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Châu Á trở thành khu vực đứng đầu về chi tiêu cho nghiên cứu và phát 
triển trong doanh nghiệp, vượt qua Bắc Mỹ và châu Âu - theo nghiên cứu 

Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu 1000 của Strategy&, Công ty Tư vấn Chiến 
lược thuộc mạng lưới PwC 

 
Trung Quốc và Ấn Độ dẫn đầu về tăng trưởng trong hoạt động nghiên cứu và phát triển 

(NC&PT) tại châu Á, nhờ dịch chuyển nhu cầu từ Mỹ 
 

Châu Âu giảm về NC&PT nội địa và từ nước ngoài, tăng mạnh về dịch chuyển hoạt động 
NC&PT ra nước ngoài, đặc biệt là từ Pháp và Đức 

 
Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu về hoạt động NC&PT trong doanh nghiệp, bao gồm nội địa, 

dịch chuyển ra và vào 
 
Hà Nội, ngày 5 tháng 11 năm 2015 – Châu Á đã trở thành điểm đến hàng đầu về chi tiêu NC&PT trong 
doanh nghiệp trong năm 2015, bao gồm hoạt động NC&PT nội địa và từ nước ngoài. Châu Á chiếm 35% 
tổng chi tiêu toàn cầu trong lĩnh vực này, vượt qua Bắc Mỹ và châu Âu. Châu Âu rớt xuống vị trí thứ ba, 
từ vị trí dẫn đầu năm 2007. Đây là kết quả mới được công bố bởi Strategy&, công ty tư vấn chiến lược 
thuộc PwC trong Nghiên cứu Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu 1000 năm 2015, trong đó đặc biệt xem xét mức 
chi tiêu cho NC&PT của 207 doanh nghiệp chi nhiều nhất cho hoạt động này trên thế giới. 
 
Tăng trưởng mạnh tại Trung Quốc và Ấn Độ là cơ sở cho tăng trưởng tại châu Á. Giá trị của các hoạt 
động NC&PT dịch chuyển vào Trung Quốc và Ấn Độ lần lượt tăng 79% và 116% trong giai đoạn 2007-
2015, chủ yếu do dịch chuyển từ Mỹ tăng. Nghiên cứu cho thấy Trung Quốc là điểm đến hấp dẫn hàng 
đầu trong lĩnh vực này. Theo 71% câu trả lời khảo sát, lý do chính là Trung Quốc có vị trí địa lý gần với 
các thị trường tăng trưởng mạnh. Ngoài ra, việc dịch chuyển hoạt động NC&PT sang Trung Quốc còn 
mang lại lợi thế khác như “gần các trung tâm sản xuất chính”, “gần các nhà cung cấp chính” và “chi phí 
phát triển thấp hơn”. 
 
“Việc Châu Á dẫn đầu về điểm đến chi tiêu NC&PT trong doanh nghiệp không phải là một điều đáng 
ngạc nhiên khi chúng ta nhìn vào nơi các doanh nghiệp đang chi tiêu cho NC&PT nhằm mục tiêu tăng 
trưởng doanh thu – một chỉ số chính của xu hướng toàn cầu hóa chi tiêu NC&PT – và khi nhìn vào các 
con số được chi cho hoạt động này tại Châu Á,” ông Barry Jaruzelski, chuyên gia của công ty Strategy& 
tại Mỹ, đồng thời là nhà khởi xướng và tác giả chính của nghiên cứu cho biết. 
 
Châu Âu tụt hạng về chi tiêu cho NC&PT trong doanh nghiệp; Pháp và Đức là tác nhân chính 
 
