بخش کسب و کار  ۳۷۵میلیارد دالر در
سال  ۲۰۱۶/۱۳۹۵برای تحقیق و توسعه در
ایاالت متحده هزینه کرد
از سال  ۲۰۱۵هزینهء تحقیق و توسعه  ۵/۳درصد افزایش یافت

این مقاله ترجمهای است از
"Business spent 375$ billion on R&D performance in US in 2016", 12 Oct 2018.
ٔ
ترجمه محمدرضا بهاری
تاریخ انتشار۱۳۹۷/8/۱ :

درباره مقاالت وبگاه ٔمو ٔ
ٔ
سسه کارآفرینان و نوابغ سعیدی
نوآوری و کارآفرینی و حمایت از نخبگان و صاحبان فکرهای بکر در تحقق بخشیدن به
ایدههای ارزشمند آنان -که مأموریت اصلی «مؤسسه» است -خواه ناخواه به عرصههایی
مدیریت کسب و کار وصل میشود .مطالعه برای رسیدن به این اهداف مستلزم
مثل
ِ
آشنایی هر چه بیشتر با مفاهیم مرتبطی مثل رقابت ،کارآیی ،راهبرد ،مسئولیت ،مخاطره،
و بهرهوری است.
به همین منظور است که ما مقاالتی اعم از تحلیلی یا کاربردی ،از منابع معتبر ،در این وبگاه
ٔ
چکیده تجارب صاحبنظران و دستاندرکاران این امور را در اختیار مخاطبان
میآوریم تا
عالقهمند قرار بگیرد.
در آینده منتظر دریافت مقاالت مناسب -تألیف یا ترجمه -از مخاطبانمان خواهیم بود.
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در سال  ۲۰۱۶/۱۳۹۵کسب و کارها مبلغ  ۳۷۵میلیارد دالر برای اجرای تحقیق و توسعه ( )R&Dدر امریکا خرج کردهاند ،که
افزایشی معادل  ۵/۳درصد نسبت به سال  ۲۰۱۵است .سرمایهگذاری از منابع خود شرکتها در سال برابر با  ۳۱۸میلیارد دالر
بوده ،یعنی  ۷درصد نسبت به سال  ۲۰۱۵افزایش داشته است .سرمایهگذاری از منابع دیگر  ۵۷میلیارد دالر در سال  ۲۰۱۶و ۵۹
میلیارد دالر در سال  ۲۰۱۵بوده است.
از  ۳۷۵میلیارد دالری که شرکتها در سال  ۲۰۱۶خرج کردهاند ۲۵ ،میلیارد ( ۷درصد) صرف پژوهش بنیادی ۶۱ ،میلیارد (۱۶
درصد) صرف پژوهش کاربردی و  ۲۸۹میلیارد ( ۷۷درصد) صرف توسعه شده است .در سال  ۲۰۱۵هم توزیع مشابهی در کار
بوده است.
منبع اصلی سرمایهگذاری خارجی برای  R&Dدر تمام صنایع دولت فدرال بود ،که  ۲۴میلیارد از  ۵۷میلیارد سرمایهگذاری
خارجی را فراهم کرد .در مرتبه بعدی شرکتهای خارجی ( ۱۸میلیارد) و دیگر شرکتهای امریکا ( ۱۴میلیارد) بودند.
بیشتر سرمایهگذاری فدرال را وزارت دفاع تأمین کرد ( ۱۶میلیارد) .از کل سرمایهگذاری فدرال ۹۲ ،درصد به محصوالت و
قطعات صنعت هوافضا ( ۱۳میلیارد) ،خدمات حرفهای علمی و فناوری ( ۵میلیارد) ،و محصوالت الکترونیک و رایانه (۴
میلیارد) اختصاص داشت.
کسب و کارهایی که  R&Dرا اجرا یا بودجهاش را تأمین کردند  ۱۹/۳میلیون نفر را در امریکا در سال  ۲۰۱۶در استخدام داشتند.
ً
تقریبا  ۱/۵میلیون نفرشان ( ۸درصد) کارکنان  R&Dبودند .شرکتهایی با  ۲۵۰تا  ۲۴،۹۹۹نفر نیروی کار داخلی مجری ۵۳
ٔ
بودجه  R&Dکار
درصد از کل  R&Dکسب و کار در امریکا بودند .این شرکتها  ۴۶درصد از افرادی را که برای اجرا یا تأمین
میکردند در استخدام داشتند و  ۵۴درصد کارکنان  R&Dدر امریکا را در استخدام داشتند.
بزرگترین شرکتها (با  ۲۵۰۰۰کارمند یا بیشتر)  ۳۶درصد از کل R&Dی کسب و کارهای امریکا را انجام دادند .اینها ۴۶
درصد از کارکنان شرکتهای مجری یا سرمایهگذار  R&Dرا در استخدام داشتند که  ۲۶درصدشان در امریکا بودند.
ُ
شرکتهای خرد ،کوچک ،و متوسط (با  ۵تا  ۲۴۹کارمند داخلی) مجری  ۱۱درصد از کل R&Dی کسب و کار در سال ۲۰۱۶
بودند .این شرکتها  ۹درصد از کارکنان شرکتهای مجری یا سرمایهگذار و  ۲۰درصد از  ۱/۵میلیون کارکنانی را که درR&Dی
کسب و کار در امریکا مشغول بودند در استخدام داشتند.
شرکتهای امریکایی که مجری یا سرمایهگذار  R&Dبودند گزارش کردند که فروش خالصشان در سال  ۲۰۱۶برابر با ۹
تریلیون دالر بوده است.
ً
R&Dهای کسب و کاری در تعداد نسبتا کوچکی از ایالتها متمرکزند .در سال  ،۲۰۱۶کسب و کارهای کالیفرنیا مسئول ۳۳
ٔ
بودجه  R&Dواشنگتن و ماساچوست ،هر یک با  ۶درصد
درصد از مخارج  R&Dبودند .ایالتهای بعدی به ترتیب افزایش
مخارج  R&Dو میشیگان و تگزاس ،هر یک با  ۵درصد بودند.
ً
«مرکز ملی آمار علوم و مهندسی»  )NCSES(1و «بنیاد ملی علوم» ( )NSFو مرکز آمار امریکا مشترکا طرح «ارزیابیR&Dی کسب
و کار و نوآوری»  )BRDIS(2را ایجاد و از آن حمایت کردهاند.
ٔ
چرخه ارزیابی در شکل فعلیاش خواهد بود NCSES .و دفتر آمار امریکا ٔ
ٔ
ٔ
مجموعه
تهیه
چرخه  BRDISدر سال  ۲۰۱۶آخرین
ٔ
ساالنه کسب و کار»
جامعتری از دادههای فعالیتهای نوآوری کسب و کار را به عهده گرفتهاند و میخواهند آن را در «ارزیابی

ٔ
توسعه کسب و
که مورد حمایتشان است بگنجانند BRDIS .برای سال  ۲۰۱۷و بعد از آن ،در حکم «ارزیابی جدید تحقیق و
کاری» خواهد بود.
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