầu tư NC&PT, các chính phủ 

cho rằng việc quan trọng là phân bổ nguồn ngân sách hạn chế và 

những lĩnh vực ưu tiên được lựa chọn. 

Với việc phân bố tài chính cho nghiên cứu theo tổ chức, Bỉ, 

CH Séc, Đan Mạch, Hungary, Nauy, Slovakia, Slovenia và Nam 

Phi đã đưa ra các cơ chế cạnh tranh bằng cách áp dụng các tiêu chí 

dựa trên năng lực hoạt động (như chỉ số đo lường thư mục, số cán 

bộ nghiên cứu). Việc tài trợ "trọn gói" cho các việc nghiên cứu 

công và trường đại học dự kiến sẽ giảm ở một số nước như Hy Lạp, 

Hà Lan. Tương tự, ở các nước như Pháp, Hungary và Nauy, tài trợ 

theo dự án cạnh tranh có xu hướng gia tăng; 80% ngân sách chính 

phủ cho NC&PT của Slovenia, và tối thiểu 60% ở Ôxtrâylia, được 

cấp cho các dự án cạnh tranh. 

Ngược lại, Israel đã tăng đáng kể tỷ lệ cấp tài chính cho 

nghiên cứu theo tổ chức trong năm 2010, từ 45% lên 51%, với cơ 

sở là việc cấp vốn theo dự án hoàn toàn dựa trên các đề xuất nghiên 

cứu từ dưới lên mà không theo các chủ đề xác định sẵn. Cùng với 
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nó là xu thế tăng cường tính tự chủ của các viện nghiên cứu công 

và trường đại học. Các cải cách đang diễn ra ở Đức, hệ thống cấp 

tài chính nghiên cứu ở đại học đang trong quá trình thay đổi; Thụy 

Điển đang triển khai các phương pháp mới tái phân bố các tài trợ 

trực tiếp, và ở Hoa Kỳ, một số thay đổi trong cơ chế tài trợ nghiên 

cứu ở trường đại học đang được đề xuất. 

Ở các nền kinh tế mới nổi và đang chuyển đổi, các cải cách có 

xu hướng tập trung vào tạo ra các cơ chế cấp vốn và quản lý mới 

sao cho các viện nghiên cứu công có thể thực hiện được vai trò của 

mình trong môi trường thị trường. Thí dụ, LB Nga đưa ra đánh giá 

hoạt động của các viện nghiên cứu công và đưa việc đánh giá và 

các chương trình mục tiêu liên bang; ở Ba Lan, 5 đạo luật mới 

nhằm cải tổ các viện nghiên cứu công có hiệu lực từ năm 2011; và 

ở Trung Quốc và CH Séc cũng có đòi hỏi tiếp tục cải cách các viện 

nghiên cứu công. Ở nhiều nền kinh tế OECD, trọng tâm lại khác. 

Ngoài việc đảm bảo chất lượng và tính hiệu quả của nghiên cứu, 

đợt cải cách các viện nghiên cứu công hiện nay nhằm ghép nối tốt 

hơn vai trò của nghiên cứu công trong hệ thống đổi mới quốc gia 

với các công ty là trung tâm và phân bố các nguồn lực cho nghiên 

cứu cấp cao và các lĩnh vực trọng tâm chiến lược. 

Các viện nghiên cứu công và trường đại học vẫn tiếp tục quá 

trình quốc tế hóa của mình. Thí dụ, cải cách đại học ở Phần Lan 

hiện nay nhằm hỗ trợ hoạt động trong môi trường quốc tế bằng 

cách tham gia vào tài trợ nghiên cứu quốc tế, cùng với hợp tác với 

các trường đại học và viện nghiên cứu nước ngoài. 

Các xu thế khác gồm có các cải cách cấu trúc để giảm sự 

trùng lặp ở các viện nghiên cứu công, nâng cao hiệu quả mang tính 

hệ thống của khu vực viện nghiên cứu công và tạo quy mô lớn 

thông qua sáp nhập và tái cấu trúc. 

Tăng cường liên kết trong hệ thống đổi mới quốc gia, gồm các 

quan hệ khoa học-công nghiệp và quan hệ giữa viện nghiên cứu 



 

30 

 

công với trường đại học, tiếp tục là trọng tâm của các cải cách 

nghiên cứu công ở nhiều nước. 

Ôxtrâylia, CH Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Hà Lan, Ba 

lan và Slovenia đã thông qua các lộ trình phát triển hạ tầng tương 

lai. Trung Quốc và LB Nga đã đầu tư mạnh vào vào mở rộng và 

hiện đại hóa các hạ tầng NC&PT của mình. Hạ tầng NC&PT trong 

những lĩnh vực công nghệ nguồn cơ bản (CNNN, CNSH, tính toán 

lưới và rộng hơn là CNTT-TT) đã được nhấn mạnh đặc biệt ở 

Ôxtrâylia, Israel, LB Nga, Slovenia và Nam Phi, trong khi hạ tầng 

cho nghiên cứu những thách thức xã hội như y tế được quan tâm 

đặc biệt ở Đức và Italia. Các hạ tầng thông tin dựa trên CNTT-TT 

là một trọng tâm nữa ở Trung Quốc, Hungary, Niu Dilan, Bồ Đào 

Nha và Nam Phi. Cải thiện các hạ tầng NC&PT quốc gia cũng được 

triển khai với mục tiêu tạo ra các trung tâm NC&PT và đổi mới 

đẳng cấp thể giới (Anh, Ai-len) và thông qua tham gia vào các sáng 

kiến hạ tầng quốc tế như ESFRI (Hungary, Nauy, Tây Ban Nha). 

2.7. Đổi mới trong khu vực công  

Đổi mới trong khu vực công là những cải thiện đáng kể trong 

các dịch vụ mà chính phủ có trách nhiệm cung cấp, kể cả những 

dịch vụ đượcc cung cấp bởi các bên thứ ba. Nó bao trùm cả nội 

dung lẫn công cụ sử dụng để cung cấp các dịch vụ đó. Các nước 

OECD theo đuổi các loại đổi mới khác nhau trong cung cấp dịch vụ 

công. Trong số đó có nhiều loại tạo ra các dịch vụ tập trung vào 

người dùng hơn, được xác định tốt hơn và nhằm vào mục tiêu sử 

dụng tốt hơn.  

Xu thế hiện nay 

Các nước đã áp dụng nhiều cách khác nhau ở cấp quốc gia để 

hỗ trợ đổi mới trong khu vực công, bao gồm từ việc phát triển các 

chiến lược đổi mới trong toàn bộ chính phủ nhằm vào vai trò của 

khu vực công là chủ thể đổi mới (như Phần Lan) đến tạo ra các cơ 

cấu hỗ trợ từng tổ chức trong các quá trình đổi mới của họ (như 
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Đan Mạch). Một số nước còn có các chiến lược và kế hoạch hành 

động riêng cho đổi mới trong khu vực công. 

Một số cách tiếp cận trong cung cấp dịch vụ những năm gần 

đây gồm: 

Các công nghệ số (web 2.0): CNTT-TT cho phép chính phủ 

đáp ứng yêu cầu mời về các dịch vụ trực tuyến, cung cấp các dịch 

vụ riêng cho các yêu cầu cá nhân, thông qua việc cá thể hóa dịch 

vụ, giảm chi phí giao dịch. Các chính phủ sử dụng CNTT-TT để 

biến đổi việc cung cấp dịch vụ và lôi kéo người dùng tham gia vào 

lập kế hoạch hay cung cấp dịch vụ thông qua các công cụ web 2.0. 

Cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang Hoa Kỳ sử dụng Twitter để 

chia sẻ thông tin với người dân trong khủng hoảng. Mehico nêu rõ 

CNTT-TT là thành phẩn chủ chốt trong chiến lược hiện đại hóa 

việc cung cấp dịch vụ công. 

Quan hệ đối tác với công dân và xã hội dân sự: Việc tham gia 

của mỗi công dân và tổ chức xã hội dân sự vứi tư cách là đối tác 

trong cung cấp dịch vụ công có thể làm người sử dụng hài lòng hơn 

và giảm được chi phí. Quan hệ đối tác cho phép người sử dụng 

kiểm soát tốt hơn và có thể làm thay đổi mối quan hệ giữa người sử 

dụng và người cung cấp dịch vụ. Những thực tế như vậy hiện vẫn 

trong giai đoạn phát triển, nhưng các chương trình thử nghiệm ở 

Hoa Kỳ và Anh đã cho thấy các kết quả đáng khích lệ về mặt tăng 

sự hài lòng và giá trị của đồng tiền, ví dụ trong y tế và bảo vệ xã 

hội. 

Quan hệ đối tác với khu vực tư nhân: ủy nhiệm hay lập đối tác 

với khu vực tư nhân có thể giảm các chi phí cung cấp dịch vụ cho 

chính phủ và đưa ra các tiếp cận mới. Quan hệ đối tác công-tư 

(PPP) đang được áp dụng ngày càng nhiều cho các dịch vụ thường 

được thực hiện thông qua mua sắm công. Chúng có thể giới thiệu 

các cách thức mới để quản lý rủi ro và nâng cao hiệu quả trong thiết 

kế và mua các dịch vụ công. Ôxtrâylia, Pháp, Đức, Hàn Quốc và 
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Anh đang tăng cường dựa vào PPP để cung cấp vốn cho xây dựng, 

bảo dưỡng và cung cấ các dự án hạ tầng (như bệnh viện). 

Các giải pháp cải thiện điều kiện tiếp cận dịch vụ: Một số 

cách tiếp cận đổi mới trong cung cấp dịch vụ tập trung vào việc đưa 

dịch vụ tới gần hơn người sử dụng bằng cách cải thiện các điều 

kiện tiếp cận. Các ví dụ ở đây gồm những thay đổi vị trí vật lý của 

các dịch vụ, như các trung tâm đa dịch vụ cung cấp các điểm một 

cửa  cho người sử dụng và tích hợp các kênh cung cấp dịch vụ khác 

nhau để đưa ra nhiều lựa chọn và cá thể hóa hơn. 

Việc chọn giải pháp phụ thuộc vào các yếu tố bên trong cũng 

như bên ngoài như hệ thống cung cấp dịch vụ của quốc gia (các luật 

lệ, quy định, các khung tài chính, sắp xếp tổ chức) và phạm vi tham 

gia của các chủ thể bên ngoài trong quy trình cung cấp dịch vụ. Các 

tiếp cận khác nhau cũng có thể được kết hợp với nhau. 

2.7. Chính sách cụm tập trung và chuyên môn hóa thông 

minh 

Cụm là sự tập trung về mặt địa lý của các công ty, trường đại 

học và viện nghiên cứu, và các chủ thể công và tư nhân khác tạo 

điều kiện cho sự hợp tác trong các hoạt động kinh tế bổ sung cho 

nhau. Trong khi một số cụm nổi tiếng thế giới chuyên vào công 

nghiệp công nghệ cao (như Thung lũng Silic, Bangalore), thì cũng 

có những cụm thuộc các lĩnh vực khác từ làm rượu nho đến chế tạo 

ô-tô, công nghệ sinh học, …. 

Các cụm tập trung đang cạnh tranh nhau trên quy mô toàn cầu 

và nhiều chính phủ tìm cách tăng lợi thế cạnh tranh của họ và giúp 

đỡ các công ty, doanh nghiệp trong cụm nâng cao chuỗi giá trị 

thông qua đổi mới sáng tạo và chuyên môn hóa cao hơn. 

Bằng cách thức đẩy các chiến lược "chuyên môn hóa thông 

minh", các chương trình quốc gia và khu vực đang tìm cách nâng 

cao tính cạnh tranh của các công ty và cụm. Chuyên môn hóa thông 

minh là một khung chính sách dựa trên thực tế, sử dụng các chỉ số, 



 

33 

 

dự báo công nghệ và các công cụ lập ưu tiên khác để giúp các 

doanh nghiệp tăng cường mô hình chuyên môn hóa công nghiệp, 

công nghệ, khoa học hiện tại đồng thời xác định và khuyến khích 

sự xuất hiện các lĩnh vực mới trong hoạt động công nghệ và kinh tế. 

Một số công cụ được sử dụng để hỗ trợ cụm và chuyên môn 

hóa gồm: 

Nền tảng kết nối mạng: Hầu hết các nước OECD đều có chính 

sách thúc đẩy việc tạo ra các nền tảng kết nối mạng và hợp tác giữa 

các thành viên của cụm. Những mạng này tạo điều kiện tương tác 

khoa học-khoa học (giữa các trung tâm nghiên cứu và trường đại 

học), tương tác khoa học-công nghiệp và các tương tác công 

nghiệp-công nghiệp. Các mạng này cũng đang được sử dụng để hỗ 

trợ các tương tác giữa các cụm, giữa các vùng và trên toàn quốc. 

Quốc tế hóa cụm: Toàn cầu hóa và cạnh tranh đã nuôi dưỡng 

cả quốc tế hóa lẫn chuyên môn hóa của các cụm. Điều này ảnh 

hưởng đến các chính sách hỗ trợ công. Pháp và Đức khuyến khích 

cạnh tranh giữa các cụm và hướng việc hỗ trợ công vào nền tảng 

xuất sắc, kể cả cấp quốc tế. 

Chuyên môn hóa công nghệ: Nhiều nỗ lực đã được dành cho 

phát triển cụm liên quan đến các công nghệ tạo khả năng (như 

CNTT-TT, CNSH, CNNN) và các ngành công nghiệp mới xuất 

hiện. Thực tế, động lực của các cụm là lực lượng cho chuyên môn 

hóa công nghệ, công nghiệp à kinh tế của một vùng hay quốc gia. 

Xu thế hiện nay 

Nhiều nước OECD đang kết hợp các chính sách cụm với các 

chiến lược chuyên môn hóa. Thí dụ các bang Berlin và 

Brandenburg ở Đức (innoBB) đã phát triển chiến lược đổi mới 

chung tập trung hỗ trợ công vào 5 cụm: chăm sóc sức khỏe; công 

nghệ năng lượng; giao thông, vận tải và hậu cần; quang học; và 

công nghiệp sáng tạo/truyền thông/CNTT. Chiến lược liên vùng 

này nhằm vào "khám phá doanh nghiệp", vào các cơ hội thị trường 
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thông qua hợp tác liên cụm và phát triển các công nghệ mới. Chiến 

lược đã phát triển cấu trúc liên vùng về vốn mạo hiểm để hỗ trợ các 

doanh nhân và đẩy mạnh daonh nghiệp đổi mới. 

Các sáng kiến hợp tác và phát triển nông thôn của Ôxtrâylia 

được tài trợ bởi mô hình cùng đầu tư dựa trên sự kết hợp giữa thuế 

của doanh nghiệp với nguồn tài trợ chính phủ. Chúng kết hợp công 

nghiệp và các nhà nghiên cứu với nhau để cùng hình thành các 

quyết định NC&PT chiến lược và cấp vốn cho các dự án cung cấp 

cho công nghiệp các công cụ đổi mới và năng suất cần thiết cho 

cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. 

2.8. Thương mại hóa nghiên cứu công 

Chuyển giao, khai thác và thương mại hóa các kết quả nghiên 

cứu công là một phạm vi quan trọng của chính sách khoa học, công 

nghệ và đổi mới. Mặc dù kiến thức và nghiên cứu được tạo ra từ hệ 

thống nghiên cứu công được lan truyền qua nhiều kênh khác nhau - 

lưu chuyển các cán bộ nghiên cứu, xuất bản phẩm khoa học, hội 

thảo, nghiên cứu hợp đồng với công nghiệp và chuyển nhượng 

quyền (li-xăng) các phát minh ở đại học - nhưng phần lớn chính 

sách ở các nước tập trung vào thúc đẩy chuyển giao kiến thức thông 

qua mô hình thương mại hóa hai chiều. Mô hình này đặc trưng bởi 

các động lực thúc đẩy việc cung cấp, trong đó các trường đại học và 

viện nghiên cứu công chuyển giao các phát minh nghiên cứu thông 

qua việc bán, chuyển giao hay trao quyền sử dụng (li-xăng) các tài 

sản trí tuệ, thường trên cơ sở độc quyền, cho một công ty đang hoạt 

động hay một doanh nghiệp thành lập mới (như các công ty spin-

off). Ngược với mô hình này là mô hình dựa vào sự lôi kéo của nhu 

cầu trên cơ sở nghiên cứu hợp đồng hay hợp tác NC&PT, trong đó 

các trường đại học và viện nghiên cứu công được các chủ thể công 

nghiệp đề nghị tìm ra các giải pháp cho các vấn đề đổi mới và sản 

xuất. Hai mô hình thương mại hóa này đang ngày càng được tích 

hợp với nhau.  



 

35 

 

 Việc xây dựng các năng lực thể chế cần thiết ở trường đại học 

và viện nghiên cứu công là trọng tâm của các nỗ lực thương mại 

hóa nghiên cứu công. Sau khi luật Bayh-Dole ở Hoa Kỳ được thông 

qua - khuyến khích các viện nghiên cứu công đăng ký sáng chế và 

chuyển giao li-xăng các phát minh nghiên cứu của mình - nhiều 

nước đã phát triển các văn phòng chuyển giao và nhượng li-xăng 

(TTO/TLO) trong các trường đại học và viện nghiên cứu công. Tuy 

nhiên, chỉ có một số ít quốc gia và tổ chức theo dõi được hoạt động 

thương mại hóa các kết quả nghiên cứu công thông qua các văn 

phòng này. Hơn nữa, nhiều nước vẫn tiếp tục đánh giá năng suất 

của các văn phòng chuyển giao công nghệ theo các biện pháp 

chuyển giao công nghệ truyền thống như sáng chế và li-xăng, chứ 

không xác định được khối lượng kiến thức được chuyển giao từ các 

trường đại học và viện nghiên cứu công. 

Một số nước OECD đã kết hợp hỗ trợ pháp lý và thể chế cho 

chuyển giao và thương mại hóa công nghệ với sự hỗ trợ các kênh 

thương mại hóa tri thức trong doanh nghiệp: các khởi nghiệp trong 

trường đại học, vườn ươm và phát triển doanh nghiệp, tư vấn và 

đào tạo các doanh nhân nghiên cứu, các chính sách thúc đẩy vốn 

mạo hiểm và vốn thiên sứ, quỹ gieo mầm của chính phủ hay các 

nền tảng liên kết các nhà đầu tư thiên sứ và các DNVVN. 

Xu thế hiện nay 

Trong những năm gần đây, nhiều nước đã tìm cách mở rộng 

các kênh thương mại hóa nghiên cứu công bằng cách thúc đẩy các 

dòng trao đổi 2 chiều giữa công nghiệp và khoa học, thí dụ thông 

qua các quan hệ đối tác công-tư, các sáng kiến/trung tâm nghiên 

cứu chung, mua và bán li-xăng tài sản trí tuệ của các trường đại học 

và viện nghiên cứu công, và khuyến khích luân chuyển cán bộ 

nghiên cứu ở doanh nghiệp. Họ cũng tìm cách đẩy nhanh quá trình 

chuyển giao tri thức theo các cách khác nhau. Thứ nhất, hệ thống 

sáng chế quốc gia được tăng cường đề giảm rủi ro và tồn đọng và 

thúc đẩy các khởi nghiệp và DNVVN đăng ký sáng chế. 
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Sự hỗ trợ có mục tiêu trong quản lý tài sản trí tuệ ở các viện 

nghiên cứu công thông qua tài trợ, hướng dẫn và đào tạo kỹ năng. 

Chính phủ Anh thành lập Văn phòng Quản lý TSTT quốc gia để hỗ 

trợ xây dựng năng lực trong chuyển giao công nghệ và thương mại 

hóa tài sản trí tuệ, bao gồm cả thông qua các quan hệ đối tác với 

các văn phòng chuyển giao công nghệ Anh quốc và biệt phái cán 

bộ. Chương trình thương mại hóa TSTT của Ôxtrâylia cung cấp 

hàng loạt dịch vụ hỗ trợ thương mại hóa với ngân sách lớn lên tới 

180 triệu USD đến năm 2014. Hàn Quốc tuyên bố cấp 60 triệu 

USD tài sản trí tuệ cho chuyển giao công nghệ và thương mại hóa ở 

các viện nghiên cứu công. Để nâng cao nhận thức và hiệu quả, 

Nauy có kế hoạch hỗ trợ phát triển các chương trình giáo dục về 

TSTT ở các trường đại học. 

Các cơ quan tài trợ và các viện cũng cùng nhau phát triển các 

thỏa thuận li-xăng tiêu chuẩn đối với các phát minh ở viện nghiên 

cứu và sử dụng các cơ chế TSTT tập thể, như kho sáng chế, và các 

thỏa thuận chia sẻ TSTT để tạo ra các cơ hội thương mại mới. 

Một xu thế nữa là các nỗ lực thu xếp hay điều phối hàng loạt 

công cụ công để hỗ trợ năng lực thương mại hóa tri thức ở 

DNVVN. Các chương trình thương mại hóa có xu hướng phi tập 

trung và hỗ trợ mục tiêu đối với hàng loạt chủ thể tham gia vào quá 

trình thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. 

Cuối cùng, các chính sách thương mại hóa có xu hướng tập 

trung vào quá trình thương mại hóa quy mô quốc gia, trong khi các 

thị trường TSTT và công nghệ đang ngày càng được quốc tế hóa. 

Các rào cản thương mại hóa quốc tế có thể bao gồm những khác 

biệt giữa các nước về pháp lý, tiêu chuẩn công nghệ hay quy định 

TSTT. Tình trạng này đối lập với hệ thống hợp tác nghiên cứu quốc 

tế đã được thiết lập giữa các nước. 
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2.9. Chính sách sáng chế 

Theo WIPO, hồ sơ đăng ký sáng chế đã tăng mạnh trên toàn 

cầu, từ 997.000 đơn đăng ký năm 1990 lên 1.980.000 đơn năm 

2010. Một số người lo ngại về sự suy giảm chất lượng của sáng chế 

do việc hạ tiêu chuẩn pháp lý về tính mới và sự quá tải công việc 

của những người kiểm định tại các văn phòng sáng chế. 

Trong những thập kỷ qua, đối tượng cấp bằng sáng chế đã 

được mở rộng ra những lĩnh vực công nghệ mới nổi, điển hình là 

phần mềm và vật liệu gen, và ở một vài nước còn sang cả những 

lĩnh vực phi kỹ thuật như các phương pháp kinh doanh. Tuy nhiên, 

một số người cho rằng việc cấp sáng chế trong các lĩnh vực này có 

thể làm phương hại đến việc phổ biến công nghệ, với những tác 

động tiêu cực đến các hoạt động phát minh trong các lĩnh vực gần 

với khoa học và các quá trình tư duy (là những lĩnh vực không cấp 

sáng chế). 

Theo WIPO, cùng với toàn cầu hóa kinh tế, tỷ lệ trung bình 

của những người nước ngoài sở hữu sáng chế trên toàn cầu tăng từ 

31% năm 1990 lên 38% năm 2010. Trong giai đoạn này đã có 

nhiều nỗ lực làm cho hệ thống sáng chế mang tính toàn cầu hơn. Cụ 

thể, Hiệp định Hợp tác sáng chế (PCT) hỗ trợ đồng thời việc đăng 

ký sáng chế trên một loạt nước (mặc dù quy trình xử lý và cấp vẫn 

mang tính quốc gia). Những thảo luận giữa các văn phòng sáng chế 

đã tìm cách nâng cao tính tương hợp luật sáng chế giữa các nước. 

Thỏa thuận về Các khía cạnh liên quan đến thương mại của các 

quyền SHTT (TRIPS) là bước đầu tiên theo hướng này. Hiệp định 

quốc tế này, được xác lập năm 1994 và được WTO triển khai áp 

dụng, đã đặt ra các luật lệ nghiêm ngặt mà các luật quốc gia phải 

tôn trọng, bao gồm định nghĩa đối tượng sáng chế theo nghĩa rộng 

(tất cả các lĩnh vực công nghệ, kể cả dược phẩm), thời hạn quy định 

tối thiểu là 20 năm, bình đẳng quốc tịch của người đăng ký sáng 

chế,… Những thủ tục mới nhằm giảm sự trùng lặp công việc của 

các văn phòng sáng chế (chủ yếu là tìm kiếm) đã được xác lập; thí 
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dụ "cao tốc xử lý sáng chế", một loạt thỏa thuận giữa các văn phòng 

quốc gia để trao đổi công việc đối với những đơn đăng ký nhất 

định. 

Các nước đang phát triển được lùi thời gian bắt đầu thực thi 

TRIPS đến năm 2013, nhưng nhiều nước đã sẵn sàng đưa vào luật, 

ít nhất là một phần Hiệp định, với hy vọng thúc đẩy đổi mới sáng 

tạo trong nước. 

Xu thế hiện nay 

Năm 2011, Hoa kỳ đã thông qua Luật Nhà phát minh Mỹ, một 

sự cải cách triệt để nhất trong hệ thống sáng chế của nước này kể từ 

năm 1952. Luật mới áp dụng nguyên tắc "người phát minh đầu tiên 

đăng ký" (thay cho "người đầu tiên phát minh") và hệ thống phản 

biện sau khi cấp nhằm thu hồi sớm các sáng chế được cho là có lỗi 

với với chi phí tương đối thấp . 

Trong 2011-12, EU đã có bước tiến đáng kể hướng tới "sáng 

chế nhất thể" sẽ bao trùm tất cả các nước ký kết và bổ sung cho 

những thủ tục rườm rà và tốn kém hiện nay đối với các sáng chế 

được EPO cấp. Các nước châu Âu đồng ý giảm yêu cầu dịch thuật 

và lập ra một hệ thống pháp lý thống nhất cho các sáng chế này. 

Năm 2011, Trung Quốc và Hàn Quốc đã cập nhất và tăng 

cường các chiến lược quốc gia của họ nhằm khuyến khích khu vực 

công nghiệp sử dụng TSTT (Kế hoạch hành động bảo vệ TSTT của 

Trung Quốc gồm các ưu đãi tài chính cho các doanh nghiệp, và 

Luật cơ bản về TSTT của Hàn Quốc). Năm 2008, Nhật Bản đã 

giảm mạnh phí sáng chế cho các DNVVN. 

2.10. Thị trường tài sản trí tuệ 

Các quyền SHTT như sáng chế, nhãn hiệu thương mại, thiết 

kế và bản quyền được mua bán ngày càng nhiều trên thị trường. 

Chính sách công có vai trò trong việc định hình sự phát triển của 

các thị trường TSTT và do đó cũng ảnh hưởng lên đổi mới sáng tạo. 

Trong thế giới liên kết mạng hiện nay, sự lưu hành các ý tưởng có ý 
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nghĩa sống còn cho đổi mới sáng tạo. Trong khi đó, những nhà phát 

minh, nhà thiết kế và các tác giả không phải luôn ở những vị thế tốt 

nhất để khai thác những kiến thức của mình. Quyền SHTT sẽ hỗ trợ 

cho chuyển giao tri thức và công nghệ bằng cách đảm bảo các bên 

liên quan rằng tri thức đó sẽ không bị lạm dụng. 

Dự đoán chính xác quy mô thị trường TSTT là một việc khó 

do phần lớn giao dịch là riêng tư và bí mật. Những thông tin có 

được cho thấy thanh toán cho tất cả các loại TSTT ở các nước 

OECD tăng trung bình 10,6% mỗi năm từ 2000-2010, và tổng mức 

thanh toán toàn cầu vào khoảng 180 tỷ USD năm 2009. 

Việc nắm giữ TSTT đã trở thành công cụ chiến lược cho các 

công ty tìm cách duy trì và mở rộng thị trường của mình. Thị 

trường sáng chế cũng đã thay đổi với sự xuất hiện của các tổ chức 

trung gian và các mô hình kinh doanh mới như:  

- Quỹ sáng chế nhằm giảm các chi phí giao dịch và rủi ro 

tranh chấp bằng cách tập hợp các sáng chế và cấp li-xăng toàn bộ 

trọn gói cho các thành viên. 

-Tổ chức xác nhận sáng chế thu nhận các TSTT để đòi lợi ích 

từ các công ty đang sử dụng. Mặc dù họ bỏ tiền vào thị trường, 

nhưng mô hình kinh doanh này gây tranh cãi bởi có thể không 

khuyến khích đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực nghiên cứu phức 

hợp. 

- Các thị trường TSTT trực tuyến mới nhằm mục đích sao 

chép lại các nền tảng thành công cao đối với các sản phẩm tiêu 

chuẩn, nhưng áp dụng những phương pháp phức tạp hơn. 

2.11. Xây dựng các liên kết KHCNĐM quốc tế 

Các chính sách chung về hợp tác KHCNĐM 

Các cách tiếp cận chủ yếu để phát triển những trao đổi và hợp 

tác KH&CN đôi bên cùng có lợi bao gồm trao đổi sinh viên, nhà 

khoa học, kỹ sư, phổ biến các kết quả nghiên cứu thông qua các hội 

thảo và tạp chí khoa học quốc tế, tiếp cận mở vào các dữ liệu và 
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mạng lưới nghiên cứu, cùng đề xuất và tài trợ dự án, các dự án, 

viện và các cơ sở nghiên cứu chung. Các hiệp định hợp tác 

KH&CN giữa các nước là khuôn khổ cho triển khai các hoạt động 

song phương hoặc đa phương 

Hợp tác nghiên cứu công quốc tế đối phó với các thách thức 

toàn cầu 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa NC&PT gia tăng, quá trình quốc 

tế hóa nghiên cứu công tiếp tục nhận được sự quan tâm chính sách, 

và các biện pháp hỗ trợ quốc tế hóa các tổ chức nghiên cứu công và 

các trường đại học đang tăng lên trong những năm gần đây, một 

phần cũng do nhận thức tăng lên về nhu cầu hợp tác quốc tế trong 

KHCNĐM để đối phó với những thách thức toàn cầu. 

Quốc tế hóa nghiên cứu trong doanh nghiệp và các chính 

sách vị trí 

Các chính sách hỗ trợ hợp tác công nghệ quốc tế của các công 

ty thường tập trung vào nâng cao các điều kiện khung, gồm bảo vệ 

quyền SHTT, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, hiệu lực của hợp đồng 

cũng như hỗ trợ các hoạt động công nghệ của công ty và sự hợp tác 

của họ với các viện nghiên cứu công và trường đại học ở nước 

ngoài. Với toàn cầu hóa, các nước tăng cường cạnh tranh bằng cách 

cung cấp các điều kiện hấp dẫn để thu hút các hoạt động đổi mới 

sáng tạo và NC&PT nước ngoài, thông qua các chính sách vị trí để 

lôi kéo các công ty và các tổ chức nước ngoài tiến hành nghiên cứu 

và đổi mới sáng tạo và duy trì các hoạt động này ở các công ty 

trong nước. 

Liên kết quốc tế nhân lực kỹ năng cao 

Các liên kết con người giữ vài trò then chốt trong mọi khía 

cạnh hợp tác về KHCNĐM. Các biện pháp chính sách hỗ trợ sự lưu 

động của các nhân lực kỹ năng cao do vậy được nhấn mạnh trong 

các khuôn khổ hợp tác KHCNĐM quốc tế, hay là một phần trong 
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các chính sách đổi mới sáng tạo và các chính sách về đào tạo trong 

đổi mới. 

Xu thế hiện nay 

Trong hợp tác nghiên cứu công quốc tế đối phó với những 

thách thức toàn cầu, những năm gần đây các nước đã mở các 

chương trình nghiên cứu quốc gia và sửa lại các điều kiện khung và 

pháp lý để cho phép các tổ chức và nhà nghiên cứu nước ngoài 

tham gia vào các chương trình nghiên cứu và tiếp cận những hạ 

tầng nghiên cứu do nhà nước tài trợ. Ôxtrâylia, Phần Lan, Ai-len, 

Nauy và Slovenia đã mở các chương trình tài trợ quốc gia cho 

người nước ngoài đăng ký. Các tổ chức quỹ ở Áo, Đức, Lucxembua 

và Thụy Sĩ đã đưa ra quy trình theo đó các nhà nghiên cứu từ hai 

hay nhiều nước có thể trình chung một đề xuất nghiên cứu lên một 

cơ quan tài trợ. Các chương trình của EU như Chương trình Khung 

cho NC&PT lần thứ 7 hoạt động như một có chế cấp vốn quan 

trọng cho hợp tác quốc tế cả giữa các nước thành viên EU và các 

nước đối tác ngoài EU. 

Quốc tế hóa giáo dục đại học đã gia tăng trong những năm 

gần đây. Canađa, Phần Lan, Đức và Ai-len đã thông qua các chiến 

lược giáo dục quốc tế để thúc đẩy phát triển các trường đại học ở 

trong nước và nước ngoài. Đồng thời, các trường đại học và viện 

nghiên cứu đang thiết lập sự hiện diện của họ ở các nước ngoài. 

Những ví dụ ở đây gồm có Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo 

Trung Quốc-Đan Mạch, các Trung tâm Max Planck của Đức ở 7 

nước và các Trung tâm Fraunhofer (dự án) ở 6 nước, và Viện 

Pasteur của Pháp ở Hàn Quốc. 

Đối với quốc tế hóa nghiên cứu trong doanh nghiệp và các 

chính sách địa phương. Trong khi phần lớn các nước vẫn thúc đẩy 

các hoạt động NC&PT nước ngoài thông qua các biện pháp thúc 

đẩy đầu tư nước ngoài, thì Đức, Ailen, Israen, Nhật Bản, Tây Ban 

Nha, Thụy Điển và Anh đã xây dựng những chương trình riêng để 
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thúc đẩy đầu tư NC&PT. Brazin và Thổ Nhĩ Kỳ đã thành lập các cơ 

sở liên cơ quan cho mục đích này, Thụy Điển và Hà Lan đã đặt các 

tùy viên về đổi mới sáng tạo trong các phái đoàn ở nước ngoài với 

trọng tâm hướng vào các nền kinh tế mới nổi.  

Khi mà nhiều nước nuôi dưỡng các liên kết KHCNĐM quốc 

tế của các DNVVN thông qua hỗ trợ đầu tư và thương mại quốc tế, 

thì một số nước đã xây dựng hẳn các chương trình và biện pháp 

riêng. Bỉ, Colombia, Hungary và Israen đã chuyên môn hóa các cơ 

quan công để cung cấp cho các doanh nghiệp đổi mới vừa và nhỏ 

những hỗ trợ tư vấn và kỹ thuật. Canađa cung cấp hỗ trợ tài chính 

và bảo lãnh vay ngân hàng để giúp các doanh nghiệp đổi mới vừa 

và nhỏ vươn ra quốc tế. Ailen và Israen có các chương trình hỗ trợ 

liên kết giữa các hoạt động NC&PT của các công ty đa quốc gia 

nước ngoài với các DNVVN và các khởi nghiệp trong nước. Nam 

Phi đã thành lập điểm liên lạc quốc gia để thúc đẩy liên kết mạng 

lưới các DNVVN thực hiện NC&PT với các DNVVN tương tự ở 

nước ngoài, đặc biệt là liên kết với Chương trình Khung thứ 7 của 

EU. Với sự tập trung đặc biệt vào các DNVVN có hàm lượng 

nghiên cứu cao, Chương trình Eurostars của EU hoạt động như một 

sự bổ trợ quan trọng cho các sáng kiến quốc gia, nhất là các nước 

nhỏ trong EU. 

Các nước sử dụng các biện pháp khác nhau để nâng cao sự 

hấp dẫn của họ như trung tâm đổi mới và NC&PT quốc tế: ưu đãi 

thuế (gồm Ôxtrâylia, Áo, Bỉ, Trung Quốc, Đan Mạch, Ai len, Nga, 

Tây Ban Nha); hỗ trợ các các chi phí khác nhau để thành lập các 

trung tâm NC&PT và thuê nhà nghiên cứu (Hungary, Nhật Bản, 

Thổ Nhĩ Kỳ); từ bỏ các yêu cầu về sở hữu TSTT trong nước 

(Ôxtrâylia); cải thiện môi trường kinh doanh cho đầu tư nước ngoài 

và cung cấp các dịch vụ một cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài 

(Bỉ, Braxin, Hungary, Tây Ban Nha,…) 

Liên kết quốc tế lao động kỹ năng cao 
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Các nước dường như đều nhận thấy tầm quan trọng của sự lưu 

động quốc tế của các lao động kỹ năng cao và có hàng loạt biện 

pháp hỗ trợ sự luân chuyển trí tuệ, cả di chuyển vào lẫn chuyển ra, 

từ việc cấp học bổng và hỗ trợ tài chính  (Ôxtrâylia, Canađa, Trung 

Quốc, Estonia, Hàn Quốc, Niu Dilan, Nauy, Slovakia, Slovenia, 

Thổ Nhĩ Kỳ); đến đơn giản hóa các thủ tục visa (Ôxtrâylia, Bỉ, 

Canađa, Estonia, Hà Lan, Nga, Slovenia); sửa đổi các luật nhập cư 

(Ailen) và luật pháp liên quan đến công nhận trình độ nghề nghiệp 

quốc tế (Đức); quy định đối xử quốc gia với các nhà nghiên cứu 

nước ngoài trong thụ hưởng phúc lợi xã hội. Các ví dụ cụ thể trong 

phạm vi này có thể kể đến Chương trình 1000 nhân tài của Trung 

Quốc nhằm thu hút nhân tài KH&CN cao cấp từ nước ngoài và Kế 

hoạch ưu đãi nhập cư đối với các nghiên cứu sinh tiến sĩ, các nhà 

nghiên cứu sau tiến sĩ và gia đình họ định cư tại Ailen. 

2.12. Đẩy mạnh giáo dục cho đổi mới 

Giáo dục chính quy vẫn là động lực chính để nâng cao việc 

cung cấp các kỹ năng cho đổi mới sáng tạo. Một số nước, như Đan 

Mạch và Estonia, đặt ra các mục tiêu hoàn thành giáo dục rõ ràng 

cho lực lượng trẻ để đảm bảo cung cấp đầy đủ các kỹ năng tiên tiến 

cho nền kinh tế. Cụ thể hơn, nhiều nước đầu tư vào các kế hoạch 

thu hút thêm sinh viên trong các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật 

và toán học (KCKT). 

Bảng 2. Các lựa chọn chính sách chủ yếu để tăng số lượng và 

chất lượng đào tạo khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. 

Mục tiêu trung 

gian 

Công cụ Thí dụ 

Tăng số lượng 

sinh viên đại 

học trong các 

môn KCKT 

Ưu đãi tài chính cho 

sinh viên 

Ôxtrâylia, Achentina, Đan Mạch 

 

 Các lớp học phụ 

đạo miễn phí hay 

miễn học phí cho 

Thụy Điển, Đan Mạch và Đức 

có những kế hoạch thí điểm 

tương tự. 
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sinh viên 

Cải tiến việc 

giới thiệu khoa 

học, công nghệ 

và toán học 

trong phổ 

thông 

Tăng giờ giảng dạy Đức, Ailen đưa trở lại việc dạy 

khoa học trong chương trình 

tiểu học (2003). Nauy tăng giờ 

toán ở cấp tiểu học 

 Giới thiệu chương 

trình, tiêu chuẩn 

hay cách đánh giá 

mới 

Ôxtrâylia, Ailen và Anh đang cải 

cách chương trình phổ thông 

quốc gia. Áo và Nauy giới thiệu 

phương pháp kiểm tra quốc gia 

mới; Balan tiến hành kiểm tra 

toán bắt buộc đối với người lớn 

vào năm 2010. Sáng kiến của 

Đức cung cấp giảng dạy KCKT 

sớm cho trẻ em. 

 Các chương trình 

dạy và đào tạo giáo 

viên mới 

Ôxtrâylia, Áo, bỉ, Ailen, Nhật 

Bản, Niu Dilan, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh 

 Chương trình thu 

hút những sinh viên 

tốt nghiệp KCKT 

loại giỏi làm giáo 

viên 

Ôxtrâylia, Anh 

 

Loại kế hoạch đầu tiên nhằm vào việc đưa ra các khuyến 

khích tài chính và phi tài chính cho việc học KCKT ở bậc đại học. 

Thí dụ, các khoản cho vay sinh viên tùy thuộc vào thu nhập ở 

Ôxtrâylia đưa ra những ưu đãi khuyến khích học toán, thống kê và 

khoa học và chọn những nghề liên quan bằng cách giảm số tiền bắt 

buộc phải trả đối với những sinh viên tốt nghiệp thuộc diện ưu đãi. 

Ở Thụy Điển, chính phủ mở những lớp phụ đạo miễn phí cho các 

sinh viên yếu về khoa học và toán học để theo học chương trình 

khoa học hay kỹ thuật ở đại học. Sau khi hoàn thành năm học, 

những sinh viên đạt tiêu chuẩn được đảm bảo tuyển vào đại học. 
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Một kế hoạch khác là đầu tư vào giáo dục phổ thông (từ mẫu 

giáo để trung học phổ thông) để tăng trang bị kiến thức khoa học và 

toán học của học sinh và sự quan tâm của chúng vào sự nghiệp 

khoa học. Những công cụ này bao gồm cải cách chương trình dành 

nhiều thời gian hơn cho khoa học và toán học, và phát triển các 

chương trình đào tại giáo viên mới, tiêu chuẩn mới hay công tác 

đánh giá mới để tạo ra những thay đổi trong công tác giảng dạy. 

Các chương trình khác nhằm vào các nhóm ít hiện diện trong 

công việc KCKT (phụ nữ, dân tộc thiểu số,…). Các giải thưởng cho 

phụ nữ trong khoa học và các cơ chế tài trợ hay tuyển dụng nghiên 

cứu công để thúc đẩy sự đang dạng trong KCKT. 

Cuối cùng là các chương trình hỗ trợ đào tạo tiến sĩ và sau 

tiến sĩ. Tuy đổi mới sáng tạo đòi hỏi một phạm vi rộng các kỹ năng, 

nhưng sự xuất sắc trong nghiên cứu khoa học là cơ sở của đổi mới 

dựa trên khoa học và năng lực nghiên cứu đóng vai trò then chốt 

trong sự hợp tác thành công giữa khoa học, kinh doanh và xã hội. 

Việc cung cấp các kỹ năng nghiên cứu khoa học thông qua đào tạo 

tiến sĩ và sau tiến sĩ do vậy là một khía cạnh quan trọng trong chính 

sách đào tạo. Các biện pháp hỗ trợ nghiên cứu tiến sĩ và sau tiến sĩ 

gồm các hình thức hỗ trợ tài chính khác nhau được thiết kế không 

chỉ dựa trên hỗ trợ ở các giai đoạn và hoạt động nghiên cứu khác 

nhau, mà còn tính đến các chi phí cuộc sống và các lợi ích khác, khi 

mà các nghiên cứu sinh đã ở tuổi có gia đình. 

2.13. Chính sách nhân lực cho đổi mới 

Các chính sách đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực cho khoa 

học, công nghệ và đổi mới gồm các biện pháp chính sách tăng số 

sinh viên theo học các môn khoa học và công nghệ ở đại học và 

nghiên cứu sau đại học, cũng như đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân 

lực để đáp ứng các nhu cầu dự kiến trong tương lai đối với nhân lực 

khoa học, công nghệ và đổi mới. Chúng thể hiện bằng sự kết hợp 

giữa sụt giảm sự quan tâm của thanh niên đối với học khoa học và 
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công nghệ so với các ngành nghề khác và sự gia tăng dự kiến về 

nhu cầu nhân lực KHCNĐM, bởi các nước đang ngày càng dựa vào 

kinh tế tri thức và đầu tư vào khoa học, công nghệ và đổi mới cả 

công lẫn tư đều được tăng cường.  

Các chính sách tăng cường sự lưu chuyển nguồn nhân lực 

KHCNĐM bao gồm các biện pháp hỗ trờ sự lưu chuyển giữa các 

ngành trong nền kinh tế, nhất là giữa nghiên cứu hàn lâm và công 

nghiệp, cũng như sự di chuyển quốc tế của nhân lực khoa học, công 

nghệ và đổi mới. Các biện pháp tăng lưu chuyển trong nước chủ 

yếu nhằm vào việc giảm những rào cản pháp lý trên thị trường lao 

động (như khả năng linh hoạt các quyền hưu trí) và các cơ sở (khả 

năng linh hoạt trợ cấp nghiên cứu) để cho phép nguồn nhân lực lưu 

chuyển giữa các trường đại học và phòng thí nghiệm nghiên cứu và 

khu vực kinh doanh. Một khía cạnh quan trọng khác của chính sách 

lưu chuyển là tạo điều kiện chuyển dịch từ giảng dạy và đào tạo đại 

học sang làm các công việc kỹ năng cao. Trong xu thế toàn cầu 

hóa, phạm vi chính sách nguồn nhân lực quốc tế đã có vai trò quan 

trọng trong những năm gần đây ở nhiều nước. Các chính phủ đưa ra 

các biện pháp chính sách để hỗ trợ cho sự lưu chuyển quốc tế của 

các lao động kỹ năng cao vừa để xóa bỏ khoảng cách về kỹ năng và 

kiến thức trong đổi mới vừa để mang lại lợi ích từ những trao đổi 

quốc tế những ý tưởng và học hỏi. 

Nhu cầu về học tập suốt đời đã tăng lên trong những năm qua 

do sự gia tăng nhanh chóng của thay đổi công nghệ và nhu cầu làm 

mới kỹ năng và kiến thức của lực lượng lao động hiện tại. Các biện 

pháp chính sách cho học tập suốt đời tập trung vào chính phủ hay 

các tổ chức sử dụng lao động cung cấp đào tạo để nâng cao kỹ năng 

của lực lượng lao động hiện tại và nâng cao khả năng làm việc của 

những người thất nghiệp. Những biện pháp đó thường là một phần 

của chính sách thị trường lao động tích cực. 

Các chính sách khác nhằm nâng cao sự phù hợp giữa cung và 

cầu. Đổi mới sáng tạo đòi hỏi các kỹ năng kỹ thuật và mềm (phi kỹ 
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thuật) không chỉ được tiếp thu trong đại học và còn ở các trường kỹ 

thuật và dạy nghề. Thách thức chính là xác định các kỹ năng quan 

trọng cho đổi mới sáng tạo rồi sau đó xã hội sẽ biết kỹ năng nào là 

giá trị nhất trong công việc. Các biện pháp chính sách khuyến khích 

nhu cầu đối với kỹ năng cao trong khu vực doanh nghiệp, nhất là 

các DNVVN, cũng có thể đóng vai trò trong việc kết nối cung và 

cầu kỹ năng. 

Cuối cùng, do phụ nữ chiếm hơn 1/3 số nhà nghiên cứu ở 

nhiều nước, và gần hay hơn một nửa sinh viên đại học là nguồn 

cung nhân lực KHCNĐM tương lai, nên cần có những biện pháp ưu 

tiên phụ nữ trong công việc. 

2.14. Xây dựng văn hóa đổi mới 

Các biện pháp chính sách nhằm nâng cao nhận thức và sự 

quan tâm của công chúng với KH&CN nhằm vào sự tôn vinh của 

công chúng đối với KH&CN và đánh giá cao giá trị đóng góp của 

KH&CN và đổi mới như các hoạt động kinh tế và chuyên môn, đặc 

biệt là trong lớp trẻ, với mục đích thu hút thêm nhiều người theo 

đuổi các ngành KH&CN. 

Do kiến thức doanh nghiệp cũng là một phần không tách rời 

của đổi mới sáng tạo, việc nuôi dưỡng tinh thần và ý thức doanh 

nghiệp là một mục tiêu nữa của chính sách đổi mới. Điều này bao 

hàm thay đổi những nhận thức văn hóa, ở những nơi cần thiết, của 

các hoạt động doanh nghiệp và sự đóng góp của nó cho phát triển 

kinh tế và xã hội, và nuôi dưỡng thái độ tích cực hướng vào chấp 

nhận rủi ro kinh doanh và sẵn sàng chấp nhận thất bại. 

Các biện pháp chính sách khác nhau còn nhằm vào sự yếu 

kém nhất định trong văn hóa chuyên môn và xã hội, như nhu cầu 

đối với văn hóa nghiên cứu trong trường đại học, thương mại hóa 

các kết quả nghiên cứu công, và nhu cầu nâng cao nhận thức về 

quền sở hữu trí tuệ trong cộng đồng khoa học và công chúng. 

Xu thế hiện nay 
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Khoa học vẫn là trung tâm của sự chú ý ở nhiều nước, nhưng 

một số nước đã chuyển sang hướng vào khoa học và đổi mới sáng 

tạo. Thí dụ, văn hóa khoa học và đổi mới sáng tạo đã là một mục 

tiêu chính sách ở Bỉ, và Tây Ban Nha đã triển khai Chương trình 

Quốc gia Thúc đẩy Văn hóa Khoa học và Đổi mới sáng tạo. Để 

nâng cao nhận thức, các nước đã áp dụng nhiều biện pháp khác 

nhau. Bên cạnh những biện pháp nâng cao nhận thức truyền thống 

như tổ chức các sự kiện quốc tế có uy tín cao (như  Canađa chủ trì 

tổ chức Hội nghị hàng năm của Hội Tiến bộ Khoa học Mỹ năm 

2012) và các tuần lễ khoa học đã được tổ chức ở Ôxtrâylia, Bỉ, 

Braxin, Pháp, Nauy, Nam Phi, v.v., các hình thức mới thu hút thanh 

niên đang được khai thác. Những thí dụ ở đây có thể kể đến Picnic 

Khoa học ở Ba Lan, một sự kiện ngoài trời lớn nhất châu Âu để 

thúc đẩy khoa học; BIOTechnikum rất thành công của Đức, dùng 

xe buyt 2 tầng di chuyển quanh nước Đức để phổ biến thông tin về 

công nghệ sinh học hiện đại và triển vọng nghề nghiệp để động 

viên các nhà khoa học trẻ; Sáng kiến Hành động của Năm của 

Slovakia, một cuộc thi hàng năm để chọn ra nhà thiết kế trẻ xuất 

sắc nhất, và VAl Chile nhằm thức tỉnh sự quan tâm hơn là giảng 

dạy các kiến thức cụ thể. Internet cũng được sử dụng theo các cách 

khác nhau để thúc đẩy văn hóa đổi mới, từ website thư viện liên 

bang di động đầu tiên ở Canađa đến cổng web EUREKA của 

Israen. 

Các biện pháp chính sách đặc biệt cũng được xác định nhằm 

gây sự chú ý tới những mục tiêu cụ thể: phụ nữ, tài năng trẻ, thu 

hẹp khoảng cách số, cũng như khoa học sự sống, công nghệ sinh 

học hay vũ trụ. 

So với các biện pháp nâng cao nhận thức trong khoa học, các 

sáng kiến nâng cao nhận thức doanh nghiệp bị tụt hậu ở nhiều 

nước, về mặt số lượng các hoạt động. Nâng cao nhận thức về khoa 

học thường là sáng kiến của riêng chính phủ, trong khi nâng cao 
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nhận thức doanh nghiệp có xu thế thường được phối hợp với cộng 

đồng doanh nghiệp. 

2.15. Chính sách KHCNĐM đối phó với những thách thức 

mới 

Công nghệ và đổi mới xanh 

Các mục tiêu đổi mới xanh đang trở thành một phần của các 

chiến lược đổi mới quốc gia (Braxin, Canađa, Trung Quốc, Phần 

Lan, Đức, Nhật Bản); các chiến lược công nghệ (Áo, Ôxtrâylia, 

Nauy, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ); các chiến lược nước và giao thông 

(Israen); các chiến lược cho các DNVVN (Pháp); các chiến lược 

hay kế hoạch hành động tăng trưởng xanh (Bỉ, Đan Mạch, 

Hungary, Ailen, Hàn Quốc, Lucxembua, Nam Phi, Thụy Điển). 

Ngoài EU, Ôxtrâylia và Niu Dilan, các hệ thống mua bán 

cacbon trong nền kinh tế ít được quan tâm. Từ 7/2012, Ôxtrâylia đã 

đưa ra giá cố định phát thải cacbon, khởi điểm là 14,5 USD/tấn khí 

thải CO2 đối với khoảng 500 cơ sở phát thải lớn nhất. 

Hệ thống sáng chế cũng được sử dụng để khuyến khích các 

phát minh xanh, bao gồm đẩy nhanh công tác kiểm tra các đăng ký 

sáng chế định hướng vào các công nghệ xanh của các văn phòng sở 

hữu trí tuệ quốc gia ở Ôxtrâylia (từ 1 năm xuống còn 4-8 tuần), 

Braxin (đã tuyên bố), Canađa (trong vòng 2 tháng), Israen (trong 

vòng 3 tháng), Nhật Bản (từ 2 năm xuống còn 3 tháng), Hàn Quốc 

(từ 18 tháng xuống 1 tháng), Anh (từ 2-3 năm xuống 9 tháng). 

Hỗ trợ công cho đổi mới xanh chủ yếu từ những khoản tài trợ  

NC&PT trực tiếp cho các DNVVN, đồng thời những lĩnh vực đặc 

biệt (nước, vận tải, năng lượng) và các công nghệ đa mục đích 

(CNTT-TT, CNSH và CNNN) cũng được nhắm đến. Các chính phủ 

đang mở rộng việc cung cấp vốn mạo hiểm cho công nghệ xanh 

thông qua cổ phần và cho vay nợ (như Ngân hàng Đầu tư Xanh của 

Anh có vốn 4,5 tỷ USD). Các chính phủ Anh và Mỹ cũng như các 

quỹ và các công ty lớn cũng đang dùng các giải thưởng dành cho 
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các đổi mới sáng tạo công nghệ xanh. Ở các nước như Nauy, sự hỗ 

trợ cho phát triển giai đoạn cuối (như các nhà máy thử nghiệm) đã 

tăng mạnh đối với các công nghệ xanh nói chung và các công nghệ 

năng lượng nói riêng. 

Đối với phát triển kỹ năng, trọng tâm ở nhiều nước OECD 

chủ yếu là hỗ trợ việc huấn luyện thực hành trên công việc và điều 

chỉnh việc đào tạo đại học và dạy nghề để đáp ứng các nhu cầu 

công việc mới. Chương trình Tài năng Xanh của Đức dự kiến nuôi 

dưỡng trao đổi quốc tế giữa những nhà nghiên cứu trẻ trong lĩnh 

vực nghiên cứu môi trường và phát triển bền vững. 

Từ trước đến nay, các quy định pháp lý, cùng với những trợ 

cấp và  biểu giá chi phí đầu vào, vẫn là những công cụ chính sách 

chính để nuôi dưỡng thị trường tiếp nhận các công nghệ xanh. Gần 

đây, nhiều nước đã bắt đầu sử dụng các chính sách đổi mới hướng 

cầu có mục tiêu như mua sắm công, đặt ra tiêu chuẩn, và chính sách 

tiêu dùng để khuyến khích nhu cầu đối với các công nghệ xanh. Thí 

dụ như luật mua sắm công xanh ở Phần Lan, Italia, Nhật Bản, Hàn 

Quốc, Hà Lan, Nauy, Ba Lan và Tây Ban Nha. Đức đã sửa biểu giá 

chi phí đầu vào đối với các công nghệ năng lượng tái tạo bằng cách 

cấp một khoản thưởng bổ sung cho các đổi mới. 

Do hướng tới nền kinh tế xanh đòi hỏi khám phá và các phát 

minh khoa học không chỉ trong các lĩnh vực năng lượng và môi 

trường, các nước OECD tiếp tục hỗ trợ các NC&PT trên phạm vi 

rộng các lĩnh vực khoa học cũng như các chương trình nghiên cứu 

mục tiêu cho biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học. Thí dụ như 

những chương trình nghiên cứu của Phần Lan về biến đổi khí hậu 

và về nguồn tài nguyên nước. 

Các nước OECD cũng đang thành lập các viện và cơ quan để 

điều phối và quản lý các nhóm khác nhau về các sáng kiến, chương 

trình và chiến lược tăng trưởng xanh. 

Công nghệ quản lý thiên tai và các thảm họa thiên nhiên 
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Thiệt hại kinh tế của các thảm họa thiên nhiên và các thảm 

họa do con người gây ra toàn cầu lên tới 370 tỷ USD năm 2011, 

tăng mạnh so với năm trước. Riêng vụ động đất và sóng thần ở 

Nhật Bản đã lấy đi từ nền kinh tế quốc gia tối thiểu là 210 tỷ USD. 

Khoa học và công nghệ ngày càng có vai trò sống còn trong quản lý 

các thảm họa thiên nhiên. Nhận thức được điều này, ngày càng có 

nhiều nước xây dựng các chương trình hay sáng kiến phát triển và 

triển khai các CNTT-TT, hệ thống thông tin địa lý và dữ liệu vệ 

tinh và viễn thám. 

Năng lực cảnh báo khẩn cấp quốc gia 

Việc đối phó hiệu quả với thảm họa bao gồm thông tin kịp 

thời và cảnh báo sớm những hiểm họa tiềm tàng. Các quốc gia đang 

tiếp tục nâng cao năng lực báo động quốc gia và cảnh báo sớm của 

mình, và các chính phủ trung ương thường để cho các địa phương 

quyền tự chọn các hệ thống sử dụng. Các hệ thống cảnh báo sớm 

thường bao gồm phát thanh, các hệ thống cáp, còi báo và hệ thống 

nhắn tin điện thoại. 

Sử dụng CNTT-TT để tổ chức phản ứng khẩn cấp: Ôxtrâylia, 

Phần Lan, Đức, Israen, Lucxembua, Slovakia, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ 

đang tiến hành tích hợp các công cụ CNTT-TT mới để tổ chức liên 

kết giữa những tổ chức chịu trách nhiệm quản lý thảm họa. Thí dụ 

ở Thổ Nhĩ Kỳ, Hệ thống Thông tin Quản lý Khẩn cấp Quốc gia 

hiện đang được triển khai, song song với Dự án Hệ thống liên lạc 

An toàn và liên tục, để liên kết các cơ quan chính quyền trong thảm 

họa và tình trạng khẩn cấp, 

Nâng cao năng lực dự báo thời tiết: Các cơ quan khí tượng 

quốc gia thường chịu trách nhiệm cảnh báo ban đầu về những thảm 

họa liên quan đến thời tiết (bão, lũ, lốc xoáy). Ở hầu hết các nước, 

các cơ quan này dựa vào mạng lưới radar mặt đất, nhưng ngày càng 

có nhiều nước sử dụng dữ liệu vệ tinh, cho phép họ liên tục quan 

sát thời tiết toàn cầu. Do vệ tinh cung cấp thông tin trên diện tíchh 
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địa lý rộng, kể cả đại dương, những tiến bộ trong dự báo làm cho 

các hệ thống cảnh báo hiệu quả hơn.  

Cảnh báo bằng điện thoại: Việc sử dụng khả năng liên lạc 

điện thoại để cảnh báo khẩn cấp đang ngày càng mở rộng, đặc biệt 

nhờ sự phát triển bùng nổ của các mạng di động. Thí dụ, hệ thống 

Cảnh báo Khẩn cấp ở Ôxtrâylia cho phép các bang và lãnh thổ đưa 

ra cảnh báo qua đường dây điện thoại và di động kết nối với các gia 

đình ở các khu vực được xác định là nguy hiểm. Hệ thống này hoạt 

động trên toàn bộ mạng lưới viễn thông. Kể từ khi đưa vào hoạt 

động tháng 12/2009, nó đã được sử dụng 330 lần cảnh báo lũ lụt, 

sóng thần, cháy, bão, sự cố hóa chất và tràn dầu, cũng như tìm 

người mất tích và đã cung cấp trên 7 triệu tin nhắn. 

Sẵn sàng đối phó với động đất và sóng thần 

Colombia, Italia, Nhật Bản, Mehico, Tây Ban Nha và Mỹ…, 

những nước dễ bị ảnh hưởng của động đất, đang nâng cấp mạng 

lưới giám sát địa chấn của mình. Mặc dù động đất khó dự đoán và 

rất ít vụ diễn ra theo những sự kiện chỉ báo có thể xác định được, 

nhưng các mạng lưới này có thể phản ứng khẩn cấp (bằng cách 

cung cấp cường độ và vị trí của các hiện tượng rung lắc) và có thể 

cảnh báo sớm các vùng bị sóng thần. 

Sau 2 vụ sóng thần lớn năm 2004 ở Ấn Độ dương và 2011 ở 

Nhật Bản, một số trung tâm hệ thống cảnh báo cục bộ và khu vực 

đã được thành lập. Các trung tâm này phối hợp với nhau thông qua 

Ủy ban liên chính phủ về Hải dương học, thành lập các nhóm điều 

phối khu vực cho Caribe và các vùng lân cận, Ấn Độ dương, Thái 

Bình dương, Đông-Bắc Đại Tây dương và Địa Trung hải. Cuối năm 

2011, 23 nước thuộc vành đai Ấn Độ dương đã tham gia cuộc diễn 

tập sóng thần ở đại dương này. Đồng thời, 3 cơ quan cung cấp dịch 

vụ sóng thần khu vực ở Ôxtrâylia, Ấn Độ và Indonexia đã đi vào 

hoạt động, bổ sung năng lực cảnh báo cho Ấn Độ dương. 

Ứng phó những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu 



 

53 

 

Mehico, Nauy, Bồ Đào Nha, Nam Phi và Thụy Sĩ đang sử 

dụng các hệ thống thông tin địa lý, mô hình kỹ thuật và các dữ liệu 

vệ tinh để sẵn sàng ứng phó với những rủi ro liên quan đến biến đổi 

khí hậu. Chương trình Biến đổi khí hậu và tác động đến Nauy 

(NORKLIMA) nhằm xác định những khu vực và ngành có thể bị 

ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu trong 30-50 năm tới. 

Tiến bộ trong sử dung viễn thám và nâng cao sự điều phối 

quốc tế 

Trong những năm gần đây, toàn thế giới đã quan tâm nhiều 

đến tiềm năng của dữ liệu vệ tinh viễn thám để cung cấp thông tin 

hữu ích và hỗ trợ trong tất cả các giai đoạn của chu trình quản lý 

thảm họa. Ngoài việc tăng cường sử dụng điều lệ quốc tế về các 

thảm họa lớn, một số nước và tổ chức (Achentina, Braxin, Canađa, 

Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Italia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây 

Ban Nha, Mỹ, EU v.v..) đang triển khai các hệ thống vệ tinh cung 

cấp các năng lực trên phạm vi rộng (quan sát thời tiết, chụp ảnh 

phân giải cao, lập mô hình địa hình số, lục địa, đại dương và theo 

dõi băng, v.v..) đặc biệt hữu ích cho các giai đoạn chuẩn bị, đánh 

giá và giảm nhẹ thảm họa. Sự điều phối quốc tế của các nguồn lực 

này đang tiếp tục được cải thiện. Trong phạm vi này, Ủy ban Vệ 

tinh quan sát Trái đất (CEOS) được thành lập năm 2011 là một lực 

lượng đặc nhiệm cho điều phối tốt hơn việc quan sát vệ tinh trong 

quản lý rủi ro thảm họa do Italia làm chủ tịch. 

Các chính sách đối với các công nghệ nổi bật 

Một loạt ngành và công nghệ năng động mới đang định hình 

lại bức tranh theo khía cạnh khoa học có thể đạt được những gì. 

Công nghệ sinh học, hệ gen, công nghệ nano, sinh học tổng hợp và 

những phát triển mới trong CNTT-TT, vật lý, kỹ thuật, tăng trưởng 

bền vững và tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế hiện nay là 

một phần của các lịch trình nghiên cứu quốc gia và được xem là 

những công cụ để đối phó với những thách thức toafncaafu cũng 
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như những nhu cầu xã hội trong sinh hoạt. Cũng cũng được xem là 

những nhân tố đóng góp mạnh mẽ vào tăng trưởng kinh tế trong 

tương lai trong một thế giới ngày càng dựa vào công nghệ. 

Sự nổi lên của những công nghệ mới này, và sự hội tụ ngày 

càng tăng của chúng, mở ra cả những cơ hội và thách thức cho 

những nhà hoạch định chính sách. Các lịch trình kế hoạch nghiên 

cứu quốc gia, theo truyền thống tạp trung vào các chiến lược dài 

hạn và tài trợ nghiên cứu cơ bản, giờ đây bắt buộc phải được xem 

xét lại và cập nhật để tính đến sự xuất hiện của các licnh vực mới 

trong khoa học và để tối ưu hóa các cách thức đón nhận những 

khám phá từ những lĩnh vực mới này. 

