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Nghiên cứu Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu 1000: Xu hướng chi tiêu cho 
nghiên cứu và phát triển trong doanh nghiệp đang chuyển dịch từ 

sản phẩm hiện vật sang phần mềm và dịch vụ 
 

Những doanh nghiệp dành nhiều ngân sách nghiên cứu & phát triển cho 
sản phẩm phần mềm đã tăng trưởng doanh thu nhanh hơn đáng kể so với 
đối thủ, theo Strategy&, công ty tư vấn chiến lược thuộc mạng lưới PwC 

 

Đến năm 2020, các doanh nghiệp sẽ dành phần lớn chi tiêu nghiên cứu và phát triển (NC&PT) 
cho sản phẩm phần mềm và dịch vụ thay vì sản phẩm hiện vật, theo nghiên cứu Đổi mới Sáng 
tạo Toàn cầu 1000 năm 2016 của Strategy&, công ty tư vấn chiến lược thuộc mạng lưới PwC. 
Yêu cầu duy trì tính cạnh tranh là nguyên nhân chính khiến các doanh nghiệp phân bổ nhiều 
ngân sách NC&PT hơn cho phần mềm và dịch vụ. Chiến lược này hiệu quả vì theo nghiên cứu, 
những doanh nghiệp tăng trưởng về doanh thu nhanh hơn là những doanh nghiệp có tỷ lệ ngân 
sách trung bình dành cho NC&PT phần mềm cao hơn 25% so với đối thủ. 

 
 

 Tổng tỷ lệ chi tiêu NC&PT dành cho phần mềm và dịch 
vụ đã tăng từ trung bình 54% lên 59% trong giai đoạn 
2010-2015 và dự kiến sẽ đạt 63% vào năm 2020.  

 Trong khi đó, tỷ lệ chi tiêu trung bình dành cho sản 
phẩm hiện vật năm 2015 đã giảm xuống mức 41% (từ 
46% năm 2010) và dự kiến sẽ chỉ còn 37% vào năm 
2020 (giảm tổng cộng 19% trong vòng một thập kỷ). 

 Nếu tính riêng phần mềm thì tỷ lệ chi tiêu trung bình sẽ 
tăng tổng cộng 43% trong giai đoạn 2010-2020, và tỷ lệ 
chi tiêu dành cho dịch vụ (39% vào năm 2020) sẽ vượt 
qua sản phẩm hiện vật (37% vào năm 2020). 

 Tổng chi tiêu NC&PT toàn cầu dành cho sản phẩm 
phần mềm đã tăng 65% trong giai đoạn 2010-2015, từ 
86 tỷ USD lên 142 tỷ USD.  
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“Nhiều doanh nghiệp tiên phong về đổi mới sáng tạo trên thế giới đang ở giữa một quá trình 
chuyển đổi về chất, và quá trình này được thúc đẩy chủ yếu bởi kỳ vọng ngày càng cao của 
khách hàng,” ông Barry Jaruzelski, chuyên gia về đổi mới sáng tạo và NC&PT tại Strategy& và 
PwC Mỹ cho biết. “Sự chuyển đổi này cũng được thúc đẩy bởi tốc độ cải tiến tính hữu dụng của 
phần mềm, thể hiện ở việc gia tăng sử dụng các phần mềm nhúng và bộ cảm biến trong nhiều 
sản phẩm; khả năng tạo dựng kết nối giữa sản phẩm, khách hàng và nhà sản xuất một cách an 
toàn và tiết kiệm thông qua mạng lưới vạn vật kết nối (Internet of Things); cũng như việc lưu trữ 
thông tin trên các ứng dụng điện toán đám mây. 
 
Các doanh nghiệp sẽ tuyển dụng ít kỹ sư cơ khí và thêm nhiều kỹ sư phần mềm hơn – 
nhằm tăng cường năng lực 
 
Để dành nguồn lực cho việc phát triển các sản phẩm phần mềm và dịch vụ, sẽ không còn nhiều 
doanh nghiệp tập trung ngân sách NC&PT cho lĩnh vực điện và cơ khí. Đến năm 2020, số 
lượng doanh nghiệp sử dụng nhiều kỹ sư điện hơn cả sẽ giảm 35%, và tỷ lệ các doanh nghiệp 
có nhu cầu hơn cả về kỹ sư dữ liệu sẽ tăng gấp đôi từ 8% lên 16%. 
 
Ông Jaruzelski cho biết: “Nhu cầu gia tăng về phần mềm và dịch vụ, ngay cả trong các ngành 
nghề truyền thống đã tạo nên một sự chuyển dịch trong tuyển dụng, hướng tới những ứng viên 
có khả năng phát triển các phần mềm và thiết lập các nền tảng giúp thu thập và phân tích dữ 
liệu liên quan tới sản phẩm. Sự chuyển dịch này đang thay đổi cách các trường đại học, cao 
đẳng thiết kế môn học, và sẽ có tác động sâu sắc không chỉ đối với ngành giáo dục mà rộng 
hơn là cả tương lai của ngành lao động.” 
 
Xét theo khu vực địa lý, các doanh nghiệp Bắc Mỹ đang dịch chuyển mạnh nhất sang các sản 
phẩm phần mềm – với chi tiêu NC&PT dành cho hạng mục này tăng từ 15% năm 2010 lên 24% 
năm 2020. Trong khi đó, châu Á là khu vực chú trọng vào phát triển sản phẩm hiện vật nhất, với 
44% chi tiêu NC&PT dành cho sản phẩm hiện vật năm 2010 và chỉ giảm nhẹ xuống 40% vào 
năm 2020. Ngành công nghiệp ô tô và công nghiệp chế tạo thì đang tích cực nhất trong việc 
chuyển đổi sang phát triển các phần mềm mới. 
 
