
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
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دالیل کاهش سودآوری و بازده سرمایه
بنگاههای بزرگ آسیایی

مککینزی در ژانویه  2020گزارشی با عنوان «آینده آسیا» منتشر کرده است .براساس این گزارش ،آسیا در حال حاضر 42
درصد تولید ناخالص داخلی جهان را از آن خود کرده و انتظار میرود تا سال  2040سهم آن به بیش از  50درصد نیز برسد.
بنگاههای اقتصادی آسیایی نقش پررنگی در کسبوکار جهانی دارند؛ به گونهای که  43درصد از  5000شرکت بزرگ جهان (به
لحاظ درآمدی) مربوط به آسیا است .هجوم سرمایه به آسیا طی سالهای اخیر منجر به تولید بیشتر سود اقتصادی نشده و نیمی
از کاهش سود و تبدیل آن به  34میلیارد دالر زیان اقتصادی طی سالهای  2015-17در مقایسه با بازه زمانی  2005-7ناشی
از افزایش توام شدت سرمایه و کاهش حاشیه سود در بنگاههای آسیایی بوده است.

تهیه شده توسط فروغ کریمی امی کریاسر
بهمن 1398
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«قرن آسیا »1فرا رسیده است .امروزه ،منطقه آسیا 42 ،درصد از تولید ناخالص داخلی جهان به لحاظ قدرت برابری خرید
( )PPP2را تشکیل میدهد و انتظار میرود این رقم تا سال  2040به بیش از  50درصد افزایش یابد .سهم این منطقه از
مصرف جهانی از  23درصد در سال  2000به  28درصد در سال  2017رسیده است و پیشبینی میشود تا سال  2040به
حدود  40درصد نیز برسد .بنگاههای آسیایی در حال حاضر  43درصد از  5000شرکت بزرگ جهان (به لحاظ درآمدی) را به
خود اختصاص دادهاند که  19تریلیون دالر از درآمد ساالنه اقتصاد جهان را نیز تشکیل میدهند.
این مقاله اولین نسخه از مجموعه بررسیهایی است که با نگاهی به سودهای حاصلشده و از دسترفته ،از تحوالت بنگاههای
آسیایی رمزگشایی میکند.
طی دهه گذشته ،بنگاههای آسیایی ،توسعه اقتصادی و رفاه را فراهم کردند که تقویت اقتصاد و بهبود استانداردهای زندگی
صدها میلیون نفر را موجب شده است .پیامدهای مثبت همکاریهای اقتصادی بنگاههای آسیایی ،از جمله رشد پایدار
اشتغالزایی ،افزایش درآمدها و ارائه طیف متنوعی از بهرهمندیها برای مصرفکنندگان از جمله عرضه محصوالت رقابتی با
قیمتهای پایینتر مشهود است .پیامدهای مزبور به خصوص در اقتصادهایی که عملکرد بهتری داشتهاند قابل توجهتر بوده؛
زیرا برخی از این کشورها برای مدت  20سال رشد تولید ناخالص داخلی پایدار و قابل توجهی داشتهاند .یکی از دالیل این
اتفاق استفاده بنگاهها از برنامههای حرفهای برای تقویت رشد و وجود بنگاههای بزرگ رقابتی بوده است.
با این حال ،با وارد شدن به دهه جدید ،بررسیهای موسسه مککینزی نشان میدهد که نقش بنگاهها در حال تحول است.
بنگاهها در مقابل مجموعه گستردهای از ذینفعان قرار دارند ولی بر خالف قبل ،مسئولیت خود را جهت پاسخگویی به مطالبات
متنوع سهامداران و ذینفعان ،جدی نمیگیرند .برخی از این ذینفعان بخش عمومی است که درصدد ایجاد زیرساختهای
جدید برای انطباق با نرخ روزافزون شهرنشیتی هستند و برخی دیگر انبوهی از مصرفکنندگانی هستند که اشراف به مسائل
زیستمحیطی و اجتماعی دارند .نقشی که بنگاهها در جامعه ایفا میکنند تا به تقاضاها پاسخ دهند ،در حال بازتعریف است.
 -1آسیا مقصد یک دالر از هر دو دالر سرمایهگذاری جدید جهان طی دهه اخیر بوده است؛  43درصد
از  5000بنگاه پردرآمد جهان در این منطقه مستقر هستند.
آسیا موج عظیمی از سرمایهگذاری را طی  10سال اخیر انجام داده ،بطوریکه طی این بازه ،انباشت سرمایهگذاری در این
منطقه ،حدوداً سه برابر شده است .بیش از  1دالر از هر  2دالر سرمایهگذاری جدید جهان در این بازه زمانی متعلق به بنگاههای
آسیایی و یک دالر از هر  3دالر سرمایهگذاری جهان هم مربوط به بنگاههای چینی بوده است .این سرمایهگذاری به بسیاری
از بنگاههای آسیایی برای افزایش سریع مقیاس تولید آنها ،کمک کرد.