Việc thảo luận về các công nghệ nổi bật và hội tụ bao gồm cả 

bản thân nền công nghệ lẫn các cách thức mới mà các nhà khoa học 

hợp tác để sử dụng chúng. Quá trình phát triển các công nghệ nổi 

lên này được sự hỗ trợ rất lớn bởi những tiến bộ trong CNTT-TT, 

đặc biệt là năng lực tính toán, sử dụng Internet, xóa vỡ những rào 

cản về không gian và thời gian, Chúng cho phép các kỹ sư ở 

Sydney (Ôxtrâylia) làm việc cùng với các nhà sinh học ở San 

Fransisco (Mỹ) và cả hai có thể cộng tác với các nhà sinh tin học ở 

Bangalo (Ấn Độ) để giải quyết một vấn đề, chẳng hạn trong sinh 

học hệ thống. Những nền tảng nghiên cứu mới, như sắp xếp gen 

"thế hệ mới", một công nghệ mới nổi đang định hình lại nghiên cứu 

khoa học sự sống, đang đóng góp mạnh mẽ vào quá trình này. 

Ngoài những yêu cầu năng lực cốt lõi, các lĩnh vực nghề nghiệp 

phụ thuộc mới cũng xuất hiện, ví dụ như sinh tin học là một lĩnh 

vực được phát triển để đáp ứng sự hội tụ của CNTT với khoa học 

sự sống. 

Xu hướng các công nghệ mới nổi và hội tụ cũng đang làm nổi 

lên những thách thức tích hợp các khái niệm nghu tài sản trí tuệ 

giữa các lĩnh vực đã phát triển các học thuyết tài sản trí tuệ hoàn 

toàn khác theo thời gian. Công nghệ sinh học có thể định hướng 

nặng về sáng chế, còn phần mềm đi theo đường bản quyền. Những 
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thách thức khác bao gồm phát triển thống kê và phép đo để đo 

lường các công nghệ mới nổi và hội tụ một cách đầy đủ, phát triển 

các mô hình tài trợ mới để thúc đẩy các công nghệ mới nổi, nhu cầu 

vượt qua các thách thức trong nghiên cứu đa ngành và xem xét lại 

cấu trúc của các viện nghiên cứu, sự tham gia và chấp nhận của 

công chúng với các công nghệ mới nổi. 
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CHƯƠNG 3 

KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI  
Ở CÁC NƯỚC 

 

HOA KỲ  
 

Hoa Kỳ từ lâu đã đi đầu trong đổi mới, quốc gia này có các tổ 

chức giáo dục đại học xuất sắc, một thị trường tích hợp và lớn, và 

các thị trường chứng khoán và vốn hiệu quả. Hoa Kỳ dẫn đầu 

OECD về tổng chi tiêu quốc gia cho NC&PT (chiếm 41% GERD 

của OECD), nhóm bằng sáng chế ba vùng1 (29%) và xuất bản khoa 

học (31%). Hoa Kỳ nắm giữ gần một phần ba các doanh nghiệp đầu 

tư cho NC&PT lớn nhất thế giới. Hệ thống nghiên cứu của Hoa Kỳ 

chủ yếu dựa vào khu vực doanh nghiệp thâm dụng NC&PT (2,04% 

GDP), chiếm 

70% tổng 

GERD. Các 

doanh nghiệp 

lớn trong nước 

là những chủ 

thể chính trong 

chi tiêu của 

doanh nghiệp 

cho NC&PT 

(BERD); các 

DNVVN chiếm khoảng 17% BERD và các chi nhánh ở nước ngoài 

chiếm 15%. Hầu hết các doanh nghiệp tư nhân thực hiện NC&PT 

trong khu vực chế tạo công nghệ cao (50 %), tiếp theo là khu vực 

dịch vụ thâm dụng tri thức (27%).  

                                                           
1
 Sáng chế được đăng ký ở cả Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản. 

Chỉ tiêu Giá trị 
Tăng trưởng 
hàng năm,% 
(2005-2010) 

Năng suất lao động, GDP trên 
giờ làm việc tính theo USD, 
năm 2010 

59,0 +1,6 

Năng suất môi trường, GDP 
trên một đơn vị phát thải CO2 
tính theo USD, năm 2009 

2,76 +3,1 

GERD, tính theo % GDP, năm 
2009 

2,90 +2,9 

Tài trợ công trong GERD, tính 
theo % GDP, năm 2010 

1,01 +4,2 
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Hoa Kỳ có chỉ số bằng sáng chế ba vùng trên GDP cao hơn 

mức trung bình của OECD. Trong khi đó, liên kết quốc tế của các 

nhà nghiên cứu của nước này nằm ở dưới mức trung bình của 

OECD do trong nước có nhiều cơ hội liên kết đa dạng. Hợp tác 

quốc tế trong NC&PT đóng góp 30% tổng số bài báo khoa học và 

12%  đơn đăng ký sáng chế theo hiệp định hợp tác sáng chế (PCT) 

của Hoa Kỳ. Các trường đại học và các viện nghiên cứu công tích 

cực đăng ký sáng chế, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ sinh học 

và công nghệ nano (35%). Mặc dù ưu thế công nghệ hiện hữu2 của 

Hoa Kỳ đã giảm đi trong những năm gần đây, nhưng Hoa Kỳ vẫn 

mạnh trong những lĩnh vực công nghệ này, cũng như trong lĩnh vực 

CNTT-TT; tuy nhiên họ lại tương đối yếu trong các công nghệ môi 

trường. Hoa Kỳ có một nền tảng các kỹ năng tốt; 41% người dân 

trưởng thành có trình độ đại học và 35% trong số đó làm các công 

việc KH&CN. Tuy vậy, nhân lực có kỹ năng bổ sung mới còn ở 

mức khiêm tốn. Chỉ có 9% học sinh 15 tuổi đạt được điểm khoa 

học tốt theo sát hạch của chương trình đánh giá học sinh quốc tế 

(PISA), cũng như sự suy giảm tương đối về số lượng người có trình 

độ tiến sĩ và tỷ lệ thấp của số người tham gia vào các ngành khoa 

học và kỹ thuật. Cơ sở hạ tầng CNTT-TT của Hoa Kỳ được đánh 

giá tốt, với mức độ phủ sóng băng thông rộng cố định khá lớn và 

băng thông rộng không dây phủ sóng trên phạm vi rộng. Chỉ số sẵn 

sàng chính phủ điện tử ở mức cao. 

Những thay đổi gần đây trong chi tiêu cho KHCNĐM: Năm 

2009, GERD của Hoa Kỳ đạt 402 tỷ USD, chiếm 2,90% GDP. 

GERD tăng mạnh tới 2,9% giá trị thực tế trong giai đoạn 2005-

2009, mặc dù giảm mạnh tới 5,8 tỷ USD trong năm 2009 do sự sụt 

giảm chi tiêu của tư nhân. Để ứng phó với cuộc khủng hoảng kinh 

tế, Đạo luật Phục hồi và tái đầu tư của Hoa Kỳ năm 2009 đã thông 

                                                           
2
 Revealed technological advantage, viết tắt là  RTA. 
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qua khoản tài trợ 18 tỷ USD dành cho NC&PT những khám phá 

mới về các công nghệ tương lai, công nghệ năng lượng và khí hậu. 

Chiến lược KHCNĐM tổng thể: Chiến lược đổi mới Hoa Kỳ 

năm 2009 hướng tới tăng trưởng bền vững và việc làm chất lượng 

đã được bổ sung năm 2011 và là cơ sở cho nỗ lực của chính phủ để 

đẩy mạnh nền kinh tế dựa trên đổi mới. Chiến lược này có ba mục 

tiêu: xây dựng một lực lượng lao động đẳng cấp thế giới với các kỹ 

năng của thế kỷ 21; các thị trường cạnh tranh thúc đẩy kinh doanh 

hiệu quả; và các đột phá trong các ưu tiên quốc gia. 

Chính sách quản trị KHCNĐM: Hoa Kỳ không có một cơ 

quan trung ương chuyên trách về đổi mới. Văn phòng Chính sách 

Khoa học Công nghệ co vai trò tư vấn chính sách và điều phối các 

chính sách KHCNĐM. Các cơ quan chủ chốt của Bộ Thương mại 

là Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia và Văn phòng Sáng chế 

và nhãn hiệu Hoa Kỳ. Bộ Thương mại đã thành lập Văn phòng Đổi 

mới và Doanh nghiệp và Hội đồng Tư vấn quốc gia về Đổi mới và 

Doanh nghiệp. Tháng 1 năm 2012, báo cáo về tiến trình thực hiện 

Đạo luật Cạnh tranh của Hoa Kỳ đã đưa ra các kết quả của nghiên 

cứu cơ bản, giáo dục, cơ sở hạ tầng nghiên cứu, và hỗ trợ cho sản 

xuất công nghiệp. Chương trình Khoa học của Chính sách Khoa 

học và Đổi mới (Science of Science and Innovation Policy-SciSIP) 

và Chương trình Khoa học của Chính sách khoa học (Science of 

Science Policy-SOSP) của Quỹ Khoa học Quốc gia đang xây dựng 

một cơ sở tri thức để cải thiện việc đánh giá chính sách. 

Nền tảng khoa học: Hoa Kỳ có một cơ sở khoa học mạnh, 

nhưng ở mức độ tổng hợp, các chỉ số hoạt động lựa chọn chỉ ở mức 

trung bình của OECD. Chi tiêu công cho NC&PT ở trên mức trung 

bình một chút, và nhiều nước OECD khác đã bắt kịp hiệu suất của 

các trường đại học và các nhà nghiên cứu của Hoa Kỳ. 

Đổi mới và NC&PT của doanh nghiệp: Để thúc đẩy doanh 

nghiệp thực hiện NC&PT, việc khấu trừ thuế nghiên cứu và thử 
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nghiệm đã được đơn giản hóa, và ngày càng mở rộng. Ngân sách 

năm 2013 tài trợ cho NC&PT phi quốc phòng tăng thêm 5%, đạt 

64,9 tỷ USD. Ngân sách của ba cơ quan khoa học then chốt là Quỹ 

Khoa học Quốc gia, Văn phòng Khoa học của Bộ Năng lượng, và 

Viện Tiêu chuẩn và các phòng thí nghiệm công nghệ Quốc gia đang 

nằm trên quỹ đạo tăng gấp đôi về dài hạn. 

Tinh thần doanh nghiệp: Các chương trình giáo dục kinh 

doanh chính thức được thiết lập trong những năm gần đây, và Quỹ 

Kauffman đã phân bổ 20 triệu USD tài trợ cho các trường đại học 

nghiên cứu ở doanh nghiệp. Chương trình Nghiên cứu đổi mới 

doanh nghiệp nhỏ cung cấp cho DNNVV các cơ hội nhận tài trợ 

cho NC&PT của chính phủ. Những thay đổi được đề xuất đối với 

khấu trừ thuế nghiên cứu và thử nghiệm sẽ mở rộng hỗ trợ cho vay 

và khấu trừ thuế đối với các DNVVN. Sáng kiến Khởi nghiệp của 

Hoa Kỳ cũng khuyến khích doanh nghiệp. Cơ sở hạ tầng khoa học 

và CNTT-TT: là một phần của quá trình xây dựng một cơ sở hạ 

tầng cho thế kỷ 21, Quỹ Đổi mới không dây (WIN) phân bổ 300 

triệu USD để thúc đẩy NC&PT các công nghệ không tiên tiến. Điều 

này sẽ mở rộng việc truy cập Internet tốc độ cao, hiện đại hóa lưới 

điện, gia tăng quang phổ không dây. 

Chính sách khu vực và cụm: Cục Quản lý Phát triển Kinh tế 

(EDA) thúc đẩy các vườn ươm và phát triển cụm khu vực. Cục 

Quản lý doanh nghiệp nhỏ và EDA khuyến khích các cụm khu vực 

đổi mới. Bộ Quốc phòng có các cụm công nghệ robot, năng lượng 

và an ninh mạng. Một trung tâm nghiên cứu chứng minh nguyên lý 

(proof-of- concept) mới tại Trung tâm Khoa học của trường Đại 

học Philadelphia và Văn phòng Đổi mới và kinh doanh (OIE) là 

những phát triển quan trọng gần đây. OIE cũng quản lý Chương 

trình Thách thức i6, một chương trình tài trợ cạnh tranh. 

Dòng tri thức và thương mại hóa: Đạo luật Phát minh của 

Hoa Kỳ năm 2011 là một cuộc cải cách chính sách lớn để cải thiện 

bảo hộ sở hữu trí tuệ và cấp giấy phép. Đạo luật này nhằm mục 
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đích giảm các tồn đọng bằng sáng chế, hạn chế tranh chấp và nâng 

cao khả năng của nhà sáng chế trong việc bảo hộ sở hữu trí tuệ ở 

nước ngoài. Văn phòng Các chương trình thực nghiệm để kích 

thích nghiên cứu cạnh tranh (EPSCoR) của Quỹ Khoa học Quốc gia 

nhằm mục đích tăng cường nghiên cứu và giáo dục về khoa học và 

kỹ thuật và để ngăn chặn sự tập trung quá mức các hoạt động 

nghiên cứu. 

Nguồn nhân lực: Cải thiện giáo dục khoa học, công nghệ, kỹ 

thuật và toán học (STEM) là một ưu tiên quốc gia, cùng với mục 

tiêu dẫn đầu về số dân có trình độ đại học. Ngân sách năm 2013 đề 

xuất tăng 2,6% để cải thiện giáo dục STEM sau trung học cũng như 

chất lượng của giáo viên tiểu học và trung học. Kế hoạch chiến 

lược 5 năm cho giáo dục STEM nhằm mục đích cải thiện sự phối 

hợp giữa các cơ quan liên quan đến STEM. Các chương trình 

nguồn nhân lực khác bao gồm Chương trình Vươn lên đỉnh cao 

(Race to the Top), Quỹ Thách thức học sớm (Early Learning 

Challenge Fund) và Chương trình Khởi động tài năng (Head Start 

Program). 

Các công nghệ mới nổi: Ngân sách năm 2013 cấp 2,2 tỷ USD 

cho NC&PT trong các lĩnh vực robot, vật liệu công nghiệp và chế 

tạo tiên tiến để tạo ra các việc làm chế tạo chất lượng cao. Hoa Kỳ 

cũng đề xuất một khoản trợ cấp 30,7 tỷ USD cho Viện Y tế Quốc 

gia cho nghiên cứu y sinh. Tài trợ cho Trung tâm Thúc đẩy khoa 

học tịnh tiến Quốc gia3  nhằm mục đích đẩy nhanh sự phát triển của 

các phương pháp điều trị và chẩn đoán mới; Sáng kiến công nghệ 

nano Quốc gia nhận được tài trợ liên tục cho NC&PT.  

Đổi mới xanh: Hoa Kỳ có ý định dẫn đầu thế giới về NC&PT 

trong lĩnh vực công nghệ năng lượng sạch. Chương trình Tiêu 

chuẩn Năng lượng sạch nhằm mục đích tạo ra một thị trường các 
                                                           
3
 Khoa học tịnh tiến (translational science) là các nghiên cứu khoa học đa 

ngành được tiến hành theo nhu cầu các áp dụng thực tế để giúp người dân 
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công nghệ sạch thông qua các ưu đãi thuế và khấu trừ thuế sản 

xuất. Các khoản tài trợ khác cho NC&PT đã được phân bổ cho Cơ 

quan Quản lý các dự án nghiên cứu tiên tiến về năng lượng và Văn 

phòng Hiệu suất năng lượng và năng lượng tái tạo cho các phương 

tiện được chế tạo bằng công nghệ tiên tiến. 

 

 



 

62 

 

CANAĐA 
 

Năng suất lao động của Canađa tăng trưởng chậm trong hầu 

hết thập kỷ qua đến năm 2010. Do đó sự chú ý đã chuyển sang vai 

trò của đổi mới trong việc thúc đẩy tăng trưởng. Với các ngành dựa 

nhiều vào tài nguyên của nền kinh tế này, BERD đứng ở mức 

0,91% GDP năm 2011, thấp hơn nhiều mức trung bình của OECD. 

Nhiều hoạt động NC&PT tập trung ở khu vực dịch vụ (44%) và 

hoạt động đổi mới phi công nghệ của Canađa được phản ánh trong 

các dữ liệu về nhãn hiệu. Các DNVVN (38%) cũng đóng một vai 

trò quan 

trọng trong 

hoạt động đổi 

mới. Đồng 

thời, tỷ lệ tài 

trợ cho 

nghiên cứu 

công của khu 

vực công 

nghiệp của Canađa nhiều hơn hầu hết các nước OECD. Các nhà 

nghiên cứu Canađa có các liên kết quốc tế khá tốt, với 45% bài báo 

khoa học và 30% đơn đăng ký sáng chế theo hiệp định PCT được 

thực hiện với sự hợp tác quốc tế. Ưu thế công nghệ hiện hữu của 

Canađa mạnh trong ba lĩnh vực công nghệ bao quát; Canađa đã 

phát triển mạnh trong lĩnh vực CNTT-TT trong những năm gần 

đây, nhưng lại có sự giảm sút trong các công nghệ liên quan đến 

môi trường.  

Nguồn nhân lực của Canađa có chất lượng cao, 50% dân số 

trưởng thành có trình độ đại học, và 30 % lực lượng lao động làm 

các công việc KH&CN. Điểm khoa học trong kiểm tra PISA của 

học sinh 15 tuổi đứng thứ bảy OECD. Cơ sở hạ tầng CNTT-TT 

Chỉ tiêu Giá trị 
Tăng trưởng 
hàng năm,% 
(2005-2010) 

Năng suất lao động, GDP trên giờ 
làm việc tính theo USD, năm 2010 

45,2 +0,5 

Năng suất môi trường, GDP trên một 
đơn vị phát thải CO2 tính theo USD, 
năm 2009 

2,45 +2,4 

GERD, tính theo % GDP, năm 2009 1,74 -1,2 
Tài trợ công trong GERD, tính theo % 
GDP, năm 2010 

0,83 +1,6 
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phát triển khá tốt, với 31 băng thông rộng cố định tỷ chỉ có 32 thuê 

bao không dây trên 100 dân. Về khía cạnh sẵn sàng chính phủ điện 

tử, Canađa nằm trong số mười quốc gia đứng đầu OECD. 

Những thay đổi gần đây trong chi tiêu cho KHCNĐM: GERD 

theo giá cố định đã giảm 1,2% một năm trong suốt nửa sau của thập 

kỷ trước xuống còn 24 tỷ USD và chiếm 1,74% GDP năm 2011. 

GERD giảm mạnh trong năm 2008 và trong năm 2010. Năm 2009, 

trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, Kế hoạch Hành động kinh tế 

đã phân bổ 50 tỷ USD để hỗ trợ các ngành công nghiệp. Các khoản 

đầu tư để thúc đẩy Internet băng thông rộng, hiện đại hóa phòng thí 

nghiệm, và các năng lực sản xuất năng lượng sạch đã được thực 

hiện. 

Chiến lược KHCNĐM tổng thể: Chính sách KHCNĐM của 

Canađa dựa trên Chiến lược Huy động KH&CN để đạt lợi thế của 

Canađa được đưa ra vào năm 2007. Chiến lược này nhằm thúc đẩy 

năng lực cạnh tranh của Canađa thông qua các khoản đầu tư và các 

hoạt động trong ba phạm vi chính: vai trò của khu vực tư nhân 

trong đổi mới, nghiên cứu xuất sắc và NC&PT chiến lược, và nhân 

công dựa trên tri thức. Các lĩnh vực công nghệ ưu tiên là khoa học 

môi trường, tài nguyên thiên nhiên và năng lượng, sức khỏe và 

khoa học sự sống và CNTT-TT.  

Chính sách quản trị KHCNĐM: Các cơ cấu quản trị 

KHCNĐM của Canađa về cơ bản không thay đổi. Thủ tướng Chính 

phủ và nội các xây dựng chính sách KHCNĐM tổng thể. Khu vực 

công nghiệp và Bộ Tài chính thực thi chính sách cùng với các vụ và 

các cơ quan khoa học. Hội đồng Nghiên cứu khoa học tự nhiên và 

kỹ thuật (NSERC), Hội đồng Nghiên cứu khoa học xã hội và nhân 

văn (SSHRC), Viện Nghiên cứu y tế Canađa và Quỹ Đổi mới 

Canađa tài trợ cơ sở hạ tầng nghiên cứu và khoa học ở cấp liên 

bang. Các tỉnh của Canađa được quyền tự chủ đáng kể; các tỉnh này 

phát triển và tài trợ các dự án NC&PT cho phát triển kinh tế và tài 

trợ cho giáo dục. Hội đồng Khoa học, công nghệ và đổi mới tư vấn 
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cho Bộ trưởng Bộ Nhà nước về khoa học và công nghệ và báo cáo 

định kỳ về hiện trạng của hệ thống đổi mới của Canađa. Hội đồng 

Hàn lâm Canađa là một tổ chức phi lợi nhuận độc lập thông báo sự 

phát triển chính sách công thông qua các đánh giá dựa trên khoa 

học. 

Nền tảng khoa học: Mặc dù cường độ NC&PT của Canađa 

tương đối thấp nhưng chi tiêu của khu vực công cho NC&PT ở trên 

mức trung bình của OECD. Hệ thống nghiên cứu công định hướng 

vào các trường đại học: HERD đứng ở mức 0,65% GDP, chiếm gần 

38% GERD (2011). Các nhà nghiên cứu Canađa hoạt động tốt về 

mặt công bố khoa học.  

Đổi mới và NC&PT của doanh nghiệp: Theo cam kết gần đây 

của chính phủ để giải quyết nhu cầu của khu vực tư nhân nhằm thúc 

đẩy đổi mới doanh nghiệp hiệu quả hơn, ngân sách liên bang năm 

2012 cấp 902 triệu USD trong 5 năm để hỗ trợ trực tiếp cho 

NC&PT và 410 triệu USD cho vốn mạo hiểm. Chương trình ưu đãi 

thuế cho Phát triển thực nghiệm và nghiên cứu khoa học cũng đã 

được sửa đổi bằng cách loại bỏ vốn từ cơ sở chi tiêu và tinh giản để 

nó hiệu quả hơn về chi phí và có thể dự đoán được. 

Tinh thần doanh nghiệp: Để thúc đẩy tinh thần doanh nghiệp, 

Canađa đã cải thiện sự tiếp cận của các DNNVV với khấu trừ thuế 

nghiên cứu khoa học và phát triển thực nghiệm. Tổ chức Vốn Mạo 

hiểm (BDC Venture Capital) hỗ trợ và tài trợ cho doanh nghiệp 

(đặc biệt là các DNNVV) từ giai đoạn ý tưởng ban đầu đến giai 

đoạn phát triển mở rộng. Cơ quan Phát triển xuất khẩu Canađa 

(EDC) cấp vốn cổ phần tư nhân để hỗ trợ các doanh nghiệp mở 

rộng sản xuất thông qua các chương trình đảm bảo xuất khẩu. 

Cơ sở hạ tầng khoa học và CNTT-TT: Một trong những nỗ lực 

của chính phủ Canađa nhằm giúp phát triển một nền kinh tế số 

mạnh mẽ hơn là chính phủ hỗ trợ các DNVVN áp dụng các CNTT-

TT quan trọng thông qua Chương trình Hỗ trợ nghiên cứu công 
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nghiệp (NRC-IRAP), và tăng tuyển sinh sinh viên học các ngành 

liên quan đến kinh tế số. Đạo luật Hiện đại hóa Bản quyền 

(Copyright Modernisation Act), được đưa ra vào năm 2011, điều 

chỉnh luật cho phù hợp với nền kinh tế số. Quỹ Đổi mới Canađa 

(CFI) cấp các khoản đầu tư cho các tổ chức sau trung học (4,3 tỷ 

USD) thông qua Chương trình Cơ sở hạ tầng tri thức (KIP), và các 

cơ sở nghiên cứu tiên tiến (728 triệu USD). 

Dòng tri thức và thương mại hóa: Với cơ sở nghiên cứu công 

mạnh mẽ của mình, Canađa có thể biến đổi tri thức thành thương 

mại hiệu quả hơn. Các sáng kiến liên quan đến việc thực hiện sự 

biến đổi này bao gồm Chương trình Ý tưởng đổi mới, Chương trình 

Thương mại hóa đổi mới của Canađa (CICP), các trung tâm xuất 

sắc cho thương mại hóa và nghiên cứu (CECR), và Chương trình 

Chuyển đổi công nghiệp rừng. Các chương trình khác nhằm cải 

thiện sự hợp tác là Chương trình Mạng lưới dẫn dắt kinh doanh 

(Business-Led Networks) của Trung tâm Xuất sắc và Sáng kiến 

Nghiên cứu ứng dụng và thương mại hóa. 

Nguồn nhân lực: Canađa là một trong số các nước đứng đầu 

OECD về chi tiêu cho giáo dục đại học. Chính phủ đã có những đầu 

tư chiến lược để tăng cường lợi thế tri thức của Canađa, trong đó có 

Chương trình Chủ tọa nghiên cứu xuất sắc, mở rộng số sinh viên 

được hưởng Chương trình Cấp tài trợ và cho vay đối với sinh viên 

của Canađa, mở rộng các cơ hội cho giáo dục cơ bản đối với người 

trưởng thành, giảm thuế và Kế hoạch Tiết kiệm giáo dục 

(Registered Education Savings Plan) hỗ trợ học sinh sau trung học 

học tập ở nước ngoài. 

Các công nghệ mới nổi: Chính phủ liên bang tài trợ cho 

nghiên cứu các công nghệ mới nổi trong các lĩnh vực từ nghiên cứu 

hạt nhân đến y tế. Các ví dụ bao gồm sự tài trợ cho Chương trình 

Bộ gen của Canađa (63 triệu USD), Chương trình Nghiên cứu khí 

hậu và khí quyển thông qua NSERC (34 triệu USD), Quỹ Nghiên 

Cứu Não Canađa (97 triệu USD), Viện Vật lý lý thuyết Perimeter 
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(49 triệu USD) và Viện Quang học Quốc gia. Sáng kiến Hàng 

không vũ trụ chiến lược và quốc phòng (SADI) tài trợ cho NC&PT 

trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, quốc phòng, các công nghệ 

không gian và công nghệ bảo mật. 

Đổi mới xanh: Canađa đã đưa ra một loạt các chính sách 

khuyến khích tăng trưởng xanh. Về mặt pháp lý đó là những quy 

định về ô tô chở khách và phát thải khí nhà kính của xe tải hạng 

nhẹ. Văn phòng Sở hữu trí tuệ Canađa (CIPO) giải quyết nhanh 

chóng các đơn đăng ký sáng chế liên quan đến công nghệ xanh. Các 

sáng kiến tài trợ - thường đi cùng với các diễn đàn đối thoại - bao 

gồm Quỹ Năng lượng sạch (0,97 tỷ USD), Đối thoại Năng lượng 

sạch, Công nghệ phát triển bền vững của Canađa (SDTC), Sáng 

kiến Đổi mới ecoENERGY, Quỹ Đổi mới ô tô và Quỹ Đối tác ô tô 

(Automotive Partnership Canada Fund) của Canađa. 
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BRAXIN 
 

Braxin là một nền kinh tế mới nổi đã vượt qua được cuộc 

khủng hoảng tài chính toàn cầu và duy trì một quỹ đạo tăng trưởng 

đi lên. Braxin có một số doanh nghiệp đổi mới hàng đầu nổi tiếng 

và đang đứng đầu trong các lĩnh vực công nghệ cao như khai thác 

dầu vùng nước sâu. Braxin có một số trường đại học thực hiện 

nghiên cứu chất lượng cao. Tuy nhiên, thành tích này không lan tỏa 

sang toàn bộ nền kinh tế rất đa dạng của Braxin. Đặc biệt, nhiều 

doanh nghiệp nhỏ đổi mới rất ít. Các điều kiện khung thách thức và 

những thách thức xã hội đáng kể, như nghèo đói, giải thích việc 

thực hiện KHCNĐM ở nước này nhìn chung còn yếu kém. Các kết 

quả nghiên cứu rất thấp so với các nước OECD về cả số bài báo 

xuất bản trong các tạp chí khoa học hàng đầu và kết quả bằng sáng 

chế và nhãn hiệu hàng hoá. Trong giai đoạn 2005-2009, con số 

tương đối về bằng sáng chế được đăng ký bởi các trường đại học và 

các viện nghiên cứu công trên GDP thấp hơn nhiều mức trung bình 

của OECD. 

Các điều kiện 

ở đây gây khó 

khăn cho các 

doanh nghiệp 

tư nhân; chỉ số 

thuận lợi kinh 

doanh ở mức 

thấp nhưng 

vẫn trên một số nước OECD.  

Về các liên kết quốc tế liên quan đến đổi mới, 27% trong tổng 

số bài báo khoa học là của các đồng tác giả quốc tế và 17% đơn 

đăng ký sáng chế theo hiệp định PCT là đồng sáng chế quốc tế. Một 

trong những lý do khiến những con số tương đối thấp này là quy 

Chỉ tiêu Giá trị 
Tăng trưởng 
hàng năm,% 
(2005-2009) 

Năng suất lao động, GDP trên giờ 
làm việc tính theo USD, năm 2010 

  

Năng suất môi trường, GDP trên một 
đơn vị phát thải CO2 tính theo USD, 
năm 2009 

5,95 +3,6 

GERD, tính theo % GDP, năm 2009 1,08 +8,9 
Tài trợ công trong GERD, tính theo % 
GDP, năm 2010 
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mô lớn của nền kinh tế Braxin. Trở ngại chính trong hệ thống đổi 

mới chính là nguồn nhân lực của Braxin. Năm 2009, chỉ có 11% 

dân số trưởng thành có trình độ đại học. Các điểm khoa học PISA 

của học sinh 15 tuổi cũng rất thấp. 

Những thay đổi gần đây trong chi tiêu cho KHCNĐM: Năm 

2008, GERD của Braxin ở mức 1,08% GDP, dưới mức trung bình 

của OECD, nhưng cao hơn các nền kinh tế Mỹ Latinh lớn khác như 

Achentina, Chile và Mexico. 

Chiến lược KHCNĐM tổng thể: Kế hoạch Lớn của Braxin 

(Greater Braxin Plan) 2011-2014, được thông qua vào năm 2011, 

đem lại cho đổi mới vai trò trung tâm và bao gồm các đề xuất cho 

những thay đổi quan trọng trong các khung pháp lý. Hơn nữa, 

Chiến lược Khoa học, công nghệ và đổi mới Quốc gia (ENCTI) 

được thiết lập để: i) thu hẹp khoảng cách công nghệ với các nền 

kinh tế phát triển, ii) hỗ trợ sự lãnh đạo của Braxin trong nền kinh 

tế tri thức liên quan đến tự nhiên (bao gồm đổi mới xanh, doanh 

nghiệp nông nghiệp và các hoạt động dựa vào nguồn tài nguyên 

thiên nhiên); iii) tăng cường quốc tế hóa hệ thống nghiên cứu quốc 

gia; iv) thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế xanh và v) giải quyết 

các bất bình đẳng xã hội và khu vực. 

Chính sách quản trị KHCNĐM: Quản trị KHCNĐM của 

Braxin gần đây không có những thay đổi lớn. Tuy nhiên, một số 

biện pháp đã được đưa ra nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các tổ 

chức ở cấp liên bang và giữa các cơ quan liên bang và tiểu bang. 

Hội đồng Phát triển công nghiệp Quốc gia được thiết lập lại vào 

tháng 8 năm 2011, bao gồm các Bộ, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển 

kinh tế và xã hội quốc gia (BNDES), các doanh nghiệp tư nhân, và 

đại diện ngành công nghiệp và công đoàn, trong số các thành viên 

khác. Hội đồng được thiết lập nhằm mục đích phối hợp tốt hơn và 

tham gia nhiều hơn của các bên liên quan. 
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Đổi mới và NC&PT của doanh nghiệp: Chính sách đổi mới 

của Braxin đã chuyển từ tập trung chủ yếu vào cơ sở khoa học sang 

hỗ trợ mạnh hơn cho NC&PT của doanh nghiệp. Một số thay đổi 

trong khuôn pháp luật cho phép tăng ưu đãi: Luật Đổi mới (2004) 

cho phép tài trợ trực tiếp cho doanh nghiệp thông qua các khoản tài 

trợ cạnh tranh với ngân sách hàng năm khoảng 348 triệu USD. Luật 

Lợi thế thương mại (Goodwill Law) (2005) đã đưa ra một loạt các 

ưu đãi tài chính. Ngoài ra, các quy định miễn thuế cho doanh 

nghiệp đã được sửa đổi vào năm 2007 để gắn kết doanh nghiệp với 

việc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ. Kế hoạch Lớn bao gồm các đề 

xuất cho những thay đổi pháp luật hơn nữa, như tài trợ cho các viện 

nghiên cứu phi lợi nhuận tư nhân và các ưu đãi tài chính mới cho 

các nhà đầu tư. Hơn nữa, các cơ quan tài trợ cung cấp sự hỗ trợ cho 

phát triển các ứng dụng dễ sử dụng và chi phí thấp để giải quyết 

những thách thức xã hội. Ví dụ, HABITARE, một sáng kiến với 

kinh phí 14 triệu USD, hỗ trợ những đổi mới công nghệ nhà ở, bao 

gồm cả nhà ở xã hội. 

Tinh thần doanh nghiệp: Một số sáng kiến hỗ trợ các doanh 

nghiệp mới khởi nghiệp bao gồm: Hỗ trợ tài chính thông qua các 

khoản tài trợ (Chương trình Programa Primeira Empresa Inovadora, 

PRIME, đã tài trợ cho tổng cộng 1.381 doanh nghiệp với khoảng 98 

triệu USD), đầu tư vốn mạo hiểm (INOVAR), hoặc các chương 

trình cho vay được giảm lãi suất (Chương trình Juro Zero). Ngoài 

ra, Chương trình Pro-Innova được đưa ra trong năm 2008 khuyến 

khích kinh doanh bằng cách truyền bá thông tin về các công cụ 

pháp lý, cơ sở vật chất và các cơ chế sẵn có để hỗ trợ các sáng kiến. 

Dòng tri thức và toàn cầu hóa: Việc hỗ trợ cho các doanh 

nghiệp tư nhân và phát triển thương mại những đổi mới công nghệ 

gần đây được chú trọng nhiều hơn. Luật Đổi mới (2004) giúp thiết 

lập các doanh nghiệp đổi mới bằng cách cung cấp các dịch vụ ươm 

tại các tổ chức KH&CN công và các điều kiện thuận lợi cho các 

nhà nghiên cứu công tham gia vào các dự án hợp tác nghiên cứu và 
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thành lập các doanh nghiệp mới khởi nghiệp. Ngoài các chương 

trình hỗ trợ tài chính cho các dự án hợp tác nghiên cứu (ví dụ 

SIBRATEC, với khoản đầu tư 204 triệu USD từ năm 2007), Braxin 

có một số chương trình khuyến khích lưu động các nhà nghiên cứu 

theo ngành (ví dụ Pappe, Chương trình Hỗ trợ nghiên cứu trong các 

doanh nghiệp, với ngân sách 146 triệu USD giai đoạn 2007-2010, 

và SEBRAE, Chương trình Dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ 

của Braxin). Những chương trình này tìm cách khuyến khích dòng 

tri thức giữa các trường đại học và các viện nghiên cứu công với 

khu vực kinh doanh. 

Toàn cầu hóa: Các chương trình gần đây được đưa ra nhằm 

mục đích thúc đẩy quốc tế hóa hệ thống nghiên cứu quốc gia. 

Tháng 12 năm 2010, một ủy ban liên bộ đã được thành lập để hoạt 

động theo cơ chế một cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng 

và để cung cấp thông tin về khung pháp lý và các công cụ hỗ trợ 

đổi mới sẵn có. Ngoài ra, Ciencia sem Fronteiras, một chương trình 

được đưa ra năm 2011, đã hỗ trợ sự lưu động của sinh viên trong 

nước và tìm cách thu hút các nhà nghiên cứu trẻ được quốc tế công 

nhận bằng cách cung cấp tài trợ để họ tham gia vào các dự án 

nghiên cứu ở nước ngoài và thu hút các nhà nghiên cứu nước ngoài. 

Nguồn nhân lực: Các nỗ lực đã được thực hiện để nâng cao 

chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp, bao gồm việc áp dụng các kỳ 

thi tuyển đầu vào đối với giáo viên. Để có tỷ lệ nhập học cao hơn, 

tài trợ cho giáo dục cơ bản và chuyên nghiệp đã tăng lên và các 

điều kiện cho sinh viên vay vốn được nới lỏng. Ngoài ra, Cuộc thi 

Olympic Toán học cho các trường công lập của Braxin (OBMEP) 

tìm cách kích thích và thúc đẩy nghiên cứu toán học của học sinh 

các trường công lập. Bằng cách trao giải thưởng cho học sinh đoạt 

giải cao và các trường học của họ, chương trình này cũng khuyến 

khích việc cải tiến giảng dạy. 

Đổi mới xanh: Phát triển và thúc đẩy một nền kinh tế xanh là 

các mục tiêu của chiến lược KHCNĐM của Braxin. Các chương 
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trình hỗ trợ bao gồm các quỹ ngành (CT-Energy, CT-Petro). Về 

môi trường, Chính sách Quốc gia về công nghiệp, công nghệ và 

thương mại có các chương trình thành lập một trung tâm công nghệ 

sinh học và trung tâm nghiên cứu nhiên liệu sinh học. Tháng 2 năm 

2012, Quỹ Khí hậu mới trực thuộc BNDES được thành lập với mục 

đích tài trợ cho các dự án để giảm phát thải khí nhà kính. 
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ACHENTINA 
 

Achentina đã phục hồi mạnh sau cuộc khủng hoảng tài chính 

toàn cầu do chỉ bị ảnh hưởng nhẹ. Hệ thống đổi mới của Achentina, 

giống như nhiều hệ thống đổi mới ở châu Mỹ Latinh, có năng lực 

NC&PT còn yếu kém. Chi tiêu cho NC&PT của chính phủ và 

doanh nghiệp thấp, tương ứng chỉ chiếm 0,46% và 0,14% GDP 

năm 2010. Chỉ có 14% người trưởng thành có trình độ đại học năm 

2003, và tỷ lệ nghề nghiệp KH&CN ở dưới mức trung bình của 

OECD. Tuy nhiên, Achentina thực hiện tốt ở khía cạnh nguồn nhân 

lực cho đổi mới so với các nền kinh tế Mỹ Latinh khác. Mối quan 

hệ giữa khu vực công nghiệp và các tổ chức nghiên cứu công còn 

yếu kém, nhưng tỷ lệ bằng sáng chế đồng phát minh với người 

nước ngoài trong khoảng 2007-2009 tương đương với các quốc gia 

hàng đầu 

OECD. Điều 

này phản ánh 

một mức độ 

nào đó số 

lượng nhỏ các 

nhân tố tham 

gia vào các 

hoạt động này. 

Về cơ sở hạ tầng CNTT-TT, chỉ có 10 thuê bao băng thông rộng cố 

định trên 100 dân. Chỉ số sẵn sàng chính phủ điện tử nằm trong số 

thấp nhất so với khu vực OECD. 

Những thay đổi gần đây trong chi cho KHCNĐM: Trung bình, 

GERD hàng năm của nước này tăng 13,2% từ năm 2005 đến năm 

2010, với tốc độ tăng nhanh hơn GDP so với cùng kỳ. Cường độ 

NC&PT tính theo GDP là 0,62% năm 2010, thấp so với các nước 

OECD. Để cải thiện cường độ NC&PT và thúc đẩy đổi mới, Chính 

Chỉ tiêu Giá trị 
Tăng trưởng 
hàng năm,% 
(2005-2010) 

Năng suất lao động, GDP trên giờ 
làm việc tính theo USD, năm 2010 

- - 

Năng suất môi trường, GDP trên một 
đơn vị phát thải CO2 tính theo USD, 
năm 2009 

3,53 +3,5 

GERD, tính theo % GDP, năm 2010 0,62 +13,2 
Tài trợ công trong GERD, tính theo % 
GDP, năm 2010 

0,,47 +16,2 
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phủ đã nâng ngân sách của Bộ Khoa học, công nghệ và đổi mới sản 

xuất (MINCYT) từ 510 triệu USD năm 2010 lên 732 triệu USD 

năm 2012. 

Chiến lược KHCNĐM tổng thể: Achentina có một chiến lược 

dài hạn và những hướng dẫn cho hoạch định chính sách trong tài 

liệu có tên gọi là Cơ sở cho Kế hoạch Chiến lược khoa học, công 

nghệ và đổi mới (2005-2015). Mục tiêu cốt lõi là để nâng cao năng 

lực NC&PT quốc gia trong khi tăng cường bình đẳng xã hội và thúc 

đẩy phát triển bền vững. Kế hoạch Khoa học, công nghệ và đổi mới 

Quốc gia (2012-15) đưa ra các kịch bản để có thể đạt được những 

mục tiêu này vào năm 2015. 

Chính sách quản trị KHCNĐM: Năm 2007, Ban Thư ký Khoa 

học, công nghệ và đổi mới sản xuất đã trở thành Bộ Khoa học, công 

nghệ và đổi mới sản xuất (MINCYT), nhằm cơ cấu lại hệ thống 

KHCNĐM quốc gia bị phân mảng trước đó. Việc thu hút sự tham 

gia của các chủ thể KHCNĐM được chú trọng hơn trong thiết kế 

chính sách. Kế hoạch Khoa học, công nghệ và đổi mới Quốc gia 

2012-2015 được phát triển trong bối cảnh của một khuôn khổ tham 

vấn công chúng rõ ràng.  

Đổi mới và NC&PT của doanh nghiệp: Ngân sách của Cơ 

quan Xúc tiến Khoa học và công nghệ Quốc gia (ANPCYT), tài trợ 

cho đổi mới doanh nghiệp, đã tăng 18% trong năm 2010. 

Cơ sở hạ tầng khoa học và CNTT-TT: Phát triển các cơ sở hạ 

tầng nghiên cứu là một trong những mục tiêu của Cở sở cho Kế 

hoạch chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới. Với mục đích 

này, Kế hoạch Cơ sở hạ tầng khoa học và công nghệ Liên bang 

2008-2011 phân bổ 97 triệu USD cho cải thiện và mở rộng 50 trung 

tâm nghiên cứu và các tổ chức liên quan. Chương trình Dự án Nền 

tảng công nghệ hỗ trợ thành lập các trung tâm xuất sắc với các thiết 

bị tiên tiến trong các lĩnh vực nghiên cứu bộ gen, phân tích protein, 
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sinh học cấu trúc, tế bào gốc, xét nghiệm tiền lâm sàng trên động 

vật thí nghiệm, vật liệu mới, công nghệ phần mềm và tin sinh học. 

Chính sách khu vực và cụm: MINCYT chú trọng hơn vào các 

chính sách cụm. Các công cụ chính bao gồm Chương trình Các dự 

án tích hợp cụm sản xuất (PI-TEC), thúc đẩy sự hình thành các 

cụm, và Chương trình Khu vực chiến lược (PAE), được thiết lập 

năm 2006 thúc đẩy việc tạo ra các cụm tri thức trong các lĩnh vực 

ưu tiên có tiềm năng tác động đến kinh tế và xã hội cao. 

Dòng tri thức và thương mại hóa: Để giải quyết các mối liên 

kết yếu kém giữa trường đại học và ngành công nghiệp, chính phủ 

thành lập các quỹ ngành, bao gồm FONSOFT cho ngành công 

nghiệp phần mềm và FONSARSEC cho các khu vực quan trọng đối 

với phát triển kinh tế xã hội quốc gia (khu vực nông nghiệp, y tế và 

năng lượng). Các quỹ này đã thúc đẩy việc hình thành 35 quan hệ 

đối tác công-tư trong những lĩnh vực chiến lược. Ngoài ra, lưu động 

các nhà nghiên cứu theo ngành được khuyến khích thông qua các 

chương trình như Chương trình Nhà nghiên cứu trong doanh nghiệp 

và Chương trình Học bổng trong các doanh nghiệp. 

Toàn cầu hóa: Achentina đã ký kết một số hiệp định song 

phương để thúc đẩy hợp tác nghiên cứu. Nước này cũng có một số 

trung tâm hợp tác với các quốc gia khác, như Trung tâm Gen thực 

vật hợp tác với Tây Ban Nha, và Trung tâm Nghiên cứu khoa học 

thần kinh, ung thư và tế bào gốc hợp tác với Max Planck của Đức. 

Ngoài ra, chính phủ cũng đưa ra chương trình Raices để tiếp cận 

với các nhà nghiên cứu nước ngoài và khuyến khích họ đóng góp 

vào hệ thống KH&CN quốc gia. Mục tiêu là để tạo ra các liên kết 

mạnh hơn với người nước ngoài và khuyến khích họ trở về 

Achentina. 

Nguồn nhân lực: Achentina đã đạt được mục tiêu có ba nhà 

nghiên cứu toàn thời gian trên 1.000 lao động được đặt ra vào năm 

2015 trong Cơ sở cho Kế hoạch chiến lược khoa học, công nghệ và 
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đổi mới. Các công cụ chính sách để đạt được mục tiêu này bao gồm 

các chương trình học bổng để nâng cao số lượng sinh viên có trình 

độ đại học trong các lĩnh vực chiến lược cụ thể, và Hội đồng 

Nghiên cứu và công nghệ quốc gia (CONICET), đóng vai trò quan 

trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực KH&CN, với ngân sách 

được tăng gấp ba lần trong những năm gần đây. Các sáng kiến như 

Eager Minds: Khoa học và công nghệ và giáo dục nhằm mục đích 

nâng cao nhận thức về khoa học và tăng cường sự quan tâm đến 

nghiên cứu trong toàn xã hội bằng cách khuyến khích các nhà khoa 

học đến tham quan các trường học. 

Các công nghệ mới nổi: MINCYT đã xác định các lĩnh vực 

trong đó NC&PT và đổi mới có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và 

giải quyết các nhu cầu xã hội, đặc biệt là hòa nhập xã hội và phát 

triển bền vững, dựa trên các lợi thế năng động và tự nhiên của 

Achentina. Những lĩnh vực này bao gồm nông nghiệp, y tế, công 

nghệ sinh học và công nghệ nano, cũng như phần mềm. Các quỹ 

ngành mới được thành lập để hỗ trợ các chính sách này. Năm 2009-

2010,  FONSOFT được cấp ngân sách 24 triệu USD để thúc đẩy 

NC&PT và nâng cấp công nghệ trong các DNVVN trong lĩnh vực 

CNTT-TT bằng cách hỗ trợ các dự án NC&PT của các doanh 

nghiệp này, cung cấp cho họ các dự án giáo dục, giúp đỡ họ xuất 

khẩu, và tạo điều kiện thành lập và hợp nhất các doanh nghiệp như 

vậy. Từ năm 2009 đến năm 2010, FONARSEC (khu vực nông 

nghiệp, y tế và năng lượng), nhận được các khoản tài trợ từ Ngân 

hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ, với 88 triệu USD 

cho 113 dự án. 

Đổi mới xanh: Một số quỹ ngành của MINCYT nhằm giải 

quyết các vấn đề môi trường và năng lượng. Các dự án cụ thể bao 

gồm một dự án năng lượng sinh học mới cho phát triển các nguồn 

năng lượng thay thế và một quỹ đầu tư cho nước sạch và an toàn để 

cung cấp nước không nhiễm asen  cho những vùng dân cư hẻo lánh. 
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ANH 
 

Với nền kinh tế lớn dựa vào dịch vụ của mình, nước Anh nằm 

dưới mức trung bình của OECD ở một số chỉ số chính, bao gồm cả 

chi tiêu cho NC&PT và cấp bằng sáng chế. Anh là quốc gia có nền 

kinh tế rất mở, và một tỷ lệ tương đối cao BERD là từ các doanh 

nghiệp lớn nước ngoài. BERD ở dưới mức trung bình của OECD, 

vào khoảng 1,07% GDP. Gần một nửa là dành cho các lĩnh vực 

công nghệ cao: dược phẩm (28%), máy bay và tàu vũ trụ (9%), và 

máy tính và phần mềm dịch vụ (9%). Mức chi tiêu công cho 

NC&PT được ngành công nghệ tài trợ tính theo GDP ở dưới mức 

trung bình của OECD. Tuy nhiên đơn đăng ký sáng chế của các 

trường đại học và phòng thí nghiệm công tính theo GDP lại cao hơn 

mức trung bình 

của OECD, 

biểu thị các nỗ 

lực thương mại 

của các trường 

đại học của 

Anh. Ưu thế 

công nghệ của 

Anh vẫn khá 

ổn định trong thập kỷ qua: Anh có ưu thế công nghệ mạnh trong 

ngành CNTT-TT và công nghệ sinh học và yếu hơn trong các khu 

vực liên quan đến môi trường. Mặc dù 35% dân số trưởng thành có 

trình độ đại học, nhưng tỷ lệ lực lượng lao động làm việc trong các 

ngành KH&CN chỉ chiếm 28%, thấp hơn mức trung bình của 

OECD. Tỷ lệ 7,6 nhà nghiên cứu trên 1.000n việc làm ở gần mức 

trung bình của OECD. Các nhà nghiên cứu hội nhập khá tốt vào 

mạng lưới quốc tế: 45% bài báo khoa học và 25% đơn đăng ký sáng 

chế theo PCT đã được phát triển với sự hợp tác quốc tế. Cơ sở hạ 

tầng CNTT-TT phát triển tốt, thuê bao băng rộng cố định đứng ở 

Chỉ tiêu Giá trị 
Tăng trưởng 
hàng năm, % 
(2005-2010) 

Năng suất lao động, GDP trên giờ 
làm việc tính theo USD, năm 2010 

46,2 0,5 

Năng suất môi trường, GDP trên một 
đơn vị phát thải CO2 tính theo USD, 
năm 2009 

4,57 +3,5 

GERD, tính theo % GDP, năm 2009 1,76 +0,9 
Tài trợ công trong GERD, tính theo % 
GDP, năm 2010 

0,59 +0,6 
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mức 33%; thuê bao các mạng không dây đứng ở mức 44%, gần 

mức trung bình. Chỉ số sẵn sàng Chính phủ điện tử là một trong 

những chỉ số cao nhất của OECD. 

Thay đổi gần đây trong chi tiêu cho KHCNĐM: GERD của 

Anh (chiếm 1,76% GDP năm 2010) ở dưới mức trung bình của 

EU27 và các nước OECD. Năm 2009, ngành công nghiệp tài trợ 

45% tổng GERD, Chính phủ tài trợ 32% và 16% chi tiêu NC&PT 

được tài trợ từ nước ngoài. Những con số này cho thấy sự thiếu cân 

đối trong NC&PT của ngành công nghiệp và sự hiện diện mạnh mẽ 

của các doanh nghiệp quốc tế. Để đối phó với cuộc khủng hoảng 

kinh tế, Chính phủ đã đưa vào chương trình Xem xét chi tiêu 2010 

của mình một kế hoạch cắt giảm thâm hụt ngân sách, theo đó ngân 

sách khoa học 7 tỷ USD sẽ được duy trì ở mức hiện tại cho đến 

năm 2014.  

Chiến lược KHCNĐM tổng thể: Tháng 12 năm 2011, Chính 

phủ đưa ra Chiến lược Nghiên cứu và đổi mới cho tăng trưởng, với 

bốn mục tiêu chính: tăng cường chuyển giao tri thức, cải thiện cơ 

sở hạ tầng nghiên cứu, thúc đẩy đổi mới doanh nghiệp, đặc biệt là 

trong các khu vực dịch vụ và các khu vực công nghệ trung bình và 

thấp, và để khu vực công trở thành một động lực chính của đổi mới. 

Trong bối cảnh rộng hơn, Chính phủ đưa ra Kế hoạch Tăng trưởng 

của mình vào tháng 3 năm 2011 bao gồm một số biện pháp liên 

quan đến đổi mới như hỗ trợ đổi mới DNVVN và chuyển giao tri 

thức từ các hệ thống nghiên cứu công. 

Chính sách quản trị KHCNĐM: Bộ Kinh doanh, Đổi mới và 

Kỹ năng (BIS) là cơ quan hoạch định chính sách chính về lĩnh vực 

KHCNĐM. Trong việc thực hiện các ưu tiên chiến lược của mình, 

Bộ được hỗ trợ bởi một số tổ chức đối tác khác nhau, bao gồm một 

số cơ quan công không thuộc Bộ, như Ủy ban Chiến lược công 

nghệ, Hội đồng Tài trợ giáo dục đại học của Anh (HEFCE), và Hội 

đồng Nghiên cứu. Ở cấp địa phương, các cơ quan phát triển khu 
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vực của Anh đã được bãi bỏ và trách nhiệm về đổi mới của họ được 

chuyển giao cho Ủy ban Chiến lược công nghệ. 

Nền tảng khoa học: Mặc dù mức chi tiêu cho NC&PT công ở 

dưới mức trung bình của OECD, nhưng Anh vẫn là một trong 

những quốc gia hàng đầu về xuất bản khoa học và tự hào về một số 

trường đại học nghiên cứu hàng đầu thế giới. Tuy hệ thống nghiên 

cứu công được định hướng vào trường đại học, nhưng hầu hết các 

nghiên cứu là ứng dụng hoặc triển khai thực nghiệm. Trọng tâm của 

Chính phủ nhằm vào tập trung nguồn lực cho các trung tâm xuất sắc 

được hỗ trợ bởi Khung nghiên cứu xuất sắc (REF), sẽ được hoàn 

thành vào năm 2014 và thay thế cho Hệ thống Đánh giá nghiên cứu  

trước đây được sử dụng để đánh giá chất lượng nghiên cứu của các 

trường đại học. Hệ thống mới này nhấn mạnh nhiều hơn vào đo 

lường các tác động của nghiên cứu so với hệ thống trước. 

Đổi mới và NC&PT trong doanh nghiệp: Chính phủ ngày 

càng tăng tài trợ cho đổi mới và NC&PT của doanh nghiệp thông 

qua tài trợ gián tiếp. Điều này được thiết lập để tiếp tục triển khai, 

với sự gia tăng mức giảm thuế đối với NC&PT của DNVVN đến 

200% vào năm 2011 và 225% vào năm 2012. 

Đổi mới khu vực công: Trong tâm chủ yếu của Chiến lược 

Nghiên cứu và đổi mới cho tăng trưởng là khai thác tiềm năng của 

khu vực công để dẫn dắt đổi mới, đặc biệt là thông qua mua sắm 

công. Kinh phí phân bổ tăng lên cho Sáng kiến Nghiên cứu doanh 

nghiệp nhỏ (SBRI), một chương trình mua sắm công nhằm khuyến 

khích DNVVN phát triển các giải pháp đổi mới trước những thách 

thức trong việc cung cấp các dịch vụ công. 

Chính sách khu vực và cụm: Các cơ quan phát triển khu vực 

được thay thế bởi các côngxoocxiom của chính quyền địa phương 

và các doanh nghiệp trong quan hệ đối tác doanh nghiệp địa 

phương được dự kiến sẽ làm việc với Chính phủ để hỗ trợ doanh 

nghiệp, đổi mới, thương mại toàn cầu và đầu tư trong nước. Đối tác 
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doanh nghiệp địa phương bao gồm một số các khu vực doanh 

nghiệp được công bố trong Kế hoạch Tăng trưởng, cung cấp băng 

thông rộng siêu nhanh, mức thuế đối với doanh nghiệp thấp hơn, và 

mức kiểm soát việc điều chỉnh và các kiểm soát lập kế hoặc thấp, 

và các lợi ích khác. 

Dòng tri thức và thương mại hóa: Nâng cao thu nhập để đầu 

tư vào nghiên cứu công là một mục tiêu chính sách quan trọng, và 

một số Trung tâm Catapult gần đây đã được thành lập để lập cầu 

nối giữa các doanh nghiệp và các trường đại học. Các trung tâm 

này được giám sát bởi Ủy ban Chiến lược công nghệ với vốn đầu tư 

trên 300 triệu USD, nhằm mục đích tạo ra một nguồn lực quan 

trọng cho doanh nghiệp và đổi mới nghiên cứu. Các trung tâm này 

tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận các thiết bị và bí quyết 

mà tự bản thân các doanh nghiệp sẽ không thể tiếp cận được. Các 

trung tâm này tập trung vào các công nghệ cụ thể với một thị 

trường toàn cầu có tiềm năng lớn và năng lực đáng kể của Anh. 

Chính phủ cũng đã công bố việc thành lập Viện Dữ liệu mở để khai 

thác các cơ hội tăng trưởng được tạo ra bởi chính sách dữ liệu mở 

của Anh. 

Nguồn nhân lực: Trong giai đoạn 2011-2015, Bộ Giáo dục sẽ 

chi tiêu đến 200 triệu USD để cải thiện giáo dục khoa học, công 

nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) trong các trường học. Các biện 

pháp bao gồm cải cách chương trình giảng dạy tiểu học và trung 

học, với sự nhấn mạnh vào kiến thức thiết yếu, và các ưu đãi để thu 

hút các sinh viên xuất sắc nhất làm công tác giảng dạy. 

Đổi mới xanh: Các nỗ lực đang được thực hiện để khuyến 

khích đầu tư vào nền kinh tế xanh. Ủy ban Chiến lược Công nghệ 

đã dành khoảng 70% tổng đầu tư của mình cho sự phát triển của 

các công nghệ cacbon thấp, và Ngân hàng Đầu tư xanh đã được 

thành lập để thúc đẩy đầu tư của khu vực tư nhân để tiến đến một 

nền kinh tế xanh. 
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AIXƠLEN 
 

Nền kinh tế Aixơlen đã được đa dạng hóa thành các dịch vụ 

tri thức cao trong thập kỷ qua để bổ sung cho lĩnh vực nghề cá và 

sản xuất nhôm truyền thống. Các ngành công nghiệp địa nhiệt và 

thủy điện đã thu hút được đầu tư từ các công ty xanh công nghệ 

cao. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã tác động 

trầm trọng đến Aixơlen và cản trở một số dự án đầu tư. Các công ty 

tham gia dè dặt vào hệ thống nghiên cứu và hầu hết các hoạt động 

NC&PT doanh nghiệp tập trung vào các dịch vụ tri thức cao và sản 

xuất công nghệ cao. Chi tiêu doanh nghiệp cho NC&PT đạt 1,4% 

GDP năm 2008, giảm từ 1,5% năm 2000. Cường độ chi NC&PT 

doanh nghiệp 

và kết quả 

nghiên cứu 

dưới dạng sáng 

chế của  nước 

này gần bằng 

mức trung bình 

của OECD. 

Hoạt động 

quốc gia về đổi 

mới phi công nghệ phát triển tốt như được phản ảnh trong số lượng 

tên thương mại. Môi trường pháp lý và hành chính không khuyến 

khích tinh thần kinh doanh do các rào cản quan liêu, những hạn chế 

về quyền sở hữu nước ngoài trong nhiều ngành (điện, nghề cá) và 

các rào cản đầu vào trong các ngành công nghiệp mạng. Ngoài ra, 

các trường đại học và phòng thí nghiệm công không tích cực đăng 

ký sáng chế các kết quả họat động nghiên cứu của họ. Vì qui mô 

nhỏ và vị trí cách biệt, Ailen thiếu các trường đại học đẳng cấp thế 

giới và các doanh nghiệp đầu tư lớn. Giữa ngành công nghiệp và 

Chỉ tiêu Giá trị 
Tăng trưởng 
hàng năm,% 
(2005-2010) 

Năng suất lao động, GDP trên giờ 
làm việc tính theo USD, năm 2010 

40,1 +0,6 

Năng suất môi trường, GDP trên một 
đơn vị phát thải CO2 tính theo USD, 
năm 2009 

5,86 +3,7 

GERD, tính theo % GDP, năm 2009 2,64 +2,3 
Tài trợ công trong GERD, tính theo % 
GDP, năm 2010 

1,03 +0,9 
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khoa học có sự liên kết chặt chẽ và ngành công nghiệp tài trợ cho 

18% nghiên cứu công. Aixơlen hội nhập mạnh mẽ vào các mạng 

lưới toàn cầu: 72% bài báo khoa học và 42% đăng ký sáng chế theo 

PCT được tạo ra nhờ hợp tác quốc tế. Hạ tầng CNTT-TT phát triển 

tốt với 34 thuê bao băng thông rộng cố định và 54 thuê bao không 

dây trên 100 dân. Chỉ số độ sẵn sàng chính phủ điện tử của Aixơlen 

dao động quanh mức trung bình của OECD, tương tự như Áo, 

Ailen và Luxembourg. Các chỉ số nhân lực rất khác nhau: 1/3 dân 

số trưởng thành đạt trình độ đại học và 39% lực lượng lao động làm 

việc trong lĩnh vực KH&CN. Aixơlen có tỷ lệ 17 nhà nghiên cứu 

trên tổng số 1.000 lao động, nhưng điểm số môn khoa học của 

PISA cho lứa tuổi 15 xếp hạng trung bình. Tỷ lệ tốt nghiệp tiến sĩ 

trong khoa học và kỹ thuật còn thấp. 

Những thay đổi gần đây về chi tiêu cho KHCNĐM: Tổng chi 

tiêu cho NC&PT của nước này đạt 2,64% GDP (334 triệu USD) 

năm 2008 và mực tiêu đặt ra là 4% vào năm 2020. Mức chi tiêu này 

đã tăng 2,3% trong giai đoạn 2005-2008. Ngành công nghiệp là khu 

vực tài trợ chủ yếu, cấp 50% tổng chi tiêu cho NC&PT, phần đóng 

góp của Chính phủ tương đối lớn chiếm 39%, nhưng giảm so với 

các nước OECD. 10% kinh phí đến từ nguồn nước ngoài.  

Chiến lược KHCNĐM tổng thể: Các ưu tiên của chính phủ 

hiện nay nhằm đạt được sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô. Kể từ 

cuộc khủng hoảng toàn cầu, chiến lược KHCNĐM đã được xác 

định lại trọng tâm. Chiến lược khoa học và đổi mới 2010-2020 đã 

nhấn mạnh nhiều hơn đến việc cấp kinh phí mang tính cạnh tranh 

và dựa vào thành tích, đánh giá chất lượng hiệu quả hơn, và các 

ngành công nghiệp sáng tạo và thiết kế. Để củng cố vieejcn cấp 

kinh phí, Trung tâm nghiên cứu Aicelen đã hợp nhất các quỹ 

nghiên cứu và công nghệ. Năm 2011, hàng loạt diễn đàn mở đã 

được thực hiện để định hình chính sách KHCNĐM, cũng như đặt 

trọng tâm rõ nét hơn. 
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Chính sách quản trị KHCNĐM: Năm 2009, Bộ trưởng Bộ 

khoa học, giáo dục và văn hóa đã thành lập đội đặc nhiệm quốc gia 

và Ủy ban các chuyên gia quốc tế để thẩm định chính sách 

KHCNĐM. Trung tâm nghiên cứu Aixơlen và Trung tâm đổi mới 

Aixơlen là 2 cơ quan cấp quỹ chính. Hội đồng khoa học và công 

nghệ chịu trách nhiệm về chính sách đổi mới, đã tăng cường năng 

lực đánh giá nghiên cứu và đổi mới của Trung tâm nghiên cứu 

Aixơlen.  

Nền tảng khoa học: Aixơlen có nền tảng khoa học vững chắc 

và, cùng với Phần Lan, cường độ chi tiêu công cho NC&PT bằng 

1,14% GDP, đạt mức cao nhất trong khu vực OECD và thành tích 

công bố quốc tế cao. Dù các trường đại học giữ vai trò quan trọng 

trong 5 năm qua, nhưng hệ thống nghiên cứu công vẫn tập trung 

vào các phòng thí nghiệm công. Nghiên cứu công cũng được định 

hướng mạnh vào các vấn đề theo chủ đề, và các hoạt động ứng 

dụng và thử nghiệm. 

NC&PT và đổi mới trong doanh nghiệp: Năm 2009, Aixơlen 

đã áp dụng kế hoạch giảm thuế cho NC&PT để khuyến khích 

NC&PT của doanh nghiệp, có hiệu lực từ năm 2011. Kế hoạt đã 

được triển khai tốt. Tất cả các ngành công nghiệp đủ điều kiện được 

giảm thuế tới 20% chi phí nghiên cứu với mức tối đa là 733.000 

USD/công ty/năm. Quỹ phát triển công nghệ được bổ sung kinh phí 

năm năm 2011. 