Nghiên cứu cho thấy việc châu Âu rớt xuống hạng ba về chi tiêu cho NC&PT trong doanh nghiệp là kết 
quả của tăng trưởng thấp của hoạt động NC&PT nội địa và thu hút từ nước ngoài, và tăng mạnh dịch 
chuyển hoạt động NC&PT từ Pháp và Đức ra nước ngoài. Tăng trưởng về NC&PT nội địa tại châu Âu chỉ 
đạt 2% trong giai đoạn 2007-2015, so với 40% tại Bắc Mỹ và 60% tại châu Á. Đồng thời, các nước châu 
Âu đã tăng cường dịch chuyển chi tiêu NC&PT sang các châu lục khác như Bắc Mỹ và châu Á thay vì 
Tây Âu. Ví dụ, Pháp đã giảm 20% chi tiêu NC&PT nội địa và 21% giá trị thu hút từ nước ngoài, đồng thời 
tăng 46% chi tiêu NC&PT tại nước ngoài trong giai đoạn 2007-2015. Mặc dù chi tiêu NC&PT nội địa của 
Đức tăng 48%, hoạt động NC&PT đến từ nước ngoài giảm 7% và chi tiêu NC&PT ở nước ngoài của các 
doanh nghiệp Đức tăng 76% trong giai đoạn 2007-2015. 
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“Từ vị trí dẫn đầu về NC&PT trong doanh nghiệp, Châu Âu đã xuống vị trí thứ ba sau châu Á và Bắc Mỹ”, 
ông Barry Jaruzelski cho biết. “Tăng trưởng mạnh về chi tiêu NC&PT tại nước ngoài của các doanh 
nghiệp Pháp và Đức là nguyên nhân chính của sự hoán đổi vị trí này”. 
 
Mỹ tiếp tục là quốc gia chi tiêu nhiều nhất cho hoạt động NC&PT trong doanh nghiệp, kể cả nội 
địa, dịch chuyển ra và vào 
 
Kết quả nghiên cứu cho thấy Mỹ tiếp tục là quốc gia chi tiêu nhiều nhất cho NC&PT trong doanh nghiệp. 
145 tỷ USD là số tiền chi cho NC&PT nội địa và thu hút từ nước ngoài trong năm 2015, tăng 34% so với 
năm 2007. Phần lớn hoạt động NC&PT dịch chuyển vào Mỹ là từ các nước châu Âu với số tiền 53 tỷ 
USD đã chi trong năm 2015, tăng 23% so với năm 2007. Trong khi đó, con số này là 121 tỷ USD năm 
2015 cho hoạt động NC&PT dịch chuyển từ Mỹ ra nước ngoài , tăng 51% so với năm 2007, với điểm đến 
chính là châu Á, thay vì châu Âu trong năm 2007. Mặc dù các con số này rất nổi bật, nhưng khoảng cách 
giữa Mỹ và các nước đứng sau đang thu hẹp lại. Nếu như năm 2007, chi tiêu cho NC&PT của các doanh 
nghiệp Trung Quốc tương đương với 23% chi tiêu tại Mỹ thì đến năm 2015, con số này đã tăng lên 38%. 
 
“Mặc dù vị trí dẫn đầu của Mỹ đang yếu dần, Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất toàn cầu. Và mặc dù chi phí 
lao động tại Mỹ cao, nhân lực tại đây nhanh nhẹn và có chuyên môn cao hơn. Vì vậy, các doanh nghiệp 
vẫn coi Mỹ là một thị trường hấp dẫn với nhân lực chất lượng cao, có tư duy đổi mới sáng tạo và môi 
trường kinh doanh linh hoạt để nuôi dưỡng nhân tài. Tất cả những yếu tố này cũng là điều kiện tốt cho 
NC&PT. Mỹ cũng có quan hệ với nhiều thị trường chiến lược. Vì vậy, các doanh nghiệp nước ngoài đặc 
biệt chú ý tới Thung lũng Silicon khi quyết định đầu tư NC&PT tại nước ngoài”, ông Barry Jaruzelski chia 
sẻ. 
 
Lợi thế toàn cầu hóa  
 
Khi xu hướng toàn cầu hóa đang ngày càng trở nên phổ biến (94% các doanh nghiệp đang triển khai các 
hoạt động NC&PT ở cả trong và ngoài nước), thì các doanh nghiệp đang thu được lợi ích từ NC&PT ở 
nước ngoài. Nghiên cứu của Strategy& cho thấy, những doanh nghiệp có hoạt động NC&PT trên phạm vi 
quốc tế đạt được kết quả kinh doanh bằng hoặc tốt hơn những doanh nghiệp có hoạt động NC&PT hẹp. 
Điều này có nghĩa là việc dịch chuyển hoạt động R&D ra nước ngoài mang lại lợi ích vật chất và các 
công ty đa quốc gia có thể phối hợp NC&PT hiệu quả trên mạng lưới của mình. 
 