 1منظور از قرن آسیا ( )Asian Centuryنقش پررنگ آسیا است که انتظار میرود با توجه به شکوفایی اقتصادی و رشد جمعیتی آن ،در قرن  21ایفا کند.
2
Purchasing Power Parity
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طی  10سال اخیر ،سهم بنگاههای آسیایی از کل درآمد  5هزار بنگاه پردرآمد جهان به میزان  6واحد درصد افزایش یافته و
به  43درصد رسیده که در عین حال ،این رقم بزرگترین سهم هر منطقه در جهان هم محسوب میشود .در مقایسه با بنگاههای
آسیایی ،سهم بنگاههای برتر اروپایی در فهرست  5هزار بنگاه پردرآمد جهان 25 ،درصد و سهم آمریکای شمالی (کانادا و
ایاالت متحده آمریکا)  24درصد است.
برتری روزافزون بنگاههای آسیایی نه تنها وزنه فعالیت اقتصادی جهان را به سمت این منطقه سوق داده ،بلکه حداقل درآمد
مورد نیاز برای ورود به فهرست  5هزار بنگاه پردرآمد جهان را نیز افزایش داده است .در سال  2019برای ورود به این فهرست،
هر شرکت به حداقل  1.3میلیارد دالر درآمد نیاز داشته که این رقم دو برابر حداقل درآمد مورد نیاز در  10سال پیش است.
جالب توجه است که آسیا تنها منطقه جهان بوده که طی  10سال اخیر ،حضور بنگاههای آن در میان  5هزار بنگاه پردرآمد
جهان افزایش و در مقابل سهم بنگاههای آمریکای شمالی طی این مدت  4واحد درصد و سهم بنگاههای اروپایی 2 ،واحد
درصد کاهش یافته است (نمودار .)1
نمودار 1
آسیا  43درصد از  5هزار بنگاه پردرآمد جهان را به خود اختصاص داده است.
ترکیب  5000بنگاه پردرآمد جهان
07-2005 17-2015
درصد از کل
آسیا