Tinh thần doanh nghiệp: Ngay sau khủng hoảng, các sáng 

kiến cấp cơ sở được triển khai, ví dụ như các trung tâm sáng tạo, 

ngôi nhà phát triển ý tưởng và các trung tâm tinh thần kinh doanh 

để thúc đẩy tinh thần kinh doanh. Đơn vị IMPRA thuộc Trung tâm 

đổi mới Aicelen giúp doanh nhân đánh giá các ý tưởng kinh doanh 

và hướng dẫn khởi nghiệp, phát triển và quản lý. Các nhóm mục 

tiêu gồm phụ nữ, doanh nhân trẻ và nhà quản lý. Sáng kiến bước 

đầu cung cấp hướng dẫn cho các công ty nhỏ. Quỹ đầu tư Frumtak 
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cấp kinh phí cho các công ty khởi nghiệp và công ty đổi mới ở 

trong và ngoài nước. 

Hạ tầng khoa học và CNTT-TT: Năm 2009, Ủy ban của Hội 

đồng khoa học và công nghệ đã phát triển lộ trình hạ tầng nghiên 

cứu để xác định các ưu tiên đầu tư. Bộ trưởng Bộ Khoa học, giáo 

dục và văn hóa đã thực hiện Chương trình nghiên cứu Thông tin và 

Môi trường về công nghệ thông tin và công nghệ sinh thái. 

Các chính sách cụm và vùng: Thông qua các trung tâm xuất 

sắc và cụm nghiên cứu, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp kinh 

phí cho các cụm trong những lĩnh vực thế mạnh triển vọng như họat 

động địa nhiệt. Các khoản trợ cấp lên tới 22.000 USD được dành 

cho phát triển một dịch vụ hoặc sản phẩm trong doanh nghiệp hoặc 

cụm hiện có trong các khu vực nông thôn và vùng. IMPRA còn 

họat động như trung tâm ươm tạo. 

Dòng tri thức và thương mại hóa: Dự án Đưa ra ngoài Ngăn 

kéo (Off the Shelf) của Đại học Aixơlen hợp tác với Văn phòng 

Sáng chế và Tòa án Công nghệ, khuyến khích sinh viên và nhà 

nghiên cứu khai thác tri thức. Phòng thí nghiệm sự sống Aicelen tại 

Trung tâm đổi mới tăng cường sự hợp tác giữa người sử dụng và 

nhà sản xuất, còn IMPRA thúc đẩy đổi mới phi công nghệ.  

Toàn cầu hóa: Hội đồng khoa học và công nghệ thúc đẩy hợp 

tác và liên kết mạng lưới quốc tế là ưu tiên hàng đầu để bù đắp cho 

thị trường NC&PT nội địa qui mô nhỏ. Hội đồng đổi mới Bắc Âu 

và Hiệp định Tự do Thương mại châu Âu cũng tạo điều kiện hỗ trợ 

hợp tác Bắc Âu. Sự hỗ trợ của các công ty cho Quỹ phát triển công 

nghệ trong nỗ lực toàn cầu hóa được đánh giá cao.  

Nguồn nhân lực: Trung tâm nghiên cứu Aixơlen tham gia vào 

mạng lưới dịch vụ EURAXESS hỗ trợ các nhà nghiên cứu. Như 

một phần nỗ lực ngăn chặn sự ra đi của các nhà nghiên cứu sau 

cuộc khủng hoảng, Trung tâm này cung cấp các khoản trợ cấp cho 
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các nhà nghiên cứu có trình độ ở nước ngoài. Cải cách giáo dục 

trung học được thông qua năm 2009, sẽ làm giảm tỷ lệ bỏ học và 

tăng tỷ lệ giáo dục chính thức 10% vào năm 2020. Đạo luật mới về 

các trường đại học công năm 2008 là cải cách giáo dục bậc cao 

quan trọng. 

Các công nghệ nổi bật: Aixơlen là đại bản doanh của Công ty 

di truyền lớn DeCODE tiến hành NC&PT tiên phong. Quỹ phát 

triển công nghệ hỗ trợ các công nghệ nổi trội về nghiên cứu địa 

nhiệt, di truyền, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ sinh thái. Mới 

đây, Hội đồng khoa học và công nghệ công bố một số chương trình 

nghiên cứu chiến lược tại các trung tâm xuất sắc của đất nước, 

trong đó có các Chương trình khoa học nano, công nghệ nano, y 

sinh học sau di truyền, Chương trình Giá trị thặng dư cho hải sản, 

Viện máy thông minh Aixơlen. 

Đổi mới xanh: Chiến lược 2020 Aixơlen nhằm mục tiêu vào 

đổi mới xanh làm khu vực tăng trưởng chủ yếu trong thập kỷ tới và 

tăng trưởng gấp đôi doanh thu từ năm 2011-2015. Mua sắm công 

theo hướng xanh cũng được hưởng ưu tiên cao. 
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AILEN 
 

Ailen là nền kinh tế dựa vào dịch vụ, do đó quốc gia này có 

giai đoạn tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ một phần là nhờ chiến lược 

phát triển hướng vào đầu tư trực tiếp nước ngoài. Sau cuộc khủng 

hoảng tài chính toàn cầu, Ailen đã hứng chịu đợt suy thoái nghiêm 

trọng. Vì thế, họ đã thông qua các giải pháp hà khắc để giải quyết 

nợ công. Đầu tư cho đổi mới có thể phải chịu sức ép trong những 

năm tới. Đầu tư từ doanh nghiệp cho NC&PT chiếm 1,18% GDP, ở 

mức trung bình của OECD năm 2010. Phần lớn khoản đầu tư này 

(70%) do các chi nhánh của nước ngoài thực hiện. Ailen có số 

lượng tương đối lớn các nhà đầu tư cho NC&PT hàng đầu và đứng 

đầu nhóm trung bình của các nước OECD về các công ty đổi mới 

sáng tạo còn 

non trẻ. Vốn 

mạo hiểm được 

khai thác hiệu 

quả và chỉ số 

tạo điều kiện 

thuận lợi cho 

hoạt động 

doanh nghiệp 

cao hơn mức trung bình của OECD. Với 34% đăng ký sáng chế 

theo Hiệp ước hợp tác sáng chế có sự hợp tác quốc tế, Ailen xếp ở 

vị trí cao hơn mức trung bình của OECD. Về khía cạnh kinh phí 

của khu vực công nghiệp cấp cho NC&PT công, Ailen thực hiện 

kém hơn mức trung bình của OECD. Số người tốt nghiệp ngành 

khoa học và kỹ thuật và chất lượng giáo dục khoa học nằm ở mức 

trung bình của các nước OECD. Hạ tầng công nghệ thông tin và 

truyền thông tương ứng mức trung bình của OECD. 

Chỉ tiêu Giá trị 
Tăng trưởng 
hàng năm,% 
(2005-2010) 

Năng suất lao động, GDP trên giờ 
làm việc tính theo USD, năm 2010 

53,5 +2,6 

Năng suất môi trường, GDP trên một 
đơn vị phát thải CO2 tính theo USD, 
năm 2009 

4,55 +2,6 

GERD, tính theo % GDP, năm 2009 1,77 +7,2 
Tài trợ công trong GERD, tính theo % 
GDP, năm 2010 

0,58 +6,7 
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Những thay đổi gần đây về chi tiêu cho KHCNĐM: Tổng chi 

tiêu cho NC&PT đạt 3,2 tỷ USD năm 2010, bằng 1,77% GDP, thấp 

hơn mức trung bình của OECD. Mục tiêu của Chiến lược khoa học, 

công nghệ và đổi mới là đưa cường độ nghiên cứu đạt 2,5% GDP 

vào năm 2013, nhưng mục tiêu này được lùi xuống năm 2020. Các 

sức ép ngân sách có thể gây áp lực lớn đến đầu tư cho nghiên cứu 

những năm tới. Ngân sách Chính phủ cho NC&PT đã giảm từ 948 

triệu USD năm 2009 xuống còn 853 triệu USD năm 2011.  

Chiến lược KHCNĐM tổng thể: Các mục tiêu của Chiến lược 

khoa học, công nghệ và đổi mới giai đoạn 2006-2013 bao gồm đẩy 

mạnh đổi mới bằng cách nâng cao nguồn nhân lực (đặc biệt về khoa 

học và kỹ thuật), củng cố năng lực nghiên cứu và khả năng của khu 

vực doanh nghiệp và gia tăng phần đóng góp của nghiên cứu vào 

phát triển ngành nông nghiệp, y tế, môi trường và biển. Kế hoạch 

Tái thiết quốc gia 2011-2014 cũng chủ trương xem NC&PT là một 

ưu tiên đầu tư. 

Chính sách quản trị KHCNĐM: Trước sức ép tài chính, tháng 

2/2010 Chính phủ đã lập một kênh cấp vốn riêng, gồm có ngân 

sách khoa học, công nghệ và đổi mới của nhiều cơ quan khác nhau 

tham gia thực hiện các chính sách liên quan. Củng số hoạt động chi 

tiêu cho phép quản lý chặt chẽ hơn. 

Nền tảng khoa học: Ailen có tỷ lệ các trường đại học hàng 

đầu cao hơn mức trung bình và tỷ lệ cao các bài báo công bố. Tuy 

nhiên, chi tiêu công cho NC&PT thấp hơn mức trung bình của 

OECD. Chiến lược quốc gia về giáo dục đại học, tháng 1/2011, chủ 

trương tăng qui mô và số lượng bằng cách phát triển cụm các viện 

nghiên cứu hợp tác vùng và thúc đẩy sự hợp nhất và liên kết của 

các viện. 

Dòng tri thức và thương mại hóa: Kế hoạch hợp tác đổi mới 

được cơ quan của chính phủ cấp ngân sách 12 triệu USD năm 2012, 

cung cấp hỗ trợ tài chính cho các dự án nghiên cứu hợp tác giữa 
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khu vực công nghiệp - trường đại học với các ứng dụng công 

nghiệp và thương mại trực tiếp. Sáng kiến Voucher mới với 5 triệu 

USD năm 2012, nhằm mục đích thúc đẩy liên kết giữa các nhà cung 

cấp tri thức công với các doanh nghiệp nhỏ.  Một nỗ lực khác là 

Chương trình các trung tâm công nghệ với 24 triệu USD năm 2012, 

khuyến khích hợp tác thông qua cấp kinh phí cho các trung tâm 

công nghệ do khu vực công nghiệp đứng đầu, ở đó các nhà khoa 

học thuộc các viện nghiên cứu tiến hành NC&PT tập trung vào thị 

trường. Ngoài ra, một Nghị định thư Sở hữu trí tuệ quốc gia mới 

đang được xây dựng để thay thế cho các Bộ luật quốc gia hiện hành 

về phương thức quản lý và thương mại sở hữu trí tuệ từ nghiên cứu 

công và hợp tác công-tư. 

Toàn cầu hóa: Hệ thống đổi mới được hợp nhất hiệu quả vào 

hệ thống khoa học và công nghệ quốc tế. Ailen có hệ thống thuế 

hấp dẫn các công ty đa quốc gia nước ngoài và IDA Ailen, Cơ quan 

xúc tiến đầu tư khuyến khích việc tiến hành NC&PT của các tổ 

chức này. Ailen có khoảng 142 thỏa ước, cộng tác quốc tế và các 

họat động tương tự với châu Âu và với Hoa Kỳ ở mức thấp hơn. 

Ngoài ra, Mạng lưới hỗ trợ quốc gia thuộc  Chương trình khung của 

Liên minh châu Âu khuyến khích sự tham gia của các công ty Ailen 

trong Chương trình Khung 7 nhấn mạnh đến các dự án nghiên cứu 

hợp tác xuyên quốc gia; Mạng lưới này tư vấn cho các đề xuất dự 

án và giúp tìm đối tác.  

Nguồn nhân lực: Ailen chú trọng nhiều hơn đến môn khoa 

học và toán học trong Chương trình giảng dạy cấp cơ sở và trung 

học. Nỗ lực này gồm Dự án Toán học với kinh phí 9 triệu USD 

trong các năm 2009-2010, nhằm đào tạo giáo viên toán ở trường 

trung học. Ở cấp đại học, chương trình Giải thưởng kinh nghiệm và 

tri thức nghiên cứu cho sinh viên cố gắng thu hút các sinh viên vào 

nghiên cứu để họ hứng thú với nghề khoa học và kỹ thuật. Chương 

trình khoa học và kỹ thuật khám phá phối hợp với các hệ thống 
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giáo dục và nghiên cứu để nâng cao nhận thức và tăng hiểu biết cho 

các học sinh phổ thông cơ sở và trung học. Các sự kiện liên quan 

đến khoa học được tổ chức như một hoạt động trong Chương trình 

khoa học 2012 của thành phố Dublin cũng nhằm tăng tính phổ cập 

của khoa học. Chiến lược quốc gia về giáo dục đại học công bố 

năm 2011 tập trung chủ yếu vào các kỹ năng chung, đặc biệt đến sự 

sáng tạo và doanh nghiệp là cần thiết cho đổi mới và tăng trưởng 

kinh tế. Tất cả các cơ sở giáo dục đại học được khuyến khích đưa 

các sáng kiến giáo dục này vào cấp đại học và sau đại học.   

Lĩnh vực công nghệ nổi trội: Chương trình ưu tiên nghiên cứu 

của Ailen nhằm mục đích xác định các lĩnh vực cơ hội tiềm năng 

lớn, mang lại lợi nhuận kinh tế để đặt ra các ưu tiên đầu tư công của 

Chính phủ. Các lĩnh vực ưu tiên bao gồm lưới điện thông minh, 

ứng dụng trong y tế và thiết bị y tế, đổi mới dịch vụ và các họat 

động kinh doanh, năng lượng tái tạo biển và nền tảng kỹ thuật số, 

nội dung và ứng dụng. 

Đổi mới xanh: Báo cáo của Nhóm hành động cấp cao về 

doanh nghiệp xanh (2009) đã đưa ra khuyến nghị về biện pháp tốt 

nhất để thúc đẩy nền kinh tế xanh ở Ailen và hình thành một khu 

vực tăng trưởng có khả năng tạo ra 8.000 việc làm. Các khuyến 

nghị nhấn mạnh nhu cầu hỗ trợ các khu vực có tiềm năng lớn (như 

quản lý nước và chất thải, thu hồi và tái chế cũng như các công 

nghệ năng lượng tái tạo) để tích lũy năng lực nghiên cứu cần thiết 

và sử dụng các công cụ chính sách như tài chính và thu mua xanh. 

Việc thực hiện đang được tiếp tục theo Kế hoạch hành động về việc 

làm 2012. 
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PHÁP 
 

Pháp là một trong năm nền kinh tế hàng đầu thế giới tính theo 

GDP, nhờ một số khu vực sử dụng nhiều tri thức (các sản phẩm chế 

tạo công nghệ cao, trung bình cao, quốc phòng và các dịch vụ tài 

chính), công nghiệp thực phẩm nông nghiệp và du lịch. Hệ thống 

đổi mới của Pháp đứng thứ hai châu Âu sau Đức với số lượng công 

bố khoa học, bằng sáng chế và GERD chiếm khoảng 5% OECD. 

Hệ thống đổi mới của Pháp được đặc trưng bởi chính sách công 

nghiệp của những năm 1960 và những năm 1970, đã đem lại cho 

một số ngành công nghiệp nhất định (hàng không, đường sắt, hạt 

nhân) một lợi thế công nghệ bền vững. Một số ngành công nghiệp 

của Pháp như dược phẩm, hàng không và hạt nhân nằm trong số 

khu vực tư nhân đầu tư cho NC&PT nhiều nhất thế giới. Tuy năm 

2010, cường độ BERD đã quay trở lại mức của năm 2001 (1,38% 

GDP) sau 

nhiều năm suy 

giảm nhưng 

vẫn ở mức 

thấp. Sự gia 

tăng của 

BERD bị hạn 

chế bởi: sự thu 

hẹp thị phần 

giá trị gia tăng của ngành chế tạo và chi tiêu thấp của các ngành 

dịch vụ cho NC&PT (12% BERD năm 2007); sự tập trung của các 

hoạt động NC&PT vào các khu vực công nghệ trung bình cao 

(29%), đặc biệt là ngành công nghiệp ô tô (14%); và các DNNVV 

đóng vai trò thứ yếu trong hệ thống nghiên cứu (21%). Tài trợ cho 

nghiên cứu công của ngành công nghiệp còn hạn chế, một dấu hiệu 

của những liên kết yếu kém giữa các khu vực này. Hơn nữa, các 

doanh nghiệp mới khởi nghiệp còn yếu kém: Pháp đứng ở dưới 

Chỉ tiêu Giá trị 
Tăng trưởng 
hàng năm,% 
(2005-2010) 

Năng suất lao động, GDP trên giờ 
làm việc tính theo USD, năm 2010 

57,7 +0,6 

Năng suất môi trường, GDP trên một 
đơn vị phát thải CO2 tính theo USD, 
năm 2009 

6,13 +2,3 

GERD, tính theo % GDP, năm 2010 2,25 +2,0 
Tài trợ công trong GERD, tính theo % 
GDP, năm 2010 

0,92 +2,5 
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mức trung bình của OECD về số đơn đăng ký sáng chế của các 

doanh nghiệp trẻ. Chính phủ Pháp vẫn duy trì ảnh hưởng mạnh đối 

với những phân mảng lớn của các ngành công nghiệp mạng, và các 

rào cản pháp lý hạn chế cạnh tranh trong khu vực bán lẻ và thiết lập 

các cửa hàng mới. Ở khu vực công, các trường đại học và các viện 

nghiên cứu công hoạt động tích cực về mặt đăng ký sáng chế theo 

hiệp định PCT và nộp đăng ký sáng chế trong các công nghệ mới 

nổi. Số lượng các tiến sĩ khoa học và kỹ thuật mới tốt nghiệp của 

Pháp giữ ở mức ổn định. 

Những thay đổi gần đây trong chi tiêu cho KHCNĐM: Với 

việc thông qua Luật Nghiên cứu và việc phân bổ thêm kinh phí, 

năm 2006, GERD vượt hơn 40 tỷ USD. Chương trình Đầu tư cho 

Tương lai (PIA), được thực hiện như một phần của kế hoạch kích 

thích kinh tế, thúc đẩy việc triển khai năng lực KHCNĐM mới 

bằng cách rót 40 tỷ USD trong mười năm để thúc đẩy nghiên cứu, 

giáo dục đại học, đổi mới và phát triển bền vững. 

Chiến lược KHCNĐM tổng thể: Các ưu tiên của Chiến lược 

Nghiên cứu và đổi mới Quốc gia (SNRI, 2009-2012) là tăng cường 

năng lực nghiên cứu, hiệu suất khoa học và các điều kiện phát triển 

doanh nghiệp mới, cũng như chuyển giao tri thức giữa các cơ quan 

nghiên cứu công và doanh nghiệp (đặc biệt là các DNVVN). 

Chính sách quản trị KHCNĐM: Hệ thống giáo dục đại học và 

nghiên cứu của Pháp gần đây đã trải qua những cải cách sâu rộng, 

bao gồm cả cải tổ cơ cấu cấp bộ, thành lập các cơ quan tài trợ 

nghiên cứu (ANR) và các cơ quan đánh giá nghiên cứu và giáo dục 

đại học (AERES), quyền tự chủ nhiều hơn cho các trường đại học 

(Luật LRU), tương tế hóa các hoạt động (PRES) và áp dụng các 

mối quan hệ dựa trên hợp đồng giữa các cơ quan nghiên cứu và nhà 

nước. Các liên minh theo chủ đề (năng lượng, y tế, CNTT-TT, môi 

trường và khoa học xã hội và nhân văn) được thiết lập năm 2009-

2010 là bước tiếp theo hướng tới hợp tác và kế hoạch hóa tốt hơn. 
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Nền tảng khoa học: Pháp có một hệ thống kép trong khu vực 

nghiên cứu công: các viện nghiên cứu công thực hiện gần một nửa 

số NC&PT công, nhưng phần tỷ lệ này đang chuyển sang các 

trường đại học. Mặc dù chi đáng kể cho NC&PT công (0,85% GDP 

năm 2010), Pháp không có nhiều bài báo được đăng trên các tạp chí 

khoa học hàng đầu. Hệ thống giáo dục đại học của Pháp bị phân 

mảng; gần đây hệ thống này mới củng cố hồ sơ nghiên cứu của 

mình và có tương đối ít các tổ chức nằm trong bảng xếp hạng các 

trường đại học học đầu thế giới. Những cải cách gần đây về quản trị 

chính sách KHCNĐM đã đưa đến một sự dịch chuyển theo hướng 

tài trợ dựa vào cạnh tranh và nghiên cứu theo chủ đề hơn và vai trò 

lớn hơn của các trường đại học. 

Đổi mới và NC&PT của doanh nghiệp: NC&PT của doanh 

nghiệp là một ưu tiên quan trọng của Chiến lược Nghiên cứu và đổi 

mới Quốc gia (2009-2012) và đã thu hút rất nhiều sự chú ý của 

chính sách trong những năm gần đây. Tài trợ của Chính phủ trong 

lĩnh vực này đã tăng đáng kể. Tài trợ gián tiếp thông qua khấu trừ 

thuế nghiên cứu (CIR) đã được củng cố bằng một sự sửa đổi quan 

trọng trong kế hoạch năm 2008 (với chi phí ngân sách gần 6 tỷ 

USD năm 2010), trong khi tài trợ trực tiếp thông qua cơ quan đổi 

mới (OSEO) và cơ quan tài trợ nghiên cứu được duy trì. Tỷ trọng 

tài trợ gián tiếp tăng từ một phần ba lên hai phần ba tài trợ tổng thể 

của Chính phủ từ năm 2005 đến năm 2010, với một sự thay đổi 

trong tổ hợp chính sách trong giai đoạn này. Để củng cố lưu thông 

tiền tệ của doanh nghiệp trong thời kỳ khủng hoảng, việc hoàn trả 

ngay lập tức thuế nghiên cứu được thực hiện cho năm 2009 và 

2010. Đối với các DNVVN, việc hoàn trả ngay lập tức đã được 

thực hiện thường xuyên trong năm 2011. 

Tinh thần doanh nghiệp: Hội nghị bàn tròn của các ngành 

công nghiệp (EGI - Estates General of Industry) là cơ hội để soạn 

thảo một chính sách công nghiệp mới tập trung vào việc cơ cấu các 

khu vực công nghiệp, tái công nghiệp hóa và xác định các khu vực 
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chiến lược (kỹ thuật số, các ngành công nghiệp sinh thái, năng 

lượng, giao thông vận tải, hóa chất, vật liệu tiên tiến). Trong khuôn 

khổ Chương trình Đầu tư cho Tương lai, tài trợ của cơ quan đổi 

mới để hỗ trợ ngành công nghiệp và các DNVVN đã tăng lên 2,8 tỷ 

USD. Chương trình Đầu tư cho Tương lai cho phép thành lập hai 

quỹ đầu tư mạo hiểm đặc biệt: Quỹ hạt gieo mầm quốc gia (2011) 

với số vốn ban đầu là 460 triệu USD, và Quỹ quốc gia cho Xã hội 

số (2010), với số vốn ban đầu là 2,6 tỷ USD để tài trợ cho nội dụng, 

các ứng dụng và các dịch vụ kỹ thuật số đổi mới. 

Cơ sở hạ tầng khoa học và CNTT-TT: Trong khuôn khổ 

Chương trình Đầu tư cho Tương lai, Pháp đã đầu tư ồ ạt để nâng để 

cấp các cơ sở nghiên cứu của mình (các phòng thí nghiệm và các cơ 

sở xuất sắc). Kế hoạch Plan Campus dành 6,9 tỷ USD để cải tạo các 

tòa nhà của các trường đại học, trong đó hơn 1 tỷ USD dành cho 

Cao nguyên Saclay. 

Pháy triển cụm: Chính sách cụm năng lực cạnh tranh, được 

đưa ra năm 2004 để tăng cường hợp tác công nghệ và công nghiệp, 

đã kết thúc giai đoạn thứ hai (2009-2011). Nó đã nhận được 575 

triệu USD như một phần của Chương trình Đầu tư cho Tương lai 

(ngoài các khoản biếu tặng ban đầu là 1,7 tỷ USD). Các nỗ lực 

trong giai đoạn thứ hai tập trung vào hợp tác liên cụm và tầm nhìn 

quốc tế rộng hơn. 

Dòng tri thức và thương mại hóa: Chính sách KHCNĐM của 

Pháp nhằm vào việc tăng cường hợp tác nghiên cứu và chuyển giao 

công nghệ. Trong khuôn khổ Chương trình Đầu tư cho Tương lai 

PIA, các viện nghiên cứu nhà nước liên ngành có thể được thiết lập 

dưới dạng hợp tác công-tư (2,3 tỷ USD), với mục đích trở thành các 

cơ sở đổi mới công nghệ đẳng cấp thế giới và tăng cường các hệ 

sinh thái cụm. Ngoài tài trợ cho hợp tác nghiên cứu, năm 2011, Cơ 

quan tài trợ nghiên cứu đã đưa ra Chương trình Chủ tọa công 

nghiệp hỗ trợ hợp tác nghiên cứu các vấn đề chiến lược cho ngành 

công nghiệp Pháp. Chương trình Đầu tư cho Tương lai cũng đã tài 
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trợ cho thành lập Quỹ Xúc tiến nghiên cứu Quốc gia (2010) với số 

vốn ban đầu là 1,2 tỷ USD để hỗ trợ triển khai các hiệp hội xúc tiến 

chuyển giao công nghệ (SATT) và chuyên nghiệp hóa việc thúc đẩy 

nghiên cứu. France Brevets, quỹ đầu tư sở hữu trí tuệ, được thành 

lập năm 2011. 

Đổi mới xanh: Chương trình Grenelle de l’environnement 

(2007) đã đưa đến việc sử dụng các biện pháp nhằm mục tiêu vào 

các ngành có tác động môi trường cao (ưu đãi thuế, ghi nhãn sinh 

thái, mua sắm xanh,…). Gần 7 tỷ USD đã được đầu tư cho các giai 

đoạn tiền công nghiệp hóa và nghiên cứu của các ngành công 

nghiệp xanh trong tương lai (ví dụ như nền tảng công nghệ, xe 

sạch, lưới điện thông minh và nền kinh tế tuần hoàn). Nghiên cứu 

công đã thay đổi hướng đến các vấn đề môi trường, một khu vực 

mà Pháp đã đạt được một chút ưu thế công nghệ hiện hữu. Chương 

trình Ambition Ecotech 2012 cũng nhằm mục đích thúc đẩy tăng 

trưởng của ngành công nghiệp sinh thái bằng cách cung cấp tài trợ 

để thúc đẩy đổi mới và xuất khẩu và bằng cách tư vấn cho các 

DNVVN xanh. 
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ĐỨC 
 

Đức có hệ thống đổi mới lớn nhất EU. Hệ thống này hỗ trợ 

cho nền kinh tế định hướng xuất khẩu với một đội ngũ hùng hậu 

các doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh quốc tế, đặc biệt là trong 

lĩnh vực chế tạo. GERD của Đức chiếm 9% OECD, xuất bản khoa 

học chiếm 8%, và sáng chế ba vùng chiếm 12%. Năm 2011, BERD 

đạt 1,92% GDP, cao hơn mức trung bình của OECD. BERD được 

thúc đẩy bởi các liên kết mạnh mẽ giữa công nghiệp và khoa học, 

với tỷ lệ tương đối cao nghiên cứu công được ngành công nghiệp 

tài trợ. Trong 

khi, số đơn 

đăng ký sáng 

chế của các 

trường đại học 

và các phòng 

thí nghiệm 

công ở mức 

trung bình của 

OECD, Đức mạnh về đơn đăng ký sáng chế của khu vực công 

nghiệp. Về ưu thế công nghệ hiện hữu, tuy không quan tâm đặc biệt 

đến CNTT-TT và các công nghệ mới nổi nhưng Đức đã tăng cường 

sau đó. Mặc dù bị mất một số ưu thế trong các công nghệ liên quan 

môi trường, nhưng Đức vẫn rất mạnh trong lĩnh vực này. 27% số 

dân trưởng thành của Đức có trình độ đại học và 37% nhân lực làm 

việc trong các nghề nghiệp KH&CN. Tỷ lệ nhà nghiên cứu trên 

tổng số việc làm của Đức là 8,1%, gần với mức trung bình của 

OECD. Các nhà nghiên cứu cũng tích hợp tốt trong các mạng lưới 

quốc tế: 47% bài báo khoa học và 17% đơn đăng ký sáng chế theo 

hiệp định PCT được thực hiện với sự hợp tác quốc tế. Cơ sở hạ tầng 

CNTT-TT được phát triển tốt với 33 thuê bao băng thông rộng cố 

Chỉ tiêu Giá trị 
Tăng trưởng 
hàng năm,% 
(2005-2010) 

Năng suất lao động, GDP trên giờ 
làm việc tính theo USD, năm 2010 

53,6 +0,8 

Năng suất môi trường, GDP trên một 
đơn vị phát thải CO2 tính theo USD, 
năm 2009 

3,94 +2,9 

GERD, tính theo % GDP, năm 2010 2,82 +3,7 
Tài trợ công trong GERD, tính theo % 
GDP, năm 2009 

0,84 +4,9 
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định và 29 thuê bao không dây trên 100 dân. Chỉ số sẵn sàng cho 

Chính phủ điện tử nhỉnh hơn mức trung bình của OECD. 

Những thay đổi gần đây trong chi tiêu cho KHCNĐM: GERD 

đạt 2,82% GDP năm 2010, và tăng 3,7% hàng năm trong 5 năm 

qua. Đức đặt mục tiêu GERD đạt 3% GDP vào năm 2015. Năm 

2009, ngành công nghiệp tài trợ 66% GERD, Chính phủ tài trợ 30% 

và tài trợ từ nước ngoài là 4%. Đặc biệt, tài trợ công tăng trong 5 

năm qua. Chính phủ liên bang và các bang  đặt mục tiêu chi 10% 

GDP cho giáo dục và nghiên cứu vào năm 2015. 

Chiến lược KHCNĐM tổng thể: Các ưu tiên chính sách tổng 

thể về cơ bản không thay đổi. Chiến lược công nghệ cao 2020 xác 

định 5 thách thức xã hội và toàn cầu là khí hậu, dinh dưỡng/sức 

khỏe, lưu động/giao thông vận tải, an ninh, và truyền thông. Từng 

lĩnh vực công nghệ nhằm mục đích góp phần vào các mục tiêu 

chính sách xã hội quan trọng hoặc để thực hiện đổi mới trong các 

lĩnh vực công nghệ trọng điểm. Chiến lược này nhằm mục đích tạo 

ra các thị trường hàng đầu và “các dự án hướng tới tương lai” phạm 

vi rộng trong vòng 10-15 năm tới sẽ ảnh hưởng đến xã hội. Hiệp 

ước Giáo dục đại học, Sáng kiến Xuất sắc và Đạo luật Tự do học 

thuật được bổ sung. Các ưu tiên chính sách quan trọng là để bắt kịp 

với các xu hướng toàn cầu, tài trợ cho NC&PT khu vực công và tư, 

cải cách hệ thống giáo dục, và cải thiện các liên kết công nghiệp - 

khoa học. Các biện pháp chính sách mới bao gồm Chương trình 

Xác nhận tiềm năng đổi mới nghiên cứu khoa học và chương trình 

tài trợ cho các công nghệ phức tạp có tiềm năng tác động mạnh. 

Chính sách quản trị KHCNĐM: Công tác quản trị KHCNĐM 

cũng đã ổn định trong những năm gần đây. Cả Chính phủ liên bang 

và các bang đều là những tác nhân quan trọng. Bộ Giáo dục và 

nghiên cứu Liên bang (BMBF) chỉ đạo các hoạt động NC&PT khu 

vực công và tư nhân hướng tới các lĩnh vực công nghệ mục tiêu. Bộ 

Kinh tế và Công nghệ Liên bang (BMWi), và Tập đoàn Ngân hàng 
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KfW thực hiện các chương trình đổi mới. Các bang cũng tài trợ cho 

các trường đại học và các chương trình liên kết NC&PT. 

Nền tảng khoa học: Đức có một cơ sở khoa học hùng hậu, với 

chi tiêu của khu vực công cho nghiên cứu cao, các trường đại học 

và xuất bản nghiên cứu xếp hạng cao. Chi tiêu của Chính phủ cho 

NC&PT (GOVERD) tăng 4,7% một năm theo giá cố định từ năm 

2005 đến 2010, mặc dù trong giai đoạn suy thoái kinh tế và thắt 

chặt tài chính. Những nỗ lực gần đây để củng cố cơ sở khoa học 

bao gồm sự gia tăng lên đến 20% các cơ chế tài trợ cho nghiên cứu 

của trường đại học bởi cả Quỹ Nghiên cứu Đức (DFG) và BMBF. 

Hiệp ước Nghiên cứu và đổi mới 2010 là một nỗ lực chung của 

Chính phủ và các bang để tăng tài trợ cho NC&PT cho Hiệp hội 

Fraunhofer Society, Hiệp hội Helmholtz, các phòng thí nghiệm 

nghiên cứu của Đức, Hiệp hội Leibnitz, Hội Max-Planck và Quỹ 

Nghiên cứu Đức từ 3% đến 5% một năm. 

Đổi mới và NC&PT của doanh nghiệp: Trợ cấp cho NC&PT 

ở Đức chiếm tỷ lệ không cao trong GDP, và Đức chủ yếu dựa trên 

tài trợ trực tiếp hơn là ưu đãi thuế. Đức tài trợ cho đổi mới theo các 

cách khác nhau. 

Tinh thần doanh nghiệp: Sự tiếp cận tài chính bị hạn chế đối 

với các dự án đổi mới của các DNVVN và các doanh nghiệp mới 

khởi nghiệp là một trở ngại cho đổi mới. Chương trình Đổi mới 

trung tâm cho các DNVVN (ZIM) là một biện pháp hỗ trợ mở cho 

tất cả các công nghệ và các ngành. Ngân sách của ZIM tăng lên tới 

1,1 tỷ USD giai đoạn 2010-2011 và được bình chọn là biện pháp 

thúc đẩy đổi mới tốt nhất trong năm 2011. Việc tiếp cận vốn mạo 

hiểm đang được cải thiện thông qua giảm thuế đối với các công ty 

cổ phần đầu tư vào các doanh nghiệp công nghệ non trẻ. Quỹ Công 

nghệ cao Gründerfonds đầu tư vào vốn mạo hiểm, cũng như Quỹ 

Doanh nghiệp công nghệ cao mới khởi nghiệp, Quỹ Khởi nghiệp 

ERP và quỹ EXIST, quỹ tài trợ khởi nghiệp cho các trường đại học. 
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Dòng chảy tri thức và thương mại hóa: Đức thực hiện tốt về 

khía cạnh dòng chảy tri thức và thương mại hóa. Các sáng kiến để 

cải thiện hơn nữa sự hợp tác giữa doanh nghiệp và khoa học là 

Chương trình Cạnh tranh của các cụm hàng đầu (với ngân sách 1,5 

tỷ USD), Cụm xuất sắc, Trại nghiên cứu và khen thưởng nghiên 

cứu; các Trung tâm Sáng kiến nghiên cứu sức khỏe của Đức nhằm 

mục đích nâng cao việc chuyển giao tri thức từ phòng thí nghiệm 

đến phòng khám chữa bệnh. Chiến lược Quốc tế hoá khoa học và 

Nghiên cứu là để giúp các doanh nghiệp của Đức tham gia vào các 

quan hệ đối tác với hầu hết các trung tâm đổi mới trên thế giới. 

Chương trình Ngôi sao châu Âu và chương trình Nghiên cứu tại 

Đức thúc đẩy các liên kết quốc tế. Đạo luật Thực thi tốt hơn các 

quyền sở hữu trí tuệ và SIGNO bảo vệ và thương mại hóa các ý 

tưởng đổi mới. 

Nguồn nhân lực: Thiếu nhân lực có kỹ năng được coi là một 

hạn chế mới xuất hiện. MINToring, Chuỗi giáo dục và chương trình 

giảng dạy trong trường học là những chương trình được thiết kế để 

cải thiện việc giảng dạy trong trường trung học, tăng tỷ lệ sinh viên 

đại học và tránh việc thiếu kiến thức về toán học, công nghệ thông 

tin, khoa học tự nhiên và công nghệ. Chương trình Hiệp ước về chất 

lượng giảng dạy được cấp ngân sách 2,5 tỷ USD để cải thiện chất 

lượng giảng dạy giai đoạn 2011-2020. 

Các công nghệ mới nổi: Các năng lực công nghệ cần được 

duy trì và mở rộng. Chương trình Sáng kiến Xuất sắc thúc đẩy 

nghiên cứu tiên tiến tại các trường đại học. Các chương trình như 

Liên minh Đổi mới và cụm hàng đầu tập trung vào các công nghệ 

đột phá. Quy trình dự báo BMBF 2012 nhấn mạnh vào bảy lĩnh vực 

mới, bao gồm sản xuất/tiêu thụ 2.0, khoa học sự sống, nhân khẩu 

học và các giải pháp năng lượng bền vững. Các lĩnh vực khác được 

đưa vào Kế hoạch hành động công nghệ nano 2015 và ngân sách 

1,5 tỷ USD một năm dành cho các chương trình không gian dân sự. 



 

98 

 

Đổi mới xanh: đổi mới xanh vẫn là một sức mạnh quan trọng 

của Đức. Nghiên cứu chương trình khung cho phát triển bền vững 

(FONA) (2010-2015) được đưa ra năm 2010 tập trung vào khí hậu, 

năng lượng và quản lý nguồn tài nguyên bền vững. Dự án CLIENT 

hỗ trợ thiết lập các quan hệ đối tác quốc tế trong các công nghệ bảo 

vệ khí hậu và môi trường và để kích hoạt sự phát triển của các thị 

trường hàng đầu. 
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ITALIA 
 

Để nền kinh tế phát triển bền vững dựa trên các nguyên tắc 

kinh tế vĩ mô cơ bản hợp lý, từ năm 2011, Chính phủ Italia đã bắt 

đầu quá trình củng cố tài chính và cải cách cơ cấu mạnh mẽ. Đổi 

mới rất quan trọng cho việc thúc đẩy năng lực cạnh tranh và tăng 

trưởng bền vững về dài hạn. Do nhiều chỉ số cho thấy mức độ hoạt 

động KHCNĐM khiêm tốn, Italia đang tập trung tăng cường hoạt 

động này. Năm 2010, GERD chỉ chiếm 1,26% GDP, bằng khoảng 

một nửa mức trung bình của OECD, và tương đương với cường độ 

NC&PT của các nền kinh tế mới nổi. Khu vực doanh nghiệp thực 

hiện chỉ khoảng một nửa GERD, một tỷ lệ đóng góp thấp đối với 

một nền kinh tế tiên tiến. BERD ở mức 0,66% GDP, thấp hơn mức 

trung bình của 

OECD, với 

hoạt độngt đổi 

mới của khu 

vực doanh 

nhiệp khác 

nhau giữa các 

doanh nghiệp 

và các ngành. 

Trong thực tế, một bộ phận các doanh nghiệp đổi mới, bao gồm các 

DNVVN linh hoạt, cùng tồn tại với nhiều doanh nghiệp không đổi 

mới hoạt động ở các mức năng suất thấp. Hơn nữa, nhiều năng lực 

đổi mới và NC&PT tập trung ở các khu vực phía Bắc và Trung 

Italia. Tỷ trọng NC&PT công được ngành công nghiệp tài trợ thấp 

là biểu hiện của mối liên kết yếu kếm giữa công nghiệp với khoa 

học. Vốn mạo hiểm thiếu và tỷ lệ đơn đăng ký sáng chế của các 

doanh nghiệp trẻ thấp. Nói chung, Italia có xu hướng thực hiện tốt 

hơn các chỉ số đổi mới không dựa vào NC&PT (ví dụ, Italia đứng 

đầu trong các thiết kế Cộng đồng). Số người dân hoàn thành giáo 

Chỉ tiêu Giá trị 
Tăng trưởng 
hàng năm,% 
(2005-2010) 

Năng suất lao động, GDP trên giờ 
làm việc tính theo USD, năm 2010 

43,9 -0,1 

Năng suất môi trường, GDP trên một 
đơn vị phát thải CO2 tính theo USD, 
năm 2009 

4,99 +3,6 

GERD, tính theo % GDP, năm 2009 1,26 +2,7 
Tài trợ công trong GERD, tính theo % 
GDP, năm 2010 

0,55 -0,9 
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dục đại học chiếm tỷ lệ rất nhỏ, mặc dù đã có sự gia tăng đáng kể từ 

năm 1999. Tương ứng với GERD của mình, Italia chỉ có một số ít 

nhà nghiên cứu đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, sự tham gia của 

các nhà nghiên cứu của nước này vào mạng lưới quốc tế khá mạnh 

với 41% bài báo khoa học và 13% đơn đăng ký sáng chế theo hiệp 

định PCT được thực hiện thông qua hợp tác quốc tế. Thuê bao 

Internet gần ở mức trung bình và sự sẵn sàng của Chính phủ điện tử 

là tương đối thấp.  

Những thay đổi gần đây về chi tiêu cho KHCNĐM: GERD đạt 

tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 2,7% trong nửa sau của thập 

kỷ trước. Năm 2009, khu vực công nghiệp tài trợ 44% GERD, tài 

trợ từ Chính phủ chiếm 42%, và 9% NC&PT được tài trợ từ nước 

ngoài. Với ngân sách 2,5 tỷ USD (2010-2011), Quỹ Xúc tiến 

nghiên cứu (FAR) đóng góp đáng kể vào việc tăng tài trợ công cho 

các doanh nghiệp, các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu 

công. 

Chiến lược KHCNĐM tổng thể: Kế hoạch Nghiên cứu quốc 

gia (2011-2013) nhằm mục đích thúc đẩy nghiên cứu bằng cách 

tăng cường sự hợp tác của khu vực doanh nghiệp với khu vực nhà 

nước và tài trợ cho quốc tế hóa nghiên cứu. Chương trình Công 

nghiệp 2015 (2006-2015) được xây dựng để hỗ trợ cho các mạng 

lưới doanh nghiệp và các dự án đổi mới của khu vực công nghiệp 

và bao gồm một quỹ tài trợ cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, Chương 

trình Cải cách quốc gia 2011-2012 đòi hỏi các chính sách chung để 

có một tác động nhỏ đến ngân sách quốc gia. Các DNVVN và các 

doanh nghiệp ở miền Nam Italia được đặc biệt chú ý trong các 

chiến lược và các chính sách KHCNĐM. Khung Chiến lược quốc 

gia 2007-2013 bao gồm Chương trình Hành động Nghiên cứu và 

năng lực cạnh tranh quốc gia 2007-2013, được tài trợ bởi Quỹ Phát 

triển khu vực châu Âu (ERDF) và Quỹ Quay vòng quốc gia, có tầm 

quan trọng cao đối với năng lực cạnh tranh và sự gắn kết của khu 

vực. 
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Chính sách quản trị KHCNĐM: Bộ Phát triển kinh tế (MISE) 

chịu trách nhiệm về đổi mới công nghiệp, và Bộ Giáo dục, đại học 

và nghiên cứu (MIUR) chịu trách nhiệm về hệ thống giáo dục quốc 

gia, bao gồm giáo dục đại học và chịu trách nhiệm thúc đẩy nghiên 

cứu ở cấp quốc gia và quốc tế. Cơ quan Đánh giá trường đại học và 

viện nghiên cứu quốc gia (ANVUR) hoạt động dưới sự chỉ đạo của 

MIUR từ năm 2010. 

Nền tảng khoa học: Hệ thống nghiên cứu công, với chi tiêu 

của các trường đại học cho NC&PT (HERD) chiếm  0,36% và của 

Chính phủ (GOVERD) chiếm 0,18%  GDP năm 2010, thực hiện 

phần NC&PT lớn hơn trong tổng chi cho NC&PT quốc gia. Khu 

vực đại học và các tổ chức nghiên cứu công đóng góp vào đổi mới 

theo nhiều cách, nhưng sự hợp tác của họ với các doanh nghiệp 

kinh doanh cần được cải thiện. Để cải thiện hoạt động nghiên cứu 

công, một chương trình cải cách các cơ chế tài trợ và quản lý các 

trường đại học đã được Quốc hội thông qua năm 2010 và đang 

được thực hiện. Việc cải cách các viện nghiên cứu công trực thuộc 

MIUR gần đây cũng được tiến hành. 

Đổi mới và NC&PT của doanh nghiệp: Giống như các nước 

OECD khác, Italia đã có sự dịch chuyển theo hướng tài trợ gián tiếp 

cho NC&PT trong những năm gần đây. Như được nêu trong 

Chương trình Cải cách Quốc gia 2011, trong giai đoạn 2011-2012, 

các ưu đãi thuế được tăng cường cho nghiên cứu được các doanh 

nghiệp ủy quyền cho các trường đại học và các viện nghiên cứu 

công cũng như cho các hợp tác nghiên cứu giữa doanh nghiệp và 

các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu công. 

Đổi mới khu vực công: Kế hoạch Chính phủ điện tử 2012 của 

Bộ Hành chính công đề ra một tập hợp các dự án đổi mới số để hiện 

đại hóa hành chính công, để cho hoạt động hành chính công minh 

bạch và hiệu quả hơn, và để nâng cao chất lượng của các dịch vụ và 

giảm chi phí. Kế hoạch này đưa ra 80 dự án và 27 mục tiêu được 

hoàn thành vào năm 2013. 
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Dòng tri thức và thương mại hóa: Italia đã đưa ra các sáng 

kiến khác nhau nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách giữa giới học 

viện và ngành công nghiệp. Các khu công nghệ cao cũng như các 

phòng thí nghiệm công-tư được thành lập ở các địa điểm khác nhau 

trên khắp đất nước. Quỹ Đổi mới Quốc gia (FNI) do MISE thành 

lập năm 2012 để tài trợ cho các dự án đổi mới dựa trên khai thác 

kiểu dáng công nghiệp và bằng sáng chế. Ngoài ra, các Gói Đổi 

mới được đưa ra năm 2011 hỗ trợ hoạt động đổi mới của các 

DNVVN. Mạng lưới đổi mới công nghiệp và Nền tảng công nghệ 

Quốc gia (RIDITT) được thành lập năm 2010 để bảo đảm sự phổ 

biến công nghệ và đổi mới giữa các hệ thống nghiên cứu và các 

doanh nghiệp. 

Toàn cầu hóa: Chiến lược Quốc tế hóa nghiên cứu của Italia 

(SIRIT 2010-15) tích hợp các ưu tiên nghiên cứu quốc gia vào 

trong các ưu tiên và các chiến lược của quốc tế, đặc biệt là Chiến 

lược 2020 của EU. Italia tham gia tích cực trong các chương trình 

NC&PT của EU, Diễn đàn Chiến lược châu Âu về cơ sở hạ tầng 

nghiên cứu (ESFRI) và các sáng kiến khác của châu Âu như 

EUREKA (cho hợp tác KH&CN quốc tế) và Erasmus (cho lưu 

chuyển sinh viên và các nhà nghiên cứu). 

Nguồn nhân lực: Italia thiếu nguồn nhân lực có kỹ năng cao, 

và hầu hết nguồn nhân lực có trình độ cao đôi khi lại tìm kiếm các 

cơ hội tốt hơn ở nước ngoài. Trong giai đoạn 2011-2013, tiền lương 

và các cơ hội phát triển nghề nghiệp của giới học thuật bị ngừng trệ 

để kiềm chế chi tiêu của khu vực công. Thiếu các cơ hội và các 

triển vọng nghề nghiệp và điều kiện làm việc không hấp dẫn cho 

các nhân tài có thể tiếp tục làm suy yếu nguồn nhân lực của nước 

này. Một đạo luật của Quốc hội được đưa ra gần đây nhằm mục 

đích hỗ trợ việc tuyển dụng các nhà nghiên cứu ở giai đoạn đầu sự 

nghiệp. Kế hoạch Hành động mới cho việc làm của thanh niên 

trong tương lai (Italia 2020) nhằm vào việc sắp xếp lại chương trình 

đào tạo phù hợp hơn với nhu cầu thay đổi của ngành công nghiệp. 
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Các công nghệ mới nổi: Italia đang giải quyết các vấn đề 

nghiên cứu liên ngành khác nhau được coi là quan trọng cho thúc 

đẩy tăng trưởng kinh tế, ví dụ như nghiên cứu về di sản thiên nhiên 

và văn hóa và về các hệ thống phức tạp của các thành phố thông 

minh. 

Đổi mới xanh: Italia đã cải thiện ưu thế công nghệ hiện hữu 

của mình trong các công nghệ liên quan đến môi trường hơn một 

thập kỷ qua và sẽ sớm phát triển chuyên ngành, nếu xu hướng này 

tiếp tục. Chính phủ đưa ra một số sáng kiến để thúc đẩy sản xuất 

năng lượng tái tạo. Sáng kiến Conto Energia nhằm thúc đẩy quang 

điện mặt trời, và Quỹ Kyoto được thiết lập để tài trợ cho các biện 

pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính. Sáng kiến Chứng chỉ xanh 

thúc đẩy sản xuất điện năng từ các nguồn tái tạo và Chứng nhận 

trắng - nhãn hiệu hiệu suất năng lượng (TEE) - khuyến khích các 

biện pháp tiết kiệm năng lượng. Một gói ưu đãi tài chính cho những 

can thiệp vào hiệu quả năng lượng trong các tòa nhà mới và hiện có 

đã được Quốc hội thông qua năm 2011. 
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TÂY BAN NHA 
 

Trong thập kỷ qua, Tây Ban Nha đã có những nỗ lực đáng kể 

để hiện đại hóa và nâng cấp khu vực dịch vụ và chế tạo truyền 

thống của mình (ví dụ như thực phẩm, dệt may, hóa chất, các sản 

phẩm từ kim loại, máy móc thiết bị, thiết bị vận tải, du lịch) và mở 

rộng sang các ngành công nghiệp sử dụng nhiều tri thức hơn. 

BERD chiếm 0,71% GDP trong năm 2010, thấp hơn mức trung 

bình 1,62% (2009) của OECD. Mức tăng của phần này thấp hơn 

mức tăng tổng thể GERD của Tây Ban Nha trong giai đoạn 2005-

2009. Hơn nữa, dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Tây Ban Nha cho 

thấy số lượng các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động NC&PT 

năm 2010 đã giảm 15,6% so với năm 2009, tiếp tục xu hướng từ 

năm 2008. Các so sánh quốc tế về chỉ số đổi mới của doanh nghiệp 

(các doanh 

nghiệp hàng 

đầu, bằng sáng 

chế, nhãn hiệu 

hàng hoá) cho 

thấy một vị thế 

cạnh tranh yếu, 

và các DNVVN 

thực hiện tốt 

hơn các doanh nghiệp lớn về khía cạnh đóng góp cho NC&PT và 

chi tiêu cho đổi mới. Những nỗ lực của Tây Ban Nha đã dẫn đến sự 

gia tăng số lượng các nhà nghiên cứu và sản lượng khoa học, mặc 

dù con số của năm 2010 cho thấy số các xuất bản phẩm khoa học 

của Tây Ban Nha chỉ chiếm 3,6% và số bằng sáng chế  ba vùng của 

Tây Ban Nha chiếm 0,5% tổng số tương ứng của OECD. Tỷ lệ đơn 

đăng ký sáng chế của các trường đại học và các phòng thí nghiệm 

công bằng mức trung bình của OECD. Mặc dù đã tăng được ưu thế 

công nghệ hiệu hữu của mình ở các công nghệ mới nổi, nhưng vị trí 

Chỉ tiêu Giá trị 
Tăng trưởng 
hàng năm,% 
(2005-2010) 

Năng suất lao động, GDP trên giờ 
làm việc tính theo USD, năm 2010 

47,2 +1,6 

Năng suất môi trường, GDP trên một 
đơn vị phát thải CO2 tính theo USD, 
năm 2009 

5,22 +5,9 

GERD, tính theo % GDP, năm 2010 1,39 +5,3 
Tài trợ công trong GERD, tính theo % 
GDP, năm 2009 

0,7 +0,86 
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của Tây Ban Nha về CNTT-TT vẫn còn tương đối yếu. Về nguồn 

nhân lực, hiệu suất của Tây Ban Nha thấp về kiến thức khoa học 

của học sinh15 tuổi, học vị tiến sĩ về khoa học và kỹ thuật và nghề 

nghiệp KH&CN. 

Những thay đổi gần đây trong chi tiêu cho NC&PT: Từ năm 

2005 đến năm 2010, GERD tăng trung bình hàng năm 5,3% từ 

1,12% lên 1,39% GDP. Khu vực công đóng góp phần lớn trong nỗ 

lực này. Tuy nhiên, năm 2010, ngân sách nhà nước dành cho 

NC&PT (GBAORD) giảm từ 10,3 tỷ USD xuống 9,8 tỷ USD tính 

theo giá trị thực tế. Triển vọng tài chính yếu cho năm 2012 có thể 

làm tăng xu hướng này và tỷ lệ ngân sách của chính phủ trong 

BERD (17,1% trong năm 2009) nhiều hơn so với hầu hết các nước 

OECD (trung bình 8,9% năm 2009). 

Chiến lược KHCNĐM tổng thể: Chiến lược Đổi mới nhà nước 

(E2i) giai đoạn 2010-2015 nhằm thay đổi mô hình sản xuất của Tây 

Ban Nha bằng cách thúc đẩy và tạo ra cơ cấu để cải thiện việc sử 

dụng tri thức khoa học và phát triển công nghệ. Luật Khoa học, 

Công nghệ và Đổi mới, có hiệu lực từ tháng 12 năm 2011, thay thế 

cho Luật Khoa học năm 1986 và nhằm mục đích tích hợp các hoạt 

động công nghệ và đổi mới với nghiên cứu khoa học. Khuôn khổ 

quản trị mới được nêu trong Luật KHCNĐM được hỗ trợ bởi Chiến 

lược Khoa học và Công nghệ 2013-2020 của Tây Ban Nha, đang 

được phát triển, và Kế hoạch Nhà nước về nghiên cứu KH&CN đã 

được soạn thảo gần đây. 

Chính sách quản trị KHCNĐM: Luật KHCNĐM tạo ra một 

cơ cấu quản trị và tài trợ cho nghiên cứu mới cho hệ thống 

KHCNĐM của Tây Ban Nha với sự ra đời của Cơ quan Nghiên cứu 

Nhà nước (cơ quan tài trợ) và cải cách toàn diện các viện nghiên 

cứu công. Luật này xác định các cơ chế quản trị mới để đảm bảo sự 

phối hợp của các chính quyền trung ương và địa phương (ví dụ như 

hệ thống thông tin KHCNĐM để chia sẻ thông tin giữa các chính 

quyền trung ương và địa phương). Trung tâm Phát triển công nghệ 
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công nghiệp (CDTI) vẫn chịu trách nhiệm tài trợ cho các hoạt động 

đổi mới và công nghiệp đến gần hơn với thị trường. Ngoài ra, 

Chính phủ mới, được thiết lập tháng 12 năm 2011, thành lập Bộ 

Kinh tế và năng lực cạnh tranh mới đảm nhận thẩm quyền của Bộ 

Khoa học và Đổi mới. 

Nền tảng khoa học: Các nhiệm vụ thách thức nhất đối với Tây 

Ban Nha là nâng cao chất lượng các ấn phẩm khoa học của mình và 

tăng cường sự đóng góp của nghiên cứu cho nền kinh tế và xã hội. 

Chiến lược Đại học 2015 nhằm mục đích tăng sự đóng góp của các 

trường đại học cho các nhu cầu kinh tế và xã hội và nâng cao năng 

lực cạnh tranh của họ. Chiến lược bao gồm một hệ thống đánh giá, 

theo tiêu chuẩn quốc tế, để theo dõi và đo mức độ tiến bộ của các 

trường đại học. 

Đổi mới và NC&PT của doanh nghiệp: Chính phủ tiếp tục cải 

thiện môi trường NC&PT và đổi mới của doanh nghiệp và đã có 

những tăng trưởng đáng kể về số lượng các doanh nghiệp thực hiện 

NC&PT và đổi mới ngay cả khi hiệu suất hiện tại khá yếu kém. 

Khấu trừ thuế doanh nghiệp của Chính phủ cho các hoạt động đổi 

mới gần đây đã được nâng từ 8% lên 12%, và Luật Kinh tế bền 

vững đã nâng giới hạn trên đối với các hoạt động đổi mới và 

NC&PT toàn cầu từ 50% lên 60% tổng thuế. Trung tâm Phát triển 

công nghệ công nghiệp cũng cung cấp các dịch vụ thông tin cho các 

doanh nghiệp quan tâm đến phát triển các dự án NC&PT (ví dụ như 

mạng PIDI). Chiến lược Đổi mới Quốc đặt mục tiêu tăng chi tiêu 

cho NC&PT và đổi mới của doanh nghiệp 8,3 tỷ USD một năm vào 

năm 2015, và số các doanh nghiệp đổi mới là 40.000, và số nhân 

lực trong các doanh nghiệp công nghệ cao và trung bình đạt nửa 

triệu. 

Tinh thần doanh nghiệp: Vốn đầu tư mạo hiểm của Tây Ban 

Nha thấp hơn mức trung bình của OECD, mặc dù nước này đã đưa 

ra các chương trình hỗ trợ cho các giai đoạn mới khởi nghiệp, như 

Chương trình INNVIERTE (422 triệu USD cho giai đoạn 2011-
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2014). Tỷ lệ bằng sáng chế cấp cho các doanh nghiệp trẻ của Tây 

Ban Nha dưới 5 năm tuổi nằm ở mức dưới trung bình. Chương 

trình InnoEmpresa 2007-2013 đặc biệt nhằm vào các DNVVN và 

bao gồm các dự án khu vực và các dự án siêu khu vực, trong đó có 

sự tham gia của DNVVN từ một số khu vực. 

Cơ sở hạ tầng khoa học và CNTT-TT: Tây Ban Nha đã phát 

triển một cơ sở hạ tầng CNTT-TT mạnh mẽ, nhưng các cơ sở mạng 

vẫn còn yếu kém. Tây Ban Nha có cơ cấu KH&CN mở cho toàn bộ 

cộng đồng khoa học, công nghệ và công nghiệp quốc gia và quốc 

tế. Kế hoạch Avanza2 cho giai đoạn 2011-2015 với ngân sách 

khoảng 6 tỷ USD để thúc đẩy CNTT-TT trong lĩnh vực hành chính 

công, y tế, phúc lợi xã hội và giáo dục và để mở rộng mạng lưới 

viễn thông. Các nỗ lực gần đây ở cấp quốc gia bao gồm cải thiện và 

nâng cấp các CNTT-TT hiện có với ngân sách khoảng 160 triệu 

USD cho giai đoạn 2007-1205. 

Nguồn nhân lực: Mặc dù đã có những cải thiện tổng thể trong 

giáo dục và nguồn nhân lực, bao gồm cả việc tăng số lượng tiến sĩ, 

Tây Ban Nha vẫn thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao với các liên 

kết mạnh mẽ với ngành công nghiệp. Luật KHCNĐM mới khuyến 

khích mức độ lưu động nghiên cứu cao hơn giữa các tổ chức công 

và và tư. 

Các công nghệ mới nổi: Tây Ban Nha không chỉ đầu tư vào 

các công nghệ tạo khả năng, đặc biệt là CNTT-TT và công nghệ 

sinh học có vai trò quan trọng đối với các lĩnh vực như khoa học 

sức khỏe và năng lượng, mà còn đầu tư vào các công nghệ liên 

quan đến vũ trụ. Tây Ban Nha có các chương trình mục tiêu và các 

quan hệ đối tác công-tư (ví dụ CIBER, RETICS) cho CNTT-TT và 

công nghệ sinh học và các dự án nghiên cứu xuất sắc trong sinh học 

và y tế. Chương trình GENOMA phát triển và tài trợ cho các sáng 

chế và thành lập các doanh nghiệp spin-off. Dữ liệu về đơn đăng ký 

sáng chế theo hiệp định PCT cho thấy ưu thế công nghệ hiệu hữu 
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trong các công nghệ liên quan đến môi trường, công nghệ sinh học 

và các công nghệ nano. 

Đổi mới xanh: Đổi mới xanh vẫn là một trọng tâm chính, nhất 

là trong các công nghệ năng lượng tái tạo. Để hỗ trợ tăng trưởng 

xanh, Tây Ban Nha đã tạo ra Nền tảng công nghệ môi trường 

(PLANETA) để thúc đẩy hợp tác về công nghệ môi trường của các 

tổ chức nghiên cứu công và tư. 
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ĐAN MẠCH 
 

Đan Mạch là nền kinh tế phát triển cao với vị thế tài chính 

tương đối vững chắc. Tuy nhiên, những năm gần đây, năng suất lao 

động của nước này đã giảm 0,2% từ 2005 đến 2010 và chỉ quay lại 

mức năm 2007 vào năm 2011. Đan Mạch có sự đổi mới mạnh mẽ 

doanh nghiệp, đặc biệt các công nghệ nổi trội và năng lượng tái tạo. 

Chi tiêu doanh nghiệp cho NC&PT giữ ở mức 2,08% GDP và đăng 

ký sáng chế ba vùng xếp ở vị trí đứng đầu nhóm giữa của khu vực 

OECD. Tỷ lệ chi tiêu NC&PT công được khu vực công nghiệp tài 

trợ thấp hơn ngưỡng trung bình của OECD, trong khi tỷ lệ đăng ký 

sáng chế của các trường đại học và viện nghiên cứu lại cao hơn 

mức đó. Trong hợp tác quốc tế về khoa học và đổi mới, mặc dù 

Đan Mạch đứng đầu nhóm nước có thành tích trung bình về đồng 

sở hữu quyền 

tác giả quốc tế 

đối với các 

công bố khoa 

học, nhưng 

đồng đăng ký 

sáng chế quốc 

tế theo PCT lại 

dưới mức trung 

bình của 

OECD. Hạ tầng CNTT-TT phát triển tốt, Đan Mạch xếp thứ 3 về số 

người đăng ký băng thông rộng cố định trên 100 dân trong khu vực 

OECD. Việc làm khoa học và công nghệ chiếm 41% tổng số việc 

làm, nhưng tỷ lên người lớn có trình độ đại học (34%) chỉ nhỉnh 

hơn mức trung bình của OECD. Nguồn cung lực lượng lao động 

lành nghề trong tương lai cần được tăng cường vì thành tích khoa 

học của học sinh độ tuổi 15 hiện còn yếu và tỷ lệ dân có bằng tiến 

Chỉ tiêu Giá trị 
Tăng trưởng 
hàng năm,% 
(2005-2010) 

Năng suất lao động, GDP trên giờ 
làm việc tính theo USD, năm 2010 

51,3 -0,2 

Năng suất môi trường, GDP trên một 
đơn vị phát thải CO2 tính theo USD, 
năm 2009 

4,50 +0,0 

GERD, tính theo % GDP, năm 2010 3,06 +4,4 
Tài trợ công trong GERD, tính theo % 
GDP, năm 2010 

0,85 +4,5 
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sĩ khoa học và kỹ thuật khá thấp. Tuy nhiên, kể từ năm 2006, số 

lượng nghiên cứu sinh tiến sĩ hàng năm đã tăng gấp đôi. 

Những thay đổi gần đây về chi tiêu KHCNĐM: Năm 2010, 

tổng chi tiêu cho NC&PT của Đan Mạch đạt 3,06% GDP, dẫn đầu 

nhóm trung bình của các nước OECD. Từ năm 2005-2010, tổng 

mức chi tiêu này đã tăng 4,4% mỗi năm. Khu vực doanh nghiệp 

được kỳ vọng sẽ tăng chi tiêu cho NC&PT. Chính phủ Đan Mạch 

chủ trương khuyến khích đầu tư của khu vực tư nhân cho nghiên 

cứu công và đổi mới bằng cách tăng lòng tin của khu vực doanh 

nghiệp vào nghiên cứu, phát triển và đổi mới như là các động cơ 

tăng trưởng kinh tế trong tương lai. 

Chiến lược KHCNĐM tổng thể: Chương trình "Đan Mạch Sát 

cánh bên nhau” (tháng 10/2011) được xem là tuyên bố về tầm nhìn 

của Chính phủ đương thời. Quốc gia này nhấn mạnh đến đầu tư cho 

nghiên cứu và giáo dục. Chiến lược đổi mới quốc gia được công bố 

năm 2012, đặt ra các vấn đề ưu tiên sau: xác định những thế mạnh 

của nghiên cứu công và đổi mới doanh nghiệp là nền tảng để xây 

dựng các mối quan hệ công - tư mới; nhấn mạnh hơn nữa đến giáo 

dục bậc cao; và quốc tế hóa mạnh mẽ hệ thống KHCNĐM của đất 

nước. 