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn nhận được lợi ích khác từ hoạt động NC&PT trên phạm vi quốc tế. 
Kết quả khảo sát cho thấy, khả năng tiếp cận nhân lực kỹ thuật (71% câu trả lời), khoảng cách ngắn tới 
người tiêu dùng (68% câu trả lời) và khả năng nâng cao hiểu biết về nhu cầu thị trường địa phương (64% 
câu trả lời) là những yếu tố quan trọng khi quyết định triển khai NC&PT tại đâu. 
 
Khảo sát thường niên của Strategy& với 1000 doanh nghiệp chi tiêu nhiều nhất cho NC&PT trên 
thế giới cũng cho biết: 

 Tăng trưởng về NC&PT đã quay trở lại xu hướng phát triển dài hạn của thời kỳ hậu khủng 
hoảng tài chính: Năm 2015, chi tiêu cho NC&PT của các doanh nghiệp trong danh sách Đổi mới 
Sáng tạo Toàn cầu 1000 đã tăng 5,1% so với năm trước, đạt 680 tỷ USD. Đây là mức tăng 
trưởng cao nhất trong vòng 3 năm qua và gần tương đương với mức tăng trưởng trung bình dài 
hạn trong thời kỳ hậu khủng hoảng tài chính, khi mà tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép dự kiến là 
5,4% trong vòng 10 năm. 
 

 NC&PT theo lĩnh vực: Ba lĩnh vực có chi tiêu NC&PT lớn nhất năm 2015 là vi tính & điện tử, y 
tế và công nghiệp ô tô. Cụ thể, y tế đang trên đà vượt vi tính & điện tử để trở thành lĩnh vực chi 
tiêu nhiều nhất cho NC&PT vào năm 2019. Trong khi đó, lĩnh vực phần mềm & Internet có mức 
tăng trưởng cao nhất từ năm 2014 đến năm 2015 (27%), vượt qua các lĩnh vực công nghiệp chế 
tạo để trở thành lĩnh vực chi tiêu nhiều thứ tư cho NC&PT năm 2015. “Không có gì ngạc nhiên 
khi lĩnh vực phần mềm & Internet đã vượt công nghiệp chế tạo để lên vị trí thứ tư. Tuy vậy, đây 
vẫn là một mốc quan trọng đánh dấu việc nền kinh tế mới - nền kinh tế của phần mềm - đang 
hoán đổi vị trí với nền kinh tế cũ – nền kinh tế của công nghiệp chế tạo”, ông Barry Jaruzelski 
nhận xét. 
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 20 doanh nghiệp chi tiêu nhiều nhất: Trong số 20 doanh nghiệp chi tiêu nhiều nhất cho 
NC&PT năm 2015, ba doanh nghiệp đứng đầu là Volkswagen, Samsung và Intel đã giữ vững vị 
trí khá tốt trong những năm qua. Lần đầu tiên, Apple đã lọt vào danh sách 20 doanh nghiệp đứng 
đầu, ở vị trí thứ 18. 

 

 3 doanh nghiệp sáng tạo nhất thế giới năm 2015: Các chuyên gia về đổi mới sáng tạo trên thế 
giới đánh giá Apple, Google và Tesla là ba doanh nghiệp sáng tạo nhất thế giới. Trong đó, Tesla 
đã nhảy từ vị trí thứ 5 năm 2014 lên thứ vị trí thứ 3 năm 2015.  