43

37

اروپا

25

27

آمریکای شمالی

24

28

سایر جهان

7

8

منبع :مککینزی

در حال حاضر شاهد انتقال پویایی در فعالیتهای کسب و کار از سمت اقتصادهای پیشرفته به سمت اقتصادهای نوظهور با
رشد سریعتر هستیم .نسبت به  10سال پیش ،از تعداد بنگاههای ژاپنی که توانستند در فهرست  50شرکت نخست جهان قرار
گیرند 300 ،مورد کمتر شده است .سنگاپور و کره جنوبی به ترتیب  40و  160بنگاه را به خود اختصاص دادهاند .با این وجود،
سهم بنگاههای چینی از  5هزار بنگاه پردرآمد جهان ،نسبت به دهه پیش ،دو برابر شده و به بیش از  900بنگاه ،رسیده است.
تعداد بنگاههای هندی در این فهرست نیز دو برابر شده و از  85مورد به  142مورد رسیده که به لحاظ سهم از کل ،هفتمین
کشور جهان است .در فهرست مزبور ،موقعیت بنگاههای منطقه آسیای نوظهور که شامل کشورهای فیلیپین ،تایلند ،مالزی و
3
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ویتنام میشود ،نیز برجستهتر شده است .بنگالدش نیز برای نخستین بار ،یک بنگاه در فهرست  5هزاربنگاه پردرآمد جهان
دارد.
 -2هجوم سرمایه به مناطق جهان ،منجر به کسب سود اقتصادی باالتر نشده است؛ نیمی از کاهش
منفعت اقتصادی جهان از  726میلیارد دالر به ضرر اقتصادی  34میلیارد دالر در بازه زمانی 2015
تا  2017در مقایسه با دوره  2005تا  ،2007ناشی از افت سودآوری بنگاههای آسیایی بوده است.
اگرچه بنگاههای آسیایی ممکن است در جریان هجوم سرمایه به سرعت در حال بزرگتر شدن باشند ،اما این بنگاهها برای به
کارگیری این سرمایه ،به گونهای که به سود اقتصادی منجر شود ،ناتوانند .با اینکه بنگاههای آسیایی در رشد سرمایه ثابت
خوب عمل کردهاند ،اما در تبدیل سرمایه به سود اقتصادی یا به عبارتی کسب بازدهی سرمایه ،عملکرد ضعیفی داشتهاند.
بنگاههای آسیایی حتی نسبت به سایر مناطق هم ،متوسط بازدهی کمتری دارند.
در حقیقت ،از منظر کسب سود اقتصادی ،بنگاههای جهان سالم به نظر نمیرسند .در بازه زمانی  ،2005-07حدود 726
میلیارددالر منفعت اقتصادی توسط  5هزار بنگاه پردرآمد جهان ،تولید شد .ده سال بعد ،این بنگاهها ،به جای سود 34 ،میلیارد
دالر زیان اقتصادی تولید کردند .پرسش اساسی این است که نحوه و منشا تولید این زیان چه بوده است؟ پاسخ در عملکرد
بنگاهها در مناطق آسیا و اروپا ،نهفته است (نمودار .)2
بنگاههای آسیایی طی این مدت ،سود اقتصادی  152میلیارد دالری را به زیان اقتصادی  207میلیارد دالری تبدیل کردند .به
عبارتی دیگر ،بنگاههای آسیایی تقریباً نیمی از کاهش سود اقتصادی بنگاههای بزرگ جهان ،بین سالهای  2005-07و -17
 2015را ایجاد کردند(نمودار  .)2در مقابل ،بنگاههای آمریکای شمالی ،تقریباً توانستند بدون تولید زیان ،سطح سودآوری خود
را حفظ کنند(تغییر سودآوری  276میلیارد دالری دوره  2005-7به  245میلیارد دالر سود در دوره .)2015-17
نمودار 2
طی دهه گذشته ،سوددهی اقتصادی بنگاهها در جهان کاهش یافته که نیمی از این کاهش مربوط به آسیا میشود
سهم از کاهش سود اقتصادی جهان
سود اقتصادی ،میلیارد دالر
سایر جهان
آمریکای شمالی

آسیا
اروپا
4

07-2005 17-2015
تعییر در سود اقتصادی ،میلیارددالر

9
726

-70

-358

-301

-30

47
40

21
()34
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جهان

4

152
()207

()50
سایر

278

276 245

()23
آسیا

اروپا

آمریکای
شمالی
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 -3حدود  90درصد از کاهش قابل توجه بازگشت سرمایه در جهان به دلیل باال بودن شدت سرمایه