Chính sách quản trị KHCNĐM: Khi Chính phủ đương nhiệm 

nhậm chức năm 2011, họ đã tiến hành một số thay đổi về quản lý 

KHCNĐM. Để tăng cường vai trò trung tâm của giáo dục bậc cao 

trong đổi mới, Bộ KHCNĐM đảm nhận toàn bộ trách nhiệm giáo 

dục bậc cao và tên của Bộ đã đổi thành Bộ khoa học, đổi mới và 

giáo dục bậc cao. Ngoài ra, Bộ thương mại và Tăng trưởng đã thay 

thế Bộ kinh tế và Thương vụ. Trong 5 năm qua, Đan Mạch đặt 

trọng tâm vào đánh giá tác động của các công cụ chính sách đổi 

mới. Năm 2011, sách hướng dẫn đánh giá đặt ra các yêu cầu tối 

thiểu cho những phương pháp thu thập và đánh giá dữ liệu. 
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Nền tảng khoa học: Trong 5 năm qua, Đan Mạch có nền tảng 

khoa học vững chắc do các trường đại học chi phối. Năm 2005, chi 

tiêu công cho NC&PT đạt  0,96% GDP, đưa quốc gia này lọt vào 

nhóm 5 nước dẫn đầu OECD. Các nhà khoa học Đan Mạch đăng tải 

khá nhiều bài viết trên các tạp chí khoa học quốc tế hàng đầu. Kinh 

phí của trường đại học được cân bằng giữa việc phân bổ truyền 

thống tài trợ trọn gói cho tổ chức và cơ chế phân bố dựa vào hoạt 

động, được sửa đổi thông qua sử dụng tăng dần các chỉ số đo lường 

thư mục. 

NC&PT và đổi mới trong doanh nghiệp: Các kế hoạch hiện 

hành đã nhận được sự bổ sung tài trợ công để thúc đẩy NC&PT và 

đổi mới trong khu vực doanh nghiệp. Quỹ đổi mới doanh nghiệp 

với ngân sách 97 triệu USD giai đoạn 2010-2012, hỗ trợ đổi mới và 

phát triển thị trường trong những lĩnh vực công nghệ xanh và phúc 

lợi xã hội. Báo cáo “Tăng cường đổi mới trong doanh nghiệp” công 

bố tháng 8/2010, đã xác định những rào cản trong đổi mới doanh 

nghiệp và khuyến nghị các giải pháp, gồm có giảm gánh nặng hành 

chính. 

Tinh thần doanh nghiệp: Các công ty sáng chế trẻ ở Đan 

Mạch có tỷ lệ trên GDP cao nhất trong số các nước OECD. Chính 

phủ nước này đã triển khai các sáng kiến cải thiện môi trường kinh 

doanh: Chương trình Vốn Tăng trưởng Đan Mạch trị giá 1,3 tỷ 

USD nhằm củng cố thị trường vốn góp và vốn mạo hiểm; Kế hoạch 

bảo lãnh vay của Vækstfonden được nâng lên 570 triệu USD. 

Chính phủ còn triển khai chiến lược giáo dục tinh thần kinh doanh. 

Đổi mới khu vực công: Chương trình “Tăng cường đổi mới 

trong doanh nghiệp” còn nhấn mạnh tầm quan trọng của đổi mới 

khu vực tư nhân đối với đổi mới trong các dịch vụ công. Để đơn 

giản hóa hơn nữa các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, nhiều 

dịch vụ công cần được số hóa. Tháng 5/2011, kế hoạch mua sắm 

công mới được công bố để nâng cao hiệu quả và chất lượng mua 
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sắm công với mục tiêu khuyến khích đổi mới trong khu vực tư 

nhân. 

Hạ tầng khoa học và CNTT-TT: Trong xu hướng chung của 

các nước EU đặt trọng tâm lớn hơn vào phát triển các cơ cấu nghiên 

cứu, Lộ trình Hạ tầng Nghiên cứu của Đan Mạch đã được công bố 

tháng 9/2011, bao gồm 19 đề xuất cho các dự án và sáng kiến ưu 

tiên cao.  

Các chính sách cụm và vùng: Năm 2010, Nền tảng Chiến lược 

cho Nghiên cứu và Đổi mới được xây dựng như một mô hình hợp 

tác mới giữa nghiên cứu công và ngành công nghiệp, thông  qua đó 

các cá nhân có thể tham gia tích cực hơn vào quá trình lập kế hoạch 

và thực hiện các nghiên cứu và đổi mới công. 

Dòng tri thức và thương mại hóa: Chương trình cải cách quốc 

gia 2011 khuyến nghị đẩy nhanh thương mại hóa các kết quả 

nghiên cứu. Ngoài việc thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, Chính phủ 

còn khuyến khích sử dụng và thương mại các quyền sở hữu trí tuệ. 

Toàn cầu hóa: Chính phủ đương nhiệm Đan Mạch nhấn mạnh 

đến việc quốc tế hóa các hệ thống KHCNĐM quốc gia. Hệ thống 

ưu tiên cho tính cơ động lớn hơn của các sinh viên Đan Mạch, ưu 

tiên thu hút và giữ lại các khoản đầu tư nước ngoài và tài năng quốc 

tế. Như một phần của mục tiêu gia tăng xuất khẩu, đặc biệt đến các 

nước BRIICS, kế hoạch ưu đãi cho vay xuất khẩu sẽ được tăng lên 

tới 4,5 tỷ USD. 

Nguồn nhân lực: Giáo dục là trọng tâm của chính phủ để giải 

quyết tình trạng giảm năng suất lao động. Các mục tiêu định lượng 

được đặt ra để tăng tỷ lệ lao động trẻ đạt trình độ đại học. Quỹ toàn 

cầu hóa đã phân bổ khoảng 1,9 tỷ USD giai đoạn 2007-2012 để 

tăng cường giáo dục trên trung học, đại học, cũng như họat động 

học tập của người trưởng thành và học suốt đời thông qua nhiều 

sáng kiến như chương trình tài năng, nâng cao chất lượng, giáo dục 

và đào tạo nghề, cũng như hạ tầng nghiên cứu. 
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Các công nghệ nổi trội: Đan Mạch là nước đi đầu trong 

OECD về ưu thế công nghệ hiện hữu trong các công nghệ sinh học 

và nano, cũng như công nghệ môi trường. Tuyên bố “Đan Mạch Sát 

cánh bên nhau” đưa ra tầm nhìn về việc chuyển đổi hướng tới nền 

kinh tế xanh, bằng cách phát triển những công nghệ môi trường và 

năng lượng mới cũng như công nghệ sinh học. 

Đối mới xanh: Thỏa ước chính trị chung về năng lượng được 

công bố năm 2012, bao gồm mục tiêu về một nền kinh tế không 

thải các bon vào năm 2050, được theo đuổi bằng cách tiếp tục đầu 

tư ở mức cao cho các NC&PT liên quan. Khung chính sách khí hậu 

và năng lượng đến năm 2020 cũng được thông qua.  
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PHẦN LAN 
 

Hai thập kỷ qua, hệ thống KHCNĐM của Phần Lan luôn xếp 

thứ hạng cao trong các so sánh quốc tế. Nền kinh tế nước này mở 

cửa và các doanh nghiệp trong nước có quan hệ quốc tế phát triển 

tốt, mặc dù hệ thống nghiên cứu phần lớn là trong nước. Với 2,7% 

GDP năm 2010, chi tiêu của doanh nghiệp cho NC&PT cao hơn 

mức trung bình của OECD. Phần Lan có ưu thế công nghệ hiện hữu 

mạnh và vững chắc trong CNTT-TT và đã tăng ưu thế của quốc gia 

về các công nghệ nổi trội và công nghệ môi trường trong thập kỷ 

qua, dù vẫn chưa bằng mức trung bình của OECD. Giữa ngành 

công nghiệp và khoa học có mối liên kết chặt chẽ và nhiều nghiên 

cứu công được khu vực công nghiệp tài trợ. Hợp tác quốc tế về 

khoa học và 

đổi mới mang 

tính hòa trộn: 

hoạt động 

nghiên cứu hợp 

tác quốc tế tạo 

ra 50% số bài 

báo khoa học, 

cao hơn một 

chút so với mức trung bình của OECD, nhưng chỉ có 19% sáng chế 

theo PCT, thấp hơn mức trung bình của OECD. Tỷ lệ các trường 

đại học và viện nghiên cứu công đăng ký sáng chế thấp hơn mức 

trung bình của OECD. Các chỉ số nhân lực đáng khích lệ với 38% 

người lớn có trình độ đại học và 37% lao động làm công việc 

KH&CN.  

Phần Lan dẫn đầu OECD với 23 nhà nghiên cứu trên 1.000 

lao động và xếp đầu bảng về điểm số của PISA cho khu vực OECD 

về khoa học cho lứa tuổi 15. Hạ tầng CNTT-TT rất phát triển với 

Chỉ tiêu Giá trị 
Tăng trưởng 
hàng năm,% 
(2005-2010) 

Năng suất lao động, GDP trên giờ 
làm việc tính theo USD, năm 2010 

47,9 +1,1 

Năng suất môi trường, GDP trên một 
đơn vị phát thải CO2 tính theo USD, 
năm 2009 

3,46 +0,7 

GERD, tính theo % GDP, năm 2010 3,88 +3,2 
Tài trợ công trong GERD, tính theo % 
GDP, năm 2010 

1,0 +3,2 
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29 thuê bao băng thông rộng cố định và 79 thuê bao không dây trên 

100 dân. Mức độ sẵn sàng của chính phủ điện tử vượt trên trung 

bình của OECD, bằng Canađa và Thụy Điển. 

Những thay đổi gần đây trong chi tiêu KHCNĐM: Tổng chi 

tiêu của doanh nghiệp cho NC&PT đạt 3,88% GDP năm 2010, cao 

thứ hai trong khu vực OECD. Từ năm 2005-2010, mức chi tiêu này 

tăng đều đặn 3,2%/năm và dự kiến sẽ đạt 4% GDP vào năm 2015. 

Ngân sách của Chính phủ cho NC&PT giảm vào năm 2012 và  

NC&PT công đặt mục tiêu đạt 1% GDP. Năm 2010, khu vực công 

nghiệp cấp 66% tổng chi quốc gia cho NC&PT, ngân sách chính 

phủ chiếm 26%, còn 7% kinh phí NC&PT là từ nguồn nước ngoài. 

Do cường độ NC&PT cao, nên gói kích thích của Phần Lan năm 

2009 chỉ thúc đẩy chi tiêu KHCNĐM ở mức vừa phải với kinh phí 

bổ sung là 159 triệu USD. 

Chiến lược KHCNĐM tổng thể: Hệ thống đổi mới của Phần 

Lan hiện đang trải qua đợt cải cách mới và định hình lại trọng tâm 

của chiến lược quốc gia. Chiến lược này được đánh giá lần cuối vào 

năm 2009. Các khuyến nghị bao gồm đơn giản hóa hệ thống phức 

tạp và chồng chéo, xem xét lại các tổ chức và chương trình, cũng 

như giảm số lượng các tổ chức và trường đại học liên quan đến 

NC&PT. Kế hoạch hành động theo nhu cầu và người sử dụng 2010-

2013 hàm ý chuyển hướng khỏi hệ thống dựa  trên nguồn cung. Các 

lĩnh vực cần giải quyết, bao gồm tập trung NC&PT cũng như đổi 

mới trong một số lĩnh vực, quốc tế hóa nghiên cứu ở mức thấp và 

phân khúc giáo dục, nghiên cứu và đổi mới. Phần Lan đặt mục tiêu 

trở thành một trong những hệ thống KHCNĐM tốt nhất thế giới 

vào năm 2015. 

Chính sách quản trị KHCNĐM: Bộ Việc làm và Kinh tế được 

tổ chức lại vào tháng 9/2011 và chịu trách nhiệm lập kế hoạch 

chính sách đổi mới và dự thảo ngân sách. Bộ Giáo dục và Văn hóa 

phụ trách các vấn đề liên quan đến chính sách giáo dục đại học và 



 

116 

 

khoa học. Hội đồng nghiên cứu và đổi mới là cơ quan tư vấn chính 

về khoa học, công nghệ và đổi mới. Cả 2 bộ và Hội đồng nghiên 

cứu và đổi mới cùng nhau dự thảo Kế hoạch Hành động chính sách 

khoa học và đổi mới vào đầu năm 2013. Kế hoạch mới này là một 

nội dung thẩm định của Chính phủ vào giữa năm. Chương trình 

2011-2015 của Chính phủ đã đưa ra các hướng dẫn thúc đẩy đổi 

mới trong môi trường kinh tế hiện nay. Văn kiện chính sách quan 

trọng nhất là các Hướng dẫn chính sách nghiên cứu và đổi mới 

2011-2015. Nhóm công tác mới của Chính phủ về hợp tác nghiên 

cứu, dự báo và đánh giá đã bắt đầu hoạt động năm 2011. Một số 

đánh giá về các chương trình và dự án đang được thực hiện và sẽ 

được báo cáo vào năm 2012-2013. Hội đồng nghiên cứu và đổi mới 

tiến hành cải cách các viện nghiên cứu công bắt đầu vào năm 2011. 

Nền tảng khoa học: Phần Lan có nền tảng khoa học vững 

vàng, chi tiêu lớn cho NC&PT của khu vực công, các trường đại 

học xếp hạng cao và tỷ lệ tương đối cao các công bố khoa học tính 

theo GDP.  

NC&PT và đổi mới trong doanh nghiệp: Cơ quan Tài trợ 

Công nghệ và Đổi mới Phần Lan (Tekes) đã chuyển hướng từ tập 

trung cấp kinh phí cho các dự án NC&PT công nghiệp và công 

nghệ sang các công ty dịch vụ, đổi mới phi kỹ thuật và các 

DNVVN Một kế hoạch mới ưu đãi thuế cho NC&PT đã được quyết 

định đưa ra năm 2013, hướng vào các công ty và tổ chức vốn mạo 

hiểm tư nhân. Nguyên tắc định hướng mới của Cơ quan Tài trợ 

Công nghệ và Đổi mới là khu vực tư nhân chiếm không dưới 2/3 

tổng chi NC&PT quốc gia. 

Tinh thần doanh nghiệp: Phần Lan có văn hóa kinh doanh 

đang tăng trưởng, ngành công nghiệp đầu tư mạo hiểm lớn mạnh và 

số lượng lớn các công ty trẻ đăng ký sáng chế. Sự chuyển dịch 

chính sách hướng vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ thúc đẩy 

việc nới lỏng chỉ số doanh nghiệp. Tổ chức Enterprise Phần Lan là 
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cơ quan tư vấn cho các DNVVN. Chương trình Vigo Accelerator 

đã tăng vốn khoảng 80 triệu USD cho các công ty khởi nghiệp triển 

vọng về công nghệ sạch, CNTT-TT, di động và khoa học sự sống. 

Đổi mới khu vực công: Để tối ưu hóa các dịch vụ công, Sáng 

kiến thành phố kiểu mẫu tiên phong tập trung vào nhóm 10 thành 

phố mới. Quản lý đổi mới là nỗ lực chung của các bộ để tăng cường 

sự điều phối chính sách. Năm 2011, Phần Lan nhìn chung đã cung 

cấp miễn phí dữ liệu, tư liệu và thông tin của khu vực công. 

Hạ tầng khoa học và CNTT-TT: CNTT-TT được ưu tiên cao ở 

Phần Lan. Thư viện số quốc gia, Trung tâm khoa học công nghệ 

thông tin, cơ quan Lưu trữ dữ liệu khoa học xã hội Phần Lan và 

Apps4 Phần Lan là các chương trình quản lý thông tin số hóa. Cơ 

quan Tài trợ Công nghệ và Đổi mới hỗ trợ một loạt chương trình 

nhằm vào công nghệ như các giải pháp di động giá trị gia tăng, một 

dự án công nghệ không dây và công nghệ Ubicom. 

Toàn cầu hóa: Để hướng tới quan hệ hợp tác nghiên cứu quốc 

tế ở mức vừa phải, Phần Lan đã thông qua Chiến lược quốc tế hóa 

giáo dục, nghiên cứu và đổi mới (2010-2015). Công ty tài chính của 

nhà nước, có tên gọi là Finnvera, cấp các khoản vay và bảo lãnh 

cho các công ty xuất khẩu, trong khi Groove (2010-2014) với 173 

triệu USD từ Cơ quan Tài trợ Công nghệ và Đổi mới Phần Lan, 

giúp các DNVVN mở rộng trên toàn cầu. Các doanh nghiệp quốc tế 

có hoạt động NC&PT ở Phần Lan cũng có thể được nhận kinh phí 

từ Cơ quan Tài trợ Công nghệ và Đổi mới Phần Lan. 

Nguồn nhân lực: Các cải cách giáo dục được thực hiện gần 

đây để đảm bảo hệ thống giáo dục và thị trường lao động cạnh 

tranh hoạt động hiệu quả. Đạo luật trường Đại học đã thay đổi hiện 

trạng các trường đại học, làm tăng quyền tự chủ của các trường đại 

học và đã sáp nhập một số trường đại học và cơ sở giáo dục bậc cao 

thành Đại học miền Đông Phần Lan, Đại học Turku và Đại học 

Aalto. Chương trình giáo sư ưu tú là một chương trình chung của 
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Cơ quan Tài trợ Công nghệ và Đổi mới Phần Lan và Viện Hàn lâm 

Phần lan để thu hút các nhà nghiên cứu quốc tế hàng đầu. Trung 

tâm LUMA đẩy mạnh các nghiên cứu khoa học và toán học. Là một 

phần của Chiến lược châu Âu 2020, Phần Lan cố gắng tăng tỷ lệ lao 

động đạt trình độ đại học lên 42%. Các chương trình đào tạo tiến sĩ 

tập trung vào phát triển sự nghiệp nghiên cứu. 

Lĩnh vực công nghệ nổi trội: Cơ quan Tài trợ Công nghệ và 

Đổi mới Phần Lan khuyến khích đổi mới trong một số lĩnh vực 

công nghệ nổi trội: khu vực dịch vụ, dược phẩm, tàu thuyền, du 

lịch, thực phẩm và nước, công nghệ sinh học, CNTT-TT và số hóa, 

an toàn và an ninh. Cơ quan này cấp kinh phí  cho các cơ sở hạ tầng 

để hỗ trợ sử dụng xe ô-tô điện. 

Đổi mới xanh: Đầu tư NC&PT công nghệ năng lượng đã được 

đẩy mạnh từ giữa những năm 2000 và tăng lên đến 324 triệu USD 

năm 2010. Chương trình chiến lược của Chính phủ được triển khai 

năm 2012 nhằm thúc đẩy tăng trường, hoạt động kinh doanh, đổi 

mới và quốc tế hóa khu vực doanh nghiệp môi trường. Cơ quan Tài 

trợ Công nghệ và Đổi mới Phần Lan mới đây đã công bố một 

chương trình mới, có tên gọi là Hướng tới Tăng trưởng bền vững và 

nền kinh tế xanh. Trung tâm Chương trình Chuyên gia gồm có các 

cụm công nghệ sạch, năng lượng và lâm nghiệp. Bốn trung tâm sẽ 

chuyên tập trung vào nghiên cứu tăng trưởng xanh. Dự án ICOS 

quan trắc các khí nhà kính và Chương trình pin nhiên liệu 2007-

2013 với ngân sách 185 triệu USD để phát triển các giải pháp năng 

lượng thay thế. Viện Môi trường Phần Lan, Trung tâm nghiên cứu 

kỹ thuật VTT và Công xooctium của một số viện nghiên cứu công 

thực hiện nghiên cứu môi trường. 
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NA UY 
 

Na Uy là một trong những nước có thu nhập bình quân cao 

nhất thế giới, một phần nhờ có tài nguyên thiên nhiên dồi dào và 

được quản lý chặt chẽ (đặc biệt là các hydrocacbon), phần khác là 

nền kinh tế năng suất cao, gồm cả các dịch vụ kinh doanh. Tổng 

quan chính sách đổi mới của OECD đã nêu rõ, về hiệu quả hoạt 

động, Na Uy có hoạt động đổi mới cao hơn so với mong đợi từ tổng 

chi quốc gia cho NC&PT khá khiêm tốn của nước này (1,69% GDP 

năm 2010) cho thấy. Chi tiêu của doanh nghiệp cho NC&PT 

(0,87%) thấp hơn mức trung bình của OECD, nhưng các chỉ số về 

doanh nghiệp, nhất là vốn mạo hiểm, vượt quá tiêu chuẩn này. Các 

chỉ số liên quan đến nền tảng khoa học gần bằng hoặc cao hơn một 

chút so với mức 

trung bình 

OECD. Ưu thế 

công nghệ của 

Na Uy trong 

các công nghệ 

môi trường là 

rất lớn và tăng 

đáng kể trong 

thập kỷ qua. Các công nghệ sinh học và công nghệ nano cũng như 

công nghệ thông tin và truyền thông, ít được quan tâm hơn dù có 

những cải tiến nhất định. 

Hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông rất vững chắc và 

xếp vị trí gần đầu OECD. Các khía cạnh thương mại nhất là đăng 

ký cấp sáng chế của các trường đại học và phòng thí nghiệm công 

còn khiêm tốn.  

Những thay đổi gần đây về chi tiêu KHCNĐM: Chi tiêu 

NC&PT đã tăng lên 4,7 tỷ USD năm 2010. Từ 2005-2010, tổng chi 

Chỉ tiêu Giá trị 
Tăng trưởng 
hàng năm,% 
(2005-2010) 

Năng suất lao động, GDP trên giờ 
làm việc tính theo USD, năm 2010 

75,3 -1,0 

Năng suất môi trường, GDP trên một 
đơn vị phát thải CO2 tính theo USD, 
năm 2009 

7,14 +0,0 

GERD, tính theo % GDP, năm 2010 1,69 +3,9 
Tài trợ công trong GERD, tính theo % 
GDP, năm 2009 

0,84 +6,8 
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tiêu cho NC&PT tăng mỗi năm 3,9% và kinh phí công cho NC&PT 

ở mức 6,8%, là những các dấu hiệu về khả năng phục hồi của nền 

kinh tế và cam kết của Chính phủ về khoa học, công nghệ và đổi 

mới. Năm 2009, khu vực công nghiệp đã chiếm 44% tổng chi cho 

NC&PT, ngân sách chính phủ là 47% và 8% từ nguồn nước ngoài.  

Chiến lược KHCNĐM tổng thể: Sách trắng về Chính sách Đổi 

mới: Một Na Uy đổi mới và bền vững nhằm tăng cường đổi mới 

thông qua con người sáng tạo và hoạt động kinh doanh. Sách trắng 

về nghiên cứu (2009-2013) xác định 9 mục tiêu chính sách ưu tiên. 

Các chiến lược tăng trưởng xanh và công nghệ sinh học được đưa 

ra năm 2011; các chiến lược công nghệ nano và công nghệ thông 

tin, truyền thông hoàn thiện năm 2012. Chiến lược Ocean 21 bắt 

đầu năm 2011 như sự kế tiếp mở rộng “các chiến lược-21” trước 

đây. Hội đồng nghiên cứu Na Uy còn phát triển các chiến lược 

nghiên cứu, vừa theo chủ đề lại vừa bao quát các vấn đề như quốc 

tế hóa và đổi mới. 

Chính sách quản trị KHCNĐMi: Các bộ của Na Uy đều có 

trách nhiệm cấp kinh phí NC&PT trong lĩnh vực của họ. Các ưu 

tiên quốc gia cho nghiên cứu và đổi mới được đề ra ở cấp Chính 

phủ. Là hội đồng nghiên cứu duy nhất tại quốc gia này, Hội đồng 

nghiên cứu Na Uy có vai trò quan trọng trong xây dựng và triển 

khai chính sách nghiên cứu và đổi mới và đảm bảo sự điều phối các 

vấn đề liên quan đến nghiên cứu từ nghiên cứu cơ bản đến đổi mới. 

Hội đồng nghiên cứu quốc gia được tổ chức lại từ ngày 1/1/2011. 

Cơ quan Đổi mới Na Uy cấp kinh phí cho đổi mới doanh nghiệp và 

phát triển vùng. Hiện nay, cơ quan này thuộc quyền sở hữu của Bộ 

thương mại và công nghiệp (51%) và chính quyền hạt (49% trên cơ 

sở bình đẳng). Công ty phát triển công nghiệp Na Uy cung cấp các 

dịch vụ thông tin và hạ tầng thực tế cho đổi mới; công ty này sở 

hữu một phần các công viên khoa học và nghiên cứu. Hội đồng 

thiết kế Na Uy khuyến khích sử dụng thiết kế làm công cụ đổi mới 
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chiến lược. Cơ quan Đổi mới Na Uy và Công ty phát triển công 

nghiệp Na Uy đã được đánh giá toàn diện vào năm 2010. Đánh giá 

về Hội đồng nghiên cứu Na Uy cũng đang được thực hiện. 

Nền tảng khoa học: Khu vực công là khu vực thực hiện 

nghiên cứu quan trọng ở Na Uy. Chi tiêu cho NC&PT của khu vực 

đại học bằng 0,55% GDP và Chính phủ chi cho NC&PT ở mức 

0,28% GDP. Từ năm 2012, Chính phủ quyết định dừng hoạt động 

của Quỹ nghiên cứu do những biến động tỷ lệ lãi suất làm giảm 

việc cấp vốn ổn định. Quỹ này được thay thế bằng cơ chế cấp vốn 

thường xuyên thông qua ngân sách quốc gia. Thành tích và các cơ 

chế phân bổ dựa vào chỉ số được sử dụng trong tất cả các nhánh của 

hệ thông nghiên cứu công, bao gồm các cơ sở đại học, được phân 

bổ 30% ngân sách, các viện nghiên cứu và các doanh nghiệp y tế. 

NC&PT và đổi mới trong doanh nghiệp: Một tỷ lệ tương đối 

lớn chi doanh nghiệp cho NC&PT ở nước này là từ các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. Kế hoạch khấu trừ thuế Skattefunn là kế hoạch 

lớn duy nhất hỗ trợ NC&PT doanh nghiệp với chi tiêu thuế ước tính 

là 135 triệu USD năm 2012. Chương trình trợ cấp NC&PT doanh 

nghiệp là san chơi nghiên cứu mở, trong đó các công ty cạnh tranh 

về chất lượng dự án mà không có những hạn chế về chủ đề. Các 

chương trình công nghệ cụ thể và định hướng ngành cũng được 

triển khai. Tầm quan trọng đặc biệt dành cho thiết kế. Na Uy có 

một số thay đổi từ hỗ trợ gián tiếp sang trực tiếp cho nghiên cứu, 

phát triển và đổi mới doanh nghiệp. 

Tinh thần doanh nghiệp: Na Uy có một vài chương trình cụ 

thể về vốn khởi nghiệp: Argentum, chiến lược đầu tư quỹ của quỹ 

(fund of fund) đầu tư vào vốn mạo hiểm và quỹ cổ phần tư nhân từ 

khởi nghiệp đến thu mua toàn bộ. Công ty đầu tư 

InveKHCNĐMnor AS đầu tư cổ phần trực tiếp vào các công ty 

trong giai đoạn khởi đầu và kinh doanh sau này. Đối với quỹ vốn 



 

122 

 

khởi đầu, vốn của nhà nước được cung cấp dưới dạng các khoản 

vay với yếu tố giảm nhẹ rủi ro. 

Các chính sách cụm và vùng: Nghiên cứu, phát triển và đổi 

mới vùng được thúc đẩy trong các cụm thông qua các chương trình 

VRI và ARENA cũng như trong các trung tâm chuyên gia và được 

cấp kinh phí từ các quỹ vùng dành riêng cho NC&PT. 

Dòng tri thức và thương mại hóa: Một số công cụ thúc đẩy 

dòng tri thức, gồm có các trung tâm xuất sắc, trung tâm đổi mới 

dựa vào nghiên cứu và các trung tâm nghiên cứu năng lượng thân 

thiện môi trường. Ngoài ra, các Chương trình hợp đồng NC&PT 

ngành công nghiệp và khu vực công khuyến khích hợp tác phát 

triển nghiên cứu. Chương trình FORNY 2020 và các cơ quan 

chuyển giao thông nghệ đẩy mạnh họat động thương mại hóa.  

Toàn cầu hóa: Quốc tế hóa là ưu tiên tổng thể của chính sách 

nghiên cứu và đổi mới của Chính phủ. Năm 2010, Hội đồng nghiên 

cứu Na Uy đã thông qua chiến lược quốc tế hóa mới theo đó, toàn 

bộ các họat động của Hội đồng phải bao gồm các mục tiêu và kế 

hoạch rõ ràng  về hợp tác quốc tế. Về cấp kinh phí, có sự chuyển 

dịch từ các công cụ dành riêng cho quốc tế hóa sang phạm vi quốc 

tế hóa được bao hàm trong tất cả các hoạt động. 

Nguồn nhân lực: Na Uy có tỷ lệ cao dân số có trình độ bậc đại 

học và việc làm khoa học và công nghệ trong tổng số lao động. Kế 

hoạch hành động về doanh nghiệp trong giáo dục năm 2009-2014 

nhằm tăng cường các kỹ năng cá nhân, quan điểm, tính sáng tạo và 

tư duy đổi mới của sinh viên. Chương trình Khoa học cho Chiến 

lược tương lai 2010-2014 khuyến khích môn toán, khoa học và 

công nghệ. Định hướng và thông tin nghề nghiệp được thúc đẩy 

thông qua hợp tác vùng và các trung tâm nghề nghiệp. 

Các công nghệ nổi trội: Tăng trưởng xanh và các vấn đề môi 

trường tiếp tục phát triển như là các lĩnh vực chủ chốt trong khoa 
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học, công nghệ và đổi mới, song song với các lĩnh vực công nghệ 

ưu tiên như công nghệ sinh học, nano và công nghệ thông tin và 

truyền thông. 

Đổi mới xanh: Chiến lược Tăng trưởng Xanh khuyến khích 

công nghệ xanh bằng một chương trình 52 triệu USD (2011-2013), 

bao gồm các cơ sở sản xuất năng lượng gió ngoài khơi và các mô 

hình giao thông xanh. Các trung tâm nghiên cứu năng lượng thân 

thiện môi trường đã được thành lập sau khi đã có một trung tâm 

mới nghiên cứu khí hậu. 
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THỤY ĐIỂN 
 

Sau suy thoái năm 2008-2009, nền kinh tế vĩ mô của Thụy 

Điển đã phát triển nhanh hơn nhiều so với toàn bộ khu vực OECD. 

Các công ty lớn của quốc gia này đã quốc tế hóa mạnh mẽ và tiến 

hành ngày càng nhiều hoạt động trong đó có NC&PT ở nước ngoài. 

Chi tiêu doanh nghiệp cho NC&PT vẫn ở mức cao, dù đã giảm nhẹ 

trong những năm gần đây, đạt 2,34% GDP. Tỷ lệ nghiên cứu công 

được tài trợ từ khu vực công nghiệp, gần bằng mức trung bình của 

OECD. Đăng ký sáng chế của các trường đại học và viện nghiên 

cứu công chiếm tỷ lệ thấp là do chính sách “đặc quyền của giáo sư” 

cho phép các nhà nghiên cứu đứng tên đăng ký sáng chế (thay vì 

các cơ sở nghiên cứu) cho các phát minh của họ. Các chỉ số hợp tác 

quốc tế đưa ra một bức tranh hỗn hợp: số bài báo khoa học đồng tác 

giả quốc tế có 

tỷ lệ cao tới 

55%, trong khi 

tỷ lệ đăng ký 

sáng chế PCT 

có hợp tác quốc 

tế chỉ đạt dưới 

mức trung bình 

19% của 

OECD. Điều này một phần phản ánh cấu trúc công nghiệp của các 

công ty lớn ở Thụy Điển, có khả năng duy trì phát triển công nghệ 

trong nội bộ công ty. Về các chỉ số nhân lực, Thụy Điển đạt tỷ lệ 

người có trình độ bậc đại học là 34% và điểm PISA ở mức trung 

bình về môn khoa học cho lứa tuổi 15. Quốc gia này có ưu thế công 

nghệ lớn trong ngành CNTT-TT, nhưng lại rất yếu về công nghệ 

sinh học và công nghệ nano. Hạ tầng CNTT-TT vững chắc với các 

chỉ số lần lượt 32 và 94 thuê bao các mạng băng thông rộng và 

Chỉ tiêu Giá trị 
Tăng trưởng 
hàng năm,% 
(2005-2009) 

Năng suất lao động, GDP trên giờ 
làm việc tính theo USD, năm 2010 

49,9 +0,4 

Năng suất môi trường, GDP trên một 
đơn vị phát thải CO2 tính theo USD, 
năm 2009 

8,27 +4,7 

GERD, tính theo % GDP, năm 2010 3,40 +0,6 
Tài trợ công trong GERD, tính theo % 
GDP, năm 2009 

1,01 +3,6 
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mạng không dây trên 100 dân. Chỉ số sẵn sàng cho chính phủ điện 

tử của Thụy Điểm cao hơn mức trung bình của OECD. 

Những thay đổi gần đây trong chi tiêu KHCNĐM: Chi tiêu 

NC&PT của Thụy Điển tăng lên khoảng 12,5 tỷ USD năm 2010, tỷ 

lệ tổng chi NC&PT trên GDP đạt 3,4%. Năm 2009, khu vực công 

nghiệp cấp 59% tổng chi NC&PT, trong khi Chính phủ cấp 27% và 

10% là từ nguồn nước ngoài. Kinh phí từ nước ngoài đã tăng đáng 

kể trong thập kỷ qua vì hệ thống NC&PT của nước này được quốc 

tế hóa ngày càng cao. 

Chiến lược KHCNĐM tổng thể: Dự luật nghiên cứu và đổi 

mới đặt ra chương trình khung và kinh phí giai đoạn 2009-2012. 

Dự luật đã tăng đáng kể kinh phí của Chính phủ cho NC&PT, đồng 

thời đưa ra cách tiếp cận chọn lọc hơn dựa vào chất lượng. Dự luật 

xác định 24 lĩnh vực chiến lược (với những phân bổ ngân sách cụ 

thể) theo 4 chủ đề. Bộ Giáo dục và Nghiên cứu hiện đang xây dựng 

kế hoạch cho Dự luật nghiên cứu và đổi mới tiếp theo từ 2013-

2016. Đồng thời, Bộ Doanh nghiệp, Năng lượng và Truyền thông 

đang soạn thảo Chiến lược đổi mới bao trùm toàn bộ hệ thống đổi 

mới. 

Chính sách quản trị KHCNĐM: Bộ Giáo dục và Nghiên cứu 

chịu trách nhiệm về nghiên cứu và một số chính sách đổi mới, trong 

khi Bộ Doanh nghiệp, Năng lượng và Truyền thông phụ trách chính 

sách đổi mới chủ đạo. Các bộ ở Thụy Điển có qui mô nhỏ và đưa ra 

các định hướng chính sách rộng lớn. Chúng dựa vào một loạt cơ 

quan để xây dựng và thực hiện các giải pháp chính sách, trong đó 

có Hội đồng nghiên cứu Thụy Điển và Cục hệ thống đổi mới của 

chính phủ Thụy Điển (VINNOVA). 

Nền tảng khoa học: Tài trợ công cho NC&PT ở Thụy Điển rất 

lớn, với đa số dành cho các trường đại học, trong đó có một số 

trường có vị trí cao trong xếp hạng toàn cầu. Mức chi NC&PT ở 

khu vực đại học bằng 0,9% GDP năm 2010, đạt mức cao nhất trong 
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OECD. Phần lớn tài trợ này được cấp cho nghiên cứu cơ bản. Một 

dự luật về quyền tự chủ cao hơn cho các cơ sở giáo dục đại học có 

hiệu lực năm 2011, trao cho họ quyền tự do lớn hơn để tái tổ chức 

và các đề xuất về trách nhiệm giải trình lớn hơn thông qua đánh giá 

nghiên cứu. So với các cơ sở giáo dục đại học, khu vực viện nghiên 

cứu công tương đối nhỏ và tập trung chủ yếu vào đáp ứng nhu cầu 

NC&PT cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

NC&PT và đổi mới trong doanh nghiệp: Đầu tư cho NC&PT 

của ngành công nghiệp tập trung vào các công ty lớn. Thụy Điển là 

một trong số ít các nước OECD, gồm Đức và Phần Lan, không áp 

dụng kế hoạch khấu trừ thuế NC&PT. Trước đây, mua sắm công 

đóng vai trò quan trọng trong phát triển một số công ty đổi mới lớn 

nhất Thụy Điển nhưng các quy định hỗ trợ của nhà nước hiện nay 

lại ngăn cấm các phương thức trước đây. Đến nay, các sáng kiến 

thúc đẩy mua sắm định hướng đổi mới hình thành công tác chuẩn bị 

trên quy mô lớn. Ví dụ, Điều tra mua sắm đổi mới 2011 đề xuất 

việc đưa vào một luật mới về mua sắm tiền thương mại, tạo điều 

kiện cho mua sắm cạnh tranh nhiều giai đoạn và xây dựng cơ sở dữ 

liệu quốc gia về mua sắm tiền thương mại. 

Tinh thần doanh nghiệp: Mặc dù giá trị của đầu tư vốn mạo 

hiểm theo tỷ lệ trên GDP ở mức cao nhất khu vực OECD, nhưng 

nguồn vốn thiên sứ kinh doanh và và hoạt động đầu tư mạo hiểm 

giai đoạn đầu vẫn nhỏ bé và các phản ứng chính sách bị phân mảng 

rải rác. Để giải quyết tình trạng này, việc tái cơ cấu cơ quan 

Innovationsbron (cấp quỹ khởi nghiệp, vốn vay và cổ phần mềm, 

cũng như vườn ươm) và ALMI (cung cấp tư vấn, các dịch vụ phát 

triển doanh nghiệp và tài chính bổ sung) đã được bắt đầu năm 2011, 

để hình thành một cơ cấu duy nhất tập trung rõ hơn vào tài trợ vốn 

giai đoạn đầu.  

Hạ tầng khoa học và CNTT-TT: Việc chuẩn bị xây dựng cơ sở 

European Spallation Source (ESS) châu Âu hiện đang được tiến 
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hành ở Lund. Cơ sở Max IV về nguồn sáng bức xạ Synchrotron thế 

hệ mới cũng đang được xây dựng tại Lund. Trung tâm tài nguyên 

quốc gia về khoa học sự sống phân tử và y học – Phòng thí nghiệm 

khoa học sự sống được khánh thành năm 2010 tại Stockholm và 

Uppsala. Chương trình “Công nghệ thông tin và truyền thông cho 

mọi người - chương trình nghị sự số hóa của Thụy Điển” được 

công bố năm 2011. Chương trình đặt ra mục tiêu chính sách CNTT-

TT để Thụy Điển trở thành nền kinh tế dẫn đầu thế giới trong việc 

khai thác các cơ hội số hóa. 

Các chính sách cụm và vùng: Chính sách đổi mới vùng của 

Thụy Điển không đồng đều với những năng lực và chương trình 

mạnh mẽ tại các vùng miền Nam và miền Tây, nhưng các sáng kiến 

này lại yếu ở những nơi khác. Một số tổ chức quốc gia tích cực thúc 

đẩy đổi mới ở các vùng, nhất là Cục phát triển kinh tế và vùng  và 

Quỹ KK. Công ty vốn mạo hiểm vùng, có tên gọi là 

Inlandsinnovation AB, được thành lập năm 2011 để tạo điều kiện 

cho phát triển và đổi mới các doanh nghiệp ở các vùng Tây Bắc đất 

nước. Đồng thời, ngành công nghiệp ô tô, vốn bị ảnh hưởng tiêu 

cực của cuộc khủng hoảng kinh tế, đã được lựa chọn để hưởng lợi 

từ một công ty vốn mạo hiểm mới tên là Fouriertransform AB. 

Kinh phí quỹ là 335 triệu USD dùng để hỗ trợ cụm công nghiệp ô-

tô. 

Dòng tri thức và thương mại hóa: “Đặc quyền của giáo sư” 

làm cho các cơ sở giáo dục đại học có hạ tầng tương đối yếu cho 

thương mại hóa NC&PT của họ và hoạt động sáng chế còn yếu 

kém. Các văn phòng đổi mới mới được thành lập hỗ trợ các nhà 

nghiên cứu mong muốn thương mại hóa các kết quả nghiên cứu của 

họ và thành lập các công ty spin-off. 

Nguồn nhân lực: Một số sáng kiến thúc đẩy phát triển các kỹ 

năng nghiên cứu. Ví dụ, VINNOVA đã công bố kế hoạch 

VINNMER để nâng cao triển vọng phụ nữ làm các nhà lãnh đạo 
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tương lai của các viện NC&PT. VINNOVA còn đưa ra kế hoạch 

VINNPRO để lập ra các trường sau đại học có quan hệ bền vững 

với doanh nghiệp. Trong chương trình giảng dạy mới ở trường, 

doanh nghiệp là môn học bắt buộc. Cuối cùng, các qui định miễn 

thuế cho các chuyên gia nước ngoài có đủ điều kiện đã được đơn 

giản hóa. 
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ÁO 
 

Hệ thống KHCNĐM của Áo đã được mở rộng và nâng cấp 

đều đặn. Tổng chi NC&PT của các doanh nghiệp (BERD) trong 

GDP tăng từ 1,42 % năm 2002 lên 1,88% năm 2010. Liên kết giữa 

ngành công nghiệp và khoa học bền vững, phần lớn nghiên cứu 

công được tài trợ bởi ngành công nghiệp. Hội nhập quốc tế của Áo 

khá toàn diện với: 57% số bài báo khoa học và 26% đơn xin cấp 

bằng sáng chế PCT của nước này (trên mức trung bình của OECD) 

là kết quả đạt được thông qua hợp tác quốc tế. Số lượng tương đối 

bằng sáng chế PCT được cấp cho các trường đại học và phòng thí 

nghiệm công gần với tỷ lệ trung bình của OECD. Đơn xin cấp bằng 

sáng chế PCT được đánh giá làm một ưu thế công nghệ trong các 

ngành công nghệ có liên quan đến môi trường (tuy đã sụt giảm 

phần nào trong 

những năm gần 

đây), ở mức 

trung bình 

trong các công 

nghệ mới nổi, 

nhưng kém 

trong lĩnh vực 

công nghệ 

thông tin. Mặc dù chỉ có 19% người dân trưởng thành có trình độ 

đại học, nhưng tỉ lệ lực lượng lao động làm việc trong các ngành 

nghề KH&CN là tương đối cao, 32%. Áo chỉ có 8,7 nhà nghiên cứu 

trong tổng số 1000 lao động, tuy nhiên điểm số khoa học PISA ở 

lứa tuổi 15 gần tương đương với điểm số trung bình của OECD. 

Chỉ số cơ sở hạ tầng CNTT-TT thay đổi xung quanh mức trung 

bình. Áo có 25 thuê bao băng thông rộng cố định và 33 thuê bao 

không dây trên 100 dân. Số lượng các mạng riêng ở nước này là 

Chỉ tiêu Giá trị 
Tăng trưởng 
hàng năm,% 
(2005-2010) 

Năng suất lao động, GDP trên giờ 
làm việc tính theo USD, năm 2010 

49,6 +1,5 

Năng suất môi trường, GDP trên một 
đơn vị phát thải CO2 tính theo USD, 
năm 2009 

5,16 +5,7 

GERD, tính theo % GDP, năm 2009 2,75 +3,6 
Tài trợ công trong GERD, tính theo % 
GDP, năm 2009 

0,97 +7,0 
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tương đối lớn. Chỉ số sẵn sàng chính phủ điện tử dưới mức trung 

bình, tương đương với Aixơlen và Tây Ban Nha. 

Những thay đổi gần đây trong chi tiêu KHCNĐM: GERD của 

Áo đạt tỉ lệ 2,75 % trong GDP năm 2011, cao hơn mức trung bình 

của OECD. GERD đã tăng trưởng 3,6%/ năm kể từ năm 2005 đến 

năm 2011, có thể coi là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong số các 

nước EU. Mục tiêu của Áo là tăng GERD lên mức 3,76 % GDP vào 

năm 2020, và với một tỷ lệ lý tưởng là 70% được tài trợ bởi khu 

vực tư nhân. Trong năm 2011, tài trợ của khu vực công nghiệp 

trong GERD chiếm tỉ lệ tương đối cao là 45%, trong khi chính phủ 

tài trợ 39%. GERD được tài trợ từ vốn nước ngoài (16% trong năm 

2011) là một trong những tỉ lệ cao nhất trong số các nước OECD. 

Chiến lược KHCNĐM tổng thể: Trong tháng 3 năm 2011, Hội 

đồng Bộ trưởng Áo công bố một Chiến lược mới về Nghiên cứu, 

Công nghệ và Đổi mới: Con đường để trở thành người đi đầu trong 

đổi mới giai đoạn 2011-2020. Chiến lược tập trung cải thiện mối 

quan hệ giữa giáo dục và đổi mới, phát triển vốn đầu tư rủi ro và 

mạo hiểm, khuyến khích cạnh tranh, nâng cao quản lý đổi mới sáng 

tạo, đồng thời thực hiện thay đổi cơ cấu nhằm khuyến khích nghiên 

cứu, sáng tạo và các ngành công nghiệp thâm dụng tri thức. 

Chính sách quản trị KHCNĐM: Chính sách KHCNĐM tiếp 

tục được xây dựng và thực hiện bởi ba Bộ chủ chốt. Bộ Khoa học 

và Nghiên cứu Liên bang (BMWF) chịu trách nhiệm quản lý giáo 

dục đại học và nghiên cứu cơ bản, Bộ Giao thông vận tải, Đổi mới 

và Công nghệ Liên bang (BMVIT) chịu trách nhiệm quản lý ngân 

sách công trong nghiên cứu ứng dụng và Bộ Kinh tế, Gia đình và 

Thanh niên Liên bang (BMWFJ) chịu trách nhiệm quản lý Hiệp hội 

Nghiên cứu ChriKHCNĐMan Doppler (CDG) và các Trung tâm 

Ressel Josef. Bộ Tài chính Liên bang có trách nhiệm phân bổ kinh 

phí. Công tác đánh giá chính sách ở Áo rất tốt. Những đánh giá gần 
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đây bao gồm Hội thảo khoa học, các dự án Mạng CIR-Ce, Trung 

tâm Chuyên môn Bassi Laura và các Trung tâm Ressel Josef. 

Nền tảng khoa học: Áo có một nền tảng khoa học vững chắc, 

với mức chi tiêu NC&PT công tương đối cao, các trường đại học 

được xếp hạng cao và xuất bản phẩm quốc tế tốt. 

NC&PT và đổi mới trong doanh nghiệp: Áo có khu vực định 

hướng xuất khẩu có khả năng cạnh tranh cao, gồm các DNVVN 

sáng tạo với hiệu suất mạnh mẽ trong các thị trường thích hợp, và 

Áo kết hợp cân bằng giữa hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp cho NC&PT 

doanh nghiệp. Nhìn chung, hỗ trợ công có xu hướng thiên về khu 

vực doanh nghiệp. Năm 2011, phiếu đổi mới (innovation voucher) 

đã tăng gấp đôi lên mức 13.891 USD và các khấu trừ thuế đã được 

thay đổi thành thưởng ưu đãi thuế đơn giản hơn và tăng từ 8% lên 

10%. Số lượng công ty thực hiện NC&PT dự kiến sẽ tăng lên 10% 

trong giai đoạn 2010 -2013 và 25% vào năm 2020. Trong giai đoạn 

2011-2014, Áo sẽ có thêm 1 tỷ USD để hỗ trợ hệ thống nghiên cứu, 

công nghệ và đổi mới thông qua thưởng ưu đãi thuế. 

Tinh thần doanh nghiệp: Chiến lược nghiên cứu, công nghệ 

và đổi mới  nhằm mục đích tăng 3% số công ty tập trung nghiên 

cứu (đặc biệt là các DNVVN) trong trung hạn. Để giải quyết sự mất 

cân bằng giới, chương trình Huấn luyện BMWF Forte (Phụ nữ 

trong Nghiên cứu và Công nghệ ) cung cấp các khóa học nhằm hỗ 

trợ phụ nữ về những đề xuất tài trợ và tài chính. 

Cơ sở hạ tầng khoa học và CNTT-TT: Phát triển một xã hội 

thông tin là một ưu tiên quốc gia. Kompetenzzentrum 

Internetgesellschaft là một trung tâm thẩm quyền về Internet, được 

thành lập vào năm 2010 và chịu trách nhiệm đưa ra những khuyến 

nghị cho việc phát triển cơ sở hạ tầng CNTT. Sử dụng Internet đã 

gia tăng: hơn 90% số người trong độ tuổi 16 đến 24 thường xuyên 

truy cập vào máy tính cá nhân và mạng Internet. 
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Các cụm ngành và chính sách khu vực: Một nền tảng quốc gia 

dành cho các cụm ngành đã được thành lập vào năm 2008, hiện nay 

có khoảng 50 sáng kiến cụm ngành, với sự tham gia của 3.500 

doanh nghiệp, và 20 khu công nghệ. Hầu hết mỗi bang điều hành 

một sáng kiến cụm ngành hay vườn ươm nhằm liên kết các công ty 

và tổ chức nghiên cứu xung quanh các chủ đề ưu tiên. Hiện trên 

toàn quốc có hơn 100 cơ sở hạ tầng đổi mới. 

Dòng tri thức và thương mại hóa: Do sự yếu kém về hợp tác 

NC&PT chiến lược trong những năm qua giữa khu vực nghiên cứu 

hàn lâm và khu vực công nghiệp, những chương trình nhằm mục 

đích cải thiện sự hợp tác đã được thiết lập như: các trung tâm công 

nghệ xuất sắc (COMET), mạng lưới đổi mới và hợp tác (COIN-

Net), và các sáng kiến của Hội Cơ đốc giáo Doppler và các Trung 

tâm Ressel Josef. Các trung tâm chuyên môn Laura Bassi hỗ trợ 

một diễn đàn trong đó các nhà nghiên cứu nam và nữ có chuyên 

môn cao từ khu vực nghiên cứu và khu vực tư nhân làm việc cùng 

nhau. Những sáng kiến gần đây bao gồm những quy định và hướng 

dẫn mới về quyền sở hữu và cấp phép cho các kết quả nghiên cứu 

được tài trợ công cũng như hỗ trợ chuyển giao tài sản hữu trí tuệ 

cho các viện nghiên cứu công. 

Nguồn nhân lực: Giáo dục là một phần quan trọng trong 

Chiến lược nghiên cứu, công nghệ và đổi mới. Việc hướng tới một 

nền giáo dục tốt hơn là rất quan trọng cho việc cải thiện hệ thống 

đổi mới và nâng cao mức sống của người dân ở Áo. Chương trình 

Giáo dục Trung học cơ sở mới được coi là một sự cải cách giáo dục 

quan trọng và sáng kiến MINT ra đời nhằm mục đích nâng cao giáo 

dục toán học, tin học, khoa học tự nhiên và giáo dục công nghệ. 

Forschungskompetenzen für die Wirtschaft là một sáng kiến nhằm 

mục tiêu xây dựng những kỹ năng về NC&PT. Chiến lược Học tập 

suốt đời và Chiến lược Hướng dẫn suốt đời nhằm mục đích nâng 

cao vốn con người ở tất cả các cấp.  
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Toàn cầu hóa: Mục tiêu của chương trình vươn ra quốc tế của 

Phòng Thương mại Áo là nhằm cải thiện vấn đề quốc tế hóa và 

chuyển giao công nghệ; Một chương trình trị giá 54 triệu USD giúp 

các nhà xuất khẩu và đầu tư của Áo duy trì cạnh  tranh. 

Đổi mới xanh: Căn cứ vào Chiến lược Năng lượng năm 2010, 

Sáng kiến Nghiên cứu Năng lượn đã được xây dựng nhằm hỗ trợ 

phát triển các công nghệ, đặc biệt là cho sản xuất các nguồn năng 

lượng tái tạo và lưu trữ CO2. Sáng kiến Công nghệ sạch đã được 

triển khai nhằm cung cấp vốn rủi ro cho các doanh nghiệp đổi mới 

hoạt động trong lĩnh vực công nghệ năng lượng và môi trường. Ưu 

tiên cũng được dành cho phát triển hệ thống giao thông bền vững 

và hiệu quả hơn mặc dù các sáng kiến như E-Mobility. 
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BỈ 
 

Nền kinh tế Bỉ khá nhỏ bé, mở cửa mạnh cho thương mại 

quốc tế và FDI, và dễ bị tác động bới những cú sốc kinh tế từ bên 

ngoài. Với nguồn tài nguyên thiên nhiên kém ưu đãi, nước này chú 

trọng phát triển mạng lưới giao thông và một số ngành công nghiệp 

sản xuất mạnh (công nghiệp hóa chất), nhưng định hướng nhiều 

vào công nghiệp dịch vụ. Khu vực kinh doanh chiếm tỉ lệ 66% 

trong GERD. Đầu tư vào NC&PT ở mức vừa phải so với những 

nước khác trong OECD. BERD bằng 1,32 % GDP trong năm 2010, 

tương đương với năm 2003, với các hoạt động NC&PT tập trung 

vào công nghiệp dược phẩm (28%), hóa chất (9%) và dịch vụ máy 

tính (8%). Các chi nhánh nước ngoài đóng một vai trò quan trọng 

trong NC&PT 

của doanh 

nghiệp (54%)  

và hệ thống 

nghiên cứu 

cũng hội nhập 

tốt vào mạng 

lưới quốc tế: 

với 57% tổng 

số bài báo khoa học và 43% đăng ký sáng chế được theo PCT đạt 

được thông qua hợp tác quốc tế. Mối liên kết giữa khu vực công 

nghiệp và hàn lâm tốt: khu vực kinh doanh tài trợ 14% các hoạt 

động NC&PT công (0,07% GDP). Bỉ có ưu thế công nghệ RTA 

mạnh trong công nghệ sinh học và công nghệ nano và tích cực thực 

hiện các hoạt động đăng ký sáng chế. Các điều kiện khung đối với 

môi trường kinh doanh mang tính hỗn hợp: trong khi có các cơ hội 

tài trợ thông qua đầu tư mạo hiểm, thì các gánh nặng thuế và rào 

cản pháp lý lại cản trở sự điều chỉnh thị trường. Cơ sở hạ tầng 

CNTT phát triển không đồng đều: cơ sở hạ tầng băng thông rộng cố 

Chỉ tiêu Giá trị 
Tăng trưởng 
hàng năm,% 
(2005-2009) 

Năng suất lao động, GDP trên giờ 
làm việc tính theo USD, năm 2010 

58,9 +0,3 

Năng suất môi trường, GDP trên một 
đơn vị phát thải CO2 tính theo USD, 
năm 2009 

3,92 +3,7 

GERD, tính theo % GDP, năm 2009 1,99 +2,9 
Tài trợ công trong GERD, tính theo % 
GDP, năm 2010 

0,58 +1,7 
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định được truy cập rộng rãi, tuy nhiên, tỉ lệ truy cập mạng không 

dây thấp xa mức trung bình của OECD. Nhân lực kỹ năng ở mức 

khiêm tốn: 1/3 số người trong độ tuổi trưởng thành có trình độ đại 

học và tỷ lệ tốt nghiệp trong đào tạo trình độ tiến sĩ lĩnh vực khoa 

học và kỹ thuật cũng khá khiêm tốn. 

Những thay đổi gần đây trong chi tiêu KHCNĐM: GERD tăng 

2,9% hàng năm trong theo giá trị thực tế từ năm 2005 đến 2011, đạt 

mức 1,99% GDP (8 tỷ USD). Khu vực công nghiệp vẫn là nguồn 

tài trợ chính (59%), tuy nhiên tài trợ từ chính phủ (25%) đã tăng về 

giá trị tương đối do đầu tư từ doanh nghiệp cho NC&PT giảm sút. 

Tài trợ NC&PT từ nước ngoài (12%) cũng đóng vai trò quan trọng 

do các công ty đa quốc gia lớn trong những ngành công nghiệp hàm 

lượng NC&PT cao và giữ được sự ổn định của giai đoạn này. 

Chiến lược KHCNĐM tổng thể: Bỉ là một nhà nước liên bang 

với ba vùng (Vùng Thủ đô Brussels, Flanders và Wallonia) và ba 

cộng đồng (cộng đồng người dân nói tiếng Flemish, tiếng Pháp và 

tiếng Đức). Năng lực giữa các vùng cũng khác nhau rõ rệt, lần lượt 

chiếm các tỉ lệ tương ứng 8%, 67% và 25% trong tổng NC&PT. 

Hiệp định Chính phủ Liên bang được thông qua vào năm 2008 đã 

xác lập các mục tiêu chính sách KHCNĐM chính như sau: giảm chi 

phí lao động của các nhà nghiên cứu, hỗ trợ thành lập và phát triển 

các DNVVN, và tăng cường độ NC&PT. Tất cả các cấp có thẩm 

quyền ở nước Bỉ đều đưa mục tiêu 3% của Chiến lược EU 2020 

vào các chiến lược KHCNĐM của mình và tăng đầu tư cho 

NC&PT. Chương trình Hành động của Flanders (2009) tập trung 

vào tài năng nghiên cứu và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu 

trong các lĩnh vực chiến lược. Bản ghi nhận về khái niệm Trung 

tâm Đổi mới Flanders được phê duyệt vào tháng 5 năm 2011, đã 

xác định một tầm nhìn dài hạn cho chính sách đổi mới dựa trên sáu 

"ngã tư đổi mới" cả theo chiều dọc và chiều ngang. Kế hoạch 

Marshall 2. Xanh của Wallonia (2009) nỗ lực tăng cường nguồn 
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nhân lực và củng cố chính sách cụm cho phát triển bền vững. Kế 

hoạch Wallonia Sáng tạo cũng đã được đưa ra vào năm 2010 nhằm 

làm cho cộng đồng vùng Walloon, hướng đến đổi mới nhiều hơn; 

một chiến lược cho chính sách nghiên cứu tích hợp đã được phê 

duyệt vào tháng 3 năm 2011. Kế hoạch Đổi mới vùng Brussels giai 

đoạn 2006-11 bao gồm các hoạt động tập trung vào các cụm định 

hướng ngành, quốc tế hóa hệ thống đổi mới, và lợi ích kinh tế tốt 

hơn từ đổi mới. 

Chính sách quản trị KHCNĐM: Trong năm 2010, các cơ quan 

vùng đã tổ chức các cuộc thảo luận về hợp tác liên vùng về chính 

sách và các công cụ trong NC&PT, và vùng Wallonia đã mở các 

Cực cạnh tranh cho những bên có lợi ích thuộc vùng Brussels. 

Trong năm 2011, các cuộc thảo luận về "chiến lược chuyên môn 

hóa thông minh" đã được đưa ra nhằm định hình lại những công cụ 

chính sách đổi mới và quản trị trong tất cả các vùng. 

Nền tảng khoa học: Các trường đại học thực hiện 71% khối 

lượng NC&PT công. Nghiên cứu công ở Bỉ nhìn chung được thực 

hiện theo chủ đề và chủ yếu được tài trợ trên cơ sở dự án cạnh 

tranh. Mặc dù mức đầu tư NC&PT công còn thấp (0,65% GDP) so 

với các nước OECD, Bỉ có một số trường đại học có chất lượng 

đẳng cấp thế giới và tỉ lệ các xuất bản phẩm trong các tạp chí khoa 

học hàng đầu khá cao. 

NC&PT và đổi mới trong doanh nghiệp: Trong năm 2011, 

Vùng Thủ đô Brussels đã giới thiệu một loạt các kế hoạch tài trợ 

trực tiếp nhằm thúc đẩy NC&PT và các chủ thể của đổi mới (ví dụ: 

tiến sĩ trong các doanh nghiệp, nhân lực chuyên môn nghề cao, các 

doanh nghiệp trẻ sáng tạo). Trong năm 2009, chính phủ Flemish đã 

thiết lập quỹ DNVVN để tài trợ cấp  các doanh nghiệp này tiếp cận 

được tới đào tạo, tư vấn, chuyên môn công nghệ. Kể từ năm 2011, 

quỹ DNVVN thường tập trung vào các lĩnh vực môi trường và năng 

lượng. Từ năm 2009, Wallonia đồng tài trợ (với quỹ cơ cấu châu 
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Âu) NOVALLIA - một chương trình nhằm mục đích thúc đẩy các 

dự án sáng tạo thực hiện bởi các DNVVN thông qua các khoản vay 

với lãi suất cố định. Ở cấp liên bang, sự giảm thuế trong đóng góp 

xã hội về tiền lương trong lĩnh vực NC&PT phù hợp với các khu 

vực tư nhân và công và đã tăng mạnh trong 5 năm qua, ước tính đạt 

575 triệu USD trong năm 2009. 

Tinh thần doanh nghiệp: Đầu tư vào gieo mầm và trong giai 

đoạn khởi đầu và giai đoạn đầu lên tới 0,07% GDP trong năm 2009 

khiến Bỉ trở thành một trong những nhà đầu tư mạo hiểm hàng đầu 

trong Liên minh châu Âu (cùng với Phần Lan, Ai-len, Thụy Điển, 

Thụy Sĩ và Hoa Kỳ). Khu vực Thủ đô Brussels đã đưa ra một quỹ 

đầu tư mạo hiểm mới nhằm hỗ trợ giai đoạn nghiên cứu "tiền 

thương mại". Flanders thành lập quỹ ARKimedes thứ hai để đầu tư 

vào các doanh nghiệp mới thành lập cũng như DNVVN tăng 

trưởngn nhanh. Vùng Brussels đã thành lập quỹ BRUSTART II hỗ 

trợ cho các công ty sáng tạo nhỏ. 

Chính sách cụm và khu vực: Những chính sách đổi mới chủ 

động trong vùng tập trung vào các ngành mũi nhọn. Ở vùng 

Flanders có các trung tâm nghiên cứu chiến lược và trung tâm xuất 

sắc, Wallonia có các cực cạnh tranh, và Vùng Thủ đô Brussels có 

các Cụm Cơ quan Doanh nghiệp Brussels. Flanders và Vùng Thủ 

đô Brussels hiện cũng đang tham gia các cuộc thảo luận chính sách 

quốc tế về chuyên môn hóa thông minh. 

Dòng tri thức và thương mại hóa: Nhằm thúc đẩy chuyển giao 

tri thức, chính phủ vùng Flemish vào năm 2010 đã thành lập Quỹ 

Gia tăng Đổi mới và Chuyển hóa (TINA) với 233 triệu USD nhằm 

hỗ trợ các dự án hợp tác trong sản xuất công nghiệp. Hai trung tâm 

tri thức mới và một số trung tâm xuất sắc đã được thành lập để tăng 

cường hợp tác và năng lực chung về KH&CN. Trong năm 2011, 

Flanders đã đưa ra sáng kiến SOFI để hỗ trợ các công ty spin-off từ 

các trung tâm nghiên cứu chiến lược. Chương trình Đối tác đổi mới 
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công nghệ ở vùng Wallonia (2009) và các nền tảng chiến lược của 

Vùng Thủ đô Brussels BCR (2010) cũng nhằm mục đích khuyến 

khích nghiên cứu hợp tác. Chính phủ liên bang cung cấp các khoản 

khấu trừ thuế bổ sung cho các công ty hợp tác với các viện nghiên 

cứu công. 

Toàn cầu hóa: Thu hút FDI là một mối quan tâm lớn của các 

nhà chức trách Bỉ. Flanders luôn hướng tới mục tiêu trở thành "một 

khu vực liên kết quốc tế mạnh trong lĩnh vực nghiên cứu và đổi 

mới". Trong năm 2010, Wallonia đã xây dựng các văn phòng tại 

công viên khoa học và ở nước ngoài để hỗ trợ cho các nhà đầu tư 

nước ngoài. Kể từ năm 2011, Vùng Thủ đô Brussels hỗ trợ quan hệ 

đối tác quốc tế thông qua tài trợ cho chi phí nhân sự, chi phí đi lại, 

và các dịch vụ pháp lý và dịch thuật. 

Nguồn nhân lực: Flanders đã tập trung giải quyết các vấn đề 

liên quan đến khả năng cung cấp nhân lực có kỹ năng bằng việc 

thực hiện Kế hoạch hành động cho các nhà nghiên cứu 2010-11 

nhằm mục đích nâng cao sức hấp dẫn của các ngành nghề nghiên 

cứu, và kế hoạch hành động-STEM (2012), kết hợp với kế hoạch 

truyền thông khoa học, nhằm mục đích gia tăng số lượng sinh viên 

theo đuổi khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học trong phổ 

thông trung học và đại học. 