 
 
# # # Hết thông cáo # # # 
 
 
Phương pháp 

Cũng giống như đối với 10 phiên bản trước của nghiên cứu Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu 1000, năm nay 

công ty Strategy&, công ty tư vấn chiến lược thuộc PwC, đã xác định 1000 công ty đại chúng có chi tiêu 

cao nhất cho NC&PT trên toàn thế giới trong năm tài chính vừa qua (tính đến hết ngày 30/6/2015). Để lọt 

vào danh sách, doanh nghiệp phải công khai chi tiêu NC&PT của mình. Những công ty con có hơn 50% 

vốn do một công ty mẹ duy nhất sở hữu trong giai đoạn trên bị loại khỏi danh sách nếu như kết quả tài 

chính của họ đã được tính trong kết quả tài chính của công ty mẹ. Các doanh nghiệp trong danh sách 

Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu 1000 chiếm tổng cộng 40% chi tiêu dành cho NC&PT trên toàn cầu – bao 

gồm chi tiêu của cả doanh nghiệp và chính phủ. 

 

Năm 2013, Strategy& đã điều chỉnh cách lựa chọn dữ liệu để có được một bức tranh chính xác và hoàn 

thiện hơn về chi tiêu cho đổi mới sáng tạo. Trong những năm trước, nghiên cứu không ghi nhận chi phí 

NC&PT được vốn hóa hay khấu hao. Từ năm 2013, khi tính tổng chi phí đầu tư cho NC&PT, chúng tôi 

bắt đầu tính cả khấu hao trong năm tài chính gần nhất của các chi phí NC&PT được vốn hóa cho các 

công ty liên quan, nhưng vẫn tiếp tục loại bỏ các chi phí được vốn hóa nhưng không được khấu hao. 

Chúng tôi đã áp dụng cách tính này cho các dữ liệu của những năm trước. Do đó, những con số được 

nhắc đến trong các nghiên cứu từ năm 2014 trở đi sẽ không nhất thiết trùng với các con số được công 

bố trong các nghiên cứu từ năm 2005 đến 2012. 

 

Đối với từng công ty trong danh sách, chúng tôi đã thu thập từ Bloomberg và Capital IQ những dữ liệu tài 

chính quan trọng nhất cho giai đoạn 2010-2015, bao gồm các dữ liệu về doanh số, lợi nhuận tổng, lợi 

nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận ròng, chi tiêu cho NC&PT từ những năm trước, và giá 

trị vốn hóa thị trường. Tất cả doanh thu và chi phí cho NC&PT bằng ngoại tệ sẽ được chuyển sang USD 

dựa trên tỷ giá hối đoái trung bình tính trên một khoảng thời gian phù hợp. Đối với các dữ liệu về giá cổ 

phiếu, chúng tôi sử dụng tỷ giá hối đoái của ngày cuối cùng trong khoảng thời gian được tính. 

 

Tất cả các doanh nghiệp được phân loại thành 9 lĩnh vực hoạt động (và “lĩnh vực khác”) theo cách định 

nghĩa của Bloomberg, và được chia thành 5 khu vực địa lý, tùy theo vị trí của trụ sở chính của công ty. 

Để đưa ra được những so sánh hợp lý giữa các lĩnh vực, mức chi tiêu cho NC&PT và kết quả tài chính 

của mỗi doanh nghiệp được so sánh với mức trung bình trong lĩnh vực hoạt động của họ. 

 

Để hiểu rõ hơn về sự phân bố toàn cầu của chi phí NC&PT, nguyên nhân của sự phân bố đó, và tác 

động của sự phân bố này đến hoạt động của từng công ty, chúng tôi đã nghiên cứu chi tiêu NC&PT toàn 

cầu của 100 doanh nghiệp đứng đầu về chi tiêu NC&PT trong năm 2015, 50 doanh nghiệp đứng đầu của 

ba lĩnh vực có chi tiêu cao nhất (ô tô, y tế, vi tính & điện tử), và 20 doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực 

công nghiệp chế tạo, và phần mềm & Internet. Tổng số doanh nghiệp mà chúng tôi đã đánh giá về chi 

tiêu NC&PT vượt biên giới là 207, vì có một số doanh nghiệp cùng nằm trong danh sách 100 doanh 

nghiệp đứng đầu và 5 lĩnh vực đứng đầu. 207 doanh nghiệp này có trụ sở tại 23 quốc gia khác nhau và 

triển khai hoạt động NC&PT tại 2.041 địa điểm trên hơn 60 quốc gia. 