3

است که منجر به کاهش کسب سود اقتصادی به ویژه در منطقه آسیا میشود.
جریان سرمایه و کاهش سود اقتصادی در منطقه آسیا و سایر مناطق به همدیگر متصل هستند .سودآوری اقتصادی پایینتر
به معنی بازگشت کمتر سرمایه ثابت (بازدهی سرمایه4پایینتر) در جهان است .عمده این کاهش در بازدهی سرمایه -بیش از
 87درصد آن -میتواند مربوط به افزایش شدت سرمایه و باقی آن ،به دلیل کاهش حاشیهسود5باشد.
در سطح جهانی ،نرخ بازگشت سرمایه بین سالهای  2005-07تا  2015-17حدود  3.2واحد درصد کاهش یافته و از 11
درصد به  7.8درصد رسیده است .طی این بازه زمانی ،سرمایه ثابت تقریباً به میزان دو برابر درآمد ،افزایش یافته که منجر به
باال رفتن نسبت شدت سرمایه (سرمایه ثابت تقسیم بر درآمد) از  0.8به  1.1شده است .با توجه به این موضوع 10 ،سال پیش،
برای تولید  1دالر درآمد به  0.8دالر سرمایه ثابت نیاز بود در حالی که امروزه میانگین سرمایه ثابت الزم برای تولید همان
یک دالر درامد 1.1 ،دالر است .در عین حال ،از سرعت رشد نسبت سوددهی به درآمد هم کاسته و آرامتر شده است که به
معنی کاهش  0.3واحد درصدی حاشیه سود جهانی6از  8.7درصد به  8.4درصد است.
در آسیا ،بازگشت سرمایه ثابت با کاهش  2.7واحد درصدی همراه بوده و از  9.7درصد به  7درصد طی  10سال گذشته رسیده
است .کاهش بازگشت سرمایه ثابت بنگاههای چینی قابل توجهتر و به میزان  4.6واحد درصد بوده؛ بطوریکه از  11.4درصد
به  6.8درصد رسیده است .برای سایر بنگاههای آسیایی ،بازگشت سرمایه ثابت  1.7واحد درصد کاهش یافته و از  9.1درصد
به  7.4درصد رسیده است .افزایش قابل توجه شدت سرمایه در این مدت به دلیل رشد باالتر سرمایه نسبت به رشد درآمد بوده
است .نسبت شدت سرمایه در چین از  1به  1.3و در سایر کشورهای آسیایی از  0.7به  0.9رسیده است.
روند حاشیه سود از تصویر جهانی فاصله گرفته است .چین افت شدید  2.1واحد درصدی در حاشیه سود (از  11.1درصد به 9
درصد) را تجربه کرده و این در حالی است که در سایر کشورهای آسیا ،حاشیه سود بهبود یافته و با افزایش  0.5واحد درصدی
از  8.8درصد در سالهای  2005-07به  9.3درصد در دوره  2015-17رسیده است (جدول .)1
در بررسی اولیه ،افزایش شدت سرمایه به همراه کاهش حاشیه سود ،دالیل اصلی کاهش بازگشت سرمایه و تضعیف سود
اقتصادی در بنگاههای پردرامد آسیایی هستند اما برای درک عوامل ریشهای این اتفاق ،نیاز به بررسی عمیقتری بر چگونگی
به کارگیری سرمایه در بخشها و مناطق مختلف است.

 3شدت سرمایه ) : (Capital Intensificationمیزان سرمایه ثابت یا واقعی موجود در رابطه با سایر عوامل تولید به ویژه نیروی کار است
)4Return on Invested Capital (ROIC
5
Margins
6
global margins
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جدول 1
جهان نسبت به  10سال گذشته سرمایهبر تر ( )Capital Intensiveشده است.
 5000بنگاه نخست جهان،
 07-2005تا 2015-17

17-2015
چین

آسیا به جز چین
سرمایه ثابت
نرخ رشد مرکب ساالنه ()%

6.6

درآمد
*NOPLAT
نرخ رشد مرکب ساالنه ()%
شدت سرمایه
سرمایه تقسیم بر درآمد ،دالر
تغییر در حاشیه سود (واحد درصد)
 NOPLATتقسیم بر درآمد ،دالر

0.9

13.8
1.3

1.0

1.0

8

-3.2

4.8

3.8

4.4
1.1

0.8

0.8

0.5

-2.1

0.5

-0.3

-1.7

-4.6

-2.3

-3.2

تغییر در بازگشت سرمایه (واحد درصد)
 NOPLATتقسیم بر سرمایه ،دالر

جهان

6.1

16.3

4.4
0.7

07-2005
آمریکای شمالی

19.9

-3.6

نرخ رشد مرکب ساالنه ()%

نرخ رشد مرکب ساالنه ()%
از  2005-07تا 2015-17

*سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیاتهای تعدیل شده ()NOPLAT
منبع :مککینزی

 -4کاهش سودآوری اقتصادی جهان تا حدود زیادی تحت تاثیر چرخهای بودن بخشهای انرژی و
مواد ،تامین مالی اروپا و تخصیص سرمایه چین به بخشهای مخرب ارزش7است.
با بررسی عمیقتر دالیل از بین رفتن سود اقتصادی طی دهه اخیر ،مشخص شده که سه عامل تا حد زیادی مسبب این رخداد
بودهاند :الف) چرخشی بودن 8بازگشت سرمایه در بخش انرژی و مواد ،ب) عملکرد ضعیف بخش تامین مالی اروپا و ج)
تخصیص سرمایه چین به بخشهای مخرب ارزش (نمودار .)3
طی تنها فقط  10سال ،بخشهای انرژی و مواد از دارا بودن بزرگترین سهم از سود اقتصادی به منبع قابل توجه زیان اقتصادی
تبدیل شدهاند .عملکرد بخش انرژی و مواد ،مهمترین عامل تاثیرگذار بر عدم کسب سود اقتصادی طی دهه اخیر بوده که
 500میلیارد دالر از این کاهش را به خود اختصاص داده است .در سالهای  ،2005-07این بخش بزرگترین تولیدکننده سود