Đổi mới xanh: Kế hoạch Marshall2. Xanh của Wallonia nhấn 

mạnh các vấn đề về môi trường, và trong năm 2011 Wallonia đã 

triển khai cực cạnh tranh cho các công nghệ xanh. Flanders thực 

hiện Kế hoạch Chính sách Khí hậu Flemish giai đoạn 2013-20 và 

Kế hoạch Hành động Hiệu suất Năng lượng thứ hai giai đoạn 2011-

16 nhằm áp dụng các tiêu chuẩn mới về năng lượng, đặc biệt là 

trong lĩnh vực xây dựng, nhà ở và công nghiệp, thông qua Cơ quan 

Năng lượng Flemish, các nền tảng đổi mới Generaties đối với năng 

lượng tái tạo, Lưới điện thông minh Flanders, và Bảo lãnh xanh cho 

các doanh nghiệp. 
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HÀ LAN 
 

Hà Lan có một nền kinh tế tri thức phát triển tốt, mặc dù 

GERD còn tương đối thấp, ở mức 1,85% GDP trong năm 2010, 

tương đương với ba thập kỷ trước đây. BERD giảm từ 1,07 % GDP 

năm 2000 xuống còn 0,89% năm 2010. NC&PT của nước này thiên 

về các công ty sản xuất lớn và được thúc đẩy bởi các liên kết chặt 

chẽ với khu vực hàn lâm, tỷ lệ nghiên cứu công được tài trợ bởi 

ngành công nghiệp cao. Khu vực đại học đạt được thành tích khoa 

học đẳng cấp thế giới và số đăng ký bằng sáng chế PCT của các 

trường đại học và phòng thí nghiệm công ở trên mức trung bình của 

OECD. Ưu thế công nghệ hiện hữu của Hà Lan mạnh mẽ và đang 

tăng lên trong các ngành công nghệ mới nổi, nhưng mất một số 

động lượng 

trong các ngành 

công nghệ liên 

quan đến môi 

trường và lĩnh 

vực CNTT đã 

bị giảm sút. 

Hiệu suất 

tổng thể của 

nguồn nhân lực được đánh giá tốt, với tỷ lệ người có trình độ đại 

học đạt 32%, Hà Lan có 39% lao động làm việc trong các ngành 

nghề thuộc lĩnh vực KH&CN, điểm PISA trong lĩnh vực khoa học 

của học sinh trong độ tuổi 15 xếp thứ 6. Tỉ lệ 6,2 nhà nghiên cứu 

trên 1000  lao động là dưới mức trung bình của OECD. Các nhà 

nghiên cứu cũng đã hội nhập tốt trong mạng lưới quốc tế với kết 

quả 51% bài báo khoa học được thực hiện thông qua đồng tác giả 

quốc tế, mặc dù đơn xin cấp bằng sáng chế PCT được tạo ra thông 

qua hợp tác quốc tế chiếm tỉ lệ khiêm tốn là 19%. 

Chỉ tiêu Giá trị 
Tăng trưởng 
hàng năm,% 
(2005-2009) 

Năng suất lao động, GDP trên giờ 
làm việc tính theo USD, năm 2010 

58,8 +0,7 

Năng suất môi trường, GDP trên một 
đơn vị phát thải CO2 tính theo USD, 
năm 2009 

3,86 +2,9 

GERD, tính theo % GDP, năm 2009 1,85 +0,9 
Tài trợ công trong GERD, tính theo % 
GDP, năm 2010 

0,75 +1,6 
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Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đang phát triển mạnh mẽ 

với 38 thuê bao băng thông rộng và 44 thuê bao mạng không dây 

tính trên 100 dân. Chỉ số sẵn sàng chính phủ điện tử của Hà Lan 

đứng thứ hai trong OECD. 

Những thay đổi gần đây trong chi tiêu KHCNĐM: GERD gia 

tăng ở mức khiêm tốn: 0,9%/ năm trong vòng 5 năm tính đến năm 

2010, mục tiêu của Hà Lan là GERD đạt 2,5% GDP vào năm 2020. 

Trong năm 2009, các nguồn tài trợ GERD gần như tương đương 

nhau, tài trợ từ khu vực công nghiệp là 45%, từ chính phủ là41% , 

và 11% là tài trợ từ nước ngoài. Sau cuộc khủng hoảng, 214 triệu 

USD đã được đầu tư nhằm giữ các nhà nghiên cứu khu vực tư nhân 

ở lại trong lực lượng lao động thông qua việc điều họ đến làm việc 

tại các trường đại học và viện nghiên cứu công. Bộ Văn hóa, Giáo 

dục và Khoa học cũng đã phân bổ nguồn ngân sách 305 triệu USD 

cho giáo dục đại học. 

Chiến lược KHCNĐM tổng thể: Chiến lược mới - Vươn lên 

hàng đầu: Hướng tới một chính sách Doanh nghiệp mới, đã được 

triển khai vào năm 2011 nhằm cải cách chính sách công nghiệp 

không nhất quán và rõ ràng và nhằm mục tiêu trở thành một trong 

năm nền kinh tế tri thức hàng đầu thế giới. Chính sách này tập trung 

nghiên cứu 9 ngành hoạt động hàng đầu (nông nghiệp-thực phẩm, 

nghệ vườn và nguồn giống, vật liệu công nghệ cao và hệ thống, 

năng lượng, hậu cần, các ngành công nghiệp sáng tạo, khoa học 

cuộc sống, hóa chất, và nước), đồng thời tập trung kích thích đổi 

mới theo phía cầu thông qua tiếp cận tài chính của doanh nghiệp, sử 

dụng hợp lý hơn cơ sở hạ tầng tri thức và sử dụng các biện pháp 

khuyến khích tài chính. Chiến lược bao gồm việc củng cố tri thức 

và đổi mới ở cả hai khu vực công và tư nhân, với 662 triệu USD 

được tài trợ vào năm 2015. 

Chính sách quản trị KHCNĐM: Với mục tiêu sắp xếp một hệ 

thống quản trị phân đoạn, Bộ Kinh tế, Nông nghiệp và Đổi mới đã 
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được thành lập vào năm 2010 và tập trung vào đổi mới. Bộ Văn 

hóa, Giáo dục và Khoa học tập trung vào lĩnh vực giáo dục và khoa 

học. Cơ quan NL là đầu mối liên lạc cho các doanh nghiệp, các tổ 

chức tri thức và cơ quan chính phủ nhằm cung cấp thông tin, tư 

vấn, hỗ trợ tài chính, mạng và các vấn đề pháp lý. Hội đồng nghiên 

cứu Hà Lan, Viện Hàn lâm Khoa học Hà Lan và Hiệp hội Phân tích 

Chính sách kinh tế Hà Lan cùng giữ vai trò là những tổ chức quản 

lý hết sức quan trọng. 

Nền tảng khoa học: Hà Lan có một nền tảng khoa học vững 

chắc với một tỷ lệ cao chi đầu tư NC&PT công tính theo GDP, các 

trường đại học được đánh giá có chất lượng cao và các sản phẩm 

nghiên cứu mạnh. HERD bằng 0,75% GDP trong năm 2010, cũng 

là một trong những tỉ lệ cao nhất trong OECD. 

NC&PT và đổi mới trong doanh nghiệp: Gần đây Chính phủ 

đã tiến hành phân bổ lại 662 triệu USD để giảm thuế kinh doanh, 

các nguồn trợ cấp sẽ được chuyển đổi thành các khoản vay. Luật 

Thúc đẩy NC&PT là công cụ chính để kích thích NC&PT thông 

qua việc cung cấp các khoản khấu trừ thuế đối với tiền lương của 

lao động NC&PT. Kế hoạch Khấu trừ NC&PT mới được áp dụng 

năm 2012 sẽ giảm thuế cho những đầu tư liên quan đến NC&PT. 

Quỹ Đổi mới, với ngân sách hàng năm là 159 triệu USD, thực hiện 

cung cấp các khoản vay và vốn rủi ro. 

Tinh thần doanh nghiệp: Hà Lan có ít DNVVN tăng trưởng 

nhanh và có mục tiêu thúc đẩy sự liên kết của các trường đại học và 

các doanh nghiệp (đặc biệt là các DNVVN). Cơ quan 

Ondernemersplein sẽ được thành lập như một văn phòng 1 cửa làm 

việc 24 giờ cung cấp thông tin và tư vấn cho các doanh nghiệp giờ, 

mục đích là nhằm làm giảm gánh nặng hành chính cho doanh 

nghiệp. Mạng Syntens giúp hỗ trợ các DNVVN thông qua 15 trung 

tâm quốc gia và với 270 cố vấn viên. Chương trình hành động Giáo 

dục và Kinh doanh là một sáng kiến nhằm kích thích kiến thức 
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doanh nghiệp trong giáo dục thông qua trao đổi giữa các tổ chức 

giáo dục và các nhà doanh nghiệp. 

Cơ sở hạ tầng khoa học và CNTT-TT: Nhằm nâng cao năng 

lực nghiên cứu khoa học, Lộ trình Cơ sở hạ tầng nghiên cứu quy 

mô lớn năm 2008 đã xác định các cơ sở được tài trợ công để thúc 

đẩy nghiên cứu đột phá cùng với hợp tác quốc tế. Trung tâm Holst, 

một liên doanh đối tác công - tư về các lộ trình công nghệ và 

nghiên cứu chung, và Quỹ SURF giúp thúc đẩy đổi mới công nghệ 

thông tin. 

Các cụm ngành và chính sách khu vực: Phương pháp tiếp cận 

lĩnh vực hàng đầu dựa trên kiến thức chuyên ngành đã được phát 

triển trong chín lĩnh vực kinh tế được lựa chọn cho mục đích đó, 

chẳng hạn như lĩnh vực: công nghệ cao, thực phẩm và hóa chất. 

Các đề án khác bao gồm Hành động vì Lưu thông kiến thức và Hợp 

đồng Thực hiện đổi mới. 

Toàn cầu hóa: Hà Lan có một định hướng quốc tế mạnh mẽ 

nhưng đã không thể chuyển dịch định hướng này sang thu hút lao 

động tri thức nước ngoài và các doanh nghiệp thâm dụng tri thức. 

Chương trình Quốc tế hoá Giáo dục đại học và một số hiệp định 

song phương với các nước khác nhằm mục đích tăng cường hợp tác 

quốc tế. Đề án Khuyến khích Nghiên cứu đổi mới nới rộng các điều 

kiện để trợ cấp cho người nước ngoài. Tổ chức Hợp tác quốc tế 

trong Giáo dục đại học Hà Lan và Chương trình Thị thực Khoa học 

hỗ trợ thực hiện quốc tế hóa ngành giáo dục. Prepare2Start là một 

dịch vụ miễn phí nhằm thúc đẩy quá trình quốc tế hóa. 

Nguồn nhân lực: Sáng kiến Nền tảng quốc gia về KH&CN 

nhằm mục đích thúc đẩy giáo dục khoa học, công nghệ, kỹ thuật và 

toán học ở tất cả các độ tuổi. Đề án Thúc đẩy Nghiên cứu Đổi mới 

là một sáng kiến chung của các cơ quan NWO, KNAW và các 

trường đại học với mục đích hỗ trợ các nhà nghiên cứu, đồng thời 

thúc đẩy ngành nghề khoa học. Ngân sách của Chương trình cho 
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năm 2012 là 199 triệu USD. Trong năm 2011, Nội các Hà Lan đã 

công bố một chương trình nghị sự chiến lược dành cho Giáo dục 

đại học, Nghiên cứu và Khoa học: Đặc trưng trong tính đa dạng 

nhằm thách thức các nhà doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu, giảng 

viên và sinh viên xuất sắc. Trung tâm Khoa học NEMO  có mục 

đích thúc đẩy nền văn hóa khoa học và đổi mới. 

Các ngành công nghệ mới nổi: Một loạt các công nghệ mới 

nổi thuộc những lĩnh vực được nêu trong Chiến lược Ngành hàng 

đầu, ví dụ: hệ thống và vật liệu công nghệ cao, khoa học đời sống. 

Point One tiến hành NC&PT trong lĩnh vực công nghệ nano, hệ 

thống nhúng và cơ điện tử. 

Đổi mới xanh: Công cuộc đổi mới xanh luôn là một ưu tiên 

hàng đầu. Một số chương trình hỗ trợ NC&PT trong lĩnh vực 

chuyển đổi năng lượng (EOS8 và UKR9) với nguồn ngân sách 79 

triệu USD. Đề án Quỹ Xanh và Đề án Vốn đầu tư mạo hiểm (cơ sở 

TechnoPartner SEED) cung cấp khoản hoàn thuế để đầu tư vào các 

Quỹ Xanh ủy quyền. 
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THỤY SĨ 
 

Thụy Sĩ có nền kinh tế quy mô nhỏ nhưng mở và phát triển, 

với một số điểm mạnh nổi bật trong đổi mới. GERD bằng khoảng 

2,99% GDP trong năm 2008, trên mức trung bình của OECD. Phần 

lớn GERD được thực hiện bởi khu vực doanh nghiệp với các kết 

quả hoạt động KH&CN bằng hoặc xấp xỉ mức hàng đầu của OECD 

về cấp bằng sáng chế ba vùng và nhãn hiệu hàng hóa tính theo theo 

GDP trong giai đoạn 2007-09. BERD bằng 2,20% GDP trong năm 

2008, chủ yếu được thực hiện bởi các công ty lớn hoạt động trong 

các ngành công nghiệp sản xuất công nghệ cao (hoặc các ngành 

thâm dụng kiến thức), như công nghiệp dược phẩm. Thụy Sĩ có một 

số doanh 

nghiệp đầu tư 

NC&PT hàng 

đầu thế giới. 

Mặc dù các 

điều kiện 

khung tạo điều 

kiện thuận lợi 

cho môi trường 

kinh doanh, nhưng không có nhiều doanh nghiệp trẻ đăng ký sáng 

chế trong giai đoạn 2007-09. Các trường đại học ở Thụy Sĩ có sức 

hấp dẫn quốc tế cao, cơ sở khoa học cũng rất hiệu quả: chi đầu tư 

NC&PT công bằng 0,83% GDP năm 2010, và các xuất bản trong 

các tạp chí khoa học đứng đầu các nước OECD trong năm 2009. Tỉ 

lệ nghiên cứu công được tài trợ bởi ngành công nghiệp ở vị trí dẫn 

đầu trong nhóm giữa của OECD. Tỷ lệ đăng ký sáng chế của các 

trường đại học và viện nghiên cứu công theo GDP trong giai đoạn 

2005-09 chỉ ở mức trung bình (một phần do trên thực tế, bằng sáng 

chế thường được nhường cho các nhà phát minh và/ hoặc các công 

ty đối tác). Nguồn nhân lực có chuyên môn cao: số người đạt trình 

Chỉ tiêu Giá trị 
Tăng trưởng 
hàng năm,% 
(2005-2008) 

Năng suất lao động, GDP trên giờ 
làm việc tính theo USD, năm 2010 

48,3 +0,6 

Năng suất môi trường, GDP trên một 
đơn vị phát thải CO2 tính theo USD, 
năm 2009 

8,32 +3,0 

GERD, tính theo % GDP, năm 2008 2,99 +3,8 
Tài trợ công trong GERD, tính theo % 
GDP, năm 2008 

0,75 +4,7 
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độ tiến sĩ nghiên cứu trong khoa học và kỹ thuật đứng thứ hai trong 

số các nước OECD trong năm 2009, và 35% người lớn tuổi có trình 

độ đại học. Các nhà nghiên cứu cũng hội nhập tốt vào mạng lưới 

quốc tế: 43% số đơn xin cấp bằng sáng chế PCT trong giai đoạn 

2007-09 thuộc về các phát minh từ hợp tác quốc tế. Tỷ lệ thâm 

nhập băng thông rộng cố định dẫn đầu giữa các nước OECD và các 

chỉ số khác liên quan đến mạng Internet ở trên mức trung bình của 

OECD. 

Những thay đổi gần đây trong chi tiêu KHCNĐM: GERD tăng 

3,8% hàng năm trong giai đoạn 2004-08. Thông điệp Giáo dục, 

Nghiên cứu và Đổi mới (ERI) trong giai đoạn 2008-11 đã đặt mục 

tiêu tăng trưởng trong chi tiêu NC&PT công hàng năm là 6%. Tuy 

nhiên, trong năm 2011, một số khoản chi bị cắt giảm và Thông điệp 

ERI đặc biệt năm 2012 tạm thời dừng các khoản đầu tư công. 

Thông điệp ERI mới giai đoạn 2013-16 dự báo tăng trưởng chi tiêu 

NC&PT công hàng năm ở mức 3,7%, trờ lại tình trạng tương tự 

như trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. 

Chiến lược KHCNĐM tổng thể: Tài liệu kế hoạch chiến lược 

của chính phủ liên bang - Thông điệp ERI được ban hành bốn năm 

một lần, với mục đích cung cấp khuôn khổ chung cho chính sách 

giáo dục, nghiên cứu và đổi mới. Thông điệp ERI năm 2012 chủ 

yếu nhằm duy trì các mục tiêu thiết lập trước đó. Thông điệp ERI 

giai đoạn 2013-16 bao gồm ba hướng chính sách: đảm bảo hệ thống 

giáo dục cung cấp kỹ năng phù hợp với nhu cầu thị trường; tăng 

cường (mang tính cạnh tranh) tài trợ và nâng cao năng lực NC&PT 

và đổi mới; và xây dựng các hoạt động nghiên cứu và kinh tế dựa 

trên những "nguyên tắc cơ hội bình đẳng, bền vững và cạnh tranh.” 

Chính sách quản trị KHCNĐM: Các đặc trưng chính trong 

chính sách Thụy Sĩ thường liên quan đến sự phụ thuộc vào các quy 

trình từ dưới lên và chế độ liên bang, với việc Liên bang và các 

bang cùng chia sẻ trách nhiệm về chính sách nghiên cứu và giáo 
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dục đại học. Trong năm 2013, năng lực của Bộ Kinh tế Liên bang 

sẽ được mở rộng, bao gồm cả giáo dục, nghiên cứu và đổi mới. Ủy 

ban Công nghệ và Đổi mới (CTI) đã trở thành một cơ quan ra quyết 

định độc lập trong chính quyền liên bang. 

Nền tảng khoa học: Các cơ chế tài trợ nghiên cứu công đã 

thay đổi sau những cải cách của Quỹ khoa học quốc gia Thụy Sĩ, cơ 

quan tài trợ chính cho nghiên cứu cơ bản. Từ năm 2009, các chi phí 

đã được trả cho các tổ chức chủ trì các dự án nghiên cứu được tài 

trợ. Những thủ tục tuyển chọn được thay đổi theo hướng hài hòa 

hóa các quy trình, cung cấp thông tin tốt hơn cho những người đăng 

ký, thiết lập các ban hội thẩm chuyên gia, cũng như triển khai thủ 

tục đăng ký điện tử. 

NC&PT và đổi mới trong doanh nghiệp: Một phần lớn khu 

vực doanh nghiệp tham gia vào NC&PT và đổi mới, mặc dù Thụy 

Sĩ là một trong những nước OECD có tỉ lệ BERD được chính phủ 

tài trợ thấp nhất. Thụy Sĩ từ trước đến nay thường hạn chế trợ cấp 

NC&PT cho các doanh nghiệp. Ủy ban Công nghệ và Đổi mới, cơ 

quan xúc tiến đổi mới chính của Thụy Sĩ, hỗ trợ các dự án NC&PT 

theo hướng thị trường, cũng như phát triển các công ty khởi nghiệp, 

chuyển giao tri thức và công nghệ theo nhiều cách khác nhau. 

Cơ sở hạ tầng khoa học và CNTT-TT: Hệ thống đổi mới Thụy 

Sĩ được lợi nhờ cơ sở hạ tầng nghiên cứu chất lượng cao, hiện đại. 

Ngoài các đường lối hành động đề ra nhằm cải thiện hạ tầng trong 

các thông điệp ERI mới nhất, Ban Thư ký Nhà nước về Nghiên cứu 

và Giáo dục trong năm 2011 đã đưa ra một lộ trình, bao gồm kế 

hoạch đầu tư trong các lĩnh vực chiến lược và các đề xuất tham gia 

các cơ sở hạ tầng nghiên cứu quốc tế. 

Dòng tri thức và thương mại hóa: Ủy ban Công nghệ và Đổi 

mới đặt ra mục đích khuyến khích các trường đại học và viện 

nghiên cứu công hợp tác với doanh nghiệp. Hầu hết các chương 

trình của Ủy ban Công nghệ và Đổi mới nhằm hỗ trợ chứ không 
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phải là cấp tài trợ. Những chương trình này bao gồm CTI Start-Up 

(cố vấn và liên kết các dịch vụ mạng cho các doanh nghiệp trẻ), 

CTI Invest (nền tảng kinh doanh), Venturelab (phổ biến các kỹ 

năng trong kinh doanh), hoặc Diversity@CTI (thúc đẩy doanh nhân 

nữ). Được xem là một phần của gói kích thích kinh tế năm 2009, 

CTI còn cung cấp phiếu thanh toán đổi mới cho các DNVVN 

không có cán bộ NC&PT để mua các dịch vụ tại các trường đại học 

hoặc viện nghiên cứu công. 

Toàn cầu hóa: Nghiên cứu và đổi mới của Thụy Sĩ có sự liên 

kết quốc tế mạnh mẽ và những điều kiện khung thuận lợi cho việc 

thu hút FDI và nguồn nhân lực cả trong các doanh nghiệp và các 

trường đại học. Các công ty đa quốc gia Thụy Sĩ liên kết chặt chẽ 

với các trung tâm nghiên cứu và đổi mới toàn cầu. Một chiến lược 

liên bang cho quốc tế hóa giáo dục, nghiên cứu và đổi mới đã được 

thông qua trong năm 2010. Ngoài thỏa thuận nghiên cứu song 

phương hoặc hợp tác xuyên biên giới, Chính quyền Liên bang tham 

gia các chương trình EU (ví dụ như Chương trình Khung về nghiên 

cứu FP, COST, EUREKA và Chương trình học tập suốt đời từ năm 

2011), bao gồm cả những chương trình với hướng đến đối tượng 

sinh viên và di chuyển nghiên cứu viên. 

Nguồn nhân lực: Chiến lược hiện nay tập trung cụ thể vào các 

vấn đề giáo dục nhằm mục đích tăng cường việc cung cấp các kỹ 

năng cao cấp để đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong năm 2011, 

FDEA đã phát động Sáng kiến Chuyên gia nhằm giảm sự khan 

hiếm nguồn nhân lực ngày càng tăng thông qua sự tham gia nhiều 

hơn vào thị trường lao động và tiếp cận với những chuyên môn  

tiên tiến. Vấn đề lớn tồn tại trong hệ thống giáo dục Thụy Sĩ là sự 

phân chia, khoanh vùng của các tổ chức giáo dục khác nhau, gây 

ảnh hưởng đến tính cơ động nội bộ và tiếp cận giáo dục đại học. 

Mục tiêu của Luật Hỗ trợ và Phối hợp của các trường Đại học năm 

2011 là nhằm cải thiện sự phối hợp giữa Liên bang và các bang, 
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chịu trách nhiệm về chất lượng và sự thâm nhập của hệ thống giáo 

dục đại học. Luật cũng đưa ra một cơ quan kiểm định độc lập.  

Đổi mới xanh: Hội đồng Liên bang đã quyết định loại bỏ sản 

xuất năng lượng hạt nhân, trong Chiến lược Năng lượng 2050, và 

nhấn mạnh tập trung vào hiệu quả năng lượng và mở rộng thủy điện 

và năng lượng tái tạo mới. Kế hoạch Tổng thể Công nghệ sạch cung 

cấp một khung cho các hoạt động chung (bao gồm cả NC&PT và 

chuyển giao tri thức) của các bên liên quan nhằm nâng cao hiệu quả 

tài nguyên và phát triển năng lượng tái tạo. 
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LIÊN BANG NGA 
 

Liên bang Nga có truyền thống KH&CN thống lâu đời và 

nhiều trung tâm khoa học xuất sắc. Nước này cũng có danh tiếng 

lớn trên thế giới trong các lĩnh vực KH&CN trọng điểm như hàng 

không vũ trụ, khoa học và kỹ thuật hạt nhân và công nghiệp phần 

mềm tiên tiến. Phần lớn hoạt động NC&PT của Nga vẫn được thực 

hiện trong các viện nghiên cứu nhà nước, chủ yếu là tách rời hay 

thiếu tính liên kết với các công ty công nghiệp và trường đại học. 

Tỷ lệ nghiên cứu công được tài trợ bởi ngành công nghiệp là trên 

mức trung bình của OECD, nhưng số lượng tương đối các bằng 

sáng chế của các trường đại học và phòng thí nghiệm là ngang tầm 

với các nước OECD. Về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực KH&CN: 

31% bài báo 

khoa học được 

công bố với 

đồng tác giả 

quốc tế và 22 % 

đơn xin cấp 

bằng sáng chế 

PCT được thực 

hiện với sự hợp 

tác quốc tế, đạt gần với mức trung bình của OECD, nhưng nó cũng 

phản ánh một phần hoạt động xin cấp bằng sáng chế được thực hiện 

bởi các công ty quốc tế hoạt động trong nước. Mặc dù các sáng 

kiến chính sách gần đây được đã đưa ra, nhưng do sự thiếu cạnh 

tranh nên vẫn không khuyến khích được nhiều đối với doanh 

nghiệp trong đổi mới. Giáo dục đại học ở người lớn đạt tỷ lệ 54%, 

mức cao nhất trong OECD, nhưng điểm khoa học PISA ở học sinh 

còn thấp. Hơn nữa, sự già hóa của các nhà nghiên cứu và kỹ sư làm 

tăng mối lo ngại về khả năng NC&PT trong tương lai. Nga có 

những ưu thế công nghệ tiên tiến gần với mức trung bình của 

Chỉ tiêu Giá trị 
Tăng trưởng 
hàng năm,% 
(2005-2010) 

Năng suất lao động, GDP trên giờ 
làm việc tính theo USD, năm 2010 

20,6 +3,3 

Năng suất môi trường, GDP trên một 
đơn vị phát thải CO2 tính theo USD, 
năm 2009 

1,75 +3,1 

GERD, tính theo % GDP, năm 2010 1,16 +5,2 
Tài trợ công trong GERD, tính theo % 
GDP, năm 2010 

0,82 +7,9 
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OECD, với sự gia tăng rõ rệt trong công nghệ nano trong những 

năm gần đây. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin được cho là còn 

yếu với 11 thuê bao mạng băng rộng cố định trên 100 người. Chỉ số 

sẵn sàng chính phủ điện tử là dưới mức trung bình của OECD. 

Thay đổi gần đây trong chi tiêu cho KHCNĐM: GERD của 

Nga là 1,16% GDP trong năm 2010, thấp hơn đáng kể so với mức 

trung bình của OECD. Khu vực doanh nghiệp chỉ đóng góp 26% 

của GERD trong năm 2010 và phần của chính phủ chiếm 70% 

(mức đóng góp này tăng ổn định, từ mức tăng 55% năm 2000). Chi 

cho NC&PT được tài trợ bởi Chính phủ đã tăng trưởng với tốc độ 

hàng năm là 7,9% trong giai đoạn 2005 - 2010. 

Chiến lược KHCNĐM tổng thể: Sau cuộc khủng hoảng tài 

chính năm 2008, một cách tiếp cận chiến lược mới cho hiện đại hóa 

của Nga đã được đề xuất với các ưu tiên dài hạn quan trọng và một 

khuôn khổ mới cho việc quản lý cho khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo quốc gia. Đồng thời, một chiến lược rộng hơn về đổi 

mới sáng tạo cũng đang được xúc tiến, đó là Chiến lược Phát triển 

Đổi mới sáng tạo của Liên bang Nga đến năm 2020 do Bộ phát 

triển Kinh tế soạn thảo. Mục tiêu của nó là để phát triển hơn nữa 

nguồn nhân lực, kích thích hoạt động đổi mới trong khu vực doanh 

nghiệp, tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự đổi mới trong khu 

vực công, tăng hiệu quả và năng động của NC&PT và thúc đẩy hợp 

tác quốc tế trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ngoài 

ra, Chương trình nhà nước về Phát triển KH&CN cho giai đoạn 

2012-2020 đã được xây dựng nhằm mục tiêu tập trung nguồn lực 

vào việc tạo ra một khu vực NC&PT cạnh tranh và hiệu quả như 

một động lực chính cho hiện đại hóa công nghệ của nền kinh tế. 

Đặc biệt, nó mở rộng hỗ trợ công cho lĩnh vực công nghệ ưu tiên và 

cơ sở hạ tầng KH&CN liên ngành . 

Chính sách quản trị KHCNĐM: Một số Bộ hỗ trợ NC&PT và 

đổi mới sáng tạo, đặc biệt là Bộ Giáo dục và Khoa học, Bộ Phát 
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triển Kinh tế. Đồng thời, đang có sự gia tăng tác động của Ủy ban 

Đổi mới sáng tạo và Công nghệ cao của Chính phủ, cũng như các 

Ủy ban của Tổng thống về Hiện đại hóa và Phát triển Công nghệ 

của Nền kinh tế Nga. Các Bộ và các ủy ban này có vai trò chính 

trong các quyết định chính sách, với quyền hạn phối hợp mạnh 

trong các vấn đề liên quan đến NC&PT và chính sách đổi mới. 

Nền tảng khoa học: Nga có nền nghiên cứu khoa học công lập 

lớn và bị chi phối bởi các viện nghiên cứu theo ngành công nghiệp. 

Các viện nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học Nga cũng chiếm 

một phần đáng kể trong NC&PT khu vực công và tham gia vào hợp 

tác  nghiên cứu cơ bản thực hiện trong các trường đại học ở nhiều 

nước OECD. Kết quả nghiên cứu, được đo bằng số lượng ấn phẩm 

trong các tạp chí khoa học và các đơn xin cấp bằng sáng chế bộ ba, 

còn tương đối kém. Những nỗ lực để tăng cường nghiên cứu trong 

các trường đại học đang được thực hiện thông qua các chương trình 

nghiên cứu và học thuật, giảng dạy về tiềm năng của một nước Nga 

sáng tạo (triển khai trong giai đoạn 2009-2013) và chương trình hỗ 

trợ cho mục tiêu trường trung học hàng đầu liên bang (2010-2012). 

Phần lớn các đầu tư mới nhằm mục đích thiết lập một đội ngũ cán 

bộ ưu tú trong nghiên cứu ở trường đại học, tương tự như nhiều 

nước OECD. 

NC&PT và đổi mới trong doanh nghiệp: Hoạt động NC&PT 

của doanh nghiệp chủ yếu tập trung ở các công ty lớn, đặc biệt là 

trong các ngành công nghiệp dựa vào tài nguyên. Bên cạnh các lĩnh 

vực truyền thống xuất sắc (ví dụ như năng lượng hạt nhân, hàng 

không vũ trụ), các hoạt động NC&PT chủ yếu là hỗ trợ hiện đại hóa 

và đổi mới công nghệ để tăng năng suất. Ngoài một số công ty công 

nghệ cao (đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin), các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa cũng theo đuổi chiến lược đổi mới phi NC&PT 

bao gồm cả việc áp dụng công nghệ. Việc thực thi chính sách hiện 

hành để thúc đẩy sự đổi mới đang được tăng cường. Một nhóm các 
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biện pháp đầu tiên tìm cách giảm bớt các rào cản hành chính và cải 

thiện điều kiện khung (bao gồm cả thuế và các chế độ hải quan) để 

kích thích đổi mới sáng tạo. Nhóm các biện pháp thứ hai nhắm vào 

doanh nghiệp nhà nước lớn, đặc biệt là các sáng kiến thực thi đổi 

mới (2011-2012), buộc các doanh nghiệp phải xây dựng và thực 

hiện chiến lược phát triển đổi mới sáng tạo. 

Chính sách cụm và khu vực: Hoạt động NC&PT và đổi mới 

của Nga chủ yếu tập trung trong và xung quanh thủ đô Mát-xcơ-va 

và St. Petersburg. Chính phủ đang có kế hoạch để thúc đẩy các cụm 

khu vực, bao gồm đặc khu kinh tế, khu công nghệ và các trung tâm 

công nghệ và đổi mới. Trong năm 2010, Chính phủ tuyên bố thành 

lập Thành phố Đổi mới sáng tạo Skolkovo (được ví như Silicon 

Valley của Hoa Kỳ), trong đó cung cấp ưu đãi cho việc thành lập 

chi nhánh nước ngoài. 

Dòng tri thức và thương mại hóa: Những hạn chế trong hợp 

tác giữa khoa học, giáo dục và công nghiệp đang cản trở đổi mới 

sáng tạo ở Nga. Khuôn khổ pháp lý gần đây đã được sửa đổi để 

thúc đẩy sự hợp tác này. Một loạt các luật liên bang (từ 2009-2011) 

khuyến khích việc tạo ra các công ty khởi nguồn (spin-off) từ các 

trường đại học và các viện nghiên cứu, cung cấp đồng tài trợ cho 

nghiên cứu hợp tác giữa các công ty và trường đại học và cung cấp 

hỗ trợ trong việc phát triển cơ sở hạ tầng đổi mới của các trường đại 

học. Sáng kiến Sàn Công nghệ (2011) nhằm mục đích thúc đẩy trao 

đổi tri thức và hợp tác tiền cạnh tranh của các doanh nghiệp, viện 

nghiên cứu, trường đại học và các văn phòng thiết kế cùng lĩnh vực 

chuyên đề được lựa chọn cạnh tranh. 

Toàn cầu hóa: Hệ thống đổi mới của Nga còn nhiều việc phải 

làm để đạt được sự kết nối quốc tế mạnh hơn. Là nước không phải 

là thành viên EU, nhưng quy mô tham gia của Nga trong Chương 

trình khung của EU chỉ đứng thứ hai, sau Hoa Kỳ. Đồng thời, 

Chính phủ đã tiếp tục những nỗ lực để khuyến khích FDI vào Nga: 
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trong năm 2011, Chính phủ đã gỡ bỏ các lĩnh vực chiến lược mà 

trước đây cần phải được phê duyệt trước khi cho nước ngoài vào 

đầu tư. 

Những công nghệ mới nổi: Với thế mạnh truyền thống trong 

khoa học kỹ thuật và khoa học tự nhiên, Chính phủ Nga đã đặt sự 

quan tâm rất lớn đối với việc trở thành tiên phong thế giới trong 

công nghệ nano. Các khoản đầu tư liên bang cho công nghệ nano 

tăng. Vào năm 2007, Chính phủ thành lập Tổng công ty Công nghệ 

Nano (Rusnano) với số tiền tài trợ lên tới 6 tỷ USD. Sự hỗ trợ đáng 

kể cho các công nghệ mới nổi cũng đến từ các tập đoàn của Nhà 

nước: Tập đoàn Công nghệ Nga và Tập đoàn Công nghệ Năng 

lượng Nguyên tử. 

Đổi mới xanh: Do cường độ sử dụng năng lượng cao của Nga, 

Chính phủ đặt mục tiêu thực hiện các biện pháp để giải quyết vấn 

đề hiệu quả năng lượng. Luật Tiết kiệm năng lượng và Tăng hiệu 

quả năng lượng Liên bang (2009) là bước đầu tiên để thúc đẩy thực 

hiện các tiêu chuẩn của Cơ quan Năng lượng Quốc tế trong cả 

nước. Các sáng kiến khác tiếp tục hướng tới một nền kinh tế năng 

lượng hiệu quả được bao gồm trong Chiến lược năng lượng của 

Nga đến năm 2030. Đồng thời, đầu tư vào phát triển công nghệ môi 

trường có liên quan đã tăng lên thông qua các chương trình liên 

quan như Chương trình Công nghệ năng lượng hạt nhân thế hệ mới 

(2011-2015). 
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BA LAN 
 

Nền kinh tế Ba Lan đã vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính 

toàn cầu gần đây tốt hơn so với các nước EU khác. Mặc dù tính 

cạnh tranh của các công ty Ba Lan được cải thiện trên thị trường 

xuất khẩu, nhưng hệ thống khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo được đặc trưng bởi khu vực doanh nghiệp đổi mới tương đối ít 

và một hệ thống giáo dục yếu kém. Trong năm 2010, BERD của 

nước này là 0,20% GDP, thấp nhất trong các nước OECD. Liên kết 

giữa các ngành công nghiệp và khoa học có truyền thống là yếu, 

đây là “một di sản” của kinh tế kế hoạch hóa của Nhà nước. Một tỷ 

lệ nhỏ nghiên cứu công được tài trợ bởi ngành công nghiệp và rất ít 

bằng sáng chế được thực hiện bởi các trường đại học và các viện 

nghiên cứu công. Về hội nhập của khoa học Ba Lan trong các mạng 

lưới quốc tế, khu vực công nghiệp làm tốt hơn khu vực hàn lâm. Ba 

Lan có ưu thế trong các công nghệ mới nổi như công nghệ sinh học 

và công nghệ nano, nhưng chưa thực hiện tốt trong công nghệ 

thông tin. Việc tăng cường nguồn nhân lực sẽ nâng cao năng lực 

đổi mới: chỉ 23% dân số trưởng thành có trình độ đại học và chỉ có 

27% lao động làm việc trong ngành nghề KH&CN. Ba Lan có 4,1 

nhà nghiên cứu 

trên 1.000 việc 

làm, là một tỷ lệ 

rất thấp. Tuy 

nhiên, điểm 

kiểm tra khoa 

học PISA của 

Ba Lan đối với 

học sinh 15 tuổi 

là gần như ở 

mức trung bình của OECD. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phát 

triển tốt: Ba Lan có 14 thuê bao băng thông rộng cố định và 51 thuê 

Chỉ tiêu Giá trị 
Tăng trưởng 
hàng năm,% 
(2005-2010) 

Năng suất lao động, GDP trên giờ 
làm việc tính theo USD, năm 2010 

24,7 +2,9 

Năng suất môi trường, GDP trên một 
đơn vị phát thải CO2 tính theo USD, 
năm 2009 

2,51 +5,5 

GERD, tính theo % GDP, năm 2010 0,74 +10,3 
Tài trợ công trong GERD, tính theo % 
GDP, năm 2010 

0,47 +11,3 
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bao không dây trên 100 dân. Tuy nhiên, chỉ số sẵn sàng chính phủ 

điện là tương đối thấp. 

Thay đổi gần đây trong chi tiêu cho KHCNĐM: Trong năm 

2010, GERD của Ba Lan bằng 0,74% GDP. Tuy nhiên, GERD có 

một mức tăng mạnh 10,3% một năm từ 2005 đến 2010. Mục tiêu 

của Ba Lan là GERD đạt 1,7% GDP vào năm 2020. Trong năm 

2010, tỷ lệ tài trợ của ngành công nghiệp tương đối thấp, chỉ chiếm 

24% GERD, trong khi Chính phủ tài trợ 61%. Tỷ lệ tài trợ của nước 

ngoài cho GERD đã tăng gấp đôi, lên 12%. 

Chiến lược KHCNĐM tổng thể: chiến lược khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo của Ba Lan gần đây đã được cập nhật để 

bao hàm các mục tiêu dài hạn. Ba lan đã có những chiến lược dài 

hạn hơn: Làn sóng thứ Ba của hiện đại hóa và Chiến lược cho Tính 

đổi mới và Hiệu quả của nền kinh tế (2012-2020), bổ sung cho 

Chương trình Cải cách Quốc gia (NRP) và Nền kinh tế sáng tạo 

2007-2013. Mục tiêu của Chiến lược gắn kết quốc gia (NCS) là để 

tạo điều kiện thuận lợi cho khả năng cạnh tranh. Chương trình Phát 

triển Khoa học mới và Chương trình Phát triển Doanh nghiệp thúc 

đẩy một nền kinh tế dựa trên tri thức được xây dựng trên sức mạnh 

hiện tại, các công nghệ mới và chuyên môn hóa thông minh. 

Chương trình Nhìn trước quốc gia Ba Lan 2020, và Tầm nhìn 2030 

phác thảo các kịch bản tiềm năng trong hai thập kỷ tiếp theo. 

Chính sách quản trị KHCNĐM: Từ năm 2010, thay đổi trong 

quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã được đưa ra để 

giảm sự phân tán và cải thiện sự phối hợp. Bộ Khoa học và Giáo 

dục Đại học (MSHE) chịu trách nhiệm thiết kế chính sách KH&CN 

và Bộ Kinh tế phụ trách chính sách đổi mới. Việc thực hiện chính 

sách KH&CN được chuyển cho Trung tâm NC&PT Quốc gia 

(NCBiR), được thành lập năm 2007, và Trung tâm Khoa học Quốc 

gia (NSC), được thành lập vào năm 2010. NCBiR đã được cải cách 

vào năm 2010 để cải thiện hợp tác công-tư và tăng cường chi tiêu 
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cho NC&PT. Cơ quan Phát triển Doanh nghiệp Ba Lan (PARP), 

được giám sát bởi Bộ Kinh tế, là đồng chịu trách nhiệm về thực 

hiện chính sách đổi mới. 

Nền tảng khoa học: Mặc dù có truyền thống mạnh mẽ trong 

khoa học cơ bản, nhưng khu vực nhà nước chi tiêu cho NC&PT của 

Ba Lan tính theo GDP còn thấp và các trường đại học và các ấn 

phẩm quốc tế được xếp hạng dưới mức trung bình của OECD. Một 

phần của vấn đề bắt nguồn từ các nguồn tài trợ nghiên cứu phân 

tán, thiếu cạnh tranh và khuyến khích cho nghiên cứu xuất sắc. Gần 

đây, ngân sách khoa học đã tăng 29% và sáu luật mới đã được 

thông qua để phát triển một hệ thống nghiên cứu hiệu quả hơn. 

Đồng thời, Chính phủ đặt mục tiêu tăng tỷ lệ tài trợ nghiên cứu dựa 

trên cạnh tranh theo luật định. 

NC&PT và đổi mới trong doanh nghiệp: các công ty Ba Lan 

có năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế, thể hiện qua hoạt 

động xuất khẩu mạnh mẽ. Tuy nhiên, cạnh tranh của họ chủ yếu về 

giá cả, và ít doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ, đầu tư 

vào NC&PT và các hoạt động đổi mới. Điều này dẫn đến tỷ lệ thấp 

của BERD và bằng sáng chế so với GDP. 

Tinh thần doanh nghiệp: Chính phủ đã đưa ra hàng loạt các 

biện pháp để làm cho doanh nghiệp khởi sự bớt tốn kém hơn và 

nhanh hơn. Mặc dù còn nhỏ, nhưng thị trường đầu tư mạo hiểm Ba 

Lan lại lớn nhất ở Đông Âu. Quỹ Đầu tư vốn Quốc gia đã được 

thành lập năm 2007 để thúc đẩy tăng trưởng. Là một phần của 

Chương trình Sáng kiến Công nghệ, Ngân hàng Gospodarstwa 

Krajowego (BGK) cấp các khoản tín dụng cho các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa. 

Cơ sở hạ tầng khoa học và CNTT-TT: Chương trình NC&PT 

Công nghệ mới đã nhận được 359 triệu USD tài trợ cho phát triển 

cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Lộ trình Ba Lan cho Cơ sở hạ 

tầng Nghiên cứu được tài trợ lên đến 2,1 tỷ USD. Cuối cùng, sáng 



 

157 

 

kiến Liên kết Đổi mới đã được phân bổ 484 triệu USD để nâng cấp 

cơ sở hạ tầng nghiên cứu 

Chính sách cụm và khu vực: việc phát triển các cụm đang 

được hỗ trợ ngày càng nhiều. Chiến lược Tăng Tính đổi mới của 

nền kinh tế 2007-2013 kết hợp các biện pháp để hỗ trợ và phát triển 

các cụm trong các chương trình hành động quốc gia và khu vực 

(OP). OP hoạt động trong tất cả 16 tỉnh. 

Dòng tri thức và thương mại hóa: Để tạo điều kiện cho dòng 

chảy tri thức và thương mại hóa, Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học 

đã đưa ra Hướng dẫn Thương mại hóa NC&PT cho các học viên và 

Cơ quan Sáng chế hỗ trợ các trường đại học. Dự án IniTech, 

Chương trình Nghiên cứu Ứng dụng và Nhà đổi mới sáng tạo, hỗ 

trợ tài chính cho chuyển giao tri thức giữa các nhà nghiên cứu và 

các doanh nghiệp. Chương trình Phiếu Đổi mới nhằm vào mục tiêu 

hợp tác giữa các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức nghiên cứu. Các 

Trung tâm NC&PT Quốc gia cũng tăng cường hợp tác giữa doanh 

nghiệp và các sàn công nghệ thông qua quan hệ đối tác công-tư. 

Nguồn nhân lực: Phát triển nguồn nhân lực là một ưu tiên 

quốc gia, với vốn đầu tư từ Chương trình hành động nguồn nhân 

lực. Trong năm 2011, gần 1,4 tỷ USD đã được đưa vào ngân sách 

cho giáo dục đại học và khoa học. Năm 2011, Khung đánh giá năng 

lực và Trung tâm Lãnh đạo Quốc gia ((KNOW) đã được thành lập. 

Mobility Plus là một chương trình khuyến khích cạnh tranh cho các 

nhà nghiên cứu. Chương trình “Top 500 nhà sáng tạo” tài trợ cho 

trao đổi nhà nghiên cứu trong các tổ chức nghiên cứu hàng đầu thế 

giới. 

Những công nghệ mới nổi: Năm 2011, Trung tâm NC&PT 

Quốc gia đưa ra các chương trình nghiên cứu chiến lược cho các 

lĩnh vực công nghệ trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Cục Phát triển Doanh nghiệp Ba Lan tài trợ cho việc triển khai và 

thực hiện các hệ thống hỗ trợ NC&PT doanh nghiệp trong những 
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công nghệ quan trọng và đặc biệt là sự ra đời của một cơ sở dữ liệu 

chuyên dụng. Dự án InSight2030 đã xác định 27 công nghệ chủ 

chốt chiến lược để dẫn đầu thị trường trong tương lai. 

Đổi mới xanh: Ba Lan đã chấp nhận tăng trưởng xanh trong 

Chương trình Cải cách Quốc gia của mình. Chương trình Quốc gia 

về Phát triển Nền kinh tế Phát thải thấp đề cập những trọng tâm cho 

mục tiêu tăng trưởng xanh. Để giảm thiểu tác động môi trường của 

các hoạt động của Chính phủ, Văn phòng Đấu thầu Công có nhiệm 

vụ xây dựng quy trình đấu thầu. Dự án GreenEvo hỗ trợ việc giới 

thiệu các công nghệ xanh của Ba Lan trên thị trường nước ngoài. 
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HUNGARY 
 

Hungary có nền kinh tế rất mở với lĩnh vực sản xuất khá lớn, 

trong đó phần lớn là từ đầu tư nước ngoài. BERD đã tăng mạnh 9% 

một năm kể từ năm 2000, tăng gần gấp đôi từ 0,36% GDP năm 

2000 lên 0,69% GDP năm 2010. Một tỷ lệ cao BERD được thực 

hiện trong các chi nhánh nước ngoài tham gia vào sản xuất công 

nghệ cao, nhiều lĩnh vực công nghiệp trong nước thực hiện đổi mới 

còn tương đối ít. Mối liên kết ngành công nghiệp - khoa học hợp lý, 

với phần đóng góp của nghiên cứu công được tài trợ bởi ngành 

công nghiệp trên mức trung bình của OECD. 

Việc hội nhập KH&CN với các mạng lưới toàn cầu cũng được 

đánh giá tốt: 48% bài báo khoa học và 32% đơn đăng ký sáng chế 

được thực hiện với sự hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, số lượng bằng 

sáng chế PCT 

của các trường 

đại học và phòng 

thí nghiệm 

nghiên cứu công 

tính trên GDP 

thấp hơn mức 

trung bình của 

OECD. Công 

nghệ thông tin, công nghệ sinh học và công nghệ nano đạt gần với 

với mức trung bình của OECD. Chỉ số nguồn nhân lực còn yếu 

kém: chỉ có 20% dân số trưởng thành có trình độ đại học và điểm 

số khoa học PISA của học sinh ở Hungary đứng thứ 27 trong 

OECD. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đang được phát triển: 

Hungary có tỷ lệ 20 thuê bao băng thông rộng cố định và 10 thuê 

bao không dây trên 100 dân. Chỉ số sẵn sàng chính phủ điện tử ở 

Chỉ tiêu Giá trị 
Tăng trưởng 
hàng năm,% 
(2005-2009) 

Năng suất lao động, GDP trên giờ 
làm việc tính theo USD, năm 2010 

26,1 +0,8 

Năng suất môi trường, GDP trên một 
đơn vị phát thải CO2 tính theo USD, 
năm 2009 

4,21 +3,6 

GERD, tính theo % GDP, năm 2009 1,16 +4,0 
Tài trợ công trong GERD, tính theo % 
GDP, năm 2010 

0,46 -0,6 
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dưới mức trung bình của OECD, tương tự như Slovenia và Cộng 

hòa Séc. 

Thay đổi gần đây trong chi tiêu cho KHCNĐM: GERD của 

Hungary đứng ở mức 1,16% GDP trong năm 2010. Tuy nhiên, 

GERD đã tăng mạnh mẽ với tốc độ 4% một năm từ 2005 đến 2010, 

một trong những tỷ lệ tăng trưởng cao nhất trong EU. Là một phần 

của Chiến lược châu Âu 2020, Hungary đã nhắm mục tiêu GERD 

sẽ tăng lên 1,8% GDP vào năm 2020. Trong năm 2010, 47% của 

GERD được đóng góp bởi ngành công nghiệp, 39% là từ chính phủ 

và 12% từ nước ngoài. 

Chiến lược KHCNĐM tổng thể: chính sách đổi mới của 

Hungary thường xuyên thay đổi trong thập kỷ qua. Kế hoạch 

Szechenyi mới sửa đổi và cập nhật Chiến lược chính sách đổi mới 

KH&CN chính thức vào đầu năm 2011 và hiện là văn bản chiến 

lược chính. Nó tập trung vào các lĩnh vực công nghệ quan trọng 

được lựa chọn và là mục tiêu để gia tăng cường độ NC&PT nhằm 

tăng cường sự đổi mới của các công ty. 

Chính sách quản trị KHCNĐM: Chính sách quản lý khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng đã thay đổi thường xuyên 

trong hai thập kỷ qua và thậm chí đã được sửa đổi hai lần kể từ năm 

2009. Hiện nay, Hội đồng Chính sách Khoa học, Nghiên cứu và 

Đổi mới sáng tạo  (NKITT) cung cấp tư vấn chiến lược dài hạn cho 

chính phủ. Bốn bộ (Bộ Kinh tế quốc dân, Bộ phát triển quốc gia, 

Bộ Tài nguyên và Hành chính công và Bộ Tư pháp) được đại diện 

trong NKITT. Văn phòng Đổi mới Quốc gia (NIH) là một tổ chức 

chính sách quan trọng. Viện Hàn lâm Khoa học Hungary (HAS), 

với mạng lưới các viện nghiên cứu khoa học, giám sát Quỹ Nghiên 

cứu khoa học Hungary (OTKA). 

Nền tảng khoa học: Hungary có quy mô nghiên cứu khoa học 

tương đối nhỏ được chia đều giữa giáo dục đại học và các viện 

nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học Hungary. Chi tiêu công 
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cho NC&PT thấp, điều này được phản ánh trong bảng xếp hạng các 

trường đại học và các ấn phẩm quốc tế, cả hai đều là dưới mức 

trung bình của OECD. 

NC&PT và đổi mới trong doanh nghiệp: Cuộc khủng hoảng 

tài chính toàn cầu đã ảnh hưởng đáng kể đến NC&PT của Hungary 

và chính sách đổi mới. Trong năm 2010, khoảng 77 triệu USD (gần 

37% ngân sách cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo) của 

Quỹ Nghiên cứu và đổi mới công nghệ (KTI) đã bị ngưng lại và 

một số chương trình đã bị đình chỉ. Các công cụ khuyến khích 

NC&PT đối với doanh nghiệp bao gồm tài trợ trực tiếp như tài trợ 

cạnh tranh, vốn cổ phần và đầu tư mạo hiểm, và chứng từ đổi mới, 

tín dụng thuế cho NC&PT. 

Tinh thần doanh nghiệp: Trình độ công nghệ của phần lớn các 

doanh nghiệp Hungary, đặc biệt là DNNVV, là lỗi thời và kém phát 

triển. Việc gia tăng tỷ trọng của doanh nghiệp đổi mới sáng tạo 

trong nước là một trong những mục tiêu chính của chính sách khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Hungary. Sáng kiến Phát 

triển công nghệ của doanh nghiệp nhắm vào đạt được mục tiêu này, 

với ngân sách 278 triệu USD. 

Cơ sở hạ tầng khoa học và CNTT-TT: Chi tiêu cho cơ sở hạ 

tầng nghiên cứu của Hungary là thấp trong giai đoạn chuyển tiếp. 

Gần đây, các sáng kiến đã được đưa ra để cải thiện chất lượng của 

các phòng thí nghiệm nghiên cứu công, bao gồm cả Chương trình 

Cơ sở Hạ tầng Xã hội (SOIP) và Lộ trình Cơ sở hạ tầng nghiên cứu 

quốc gia (NEKIFUT). Viện Phát triển Cơ sở hạ tầng thông tin quốc 

gia (NIIF) là một mạng lưới siêu máy tính dành riêng cho nghiên 

cứu và Dịch vụ thông tin điện tử (EISZ) tạo điều kiện truy cập dữ 

liệu cho khu vực giáo dục đại học và các tổ chức nghiên cứu khoa 

học. 

Chính sách cụm và khu vực: Sáng kiến chính sách cụm là một 

trụ cột chính trong chính sách khu vực. Chương trình hỗ trợ các 
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cụm của các công ty có tiềm năng xuất khẩu trong các thành phố 

chính. Các Chương trình Phát triển hoạt động kinh tế (EDOP) và 

Chương trình hoạt động Trung ương (CHOP) cũng hỗ trợ hoạt động 

của các cụm. Ngoài ra còn có sự hỗ trợ cho đổi mới và khu công 

nghệ. 

Dòng tri thức và thương mại hóa: Các sáng kiến cải thiện 

nghiên cứu và thương mại hóa công nghệ bao gồm Quỹ Đầu tư mạo 

hiểm Đổi mới đầu tiên Corvinus (CELIN), hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

khởi nghiệp và Quỹ bảo lãnh chủ sở hữu. Văn phòng Sở hữu trí tuệ 

Hungary (HIPO) giám sát bảo vệ sở hữu trí tuệ và đã soạn thảo Kế 

hoạch hành động Thúc đẩy năng lực cạnh tranh sở hữu công nghiệp 

của các nhà doanh nghiệp (Vivace) để giải quyết những yếu kém về 

sở hữu trí tuệ và văn hóa đổi mới của đất nước. 

Nguồn nhân lực: Các chỉ số về trình độ kỹ năng và nguồn 

nhân lực của Hungary là thấp. Kế hoạch Szechenyi Mới nhằm mục 

đích nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực học thuật. 

Chính phủ đã tăng cường hỗ trợ cho nghiên cứu tiến sĩ, học bổng và 

cơ hội việc làm sau tiến sĩ. Các sáng kiến khác để cải thiện hệ thống 

giáo dục bao gồm tài trợ cho đạt được: Sáng kiến "Từ chảy chất 

xám biến thành nhận chất xám” nhằm vào các nhà nghiên cứu trẻ 

tài năng, trong khi Chương trình Hungary Campus hỗ trợ cho sự 

luân chuyển sinh viên quốc tế. 

Những công nghệ mới nổi: Hungary đã có những bước cải tiến 

nghiên cứu công nghệ nano (Đề án NAP Nano) thông qua một 

Thỏa thận NC&PT Quốc tế năm 2005 với Liên bang Nga. Các 

Chương trình Công nghệ Quốc gia và Sàn giao dịch cũng là các 

biện pháp để hỗ trợ các công nghệ tiên tiến nhất  được mong đợi sẽ 

đóng vai trò quyết định trong phát triển kinh tế của Hungary. 

Đổi mới xanh: phát triển kinh tế xanh là một trong những lĩnh 

vực trọng tâm của Kế hoạch Szechenyi Mới. Chiến lược phát triển 

bền vững quốc gia Hungary năm 2007 khuyến khích NC&PT trong 
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các nguồn năng lượng tương lai. Các sáng kiến xanh khác bao gồm 

Kế hoạch Hành động Quốc gia về Năng lượng tái tạo, Chiến lược 

Đổi mới Công nghệ Môi trường Quốc gia (2011-2020) và Chiến 

lược năng lượng quốc gia đến năm 2030. 
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CỘNG HÒA SÉC  
 

Cộng hòa Séc có một nền kinh tế mở và tập trung mạnh vào 

các ngành công nghiệp kỹ thuật. Lĩnh vực công nghiệp ô tô mạnh 

đã thúc đẩy sự phục hồi kinh tế sau cuộc khủng hoảng toàn cầu. Hệ 

thống khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Cộng hòa Séc 

mang tính định hướng cung. Mặc dù có những nỗ lực để hướng tới 

một nền kinh tế tri thức, nhưng sự thay đổi  diễn ra chậm. NC&PT 

trong khu vực doanh nghiệp đã tăng 6,8% hàng năm từ năm 2000 

(theo giá thực tế). Mức tăng đầu tư cho NC&PT ở khu vực này 

chiếm từ 0,70% GDP năm 2000 lên 0,97% GDP năm 2010. Liên 

kết giữa khu vực nghiên cứu khoa học và ngành công nghiệp còn 

khiêm tốn, với một tỷ lệ nhỏ các công trình nghiên cứu được tài trợ 

bởi ngành công nghiệp.  

Việc hội nhập của nước này với các mạng lưới toàn cầu là gần 

mức trung bình của các nước OECD. Tỷ lệ đăng ký bằng sáng chế 

PCT bởi các 

trường đại học 

và phòng thí 

nghiệm công 

còn thấp. Cộng 

hòa Séc vẫn 

còn có những 

điểm yếu trong 

công nghệ 

thông tin và công nghệ mới. Chỉ số nguồn nhân lực cho thấy một số 

yếu kém: chỉ có 17 % người lớn có trình độ đại học, nhưng nước 

này lại có 31% lao động làm việc trong ngành nghề KH&CN, là 

một tỷ lệ khá cao. Tuy nhiên, tỷ lệ 5,6 nhà nghiên cứu/1.000 lao 

động của nước này là dưới mức trung bình của OECD. Về chỉ số cơ 

sở hạ tầng công nghệ thông tin, CH Séc có 15 thuê bao băng thông 

Chỉ tiêu Giá trị 
Tăng trưởng 
hàng năm,% 
(2005-2009) 

Năng suất lao động, GDP trên giờ 
làm việc tính theo USD, năm 2010 

29,3 +2,5 

Năng suất môi trường, GDP trên một 
đơn vị phát thải CO2 tính theo USD, 
năm 2009 

2,44 +5,2 

GERD, tính theo % GDP, năm 2009 1,56 +5,7 
Tài trợ công trong GERD, tính theo % 
GDP, năm 2010 

0,64 +5,0 
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rộng cố định và 55 thuê bao không dây trên 100 dân. Chỉ số sẵn 

sàng chính phủ điện tử là dưới trung bình, tương đương với Ba Lan 

và Cộng hòa Slovakia. 

Thay đổi gần đây trong chi tiêu cho KHCNĐM: Tổng đầu tư 

nội địa cho NC&PT của Cộng hòa Séc tăng từ 1,35% GDP năm 

2005 lên 1,56% GDP năm 2010 và Chính phủ đặt mục tiêu đạt 

2,7% GDP vào năm 2020. Theo giá cố định, đầu tư nội địa cho 

NC&PT tăng trưởng khá mạnh, 5,7% một năm kể từ năm 2005 và 

tài trợ công cho NC&PT cũng đã tăng 5% một năm. Trong năm 

2010, ngành công nghiệp tài trợ 49% trong tổng đầu tư nội địa cho 

NC&PT của Cộng hòa Séc và Chính phủ tài trợ 40%. Tài trợ của 

nước ngoài cho NC&PT của Cộng hòa Séc đã tăng từ 3% năm 2000 

lên 10% năm 2010. 

Chiến lược KHCNĐM tổng thể: Chính sách Phát triển Nghiên 

cứu và Đổi mới sáng tạo Quốc gia (2009-2015) đã được phê duyệt 

trong năm 2009, với chín mục tiêu chính. Nó xác định bốn lĩnh vực 

chuyên đề: năng lượng bền vững/ngành công nghiệp cạnh tranh; 

sinh học phân tử; xã hội thông tin; môi trường. Ngoài ra, nước này 

cũng đã ban hành Chiến lược mới cho Cạnh tranh Quốc tế (2012-

20) nhằm mục đích đưa Cộng hòa Séc trở thành một trong số 20 

quốc gia cạnh tranh nhất thế giới. Chiến lược đổi mới sáng tạo quốc 

gia mới (Chiến lược “3I”) của nước này tập trung vào cơ sở hạ 

tầng, thể chế và đổi mới sáng tạo. 

Chính sách quản trị KHCNĐM: Quản lý KHCNĐM phần lớn 

không thay đổi từ năm 2009. Hội đồng Nghiên cứu, Phát triển và 

Đổi mới thực hiện chính sách nghiên cứu, phát triển và đổi mới 

quốc gia và đóng vai trò cố vấn. Cục Công nghệ mới đã cải thiện 

được nguồn ngân sách, kinh phí và mua sắm phục vụ cho hoạt động 

nghiên cứu, phát triển và đổi mới thông qua Chương trình BETA. 

Cơ quan này cũng phối hợp với các bộ như Bộ Giáo dục, Thanh 
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niên và Thể thao, Bộ Công Thương, Quỹ Khoa học Cộng hòa Séc 

và CzechInvest. 

Nền tảng khoa học: Cộng hòa Séc có nền tảng khoa học tương 

đối yếu, mặc dù nó có truyền thống kỹ thuật mạnh. NC&PT khu 

vực công và thứ hạng công bố khoa học dưới mức trung bình của 

OECD và các trường đại học thuộc hạng thấp nhất OECD. 

NC&PT và đổi mới trong doanh nghiệp: Chương trình 

POTENCIAL thúc đẩy các trung tâm công nghệ và NC&PT trong 

nước. Mạng lưới Doanh nghiệp châu Âu cung cấp các dịch vụ 

chuyển giao công nghệ. Một số giải thưởng khuyến khích nhà sáng 

chế, chẳng hạn như giải “Đổi mới sáng tạo của năm”, “Đổi mới 

sáng tạo CH Séc và Hợp tác tốt nhất của năm”. Ngoài ra còn có giải 

thưởng hàng năm cho những thành tựu khoa học. 

Tinh thần doanh nghiệp: Các sáng kiến thúc đẩy kinh doanh 

bao gồm START, GUARANTEE và PROGRESS cung cấp hỗ trợ 

lãi suất và bảo lãnh cho các công ty khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

Cơ sở hạ tầng khoa học và CNTT-TT: cơ sở hạ tầng nghiên 

cứu được tập trung ở Prague và ở một mức độ thấp hơn ở Brno. 

Việc thiếu cơ sở hạ tầng nghiên cứu lớn được giải quyết thông qua 

Diễn đàn Chiến lược châu Âu về cơ sở hạ tầng nghiên cứu và 

Chương trình NC&PT vì Đổi mới (1,2 tỷ USD). Cơ sở hạ tầng 

mạng, với mạng Géant (CESNET – Czech  NREN) đang được phát 

triển. Chương trình dịch vụ công nghệ thông tin và chiến lược 

khuyến khích sự đổi mới trong các giải pháp công nghệ thông tin, 

phần mềm và trung tâm dữ liệu. 

Chính sách cụm và khu vực: Chương trình Hợp tác (2007-

2013) thúc đẩy các cụm, các khu vực  xuất sắc và các dự án hợp 

tác. Trong năm 2010, 42 triệu USD được đầu tư vào các nền tảng 

hợp tác nhóm. Bộ Công Thương và Cục phát triển doanh nghiệp và 
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đầu tư (CzechInvest) giám sát 30 khu KH&CN góp phần vào chiến 

lược đổi mới trong khu vực. 

