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TrƯờng Đại họC - Bộ Phận Quan 
Trọng CỦa Tăng TrƯởng Kinh Tế

vào những năm 1990, nhật Bản đã tiến 
hành cải cách công nghiệp quy mô lớn và 
tạo lập hệ thống nghiên cứu mới, để các 
trường đại học đóng vai trò lớn đáng kể 
hơn với tư cách như là một nguồn lực kinh 
tế - tức là các trường đại học được coi như 
bộ phận quan trọng của sự tăng trưởng 
kinh tế. Chính phủ cố gắng đưa nghiên 
cứu của các trường đại học vào quá trình 
tạo ra các sáng chế công nghiệp, đặc biệt 
ở cấp tỉnh và liên vùng. mối tương tác giữa 
các trường đại học và nền công nghiệp, 
việc thương mại hóa các kết quả nghiên 
cứu và bảo hộ sở hữu trí tuệ đã trở thành 
đối tượng và mục tiêu quan tâm chính trị, 
đặc biệt là thu hút để phát triển vùng. Khi 

soạn thảo chính sách khoa học và giáo 
dục, điểm nhấn quan trọng ở nhật Bản là 
nhằm vào việc tăng cường mối quan hệ với 
nền công nghiệp và coi đó là phương tiện 
kích thích sự phát triển kinh tế vùng.

việc nhật Bản đi vào giai đoạn giáo dục 
đại học “đại trà” bắt đầu từ những năm 
1960 - đặc trưng bởi sự phát triển kinh tế 
nhanh. hệ thống giáo dục nhật Bản bao 
gồm 3 khu vực: quốc gia, tư thục và địa 
phương (cấp tỉnh). năm 2008, nhật Bản 
đã có đến 589 trường đại học tư thục, 86 
đại học công lập cấp quốc gia (theo thể 
chế national university Corporation- nuC) 
và 90 đại học công lập địa phương (với thể 
chế Public university Corporation- PuC). 
Phần lớn chi tiêu của quốc gia cho giáo 
dục đại học chiếm gần 1,3% gDP dành 

cho các đại học loại nuC, mặc dù phần lớn 
sinh viên đang theo học ở các đại học tư 
nhân. Trước năm 1998, người ta đã thấy 
rằng sự phân bố các trường đại học như 
vậy có nghĩa là “các đại học công lập thỏa 
mãn nhu cầu về nhân lực của quốc gia, còn 
đại học địa phương - thỏa mãn nhu cầu 
cấp tỉnh và huyện, còn đại học tư nhân - 
cho thị trường”. gần đây sự phân bố như 
vậy đã phức tạp hóa hơn do tác động của 
“sự phân hóa chức năng” các đại học dẫn 
đến việc xóa bỏ ranh giới giữa 3 khu vực.

Lâu nay, các trường đại học hàng đầu của 
nhật đã và đang chiếm vị trí cao trong xếp 
hạng ở khu vực châu á- Thái Bình Dương 
về số lượng các công bố, trích dẫn. nhưng 
theo các tiêu chí như sự tham gia vào các 
hoạt động r&D quốc tế thì các trường đại 
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học nhật Bản lại tụt hạng xa so với các đại 
học phương Tây. Khi tiến hành các hoạt 
động r & D thì các công ty nhật Bản đều 
coi trọng hơn việc hợp tác với các trường 
đại học của mỹ.