7

Value-Destroying Sectors
Cyclicality
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اقتصادی برای بنگاهها بود 10 .سال بعد ،با کاهش قیمت نفت و کاالهای اساسی ،میزان قابل توجهی از سود اقتصادی از بین
رفت که باعث ایجاد تخریب و تحول در عملکرد بنگاههای باالدستی نفت و گاز در سراسر جهان نیز شده است.
نمودار 3
بخش انرژی و مواد ،تامین مالی اروپا و تخصیص سرمایه چین بخش عمده کاهش سودآوری اقتصادی جهان را به خود
اختصاص داده است
سود اقتصادی  5000شرکت بزرگ 2005-07 ،تا  ،2015-17میلیارد دالر

726

آسیا

()156

آسیا
جز آسیا
بهغیر

()350

()158

()34
سود اقتصادی
17-2015

41
سایر

()506

()137
چین (به جز انرژی)

اروپا (به جز انرژی)

انرژی و مواد

3

2

1

سود اقتصادی
07-2005

منبع :مککینزی

این داستان تنها مربوط به آسیا نیست .آسیا ،اروپا و آمریکای شمالی هر کدام حدود یک سوم کل سود اقتصادی از دست رفته
در بخش انرژی و مواد را تشکیل میدهند .یک توضیح برای این امر ،چرخشی بودن این بازارها است که به طور طبیعی اتفاق
میافتد .اگر به جای نگاه به متوسط سه ساله ،یک بازه طوالنیتر از  2005تا  2017را در نظر بگیریم ،متوسط سود اقتصادی
ساالنه  12میلیارد دالر بوده که در مقابل متوسط زیان اقتصادی ساالنه  280میلیارد دالر در بازه زمانی  2015تا  2017قرار
دارد (نمودار .)4
با این وجود ،یک چرخه تاریخی بسیار مهم نیز وجود دارد که در وهله اول توسط افزایش بیسابقه ظرفیت چین برای تقویت
توسعه این اقتصاد ،هدایت شده است .طی سالهای اوج اقتصاد چین ( 2006تا  ،)2012متوسط هزینه سرمایه (سهم از تولید
ناخالص داخلی) آن در بخش انرژی و مواد بیش از  5برابر سالهای  2000تا  2005بوده است؛ این سرمایهگذاری بین سالهای
 2012و  2015دو برابر شده است .متوسط قیمت نفت بین سالهای  2011تا  2014معادل  110دالر بر هر بشکه بود ،اما در
پایان چرخه سال  ،2015به نصف کاهش یافت .این امر رشد درآمد و سود اقتصادی برای فعاالن حوزه انرژی را بسیار دشوار
ساخته است .سرمایهگذاری باال همراه با درآمد کمتر ،منجر به شدت باالی سرمایه شده است.
7
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نمودار 4
افزایش شدت سرمایه در بخش انرژی و مواد ،عامل مهم از دست رفتن سود اقتصادی اخیر است
سود اقتصادی  5000شرکت نخست ،میلیون دالر
چارچوب زمانی تحلیل

54

12
-174

-342

-323

-129

175

244

117

-43

192

223

194

-35

شدت سرمایه ،سرمایه تقسیم بر درآمد ،دالر

1.1

1.3

2017

2016

1.2

0.9

0.9

0.8

0.8

0.8

0.9

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

0.6

0.7

0.7

0.6

2008

2007

2006

2005

منبع :مککینزی

بخش تامین مالی اروپا اغلب تخریب ارزش اقتصادی منطقه را به عهده دارد.