Dòng tri thức và thương mại hóa: Chính sách NC&PT và đổi 

mới đã tập trung nhiều hơn vào các sáng kiến hợp tác. Chương 

trình ALPHA của Cục Công nghệ hỗ trợ hợp tác giữa kinh doanh 

và nghiên cứu với kinh phí 417 triệu USD. Các chương trình 

TANDEM và IMPULS của MIT hỗ trợ NC&PT công nghiệp và 

hợp tác công-tư NC&PT và đã phân bổ 585 triệu USD cho hơn 700 

dự án. 314 triệu USD đã được phê duyệt để tạo ra 35 trung tâm hợp 

tác công-tư trong giai đoạn 2012-2019. Chương trình CzechInvest’s 

PROSPERITY hỗ trợ chuyển giao công nghệ. Các chương trình 

INNOVATION và INOVACE bảo vệ sở hữu trí tuệ, bằng sáng chế, 

kiểu dáng và thương hiệu. 

Toàn cầu hóa: Cộng hòa Séc đã tụt lại phía sau các nước khác 

trong Liên minh châu Âu về FDI. Điều này dẫn đến một sự thay đổi 

trong Luật về ưu đãi đầu tư năm 2000. Hơn nữa, Cục Xúc tiến 

Thương mại Quốc gia khuyến khích quốc tế hóa các công ty Séc 

bằng việc tạo thuận lợi liên kết toàn cầu. Một số ưu đãi của Cục 

phát triển doanh nghiệp và đầu tư (CzechInvest), chẳng hạn như 

giảm thuế, đào tạo và sát hạch, thúc đẩy đầu tư nước ngoài. 

Nguồn nhân lực: Cộng hòa Séc đang thiếu nguồn nhân lực, 

mặc dù số lượng các nhà nghiên cứu gần đây đã tăng lên. Chương 

trình giáo dục vì năng lực cạnh tranh nhằm nâng cao tiêu chuẩn học 

thuật, với 417 triệu USD ngân sách cho giai đoạn 2007-2013. Các 

chương trình Czech Little-Head và Open  Science  II  thúc đẩy giáo 

dục khoa học của học sinh trung học và các trường đại học. Trong 

năm 2008, một nhóm làm việc vì cơ hội bình đẳng cho phụ nữ và 

nam giới được thành lập trong Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể 

thao để đạt được bình đẳng giới trong giáo dục. Tỷ lệ dân số có 

trình độ đại học trong số những người từ 30-34 tuổi phấn đấu tăng 

lên 34% vào năm 2020. 
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Những công nghệ mới nổi: Các ưu tiên quốc gia mới dài hạn 

đang được chuẩn bị và sẽ đề cập các công nghệ mới nổi. Các dự án 

công nghệ hiện nay bao gồm “Cơ sở hạ tầng cực nhẹ” và “Hệ thống 

lade Asterix Prague” tại Viện Vật lý, và Chương trình COMPASS-

D tại Viện Vật lý Plasma. Chương trình Bảo trợ công nghệ môi 

trường hỗ trợ các công nghệ sinh thái và chương trình ALPHA hỗ 

trợ công nghệ trong một loạt các ngành công nghiệp. 

Đổi mới xanh: Bộ Môi trường đã cập nhật Chương trình Hỗ 

trợ các công nghệ môi trường được Chính phủ phê duyệt trong 

tháng 7 năm 2009. Việc cập nhật này nhằm mục đích nâng cao hiệu 

quả năng lượng và nhấn mạnh tầm quan trọng của năng lượng tái 

tạo và đổi mới sinh thái. 
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SLOVAKIA 
 

Trong hai thập kỷ qua, Cộng hòa Slovakia đã chuyển từ nền 

kinh tế kế hoạch tập trung sang nền kinh tế thị trường tự do và đã 

trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ở 

châu Âu. Triển vọng kinh tế tốt, một lực lượng lao động có tay 

nghề trung bình, chi phí thấp và vị trí trung tâm đã thu hút lượng 

lớn FDI, đặc biệt trong các ngành công nghiệp ô tô và thiết bị điện 

tử. Tuy nhiên, sự tiến bộ hướng tới một hệ thống KHCNĐM hiệu 

quả hơn vẫn còn chậm. Các công ty ít tham gia vào nghiên cứu và 

những kết quả NC&PT của doanh nghiệp vẫn ở mức thấp nhất 

trong số các nước OECD. BERD đạt 0,27 % GDP trong năm 2010, 

mức tương tự như những năm 2000, đã chạm đáy ở mức 0,18% 

trong năm 2007. BERD tập trung ở một số ngành công nghiệp công 

nghệ trung bình 

(máy móc và 

thiết bị vận tải, 

42 %, cao su và 

nhựa, 10 %) 

hoặc trong các 

dịch vụ NC&PT 

(25%).  

Liên kết 

giữa ngành công nghiệp và ngành khoa học yếu; ngành công nghiệp 

tài trợ chỉ 9% nghiên cứu công. Tuy nhiên, Cộng hòa Slovak đã hội 

nhập mạnh mẽ vào các mạng lưới toàn cầu: 48% bài báo khoa học 

và 48 % đơn xin cấp bằng sáng chế PCT được là kết quả của hợp 

tác quốc tế. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông là 

dưới mức tối ưu, chỉ 13 thuê bao băng thông rộng cố định và 33 

thuê bao không dây trên 100 dân và Chính phủ chưa áp dụng nhiều 

dịch vụ trực tuyến qua Internet. Nguồn nhân lực có kỹ năng chưa 

Chỉ tiêu Giá trị 
Tăng trưởng 
hàng năm,% 
(2005-2010) 

Năng suất lao động, GDP trên giờ 
làm việc tính theo USD, năm 2010 

33,6 +4,25 

Năng suất môi trường, GDP trên một 
đơn vị phát thải CO2 tính theo USD, 
năm 2009 

3,71 +9,1 

GERD, tính theo % GDP, năm 2009 0,63 +9,5 
Tài trợ công trong GERD, tính theo % 
GDP, năm 2010 

0,32 +6,5 
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cao nhưng đang bắt đầu được cải thiện mạnh mẽ. Chỉ có 17 % 

người lớn là có trình độ đại học. Mặc dù đầu tư cho NC&PT còn 

thấp, nhưng Cộng hòa Slovak có tỷ lệ 7,1 các nhà nghiên cứu/1000 

lao động, trên mức trung bình của EU27. Tỷ lệ tốt nghiệp tiến sĩ 

của nước này cũng cao hơn mức trung bình của OECD, ngang bằng 

với Áo và Pháp. 

Thay đổi gần đây trong chi tiêu cho KHCNĐM: Tổng chi 

quốc gia cho NC&PT (GERD) của Cộng Hòa Slovakia GERD là 

800 triệu USD, tương đương 0,63% GDP trong năm 2010. Đầu tư 

cho NC&PT của nước này tăng nhanh, ở mức 9,5% mỗi năm, trong 

giai đoạn 2005-2010. Tuy nhiên đầu tư của doanh nghiệp cho 

NC&PT thực tế lại giảm trong giai đoạn 2005-2009. Từ năm 2000, 

tỷ trọng đầu tư của khu vực công nghiệp trong tổng đầu tư cho 

NC&PT giảm từ 54% xuống 35%. Tăng trưởng của GERD đã được 

thúc đẩy bởi cam kết của Chính phủ (tài trợ của Chính phủ cho 

NC&PT đã tăng từ 43% đến 50% trong GERD) và dòng vốn lớn tài 

trợ của nước ngoài (từ 2% đến 15%) đặc biệt là từ các quỹ của EU. 

Gói kích thích kinh tế được Chính phủ thông qua để giảm thiểu tác 

động của cuộc khủng hoảng năm 2008 đã bơm thêm 50 triệu USD 

trong vòng bốn năm để hỗ trợ NC&PT ở nước này. 

Chiến lược KHCNĐM tổng thể: Cộng hòa Slovakia đã ban 

hành Kế hoạch dài hạn cho Chính sách KH&CN đến năm 2015 

nhằm mục đích tăng cường sự tham gia của KH&CN vào phát triển 

kinh tế -xã hội và tăng GERD lên đến 1,8% GDP. Ngoài ra, nước 

này cũng có Chiến lược Phoenix (2011) nhấn mạnh các trường đại 

học như một công cụ để phát triển nguồn nhân lực. Nó thúc đẩy quá 

trình quốc tế của NC&PT, thúc đẩy hợp tác tốt hơn giữa khu vực 

đại học và ngành công nghiệp, tạo ra các cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

chất lượng cao, phát triển nguồn nhân lực và phổ biến KH&CN. 

Chính sách quản trị KHCNĐM: Chiến lược Phoenix xác định 

một số vấn đề quản trị cần phải được giải quyết: tăng tính minh 



 

171 

 

bạch và hiệu quả của hệ thống KHCNĐM; cải cách cơ chế hỗ trợ 

của nhà của Nhà nước cho tài trợ NC&PT hiệu quả; tăng hiệu quả 

trong quản lý các quỹ tài trợ của EU. 

Nền tảng khoa học: Cộng hòa Slovakia có một nền khoa học 

khiêm tốn, với chi tiêu công cho NC&PT ở mức 0.36% GDP và số 

lượng ít các bài báo khoa học trong công bố quốc tế. Hệ thống 

nghiên cứu chủ yếu là các phòng thí nghiệm công và tập trung vào 

nghiên cứu cơ bản. Việc cải cách quản trị trường đại học và cải 

cách cơ bản của Viện Hàn lâm Khoa học Slovak (SAV) đang được 

tiến hành. 

NC&PT và đổi mới trong doanh nghiệp: Hệ thống NC&PT 

chủ yếu dựa vào các biện pháp cung cấp tài chính trực tiếp. Tài trợ 

theo cơ chế dự án cạnh tranh đã trở thành công cụ tài trợ công 

chính, giá trị ước tính 111 triệu USD năm 2012. 

Tinh thần doanh nghiệp: Sáng kiến JEREMIE cung cấp cho 

doanh nghiệp nhỏ với vốn chủ sở hữu cho trong giai đoạn “hạt 

giống”, giai đoạn khởi nghệp và phát triển, với mức đầu tư lên đến 

1,8 triệu USD. Ngoài ra, Sáng kiến Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo của 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Slovakia (BISMES) cũng nhằm 

mục đích cung cấp thông tin, phân tích và tài trợ cho các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. Cục Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa Quốc 

gia (NADSME) đã tiến hành hai cuộc điều tra quan trọng để đo 

lường khả năng đổi mới sáng tạo và dự định của các DNNVV đổi 

mới sáng tạo. Bộ Kinh tế cũng có những chương trình khuyến 

khích đổi mới sáng tạo. 

Cơ sở hạ tầng khoa học và CNTT-TT: Cục Nghiên cứu và 

Phát triển của Slovkia đang hỗ trợ các nhóm nghiên cứu tại các 

trung tâm xuất sắc. Bộ Giáo dục, Khoa học, Nghiên cứu và Thể 

thao (MESRS) cũng đang tích cực tham gia vào hỗ trợ cơ sở hạ 

tầng NC&PT của nước này. Ngoài ra, Hệ thống Thông tin Quốc gia 
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(NISPEZ) đang vận hành một hệ thống hỗ trợ thông tin điện tử cho 

NC&PT. 

Dòng tri thức và thương mại hóa: Slovakia có chính sách hỗ 

trợ mạnh mẽ cho các khu KH&CN, ươm tạo doanh nghiệp, mặc dù 

mới phát triển ở giai đoạn đầu. Minerva 2.0 là một chiến lược để 

đất nước vào nhóm “hạng nhất”, bao gồm một số biện pháp để liên 

kết khu vực đại học và doanh nghiệp tại các khu công viên khoa 

học của trường đại học. Một Chương trình Vốn đầu tư mạo hiểm đã 

hoạt động từ năm 2006. Minerva 2.0 và Chiến lược Phoenix có một 

loạt các công cụ và biện pháp khuyến khích tài chính để cải thiện sự 

họp tác giữa ngành công nghiệp và trường đại học và hỗ trợ thành 

lập một trung tâm chuyển giao tri thức quốc gia. Bên cạnh đó các 

văn bản này cũng tạo một khuôn khổ tốt hơn để bảo vệ sở hữu trí 

tuệ. 

Toàn cầu hóa: Chiến lược Minerva 2.0 ghi nhận một mức độ 

thấp của sự tham gia trong nghiên cứu quốc tế và Chiến lược 

Phoenix đặt ưu tiên cho tính di chuyển linh hoạt nguồn nhân lực và 

thúc đẩy các chương trình nghiên cứu hợp tác với các tổ chức nước 

ngoài có uy tín. Chương trình học bổng quốc gia hỗ trợ di chuyển 

nhân lực và các cổng thông tin EURAXESS EC giới thiệu các cơ 

hội tiếp cận các mạng lưới toàn cầu.  

Nguồn nhân lực: Một trong những ưu tiên chính của Chiến 

lược Phoenix là phổ biến khoa học. Để làm được điều này, Trung 

tâm Khoa học và Công nghệ Quốc gia đang điều hành một loạt các 

chiến dịch thông tin. Chiến lược nhắm mục tiêu vào giáo dục trung 

học hỗ trợ nghiên cứu tiến sĩ thông qua các khoản tài trợ, hỗ trợ đào 

tạo ngôn ngữ tiếng Anh và khuyến khích theo đuổi sự nghiệp 

nghiên cứu. Slovakia cũng đưa ra Chiến lược Học tập suốt đời và 

các Kỹ năng mới cho các sáng kiến nghề nghiệp mới gắn với thị 

trường lao động. 
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Đổi mới xanh: Đổi mới sáng tạo xanh là một phần của Chiến 

lược Đổi mới sáng tạo và Chính sách đổi mới sáng tạo 2013 của 

Slovakia. Hỗ trợ cho đổi mới sáng tạo xanh chủ yếu được cung cấp 

thông qua các khoản tài trợ không hoàn lại từ các quỹ của EU để 

tăng hiệu quả năng lượng trong sản xuất và tiêu dùng, nâng cấp 

chiếu sáng công cộng, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo xanh 

trong các doanh nghiệp và chuyển giao công nghệ. Chính phủ 

Slovakia đã phê duyệt Kế hoạch Hành động Quốc gia về Đấu thầu 

công xanh năm 2012 để cải thiện việc thực hiện mua sắm xanh 

trong chính quyền trung ương và địa phương thông qua đào tạo, 

cung cấp thông tin, phổ biến các mô hình đấu thầu và giám sát. 
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SLOVENIA 
 

Trong vòng chưa đầy hai thập kỷ sau khi độc lập, Slovenia đã 

trở thành một nền kinh tế dựa trên thị trường, hội nhập vào thị 

trường thế giới và gia nhập EU, Liên minh tiền tệ châu Âu và 

OECD. Slovenia đứng đầu các quốc gia Trung và Đông Âu về GDP 

bình quân đầu người và một loạt chỉ số đổi mới sáng tạo. Năm 

2010, BERD đạt 1,43 %, là mức tương đối cao. Nhìn chung, hoạt 

động NC&PT của doanh nghiệp đã gia tăng nhanh chóng trong 

những năm gần đây, mặc dù suy thoái kinh tế và sự phục hồi chậm. 

Nhiều hoạt động NC&PT của Slovenia được thực hiện bởi một số ít 

các công ty: các  công ty dược phẩm của nước này chiếm một phần 

lớn của BERD. Lĩnh vực dịch vụ thực hiện tương đối ít NC&PT. 

Tuy nhiên, suy 

thoái kinh tế 

mạnh năm 

2009 đã làm lộ 

rõ những yếu 

kém về cơ cấu 

của nền kinh 

tế. Năng suất 

tụt hậu, việc 

thành lập doanh nghiệp và chuyển giao công nghệ chưa diễn ra 

mạnh, số lượng doanh nghiệp công nghệ cao là khá nhỏ. Xuất khẩu 

công nghệ cao và dịch vụ chiếm tỷ lệ thấp so với tổng xuất khẩu. 

Các đơn xin cấp bằng sáng chế ba vùng và hợp tác quốc tế trong 

cấp bằng sáng chế là dưới mức trung bình của OECD. 

Thay đổi gần đây trong chi tiêu KHCNĐM: GERD của 

Slovenia đạt 2,11% GDP trong năm 2010. Tỷ lệ này tăng một cách 

ấn tượng với 9,9% mỗi năm từ 2005 đến 2010, mặc dù GDP sụt 

giảm do suy thoái kinh tế. GERD được chính phủ tài trợ tăng 8,5% 

Chỉ tiêu Giá trị 
Tăng trưởng 
hàng năm,% 
(2005-2010) 

Năng suất lao động, GDP trên giờ 
làm việc tính theo USD, năm 2010 

34,3 +1,4 

Năng suất môi trường, GDP trên một 
đơn vị phát thải CO2 tính theo USD, 
năm 2009 

3,70 +2,1 

GERD, tính theo % GDP, năm 2010 2,11 +9,9 
Tài trợ công trong GERD, tính theo % 
GDP, năm 2010 

0,75 +8,5 
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mỗi năm trong giai đoạn này. Trong năm 2010, ngành công nghiệp 

tài trợ 58% của GERD, chính phủ tài trợ 35% và 6% được tài trợ từ 

nước ngoài. Mục tiêu quốc gia là đầu tư 1,5% GDP cho NC&PT 

công và tham vọng đạt 3,6% GDP vào năm 2020. 

Chiến lược KHCNĐM tổng thể: Chiến lược Nghiên cứu và 

Đổi mới sáng tạo của Slovenia 2011-2020 (RISS) và Chương trình 

Quốc gia Giáo dục Đại học 2011-2020 (NHEP) cung cấp những 

định hướng chiến lược. RISS nhằm mục đích thiết lập một hệ thống 

nghiên cứu và đổi mới hiện đại giúp cải thiện chất lượng cuộc sống. 

Ưu tiên chính của RISS là: bồi dưỡng khoa học xuất sắc, thúc đẩy 

hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và ngành công 

nghiệp; thúc đẩy di chuyển nhan lực quốc tế và chuyển giao công 

nghệ. Slovenia cũng đã có Lộ trình Cơ sở hạ tầng Nghiên cứu 

2011-2020 đặt ưu tiên cho cơ sở hạ tầng nghiên cứu. Bên cạnh đó, 

chính phủ cũng chú ý nhiều hơn việc đánh giá các chiến lược, chính 

sách, chương trình và các tổ chức.  

Chính sách quản trị KHCNĐM: Sau cuộc tổng tuyển cử vào 

tháng 12/2011, việc tổ chức quản lý khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo đã được phân bổ lại và hiện được phân chia giữa Bộ 

Giáo dục, Khoa học, Văn hóa và Thể thao, Bộ Phát triển Kinh tế và 

Công nghệ và Bộ Cơ sở hạ tầng và Quy hoạch không gian. Cục 

Chất lượng Giáo dục Đại học Slovenia được thành lập vào năm 

2010 để công nhận, giám sát và đánh giá các tổ chức giáo dục đại 

học và các chương trình nghiên cứu. 

Nền tảng khoa học: Slovenia có thế mạnh về các trường đại 

học và kết quả của nghiên cứu khoa học, được đo bằng số lượng 

tương đối của các bài báo khoa học trên GDP. Slovenia có thế 

mạnh về tài năng khoa học và sáng tạo cùng với một nền văn hóa 

nghiên cứu. Nước này có 5 trường đại học và hơn 40 viện nghiên 

cứu công. Không giống như các nền kinh tế chuyển đổi khác, 

Slovenia đã duy trì và củng cố các viện nghiên cứu công của mình. 
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Chi tiêu cho NC&PT của các trường đại học (HERD) đạt 0,29% 

GDP và chi tiêu chính phủ cho NC&PT đạt khoảng 0,38% GDP. 

Kết quả hoạt động khoa học của Slovenia được đánh giá là xuất sắc 

và có những đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế-xã hội của 

Slovenia, thông qua các hình thức hợp tác khác nhau với công 

nghiệp. RISS đưa ra kế hoạch tài trợ dựa trên kết quả hoạt động. 

Một đạo luật về NC&PT đang được soạn thảo và dự kiến sẽ cung 

cấp một cơ sở pháp lý mới cho tài trợ NC&PT. 

NC&PT và đổi mới trong doanh nghiệp: Để thúc đẩy NC&PT 

của doanh nghiệp, Slovenia đã đưa ra các các biện pháp hỗ trợ bao 

gồm cả trợ cấp vốn, ưu đãi thuế và các công cụ như bảo lãnh vay và 

vốn chủ sở hữu. Quỹ Doanh nghiệp Slovenia cấp vốn khởi nghiệp 

cho các công ty đổi mới sáng tạo.  

Dòng tri thức và thương mại hóa: Slovenia sử dụng một số cơ 

chế mới để thúc đẩy dòng chảy tri thức. Các trung tâm xuất sắc 

(CoE) nhằm tăng cường chất lượng và hợp tác, xây dựng liên kết 

đến các trung tâm hàng đầu ở nước ngoài thông qua quan hệ đối tác 

giữa các đối tác công nghiệp và học thuật. Các trung tâm năng lực 

(CC) liên kết khoa học và ngành công nghiệp và cung cấp cho một 

vai trò mạnh mẽ cho các đối tác công nghiệp, cho các mạng lưới 

nghiên cứu ứng dụng và công nghiệp. Trong giai đoạn 2010-2014, 

hai nhóm trung tâm này đã được phân bổ 188 triệu USD. Chương 

trình các Trung tâm phát triển hỗ trợ các dự án NC&PT và đầu tư 

vào cơ sở hạ tầng liên quan để thúc đẩy phát triển công nghệ thông 

qua các liên minh. 

Toàn cầu hóa: khả năng hấp thụ cao và hội nhập vào mạng 

lưới nghiên cứu và đổi mới quốc tế rất quan trọng cho thành công 

của một quốc gia nhỏ bé trong đổi mới sáng tạo. Trong khi hệ 

thống đổi mới của Slovenia được quốc tế hóa cao trong một số khía 

cạnh (ví dụ như sự tham gia mạnh mẽ vào các chương trình 

NC&PT của châu Âu), nhưng trong những khía cạnh khác vẫn còn 
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thấp (thu hút các nhà nghiên cứu và sinh viên nước ngoài, thu hút 

FDI, bao gồm cả thu hút NC&PT). Ví dụ, trong năm 2008/09, chỉ 

có 1,7% học sinh là người nước ngoài. Một số biện pháp đã được 

thực hiện nhằm mục đích làm cho Slovenia hấp dẫn hơn đối với 

quốc tế, chẳng hạn như các chương trình đại học bằng tiếng nước 

ngoài, các quỹ cho nhà nghiên cứu nước ngoài và mở các chương 

trình nghiên cứu với sự tham gia của nước ngoài, ví dụ như Chương 

trình cho các nhà nghiên cứu trẻ. 

Nguồn nhân lực: Slovenia được coi là tương đối mạnh về 

nguồn nhân lực trong các ngành nghề KH&CN. Nguồn nhân lực 

tạo thành một trụ cột quan trọng của hệ thống đổi mới của Slovenia. 

Trong 5 năm qua, số lượng các nhà nghiên cứu và nhân viên làm 

việc liên quan đến NC&PT đã tăng lên đều đặn. Tuy nhiên, tỷ lệ 

hoàn thành giáo dục đại học còn thấp so với mức trung bình của 

OECD và EU.  

Các công nghệ mới nổi: Các lĩnh vực nghiên cứu và công 

nghệ mới nổi của Slovenia được thể hiện trong các ưu tiên của các 

trung tâm xuất sắc và các trung tâm năng lực, bao gồm các lĩnh vực 

công nghệ thông tin, công nghệ nano, khoa học sự sống, công nghệ 

xử lý và sử dụng hiệu quả năng lượng. 

Đổi mới xanh: Một kế hoạch hành động để thực hiện các 

nguyên tắc “tái tạo” được dựa trên các khái niệm về hiệu quả sinh 

thái và nền kinh tế tái chế. 
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TRUNG QUỐC 
 

Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới về trị giá GDP, 

nhưng GDP bình quân đầu người mới là 8.360 USD theo sức mua 

tương đương (PPP). Hệ thống KHCNĐM đã chuyển đổi từ hệ 

thống nghiên cứu và phát triển dựa vào khoa học theo mô hình Xô-

viết sang hệ thống đổi mới sáng tạo dựa trên thị trường lấy doanh 

nghiệp làm trung tâm. Trong khi chính sách “mở cửa” của Trung 

Quốc đã giúp họ có thể tiếp cận nguồn vốn và công nghệ nước 

ngoài, tạo ra các lĩnh vực hoạt động có hàm lượng tri thức cao và 

vươn lên cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu, thì chính sách này 

cũng làm tăng thêm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài. Hệ 

thống đổi mới quốc gia mang nặng đặc điểm về những khác biệt 

giữa các vùng. Bắc Kinh có một cơ sở khoa học mạnh mẽ, với 

nhiều viện 

nghiên cứu 

công, bao gồm 

Viện Hàn lâm 

Khoa học 

Trung Quốc 

(CAS), và các 

trường đại học 

hàng đầu; các 

trung tâm NC&PT quốc gia với các mối liên kết toàn cầu. Thượng 

Hải có một cơ sở công nghiệp quy mô lớn, với cường độ NC&PT 

cao.  

Quảng Đông có một hệ thống đổi mới sáng tạo dựa vào các 

công ty (chế tạo) nước ngoài và chiếm đến hơn một nửa số bằng 

sáng chế PCT của Trung Quốc (gần hai phần ba trong lĩnh vực 

CNTT-TT). Ngược lại, các vùng phía Tây Trung Quốc lại thiếu khả 

năng tiếp thu cần thiết để nắm bắt dòng chảy tri thức từ các vùng 

Chỉ tiêu Giá trị 
Tăng trưởng 
hàng năm,% 
(2005-2009) 

Năng suất lao động, GDP trên giờ 
làm việc tính theo USD, năm 2010 

  

Năng suất môi trường, GDP trên một 
đơn vị phát thải CO2 tính theo USD, 
năm 2009 

1,32 +3,5 

GERD, tính theo % GDP, năm 2010 1,77 +17,9 
Tài trợ công trong GERD, tính theo % 
GDP, năm 2010 

0,43 +15,7 
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ven biển và nước ngoài. Sự cộng tác giữa các khu vực, thể hiện qua 

dữ liệu sáng chế, vẫn còn yếu. Kết quả NC&PT của Trung Quốc 

tính theo số bằng sáng chế vẫn còn thấp, mặc dù các công ty Trung 

Quốc rất tích cực trong cả hai vai trò người thực hiện NC&PT hay 

nhà thầu. Khu vực doanh nghiệp chiếm 72% GERD (1,30% GDP). 

Tài trợ của doanh nghiệp chiếm 11% nghiên cứu hàn lâm (0,06% 

GDP). Trong thập kỷ qua, ưu thế công nghệ hiện hữu của Trung 

Quốc đã tăng lên về CNTT-TT nhưng vẫn rất kém trong các lĩnh 

vực công nghệ sinh học và công nghệ xanh. Hoạt động kinh doanh 

sáng tạo bị hạn chế do những ràng buộc về pháp lý và hành chính. 

Ưu thế của các doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực 

công ích, có xu hướng làm giảm áp lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo. 

Cơ sở hạ tầng CNTT của Trung Quốc phát triển nhanh, nhưng về 

bình quân đầu người, sử dụng CNTT và sự sẵn sàng Chính phủ 

điện tử vẫn thấp so với mức trung bình của OECD. Mặc dù Trung 

Quốc có số nhà nghiên cứu lớn nhất  thế giới vào năm 2007, nhưng 

số nhân lực có trình độ đại học vẫn thấp. Tuy nhiên, điều này đang 

thay đổi nhanh chóng, với tỷ lệ đạt trình độ đại học ở những người 

độ tuổi 25-34 đã tăng cao hơn gấp đôi so với nhóm độ tuổi 55-64. 

Những thay đổi gần đây trong chi tiêu KHCNĐM: GERD của 

Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi chỉ trong vòng 5 năm (2005-10) 

lên 179 tỷ USD. Từ năm 2009, Trung Quốc có mức chi tiêu 

NC&PT lớn thứ 2 thế giới sau Mỹ. GERD đạt 1,77% GDP trong 

năm 2010. Tỷ trọng BERD trong GERD đã tăng lên mức cao nhất 

của các nước thuộc OECD, và NC&PT do doanh nghiệp tài trợ đạt 

93%. 

Chiến lược KHCNĐM tổng thể: Kế hoạch trung và dài hạn về 

phát triển KH&CN 2006-20 (MLP) đã đề ra kế hoạch chi tiết nhằm 

thúc đẩy Trung Quốc tiến lên một nền kinh tế dựa vào đổi mới sáng 

tạo vào năm 2020. Phấn đấu chi tiêu NC&PT đạt 2,5% GDP. Kế 

hoạch 5 năm lần thứ 12 hiện nay về phát triển KH&CN (2011-15) 
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đóng một vai trò trung tâm trong việc thực hiện MLP và chú trọng 

đến các công nghệ then chốt phục vụ cho các ngành công nghiệp 

chiến lược và mới nổi (chế tạo, nông nghiệp, CNTT), làm giảm áp 

lực về năng lượng, tài nguyên và môi trường, và thích nghi với các 

nhu cầu của dân số già hóa (dược phẩm, thiết bị y tế). 

Chính sách quản trị KHCNĐM: Quản trị KHCNĐM của 

Trung Quốc đặc trưng bởi một chính quyền trung ương mạnh trong 

việc thiết lập các định hướng chiến lược, mục tiêu và khung chính 

sách. Chính quyền địa phương có thể vận dụng chiến lược 

KHCNĐM quốc gia phù hợp với các điều kiện khu vực để thực 

hiện. 

Nền tảng khoa học: Nghiên cứu công được định hướng mạnh 

vào NC&PT ứng dụng và triển khai thử nghiệm (chiếm 82,9 % chi 

tiêu công cho NC&PT). Mặc dù Trung Quốc đã thực hiện cải tổ 

chuyển đổi nhiều viện nghiên cứu công thành doanh nghiệp vào 

đầu những năm 2000, nhưng các viện nghiên cứu công vẫn chiếm 

ưu thế trong nghiên cứu công (68.2%). Năm 2010, Viện HLKH 

Trung Quốc đã khởi xướng dự án Đổi mới sáng tạo 2020, Chương 

trình Đổi mới tri thức mở rộng, được thiết kế để nâng cao năng lực 

NC&PT của VHLKH và đóng góp cho đổi mới sáng tạo bằng cách 

thành lập một loạt các trung tâm nghiên cứu trong các lĩnh vực vũ 

trụ, công nghệ thông tin, năng lượng, y học, cũng như các công 

viên khoa học tại Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Đông. 

NC&PT và đổi mới trong doanh nghiệp: Chính phủ đã thông 

qua những công cụ chính sách khác nhau để thúc đẩy đổi mới sáng 

tạo tập trung vào doanh nghiệp,  nhấn mạnh đến năng lực đổi mới 

sáng tạo trong nước. Trong khi hỗ trợ trực tiếp của chính phủ cho 

NC&PT doanh nghiệp còn hạn chế (4,3% BERD trong năm 2009), 

các biện pháp khuyến khích bằng thuế mới đã thúc đẩy sự phát triển 

công nghệ của Trung Quốc. Từ năm 2010, các công ty đã được tiếp 
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cận khấu trừ thuế NC&PT mới, và đầu tư vào thiết bị NC&PT có 

thể được hưởng lợi từ gia tăng khấu hao. 

Tinh thần doanh nghiệp: Thuế doanh nghiệp và thuế giá trị gia 

tăng đã được hạ thấp đáng kể đối với các công ty công nghệ cao, 

các DNVVN và công ty CNTT nhằm hỗ trợ phát triển và chuyển 

giao công nghệ trong các ngành công nghiệp phần mềm. Quy định 

mới cho phép các nhà đầu tư nước ngoài mua đồng nội tệ để đầu tư 

chung vốn cổ phần tư nhân đã được áp dụng đầu năm 2011, và 

chính quyền trung ương dành 25 tỷ USD để tăng cường bảo lãnh tín 

dụng và hỗ trợ mở rộng nhu cầu trong nước. 

Chính sách cụm và khu vực: Trung Quốc có một truyền thống 

về các đặc khu kinh tế và khu công nghệ cao. Các xúc tiến chính 

sách gần đây nhằm mục đích đẩy mạnh các mối liên kết giữa các 

khu này. Năm 2008, theo kế hoạch kích thích, chính phủ đã dành 

393 triệu USD để tăng cường cơ sở hạ tầng giao thông, đặc biệt là 

để thúc đẩy nhanh việc xây dựng một mạng lưới đường sắt cao tốc 

giữa Bắc Kinh, Thượng Hải và vùng châu thổ sông Châu Giang. 

Khuôn khổ Kế hoạch phát triển và cải cách cho vùng châu thổ sông 

Châu Giang (2008 -20) đã được thông qua để biến vùng này thành 

trung tâm đổi mới sáng tạo trong khu vực Châu Á – Thái Bình 

Dương. 

Dòng tri thức và thương mại hóa: Sự chú ý được dồn vào việc 

đẩy mạnh khuôn khổ pháp lý đối với bảo hộ sở hữu trí tuệ và tạo 

điều kiện thuận lợi cho chuyển giao và thương mại hóa trí thức. 

Một chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia mới, thông qua năm 2008, 

nhằm mục đích đạt được mức độ tương đối cao về sản sinh, sử 

dụng, bảo vệ và quản lý sở hữu trí tuệ vào năm 2020. Một quỹ đặc 

biệt đã được thành lập năm 2009 để hỗ trợ đăng ký sáng chế quốc 

tế, các quy định tạm thời quốc gia về quản lý sở hữu trí tuệ đối với 

các dự án lớn đã được thông qua năm 2010, và một Kế hoạch hành 

động bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được khởi xướng năm 2011. 
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Nguồn nhân lực: Kế hoạch trung và dài hạn quốc gia về  Phát 

triển nhân tài Khoa học và Công nghệ (2010-20) đã được áp dụng 

nhằm thúc đẩy tính tự do di chuyển kỹ năng cao, thực hiện các cơ 

sở nền tảng đổi mới cho tài năng KH&CN, và thiết lập các trung 

tâm nghiên cứu quốc gia cho nhân lực NC&PT trình độ cao. Các 

khoản phụ cấp sinh hoạt và tài trợ cho nghiên cứu sau tiến sĩ tại các 

doanh nghiệp cũng được cung cấp. Các công ty đầu tư vào các 

chương trình giáo dục và đào tạo được hưởng ưu đãi thuế. 

Đổi mới xanh: Năm 2009, Dự án Mười thành phố và Hàng 

ngàn tia sáng nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ chiếu sáng bán 

dẫn tại 37 thành phố. Cũng trong năm này, một chương trình giới 

thiệu 1000 xe tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng mới 

tại 25 thành phố đã được khởi xướng để đưa thị trường ô tô đến với 

xe năng lượng mới và phấn đấu đưa 500 000 xe loại này ra thị 

trường vào năm 2015. Kế hoạch 5 năm lần thứ 12 cũng dành sự 

quan tâm đáng kể đến năng lượng và thay đổi khí hậu (ví dụ từng 

bước thành lập thị trường thương mại cacbon) và đã khơi mào một 

làn sóng chính sách công nghiệp mới hỗ trợ các ngành công nghiệp 

năng lượng sạch và công nghệ liên quan. 
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NHẬT BẢN 
 

Nhật Bản là nền kinh tế lớn thứ ba thế giới về GDP sau Mỹ và 

Trung Quốc. Nước này đã trải qua thời kỳ suy thoái kinh tế kéo dài 

từ những năm 1990 và triển vọng tăng trưởng đang bị đe dọa bởi 

dân số già hóa, áp lực tài chính về chi tiêu an sinh xã hội, nợ quốc 

gia cao (trên 180% GDP) và do tác động của các cuộc khủng hoảng 

và thiên tai gần đây. Hệ thống KHCNĐM của Nhật Bản bị chi phối 

mạnh bởi các tập đoàn doanh nghiệp lớn, được xếp vào hạng các 

doanh nghiệp đầu tư NC&PT lớn nhất thế giới. Khu vực doanh 

nghiệp của Nhật Bản chiếm 77% tổng GERD và thuộc loại có 

cường độ NC&PT cao nhất (2,49% GDP năm 2010) trong khối 

OECD. Các công ty thực hiện NC&PT chính chủ yếu tập trung 

trong lĩnh vực chế tạo công nghệ cao và công nghệ trung-cao: TV 

và thiết bị thông tin liên lạc (17% BERD), xe ô tô (16%) và dược 

phẩm (10%). Sự tham gia của các doanh nghiệp nhỏ và trẻ trong 

hoạt động và thành tích NC&PT quốc gia tương đối hạn chế. Hoạt 

động đổi mới 

của các công 

ty lớn Nhật 

Bản không dựa 

nhiều vào 

nghiên cứu 

công theo hợp 

đồng và hợp 

tác quốc tế chủ 

yếu dựa vào đổi mới sáng tạo mở trong tập đoàn doanh nghiệp. Số 

lượng bằng sáng chế ba vùng tính theo GDP thuộc loại cao nhất 

OECD. Nhật Bản chiếm 32% số bằng sáng chế ba vùng của cả khối 

OECD, trong khi chỉ chiếm 14% GERD của OECD. Họ có ưu thế 

công nghệ hiện hữu mạnh và đang gia tăng về các công nghệ liên 

quan đến môi trường và CNTT. Nhật Bản có một cơ sở hạ tầng 

Chỉ tiêu Giá trị 
Tăng trưởng 
hàng năm,% 
(2005-2010) 

Năng suất lao động, GDP trên giờ 
làm việc tính theo USD, năm 2010 

39,4 +0,9 

Năng suất môi trường, GDP trên một 
đơn vị phát thải CO2 tính theo USD, 
năm 2009 

3,74 +2,3 

GERD, tính theo % GDP, năm 2010 3,26 +0,0 
Tài trợ công trong GERD, tính theo % 
GDP, năm 2010 

0,74 +0,0 
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CNTT phổ cập rộng rãi, đặc biệt là truy cập băng thông rộng không 

dây, và một nền tảng kỹ năng mạnh. Tỷ lệ dân số trưởng thành có 

trình độ đại học (44%) cao hơn mức trung bình của EU (26%) và 

nhỉnh hơn Mỹ (41%). Với 17% số học sinh đạt thành tích dẫn đầu 

trong PISA, Nhật Bản đứng thứ 3 trong OECD sau Phần Lan và 

New Zealand. Tuy nhiên, nước này có ít học vị tiến sĩ về khoa học 

và kỹ thuật do giới trẻ ít tham gia (đặc biệt là phụ nữ) vào những 

chương trình tiến sĩ và số học sinh theo học các ngành khoa học và 

kỹ thuật thấp. 

Những thay đổi gần đây trong chi tiêu KHCNĐM: GERD của 

Nhật Bản đạt 3,26% GDP trong năm 2010 (141 tỷ USD), cao hơn 

tỷ lệ trung bình của OECD và EU, và tương đương với các nước có 

cường độ NC&PT cao nhất (Thụy Điển, Đan Mạch, Hàn Quốc). 

Tuy nhiên, tính theo giá trị thực tế, tỷ lệ này bị đình trệ trong giai 

đoạn 2005 đến 2010 do chi tiêu doanh nghiệp suy giảm mạnh trong 

cuộc khủng hoảng,  khoản phân bổ của chính phủ 8,6 tỷ USD cấp 

cho KH&CN như một phần của kế hoạch phục hồi không thể bù 

đắp được sự thâm hụt từ doanh nghiệp. Mặc dù ngân sách chi tiêu 

của chính phủ bị thắt chặt, nhưng ngân sách dành cho KH&CN vẫn 

được duy trì. Một số nguồn ngân sách nhất định thậm chí còn được 

tăng (năng lượng, công nghệ xanh, khoa học). 

Chiến lược KHCNĐM tổng thể: Chiến lược tăng trưởng mới 

(2010) đặt ra mục tiêu GERD đạt 4% GDP vào năm 2020 và áp 

dụng những thay đổi đáng kể trong chính sách KHCNĐM chuyển 

đổi từ định hướng theo ngành sang cách tiếp cận theo chủ đề chi 

phối. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo xanh và thúc đẩy đổi mới cuộc 

sống đã được xác định là ưu tiên chiến lược trong Kế hoạch cơ bản 

về khoa học và công nghệ lần thứ tư (2011-15). Phục hồi và tái 

thiết sau trận động đất lớn miền Đông Nhật Bản đã tàn phá vùng 

Đông Bắc đảo Honshu vào năm 2011, với chi phí ước tính ít nhất là 
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210 tỷ USD, hiện đang được coi là trụ cột thứ ba của chính sách 

KH&CN quốc gia. 

Chính sách quản trị KHCNĐM: Nhật Bản đã tiến hành cải 

cách các tổ chức hành chính độc lập, bao gồm các viện nghiên cứu 

và các cơ quan tài trợ nghiên cứu, nhằm mục đích giảm số lượng và 

cải cách cơ cấu điều hành. 

Nền tảng khoa học: Hệ thống nghiên cứu công của Nhật Bản 

được định hướng mạnh mẽ theo hướng NC&PT ứng dụng và thử 

nghiệm (70% chi tiêu công) và dựa vào các phòng thí nghiệm công 

(41%). Nhật Bản có ít trường đại học tầm cỡ thế giới và số bài báo 

của các nhà nghiên cứu Nhật Bản đăng trên các tạp chí khoa học 

hàng đầu cũng thấp. Với mức chi tiêu công 0,71% GDP, con số này 

thấp hơn nhiều so với kỳ vọng và khá khiêm tốn so với mức trung 

bình của OECD. Ngân sách KH&CN 2012 tăng tài trợ cho nghiên 

cứu cơ bản nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế tương lai. 

NC&PT và đổi mới trong doanh nghiệp: Hỗ trợ tài chính công 

cho khu vực doanh nghiệp vẫn còn hạn chế do các công ty tự đầu tư 

đến 98% hoạt động NC&PT của họ. Các biện pháp khuyến khích 

bằng thuế là công cụ tài trợ chính, nhưng tài trợ trực tiếp đã tăng về 

giá trị tương đối từ năm 2005. Các khoản trợ cấp, cho vay và ký 

hợp đồng năm 2009 ước tính chiếm 35% hỗ trợ công cho NC&PT 

doanh nghiệp. 

Chính sách cụm và khu vực: Sự trao quyền cho các vùng là 

một trong những vấn đề quan trọng nhất ở Nhật Bản, đặc biệt là đối 

với những nơi bị tàn phá gần đây. Trong năm 2011, một chương 

trình chiến lược hỗ trợ đổi mới vùng đã được khởi xướng nhằm hồi 

sinh các vùng thông qua chuyển giao tri thức giữa các trường đại 

học và ngành công nghiệp. Chương trình này cung cấp vốn các xúc 

tiến cụm ưu tiên như Xúc tiến cụm tri thức kết thúc vào năm 2010. 

Cục Tái thiết cũng góp phần tiếp sinh lực cho ngành công nghiệp 

địa phương. 
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Dòng tri thức và thương mại hóa: Thương mại hóa nghiên 

cứu khoa học là một lĩnh vực ưu tiên của chính sách KHCNĐM 

Nhật Bản trong những thập kỷ gần đây,  phản ánh qua số các biện 

pháp được thực hiện từ giữa những năm 1990 nhằm thúc đẩy 

chuyển giao công nghệ từ khối nghiên cứu tới ngành công nghiệp. 

Ví dụ, Chương trình A-step (Chương trình chuyển giao công nghệ 

thích ứng và liền mạch thông qua NC&PT định hướng mục tiêu) 

xác định các mục tiêu tổng thể để tạo điều kiện cho các hợp tác 

NC&PT trung và dài hạn, và kết hợp một số chương trình tài trợ để 

tạo khả năng phát triển công nghệ ở các giai đoạn thương mại hóa 

khác nhau. Chiến lược tăng trưởng mới cũng khuyến khích việc sử 

dụng quyền sở hữu trí tuệ. Trong bối cảnh đổi mới sáng tạo ngày 

càng mở rộng, một hệ thống cấp phép và đồng sở hữu sáng chế mới 

đã được đưa vào thực hiện năm 2012. 

Toàn cầu hóa: Chiến lược tăng trưởng mới đã đặt ra mục tiêu 

tăng gấp đôi luồng hàng hóa, tiền bạc và con người vào Nhật Bản 

trong vòng 10 năm. Hiện nay, Nhật Bản có tỷ lệ GERD tài trợ từ 

nước ngoài thấp nhất trong số các nước OECD (0,4%). Trong năm 

2010, Chương trình Xúc tiến đầu tư hướng nội đã đề nghị thúc đẩy 

FDI thông qua cắt giảm thuế doanh nghiệp và giải điều tiết các thủ 

tục đầu tư. Chương trình cũng bao gồm một loạt các xúc tiến rộng 

hơn để thu hút các công ty toàn cầu xây dựng cơ sở  NC&PT và trụ 

sở công ty tại Nhật Bản. Các biện pháp khuyến khích, như trợ cấp 

và miễn giảm thuế cũng được phát triển tuân theo hệ thống chứng 

nhận công ty. 

Nguồn nhân lực: Chính phủ đã đầu tư vào học tập suốt đời 

bằng cách cải thiện các phương tiện Đại học Mở Nhật Bản, thúc 

đẩy đào tạo giáo dục đại học chuyên ngành, và củng cố trình độ 

chuyên môn và khung tương đương. Một diễn đàn quốc gia về 

mạng lưới học tập suốt đời đã được lập ra để giải quyết những 

thách thức xã hội thông qua các hoạt động học tập suốt đời. 
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Đổi mới xanh: Đổi mới sáng tạo xanh là một ưu tiên hàng đầu 

đối với Nhật Bản. Một chiến lược đổi mới sáng tạo xanh toàn diện 

đã được công bố để phát triển công nghệ môi trường và năng 

lượng. Chiến lược này nhằm mục đích tạo ra hơn 468 tỷ USD nhu 

cầu mới và 1,4 triệu việc làm trong lĩnh vực môi trường vào năm 

2020, và giảm thiểu phát thải khí nhà kính 25% so với năm 1990 sử 

dụng công nghệ khu vực tư nhân của Nhật Bản. Sau trận đại động 

đất miền Đông Nhật Bản vào năm 2011, chính phủ Nhật Bản đã 

quyết định xây dựng Chiến lược tăng trưởng xanh vào năm 2012 
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HÀN QUỐC 
 

Hàn Quốc cam kết phát triển kinh tế dựa vào công nghệ và có 

được sự đồng thuận quốc gia về tầm quan trọng của KHCNĐM. 

Hàn Quốc có mức chi tiêu NC&PT cao, lực lượng lao động trình độ 

cao, các điều kiện khung về đổi mới tốt và đang cải thiện, với các 

công ty lớn có hàm lượng tri thức cao và năng lực cạnh tranh quốc 

tế, và cơ sở hạ tầng ICT mạnh. Gần ba phần tư NC&PT của Hàn 

Quốc được thực hiện bởi các doanh nghiệp, với 88% thuộc lĩnh vực 

chế tạo năm 2010, đứng thứ hai sau Đức; đặc biệt 48% NC&PT 

được thực hiện trong lĩnh vực thiết bị thông tin liên lạc, phát thanh 

và truyền hình, cho đến nay đây là tỷ trọng lớn nhất trong số các 

nước OECD. BERD tăng 9,5% một năm về giá trị thực trong suốt 

một thập kỷ đến năm 2010, từ chỗ chiếm 1,70% GDP năm 2000 

tăng lên 2,80% GDP năm 2010. Tỷ lệ nghiên cứu công được tài trợ 

bởi ngành công nghiệp và tỷ lệ số bằng sáng chế cấp cho các trường 

đại học và phòng thí nghiệm công tính theo bình quân GDP đều cao 

hơn mức trung bình của OECD. Mức độ  hợp tác quốc tế của nước 

này rất thấp: chỉ có 26% số bài báo khoa học có đồng tác giả quốc 

tế, và chỉ có 4% đăng ký sáng chế PCT là kết quả của hợp tác quốc 

tế, một phần 

nguyên nhân là 

do cơ cấu các 

tập đoàn công 

nghiệp Hàn 

Quốc có xu 

hướng muốn 

giữ phát triển 

công nghệ 

trong nội bộ tập đoàn. Hàn Quốc có tỷ lệ dân số trưởng thành có 

trình độ đại học đạt 39% và điểm số PISA về khoa học ở lứa tuổi 

15 đứng thứ 8. Hàn Quốc có ưu thế công nghệ hiện hữu mạnh và 

Chỉ tiêu Giá trị 
Tăng trưởng 
hàng năm,% 
(2005-2010) 

Năng suất lao động, GDP trên giờ 
làm việc tính theo USD, năm 2010 

27,2 +4,4 

Năng suất môi trường, GDP trên một 
đơn vị phát thải CO2 tính theo USD, 
năm 2009 

2,57 +0,6 

GERD, tính theo % GDP, năm 2010 3,74 +10,0 
Tài trợ công trong GERD, tính theo % 
GDP, năm 2010 

1,03 +13,2 
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ngày càng tăng trong CNTT; nhưng yếu hơn đáng kể trong lĩnh vực 

công nghệ sinh học và công nghệ nano. Cơ sở hạ tầng CNTT mạnh: 

đạt tỷ lệ 36 thuê bao băng thông rộng trên 100 dân và 99 kết nối 

mạng không dây trên 100 dân. Chỉ số sẵn sàng chính phủ điện tử 

của Hàn Quốc là cao nhất trong OECD. 

Thay đổi gần đây trong chi tiêu KHCNĐM: GERD của Hàn 

Quốc đạt 3,74% GDP năm 2010 và đã tăng nhanh với tỷ lệ 9,3% 

một năm trong thập kỷ qua, và 10% một năm trong vòng 5 năm tính 

đến năm 2010. Trong năm 2010, 72% GERD được tài trợ bởi 

ngành công nghiệp, 27% bởi chính phủ và chỉ có 0,2% từ nước 

ngoài. 

Chiến lược KHCNĐM tổng thể: Chương trình Xúc tiến 577 

của Hàn Quốc nhằm mục tiêu tăng GERD lên 5% GDP vào năm 

2012, phát triển bảy lĩnh vực công nghệ chiến lược, và trở thành 

“Cường quốc KH&CN” thứ 7 thế giới. Để đạt được các mục tiêu 

này, chính phủ đã tăng chi tiêu công cho NC&PT và sử dụng các 

ưu đãi thuế khác nhau để khuyến khích đầu tư tư nhân vào NC&PT. 

Song song với xu hướng kéo dài trong suốt thập kỷ này, sự hỗ trợ 

của chính phủ đang tiếp tục chuyển đổi từ các tập đoàn lớn sang các 

DNVVN. 

Chính sách quản trị KHCNĐM: Năm 2011, Ủy ban Khoa học 

và Công nghệ Quốc gia (NSTC) đã được tái cơ cấu thành một cơ 

quan điều phối với trách nhiệm to lớn về các chính sách KHCNĐM 

quốc gia và cấp kinh phí NC&PT công. Các Bộ tài trợ KHCNĐM 

chính là Bộ Giáo dục, KH&CN (MEST), Bộ Kinh tế tri thức 

(MKE) và Bộ Chiến lược và Tài chính (MOSF). Bộ Giáo dục, 

KH&CN và Bộ Kinh tế tri thức có các cơ quan quản lý phần lớn 

nguồn tài trợ của họ. 

Nền tảng khoa học: Mặc dù Hàn Quốc có chi tiêu công tương 

đối cao cho NC&PT, nhưng kết quả công bố nghiên cứu và của các 

trường đại học xếp hạng tương đối thấp so với tiêu chuẩn quốc tế. 



 

190 

 

Khối nghiên cứu trong trường đại học gần đây mới bắt đầu thực 

hiện một phần lớn hơn NC&PT công và vẫn chỉ đào tạo được một 

số lượng nhỏ tiến sĩ về KH&KT. Hệ thống nghiên cứu thiên về 

NC&PT theo chủ đề, phần lớn là nghiên cứu ứng dụng và định 

hướng phát triển với trọng tâm nhằm vào công nghệ công nghiệp. 

Tuy nhiên, gần đây đã có những dấu hiệu thay đổi: một phần nhờ 

vào Chương trình Xúc tiến 557, nghiên cứu cơ bản tăng lên chiếm 

35% tổng số trong năm 2012 và hỗ trợ chính phủ chú trọng hơn đến 

nghiên cứu có “rủi ro cao – lợi nhuận cao”. 

NC&PT và đổi mới trong doanh nghiệp: Cơ cấu BERD cho 

thấy NC&PT chủ yếu được thực hiện bởi các tập đoàn chế tạo lớn. 

Các công ty nhỏ và trẻ đã đóng góp khá ít cho đổi mới sáng tạo, 

mặc dù có những dấu hiệu cải thiện. Phần lớn hỗ trợ chính phủ cho 

khu vực doanh nghiệp được đổ vào DNVVN. Đầu tư NC&PT của 

Cục Quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ cho những công ty khởi sự 

tăng 33% trong năm 2012, Bộ Kinh tế tri thức đã công bố tỷ trọng 

ngân sách NC&PT của cơ quan này dành cho DNVVN sẽ chiếm 

đến 40% tổng số vào năm 2015. 

Cơ sở hạ tầng khoa học và CNTT-TT: Với sự hiện diện của 

các công ty CNTT toàn cầu của Hàn Quốc, lĩnh vực CNTT-TT của 

nước này đặc biệt mạnh. Hiệp hội Công nghệ viễn thông đóng vai 

trò quan trọng trong việc tiêu chuẩn hóa CNTT-TT Các xúc tiến 

CNTT-TT khác bao gồm một ngân hàng phần mềm về đổi mới 

trong hệ sinh thái phần mềm. Hàn Quốc đầu tư mạnh vào cơ sở hạ 

tầng nghiên cứu và đã thành lập Dịch vụ thông tin KH&CN Quốc 

gia (NTIS), một cơ sở dữ liệu tập trung hóa về nguồn nhân lực và 

cơ sở hạ tầng KH&CN, để giám sát tốt hơn những phát triển này. 

Chính sách cụm và khu vực: Khu vực Đô thị Seoul là trọng 

tâm của nhiều hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo, và điều này 

đã dẫn đến sự mất cân đối tăng trưởng khu vực. Để khắc phục, 

chính phủ đã áp dụng một số kế hoạch trong những năm qua. Kết 
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quả là, Hàn Quốc có 105 trung tâm đổi mới sáng tạo vùng và 18 

công viên công nghệ trong năm 2010, cũng như xúc tiến 7 chương 

trình đẩy mạnh năng lực cạnh tranh của các chương trình cụm công 

nghiệp.   

Dòng tri thức và thương mại hóa: Một loạt các kế hoạch 

nhằm cải thiện thương mại hóa và chuyển giao tri thức từ nghiên 

cứu công. Các kế hoạch này bao gồm hệ thống các Công ty cổ phần 

công nghệ thúc đẩy việc hình thành các doanh nghiệp liên doanh 

giữa các trường đại học và viện nghiên cứu, cũng như Chương trình 

người dẫn đầu trong liên kết đại học – công nghiệp và Chương trình 

Trí tuệ Hàn Quốc, cả hai chương trình này đều tìm cách đẩy mạnh 

hợp tác công nghiệp – khoa học. Theo khía cạnh mang tính toàn 

cầu hơn, Hội đồng quản lý tài sản trí tuệ giải quyết các tranh chấp 

bằng sáng chế ở nước ngoài, trong khi nhiều đạo luật liên quan đến 

quyền sở hữu trí tuệ đã được sửa đổi vào năm 2011 để bảo vệ các 

công nghệ cốt lõi quốc gia. 

Nguồn nhân lực: Hệ thống NC&PT của Hàn Quốc tồn tại một 

khoảng cách rộng về giới tính. Để giảm lỗ hổng này, một số 

chương trình đã được thực hiện nhằm hỗ trợ phụ nữ trong sự 

nghiệp KH&CN. NC&PT của Hàn Quốc cũng tương đối khép kín, 

ít người nước ngoài làm việc trong các phòng thí nghiệm của Hàn 

Quốc. Một số đề án đã được khởi xướng để quốc tế hóa hệ thống 

nghiên cứu của Hàn Quốc, bao gồm Chương trình Khu Đại học 

châu Á và Chương trình học bổng Hàn Quốc toàn cầu, cũng như 

những điều chỉnh các điều luật khác nhau nhằm khuyến khích tính 

tự do thuyên chuyển của nghiên cứu viên. Dự án Đại học đẳng cấp 

thế giới được đưa ra vào năm 2008 với kinh phí 143 triệu USD; 

mục đích để thu hút các nhà nghiên cứu hàng đầu đến Hàn Quốc. 

Để khuyến khích tinh thần kinh doanh, Chương trình các trường 

Đại học đi đầu về tinh thần kinh doanh hỗ trợ giáo dục tinh thần 

doanh nghiệp bằng nguồn tài trợ trọn gói. 
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Đổi mới xanh: Hàn Quốc dành ưu tiên đổi mới sáng tạo xanh 

ở mức cao nhất. Ủy ban trực thuộc Tổng thống về tăng trưởng xanh 

đã được thành lập để giải quyết những thách thức khí hậu thông qua 

tăng trưởng xanh cacbon thấp và Viện tăng trưởng xanh toàn cầu đã 

được thành lập năm 2010 để thực hiện các nghiên cứu chính sách. 

Chương trình Xúc tiến 557 đã dành 2,4 tỷ USD để đầu tư vào công 

nghệ xanh. 
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ẤN ĐỘ 
 

Ấn Độ là một nền kinh tế thị trường mở và là nước đông dân 

thứ hai trên thế giới. GDP tăng 8,4% một năm trong giai đoạn 

2005-10 và nước này đã vượt qua được khủng hoảng toàn cầu một 

cách ấn tượng. Ấn Độ có một thị trường nội địa lớn và lực lượng 

lao động trẻ, dồi dào. Một tầng lớp trung lưu đang nổi đảm bảo nhu 

cầu mạnh về hàng tiêu dùng. Các ngành công nghiệp chế tạo địa 

phương (ví dụ thiết bị điện tử) bổ sung cho các ngành công nghiệp 

truyền thống hàm lượng lao động cao (ví dụ dệt may). Số lượng lớn 

nhân công giá rẻ, tay nghề cao, và nói tiếng Anh thành thạo đã thu 

hút dòng vốn lớn FDI. Việc thuê ngoài các hoạt động có hàm lượng 

tri thức cao tại Ấn Độ đã góp phần làm cho lĩnh vực dịch vụ đóng 

góp nhiều nhất vào GDP (55%) và sự có mặt các trung tâm NC&PT 

của các công ty đa quốc gia đã thúc đẩy nhanh sự hội nhập của Ấn 

Độ vào hệ thống nghiên cứu toàn cầu. Ấn Độ là điểm đến của nhiều 

nhà đầu tư NC&PT doanh nghiệp hàng đầu về chế tạo ô tô, máy 

công nghiệp và ngành CNTT. Sự đóng góp của các công ty Ấn Độ 

cho NC&PT nhỏ nhưng đang phát triển nhanh: chiếm 34% GERD 

năm 2007 và 0,26% GDP (tăng từ 19% và 0,14% năm năm trước 

đó). Kết quả 

nghiên cứu 

(bằng sáng chế) 

và đổi mới sáng 

tạo phi công 

nghệ (bao gồm 

cả nhãn hiệu 

hàng hóa) vẫn 

còn hạn chế. 

Ưu thế công nghệ hiện hữu của Ấn Độ trong lĩnh vực công nghệ 

sinh học có lợi thế hơn so với các quốc gia BRIICS khác. Các điều 

kiện khung về tinh thần kinh doanh yếu.  Các hạn chế thương mại 

Chỉ tiêu Giá trị 
Tăng trưởng 
hàng năm,% 
(2005-2009) 

Năng suất lao động, GDP trên giờ 
làm việc tính theo USD, năm 2010 

- - 

Năng suất môi trường, GDP trên một 
đơn vị phát thải CO2 tính theo USD, 
năm 2009 

2,29 +0,0 

GERD, tính theo % GDP, năm 2009 0,76 +8,0 
Tài trợ công trong GERD, tính theo % 
GDP, năm 2010 

- - 
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và FDI, cùng với tệ quan liêu hành chính gây cản trở đầu tư. Lĩnh 

vực tài chính không đủ phát triển để đáp ứng nhu cầu về vốn. Cơ sở 

hạ tầng CNTT-TT còn hạn chế. Tỷ lệ tốt nghiệp thấp và chất lượng 

giáo dục kém ảnh hưởng đến sự phát triển nguồn nhân lực cho đổi 

mới sáng tạo. Nhân lực KH&CN chỉ chiếm 7% số việc làm và số 

nhà nghiên cứu tương đối ít (chưa đến 1 nghiên cứu viên trên 1000 

lao động làm trong năm 2005). 

Những thay đổi gần đây trong chi tiêu KHCNĐM: GERD của 

Ấn Độ là 0,76% GDP năm 2007, về cơ bản không thay đổi kể từ 

năm 2000. Nhưng chi tiêu NC&PT tăng 8% một năm theo giá cố 

định, tăng từ 13,8 tỷ USD lên 22,9 tỷ USD, mức tăng tương đương 

với của Hà Lan và Thụy Điển. Với tỷ lệ chiếm 66%, chính phủ vẫn 

là nhà tài trợ NC&PT chính mặc dù phần đóng góp công đã giảm 

tương đối từ 82% từ năm 2000. Dự báo tăng trưởng kinh tế cho 

rằng phát triển hơn nữa về KH&CN là điều có thể kỳ vọng. 

Chiến lược KHCNĐM tổng thể: Ấn Độ đã thông qua mô hình 

phát triển trong nước có đặc trưng “tăng trưởng toàn diện” và đổi 

mới tiết kiệm chi phí. Chính phủ đã công bố Thập kỷ đổi mới sáng 

tạo 2010-20 và cam kết đẩy mạnh năng lực KH&CN, với GERD 

đạt 2% GDP và đóng góp của doanh nghiệp tăng gấp đôi. Các lĩnh 

vực ưu tiên ưu tiên gồm hàng không vũ trụ, hạt nhân và quốc 

phòng, phần mềm CNTT, công nghệ sinh học và dược phẩm. 

Chính sách quản trị KHCNĐM: Hội đồng Đổi mới Quốc gia 

đã được thành lập vào năm 2010 để xác định một lộ trình mới cho 

nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Các hội đồng đổi mới bang và 

vùng đã được thiết lập. Năng lực của Ủy ban nghiên cứu Khoa học 

và Kỹ thuật, một cơ quan tài trợ mới được thành lập đã được tăng 

cường. 

Nền tảng khoa học: Các trường đại học và viện nghiên cứu 

công chiếm vị trí nổi trội trong Hệ thống đổi mới sáng tạo của Ấn 

Độ. Chi tiêu công cho NC&PT chiếm 0,47% GDP vào năm 2007. 
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Ấn Độ có một trường đại học đẳng cấp thế giới và thành tích yếu 

kém về công bố trên các tạp chí khoa học hàng đầu, mặc dù số 

lượng công bố khoa học đã tăng gấp đôi trong 5 năm qua. Có 

khoảng 73% nghiên cứu công được tài trợ trọn gói, phân bổ dựa 

trên cơ sở ưu tiên nghiên cứu quốc gia 

NC&PT và đổi mới trong doanh nghiệp: Với 95% hoạt động 

NC&PT doanh nghiệp do các công ty tài trợ, hỗ trợ tài chính công 

cho NC&PT trong doanh nghiệp là không đáng kể. 

Tinh thần doanh nghiệp: Chính phủ có kế hoạch thúc đẩy tiếm 

năng KH&CN của các DNVVN và doanh nghiệp cực nhỏ ở các 

vùng bán đô thị và nông thôn. Các giải thưởng và nhiều biện pháp 

khuyến khích đã được Bộ các ngành công nghiệp quy mô nhỏ và 

Hội đồng nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp áp dụng nhằm 

khuyến khích tinh thần kinh doanh và NC&PT doanh nghiệp hoặc 

để hỗ trợ các nhóm mục tiêu (ví dụ Giải thưởng quốc gia về hiệu 

suất). Bộ Tài chính sẽ thành lập Quỹ đổi mới sáng tạo toàn diện Ấn 

Độ trong năm 2012-13 chú trọng vào nhu cầu của tầng lớp thấp 

trong xã hội. Chương trình Công viên doanh nhân KH&CN kích 

thích liên kết mạng. 

