شاخص ارزشآفرینی ( )Value Creation Indexو شرکتهای نفت ملی()NOC

صنعــت باالدســتی نفــت جریانــی عمــده از
دادههــای روزمــره و عملکــردی خــود را
دریافــت میکنــد کــه شــاخصهای کلیــدی
نحــوه عملکــرد آنهــا( )KPIاز داخــل همیــن
دادههــا بهعنــوان داشــبوردی جهــت تعییــن
وضعیــت در اتــاق فرمــان و تصمیمگیریهــا،
راســتا و فاصلــه تــا حصــول اهــداف را
مشــخص مینمایــد.
اســاس مدیریــت عملکــرد بــر ســنجشگری و
سیســتم گزارشدهــی اســتوار اســت.
مجریــان ایــن صنعــت بــا ســه ســوال اساســی
در ایــن مقولــه روبــهرو هســتند:
 چطور میتوان عملکرد را سنجید؟ چــه تصمیماتــی مــارا مســتقیم بــه موفقیــتمیرســاند؟
 چگونــه ســنجشگرها میتواننــد مــا را دراصــاح تصمیماتمــان کمــک کنن ـد؟
براســتی فرایندهــا و روشهــای تصمیمگیــری
بــر اســاس ایــن  KPIچگونــه ارزیابــی یــک
ســازمان را رقــم میزننــد و اینکــه چگونــه از
اطالعــات ســنجش شــده میتــوان بــه اهــداف
رســید و ایجــاد ارزش ( )Valueکــرد.
برخــی از ایــن شــاخصهها مثــل  HSEدر
صنعــت باالدســتی قابــل  Benchmarkو
مقایســه بــا ســایر ســازمانها در ســطح
جهانیانــد ولــی بســیاری بســته بــه شــرایط
متفــاوت آن ســازمان و شــرایط خــاص
منطقــهای بهصــورت مقایســهای نمیتواننــد
مطــرح شــوند تــا بتــوان آن شــركتها را بــا
یــک  Gap Analysisبــا اســتاندارد جهانــی
کالیبــره نمــود .همچنيــن ممكــن اســت آن
شــاخصها منحصــر بــه خــود آن ســازمان
باشــند؛ مثــل شــرایط ویــژه زمینشناســی و
مخــازن هیدروکربنــی.
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شــاخصهای کلیــدی عملکــرد یــا  KPIبایــد
یــک نمــای تعادلــی در یــک فراینــد تجــاری
یــا  Businessرا ارائــه دهنــد بهطوریکــه
بیشــترین محورهــای مهــم و مشــخصکننده
عملکــرد و ســامتی آن فراینــد را پوشــش
دهنــد.

شــاید مهمتریــن آنهــا را بتــوان در صنعــت
باالدســتی نفــت كشــورمان در محورهــای زيــر
دســتهبندی نمــود:
 استراتژیک و مشتریمدار ریسک و HSE مالی عملیاتی نیروی انسانی و راهبری( شكل)1-موکــدا ً بایــد ایــن  KPIبــا رفتــار ســازمانی
ارتبــاط مســتقیم پیــدا کنــد و بــا انگیزههــا
و مــدل عملیاتــی ،ســازمان را در شــکلی
صحیــح بهطــور مســتمر هدایــت نمایــد.
پــس  KPIیــک منبــع اطالعاتــی اســت

بــرای بازنگریهــای دورهای و اصولــی

 1دستهبندي شاخصهاي كليدي عملكرد

در هدایــت و طراحــی درســت عملکردهــا
و در نتیجــه ،رســیدن بــه اهــداف تجــاری
ســازمان؛ در یــک جملــه " :اطالعــات درســت
و ســپس تصمیــم درســت".