بیش از یک دهه پس از بحران سال  ،2008بسیاری از بانکهای اروپایی برای اصالح ترازنامهها و سالمت منابع مالی ،دست
به اقدامات اصالحی زدند .اما ،خدمات مالی در منطقه ،همچنان مخرب ارزش اقتصادی است؛ به طوری که سودآوری اقتصاد
را  83درصد کاهش داده است .در مقابل ،فعاالن خدمات مالی چین ،در حال ایجاد سود اقتصادی هستند .متوسط بازگشت
دارایی بانکهای تجاری اروپا تنها  4.9درصد طی  5سال گذشته بوده که در مقایسه با رقم  7.9درصد بازدهی سرمایه
بانکهای ایاالت متحده آمریکا ،کمتر است .در سال  ،2009انگلیس و اروپای غربی با هم میزبان هشت بانک از  30بانک
نخست جهان به لحاظ ارزش بازار بودند که  10سال بعد ،تنها سه بانک اروپایی در میان  30بانک برتر ،باقی ماندند.
چین سرمایه قابل توجهی به بخشهای تخریبکننده ارزش اختصاص داده است.

در سراسر جهان ،تخصیص سرمایه به سمت بخشهایی صورت گرفته که بازدهی کمتری داشتهاند .این پدیده به ویژه در
چین بیشتر مشاهده شده است .طی  10سال گذشته ،تقریباً  10هزار میلیارد دالر در چین سرمایهگذاری شده و  80درصد از
آن به بخش هایی اختصاص یافته که درآمدشان کمتر از هزینه سرمایه آن بوده است .بخشهای خدمات داخلی (خدمات آب
و برق ،ارتباطات از راه دور ،حمل و نقل و امالک و مستغالت و ساخت و ساز) بیشترین سهم را از سرمایهگذاری در چین (45
8
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درصد) داشتهاند؛ پس از آن بخشهای تولید کاالهای سرمایهای (ماشینآالت ،خودرو ،شیمیایی و قطعات ساخته شده) و انرژی
و مواد ،به ترتیب سهمهای  19درصد و  16درصد از کل سرمایهگذاری در چین را به خود اختصاص دادهاند .سایر کشورهای
آسیایی به استثنای چین ،عملکرد نسبتاً بهتری در این زمینه داشته و حدود  68درصد سرمایه جدید را به بخشهای با درآمد
کمتر از هزینه سرمایه ،اختصاص دادهاند که نسبت به رقم مشابه در چین ،تقریباً  12واحد درصد کمتر است.
با تجزیه منابع ضررهای اقتصادی در چین ،مشخص میشود که  57درصد ارزش سرمایه در بخشهای خدمات داخلی41 ،
درصد در بخش انرژی و مواد و  29درصد در بخش کاالهای سرمایهای ،از دست رفته است (نمودار  .)5اگرچه درآمد بنگاههای
فعال در بخشهای خدمات داخلی بین سالهای  2014و  2017تقریباً ثابت مانده ،اما میزان سرمایهگذاری آن حدود 1.7
هزار میلیارد دالر افزایش یافته است (نرخ رشد ساالنه  9.1درصد از سال  2013تا .)2017
پرسش این است که چرا؟ البته پاسخ این سوال تا حدودی در ساختار و بنیانهای توسعه اقتصادی کشورها نهفته است .نکته
نگرانکننده این است که بخش قابل توجهی از سرمایه برای پروژههای بسیار بزرگی که حتی هنوز هزینه سرمایه آن هم
بازگشتی نداشته ،سرمایهگذاری شده است.
نمودار 5
ضرر اقتصادی چین ناشی از خدمات داخلی و بخش های کاالهای سرمایه ای و همچنین انرژی بوده است
سود اقتصادی  5000شرکت برتر در سالهای  2005-07تا 2015-17

