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رخدادهای بی سابقه نیاز به اندازه گیری های بی سابقه دارد .بهره بردارهای نفت و گاز متأثر از پاندمی کرونا و همچنین سقوط
قیمت نفت از تعادل خارج شده اند .به عالوه تعطیلی ها در سراسر جهان و بسته شدن مرزها مانع از توانایی شرکت های سرویس
دهی و تجهیزات نفتی برای ارائه ی خدمات به موقع با بودجه ی متناسب می شوند.
بسیاری از "شرکت های سرویس دهی و تجهیزات نفتی"

()8

در شرایطی وارد این شرایط بحرانی شده اند که آنها را از همیشه

ضعیف تر کرده است .علیرغم اینكه ،بهره بردارهای نفت و گاز مانند سال  2114میالدی خواهان کاهش قیمت و کاهش مخارج
سرمایه ای و عملیاتی از طرف تأمین کنندگان نیز بودند .چنین معیارهای سنتی می توانند باعث ورشكستگی شرکت های تأمین
کننده شوند و خسارات زیادی به توانایی های صنعت وارد می کند و به توانایی های بهره بردارهای نفت و گاز برای نگهداری و حفظ
تولید آسیب جدی وارد می کند.
بهره بردارها باید رویكردی دوگانه اتخاذ کنند .در کوتاه مدت ،آنها نیاز دارند قدم هایی در جهت محافظت از شرکت های سرویس
دهی و تجهیزات نفتی انجام دهند و صنعت زنجیره ی تأمین را برای ادامه ی عملكرد ،فعال کند .با فرض اینكه قیمت نفت به ازای
هر بشكه زیر  41دالر آمریكا باشد و ادامه ی پاندمی کرونا باعث بروز برخی اختالالت برای تولید و لجستیك شود ،پیش بینی ما
این است نزدیك نیمی از شرکت های سرویس دهی و تجهیزات نفتی و بیش از  01درصد از شرکت های تأمین کننده ی سرویس
های لرزه نگاری و بیش از  71درصد شرکت های سرویس سرچاهی می توانند ظرف شش ماه ورشكسته شوند اگر بهره بردارها
برخی معیارهای حمایت کننده را پیاده سازی نكنند.
همزمان ،بهره بردارهای نفت و گاز باید این موقعیت بحرانی را به عنوان یك فرصت برای تبدیل روابط تجاریِ میان مدت و به کار
بردن آموخته ها از صنایع دیگر در آماده سازی برای دوره ی قریب الوقوعی که "قیمت نفت تا حد زیادی کاهش یافته و برای مدت
طوالنی در این محدوده قیمتِ پایین می ماند"()0مدنظر قرار دهند .با پاسخگویی به این واقعیت جدید و مشارکت انتخابی با تأمین
کننده های آنها ،شرکت ها می توانند انعطاف پذیری بیشتری داشته و از یافته های قابل مالحظه ی آنها استفاده نمایند.
تأمین کننده ها هرگز اینچنین آسیب پذیر نبوده اند
شرکت های سرویس دهی و تجهیزات نفتی با محیط تجاری روبرو هستند که از تمام رکودهای اقتصادی پیشین خشن تر می
باشد .در نتیجه ،از قبل چندین تأمین کننده ی پیشرو برای محافظت از ورشكستگی ثبت شده اند .برای درك بهتر مشكالتی که
شرکت های سرویس دهی و تجهیزات نفتی با آنها مواجه هستند ،ما از مدیران ارشد در  125رده ی اول سازمان های تأمین کننده
نظرسنجی کردیم و با مدیران عامل بیش از  31شرکت مصاحبه کردیم و آنالیزهای اقتصادی بیش از  211تأمین کننده را جمع
آوری کردیم و هزینه هایی که نوسط بهره بردارها در تمام حوزه های اصلی وجود داشت را آنالیز کردیم.
1-Alex Dolya 2-Kiril Bliznakov 3-Marco Tonegutti 4-Eric Oudenot 5-Harish Hemmige 6-Joel Kwong
7-Li Yan 8-OFSE (OilField Services and Equipment) 9-lower-for-longer