 

Đối với những trường hợp không có thông tin về sự phân bố địa lý, chúng tôi đã thu thập dữ liệu về các 

cơ sở NC&PT, bao gồm: địa điểm, các nhóm sản phẩm, năm thành lập, số lượng nhân viên, doanh số 
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tính theo nhóm sản phẩm, và sự phân bố địa lý của doanh số. Những thông tin này được dùng để phân 

chia tổng chi tiêu NC&PT về các quốc gia mà cơ sở NC&PT đang hoạt động. 

 

Cuối cùng, để hiểu các hoạt động NC&PT đang và sẽ được triển khai bởi các doanh nghiệp trên nhiều 

lĩnh vực như thế nào, Strategy& đã thực hiện một cuộc khảo sát trực tuyến riêng biệt với 369 doanh 

nghiệp sáng tạo nhất trên thế giới. Các doanh nghiệp này chi tiêu tổng cộng 106 tỷ USD cho NC&PT, 

tương đương với 16% tổng chi tiêu NC&PT của các doanh nghiệp Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu 1000 tính 

trên tất cả các ngành nghề và khu vực địa lý. 
 
 
Giới thiệu Strategy& 
Strategy& là một đội ngũ toàn cầu gồm những nhà tư vấn chiến lược am hiểu thực tế và có khả 
năng giúp khách hàng giành được ưu thế cạnh tranh. Chúng tôi đồng hành với khách hàng để giải 
quyết những vấn đề khó khăn nhất và nắm bắt được những thời cơ to lớn nhất. Chúng tôi sở hữu 
100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn chiến lược và những năng lực chuyên môn dày dặn của 
mạng lưới PwC mà không đối thủ nào sánh được. Nhắc đến Strategy& là nhắc đến đội ngũ toàn cầu 
gồm các nhà tư vấn chiến lược trong mạng lưới các công ty PwC. Để biết thêm về Strategy&, vui 
lòng xem trang www.strategyand.pwc.com.  
 
Giới thiệu PwC 
Tại PwC, mục đích của chúng tôi là xây dựng niềm tin trong xã hội và giải quyết các vấn đề quan 
trọng. Chúng tôi là một mạng lưới các công ty tại 157 quốc gia với hơn 208.000 nhân viên luôn cam 
kết cung cấp các dịch vụ bảo đảm, tư vấn thuế và tư vấn quản lý và tài chính chất lượng cao. Tìm 
hiểu thêm và cho chúng tôi biết điều gì quan trọng với bạn tại www.pwc.com và www.pwc.com/vn. 
 
Giới thiệu PwC Việt Nam 
PwC Việt Nam thành lập văn phòng tại Hà Nội và Tp. HCM năm 1994. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi 
gồm hơn 750 người Việt Nam và nước ngoài am hiểu sâu sắc môi trường kinh doanh tại Việt Nam và 
hiểu biết sâu rộng các chính sách và thủ tục đầu tư, thuế, pháp luật, kế toán và tư vấn trên cả nước. 
Chúng tôi có một công ty luật 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam được Bộ Tư pháp cấp giấy phép có trụ 
sở chính tại Tp. Hồ Chí Minh và chi nhánh tại Hà Nội. 

Chúng tôi luôn hỗ trợ hết khả năng để giúp khách hàng đạt được mục tiêu của họ. Với đội ngũ chuyên 
gia có năng lực và kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh cần thiết cho khách 
hàng tại mỗi thị trường địa phương trên khắp mạng lưới, chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện cho khách 
hàng ở bất kỳ nơi nào họ hoạt động kinh doanh, trên khắp Châu Á và các khu vực khác trên toàn thế 
giới.  

PwC được hiểu là mạng lưới PwC và/hoặc một trong nhiều công ty thành viên, mỗi công ty thành viên là 
một pháp nhân độc lập. Vui lòng xem trang web www.pwc.com/structure để biết thêm chi tiết. 
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