XÁC ĐỊNH ĐÓNG GÓP CỦA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀO NĂNG SUẤT YẾU TỐ TỔNG HỢP (TFP)
Năng suất là yếu tố then chốt cho sự phát triển của mỗi quốc gia và là yếu tố quyết định sự tồn tại của một
doanh nghiệp. Năng suất cũng đồng nghĩa với khả năng cạnh tranh, là cơ sở để phát triển lâu dài và bền vững.
Mục tiêu của việc tăng năng suất là nâng cao chất lượng cuộc sống của con người, đảm bảo một xã hội tốt đẹp
hơn thông qua cải thiện điều kiện lao động.
Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong những thập kỷ qua phụ thuộc nhiều vào sự tích lũy của các yếu tố đầu
vào đặc biệt là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Chiến lược này đã biến đổi đất nước từ nền kinh tế nông
nghiệp đến những bước đầu của nền kinh tế công nghiệp hóa. Khi các yếu tố đầu vào sẵn có và rẻ thì chiến
lược này rất phù hợp. Hiện nay nền kinh tế nước ta phát triển ở mức cao hơn, bên cạnh chiến lược tăng trưởng
dựa vào đầu vào, thì phải định hướng vào nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn và lao động, đó chính là nâng
cao TFP.
TFP (Total Factor Productivity) là chỉ tiêu đo lường năng suất của đồng thời cả “lao động” và “vốn” trong một
hoạt động cụ thể hay cho cả nền kinh tế. TFP phản ảnh sự tiến bộ của khoa học, kỹ thuật và công nghệ, qua đó
sự gia tăng đầu ra không chỉ phụ thuộc vào tăng thêm về số lượng của đầu vào mà còn tùy thuộc vào chất
lượng của các yếu tố đầu vào là lao động và vốn. Cùng với lượng đầu vào như nhau, lượng đầu ra có thể lớn
hơn nhờ vào việc cải tiến chất lượng của lao động, vốn và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực này. Vì vậy, tăng
TFP gắn liền với áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, đổi mới công nghệ, cải tiến phương thức quản lý và nâng cao kỹ
năng, trình độ tay nghề của người lao động…;
Mối quan hệ giữa tăng trưởng đầu ra (với nền kinh tế là chỉ tiêu GDP) và TFP được thể hệ bằng hàm sản xuất
Cobb-Douglas:
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Trong đó: Y = đầu ra (hay GDP), K = vốn, L = lao động, A = TFP, β = hệ sống đóng góp của vốn, (α= 1- β) = hệ
số đóng góp của lao động
Tỷ trọng đóng góp của TFP đối với tăng trưởng kinh tế (2001 – 2009)

Nguồn: tính toán từ các số liệu trong Niên giám Thống kê 2010
Các yếu tố đóng góp vào tăng TFP
Dựa vào các kết quả nghiên cứu của Tổ chức Năng suất Châu – APO, nguồn tăng TFP chủ yếu dựa vào
yếu tố chính: (1) chất lượng lao động, ( ) thay đổi nhu cầu hàng hóa, dịch vụ, ( ) cơ cấu vốn, ( ) thay đổi cơ
cấu kinh tế và ( ) tiến bộ kỹ thuật. Trong đó:
(1) Chất lượng lao động: Trình độ học vấn liên quan khả năng tiếp thu, ứng dụng những tiến bộ khoa học và
công nghệ; Đào tạo nâng cao kỹ năng, tay nghề của người lao động; Đào tạo chuyển giao công nghệ. Đầu tư
vào nguồn nhân lực làm tăng khả năng và năng lực của lực lượng lao động trong việc sản xuất ra các sản phẩm
và dịch vụ chất lượng cao là yếu tố đóng góp rất quan trọng làm tăng TFP;
(2) Tha đ i nhu c u h ng h a d ch v : tác động tới TFP thông qua việc tăng nhu cầu trong nước và xuất khẩu
về sản phẩm, hàng hóa là cơ sở quan trọng để sử dụng tối ưu các nguồn lực.
(3) Tha đ i cơ cấu vốn: tăng cường đầu tư công nghệ tiên tiến như công nghệ thông tin và truyền thông, công
nghệ hiện đại, tự động hóa. Yếu tố này thể hiện việc đầu tư vốn vào những lĩnh vực có năng suất cao, từ đó sẽ
nâng cao hiệu quả của cả nền kinh tế;
(4) Tha đ i cơ cấu kinh tế: là việc phân bổ các nguồn lực phát triển kinh tế giữa các ngành và thành phần kinh
tế, các nguồn lực sẽ được phân bổ nhiều hơn cho các ngành hoặc thành phần kinh tế có năng suất cao hơn, từ
đó đóng góp vào việc tăng TFP;

5. Áp d ng tiến bộ kỹ thuật: thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, đổi mới; nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới,
cải tiến quy trình sản xuất; công nghệ quản lý tiên tiến (hệ thống, công cụ quản lý tiên tiến…). Yếu tố này bao
hàm các hoạt động như đổi mới, nghiên cứu phát triển, thái độ làm việc tích cực, hệ thống quản lý, hệ thống tổ
chức … tác động làm nâng cao năng suất.

Trong số
yếu tố chính đóng góp vào tăng TFP như đã đề cập trên,
yếu tố được xác định là thuộc lĩnh vực
khoa học và công nghệ là: Cơ cấu vốn, Áp d ng tiến bộ kỹ thuật và Chất lượng lao động (một ph n thuộc khoa
học v công nghệ).
Đóng góp của khoa học và công nghệ vào tăng TFP của Việt nam giai đoạn 2006 – 2008
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