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Thúc đẩy đổi mới công nghệ
trong các doanh nghiệp Việt Nam:
Thực trạng và khuyến nghị
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Tóm tắt:
ầu tư đổi mới công nghệ dù mang lại nhiều lợi ích, nhưng trên thực tế, đổi
mới công nghệ không phải là điều dễ dàng đối với nhiều doanh nghiệp. Hiện
nay, nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đến đổi mới công nghệ, nguyên
nhân thì có nhiều song có thể tóm tắt những nguyên nhân chủ yếu là: Nguồn lực tài chính
của các doanh nghiệp còn hạn chế; doanh nghiệp chưa quan tâm đến hoạt động nghiên
cứu và phát triển (R&D); chính sách hỗ trợ cải tiến và đổi mới công nghệ chưa thực sự
hấp dẫn, chưa có đủ cơ sở pháp lý để thúc đẩy và thu hút doanh nghiệp đầu tư đổi mới
công nghệ; doanh nghiệp thiếu nguồn nhân lực có trình độ tương xứng cho hoạt động
đổi mới công nghệ. Bài viết này, tác giả mong muốn các doanh nghiệp có một cái nhìn
chuẩn mực hơn về hoạt động đổi mới công nghệ nếu doanh nghiệp muốn tăng lợi thế
cạnh tranh trên thị trường về giá cả và chất lượng sản phẩm.
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Abstract:
Investing in technology innovation has many benefits, but in reality, technology
innovation is not easy for many businesses. At present, many enterprises do not pay
much attention to technological innovation. There are many causes but it can summarize
the main reasons: financial resources of enterprises are limited; Enterprises are not
interested in R & D; The policy on technological improvement and renovation has not yet
been attractive and there are not enough legal bases to promote and attract enterprises to
invest in technology renewal. Enterprises lack adequate human resources for technology
innovation activities. In this article, the author expects businesses to have a more holistic
view of technology innovation if businesses want to increase their competitive advantage
in the market for price and quality.
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