یافته های کلیدی ما به صورت زیر می باشند:
• شرکت های سرویس دهی و تجهیزات نفتی در سال  2110به طور قابل مالحظه ای قدرت نفوذ بیشتری نسبت به سال 2114
داشته اند و عالقه مندی بیشتری برای تزریق پول به آن بوده .همزمان ،آنها از فاز اجرایی فاصله گرفته و بیشتر به سمت بخش
تأمین سوق پیدا کردند.
• آنالیزهای ما در حوزه های عملیاتی گوناگون نشان می دهد ضرورت دارد که بهره بردار ها باید هزینه های واحد را  21تا 51
درصد کاهش دهند.
•  81درصد از تأمین کننده های شرکت های سرویس دهی و تجهیزات نفتی در موقعیت بحرانی کنونی از بهره بردارها
درخواست هایی مبنی بر کاهش 21تا  25درصدی قیمت ها را دارند.
• تأمین کننده های رده اول انتظار دارند چنانچه قیمت نفت در یك چهارم آخر سال 2121میالدی بین  31تا  41دالر آمریكا
باشد ،حدود چهل درصد از تأمین کننده های جزء در معرض خطر ورشكستگی قرار بگیرند.
یافته های ما نشان می دهد بهره بردار ها در شناسایی سطح چالش ها و سختی های مسائل مالی در بحث زنجیره ی تأمینشان
معموالً با اشتباه و شكست مواجه می شوند .بسیاری از آنها همچنان از برخی معیارهای سنتی و قدیمی برای کاهش هزینه ها
استفاده می کنند که در موقعیت های بحرانی پیشین و نه فعلی مثمرثمر بوده اند .اما در این دوره این معیارها نه تنها برای کاهش
چشمگیر هزینه ها ناکافی بوده و نمی توانند وقفه ای در روند صعودی قیمت ها ایجاد کنند ،بلكه همچنین ادامه ی حضور
تأمین کننده ها را هم به مخاطره می اندازد (شكل  1را ببینید) .در نتیجه ،بهره بردار ها برای حفظ نیازمندیهایشان باید بیشتر به
افكار و ایده های خالقانه روی آورده و عمل نمایند.
جلوتر از بازی:
معموالً مشكالت و نگرانی های تأمین کننده ها موضوع مهمی نیست .بهره بردار ها معموالً در طول فرآیند تشخیص صالحیت برای
تأمین کننده های جدید و همینطور قبل از اعطای قراردادهای بزرگ ،جزئیات مسائل مالی شرکت های سرویس دهی و تجهیزات
نفتی را بررسی می کنند .و تا االن ،بهره بردار ها ساالنه فقط با موارد کمی از مفاد فورس ماژور و ورشكستگی های تأمین کننده ها
در نقاطی در دنیا مواجه شده اند .اگرچه در این برهه ی بحرانی فعلی ،که در آن شوك قیمت نفت با شرایط لجستیكی که تحت
تأثیر پاندمی کرونا می باشد و قطع تولید صنعت ،نگرانی ها و مشكالت زیادی که تأمین کننده ها با آنها دست و پنجه نرم می کنند
واقعی است و بهره بردار های بزرگ می توانند ماهانه با ده ها اتفاق فورس ماژور و ورشكستگی مواجه شوند.
در نتیجه ،ضروریست که بهره بردار ها نگاهی آینده نگر و عمیق تر برای درك اوضاع مالی مناسب تأمین کننده ها به منظور پیش
بینی و واکنش سریع به مشكالت احتمالی داشته باشند.
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شكل  :1رؤیت نتایج خرید و مدیریت زنجیره ی تأمین فعلی بهره بردارها بیانگر تشابه آن با وضعیت مشابه سال 2114می باشد،
ریسك بقای تأمین کننده های شرکت های سرویس دهی و تجهیزات نفتی