45
-135
-97
-189

17

سود اقتصادی فناوری اطالعات و
 17-2015مدیریت پروژه حرفهای

-68

47
0
خدمات مالی

کاال و خدمات

کاالهای سرمایهای

انرژی و مواد

مصرفی

خدمات داخلی

سود اقتصادی
07-2005

سرمایه ،نرخ رشد

درآمد ،نرخ رشد

مرکب ساالنه

مرکب ساالنه

20%

17%

منبع :مککینزی

 -5با این وجود ،نشانههایی از بنگاههای برتر سودآور را میتوان در بخشهای مختلف آسیا پیدا کرد.
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برخی بنگاهها و بخشهای آسیایی عملکرد فوقالعاده خوبی دارند .مجموعه ای از ارزشهای مهم در کشورهای عمده و
بخشهای مختلف قابل مشاهده است (جدول  .)2به عنوان مثال:
 بخش تولید کاالهای سرمایهای ژاپن با عملکردی قابل مقایسه با شرکایش در ایاالت متحده آمریکا و اروپا ،بیشترینارزش را در آسیا ایجاد میکند.
 خدمات مالی در چین و استرالیا ،بسیار سودآور هستند. بخشهای فناوری محور ،بخصوص  ،ITارزش زیادی در چین ،ژاپن و کره جنوبی ایجاد میکنند و به عنوان منبعایجاد ارزش در چین هم در حال پیشرفت هستند.
 بخش تولید انرژی و مواد در منطقه جنوب شرق آسیا به رغم عملکرد ضعیف کلی این بخش در سطح جهان ،ارزشقابل توجهی ایجاد میکند.
کشورها در بخشهای مختلف از مزیتهای رقابتی برخوردار هستند .به عنوان مثال ،این مزیتها در ژاپن و کره جنوبی به
تولید فناوریهای سطح باال منتهی میشود ،چین میزبان بنگاههای جدید اینترنتی پویاست و هند عمده سود اقتصادیاش را
از بنگاههای خدمات فناوری اطالعات بدست میآورد .اندازه اکوسیستم بنگاهها نیز متنوع است .به عنوان مثال ،در بخش
انرژی در منطقه جنوب غرب آسیا ،سود اقتصادی با تنها تعداد معدودی از بنگاههای یکپارچه عمودی9تولید میشوند.
اما موارد فوق ،تنها عامل تعیینکننده بنگاههای برتر نیست .هر بخش دارای ویژگیهای مختلف صنعتی و معیارهای خاص
برای ارزیابی عملکرد است .عوامل ساختاری از جمله مقررات و نیروهای درونی محرک رقابت در کشورها و بخشهای خاص
نیز میتوانند شرایط مطلوبی را برای بنگاهها ایجاد کنند.
مککینزی در نظر دارد در مقاالت بعدی خود نگاهی هم به بنگاههای با عملکرد بهتر که سود اقتصادی عظیمی در میان
بخشهای مختلف کشورهای آسیایی ایجاد میکنند ،داشته باشد .در میان  200تولیدکننده سود اقتصادی آسیا 60 ،درصد آنها
چهرههای جدید بوده و برخی از آنها نیز پیشتر در میان فهرست  5000بنگاه برتر قرار داشتند.

Vertically Integrated Companies
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جدول 2
فعالیتهای برتر در آسیا
عملکرد براساس متوسط سود اقتصادی ایجاد شده طی  ،2015-17میلیارد دالر

ایجاد ارزش اقتصادی
میلیارد دالر

آمریکای شمالی
اروپا
سایر جهان
آسیا
چین
ژاپن
کره جنوبی
استرالیا و نیوزلند
سنگاپور
هند
جنوب شرق آسیا
کل

کل

فناوری محور

خدمات مالی

245
-23
-51
-205
-189
-11
-1
9
-6
-36
6
-34

220
49
1
64
24
12
19
1
2
6
0.4
334

3
-59
4
43
62
-17
-1
10
1
-15
3
-9

220
-170
مصرفکننده کاالهای سرمایهای خدمات داخلی انرژی و مواد

78
45
-0.2
5
2
3
-0.3
1
-1
-0.1
1
128

32
31
-8
-44
-64
23
-1
0.1
-1
-0.4
-2
11

-6
-33
-14
-161
-125
-5
-13
3
-7
-12
-1
-214

-82
-56
-34
-112
-88
-6
-4
-5
-14
-5
-284
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 -6آسیا میتواند  440میلیارد دالر سود اقتصادی اضافی را از طریق بکارگیری دو اهرم اصلی آزاد کند:
پایاندادن به فعالیت بنگاههای مشکلدار و جذب پتانسیل نهفته در بنگاهها برای ایجاد سود بیشتر.
در سطح بنگاهی ،منطقه آسیا به محیطی بسیار رقابتی برای فعالیتهای کسبوکار تبدیل شده که ممکن است به نوعی دلیل
11