Trong số các doanh nghiệp đã mua lại một doanh nghiệp khác trong 5 năm vừa qua, phần lớn 
(71%) tiến hành thương vụ nhằm mở rộng năng lực trong lĩnh vực phần mềm (33%) hoặc dịch 
vụ (38%).  
 
Nghiên cứu thường niên của Strategy& về 1000 doanh nghiệp chi tiêu nhiều nhất cho NC&PT 
cũng nhận định rằng: 
 

 Đến năm 2018, lĩnh vực y tế sẽ vượt qua vi tính & điện tử để trở thành ngành chi 
tiêu nhiều nhất cho NC&PT trên toàn cầu (165 tỷ USD so với 159 tỷ USD); ngành 
phần mềm & Internet (129 tỷ USD) sẽ vượt mặt ngành công nghiệp ô tô (105 tỷ USD); 
và vị trí còn lại trong Top 5 sẽ thuộc về ngành công nghiệp chế tạo.  

 Đây là năm đầu tiên kể từ khi nghiên cứu bắt đầu mà tỷ lệ các doanh nghiệp có trụ 
sở tại Mỹ trong danh sách đã tăng (tăng 9,5% so với năm trước). 
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 Volkswagen, Samsung, Amazon, Alphabet (Google) và Intel là 5 doanh nghiệp chi 
tiêu nhiều nhất cho NC&PT. Trong đó, Amazon và Google đã tăng hạng nhiều nhất 
(Amazon tăng 4 hạng và Google tăng 2 hạng).  

 Theo một khảo sát được thực hiện trong năm 2016 với các chuyên gia đổi mới 
sáng tạo trên toàn cầu, Apple, Alphabet (Google) và 3M là những doanh nghiệp 
sáng tạo nhất trên thế giới.  

 Trong 7 năm vừa qua, Top 10 doanh nghiệp sáng tạo nhất liên tục có kết quả kinh 
doanh tốt hơn Top 10 doanh nghiệp chi tiêu nhiều nhất cho NC&PT. 

 
10 doanh nghiệp sáng tạo nhất và 10 doanh nghiệp chi tiêu nhiều nhất cho NC&PT năm 2016 

 
Xếp 
hạng 

10 doanh 
nghiệp sáng 

tạo nhất *  

Chi tiêu NC&PT  
(tỷ USD, 2016) 

Cường độ 
NC&PT ** 

10 doanh nghiệp 
chi tiêu nhiều 

nhất cho NC&PT 

Chi tiêu NC&PT  
(tỷ USD, 2016) 

Cường độ 
NC&PT ** 

1 Apple 8,1 3,5%
 

Volkswagen 13,2 5,6%
 

2 Alphabet 12,3 16,4%
 

Samsung 
Electronics 

12,7 7,2% 
3 3M 1,8 5,8%

 
Amazon 12,5 11,7%

 
4 Tesla  0,7 17,7%

 
Alphabet  12,3 16,4%

 
5 Amazon 12,5 11,7%

 
Intel  12,1 21,9%

 
6 Samsung 

Electronics  
12,7 7,2%

 
Microsoft 12,0 12,9%

 
7 Facebook 4,8 26,9%

 
Roche  10,0 19,9%

 
8 Microsoft 12,0 12,9%

 
Novartis 9,5 19,2%

 
9 General  

Electric 
4,2 3,7%

 
Johnson & 
Johnson 

9,0 12,9%
 

10 IBM 5,2 6,4%
 

Toyota  8,8 3,7%
 

*10 doanh nghiệp sáng tạo nhất được bình chọn thông qua một khảo sát với các chuyên gia đổi mới sáng tạo 

trên toàn cầu năm 2016  

** Cường độ NC&PT được hiểu là tỷ lệ chi tiêu cho NC&PT tính trên doanh thu 

 
Để tìm hiểu thêm về nghiên cứu Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu 1000, hãy truy cập trang 
www.strategyand.pwc.com/innovation1000. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm các 
kết quả nghiên cứu theo khu vực địa lý và ngành nghề cũng như những tài liệu, hình ảnh và 
video liên quan.  
 
Giới thiệu nghiên cứu Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu 1000 năm 2016 
Cũng giống như 11 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 
30/6/2016). Để lọt vào danh sách, doanh nghiệp phải công khai chi tiêu NC&PT của mình. 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. 
Strategy& cũng đã thực hiện một cuộc khảo sát trực tuyến với 466 doanh nghiệp sáng tạo nhất 
trên thế giới. Các doanh nghiệp này chi tiêu tổng cộng 91 tỷ USD cho NC&PT, tương đương với 
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13,5% tổng chi tiêu NC&PT của các doanh nghiệp trong danh sách Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu 
1000. Để tìm hiểu thêm về phương pháp của nghiên cứu năm nay, vui lòng liên hệ với chúng 
tôi. 
 
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. 
Chúng tôi là thành viên của mạng lưới các công ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 223.000 
nhân viên luôn cam kết cung cấp các dịch vụ kiểm toán và đảm bảo, tư vấn quản lý tài 
chính, và tư vấn thuế và pháp lý chất lượng cao.. Để biết thêm về Strategy&, vui lòng xem 
trang www.strategyand.pwc.com.  
 

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.  
 
©2016 Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam. Bảo lưu mọi quyền. 
 
PwC được hiểu là mạng lưới PwC và/hoặc một trong nhiều công ty thành viên, trong đó mỗi 
công ty thành viên là một pháp nhân độc lập và riêng biệt. Vui lòng truy cập 
www.pwc.com/structure để biết thêm chi tiết. 
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