منبع  :نظرسنجی خرید و مدیریت زنجیره ی تأمین شرکت های سرویس دهی و تجهیزات نفتی گروه مشاوره ی بوستون،
اردیبهشت)n = 125( 1311؛ تحلیل های گروه مشاوره ی بوستون
استفاده از معیارهای مالی و تجزیه و تحلیل ها که می توانند کمك شایانی به ساختن تصویری از آینده باشند این امكان را به
بهره بردار ها می دهد که رویكرد متمایزی با منابع تأمین برای استفاده از معیارهای مشارکتی بیشتر و گسترده تری داشته باشند و
در نتیجه بتوانند زمان بیشتری بخرند .معمو ًال بیشترِ بهره بردار ها ،ریسكِ تأمین کننده را با توجه به تنوع معیارهای مالی که
حداقل سه ماه از تاریخشان گذشته باشد بررسی می کنند .اینها شامل نقدینگی ،بدهی به حقوق صاحبان سهام ،نسبت های پوشش
بهره ،رتبه بندی اعتباری ،و امتیازات ورشكستگی آلتمن  1می باشد .در حالیكه این معیارها قبل تر برای این شرایط پاندمیك کافی
بودند  ،ولی آنها دیگر در این شرایط بحرانی دوگانه ی فعلی مؤثر نیستند .در گروه مشاوره ی بوستون 2ما برای مشاهده ی سالمت
افراد در شرکت های سرویس دهی و تجهیزات نفتی یك مدل ساختیم که با این اطالعات شروع شد ،اما بعدها فراتر می رود ،و به
ما این امكان را می دهد که مشكالت آینده را پیش بینی کنیم.

2-BCG

1-Altmen

مدل ریسكی تأمین کننده چگونه کار می کند
بعد از ارزیابی تاریخچه ی داده های مالی ،قدم بعدی این است که با توجه به پویایی صنعت ،درك بهتری از چشم انداز مالی تأمین
کننده ها پیدا کنیم .بطور مثال با بررسی چگونگی تأثیر تغییرات قیمت نفت بر تقاضاها برای انواع سرویس های تأمین کننده در
گذشته ،ما می توانیم آسیب هایی که می تواند به درآمد تأمین کننده های حقیقی در این شرایط بحرانی فعلی وارد می شود را
تحلیل و بررسی ک نیم .استفاده از اعالمیه های بهره بردار ها ،ما می توانیم ضررهای مالی احتمالی برای طبقات مختلف شرکت های
سرویس دهی و تجهیزات نفتی را در جایگاه های مختلف ارزیابی کنیم .با بررسی و تمرکز بیشتر بر بازار و تأمین کننده ها در
سطوح مختلف ،می توان پارامترهای مختلفی را که در شرکت ها منجر به کاهش درآمد می شوند تعیین نمود و از این حاشیه های
ضرر جلوگیری کرد .ما می توانیم به وسیله ی تحلیل شاخص های هدایت کننده ی دیگر در مورد پروژه های اقتصادی در
جایگاههای متفاوت ،نقاط حیاتی صنعت را شناسایی کنیم.

مرحله نهایی شامل مدل سازی توا نایی شرکت های سرویس دهی و تجهیزات نفتی برای مواجهه با تغییرات شرایط می باشد .بدین
منظور ،ما نگاهی به معبارهایی که در ادامه می آید می اندازیم:
• میزان نقدینگی مالی یك شرکت ،که نشان می دهد آیا یك شرکت ذخایر مالی سالمی دارد.
• نسبت هزینه های متغیر به ثابت ،که نشاندهنده ی میزان انعطاف پذیری مبانی هزینه های یك شرکت می باشد.