Cơ sở hạ tầng khoa học và CNTT-TT: Chương trình Thúc đẩy 

sự xuất sắc  khoa học và trường đại học, Hợp nhất sự xuất sắc và 

đổi mới sáng tạo nghiên cứu đại học đối với phụ nữ trong các 

trường đại học, và Quỹ nâng cao cơ sở hạ tầng KH&CN trong các 

Tổ chức giáo dục đại học tất cả đều nhằm mục đích phát triển cơ sở 

hạ tầng KH&CN. Năm 2011, chính phủ đã phê chuẩn kế hoạch 

băng thông rộng ở nông thôn và dự án kết nối các vùng tự trị thông 

qua hệ thống cáp quang. 

Các chính sách cụm và khu vực: Hội đồng đổi mới quốc gia 

thúc đẩy phát triển cụm trong cả nước thông qua các trung tâm đổi 

mới sáng tạo cụm. Mạng lưới các doanh nhân và doanh nghiệp 

CNTT cung cấp hướng dẫn và tư vấn. Một số vườm ươm doanh 
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nghiệp công nghệ, các công viên công nghệ sinh học và công nghệ 

phần mềm, và một công viên sinh - tin học đã được đưa vào hoạt 

động. 

Dòng tri thức và thương mại hóa: Kế hoạch 5 năm lần thứ 12 

gần đây nhất khôi phục sự chú trọng vào hợp tác công-tư. Liên 

minh công nghệ và đổi mới toàn cầu và Sáng kiến nghiên cứu và 

đổi mới doanh nghiệp nhỏ hỗ trợ thương mại hóa thông qua các dự 

án hợp tác chiến lược và công-tư. Quỹ đổi mới sáng tạo quốc gia 

(một sáng kiến phi lợi nhuận tư nhân) thúc đẩy việc thương mại hóa 

các đổi mới sáng tạo cấp cơ sở. Luật Sở hữu và sử dụng tài sản trí 

tuệ do nhà nước tài trợ năm 2008 quy định về SHTT. 

Toàn cầu hóa: Ấn Độ đang ngày càng hòa nhập vào dòng 

chảy tri thức toàn cầu. Họ đã tham gia một số hiệp định NC&PT 

song phương, ví dụ như với Mỹ (nghiên cứu năng lượng sạch), 

Vương quốc Anh ( viễn thông thế hệ tiếp theo), EU (nước và năng 

lượng), và Ôxtrâylia (nghiên cứu chiến lược). 

Nguồn nhân lực: Kế hoạch lần thứ 11 (2007-12) đã dành ưu 

tiên hàng đầu cho giáo dục tiểu học, trường sở và giáo dục đại học 

bằng cách tăng đáng kể ngân sách giáo dục. Luật giáo dục đại học 

và nghiên cứu 2011 đã đề xuất thành lập một Ủy ban quốc gia 

nhằm cải tiến các quy định về giáo dục đại học và đào tạo hướng 

nghiệp và kỹ thuật. Chương trình Đổi mới sáng tạo trong mưu cầu 

khoa học truyền cảm hứng nghiên cứu (INSPIRE) nhằm vào thúc 

đẩy khoa học, trong khi chương trình Đảm bảo cơ hội cho sự 

nghiệp nghiên cứu hỗ trợ các nhà nghiên cứu. Học bổng đại học 

nhằm khuyến khích học sinh theo học các ngành khoa học trong 

nhóm tuổi 17-22. Đề án Fast Track dành cho các nhà khoa học trẻ 

kích thích xuất sắc trong khoa học. 

Đổi mới xanh: Tăng trưởng dân số và kinh tế của Ấn Độ, lối 

sống hiện đại và giá điện tăng cao hơn (tỷ lệ điện khí hóa cao hơn) 

đã đặt an ninh cung ứng năng lượng vào tình trạng nguy hiểm do 
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Ấn Độ phụ thuộc mạnh vào than nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu 

trong nước. Các xu hướng hiện nay làm tăng nhập khẩu nhiên liệu 

hóa thạch, ô nhiễm cục bộ và phát thải khí nhà kính. Hạn hán 

thường xuyên gây tác động nghiêm trọng đến an ninh lương thực và 

định cư dân số. Năm 2008, Ấn Độ đã phát triển Kế hoạch quốc gia 

về biến đổi khí hậu nhằm vào năng lượng mặt trời, hiệu suất năng 

lượng, nước và tri thức chiến lược về biến đổi khí hậu. Chương 

trình Năng lượng tái tạo phục vụ ứng dụng thương mại và công 

nghiệp đô thị mới nhấn mạnh đổi mới sáng tạo xanh. Chương trình 

thu hút mở rộng và phục hồi nhằm mục đích giải quyết vấn đề về 

nước của Ấn Độ thông qua các giải pháp NC&PT. 
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ISRAEL 
 

Israel là một nền kinh tế nhỏ đứng đầu thế giới trong các lĩnh 

vực công nghệ cao năng động, như phần mềm. Cuộc khủng hoảng 

tài chính toàn cầu chỉ làm chậm sự tăng trưởng của nước này trong 

một thời gian ngắn. Với BERD đạt 3,51% GDP trong năm 2010, 

Israel dẫn đầu các nước OECD. Tỷ lệ sáng chế ba vùng của Israel 

trong GDP đạt mức trung bình cao và đăng kí nhãn hiệu thương 

mại trên mức trung bình của OECD. Tỷ lệ các nhà đầu tư NC&PT 

hàng đầu tương đương với mức trung bình của OECD. Về Tinh 

thần doanh nghiệp, Israel dẫn đầu OECD về vốn mạo hiểm. Cơ sở 

hạ tầng CNTT-TT quốc gia đạt mức trung bình. Với 45% dân số 

trưởng thành có trình độ đại học, Israel nằm trong số những quốc 

gia dẫn đầu OECD. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục khoa học của 

Israel lại rơi vào phạm vi trung bình thấp; điều này cho thấy sự cần 

thiết cải cách tăng cường chất lượng. Tỷ trọng việc làm trong lĩnh 

vực KH&CN đạt mức trung bình OECD. Liên kết giữa nghiên cứu 

và công nghiệp tương đương mức trung bình của OECD: Chi tiêu 

NC&PT công 

được tài trợ 

bởi ngành 

công nghiệp 

chỉ chiếm 

0,06% GDP 

vào năm 2008. 

Tuy nhiên, 

Isarel dẫn đầu 

các nước OECD về số lượng tương đối bằng sáng chế PCT của các 

trường đại học và phòng thí nghiệm công. Tỷ lệ đồng tác giả quốc 

tế gần mức trung bình của OECD, trong khi sự tham gia đồng sáng 

chế quốc tế (chiếm 14% tổng số các đăng ký sáng chế PCT) thấp 

hơn mức chuẩn. 

Chỉ tiêu Giá trị 
Tăng trưởng 
hàng năm,% 
(2005-2009) 

Năng suất lao động, GDP trên giờ 
làm việc tính theo USD, năm 2010 

35,2 +0,9 

Năng suất môi trường, GDP trên một 
đơn vị phát thải CO2 tính theo USD, 
năm 2009 

3,16 +2,1 

GERD, tính theo % GDP, năm 2010 4,40 4,1 
Tài trợ công trong GERD, tính theo % 
GDP, năm 2008 

0,82 +4,9 
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Những thay đổi gần đây trong chi tiêu KHCNĐM: Israel có 

cường độ NC&PT rất cao trong khối OECD, với GERD năm 2010 

đạt 4% GDP (không bao gồm quốc phòng). Đầu tư cho NC&PT 

tăng trung bình 4,1% mỗi năm trong giai đoạn từ  năm 2005 đến 

2010. Khu vực tư nhân tài trợ khoảng 52% GERD trong năm 2008 

Chiến lược KHCNĐM tổng thể: Tuy không có chiến lược hay 

kế hoạch quốc gia nào về chính sách KHCNĐM, nhưng Israel công 

bố nhiều báo cáo và văn kiện chính sách đưa ra nhiều định hướng. 

Một số lĩnh vực cụ thể được xác định thuộc những mục trọng tâm 

của chính sách gồm: công nghệ sinh học, công nghệ nano, lĩnh vực 

công nghệ sạch và nâng cao hiệu suất của các ngành công nghiệp 

công nghệ thấp. Đồng thời chú ý nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực. 

Chính sách quản trị KHCNĐM: Không có sự thay đổi đáng kể 

nào gần đây trong quản trị KHCNĐM. Một vấn đề ưu tiên chính 

liên quan đến quản trị là cải tiến đánh giá chính sách. Điều này dẫn 

đến việc thành lập một bộ phận thẩm định chính sách thuộc Văn 

phòng của các nhà khoa học đứng đầu, tư vấn về các vấn đề chính 

sách liên quan đến hỗ trợ công cho NC&PT và các chương trình 

đánh giá. 

Nền tảng khoa học:  Israel có một nề tảng khoa học mạnh mẽ 

và là một trong những nước đứng đầu OECD về tỷ trọng trong số 

500 trường đại học hàng đầu thế giới.  Công bố khoa học của Israel 

đạt mức trên ranh giới trung bình. Chi tiêu công cho NC&PT tính 

theo tỷ trọng GDP đạt mức trung bình. Kế hoạch giáo dục đại học 

năm 2011-15 tìm cách nâng cao chất lượng giáo dục đại học và 

nghiên cứu. Nhiều biện pháp đã được thực hiện. Tài trợ của Quỹ 

Khoa học Israel cho nghiên cứu cạnh tranh tăng từ 75 triệu USD 

đến 139 triệu USD. 

Ngoài ra, để khuyến khích nghiên cứu chất lượng cao, một 

hình thức tài trợ mới đã được qáp dụng dựa nhiều hơn vào đánh giá 
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hiệu suất hoạt động thực tế. Các nguồn lực bổ sung cũng được 

chuẩn bị sẵn sàng để cho phép thuê thêm giảng viên mới tại các 

trường đại học và để cải thiện cơ sở hạ tầng của các trường đại học. 

Các trung tâm dự án xuất sắc I-CORE nhằm mục tiêu tăng cường 

cơ sở hạ tầng nghiên cứu trong các lĩnh vực đã được lựa chọn. Dự 

án được chính phủ phê chuẩn và được Hội đồng Giáo dục Đại học 

của Israel thông qua vào Tháng Ba năm 2010, có tổng ngân sách 

khoảng 362 triệu USD. 

NC&PT và đổi mới trong doanh nghiệp:  Nhiều biện pháp đã 

được thực hiện để hỗ trợ NC&PT doanh nghiệp; khoảng 80% ngân 

sách NC&PT dành cho các DNVVN. Quỹ NC&PT đã được thành 

lập để giảm thiểu rủi ro cho các nhà đổi mới công nghiệp. Quỹ này 

phê chuẩn dự án của tất cả các loại hình doanh nghiệp - mới khởi 

nghiệp hay DNVVN, thậm chí cả các công ty lớn - dựa trên tư vấn 

của các chuyên gia công nghiệp và đánh giá các dự án có hệ thống. 

Đây là một công cụ đã được sử dụng trong phát triển thành công 

lĩnh vực CNTT-TT và hiện nay tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực 

ưu tiên mới như công nghệ sinh học. 

Tinh thần doanh nghiệp: Hỗ trợ cho các công ty mới khởi 

nghiệp là một khía cạnh quan trọng trong chính sách KHCNĐM 

của Israel. Chương trình Vườn ươm công nghệ hỗ trợ giai đoạn đầu 

cho doanh nghiệp công nghệ bằng cách hỗ trợ chuyển đổi các ý 

tưởng sáng tạo thành các sản phẩm thương mại có khả năng thành 

công. Ngân sách của chương trình là vào khoảng 40 triệu USD. 

Chương trình TNUFA cũng hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ đổi mới 

ở giai đoạn trước khởi nghiệp bằng cách giúp chuẩn bị đăng ký 

sáng chế và đánh giá tính khả thi công nghệ và tài chính của các 

sáng kiến. 

Dòng tri thức và thương mại hóa: Một số chương trình hỗ trợ 

sự tương tác giữa khu vực nghiên cứu công và công nghiệp tư nhân. 

Một trong số đó là chương trình MAGNET, được thành lập vào 
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năm 1994 và có ngân sách là 57 triệu USD vào năm 2011. Chương 

trình này hỗ trợ nghiên cứu khai quát tiền cạnh tranh do các 

côngxocxium công nghiệp và các tổ chức nghiên cứu thực hiện. 

Chương trình hỗ trợ các đề suất từ các viện nghiên cứu, ngành công 

nghiệp, và các nhân viên MAGNET cũng đề xuất ý tưởng với các 

viện và ngành công nghiệp như là một cách để hình thành các 

côngxocxium. Một mục tiêu bổ sung của chương trình là hỗ trợ sự 

phát triển các cụm công nghệ. Chương trình NOFAR tích cực hỗ 

trợ thương mại hóa bằng cách tài trợ nghiên cứu khoa học về công 

nghệ sinh học và công nghệ nano nhằm điều chỉnh các hoạt động 

đổi mới phù hợp để sử dụng cho các ngành công nghiệp và khuyến 

khích áp dụng. Ngân sách phân bổ cho các dự án kéo dài 12-15 

tháng thường vào khoảng 100.000 USD. 

Các lĩnh vực công nghệ mới nổi: Bốn lĩnh vực nghiên cứu 

khoa học được I-CORE lựa chọn làm các lĩnh vực ưu tiên chính 

sách then chốt, bao gồm cả đầu tư vào giáo dục đại học các ngành 

liên quan cho những năm tới. Đó là các lĩnh vực: bản chất phân tử 

trong bệnh tật ở người, khoa học nhận thức, khoa học máy tính, các 

nguồn năng lượng bền vững và tái tạo. Mục tiêu là phát triển các 

lĩnh vực công nghiệp mới có thể mang lại cho Israel lợi thế cạnh 

tranh quốc tế. Các lĩnh vực ưu tiên khác bao gồm nghiên cứu não 

bộ, công nghệ nano và công nghệ sinh học, với sự hỗ trợ từ Quỹ 

Công nghệ sinh học Israeli. 

Đổi mới xanh: Đổi mới sáng tạo xanh là một ưu tiên quan 

trọng, đặc biệt tập trung vào các nguồn năng lượng bền vững và tái 

tạo. Một trung tâm công nghệ được thành lập để hỗ trợ việc chuyển 

giao tri thức từ các học viện tới ngành công nghiệp cho đến giai 

đoạn “chứng minh khái niệm” và cung cấp cơ hội thử nghiệm 

những công nghệ như vậy. Một trung tâm công nghệ khác liên quan 

đến đổi mới sáng tạo xanh tập trung vào công nghệ nước, một lĩnh 

vực mà Israel đã đóng góp những đổi mới tiên phong. 
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ÔXTRÂYLIA 
 

Ôxtrâylia là một trong những quốc gia có sự phục hồi kinh tế 

nhanh nhất trong 5 năm qua trên toàn thế giới, thu được nhiều lợi 

ích đáng kể tự sự bùng nổ hàng hóa toàn cầu. Các ngành công 

nghiệp khai khoáng và dựa vào tài nguyên chiếm tỷ lệ rất lớn trong 

BERD so với mức trung bình của khối OECD và là nguyên nhân 

chính tạo ra sự gia tăng gần đây trong chi cho NC&PT của khu vực 

doanh nghiệp. Ngành chế tạo (đặc biệt là chế tạo công nghệ cao) 

chiếm tỷ lệ nhỏ hơn trong BERD. Với tỷ lệ bằng 1,3% GDP, cường 

độ BERD nhỉnh hơn không đáng kể so với mức trung bình của khối 

OECD. Bằng sáng chế 3 vùng của nước này ở dưới mức trung bình 

của khối OECD. Mức nghiên cứu công do khu vực công nghiệp tài 

trợ trên mức trung bình không đáng kể, thể hiện sự liên kết khá tốt 

giữa công 

nghiệp và khu 

vực nghiên cứu 

hàn lâm. Hợp 

tác quốc tế trong 

nghiên cứu có 

yếu hơn một 

chút với 44% 

bài báo khoa 

học và 16% đăng ký  sáng chế PTC có sự hợp tác quốc tế. Ưu thế 

công nghệ hiện hữu của Ôxtrâylia cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ 

suốt một thập kỷ qua ở ngành công nghệ nano và có sự giảm sút 

nhẹ ở các ngành công nghệ liên quan đến môi trường. Quốc gia này 

có trình độ chuyên môn cao: 37% dân số trưởng thành có trình độ 

đại học và 37% lực lượng lao động làm các công việc khoa học và 

công nghệ. Điểm số đạt được trong các cuộc thi của PISA ở độ tuổi 

15 luôn đứng ở vị trí cao thứ 4 trong khối OECD. Cơ sở hạ tầng 

công nghệ thông tin khá tốt so với thế giới, với vùng phổ sóng băng 

Chỉ tiêu Giá trị 
Tăng trưởng 
hàng năm,% 
(2005-2010) 

Năng suất lao động, GDP trên giờ 
làm việc tính theo USD, năm 2010 

45,8 +0,7 

Năng suất môi trường, GDP trên một 
đơn vị phát thải CO2 tính theo USD, 
năm 2009 

2,24 +2,2 

GERD, tính theo % GDP, năm 2008 2,24 10,0 
Tài trợ công trong GERD, tính theo % 
GDP, năm 2008 

0,78 +5,6 
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thông rộng không giây rộng lớn, và chỉ số sẵn sàng chính phủ điện 

tử là 0.84%.  

Những thay đổi về chi tiêu KHCNĐM: Cường độ NC&PT của 

Ôxtrâylia gần bằng mức trung bình của khối OECD, nhưng cao hơn 

so với khối EU27. GERD có sự tăng trưởng mạnh với tốc độ 10%/ 

năm theo giá trị thực tế trong khoảng giữa năm 2004 và 2008,  đạt 

2,24% GDP. Phần tài trợ cho NC&PT của khu vực công nghiệp 

tăng lên 62% trong hơn một thập kỷ đến năm 2008, trong tỷ lệ của 

chính phủ giảm xuống còn 34%. Tài trợ từ bên ngoài cũng giảm. 

Chiến lược KHCNĐM tổng thể:  Tài liệu chiến lược 

KHCNĐM then chốt là: Tăng cường năng lực tri thức – Chương 

trình Đổi mới cho Thế kỷ 21 (2009-20). Chương trình này cam kết 

tăng cường nghiên cứu công, nâng cao sự hợp tác khoa học-công 

nghiệp và các liên kết quốc tế, tăng cường nguồn nhân lực và nâng 

cao năng lực quản lý. Trong năm 2011, bản đánh giá về nghiên cứu 

được tài trợ công đã kiến nghị thành lập một Ủy ban nghiên cứu 

Ôxtrâylia nhằm cung cấp tư vấn chiến lược và tổng hợp về đầu tư 

nghiên cứu trong tương lai. Lộ trình chiến lược năm 2011 cho cơ sở 

hạ tầng nghiên cứu Ôxtrâylia cũng chỉ ra 19 khu vực năng lực hạ 

tầng nghiên cứu then chốt cho nghiên cứu của Ôxtrâylia trong thời 

gian 5 đến 10 năm tới. 

Chính sách quản trị KHCNĐM: Bộ Công nghiệp, Đổi mới, 

Khoa học, Nghiên cứu và Giáo dục đại học Ôxtrâylia (DIISRTE) 

chịu trách nhiệm về chính sách đổi mới, nghiên cứu, khoa học và 

giáo dục đại học, Cục công nghiệp Ôxtrâylia (AusIndustry) là một 

trong những đơn vị xây dựng chương trình của Bộ này. Hội đồng tư 

vấn đổi mới, Ban điều phối đổi mới và Hội đồng Khoa học, kỹ 

thuật và sáng tạo của Thủ tướng được thành lập để nâng cao năng 

lực quản lý và sự hợp tác đồng thời cung cấp tư vấn chính sách. 

Khung Nguyên lý Sáng kiến Đổi mới cung cấp những hướng dẫn 

để nâng cao tính nhất quán trong hệ thống và nâng cao khả năng 
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tiếp cận và tính hiệu quả của các sáng kiến đổi mới trên toàn 

Ôxtrâylia. Các cơ quan khoa học quốc gia chủ yếu thuộc DIISRTE 

gồm có Hội đồng Nghiên cứu Ôxtrâylia (ARC) và Cơ quan Sở hữu 

trí tuệ Ôxtrâylia 

Nền tảng khoa học: Ôxtrâylia có nền tảng khoa học mạnh, thể 

hiện ở chi tiêu khu vực công cho NC&PT cao, các trường đại học 

được xếp thứ hạng cao trong bảng xếp hạng quốc tế và tỷ lệ xuất 

bản trong các tap chí khoa học hàng đầu. Chi tiêu NC&PT trong 

khu vực đại học bằng 0,54% GDP (năm 2008) và chiếm 24% 

GERD, một mức cao so với mức tiêu chuẩn của OECD. Mặc dù hệ 

thống nghiên cứu hàn lâm chủ yếu dựa trên nghiên cứu do các nhà 

khoa học đứng đầu, nhưng đã có sự chuyển hướng tài trợ trực tiếp 

cho các chủ đề ưu tiên. Chương trình nghiên cứu chuyển hóa công 

nghiệp (2011-14) sẽ theo đuổi các nghiên cứu theo hướng công 

nghiệp trong các trường đại học.  

NC&PT và đổi mới trong doanh nghiệp: Mục tiêu của chính 

phủ chính là đạt mức tăng 25%  số doanh nghiệp tiến hành đổi mới 

sáng tạo trong thập kỷ tới. Để thực hiện mục tiêu, chính phủ thúc 

đẩy đổi mới trong doanh nghiệp thông qua kết hợp giữa các biện 

pháp trực tiếp và gián tiếp. Ôxtrâylia thay chính sách giảm thuế 

NC&PT vào năm 2011 bằng chính sách ưu đãi thuế NC&PT trên 

cơ sở khấu trừ thuế.  Chính sách này cũng hỗ trợ NC&PT cho các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thởi mở rộng ra cho các công ty có 

vốn đầu tư nước ngoài. 

Đổi mới khu vực công: Kế hoạch hành động đổi mới dịch vụ 

công của Ôxtrâylia đã được soạn thảo nhằm giải quyết những vấn 

đề phức tạp ngày một càng gia tăng trong khu vực công. Mục đích 

là để thúc đẩy sự đổi mới trong khu vực công thông qua các sáng 

kiến như Mạng lưới đổi mới khu vực công. Từ năm 2011, Dự án 

Chỉ số đổi mới dịch vụ công  Ôxtrâylia (APSII) đã thu thập thông 

tin chi tiết về sáng tạo đổi mới trong dịch vụ công ở Ôxtrâylia. 
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Tinh thần doanh nghiệp: Ôxtrâylia có nhiều điều kiện thuận 

lợi cho doanh nghiệp. Với hành lang pháp lý đơn giản, thái độ lo sợ 

thất bại và nắm bắt cơ hội luôn tích cực. Vốn đầu tư mạo hiểm 

trong giai đoạn đầu tư gieo mầm và khởi nghiệp kinh doanh tương 

đối ít và lại giảm trong khủng hoảng tài chính. Tuy nhiên, có nhiều 

vốn đầu tư luôn sẵn sàng để phát triển công nghiệp đầu tư mạo 

hiểm. Quỹ đầu tư mạo hiểm cho năng lượng tái tạo (REVC) đã 

được công bố vào năm 2011. Một mạng lưới gồm 12 trung tâm liên 

kết doanh nghiệp hỗ trợ hoạt động kinh doanh cho các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ. 

Cơ sở hạ tầng khoa học và CNTT-TT: Cơ sở hạ tầng công 

nghệ thông tin và truyền thông mạnh của Ôxtrâylia đạt gần mức tốt 

nhất trong một số lĩnh vực nhất định. Chương trình cánh mạng giáo 

dục kỹ thuật số được đầu tư 1,5 tỷ USD cho công nghệ thông tin và 

truyền thông ở các trường học với các sáng kiến rộng hơn của chính 

phủ. Các khoản đầu tư quan trọng được thực hiện thông qua Chiến 

lược hạ tầng nghiên cứu hợp tác quốc gia (NCRIS), Sáng kiến khoa 

học siêu đẳng và Quỹ đầu tư giáo dục (EIF) nhằm tạo ra một mạng 

lưới cộng tác cơ sở hạ tầng nghiên cứu.  

Dòng tri thức và thương mại hóa: Hợp tác quốc tế về xuất bản 

phẩm và bằng sáng chế của Ôxtrâylia thấp hơn mức trung bình của 

OECD. Các sáng kiến nhằm tăng cường trao đổi tri thức song 

phương bao gồm Quỹ nghiên cứu và khoa học Ôxtrâylia – Trung 

quốc và Quỹ nghiên cứu khoa học chiến lược Ôxtrâylia - Ấn độ.  

Nguồn nhân lực:  Ôxtrâylia có nền tảng kỹ năng tốt. Trung 

tâm khoa học công nghệ quốc gia, Questacon, quản lý Chương trình 

Cảm hứng Ôxtrâylia trong đó tập trung lôi kéo sự tham gia của 

cộng động Ôxtrâylia vào khoa học. Các chương trình cải cách giáo 

dục của Ôxtrâylia nhằm tăng cường giáo dục một cách toàn diện, 

đặc biệt là lĩnh vực toán học và kỹ năng khoa học. 
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Công nghệ mới nổi:  Sáng kiến khoa học siêu đẳng, với mức 

tài trợ là 705 triệu USD, hiện nay đang tập trung chủ yếu vào các 

ngành khoa học vũ trụ, thiên văn học, khoa học hàng hải và khí hậu 

học, các ngành công nghệ tạo khả năng và các ngành công nghiệp 

tương lai, như công nghệ sinh học, công nghệ nano, công nghệ 

thông tin và truyền thông và năng lượng sạch. Chương trình nghiên 

cứu vũ trụ của Ôxtrâylia (ASRP) đang tiến hành mở rộng không 

gian tiềm năng thích ứng và Chương trình tế bào gốc là thực hiện 

nghiên cứu sức khỏe tiên tiến. 

Sáng kiến công nghệ xanh:  Năm 2011, Ôxtrâylia thông qua 

Bộ luật đánh thuế lượng khí thải cacbon. Là một phần trong Kế 

hoạch năng lượng sạch, Chương trình đổi mới công nghệ sạch hỗ 

trợ phát triển công nghệ giảm phát thải khí nhà kính. Công ty tài 

chính năng lượng sạch sẽ đầu tư 6,4 tỷ USD cho năng lượng tái tạo 

và công nghệ giảm khí thải, cùng với khoản đầu tư hơn 2 tỷ USD 

của Cơ quan tái tạo năng lượng mới Ôxtrâylia (ARENA).  
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NIU DI-LÂN 
 

Mặc dù có những nỗ lực cải cách đáng kể, nhưng hiệu suất 

hoạt động KHCNĐM về dài hạn của Niu Di-lân là đáng thất vọng. 

Điều kiện địa kinh tế của Niu Di-lân - một thị trường nhỏ nằm cách 

biệt - tạo ra những thách thức. Cơ cấu kinh tế chủ yếu dựa vào 

ngành khai thác sơ cấp và thiếu các công ty lớn. Điều này hạn chế 

mức độ và các tác động đòn bẩy của đầu tư NC&PT doanh nghiệp 

trên toàn hệ thống KHCNĐM. Cường độ BERD thấp chỉ bằng 

0,54% GDP vào năm 2009. Nhưng hệ thống đổi của nước này cũng 

có một vài điểm mạnh. Tỷ lệ tài trợ của khu vực công nghiệp cho 

nghiên cứu công tương đối cao cho thấy các liên kết khá tốt. Ưu thế 

công nghệ hiện hữu của quốc gia này trong công nghệ sinh học và 

công nghệ nano gần đây tăng lên mạnh mẽ và ổn định đối với 

ngành CNTT-TT và các ngành công nghệ liên quan đến môi 

trường. Thành tựu giáo dục và năng lực chuyên môn cao.  Điểm số 

trong các cuộc thi của PISA ở độ tuổi 15 luôn đứng ở vị trí cao thứ 

2 trong khối OECD. Khoảng 40% dân số trưởng thành có trình độ 

đại học, 30%  lao động làm các công việc khoa học và công nghệ 

và có 12,4 nhà 

khoa học trên 

tổng số một 

nghìn  lao 

động. Các nhà 

nghiên cứu 

hội nhập khá 

tốt với mạng 

lưới toàn cầu: 

50% bài báo và 20% đăng ký sáng chế PTC được tạo ra có sự hợp 

tác quốc tế. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phát triển mạnh. Số 

thuê bao cố định và không dây hiện nay tương đối cao với lần lượt 

Chỉ tiêu Giá trị 
Tăng trưởng 
hàng năm,% 
(2005-2009) 

Năng suất lao động, GDP trên giờ 
làm việc tính theo USD, năm 2010 

34,0 +1,1 

Năng suất môi trường, GDP trên một 
đơn vị phát thải CO2 tính theo USD, 
năm 2009 

4,08 +3,2 

GERD, tính theo % GDP, năm 2009 1,30 +4,7 
Tài trợ công trong GERD, tính theo % 
GDP, năm 2009 

0,70 +5,5 
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là 26 và 54 thuê bao trên 100 người dân, và chỉ số sẵn sàng chính 

phủ điện tử đạt trên mức trung bình của khối OECD. 

Những thay đổi gần đây về chi KHCNĐM: GERD tương đối 

thấp chỉ ở mức 1,30% GDP, nhưng có sự tăng trưởng 4,7% trong 

thời kỳ 2005 - 2009. Trong năm 2009, tài trợ NC&PT từ khu vực 

công nghiệp chiếm 38% GERD, tài trợ của chính phủ chiếm 54% 

và 5% được tài trợ từ bên ngoài. Khoản tài trợ cho những thách 

thức khoa học quốc gia nhằm thúc đẩy các giải pháp đổi mới “cơ 

bản”.  Bộ khoa học và đổi mới (MSI) đang tiến hành thúc đẩy khôi 

phục lại thành phố Christchurch, khu vực có nhiều công ty công 

nghệ cao, trở thành thành phố công nghệ cao và đã có những đầu tư 

đáng kể cho năng lực đối phó với hiểm họa thiên nhiên. 

Chiến lược KHCNĐM tổng thể: Báo cáo của Bộ Khoa học và 

Đổi mới năm 2011-14 phản ánh  sự thay đổi về chiến lược phát 

triển. Báo cáo đề cao hai kết quả nổi bật  - tăng trưởng kinh tế và 

xây dựng một môi trường và xã hội có lợi cho sức khỏe - và giữ 

nguyên cam kết đổi mới trong các ngành khai thác tài nguyên 

truyền thống. Tuy nhiên, báo cáo đưa thêm các lĩnh vực năng lực 

mới trong các hoạt động thâm dụng tri thức, như các ngành dịch vụ 

và chế tạo công nghệ cao. 6 lĩnh vực được ưu tiên được xác định là: 

dịch vụ và chế tạo giá trị cao, khoa học sinh học, năng lượng và 

khoáng sản, những hiểm họa và cơ sở hạ tầng, môi trường, sức 

khỏe và xã hội. 

Chính sách quản trị KHCNĐM: Bộ Khoa học và Đổi mới 

được thành lập vào năm 2010 và chịu trách nhiệm đối với các của 

Viện nghiên cứu quốc gia cùng với Hiệp hội Hoàng gia Niu Di-lân. 

Trên cơ sở Đánh giá về chính sách đổi mới của OECD: Niu Di-lân 

(2007) và đánh giá 8 viện nghiên cứu quốc gia, những cải cách 

được triển khai thực hiện vào năm 2011 nhằm thay đổi trọng tâm 

chính sách từ khả năng sinh lợi sang phát triển trong các ngành mà 

chúng  liên quan. Thỏa thuận tài trợ 5 năm bao gồm chuyển 155 
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triệu USD từ cơ chế cạnh tranh sang tài trợ cốt lõi nhằm tăng tập 

trung vào hợp tác khoa học và chuyển giao công nghệ.  

Nền tảng khoa học: Niu Di-lân có một nền tảng hệ thống khoa 

học kép của các trường đại học và các viện nghiên cứu quốc gia. Hệ 

thống này khá mạnh, được phản ánh mức chi công cho NC&PT, 

các trường đại học xếp hạng cao và thành tích xuất bản khoa học. 

Chi NC&PT công bằng 0,76% GDP trong năm 2009, nhưng với 

việc tái cấu trúc các viện nghiên cứu quốc gia, tài trợ cho các 

nghiên cứu, nghiên cứu liên quan đến doanh nghiệp và nghiên cứu 

của nhà nước sẽ tăng lên.  

NC&PT và  đổi mới trong doanh nghiệp: Mặc dù chỉ số 

BERD  tương đối thấp, Niu Di-lân lại đã từ bỏ khấu trừ thuế 

NC&PT vào năm 2010. Bộ Khoa học và Đổi mới hiện nay đưa ra 4 

kế hoạch hỗ trợ NC&PT: Phiếu chuyển giao công nghệ, tài trợ phát 

triển công nghệ, tài trợ năng lực và tài trợ từ Quỹ đầu tư mạo hiểm 

của Niu Di-lân. 

Tinh thần doanh nghiệp: Công nghệ đầu tư mạo hiểm của Niu 

Di-lân còn khá non trẻ. Tuy nhiên, Quỹ đầu tư mạo hiểm của Niu 

Di-lân đã có tác dụng, và đầu tư 132 triệu USD thông qua Quỹ đầu 

tư mạo hiểm của Quỹ và Quỹ đồng đầu tư gieo mầm. Chương trình 

hỗ trợ Vườn ươm tạo điều kiện phát triển các doanh nghiệp trong 

giai đoạn khởi đầu.  

Cơ sở hạ tầng khoa học và CNTT-TT: Với vị trí địa lý của Niu 

Di-lân, một hạ tầng CNTT-TT chức năng hoạt động cao có tầm 

quan trọng rất lớn. Trên cơ sở năng lực CNTT-TT hiện nay, chính 

phủ sẽ đầu tư gần 20 triệu USD trong 4 năm tới cho Cơ sở hạ tầng 

khoa học điện tử quốc gia (NeSI), một mạng lưới các siêu máy tính, 

phần mềm và dịch vụ dữ liệu. NeSI sẽ sử dụng Mạng Nghiên cứu 

và Đào tạo Tiên tiến Kiwi (Karen), cung cấp băng thông công suất 

đặc biệt cao. MSI cũng đã phát triển một chương trình doanh 

nghiệp đổi mới nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong vấn đề công 
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nghệ kỹ thuật số. Mạng băng thông siêu tốc độ trong các trường 

học là một chương trình ở trường phổ thông trung học. 

Dòng tri thức và thương mại hóa: Mạng lưới các Trung tâm 

thương mại hóa quốc gia được triển khai năm 2012, kết nối các tổ 

chức nghiên cứu, doanh nghiệp, vường ươm và các cơ quan phát 

triển khu vực. Để bảo đảm chế độ sở hữu trí tuệ phù hợp với tiêu 

chuẩn quốc tế, Luật sáng chế mới hiện nay đang được thảo luận. Là 

đối tượng thương mại hóa, các kết quả nghiên cứu được yêu cầu 

công bố trên các tạp chí và cơ sở dữ liệu phục vụ công. Điều này sẽ 

làm gia tăng dòng nghiên cứu được tài trợ công tới công chúng, 

thông qua các nền cơ bản như Dịch vụ thông tin nghiên cứu Kiwi 

và website geodata.govt.nz.  

Toàn cầu hóa: Niu Di-lân có các mạng lưới quốc tế mạnh mẽ, 

mặc dù vị trí địa lý xa xôi. Global Expert - một mạng lưới chuyên 

gia từ các trường đại học, viện nghiên cứu và các công ty trên toàn 

thế giới, hỗ trợ các doanh nghiệp xác định các cơ hôi khoa học, 

công nghệ và thị trường. Các mạng lưới Doanh nghiệp và Thương 

mại Niu Di-lân (NZTE) và Mạng tư vấn Beachheads cũng liên kết 

các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh với các nhà đầu tư quốc tế. 

Việc cho phép các nghiên cứu sinh tiến sĩ quốc tế trả mức học phí 

nội địa nhằm làm tăng sự quan tâm của các sinh viên quốc tế.  

Nguồn nhân lực:  Để xây dựng được một nguồn nhân lực trình 

độ cao, một chương trình khoa học được phát động nhằm nâng cao 

thành tích học tập của sinh viên trong các trường học; Chiến lược 

giáo dục đại học 2010 -15 đã vạch ra viễn cảnh của giáo dục đại 

học.Quỹ Marsden và Quỹ Học bổng Khám phá Rutherford tài trợ 

cho các nghiên cứu xuất sắc và hỗ trợ phát triển sự nghiệp của các 

nhà nghiên cứu tài năng.  

Đổi mới xanh: Tập đoàn tư vấn phát triển công nghệ xanh, đại 

diện cho các ngành khoa học và kinh doanh, đã nghiên cứu các lựa 

chọn chính sách tăng trưởng xanh và đã trình báo cáo lên chính phủ 
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trong Tăng trưởng Xanh của Niu Di-lân, tháng 12,2011. Báo cáo 

này tập trung tư vấn chính sách ở 3 chủ đề là: làm thế nào thúc đẩy 

nhãn hiệu xanh sạch hiện có, các cơ hội sử dụng công nghệ và đổi 

mới thông minh hơn, và các phương án cho SMEs để chuyển sang 

một nền kinh tế các bon thấp hơn.  
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NAM PHI 
 

Nam Phi có một nền kinh tế đứng hàng đầu trong khu vực, với 

các ngành công nghiệp dựa vào tài nguyên và các ngành dịch vụ 

phát triển mạnh. Hệ thống đổi mới của quốc gia này được định hình 

bởi cơ sở hạ tầng, tài sản và những méo mé được thừa hưởng từ 

thời kỳ aparthaeid. Vào năm 2008, chi tiêu cho NC&PT của doanh 

nghiệp chỉ bằng 0,54% GDP nhưng chiếm tới 59% tổng chi 

NC&PT quốc gia. Mặc dù ngành công nghiệp dựa vào tài nguyên 

và nền kinh tế thứ cấp hạn chế mức độ và đòn bẩy của các đầu tư 

NC&PT của doanh nghiệp, nhưng nền tảng KH&CN hỗ trợ các 

trung tâm xuất sắc toàn cầu. Nghiên cứu và đổi mới dựa vào những 

liên kết khoa học và công nghiệp và có sự hội nhập tốt vào các 

mạng lưới kinh doanh và học thuật quốc tế. Hợp tác quốc tế đóng 

một vai trò quan trọng trong số 46% bài báo khoa học và 14% bằng 

sáng chế. Ưu thế công nghệ hiện hữu của Nam Phi trong những 

công nghệ mới nổi đã tăng nhanh chóng trong một thập kỷ qua, 

mặc dù xuất phát điểm thấp, nhất là trong lĩnh vực công nghệ sinh 

học. Tuy nhiên, ưu thế trong công nghệ môi trường đã bị giảm sút. 

Trở ngại lớn nhất cho phát triển kinh tế và xã hội của Nam phi 

chính là thiếu hụt lớn lao động có kỹ năng. Chỉ có 4% dân số 

trưởng thành 

có trình độ đại 

học; 16% lao 

động làm công 

việc KH&CN. 

Sự thiếu hụt 

các năng lực 

thiết kế, kỹ 

thuật, doanh 

nghiệp và quản lý là một hạn chế lớn của quốc gia này. Sự lão hóa 

của các nhà nghiên cứu và các kỹ sư nam da trắng sẽ làm yếu thêm 

Chỉ tiêu Giá trị 
Tăng trưởng 
hàng năm,% 
(2005-2008) 

Năng suất lao động, GDP trên giờ 
làm việc tính theo USD, năm 2010 

- - 

Năng suất môi trường, GDP trên một 
đơn vị phát thải CO2 tính theo USD, 
năm 2009 

1,37 +0,4 

GERD, tính theo % GDP, năm 2008 0,93 +5,9 
Tài trợ công trong GERD, tính theo % 
GDP, năm 2008 

0,42 +9,3 
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nền tảng kỹ năng làm việc. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phát 

triển kém: số thuê bao băng thông rộng chỉ vào khoảng 1 thuê bao 

trên 100 người dân, mặc dù thị trường điện thoại di động phát triển 

khá nhanh trong toàn xã hội. Sự phát triển ngành công nghiệp mạng 

bị hạn chế do bị chi phối bởi các công ty nhà nước và do quy định 

phát luật khắt khe.  

Những thay đổi gần đây về chi tiêu KHCNĐM: Sự tăng trưởng 

gần đây trong tổng chi tiêu quốc gia cho NC&PT đã được thúc đẩy 

bởi tiền của chính phủ, được đầu tư từ năm 2002 như một phần của 

chiến lược NC&PT quốc gia. Giữa năm 2003 và 2008, đầu tư 

NC&PT của doanh nghiệp gần như không tăng trong khi đầu tư từ 

ngân sách chính phủ tăng gấp đôi. Đầu tư từ ngân sách chính phủ 

được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên do gói kích thích tăng trưởng và 

cạnh tranh của chính phủ. Nam Phi thu hút đầu tư NC&PT từ bên 

ngoài từ các công ty đa quốc gia và thông qua sự tham gia tích cực 

vào các sáng kiến NC&PT toàn cầu (Các chương trình Khung của 

EU) cũng như thông qua chương trình NC&PT chung với  nhiều 

quốc gia.  

Chiến lược KHCNĐM tổng thể: Chương trình đổi mới 10 năm 

(2008 -18) đã xác định 5 “thách thức lớn” gồm: công nghệ sinh học 

và dược phẩm, vũ trụ, an toàn năng lượng, biến đổi khí hậu, và 

nhận thức động lực xã hội. Những thách thức này đi đôi với những 

lợi thế công nghệ của Nam Phi, sự phụ thuộc vào than đá và những 

thách thức xã hội. Nam Phi ngày càng quan tâm hơn đến sự phân 

bổ các nguồn lực công để giải quyết những khác biệt về nhân lực và 

hạ tầng cơ sở trong các lĩnh vực này.  

Chính sách quản trị KHCNĐM: Bản Đánh giá về chính sách 

đổi mới của OECD: Nam Phi đã xác địn được phạm vi cần cải 

thiện, gồm sự điều phối chính sách giữa các ngành (chiều ngang) và 

trong ngành dọc (chiều dọc). Bộ khoa học và công nghệ (DST) đã 
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giao cho một ủy ban để đánh giá hoạt động của hệ thống đổi mới 

quốc gia.  

NC&PT và đổi mới trong doanh nghiệp: Nam Phi mong muốn 

tăng cường năng lực phát triển các công nghệ chế tạo tiên tiến và 

các nhành công nghiệp mới dựa vào NC&PT để thay đổi nền tảng 

công nghiệp, nâng cao sự phân bố địa phương, lợi ích từ nguồn tài 

nguyên thiên nhiên và sự tăng tính cạnh tranh. Khung ứng phó với 

khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2009 của Nam Phi đã lặp lại yêu 

cầu phát triển khoa học và công nghệ nhằm giải quyết các thách 

thức quốc gia trong các lĩnh vực như an toàn năng lượng, an ninh 

lương thực và phát triển công nghiệp. Sau đó, hỗ trợ tài chính được 

tăng cường cho những ngành công nghiệp đã được tuyên bố thúc 

đẩy Khung chính sách công nghệ quốc gia được thông qua trước 

năm 2008. Các liên kết chính sách KHCNĐM được tăng cường với 

việc thiết lập Cơ quan đổi mới công nghệ.  

Cơ sở hạ tầng khoa học và CNTT-TT: Nam Phi đã đầu tư  vào 

các cơ sở thiết bị quy mô lớn. Dựa trên chiến lược CNTT-TT, các 

dự án hạ tầng cơ sở đã được triển khai, ví dụ như Trung tâm Tính 

toán hiệu năng cao và Mạng Nghiên cứu quốc gia Nam Phi 

(SANReN), mạng máy tính tốc độ cao kết nối cộng đồng nghiên 

cứu khoa học Nam Phi với các mạng nghiên cứu khoa học toàn cầu. 

Các đầu tư quan trọng cho thế bị khoa học bao gồm Trung tâm 

Kính hiển vi điện tử phân giải cao (CHRTEM) và Kính viễn vọng 

Karoo đẳng cấp thế giới (MeerKAT). Lộ trình hạ tầng nghiên cứu 

quốc gia hiện nay đang được xây dựng. 

Dòng tri thức và thương mại hóa: Áp dụng các chính sách 

SHTT đối với NC&PT được tài trợ công, việc thành lập Văn phòng 

quản lý tài sản trí tuệ quốc gia và phát triển hạ tầng cơ sở cho đổi 

mới mở, ví dụ như các văn phòng chuyển giao công nghệ ở các 

viện nghiên cứu công, nhằm mục đích nâng cao chuyển giao công 

nghệ và thương mại hóa nghiên cứu. Trung tâm chuyển giao công 
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nghệ Quốc gia cung cấp các khoản tài trợ cho việc chuyển giao 

công nghệ cho nền kinh tế thứ cấp. Chương trình địa phương hóa 

công nghệ cung cấp hỗ trợ phi tài chính cho các nhà sản xuất địa 

phương để họ có thể đáp ứng được các chương trình mua sắm công, 

còn các trạm công nghệ cung cấp kỹ năng quản lý đổi mới và hỗ trợ 

phát triển kỹ thuật cho các nhà phát minh, các xí nghiệp và 

DNVVN.  

Nguồn nhân lực: Để nuôi dưỡng thế hệ các nhà khoa học mới 

và giải quyết tình trạng thiếu hụt kỹ năng, một loạt sáng kiến nhằm 

mục đích khuyến khích sự tham gia vào học các ngành khoa học, 

công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), trong các nghiên cứu tiến 

sĩ và sau tiến sĩ và trong tham gia sự nghiệp nghiên cứu, bao gồm 

cả phụ nữ và cộng đồng người da đen. Hỗ trợ tài chính cho các nhà 

khoa học đã giúp giảm bớt tình trạng chảy máu chất xám. Chiến 

lược phát triển Nguồn nhân lực quốc gia mới (2010-20) dự đoán 

các yêu cầu về nguồn nhân lực quốc gia trong tương lai. Sự quan 

tâm chính sách đã tăng lên đối với việc học tập suốt đời và nâng 

cao sự phối hợp giữa học tại công ty với kiến thức trong trường đại 

học.  

Công nghệ nổi bật: Vườn Sinh học đang được phát triển để hỗ 

trợ cho các công ty khởi nghiệp trong công nghệ sinh học phát triển 

các sản phẩm có thể bán ra thị trường. Một đài thiên văn học đã 

được thành lập tại Bộ KH&CN và Cơ quan vũ trụ quốc gia Nam 

Phi đã được thành lập. 

Đổi mới xanh: Sự phát triển của thị trường năng lượng tái tạo 

được xem như là chìa khóa cung cấp đủ năng lượng và sự chuyển 

dịch sang nền kinh tế xanh. Sáng kiến tái tạo Nam Phi dự báo sẽ cắt 

giảm 25% lượng khí thải CO2. Văn phòng Trợ cấp và tài chính 

năng lượng tái tạo đã được thành lập nhằm quản lý các khoản trợ 

cấp năng lượng tái tạo và cung cấp tư vẫn cho những nhà phát triển. 

Quỹ hiệu quả xanh dưới sự quản lý của Công ty phát triển công 
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nghiệp, hỗ trợ các công ty của Nam Phi đầu tư vào các dự án năng 

lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng. Bộ Khoa học và công nghệ 

Nam Phi hiện đang phát triển một Đề án Đổi mới Phế thải, để giải 

quyết vấn đề chất thải đang gia tăng ở Nam Phi, và một lộ trình 10 

năm cho các công nghệ đổi mới nhằm nâng cao an ninh nguồn 

nước.  
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KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI Ở ĐÔNG NAM Á 

 

1. Năng lực KH&CN 

Chi tiêu và kinh phí NC&PT 

Trong số các loại chỉ số khoa học, công nghệ và đổi mới, 

thống kê NC&PT có lẽ là chỉ số được sử dụng phổ biến nhất. Trong 

những năm gần đây, một số nền kinh tế mới nổi, đặc biệt là Trung 

Quốc đã trở thành những đối tượng chủ chốt tham gia vào hệ thống 

đổi mới toàn cầu. Bằng chứng cho thấy NC&PT đã góp phần vào 

sự cất cánh của các nền kinh tế châu Á như Trung Quốc và Hàn 

Quốc. Cùng với những mục tiêu kinh tế-xã hội khác, NC&PT nhằm 

làm tăng kho tri thức để mang đến các ứng dụng, sản phẩm, quy 

trình và dịch vụ mới. NC&PT có thể tăng năng suất theo nhiều 

cách: bằng cách mở rộng danh mục sản phẩm hoặc nguồn đầu vào 

sản phẩm hay chỉ bằng cách giảm chi phí sản xuất các sản phẩm 

hiện có. Kết quả của NC&PT là lợi nhuận có thể tăng, giảm giá 

thành các yếu tố đầu vào cũng như dẫn đến việc thành lập/giải thể 

các công ty. Ngoài ra, tri thức tạo ra thông qua NC&PT sẽ được 

chuyển giao cho các công ty/khu vực/quốc gia và mang lại hiệu quả 

sản xuất. 

Tuy nhiên, các chỉ số liên quan đến NC&PT là thước đo 

không hoàn hảo đầu vào đổi mới. Các loại hình chi tiêu khác như 

đầu tư vào tài sản hữu hình và vô hình, đào tạo lao động và mua 

sắm công cũng góp phần vào việc thương mại hóa sáng chế. Hơn 

nữa, những hạn chế của các yếu tố đầu vào đổi mới nhấn mạnh tầm 

quan trọng của việc xem xét các chỉ số khác như yếu tố đầu ra và 

đánh giá hiệu quả của bản thân quá trình đổi mới. 

Cường độ NC&PT (chi tiêu NC&PT trên GDP) là chỉ số về 

mức đầu tư tương đối của một nền kinh tế vào sản sinh tri thức và 

được sử dụng phổ biến cho các mục đích xác định mục tiêu. Các 
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nền kinh tế Đông Nam Á có sự khác biệt lớn về cường độ NC&PT. 

Singapo có cường độ NC&PT cao nhất với tổng chi tiêu cho 

NC&PT chiếm 2,3% GDP, tiếp đến là Malaixia với tỷ lệ 0,8%. Chi 

tiêu NC&PT trong các nền kinh tế như Thái Lan, Việt Nam, 

Myanma và Philipin chiếm từ 0,1-0,2% GDP. Indonexia, 

Campuchia, Brunei và Lào là những nước Đông Nam Á có cường 

độ NC&PT thấp nhất dao động từ 0,03-0,08% GDP. Mức trung 

bình của OECD là 2,4%, nhưng chi tiêu của Hàn Quốc và Nhật Bản 

còn cao hơn mức này. Chi tiêu NC&PT của Trung Quốc đã tăng 

gấp đôi trong thập kỷ qua, đạt 1,7% GDP năm 2010. Trong các nền 

kinh tế mới nổi như Braxin và Ấn Độ, chi tiêu NC&PT lần lượt 

chiếm từ 1,2% và 0,8% GDP. Thái Lan và Philipin có sự sụt giảm 

nhẹ cường độ NC&PT. 

Hình 2. Tổng chi cho NC&PT (tính theo tỷ lệ %GDP) ở khu 

vực Đông Nam Á và một số nước OECD, năm 2010. 

Nguồn: UNESCO, OECD, MAKHCNĐMC. 

Các đối tượng thực hiện NC&PT 
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Dữ liệu quốc gia về NC&PT theo dõi các mô hình chi tiêu của 

tất cả các khu vực chủ chốt trong toàn bộ hệ thống NC&PT: chính 

phủ, khu vực giáo dục đại học, doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi 

nhuận tư nhân. Khu vực doanh nghiệp là đối tượng chính thực hiện 

NC&PT trong nhiều nền kinh tế, đặc biệt là các nền kinh tế tiên 

tiến. Đóng góp của doanh nghiệp ở Nhật Bản và Hàn Quốc vào 

tổng chi tiêu cho NC&PT ở mức cao nhất trong khu vực OECD, lần 

lượt là 77% và 75%. Ở Đông Nam Á, khu vực doanh nghiệp của 

Malaixia chiếm phần lớn nhất trong tổng chi tiêu NC&PT với 

khoảng 71% tổng NC&PT năm 2008, tiếp theo là Singapo (62%) 

và Philippin (57%). 

Trái lại, ở Indonexia, Brunei, Việt Nam và Lào, các viện 

nghiên cứu của chính phủ thực hiện phần lớn tổng chi tiêu cho 

NC&PT, cao hơn nhiều so với khu vực doanh nghiệp. Ở Indonexia, 

các viện nghiên cứu của chính phủ thực hiện 81% tổng chi tiêu 

NC&PT. Hầu hết các nước đã đạt đến giới hạn công nghệ đều tiến 

hành chuyển đổi dần từ hệ thống với các viện nghiên cứu của Chính 

phủ là những người thực hiện nghiên cứu chủ yếu sang một hệ 

thống trong đó trung tâm là các trường đại học. Tuy các nước có sự 

khác biệt nhưng hướng đi của xu hướng này thể hiện rõ nét ở hầu 

hết các nước OECD. Hơn nữa, ở Đông Nam Á, chi tiêu NC&PT 

trong khu vực giáo dục đại học có những khác biệt lớn giữa các 

nước. Giáo dục đại học chiếm phần cao nhất trong tổng chi tiêu 

NC&PT ở Thái Lan (33%) và Singapo (27%) và thấp nhất là 

Indonexia (5%). Campuchia có mô hình chi tiêu NC&PT hơi khác 

biệt: các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân như các cơ quan viện trợ 

quốc tế và tổ chức phi chính phủ thực hiện phần lớn tổng chi tiêu 

NC&PT. 

Nguồn kinh phí NC&PT 

Việc phân loại kinh phí NC&PT quốc gia theo nguồn có thể là 

chỉ số hữu ích về cam kết của chính phủ và doanh nghiệp cho 
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NC&PT, làm nổi bật các nguồn kinh phí trong nước và từ nước 

ngoài. Về kinh phí NC&PT, khu vực doanh nghiệp là nguồn đóng 

góp chủ yếu đối với tất cả các nước OECD ngoại trừ New Zealand, 

và cũng như vậy đối với Malaixia, Trung Quốc, Singapo và 

Philipin. Khu vực này cấp khoảng 85% tổng kinh phí NC&PT 

trong nước của Malaixia năm 2006. Các số liệu tương ứng đối với 

Singapo và Malaixia cũng cao, dao động từ 56-62%. Kinh phí 

NC&PT từ khu vực doanh nghiệp thấp đáng kể, nhưng vẫn chiếm 

ưu thế ở Thái Lan với tỷ lệ 49%. 

Nếu như kinh phí NC&PT từ chính phủ là nguồn thứ yếu ở 

hầu hết các nước OECD, nhưng lại là nguồn kinh phí phổ biến nhất 

tại Brunei, Indonexia và Việt Nam. Tuy nhiên, có một số thay đổi 

về các nguồn cấp kinh phí; chúng minh họa tính không đồng nhất 

của hệ thống NC&PT của các quốc gia. Ngoài kinh phí từ chính 

phủ, kinh phí từ nước ngoài đến từ các doanh nghiệp, trường đại 

học, chính phủ và các tổ chức khác đặt ở bên ngoài lãnh thổ nước 

đó. Các nhà tài trợ nước ngoài đóng góp khoảng 1/3 tổng kinh phí 

NC&PT quốc gia của Campuchia; điều này tương ứng với vai trò 

thực hiện NC&PT của các cơ quan viện trợ quốc tế và tổ chức phi 

chính phủ. Kinh phí từ nước ngoài của Malaixia và Thái Lan cũng 

cao hơn mức trung bình, phản ánh những cam kết quan trọng của 

các chi nhánh công ty đa quốc gia tại các nước này. 

Nguồn cung nhân lực NC&PT 

Nguồn nhân lực được định nghĩa là tri thức, kỹ năng, năng lực 

và các thuộc tính thúc đẩy việc tạo ra phúc lợi kinh tế, xã hội và cá 

nhân, là yếu tố quan trọng quyết định năng lực đổi mới của một 

quốc gia. Nhân lực NC&PT cấu thành bộ phận quan trọng của 

nguồn nhân lực một quốc gia vì hiệu quả chi tiêu NC&PT phụ 

thuộc vào nguồn cung, sự phân bổ và năng lực của nhân lực trực 

tiếp tham gia thực hiện NC&PT. Vì vậy, số nhân lực NC&PT là chỉ 

số quan trọng về năng lực KH&CN của một quốc gia; mặt khác, 
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thiếu hụt nhân lực trong nước có thể làm suy yếu triển vọng phát 

triển. Số lượng và các loại hình nhân lực NC&PT có thể ảnh hưởng 

đến tốc độ đổi mới, tuy nhiên những khác biệt giữa các nước về 

trình độ kỹ năng và khó khăn trong đo lường hạn chế khả năng giải 

thích những chỉ số này.  

Dữ liệu có đươc cho thấy, hầu hết nhân lực NC&PT ở Đông 

Nam Á tập trung ở Indonexia, Thái Lan và Singapo. Nhân lực 

NC&PT ở Malaixia, Việt Nam, Philipin và Mianma dao động từ 

7.000 -13.000 người cho đến vài trăm ở Campuchia, Lào và Brunei. 

Tuy nhiên, các số liệu mới nhất có được về một số nước đã khá cũ 

và với tốc độ gia tăng nhân lực NC&PT, do đó số lượng tuyệt đối 

có thể thay đổi nhiều. Ví dụ, ở Indonexia, lực lượng NC&PT giảm 

9% từ năm 2000-2001, trong khi ở Singapo, Thái Lan và Malaixia 

lần lượt tăng với tốc độ trung bình 9% (1999-2009), 8% (1999-

2007) và 4% (2000-2006). Dữ liệu mới nhất của Malaixia năm 

2008 đưa ra con số 22.287 nhân lực NC&PT, tăng so với năm 

2006.  

Nhóm quan trọng về nhân lực NC&PT đó là các nhà nghiên 

cứu. Các nhà nghiên cứu được định nghĩa là “chuyên gia tham gia 

vào việc thai nghén và sáng tạo ra tri thức, sản phẩm, qui trình, 

phương pháp và hệ thống mới cũng như quản lý các dự án liên 

quan”. Vào năm 2010, hơn 4,2 triệu nhà nghiên cứu tham gia vào 

NC&PT trong khu vực OECD hay 7,6 nhà nghiên cứu trên 1.000 

lao động, tăng từ 6,6 người trên 1.000 lao động năm 1999. Trong 

các nước Đông Nam Á, chỉ có Singapo có tỷ lệ số nhà nghiên cứu 

trên 1.000 lao động cao hơn mức trung bình của OECD. Trái lại, tỷ 

lệ này ở các nước Đông Nam Á khác thấp hơn Trung Quốc hoặc 

Braxin. Malaixia là nước có tỷ lệ các nhà nghiên cứu trên 1.000 dân 

gần bằng Trung Quốc, tiếp đó là Brunei và Thái Lan. 

Vì có sự đa dạng lớn về phạm vi các họat động NC&PT được 

thực hiện, do đó,  cơ cấu nghề nghiệp của các nhà nghiên cứu cũng 
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rất đa dạng. Sự phân bổ các nhà nghiên cứu trong những khu vực 

hiệu quả cao phù hợp với phân bổ chi tiêu NC&PT theo khu vực. 

Tuy nhiên, Malaixia thể hiện những thay đổi cấu trúc rõ rệt. Mặc dù 

khu vực tư nhân của Malaixia chiếm 85% chi tiêu NC&PT năm 

2006, nhưng vẫn sử dụng tương đối ít nhà nghiên cứu (36%). 

Xu hướng về số lượng các nhà nghiên cứu thường tuân theo 

các mô hình chi tiêu NC&PT vì tiền lương chiếm phần lớn chi tiêu 

NC&PT. Điều này giải thích mối quan hệ mật thiết giữa NC&PT 

được tính theo tỷ lệ phần trăm GDP với số nhà nghiên cứu tính theo 

tỷ lệ phần trăm tổng số việc làm. Thực tế, hơn 50% đầu tư NC&PT 

là tiền công và tiền lương của các nhà khoa học và kỹ sư. Trong số 

các nước Đông Nam Á, Singapo có cường độ nghiên cứu cao nhất, 

tiếp đến là Malaixia. Mianma và thấp hơn nhiều là Việt Nam có số 

lượng nhà nghiên cứu ít hơn mức thể hiện qua cường độ NC&PT 

của các quốc gia này, trong khi Brunei và Thái Lan có cường độ 

nghiên cứu cao hơn nhiều. Những khác biệt này liên quan đến 

nhiều yếu tố: chênh lệch giá đầu vào NC&PT như chi phí cho các 

nhà nghiên cứu. Nếu có ít nhà nghiên cứu, thì lương của họ sẽ tăng 

cao; mô hình chuyên môn hóa NC&PT và những yêu cầu về chi 

dùng vốn dẫn đến khả năng một số nước sẽ phải phát triển hạ tầng 

nghiên cứu để sử dụng trong tương lai. 

2 Thành tựu KH&CN 

Sản phẩm khoa học 

Số bài báo được công bố là kết quả quan trọng của nghiên cứu 

khoa học và số đo này được sử dụng rộng rãi để đánh giá những 

khía cạnh khác nhau của khoa học. Singapore nổi trội ở Đông Nam 

Á về số lượng bài báo với khoảng 200.000 bài viết của các tác giả 

hoặc đồng tác giả từ năm 2000 đến 2010. Con số này chiếm 44 % 

tổng số bài báo công bố của khu vực này. Trong giai đoạn này, 

khoảng 107.000 bài báo của các tác giả Thái Lan được công bố, 
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tiếp đến là các tác giả Malaixia với 104.000 bài báo. Các nước khác 

trong khu vực có số công bố thấp hơn nhiều.   

Khi nhìn vào xu hướng số bài báo được công bố theo thời 

gian, có thể thấy số lượng các bài báo được công bố trên toàn thế 

giới đã tăng đáng kể, đặc biệt là trong thập kỷ qua, trong đó hơn 1,8 

triệu bài báo được công bố trên toàn thế giới trong năm 2010. Theo 

khu vực, sự nổi trội về số lượng công bố của Mỹ và Liên minh châu 

Âu đã giảm trong những năm gần đây, trong khi số công bố từ 

Đông Á, đặc biệt là Trung Quốc đã tăng lên đáng kể.  Ở Đông Nam 

Á, sự gia tăng các bài báo khoa học đạt mức trung bình 14% trong 

thập kỷ 2000, tăng từ khoảng 19.000 bài báo năm 2000 lên hơn 

80.000 bài báo năm 2010. Sự gia tăng này vượt xa tốc độ tăng trên 

toàn thế giới, do đó khu vực Đông Nam Á đã tăng tỷ trọng của 

mình trong tổng số bài báo khoa học của thê giới từ 2,5% đến 4% 

trong cùng thời kỳ.    

Tốc độ tăng trưởng số lượng công bố của các nước trong khu 

vực đã thay đổi đáng kể. Các nước kém phát triển, như Campuchia 

và Việt Nam, đã cho thấy sự tăng trưởng ấn tượng từ điểm xuất 

phát thấp. Trái lại, Singapore, nước phát triển nhất trong khu vực, 

có tốc độ tăng trưởng khiêm tốn nhất ở mức trung bình 9%/năm, 

mặc dù vẫn còn tăng nhanh hơn hầu hết các nước OECD. Trong số 

các nước trong khu vực, Malaixia đã thể hiện sự tăng trưởng mạnh 

nhất, đặc biệt là từ năm 2007. Đến năm 2010, Malaixia đã vượt qua 

cả Thái Lan và Singapo về số bài báo được công bố hàng năm. Các 

ấn phẩm về khoa học và công nghệ thông tin bắt đầu từ mức rất 

thấp trong năm 2000, nhưng lại cung cấp một trong những đóng 

góp nhiều nhất vào sự tăng trưởng này.  