Tăng CƯờng nghiên Cứu KhOa họC 
TrOng TrƯờng Đại họC

hiện nay, nhật Bản bắt đầu có những 
chính sách nhằm thúc đẩy sự đóng góp từ 
các hoạt động nghiên cứu khoa học ở các 
trường đại học nhật Bản đối với các ngành 
công nghiệp có hàm lượng khoa học cao. 
gần đây việc cải tổ hệ thống các trường đại 
học và cuộc cạnh tranh càng gia tăng đã 
làm thay đổi diện mạo hệ thống giáo dục 
đại học quốc gia ở nhật Bản. năm 2002, 
nhật Bản đã khởi động Chương trình 
thành lập các Trung tâm xuất sắc (Centers 
of Excellence-COE) nhằm mục đích lập ra 
“các trường đại học đẳng cấp quốc tế”; 
năm 2007 đã đề ra sáng kiến thành lập 
các Trung tâm nghiên cứu quốc tế quy mô 
lớn (World Premier international research 
Center-WPi initiative) để hình thành các 
Trung tâm nghiên cứu đẳng cấp quốc tế, 
có khả năng thu hút các nhà khoa học tốt 
nhất. người ta đã lựa chọn 4 trường đại 
học hoàng gia (Tokoku, Tokyo, Kyoto và 
Osaka) và viện Khoa học vật liệu quốc gia 
(national institute for materials Science-
nimS) để thực hiện mục tiêu này, dẫn đến 
việc phân hóa hơn nữa các trường đại học 
ở nhật Bản.

những thay đổi về cơ cấu và pháp lí đã 
hỗ trợ gián tiếp cho sự phát triển các mối 
liên hệ liên đại học và gia tăng tính thương 
mại theo hướng tự chủ tích cực. Từ năm 
2004, có 89 nuC được nhận 2 loại bù lỗ 
của nhà nước: cho chi tiêu thường xuyên 
(sự nghiệp) và chi xây dựng cơ bản. nhưng 
từ năm 2006 Chính phủ đã tuyên bố rằng 
các khoản bù lỗ chi thường xuyên hàng 
năm sẽ giảm đi 1%, điều đó đòi hỏi các 
trường đại học phải tìm kiếm các nguồn tài 
trợ bổ sung, trong đó có việc tiến hành các 
nghiên cứu khoa học phục vụ cho nền sản 
xuất công nghiệp. 

vào giữa những năm 1990, ở nhật Bản 
mối quan hệ giữa các trường đại học và 
nền công nghiệp đã tồn tại chủ yếu trên 
nền tảng không chính thức. và vào cuối 
những năm 1990, người ta đã thành lập 

các cơ cấu pháp lí để giảm nhẹ việc chuyển 
giao công nghệ dưới dạng tổ chức cấp Li-
xăng (licence) công nghệ (TLO), giúp cho 
giới nghiên cứu được nhận các bản quyền 
sáng chế và cho nền công nghiệp trong 
việc cấp li-xăng cho các sáng chế đó. 

nhìn chung các hình thức diễn ra nói trên 
đã dẫn đến nhiều trường đại học bắt đầu 
phát triển các mối quan hệ với công nghiệp 
địa phương (trong đó có việc gia tăng thu 
nhập từ sở hữu trí tuệ đã thực thi trong 
công nghiệp), các trường này đã xem xét 
lại cơ cấu thể chế của mình, cũng như tạo 
lập các doanh nghiệp mạo hiểm, kết quả là 
tạo ra các công ty mới (start-up companies) 
dựa vào các trường đại học. 

năm 1995, sau Luật cơ bản về khoa học 
và công nghệ, nhật Bản soạn thảo ra 3 
kế hoạch cơ bản về phát triển khoa học 
và công nghệ. Kế hoạch 5 năm đầu tiên 
(1996 - 2000) đã tập trung vào việc tăng 
cấp tiền ngân sách cho khoa học và công 
nghệ và gia tăng các mối liên hệ giữa nền 
công nghiệp với các trường đại học - học 
tập kinh nghiệm của mỹ. việc “khu vực 
hóa” chính sách khoa học và công nghệ 
đã được khẳng định trong Kế hoạch 5 năm 
lần thứ 2 (2001 - 2005) và còn được tăng 
cường trong kế hoạch lần thứ 3, đặc biệt 
có việc thành lập hệ thống đổi mới theo 
vùng (regional innovation System - riS). 
Đối với nhật Bản ý tưởng riS nêu trên là 
một hiện tượng mới; và khác với các nước 
châu Âu, ý tưởng này gần đây đã không 
nhận được sự chú ý đầy đủ cuả các cơ 
quan chính trị. Kế hoạch 5 năm lần thứ 3 
có nhiệm vụ tăng cường mối liên hệ giữa 
khoa học, công nghiệp và nhà nước trên 
phạm vi cấp ngành và sự ủng hộ các đổi 
mới sáng tạo thông qua các cơ chế mạng. 