بــرای تنظیــم دورهای ایــن سیســتم مدیریــت
عملکــرد یــک چکلیســت کنترلــی و
مهــم همــواره بایــد پایــش گــردد کــه شــامل
تهیــه شــاخصها /تبییــن اهــداف /تنظیــم
فرایندهــا و نقشهــا و مســئولیتها /سیســتم و
تجهیــزات و در نهایــت ،پایــش رفتارهاســت.
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امــا موضــوع بحــث مــا ایــن اســت کــه چگونــه
بــا تنظیــم و پایــش ایــن شــاخصها بــه یــک
شــاخص ارزش آفریــن( )VCIبرســیم تــا
بتــوان شــرکتهای نفــت ملــی( )NOCرا بــر
ایــن اســاس مقایســه کــرد.
در یــک مدل مفهومــی از ایجاد ارزش توســط
شــرکتهای نفــت ملــی و فاکتورهــای موثــر
در آن میتــوان دو گــروه از متغیرهــا را در

وهلــه اول طبقهبنــدی کــرد:
الــف) متغیرهــای توصیفکننــده شــرایط
و بســتر اولیــه حاکــم بــر شــرکت نفــت
ملــی()NOC؛ مثــل وضعیــت اقتصــادی،
سیاســی و ایدئولوژیــک ،التزامــات بینالمللــی
و منابــع و مواهــب طبیعــی.
ب) متغیرهای توصیفکننده سـاختار سازمانی
و نیـروی انسـانی شـرکت نفـت ملـی()NOC؛

 2اجزاي شاخصهاي كمي ارزشآفريني
* ایــن شــاخص نماینــده عایدیهــای قبــل از مالیــات و هزینههــای غیرتجــاری یــا غیرمرتبــط
بــا اصــل صنعــت اس ـت.

*EBRTN= Earning before Tax & Non-commercial Expenditures

 3مقايسه شاخص كمي ارزشآفريني در شركتهاي نفت ملي

مثـل نحـوه چیدمـان سـازمان و شـرکتهای
وابسـته دولتـی و اسـتراتژیهای مدیریـت
وکنتـرل آنهـا و فرایندهـای تصمیمگیـری و
نیـروی انسـانی مدیریتـی.
در واقــع پیشرانهــای ایــن مــدل مفهومــی در
نــگاه اول ایــن دو محــور هســتند.
بهطــور خالصــه صرفنظــر از اینکــه
ارزشآفرینــی کوتاهمــدت در نظــر گرفتــه
شــود یــا بلندمــدت ،میتــوان شــرکتهای
نفــت ملــی را بــا یــک شــاخص کمــی ارزش
آفرینــی()VCIدر ســه محــور عملکــردی زيــر
ســنجید:
 عملیاتی مالی مأموریت ملیمتغیرهایــی کــه میتواننــد نماینــده و مبیــن
ایــن محورهــا باشــند ( )Proxy variableو
از روی آنهــا بــه  VCIیــک شــرکت نفتــی
رســید البتــه زیادنــد و اهــم آنهــا در شــكل2-
خالصــه شــده اســت.
 VCIبــر اســاس مجمــوع جبــری تمــام
متغیرهــای بــاال و زیرمتغیرهــای وابســته بــه
آنهــا بهصــورت میانگیــن ســالیانه محاســبه
میشــو د :

بدیهــی اســت نرمــال کــردن متغیرهایــی کــه بــا
واحدهــای متفــاوت هســتند و لحــاظ گســتره
حداکثــری و حداقلــی برخــی متغیرهــای
وابســته در ایــن فرمــول بــهکار گرفتــه شــده
اســت.
در یـــک مطالعـــه مـــوردی کـــه بیـــن برخـــی
NOCهـــا توســـط بانـــک جهانـــی انجـــام
شـــده میتـــوان ایـــن شـــاخص را بـــرای
ســـنجش ارزشآفرینـــی آنهـــا مشـــاهده
کرد(شـــكل.)3-
بـــرای شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران میتـــوان
ایـــن شـــاخص را در صـــورت داشـــتن
اطالعـــات پایـــه محاســـبه نمـــود.
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