Sự gia tăng số lượng các bài báo của Malaysia có thể một 

phần là do sự gia tăng gần đây của nguồn nhân lực NC&PT từ 

13.000 người năm 2006 lên 22.000 người năm 2008. Phần lớn nhân 

lực NC&PT (46%) thuộc các trường đại học, nơi có các chính sách 
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khuyến khích lớn cho việc công bố bài báo trên các tạp chí khoa 

học. Mặc dù ít được chú ý, nhưng tốc độ tăng trưởng ấn tượng của 

Thái Lan cũng được giải thích bằng các yếu tố tương tự vì phần lớn 

nhân lực NC&PT đều làm việc trong các trường đại học. Trái lại, 

thành tích của Indonexia xem ra còn thấp; mặc dù nước này sử 

dụng số nhân lực NC&PT cao nhất Đông Nam Á, nhưng số ấn 

phẩm khoa học của khu vực này chỉ chiếm gần 5% trong khu vực 

từ năm 2000-10. Một trong những lý do giải thích cho mô hình này 

là do phân bố nhân lực NC&PT: chỉ có khoảng 1/3 số các nhà 

nghiên cứu làm việc tại các trường đại học. Cán cân chi tiêu cho 

NC&PT giữa các viện nghiên cứu công và các trường đại học cũng 

là chỉ số quan trọng với mức chi tiêu cho NC&PT của các viện lớn 

hơn nhiều so với của các trường đại học. Các hệ thống khuyến 

khích trong các viện nghiên cứu công có xu hướng ít chú trọng đến 

công bố khoa học và có khả năng góp phần vào thành tích thấp của 

Indonexia.  

Tác động và chuyên môn hóa 

Mặc dù khó đánh giá chất lượng hoặc tầm quan trọng của các 

công trình công bố khoa học, nhưng số lượng các trích dẫn mà tác 

giả công trình nhận được từ các tác giả khác được sử dụng như một 

thước đo quốc tế đánh giá tác động khoa học và sự xuất sắc nghiên 

cứu. 

Năm 2000, tác động tương đối của các ẩn phẩm khoa học từ 

Đông Nam Á thấp hơn mức trung bình của thế giới, nhưng đến năm 

2010 lại cao hơn, thậm chí vượt cả các nước phát triển châu Á-Thái 

bình dương. Sự tiến triển này chủ yếu là nhờ vào số lượng ấn phẩm 

và số trích dẫn trung bình tương đối đạt mức cao của Singapo. Số 

trích dẫn trung bình tương đối ở mức thấp của Malaixia được giải 

thích bằng sự thận trọng đặc biệt: 47% số bài báo của nước này 

trong giai đoạn từ năm 2000-2010 được công bố vào các năm 2009, 

2010 (riêng trong năm 2010 có 27% bài báo được công bố), nên có 
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ít thời gian cho các trích dẫn gia tăng. Do đó, tác động của các ấn 

phẩm có thể được đánh giá không đúng mức. Điều này cũng tương 

tự đối với Indonexia, với khoảng 1/3 số bài báo của nước này trong 

giai đoạn từ 2000-2010 được công bố vào năm 2009-2010. 

Nhìn chung, khu vực Đông Nam Á tương đối chuyên về kỹ 

thuật, công nghệ tạo khả năng và công nghệ chiến lược, khoa học 

môi trường. Các bài báo thuộc những lĩnh vực này được trích dẫn 

thường xuyên hơn mức trung bình thế giới. Đông Nam Á cũng 

tương đối thiên về công nghệ thông tin và truyền thông, sinh học và 

khoa học nông nghiệp, mặc dù các trích dẫn trong những lĩnh vực 

này thấp hơn mức trung bình thế giới. 

Sáng chế 

Sáng chế là một phương thức khác để đo kết quả NC&PT. Khi 

sử dụng các số liệu thống kê sáng chế, điều quan trọng phải lưu ý 

rằng không phải tất cả các phát minh đều được cấp sáng chế. Nhiều 

phát minh khác là các bí mật thương mại. Hơn nữa, các ngành và 

lĩnh vực khác nhau thể hiện một xu hướng khác nhau về cấp bằng 

sáng chế. Singapo đứng đầu về số đăng ký sáng chế theo PCT, tiếp 

đến là Malaysia và Thái Lan. Các nước khác trong khu vực có ít 

đăng ký sáng chế theo PCT, ví dụ năm 2011, Philipin có 21 đăng 

ký sáng chế, Việt Nam 18 và Indonesia 13. 

Cũng giống như trong trường hợp số bài báo công bố, số đăng 

ký sáng chế theo PCT đã tăng trên toàn thế giới. Nhìn chung, dữ 

liệu của PCT chỉ ra rằng các đăng ký sáng chế trong nền kinh tế 

mới nổi như Braxin, Trung Quốc và Ấn Độ đang gia tăng, trong khi 

ở các nước OECD ít thay đổi với các trường hợp ngoại lệ là Hàn 

Quốc và Nhật Bản. Ở Đông Nam Á, Malaixia thể hiện sức mạnh 

trong việc đăng ký sáng chế, dù từ xuất phát điểm thấp - tốc độ tăng 

trưởng trung bình năm là 21% trong thời gian 2000-09. Tốc độ tăng 

trưởng hàng năm tại các nước Đông Nam Á, như Singapore (8%), 

Thái Lan (6,5%), và Phillppines (3,2%), ít ngoạn mục nhưng vẫn 
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cao hơn mức trung bình của OECD là 3%/năm. Hồ sơ sáng chế của 

Indonexia thể hiện xu hướng giảm 0,3% trong cùng thời kỳ. 

3. Các mối liên kết và dòng chảy tri thức 

Một trong những chức năng chính của NC&PT là tạo điều 

kiện phát hiện, hiệu chỉnh và đồng hóa những đổi mới sáng tạo có 

ích về mặt kinh tế có xuất xứ từ bên ngoài quốc gia. Năng lực của 

một quốc gia trong việc tạo ra những đổi mới sáng tạo mới đối với 

thế giới chủ yếu dựa vào khả năng tiếp thu và xây dựng dựa trên 

nền tảng của những ý tưởng có sẵn, và không tránh khỏi hầu hết 

đều là của nước ngoài. Do đó, các liên kết tri thức quốc tế là trung 

tâm cho sự phát triển của hệ thống đổi mới sáng tạo của một quốc 

gia và thường được coi như chất xúc tác cho phát triển kinh tế. 

Những liên kết tri thức và công nghệ này có thể bao gồm FDI, bằng 

sáng chế, đồng sáng chế quốc tế, di cư lao động và trao đổi quốc tế. 

Các tương tác không thuộc thị trường, như cộng tác và viện trợ 

khoa học từ các chính phủ dưới dạng hỗ trợ phát triển, cũng đóng 

vai trò quan trọng trong việc chuyển nhượng công nghệ và xây 

dựng năng lực. 

Hợp tác khoa học 

Hợp tác khoa học quốc tế rất quan trọng cho việc xây dựng 

năng lực và bồi dưỡng những mặt nổi bật, cho việc hội nhập mạng 

lưới sản xuất tri thức toàn cầu, và từ đó có ý nghĩa đối với tính 

tương thích giữa nghiên cứu quốc gia với sự dịch chuyển trong các 

lĩnh vực nghiên cứu tiên phong. Chỉ tiêu về cộng tác khoa học, bao 

gồm đo lường từ các cơ quan đăng ký của các dự án nghiên cứu 

hợp tác (như Chương trình Khung nghiên cứu của EU hoặc sáng 

kiến EUREKA) và dữ liệu trắc lượng thư mục từ các cơ sở dữ liệu 

công bố khoa học. Mặc dù vẫn còn có hạn chế, nhưng những dữ 

liệu như vậy là nguồn thông tin duy nhất bao quát các quốc gia và 

theo trình tự thời gian. Các công trình công bố đồng tác giả quốc tế 

cho thấy thu hút được số trích dẫn lớn hơn. 
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Tỷ lệ các bài báo có đồng tác giả ở nước ngoài so với tổng bài 

báo được sản xuất trong một quốc gia là một chỉ tiêu hợp tác khoa 

học quốc tế được sử dụng phổ biến. Trung bình, Đông Nam Á có tỷ 

lệ cao nhất về hợp tác khoa học quốc tế. Xu thế này của Đông Nam 

Á đã giảm nhẹ từ 47% năm 2003 xuống 43% năm 2010, phản ánh 

xu hướng giảm nhẹ toàn cầu. Tuy nhiên, việc sử dụng đồng tác giả 

để so sánh sự hợp tác giữa các quốc gia và khu vực bị hạn chế, do 

nó rất nhạy cảm về độ lớn: các quốc gia nhỏ hơn thường có tỷ lệ 

hợp tác quốc tế cao hơn các nước lớn. Trong khoảng thời gian từ 

2000 đến 2010, Việt Nam, Indonesia và Campuchia là những quốc 

gia Đông Nam Á có xu hướng hợp tác cao nhất. Các nhà khoa học 

ở Singapore, Malaysia và Thái Lan có xu hướng hợp tác quốc tế 

thấp hơn, nhưng vẫn cao hơn Hàn Quốc (0,70), Nhật Bản (0,69), 

Đài Loan (0,54) và Trung Quốc (0,44). 

Bảng 3. Chỉ số hợp tác khoa học quốc tế đã điều chỉnh về độ 

lớn của các quốc gia Đông Nam Á, 2000-10 

Tên nước  Hợp tác Tổng bài 
báo 

Tỷ lệ hợp 
tác 

Chỉ số hợp 
tác 

Việt Nam 7.367 9.724 76% 1,44 

Indonexia 8.094 10.970 74% 1,42 

Campuchia 896 992 90% 1,38 

Philippin 5.050 7.906 64% 1,19 

Singapore 42.667 99.840 43% 1,01 

Thái Lan 23.223 53.717 43% 0,97 

Malaixia 17.360 52.242 33% 0,74 

Nguồn: Science-Metrix dùng CSDL Scopus (Elsevier) 
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Bảng 4. Đồng công bố song phương giữa các nước Đông Nam Á 

tính theo tỷ lệ % tổng số đồng công bố quốc tế, 2000-10 

Nước Cam- 
puchia 

Indo-
nexia 

Malai
xia 

Philip
-pin 

Singa- 
pore 

Thái 
Lan 

Việt 
Nam 

Campuchia  3,5 4,6 5,7 1,8 14,6 9,3 

Indonexia 0,4  10,7 2,6 2,7 4,3 1,9 

Malaixia 0,2 5,0  1,4 5,1 4,5 0,8 

Philippin 1,0 4,2 4,9  4,6 6,7 3,1 

Singapore 0,0 0,5 2,1 0,5  1,1 0,4 

Thái Lan 0,6 1,5 3,4 1,4 1,9  1,9 

Việt Nam 1,1 2,1 1,8 2,1 2,2 6,0  

Nguồn: OECD, Science-Metrix dùng CSDL Scopus (Elsevier) 

Nhìn chung, cường độ của các liên kết đồng tác giả liên vùng 

yếu hơn so với các liên kết với các quốc gia khác. Hoa Kỳ, Nhật 

Bản, Ôxtrâylia và Vương quốc Anh là những đối tác hợp tác dẫn 

đầu. Khoảng một phần tư hợp tác quốc tế của Singapore liên quan 

đến đối tác từ Trung Quốc, trong khi một phần năm hợp tác quốc tế 

của Thái Lan liên quan đến đối tác Nhật Bản. Campuchia và 

Indonesia có những liên kết đáng kể với Ôxtrâylia. 

Hợp tác khoa học là hiện tượng phức tạp với những động cơ 

đa dạng. Ví dụ, các nhà khoa học có thể bị thúc đẩy bởi mong 

muốn mở mang kiến thức và học hỏi, nâng cao năng suất nghiên 

cứu, tiếp cận chuyên môn, hình thành mạng lưới, hoặc tiếp cận các 

nguồn tài trợ . Ngoài ra, sự gần gũi về mặt địa lý (như trong trường 

hợp Campuchia và Việt Nam) và những tương đồng về chuyên môn 

hóa khoa học và/hoặc công nghệ có thể giúp giải thích quy mô của 

hợp tác khoa học. Sự tương đồng xã hội và văn hóa và ngôn ngữ 

chung có thể giảm bớt rào cản cho việc hợp tác (ví dụ như 

Singapore và Trung Quốc). 

Đồng sáng chế 
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Các văn bằng sáng chế bao gồm tên và địa chỉ của người phát 

minh và người đăng ký (tức là người nắm quyền sáng chế). Thông 

tin về địa điểm của các nhà phát minh có thể được sử dụng để theo 

dõi quá trình hợp tác quốc tế trong sản xuất công nghệ. Chỉ tiêu 

đồng sáng chế được đo bằng tỷ lệ đăng ký sáng chế với ít nhất một 

đồng tác giả ở nước ngoài trên tổng số bằng sáng chế được phát 

minh trong nước. Trong chừng mực khi đồng sáng chế quốc tế phù 

hợp trọn vẹn với hợp tác nghiên cứu, nó có thể báo hiệu về những 

dòng chảy tri thức xuyên biên giới rất cần thiết cho sự phát triển 

năng lực đổi mới sáng tạo của một quốc gia. Tuy nhiên, một phần 

đáng kể trong số các đồng sáng chế có thể phản ánh hoạt động của 

các công ty đa quốc gia, và đặc biệt là hợp tác nghiên cứu trong nội 

bộ công ty giữa các chi nhánh, có ít hoặc không có chuyển giao tri 

thức cho nền kinh tế trong nước. Điều này cho thấy sự cần thiết 

phải diễn giải thận trọng chỉ tiêu này ở các quốc gia có lượng đầu 

tư trực tiếp nước ngoài lớn. 

Tỷ lệ đồng sáng chế có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố: 

Hợp tác NC&PT chính thức và trao đổi kiến thức giữa các nhà phát 

minh ở các quốc gia khác nhau, nguồn kỹ năng dồi dào của một 

nước, chế độ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, các dự án mạo hiểm 

nghiên cứu chung giữa các công ty và tổ chức nghiên cứu (ví dụ: 

các trường đại học, các viện nghiên cứu công), hợp tác nghiên cứu 

giữa các chi nhánh đa quốc gia nước ngoài (ví dụ: mối liên kết 

mạnh mẽ Hoa Kỳ - Nhật Bản), sự cận kề về công nghệ và địa lý, 

ngôn ngữ, và sự thuyên chuyển quốc tế/liên ngành của các nhà 

khoa học (ví dụ: Hoa Kỳ và các nước Châu Âu). 

Tổng số sáng chế đã tăng lên ở khu vực Đông Nam Á trong 

giai đoạn 2000-09, cũng như vậy tỷ lệ sáng chế với ít nhất một nhà 

phát minh nước ngoài cũng tăng lên. Hợp tác quốc tế trong sản xuất 

công nghệ dẫn đến đồng sáng chế tăng 6,6% một năm, trong khi 

tổng đăng ký sáng chế tăng 9,2% một năm. Kết quả là tỷ lệ sáng 
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chế với đồng tác giả nước ngoài trong khu vực giảm từ 38,6% năm 

2000 xuống 30,5% năm 2009. Tỷ lệ đồng sáng chế thường giảm 

cùng với sự gia tăng mức GDP và cường độ NC&PT, điều này có 

thể giải thích cho sự suy giảm gần đây trong đồng sáng chế ở Đông 

Nam Á. Ở các nước OECD, tỷ lệ sáng chế với đồng tác giả nước 

ngoài giữ ổn định ở mức 7.5%. 

Có những khác biệt lớn về phạm vi các mối liên kết đồng sáng 

chế giữa các nước. Trong số các nước Đông Nam Á, chỉ có 

Indonesia có mối liên kết đồng sáng chế nổi bật với một đối tác 

Đông Nam Á: 6% số đăng ký sáng chế của Indonesia có ít nhất một 

đồng tác giả từ Singapore. Bức tranh khác biệt hẳn khi xem xét các 

mối liên kết với các quốc gia ngoài khu vực Đông Nam Á. Có thể 

thấy tỷ lệ đồng phát minh đáng kể từ Mỹ  trong số đăng ký sáng chế 

của các nước Đông Nam Á. Mối liên kết yếu nhất là với Malaysia 

(11,5%), Singapore (12%) và Indonesia (18%), trong khi Philippine 

(24%) và Thái Lan (30%) cho thấy có mối liên kết đồng sáng chế 

mạnh với Hoa Kỳ. Xu hướng đồng sáng chế với Nhật Bản có vẻ 

thấp hơn, đáng chú ý chỉ có Thái Lan (11%) và Indonesia (6%). 

Các quốc gia Châu Âu như Đức, Pháp và Anh cũng có liên kết 

đồng sáng chế nhưng khá yếu (trong khoảng 5-10%) với các quốc 

gia Đông Nam Á, ngoại trừ Singapore. 

Luồng công nghệ 

Sự trao đổi công nghệ phản ánh bản chất của công nghệ là 

một tài sản kinh tế. Qua nhiều năm, thương mại công nghệ gia tăng 

cho thấy tri thức được sản sinh ở một nước ngày càng được sử dụng 

nhiều ở nước khác. Phí cấp phép và tiền bản quyền là những khoản 

tiền phải trả để được phép sử dụng các tài sản vô hình, phi tài 

chính, không sản xuất được, và trả cho quyền sở hữu trí tuệ (như 

bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, quy trình công nghiệp và đặc 

quyền kinh doanh) và thông qua hợp đồng cấp phép, phải thanh 

toán cho sản phẩm gốc hay nguyên mẫu (như bản thảo, tác phẩm 
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điện ảnh và âm thanh). Đối với nhiều nền kinh tế, các giao dịch liên 

quan đến lệ phí cấp phép và tiền bản quyền chiếm một phần đáng 

kể trong GDP. 

Singapore và Thái Lan ngày càng thiên về cả hai xu hướng 

cấp phép và mua bản quyền công nghệ. Năm 2010, các khoản thanh 

toán ở Singapore chiếm 7.4% GDP, trong khi khoản thu chiếm 

0.9%. Xu hướng này ở Malaysia cho thấy tỷ lệ giữa khoản thu so 

với GDP tăng đáng kể (mặc dù từ mức rất thấp năm 2001); trong 

khi đó tỷ lệ thanh toán lại giảm. Đối với Indonesia và Philippine, 

thanh toán công nghệ chiếm khoảng 0,2% GDP. Thanh toán công 

nghệ của Brunei và Campuchia thấp hơn 0,1% GDP. 

Thị trường công nghệ hiện nay có thể bị chi phối bởi một số 

yếu tố. Thứ nhất, sự phát triển kinh tế mạnh trong khoảng thời gian 

này, nhất là về CNTT-TT, đã góp phần vào sự phát triển các thị 

trường công nghệ ở các nền kinh tế Đông Nam Á. Thứ hai, các 

luồng chảy công nghệ vào và ra khỏi Đông Nam Á có thể được giải 

thích chủ yếu là do sự hiện diện của các chi nhánh nước ngoài. 

4. Đổi mới trong khu vực doanh nghiệp 

Toàn cảnh doanh nghiệp 

Các nền kinh tế Đông Nam Á rất đa dạng, không chỉ về khía 

cạnh GDP. Ngành nông nghiệp vẫn chiếm một tỷ lệ đáng kể trong 

GDP ở một số nước kém phát triển, trong khi đó tại các nước 

Singapore, Philippines, Malaysia, ngành dịch vụ chiếm tỉ lệ cao 

nhất. Ở khu vực này, có sự khác biệt đáng kể về độ lớn các doanh 

nghiệp tại các nền kinh tế Đông Nam Á; ví dụ, hơn một nửa số việc 

làm trong ngành chế tạo ở Malaixia thuộc về các công ty lớn so với 

tỷ lệ này thấp hơn nhiều ở Philippines và Indonesia, là nơi có doanh 

nghiệp nhỏ chiếm đa số. 

Sự khác biệt này có liên quan đến vị trí và động lực của các 

hoạt động đổi mới ở các nước trong khu vực. Ví dụ, nhiều tài liệu 
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về đổi mới cho thấy quá trình đổi mới trong các ngành công nghiệp 

công nghệ thấp và trung bình thường không chính thức và liên quan 

nhiều đến cải tiến và thay đổi gia tăng, tối ưu hóa  thiết kế và quy 

trình, trong khi các hoạt động đổi mới của các doanh nghiệp nhỏ 

thường chú trọng đến ứng dụng thực tế của tri thức ngầm ẩn. Các 

doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ cũng có xu hướng đổi mới 

theo cách gia tăng. Trong bối cảnh đó, chi tiêu cho đổi mới lớn nhất 

thường là dành cho việc mua sắm máy móc, thiết bị, và phần mềm, 

ít chi tiêu chính thức cho NC&PT. Do nhiều nền kinh tế Đông Nam 

Á chủ yếu là các ngành công nghiệp công nghệ trung bình và thấp 

và các doanh nghiệp nhỏ, nên có tỷ lệ BERD ở mức rất thấp. 

Các tài liệu nghiên cứu đổi mới phát hiện ra rằng phần lớn các 

công ty ở Indonesia không đầu tư vào NC&PT, thay vào đó họ phụ 

thuộc vào công nghệ được phát triển bởi những nước khác. Bốn 

kênh chuyển giao công nghệ quốc tế chính cho khu vực công 

nghiệp chế tạo Indonesia là: đầu tư trực tiếp nước ngoài, thỏa thuận 

cấp phép kỹ thuật bởi người cấp giấy phép nước ngoài, nhập khẩu 

tư liệu sản xuất và trợ giúp kỹ thuật từ người mua nước ngoài. Đầu 

tư khu vực tư nhân cho NC&PT rất thấp, mặc dù một số công ty, 

đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ cao có tiềm năng xuất 

khẩu, đang ngày càng quan tâm đến việc nâng cao năng lực 

NC&PT và họ đã bắt đầu hợp tác với các tổ chức nghiên cứu nước 

ngoài.  

Như vậy, các hoạt động đổi mới công nghệ trong các doanh 

nghiệp phụ thuộc vào một tập hợp các yếu tố đầu vào, NC&PT là 

một trong số đó và thường không được sử dụng. Điều này có những 

liên quan quan trọng đến chính sách đổi mới trọng cung nhằm xây 

dựng cơ sở nghiên cứu công với hy vọng để tạo nên hiệu ứng 

domino đối với khu vực doanh nghiệp. Trong khi điều này không 

phải là không có giá trị, và cần được bổ sung bằng các biện pháp 
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trọng cầu khác nhằm giải quyết các mối quan hệ với người tiêu 

dùng và thậm chí là cả với các đối tác cạnh tranh.  

Một đặc trưng trong bối cảnh khu vực doanh nghiệp ở Đông 

Nam Á liên quan đến nền kinh tế "phi chính thức". Đó là các hoạt 

động liên quan đến việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ được trả thù 

lao nhưng không (hoàn toàn) tuân theo những thỏa thuận chính 

thức. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quy mô nền kinh tế phi chính 

thức, bao gồm gánh nặng về thuế, các quy định thị trường lao động, 

chất lượng hàng hoá và dịch vụ công, và thể trạng nền kinh tế 

"chính thức". Nền kinh tế phi chính thức thường không đồng nhất 

và các hoạt động không chính thức khác nhau có thể dẫn đến những 

khác biệt rõ rệt ở bản chất và phạm vi của hoạt động đổi mới. Tuy 

nhiên, biểu hiện đặc trưng là yêu cầu nhập khẩu thấp, các hoạt động 

quy mô nhỏ, kỹ năng thường đạt được bên ngoài giáo dục chính 

thức, và phương pháp sản xuất thâm dụng lao động. Đổi mới trong 

nền kinh tế phi chính thức chủ yếu vẫn còn mang tính bản địa hóa 

và có quy mô nhỏ. Một vấn đề chính sách quan trọng xoay quanh 

hoạt động đổi mới trong nền kinh tế phi chính thức, đó là liệu có 

phải là nó đại diện cho một khía cạnh cốt lõi chưa được thừa nhận 

của hệ thống đổi mới cần có sự chú trọng chính sách lớn hơn, hay 

đây chỉ là những hoạt động bên lề thường xuất hiện ở những hệ 

thống đổi mới kém phát triển, và cuối cùng sẽ được chính thức hóa 

khi các hệ thống đổi mới phát triển. 

Những đặc điểm trên của khu vực doanh nghiệp cùng với các 

hoạt động đổi mới có tác động liên quan đến các cơ chế thích hợp 

riêng được các doanh nghiệp áp dụng. Mô hình giải pháp hữu ích 

(tiện ích) là một loại hình bảo hộ sở hữu trí tuệ phổ biến được công 

dân các nước Thái Lan, Philippines, Indonesia và Việt Nam áp 

dụng: ví dụ, loại hình bảo hộ này được sử dụng rộng rãi hơn loại 

hình sáng chế ở Thái Lan và Philippines, điều này có thể là do các 

thủ tục đăng ký hồ sơ liên quan ít phiền hà hơn. Ngược lại, tại các 
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nền kinh tế phát triển hơn, điển hình là Singapore và Malaysia, loại 

hình bảo hộ này ít phổ biến hơn hẳn. Người nước ngoài cũng ít sử 

dụng loại hình bảo hộ này ở bất cứ nước nào. Thay vào đó, người 

nước ngoài chiếm tỷ lệ lớn số đơn xin cấp bằng sáng chế: ví dụ, 

Singapore là nước có bảo hộ sáng chế được sử dụng nhiều nhất, có 

tỷ lệ số đơn xin cấp bằng sáng chế của người nước ngoài so với 

công dân trong nước là 10/1. Tỷ lệ tương tự như của Indonesia và 

Việt Nam. Ở Thái Lan và Malaysia, tỷ lệ này hạn chế hơn, tương 

đương mức 4/1. Bằng sáng chế của một quốc gia tương ứng với các 

hoạt động đổi mới công nghệ vẫn còn mới đối với nước đó và phản 

ánh các nỗ lực của người nộp đơn trong nước. Sáng chế do người 

nước ngoài đăng ký có một mục đích khác. Mục đích đó là nhằm 

bảo hộ một sáng chế nước ngoài, tránh làm giả hay sản xuất tại và 

cho thị trường địa phương. Sáng chế do người nước ngoài nộp đơn 

có thể coi như một chỉ tiêu phổ biến công nghệ quốc tế (theo nghĩa 

là một phát minh quốc tế được công bố với cộng đồng các nhà sáng 

chế nước sở tại) và cũng có thể là một chỉ tiêu về hàng rào ngăn 

chặn người địa phương chiếm dụng tri thức toàn cầu. 

Công ty nước ngoài và các chi nhánh 

Đầu tư trực tiếp nước ngoài đã mang đến cho các nước Đông 

Nam Á một lộ trình lựa chọn để mua các công nghệ và mở đường 

cho sự tham gia của các nước vào chuỗi giá trị toàn cầu. Các công 

ty lớn của nước ngoài cùng các chi nhánh của họ chiếm vị trí nổi 

trội tại các nền kinh tế Singapore, Malaysia và Thái Lan, chiếm 

phần lớn sản phẩm xuất khẩu công nghệ cao và là những người chủ 

yếu đăng ký bằng sáng chế. FDI cũng đóng vai trò quan trọng trong 

các nơi khác của khu vực, đặc biệt là ở Việt Nam, Philippines và 

Indonesia. Toàn bộ khu vực, sau sự sụt giảm đáng kể trong năm 

2008-2009, các dòng FDI đã tăng mạnh trở lại và đạt mức tương 

đương với các dòng FDI đổ vào Trung Quốc. Tỷ trọng của các 

nước ASEAN trong tổng lượng  FDI đổ vào các nước đang phát 
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triển vẫn duy trì ở mức khoảng 16 % trong thập kỷ qua. Singapore 

là nước tiếp nhận chính các dòng FDI đổ vào khu vực, tiếp theo là 

Thái Lan và Malaysia. Ngoài ra, Singapore tiếp tục nhận được 

nguồn vốn FDI cao đáng kể nếu tính theo tỷ lệ phần trăm của GDP 

và hiện nay, nước này nắm giữ hơn 11.000 các chi nhánh công ty 

nước ngoài. 

Các doanh nghiệp lớn trong nước và hoạt động đổi mới  

Ngoài các công ty đa quốc gia, còn có hai loại hình doanh 

nghiệp lớn khác có mặt trong các nền kinh tế Đông Nam Á. Thứ  

nhất là các doanh nghiệp sở hữu nhà nước, còn được gọi là các 

doanh nghiệp có liên quan tới nhà nước tại Singapo và 

Malaysia, hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt 

chiếm ưu thế trong các ngành dịch vụ công ích (bao gồm cả 

ngành viễn thông), giao thông vận tải, dầu khí, là những lĩnh 

vực các công ty này thường chiếm vị trí độc quyền. Phần lớn các 

doanh nghiệp này có rất ít hoạt động NC&PT so với quy mô của 

doanh nghiệp, ngay cả ở nền kinh tế tiên tiến trong khu vực như 

Singapo. Gần đây, các chính sách đổi mới của chính phủ chú 

trọng nhiều vào đẩy mạnh phát triển tinh thần kinh doanh và 

ươm tạo các doanh nghiệp dựa vào công nghệ mới hơn là thúc 

đẩy đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp nhà nước. Nhóm 

các doanh nghiệp lớn thứ hai là các công ty trong nước và công ty 

tư nhân. Nhiều trong số này là các nhóm kinh doanh gia đình và đa 

phần là của các gia đình người Hoa. Lớn mạnh nhất là các tập đoàn 

kinh tế hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực trên phạm vi 

toàn khu vực và xa hơn. Nhìn chung, giống như các doanh nghiệp 

nhà nước, các công ty này ít thực hiện NC&PT so với độ lớn của 

công ty, nhưng có một số công ty đặc biệt sáng tạo và một vài công 

ty đã phát triển thành các công ty đa quốc gia.  
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Bảng 5. Những doanh nghiệp chi tiêu NC&PT hàng đầu ở Đông 

Nam Á, xếp hạng theo đầu tư NC&PT năm 2011. 

STT Doanh nghiệp Lĩnh vực 
hoạt động 

Quốc gia Đầu tư 
NC&PT 

(triệu USD) 

Việc làm   
(1000) 

1 
Avago 
Technologies 

Bán dẫn 
(9576) 

Singapore 209 3.5 

2 Verigy 
Bán dẫn 
(9576) 

Singapore 72 1.5 

3 Proton 
Ô tô và linh 
kiện (335) 

Malaysia 65 12 

4 
Singapore 
Tecnologies 
Enginerring 

Hàng không 
và quốc 

phòng (271) 
Singapore 59 21.5 

5 Hong Leong Asia 
Xây dựng và 
vật liệu (235) 

Singapore 50 - 

6 
Cretive 
Technology 

Phần cứng 
máy tính 
(9572) 

Singapore 44 n.a 

7 
Detal Electronics 
(Thailand) 

Phần cứng 
máy tính 
(9572) 

Thái Lan 43 - 

8 Stats ChipPAC 
Bán dẫn 
(9576) 

Singapore 35 - 

9 
Avago 
Technologies 

Chất bán 
dẫn (9576) 

Singapore 209 3.5 

10 Verigy 
Chất bán 

dẫn (9576) 
Singapore 72 1.5 

11 Proton 
Ô tô và phụ 
kiện (335) 

Malaysia 65 12 

Nguồn: European Commission (2011). 

Bằng các hoạt động sáng tạo, tích lũy và truyền bá tri thức, 

các doanh nghiệp lớn có thể đóng vai trò quan trọng như những 

phương tiện để  xây dựng vốn tri thức cho hoạt động đổi mới trong 

các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Tuy 

nhiên, bức tranh phản ánh vai trò tích cực của các công ty lớn trong 

sự phát triển hệ thống đổi mới quốc gia không có nghĩa là vài trò đó 

sẽ tự động lớn mạnh chỉ dựa vào sự tồn tại của các doanh nghiệp 
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lớn.  Ngược lại, sự tồn tại các doanh nghiệp này chỉ là cơ sở cho vai 

trò tiềm năng, còn phạm vi hoạt động của họ trong các nền kinh tế 

công nghiệp hóa chịu tác động của các yếu tố thể chế chuyên biệt, 

như: các loại hình cụ thể về khế ước xã hội giữa nhà nước và doanh 

nghiệp tư nhân; các hình thức quan hệ giữa sự quan liêu chính sách 

và doanh nghiệp tư nhân; hình thức cộng tác được nhà nước tạo 

điều kiện giữa các doanh nghiệp; và các hình thức quan hệ giữa các 

tổ chức công nghệ nhà nước và tư nhân. Một yếu tố tác động khác 

chính là sự hiện diện các doanh nghiệp lớn nước ngoài đặc biệt phù 

hợp với khu vực Đông Nam Á. So với các quốc gia khác trong khu 

vực, Singapo là quốc gia rất thành công trong việc điều chỉnh các 

mối quan hệ khác nhau đó, và phạm vi còn lại khá rộng để các 

doanh nghiệp lớn bản địa có thể đóng một vai trò tích cực hơn trong 

hệ thống đối mới sáng tạo. 

5. Đổi mới và vai trò của chính phủ 

Chính phủ đóng nhiều vai trò quan trọng trong các hệ thống 

đổi mới. Thí dụ, những vấn đề được gọi là "các điều kiện khung" 

cho đổi mới thường được hình thành bằng quy định, thuế, các chính 

sách thương mại, cơ sở hạ tầng vật chất và những thứ khác. Đổi 

mới phụ thuộc rất lớn vào kỹ năng của lực lượng lao động được xác 

định bởi các hệ thống giáo dục công. Còn nghiên cứu công là một 

nguồn kiến thức mới vô cùng quan trọng mà dựa vào đó đổi mới có 

thể được định hình. 

Các chiến lược phát triển kinh tế 

Các chính phủ ở ASEAN đóng vai trò quan trọng trong việc 

chỉ đạo hoạt động kinh tế trong nước, thường thông qua các kế 

hoạch 5 năm phát triển kinh tế vĩ mô. Học tập các mô hình phát 

triển kinh tế thành công ở Đông Á, các nước ASEAN đã thực thi 

các chiến lược tăng trưởng dựa vào xuất khẩu tập trung đáng kể vào 

thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Các nước này tiếp tục điều 

chỉnh các chiến lược phát triển của họ phản ánh động thái phát triển 
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đang thay đổi trong khu vực và tình hình thị trường quốc tế. Mặc dù 

mỗi nước có các thách thức chính sách khác nhau, Bảng    cho thấy 

về tổng thể, những lĩnh vực ưu tiên được xác định trong các kế 

hoạch quốc gia nhấn mạnh vào phát triển nguồn nhân lực, đầu tư hạ 

tầng, các cải cách pháp lý và thuế. 

Bảng 6. Tóm tắt những thách thức và phản ứng  

chính sách trung hạn 

Indonexia Hạ tầng Đẩy nhanh phát triển hạ tầng giao 
thông bằng cách cải thiện môi trường 
pháp lý 

Phát triển 
nguồn nhân lực 

Nâng cao chất lượng giáo dục đại học 
và giảm sự chênh lệch thành thị-nông 
thôn trong tiếp cận hạ tầng giáo dục 

Thị trường lao 
động 

Cải cách quy định thị trường lao động 
để tăng việc làm 

Malaysia Phát triển 
DNVVN 

Tăng cường phát triển DNVVN với 
trọng tâm là xây dựng năng lực và đổi 
mới 

Phát triển 
nguồn nhân lực 

Đẩy mạnh sự liên kết giữa doanh 
nghiệp và các cơ quan nghiên cứu để 
nâng cao kỹ năng của lực lượng lao 
động và tăng NC&PT 

Hệ thống thuế 
và tài chính 

Cải cách chế độ thuế và nâng cao hiệu 
quả của chi tiêu công để tăng cường 
tính bền vững của tài chính công 

Philippin Hạ tầng Tăng đầu tư phát triển hạ tầng và thu 
hút sự tham gia của tư nhân 

Phát triển 
nguồn nhân lực 

Nâng cao sự tiếp cận và chất lượng 
giáo dục cơ sở và đẩy mạnh đào tạo 
kỹ thuật và dạy nghề 

Thuế Cải cách hệ thống thuế bằng cách 
tăng thu và mở rộng căn cứ tính thuế 

Singapo Phát triển Đẩy mạnh chế độ học tập suốt đời 



 

239 

 

nguồn nhân lực bằng cách tăng cường giáo dục trước 
khi đến trường 

Đổi mới Nâng cao hiệu quả của chính sách đổi 
mới thông qua hệ thống đánh giá 
chính sách được điều phối tốt 

Phát triển 
DNVVN 

Tăng cường phát triển DNVVN bằng 
cách cải thiện các chương trình hỗ trợ 

Thái Lan Y tế Cải cách chương trình chăm sóc sức 
khỏe để cung cấp dịch vụ chất lượng 
cao và tiếp cận bình đẳng 

Phát triển 
nguồn nhân lực 

Nâng cao chất lượng trong giáo dục 
và giảm chênh lệch thành thị-nông 
thôn 

Nông nghiệp Tăng cường sản lượng nông nghiệp 
và cải thiện các công việc trong lĩnh 
vực nông nghiệp 

Việt Nam Phát triển 
doanh nghiệp 
và cải cách DN 
nhà nước 

Đẩy nhanh cải cách các doanh nghiệp 
nhà nước, cụ thể bằng cách nâng cao 
việc điều hành và quản lý 

Quản lý kinh tế 
vĩ mô 

Hình thành khung chính sách tiền tệ 
phù hợp để kiểm soát lạm phát 

Phát triển 
nguồn nhân lực 

Tăng lao động có kỹ năng bằng cải 
cách giáo dục 

 

Các chính sách tác động đến sự phát triển các hệ thống đổi 

mới quốc gia đã được xây dựng và thực thi, tuy chủ yếu là một 

phần của tập hợp các chính sách được thiết kế để cải thiện môi 

trường kinh doanh hay thúc đẩy thương mại. Hầu hết các nước 

trong khu vực dường như vẫn thiếu một chính sách nhất quán về 

đổi mới, mặc dù một vài nước đã xây dựng các kế khoạch KH&CN 

tìm kiếm thúc đẩy đổi mới, nhưng theo quan điểm hướng vào 

NC&PT. Ngoại lệ ở đây chỉ có Singapo và Malaixia, là nêu bật đổi 
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mới trong các chiến lược phát triển quốc gia của họ. Cả hai nước 

này đã hình thành các cơ cấu tổ chức riêng để thúc đẩy và điều phối 

chính sách đổi mới. Ví dụ như Bộ phận Đổi mới đặc biệt ở 

Malaixia thuộc Văn phòng Thủ tướng, mới được thành lập để theo 

dõi chính sách đổi mới tích hợp, còn về phía cơ quan chính phủ, Cơ 

quan Đổi mới Malaixia đã được thành lập để triển khai các kế 

hoạch đổi mới quốc gia. 

Thu hút FDI là một mục tiêu chính sách đặc biệt quan trọng 

đối với các nước trong khu vực và hiện nay được xem như phương 

tiện để nâng cao năng lực công nghệ trong nước thông qua các hình 

thức lan tỏa khác nhau vào nền kinh tế nội địa. Singapo là nước 

thành công nhất trong việc theo đuổi mục tiêu chính sách này, xác 

định sớm các xu thế thị trường mới rồi nhanh chóng đưa ra các 

chính sách khuyến khích để thu hút những chủ thể toàn cầu đặt một 

phần hoạt động của họ ở Singapo. Song song đầu tư vào hạ tầng và 

nguồn lực hỗ trợ sau đó cho phép Singapo gặt hái được lợi thế 

"người đến trước". Malaixia cũng theo đuổi một chiến lược quyết 

liệt thu hút FDI chiến lược để thúc đẩy công nghiệp hóa trong nước. 

Thông qua sử dụng các ưu đãi hào phóng, giảm thuế và hỗ trợ vay 

đầu tư, họ đã thu hút được nhiều công ty đa quốc gia tới Malaixia. 

Chính sách công nghiệp của Thái Lan cũng tập trung đáng kể vào 

thu hút FDI. Các nền kinh tế kém phát triển trong khu vực hiện 

cũng theo đuổi những chiến lược tương tự. 

Các nước này đã áp dụng những cách tiếp cận hỗn hợp để 

nuôi dưỡng sự lan tỏa với mức độ thành công khác nhau. Thí dụ, 

Singapo khá hiệu quả trong thúc đẩy các liên kết đổi mới giữa các 

công ty đa quốc gia với ngành công nghiệp phụ trợ địa phương của 

họ, thông qua các chương trình như Chương trình Nâng cấp Công 

nghiệp Địa phương (LIUP). Gần đây hơn, thông qua chiến lược 

phát triển các cụm công ngiệp, Ủy ban Phát triển Kinh tế đã hỗ trợ 

sự hình thành các liên doanh và các liên minh chiến lược công nghệ 
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giữa các công ty Singapo và công ty đa quốc gia nước ngoài trong 

một loạt ngành công nghiệp công nghệ cao, gồm hóa chất và chế 

tạo bản mạch bán dẫn. Kinh nghiệm của Thái Lan lại hơi khác, cho 

đến gần đây vẫn ít nhấn mạnh vào sự gắn kết rõ ràng giữa thúc đẩy 

đầu tư nước ngoài với nâng cao năng lực của các công ty trong 

nước. Ngoại lệ ở đây là ngành công nghiệp ô-tô khi các mục tiêu 

nâng cấp công nghệ và yêu cầu hàm lượng nội địa hóa đã nâng tỷ lệ 

nội địa của xe chở khách lên trên 54% năm 2008. 

Gần đây hơn, khái niệm cụm đã trở thành nguyên tắc chính 

của chính sách đổi mới và công nghiệp Thái Lan. Ủy ban Đầu tư 

Thái Lan mở rộng các gói đầu tư cho các cụm chiến lược, như ổ 

cứng máy tính và bán dẫn, và đưa ra các ưu đãi cho các công ty 

Thái Lan để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trong số các nước 

kém phát triển, Campuchia đã thành lập Ủy ban Đặc khu kinh tế 

Campuchia, ngoài những nhiệm vụ khác, có trách nhiệm thúc đẩy 

liên kết công nghiệp và chuyển giao công nghệ thông qua phát triển 

cụm và hiệu ứng lan tỏa giữa các công ty. 

Động cơ tăng trưởng thương mại là mục tiêu cốt lõi của các 

chiến lược phát triển dựa vào xuất khẩu của các nước ASEAN và 

đã thúc đẩy các nỗ lực tích hợp kinh tế trên toàn khu vực. 

Cải thiện các điều kiện khung cho đổi mới 

Sự tồn tại của các điều kiện khung có lợi là yếu tố chính để 

tạo khả năng và hỗ trợ đổi mới trên toàn bộ nền kinh tế. Chính sách 

đổi mới không thể bù đắp được các điều kiện khung khiếm khuyết 

nghiêm trọng. Khung kinh tế vĩ mô, môi trường kinh doanh tổng 

thể, cường độ của cạnh tranh, các quy định về sản phẩm và thị 

trường lao động, cũng như mức chất lượng doanh nghiệp - vốn 

được hình thành bởi các yếu tố thể chế và văn hóa - đều vô cùng 

quan trọng cho hoạt động đổi mới của quốc gia. 
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Tình trạng phát triển hạ tầng cũng là một yếu tố quan trọng, 

nhất là ở các nước kém phát triển, những nơi mà ngay cả tiếp cận 

điện cũng có thể là cả một vấn đề, như ở Myanma, Campuchia và 

mức độ thấp hơn là Lào, điện lưới chỉ có ở những khu vực đô thị. 

Ngay cả nước thu nhập trung bình là Indonexia, khoảng 1/3 dân số 

không có điện lưới. Đường xá, cảng biển, và sản xuất điện nói 

chung được coi là kém ở các nước kém phát triển trong khu vực, 

mặc dù có sự phát triển đáng kể hạ tầng cục bộ ở những khu công 

nghiệp và khu chế xuất nhất định nhằm giảm chi phí và tăng tính 

cạnh tranh của các công ty đặt trong đó. So với các nước kém phát 

triển trong khu vực, Thái Lan có hạ tầng tương đối tốt nhưng ngày 

càng trở nên căng thẳng trong giai đoạn tăng trưởng ổn định. 

Ngược lại, Malaixia đã đầu tư lớn vào phát triển hạ tầng, gồm viễn 

thông, giao thông và phát điện, để đối phó với những tắc nghẽn gây 

ra bởi quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng. Singapo ở một đẳng 

cấp khác, đã phát triển một trong những hạ tầng giao thông hàng 

không và biển và công nghiệp hậu cần tốt nhất trên thế giới. 

Một số nước đã tự do hóa và cải cách thị trường viễn thông 

của mình, dẫn tới sự tăng vọt trong sử dụng thông tin di động và 

truy cập internet, thường từ xuất phát điểm rất thấp ở những nước 

kém phát triển. Tuy nhiên, bằng chứng cho thấy tồn tại những 

khoảng cách số ở nhiều nước. Thí dụ, ở Indonexia, riêng Java và 

Bali đã tập trung hai phần ba số người có máy tính và 70% hộ gia 

đình kết nối internet. 

Ngoài những trở ngại về hạ tầng vật chất, các hệ thống luật 

pháp và quy định lỗi thời ở nhiều nơi của khu vực đã tạo ra những 

hàng rào cản trở đổi mới. Thí dụ, ở Campuchia, luật pháp thường 

không nhất quán hay không được thực thi, trong khi quyền sở hữu 

tài sản không rõ ràng gây nên một vấn đề lớn cho những cơ chế giải 

quyết tranh chấp. Ở Indonexia, sự thiếu minh bạch và yếu kém 

trong thực thi các quy định thuế gây cản trở đầu tư vào đổi mới 
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sáng tạo. Ở Thái Lan, bất ổn chính trị cùng với những lo ngại về 

tham những và quan liêu đã có ảnh hưởng lớn đến môi trường kinh 

doanh hiện tại. Ở nhiều nước, những trở ngại hành chính để thành 

lập một doanh nghiệp mới vẫn rất lớn. Bảng 9 cho thấy các kết quả 

của điều tra "Làm kinh doanh" của Ngân hàng Thế giới sau mỗi 10 

năm. Trong khi các rào cản đã giảm ở tất cả các nước thì nhiều 

nước ĐNA vẫn tiếp tục thực hiện tương đối kém. 

Bảng 7. Kết quả điều tra đăng ký kinh doanh tại các nước 

 Xếp 
hạng 

Số thủ tục Thời gian 
(ngày) 

Chi phí (% thu 
nhập đầu 

người) 

 2013 2004 2013 2004 2013 2004 2013 

Singapo 4 7 3 8 3 1 0,6 

HongKong,TQ 6 5 3 11 3 2,4 1,9 

Đài Loan TQ 16 8 3 48 10 5,9 2,4 

Hàn Quốc 24 10 5 17 7 18,4 14,6 

Malaixia 54 10 3 37 6 33,1 15,1 

Lao 81 7 6 153 92 23,9 7,1 

Việt Nam 108 12 10 59 34 31,9 8,7 

Nhật Bản 114 11 8 31 23 10.7 7,5 

Trung Quốc 151 13 13 48 33 17,8 2,1 

Philippin 161 17 16 49 36 28,6 18,1 

Indonexia 166 12 9 168 47 137,7 22,7 

Ấn Độ 173 11 12 89 27 53,4 49,8 

Campuchia 175 11 99 94 85 534,8 100,5 

Nguồn Ngân hàng Thế giới/IFC  

Ở một số nước, những chủ kinh doanh phàn nàn sân chơi 

không bình đẳng khi mà một số công ty được đối xử ưu đãi về tài 

chính và thị trường. Thí dụ ở Malaixia, trong khi khu vực sản xuất 

của các công ty đa quốc gia gặp phải cạnh tranh gay gắt từ bên 

ngoài, thì những áp lực ở các khu vực khác của nền kinh tế rất thấp. 
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Trong một số trường hợp là do sự tồn tại của các tập đoàn lớn và 

các tổng công ty liên quan đến chính phủ chiếm lĩnh nền kinh tế; 

trong những trường hợp khác là do những hàng hóa và dịch vụ 

không mua bán được. Những yếu tố này chỉ ra động lực hạn chế 

trong môi trường kinh doanh, có thể ngăn cản các hoạt động đổi 

mới. 

Một số nước có các chính sách hỗ trợ phát triển DNVVN, đây 

là trụ cột chính của các chiến lược trung hạn ở Malaixia và 

Singapo. Tính theo quy mô và sự nhanh nhạy, các doanh nghiệp đổi 

mới vừa và nhỏ có một số lợi thế rõ rệt so với các công ty lớn trong 

đổi mới và có thể có tiềm năng phát triển đáng kể. Tuy nhiên, các 

DNVVN cũng phải đối mặt với những thách thức hiển nhiên, gồm 

các vấn đề về tiếp cận tài chính, kỹ năng và thị trường. Những 

thách thức này có thể được giải quyết phần nào thông qua những 

can thiệp chính sách. 

Cuối cùng, sự tồn tại của một chế độ bảo về quyền SHTT 

mạnh và hiệu quả cũng là một thành phần quan trọng của môi 

trường hỗ trợ đổi mới. Các hiệp định quốc tế về quyền SHTT ám 

chỉ rằng luật pháp về quyền SHTT nói chung song hành với hoạt 

động quốc tế trên toàn khu vực. Nhưng mặc dù có đủ luật pháp về 

quyền SHTT, nhưng các nền kinh tế kém phát triển trong khu vực 

lại thiếu năng lực thể chế để quản lý và cung cấp hỗ trợ pháp lý cho 

những trường hợp bảo vệ quyền SHTT. Kết quả là, nạn trộm cắp tài 

sản trí tuệ vẫn là một sự lo ngại lớn và làm mất sự tin tưởng của 

công ty trong thực thi các cơ chế bảo vệ họ. 

6. Phát triển nguồn nhân lực 

Nguồn nhân lực là một trụ cột chính của nền kinh tế tri thức 

và cũng là mối quan tâm chính của chính sách đổi mới.  Tỷ lệ biết 

chữ của khu vực này khá cao, trừ Lào và Campuchia. Ngoài ra, tỷ 

lệ học sinh vào phổ thông trung học đã tăng mạnh trong những thập 

kỷ qua. Một số nước trong khu vực tham gia vào các đánh giá so 
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sánh quốc tế về trình độ sinh viên, có thể để so sánh tương đối chất 

lượng của các hệ thống giáo dục của họ. Trong số những đanh giá 

như vậy có TIMMS (Xu thế trong nghiên cứu khoa học và toán học 

quốc tế) đo lường các xu thế trong thành tích toán học và khoa học 

ở lớp 4 và lớp 8. Các điều tra này được tiến hành theo chu kỳ 4 năm 

từ năm 1995. Theo kết quả điều tra gần nhất vào năm 2007 với một 

số nước, Singapo thuộc nhóm các nước xếp hạng cao nhất trên thế 

giới, trong khi Malaixia và Thái Lan xếp ngay dưới mức điểm trung 

bình của TIMMS (500). Indonexia thuộc số nước được xếp hạng 

thấp nhất. Kết quả này cũng có thể coi như sự phản ánh mức phát 

triển kinh tế của các nước. 

Giáo dục là một ưu tiên chính của các nước trong khu vực. 

Thí dụ, ở Singapo, mở rộng giáo dục ở tất cả các cấp là một trọng 

tâm ưu tiên chi công của các chính phủ qua các năm, với trọng tâm 

thay đổi theo thời gian với các đòi hỏi kỹ năng gia tăng. Giáo dục là 

một trong những công cụ chính được chính phủ Malaixia sử dụng 

để cải thiện điều kiện kinh tế xã hội của dân cư và thúc đẩy phát 

triển tổng thể. Kế hoạch Malaixia thứ 10 đặc biệt nhấn mạnh vào sự 

thiếu hụt nhân lực và nhu cầu đào tạo sinh viên có trình độ và phát 

triển lực lượng lao động có tay nghề. 

Tuy nhiên, việc xây dựng nguồn nhân lực với các năng lực 

phù hợp là sự thách thức chính đối với khu vực này. Ngay Singapo, 

nơi đã thành công trong việc xây dựng nguồn nhân lực có năng lực 

tiếp thu và làm thích nghi các công nghệ mới, cũng thiếu các nhà 

chuyên môn cao để đáp ứng đủ lực lượng lao động  KH&CN cần 

thiết cho động lực công nghiệp công nghệ cao của họ, đặc biệt là 

trong khoa học sự sống. Vấn đề trong hệ thống giáo dục Malaixia – 

đặc biệt ở bậc trung học vốn không trang bị đầy đủ học sinh cho đại 

học – thường bị gán cho những khó khăn trong nuôi dưỡng phát 

triển công nghệ trong nước. Việc thực hiện tham vọng của Malaixia 

chuyển dịch từ hoạt động lắp ráp trong khu vực chế tạo lên các 
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chuỗi giá trị cao hơn như thiết kế sẽ phụ thuộc nhiều vào sự gia 

tăng lực lượng kỹ sư và nhân viên kỹ thuật. Thái Lan cũng gặp phải 

các vấn đề tương tự. Giảng dạy ở đại học mang tính hàn lâm và 

không nhấn mạnh vào tính sáng tạo và khả năng tự học cho phép 

sinh viên tốt nghiệp tiếp tục tiếp thu kiến thức và các kỹ năng giải 

quyết vấn đề. Ngay cả ở Viêt Nam, việc không cung cấp đủ sinh 

viên tốt nghiệp và lực lượng lao động KH&CN hạn chế đã cản trở 

sự phát triển. 

Tỷ lệ chi công cho giáo dục dành do bậc đại học vẫn tương 

đối thấp ở hầu hết các nước ASEAN, nơi mà phát triển năng lực 

cung cấp giáo dục tiểu học và trung học được ưu tiên trước. Ngoại 

lệ ở đây có Singapo và Malaixia với chi ở đại học chiếm hơn 1/3 

tổng chi công cho giáo dục. 

Nâng cao chất lượng và sự thiết thực của giáo dục đại học là 

mối bận tâm chính sách chính của toàn khu vực. Ở Malaixia, Bộ 

Đại học đã triển khai Kế hoạch chiến lược giáo dục đại học để điều 

chỉnh lại giáo dục đại học nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của thị 

trường lao động. Một hệ thống đánh giá các trường đại học 

Malaixia (SETARA) đã được đưa ra nhằm nâng cao chất lượng và 

phát huy những điển hình trong các trường đại học công. Chính phủ 

Thái Lan đã thông qua Khung giáo dục đại học 15 năm (2008-

2022) tập trung vào kiến thức và đổi mới. Ngoài những vấn đề 

khác, nó tập trung vào nâng cao sự hợp tác giữa công nghiệp và các 

trường đại học trong xây dựng chương trình đào tạo. Ở Việt Nam, 

hệ thống giáo dục đại học vẫn cần cải tổ để có thể đáp ứng nhu cầu 

về lao động KH&CN được đào tạo trong nền kinh tế đang phát 

triển. 

Việc đáp ứng các nhu cầu kỹ năng của công nghiệp có lẽ 

không ở đâu quan trọng bằng việc cung cấp đào tạo và dạy nghề. 

Singapo đã rất hiệu quả trong thúc đẩy phát triển lực lượng lao 

động thiết thực với công nghiệp thông qua mạng lưới các trường 
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dạy kỹ thuật với các chương trình đào tạo nghề liên quan đến công 

nghiệp. Nhiều chương trình này là hoạt động hợp tác giữa chính 

phủ và các đối tác nước ngoài nổi tiếng, như các công ty đa quốc 

gia và các viện đào tạo công nghiệp nước ngoài có uy tín. Các nước 

khác trong khu vực tiếp tục đi theo con đường của Singapo. 

Một trong những vấn đề chính là tư duy cho rằng vị thế của 

tấm bằng học nghề là thấp kém hơn so với bằng đại học. Chính phủ 

Malaixia đã cố gắng giải quyết vấn đề này bằng cách kết hợp một 

số chương trình đào tạo nghề vào giáo dục đại học, thí dụ thành lập 

một số trường mới để thay đổi hệ thống giáo dục khoa học, công 

nghệ và kỹ thuật. Hệ thống đào tại kép quốc gia cũng được kết hợp 

vào dạy nghề hiện tại để giải quyết sự thiếu lao động kỹ thuật. Ở 

Thái Lan, Trường Công nghệ dựa trên Khoa học (SBTS) mới được 

thành lập với mục đích tăng số sinh viên tốt nghiệp có trình độ nghề 

nghiệp. Cách tiếp cận vừa học vừa làm đang được mở rộng thông 

qua mô hình Trường Kỹ thuật Thực hành để đáp ứng yêu cầu về kỹ 

sư của khu vực công nghiệp. Chương trình này cung cấp kinh 

nghiệm nghiên cứu và làm việc tại các cơ sở sản xuất công nghiệp 

cho các sinh viên học 1 năm và năm thứ hai sẽ làm các dự án công 

nghiệp ở công ty. 

Ở các nước kinh tế kém phát triển hơn trong khu vực, vẫn còn 

thiếu hụt lớn những cán bộ kỹ thuật có kỹ năng và các lao động 

được đào tạo nghề, mặc dù nhu cầu dường như tuyệt vọng đối với 

những người có kỹ năng như vậy trong công nghiệp. 

Hệ thống giáo dục phổ thông và đào tạo cao hơn không phải 

là cơ chế tổ chức duy nhất để tạo ra nguồn nhân lực yêu cầu. Các 

doanh nghiệp cũng là những nơi quan trọng tạo ra nguồn nhân lực 

cho hệ thống đổi mới và không chỉ đơn giản là những người sử 

dụng nguồn nhân lực. Thí dụ, nhiều kỹ năng liên quan tới các loại 

thiết kế, kỹ thuật khác nhau và các hoạt động quản lý liên quan 

thường được tiếp thu ở các công ty. Thế nhưng, trong khu vực này 
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thiếu nghiêm trọng hoạt động đào tạo lao động trong các công ty, 

nhất là trong các DNVVN, điều này hạn chế nâng cao kiến thức và 

giảm tiến bộ hướng vào các hoạt động gia tăng giá trị và tăng năng 

suất. 

Cuối cùng, sự lưu động các lao động kỹ năng là một vấn đề 

quan trọng đối với khu vực. Thí dụ, khía cạnh then chốt của chính 

sách xây dựng năng lực của Singapo là chính sách hướng vào thu 

hút nhân tài nước ngoài. Để bổ sung cho nguồn lao động kỹ năng 

trong nước, chính phủ đã áp dụng chính sách nhập cư tự do để lôi 

kéo các kỹ năng nước ngoài. Trung Quốc và tiểu lục địa Án Độ đã 

cung cấp một lượng lớn chuyên gia kỹ thuật nước ngoài làm việc 

tại ở Singapo từ giữa những năm 1990. Các nước khác trong khu 

vực có xu hướng chịu sự ra đi của các lao động kỹ năng, kết quả là 

nhiều nước có những cộng đồng tri thức hải ngoại lớn. Về cơ bản, 

những cộng đồng này không phải là một nguồn doanh nhân hay 

nâng cao kỹ thuật nội địa, mặc dù các chính phủ đang tìm cách thay 

đổi hiện trạng này với các chương trình mới đưa ra những ưu đãi 

khuyến khích người dân sống ở nước ngoài trở về làm việc cho đất 

nước. 

7. Khoa học và công nghệ khu vực công 

Chính phủ cũng đóng vai trò đáng kể trong đổi mới thông qua 

hệ thống nghiên cứu công. Hai chủ thể chính trong hệ thống này là 

các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu công, trong đó các tổ 

chức nghiên cứu công bao gồm các phòng thí nghiệm và các cơ sở 

của chính phủ tham gia vào các hoạt động như hành chính, y tế, 

quốc phòng và các dịch vụ văn hóa, các bệnh viện và phòng khám 

công, các trung tâm công nghệ và các công viên khoa học. Tất cả 

các nước ASEAN đều có hệ thống khoa học và công nghệ khu vực 

công với các phạm vi và quy mô khác nhau. Ở một số nước, như 

Indonexia và Việt Nam, khu vực công thực hiện trên 80% tổng chi 

cho NC&PT. Ở một số nước khác, như Singapo và Malaixia, tỷ lệ 
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này thấp hơn nhiều, nhờ hoạt động NC&PT tương đối mạnh của 

các doanh nghiệp. Một só nước đã xây dựng các kế hoạch hay 

chiến lược khoa học và công nghệ riêng định hướng chiến lược các 

hệ thống nghiên cứu của họ. Chúng thường gồm các mục tiêu khác 

nhau và cũng có xu hướng vạch ra các chủ đề ưu tiên. 

Nghiên cứu trong đại học có vai trò đáng kể trong phát triển 

năng lực NC&PT và đổi mới quốc gia ở các nước OECD, nhưng có 

lẽ thông qua sự đóng góp của nó vào xây dựng nguồn nhân lực hơn 

là thông qua sự đóng góp của nó vào tạo ra tri thức mới. Đây là lý 

do chính để mở rộng năng lực nghiên cứu của đại học để đáp ứng 

các nhu cầu đang tăng lên của nền kinh tế. Các nước chia thành 2 

nhóm về sự cân bằng giữa các khu vực thực hiện NC&PT. Các nền 

kinh tế tiên tiến hơn về công nghệ là Singapo, Malaixia và Thái Lan 

rõ ràng tập trung ở trường đại học nhiều hơn còn phần lớn các nước 

chậm phát triển dựa nhiều hơn vào các viện nghiên cứu công. Ở 

một số nước này, có nhu cầu rõ ràng cho cải tổ nhiều viện dạng 

này, rất nhiều viện trong số đó có quy mô nhỏ và không đủ kinh phí 

hoạt động. 

Để làm cho nghiên cứu trong đại học là một bộ phận hữu ích 

của hệ thống đổi mới, điều quan trọng là các trường đại học không 

những phải có năng lực nghiên cứu cơ bản đáng kể mà còn phải 

dành nhiều quan tâm đến nghiên cứu chiến lược và ứng dụng trong 

các lĩnh vực liên quan đến xã hội và công nghiệp. Các chương trình 

liên kết đại học với công nghiệp có thể là các công cụ định hướng 

quan trọng chỉ cho hệ thống đại học thấy được lĩnh vực nào cần gia 

tăng các hoạt động của mình và cũng là các nguồn thông tin quan 

trọng cho các trường đại học. 
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KẾT LUẬN 

 

Hoạt động khoa học và công  nghệ và đổi mới trên thế giới có 

tính chất tập trung, và phân bố  rất không đồng đều giữa các quốc 

gia và khu vực. Mười quốc gia đứng đầu ước tính sẽ chi khoảng 

80% tổng số 1,6 nghìn tỷ USD đầu tư vào NC&PT trên toàn thế 

giới năm 2014; các khoản đầu tư của Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản 

cộng lại sẽ chiếm hơn một nửa tổng đầu tư toàn cầu. Mỹ, Trung 

Quốc, Nhật Bản và châu Âu chiếm khoảng 78% trong tổng số 1,6 

nghìn tỉ USD của năm 2014. 

Đối phó với ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế đến nghiên 

cứu và phát triển, ngoài việc tăng ngân sách cho nghiên cứu và phát 

triển, chính phủ các nước còn tích cực sử dụng các công cụ chính 

sách để hỗ trợ cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới. Tầm 

quan trọng của các chính sách đối phó với những thách thức xã hội 

và môi trường cũng ngày càng tăng. Thách thức môi trường cấp 

bách bao gồm biến đổi khí hậu, chuyển hướng sang tăng trưởng 

xanh và khắc phục thiên tai. Các mục tiêu xã hội đáng quan tâm 

bao gồm già hóa dân số và sức khỏe. Với ngân sách vô cùng eo 

hẹp, các chính phủ nhận ra rằng đổi mới sáng tạo là cần thiết để giải 

quyết những thách thức trong trung và dài hạn. 

Thay vì một sự thay đổi triệt để, chính sách đổi mới kết hợp 

đã trải qua một quá trình phát triển dần dần. Các công cụ chính sách 

được các nước áp dụng với các quy mô khác nhau ở mỗi nước bao 

gồm các ưu đãi về thuế, chính sách hướng cầu nhằm khai thông thị 

trường cho các sản phẩm đổi mới, xây dựng các khu tập trung, thị 

trường sở hữu trí tuệ,… nhằm khuyến khích hoạt động nghiên cứu 

và phát triển. 

Vấn đề cũng đang được các quốc gia quan tâm là thương mại 

hóa nghiên cứu công. Mục tiêu này đã trở nên cấp bách hơn sau 

khủng hoảng kinh tế bởi tài trợ công trở nên khan hiếm. Một xu 
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hướng lớn là chuyên nghiệp hóa và tăng quy mô của các cơ quan 

chuyển giao công nghệ. Các công ty spin-off, nghiên cứu theo hợp 

đồng, và cấp bằng sáng chế và cấp phép vẫn là những công cụ quan 

trọng, cùng với việc quan tâm đến khoa học mở. 

Năm bắt các xu thế phát triển khoa học và công nghệ của thế 

giới cũng như kinh nghiệm của các nước sẽ góp phầm đảm bảo cho 

chúng ta thực hiện thành công Chiến lược phát triển KH&CN đến 

năm 2020, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất 

nước. 
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