 Từ năm 2001, Chính phủ nhật Bản đã 
đưa ra nhiều Chương trình được thực thi 
dưới sự chủ trì của Bộ Kinh tế, Thương mại 
và Công nghiệp (mETi). Chương trình đầu 
tiên là Sáng kiến thành lập các Cụm công 
nghiệp (industrial Cluster initiative), dựa 
trên cái gọi là “cách tiếp cận kinh doanh”, 
do đó giai đoạn 2001-2005 đã có 90 khu 
vực và đến năm 2005 đã phát triển được 
thành 9.800 doanh nghiệp nhỏ và vừa 
với 290 trường đại học. mục tiêu chủ yếu 
là nâng cao sức sống của kinh tế vùng. 
Chương trình thứ 2 là Sáng kiến thành lập 

Cụm sáng kiến tri thức (Knowledge Cluster 
initiative) - dựa trên cái gọi là “cách tiếp cận 
hàn lâm” và nhằm để phát triển tính tích 
cực về nghiên cứu Kh&Cn ở các vùng. Cả 
2 sáng kiến này được tài trợ bởi Chính phủ 
trung ương, đồng thời sử dụng cách tiếp 
cận “từ dưới lên trên”, tức là các sáng kiến 
được chính quyền cấp vùng đưa ra, không 
do địa phương hay cấp trên ấn xuống. 

Chính sách hiện hành trong lĩnh vực vùng 
hóa, khu vực hóa quá trình quản lí, phát 
triển đổi mới và tác động của các nhóm 
công nghiệp, hàn lâm, và chính phủ đã bắt 
đầu làm thay đổi động thái thị trường lao 
động. nó thách thức những đặc tính vốn 
có của tổ chức công nghiệp nhật Bản, như 
bộ mặt của tổ chức công nghiệp nhật Bản, 
tính vận động linh hoạt của lực lượng lao 
động giữa các công ty còn thấp, và ưu tiên 
thị trường lao động nội bộ trong nước hơn 
là thị trường ngoại. nhu cầu về các Trung 
tâm nghiên cứu Cụm Công nghệ cao có 
số lớn lực lượng các nhà khoa học và nhà 
nghiên cứu chất lượng cao, nắm giữ nhiều 
kinh nghiệm và kỹ năng tốt đến làm việc 
ngày càng tăng. nhật Bản cũng đã đề ra 
Chương trình Dải ven biển Fukuoka Silicon 
(Fukuoka Silicon Sea - Belt Programme), ở 
đó người ta áp dụng mô hình quản lí nhiều 
cấp hệ thống đổi mới quản lí.

Cần phải nhấn mạnh rằng thập kỷ vừa qua 
do nhiều thay đổi trong công nghiệp và sự 
lựa chọn định hướng chính sách nhà nước, 
cơ cấu và sự cấp phát tài chính cho hoạt 
động khoa học công nghệ ở nhật Bản đã 
trải qua những thay đổi sâu sắc, có thể 
khái quát ngắn gọn bao gồm: Quá trình 
ðổi mới tích cực ở các ngành công nghiệp 
có hàm lượng khoa học cao; Sự tập trung 
nguồn lực vào phát triển ưu thế nghiên cứu 
và tạo lập hệ thống cơ quan uy tín để cạnh 
tranh có hiệu quả với các trường đại học 
hàng đầu trên thế giới; “Khu vực hóa” dần 
chính sách đổi mới thông qua phi tập trung 
hóa việc lãnh đạo khoa học và công nghệ; 
Dựa nhiều vào kinh doanh trong lĩnh vực 
hàn lâm và tăng cường mối liên hệ giữa các 
trường đại học và nền công nghiệp ở cấp 
địa phương.
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