حاشیههای سود پایین را نیز توضیح دهد .استراتژی «چوب هاکی» 10فرآیند کسب سود اقتصادی را در قالب «منحنی نیرو»
توضیح میدهد .مطالعه مشابه دیگری توسط مککینزی در زمینه بررسی سودآوری  1435بنگاه در بازه زمانی دهساله انجام
شده که طی آن مراحل فعالیت بنگاهها در قالب منحنی نیرو به  5بخش در محور افقی تقسیم شده که میزان سودآوری آنها
در محور عمودی نشان داده شده است .در این منحنی هر نقطه ،معرف یک بنگاه است .در مطالعه مزبور ،مشخص شد که
اکثر بنگاهها در مرحله سه پنجک میانی از سودآوری کم یا صفر قرار داشته و فقط  8درصد از بنگاهها قادر شده بودند تا با
جهش ،از مراحل میانی گذشته و به فاز بنگاههای برتر گروه یک ارتقاء یابند (شکل  .)1در میانه منحنی یا همان مسیر یکنواخت
فوقاالشاره ،بسیاری از بنگاهها قرار میگیرند که ایجاد یا تخریب ارزش اقتصادی نمیکنند.

10
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در گزارش اخیر مککینزی تمامی  5000شرکت برتر جهان مورد بررسی قرار گرفته و برحسب سودآوری و به تفکیک کشور
و منطقه در منحنی نیرو ،جای داده شدهاند.
شکل  -1منحنی نیرو
وسط

باال

انتها

متوسط سودآوری ساالنه

میزان قابل توجهی از ارزش به
پنجک باال تعلق دارد.

اکثریت در این منطقه هیچ سود
اقتصادی تولید نمیکنند.

برای منطقه آسیا هم ،دو گروه از بنگاهها مورد بررسی قرار گرفتهاند :گروه اول شامل « 200بنگاه فوقالعاده» که باالترین
میزان سود اقتصادی را در منطقه داشتند و یک چهارم سود اقتصادی ایجاد شده توسط  5000شرکت برتر را به خود اختصاص
میدهند و گروه دوم شامل « 200بنگاه تخریبگر» با پایینترین سود اقتصادی که یک سوم تخریب ارزش جهان را دارا
هستند .برای رفع این مسئله ،میباید بیشتر بنگاهها در گروه « 200تخریبگر» در مسیر «منحنی نیرو» باال روند و بنگاههای
« 200فوقالعاده» باید در مکان خود بمانند.
پایان دادن به وضعیت بنگاههای مشکلدار و آشکارسازی پتانسیل نهفته بنگاههای برتر ،هر دو چالشبرانگیز هستند .طی دهه
گذشته ،تنها  54درصد بنگاههای آسیایی توانستند خود را از وضعیت پنجک پایین (گروه پنجم) خارج کنند که در مقایسه با
رقم مشابه  61درصد بنگاههای آمریکای شمالی ،کم است .همچنین تنها  49درصد از بنگاههای آسیایی هم قادر بودند تا
جایگاه خود را در پنجک باال(گروه یک) حفظ کنند؛ این در حالی است که برای شرکای آمریکای شمالی آنها این سهم 61
درصد است .در مورد بنگاههای چینی این امر حتی دشوارتر بوده و تنها  44درصد این بنگاهها در پنجک باال باقی ماندند و
تنها  37درصد پنجک پایین را ترک کردند.
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اگر آسیا بخواهد در توزیع منحنی نیرو وضعیتی مشابه با آمریکای شمالی داشته باشد ،میباید این توان را دارا شود که سود
اقتصادی اضافی  440میلیارد دالری ایجاد کند .برای بدست آوردن این میزان سود 187 ،شرکت آسیایی باید از پایین تا
پنجکهای میانه حرکت کنند تا از این طریق 180 ،میلیون دالر سود اقتصادی ایجاد شود؛ در عین حال ،نیاز است تا 225
بنگاه آسیایی از موقعیت پنجکهای میانه به سمت باال حرکت کنند تا از این طریق  260میلیارد دالر سود اقتصادی ایجاد
شود .به طور خالصه ،اگر فعالیت حدود  200شرکت آسیایی خاتمه یابد ،و سایر  250شرکت در پنجکهای میانه سود اقتصادی
بیشتری را آزاد کنند ،آسیا نه تنها منطقهای با بیشترین میزان حضور در  5000شرکت برتر میشود ،بلکه بزرگترین تولیدکننده
سود اقتصادی در این گروه نیز خواهد شد.
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