• نسبت بدهی های یك شرکت ،که نشان می دهد آیا کسب و کار آن شرکت از تأمین گردش مالی کافی برای اینكه از عهده ی
بدهی هایش بر بیاید دارا هست یا خیر.
با داشتن این ساختار ،بهره بردارها می توانند خی لی مؤثرتر مشكالت احتمالی زنجیره ی تأمین را برطرف کنند .ما بیش از 31
شاخص اندازه گیری را شناسایی کرده ایم که می تواند به بهره بردارها کمك کند تا بتوانند تآمین کننده های شرکت های سرویس
دهی و تجهیزات نفتی را حمایت کنند ،ولی کمتر از  21درصد آنها مستقر شده اند .بهره بردارها باید به این شاخص ها توجه داشته
باشند ،به خصوص با توجه به اینكه شرکت های سرویس دهی و تجهیزات نفتی مانند سرویس های سرچاهی و سرویس های
دریایی ،نگهداری ،و حمل و نقل و تأمین کننده های لجستیكی ب یشتر از همه می توانند آسیب پذیر باشند و در عین حال برای
ادامه ی تولید ضروری هستند.
بطور مثال ،عالوه بر چنین رویه های استانداردی مانند گسترش خطوط اعتباری و تهیه ی ضمانت ها که کمك می کنند
تولیدکننده ها به سرمایه های خارجی دسترسی پیدا کنند ،بهره بردار ها باید نقطه اشتراك ظرفیت حمل و نقل با تأمین کننده ها
را در نظر گرفته و به ترخیص تجهیزات و قطعات یدکی از خارج کمك کرده ،و به منظور کمك به تأمین کننده ها پیش پرداخت
تهیه کنند تا بتوانند سرمایه شان را به عنوان مواد مصرفی وارد چرخه کنند( .شكل  2را ببینید).
اما وقتی بخاطر بحران های مالی اقدامات کاهشی را برای کمك به تأمین کننده ها در نظر می گیریم ،بهره بردارها از این توازن
محتاطانه ضربه می خورند .برای بعضی طبقه بندی ها شامل مهندسی ،تدارکات و نصب و راه اندازی ،که برای حمایت از
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سرمایه گذاری در تكنولوژی و مهارت ها به حجم باالی سفارش وابسته است ،الزم است آنها تا حدی از تثبیت برای توانمندسازی
بازیگران برای ساختن مقیاسی کافی و بهبود بهره برداری برای بقاء بیشتر در یك محیط رقابتی نیاز خواهند داشت.
نقاط حیاتی شرکت های سرویس دهی و تجهیزات نفتی برای بحران های مالی
با استفاده از مجموعه ی وسیعی از معیارها ،ما مناطق و مقوله هایی را که به احتمال زیاد در معرض موقعیت های بحرانی فعلی
می باشد شناسایی کردیم:
• توسعه ی چاه ها در آسیا ،کشورهای مشترك المنافع ایاالت مستقل و آمریكای التین ،در هزینه های سرمایه ای بیشترین آسیب
پذیری را دارد.
• همچنین نصب و راه اندازی تجهیزات سرچاهی و زیرساخت ها در هلند ،حوزه ی غربی تگزاس و در سواحل شرقی آمریكا نیز
برای کاهش هزینه های سرمایه ای بسیار آسیب پذیر می باشد.
• اگر بر پایۀ منطقه ای بخواهیم به قضیه نگاه کنیم ،آفریقا و آمریكای شمالی با بیشترین ریسك های بحران مالی تأمین کننده ها و
اختالل در زنجیره ی تأمین مواجه می باشند.
• شرکت های ارائه دهنده خدمات لرزه نگاری و سرویس های سرچاهی در بیشترین ریسك بحران های مالی هستند ،و این ریسك
با ادامه ی رکود افزایش می یابد( .شكل زیر را ببینید).

منبع :مرکز نظارت سالمت مالی شرکت های سرویس دهی و تجهیزات نفتی گروه مشاوره ی بوستون ،تحلیل های گروه مشاوره ی
بوستون ،کَپیتال آی کیو
توجه :فرض کنید قیمت نفت در رِنجِ بین 31تا 41دالر بر هر بشكه می باشد.

با اِعمال طیف گسترده ای از اقدامات در کلیه ی مقوالت مرتبط با شرکت های سرویس دهی و تجهیزات نفتی ،بهره بردارها این
توانایی را کسب کردند که زنجیره ی تأمینشان را ت ثبیت کنند ،و مشكالت مالی مبرم را در بین تأمین کنندگان حقیقی برطرف
نمایند ،و بتوانند برای اقدامات بیشتر زمان بیشتری را برای خودشان مهیا کنند .با این اوصاف ،نیاز است که آنها دوراندیشی
بیشتری برای پرورش نوآوری ،هزینه های ساختاری کمتر و ایجاد یك مزیت رقابتی در میان مدت و طوالنی مدت داشته باشند.
تحقیقات و مصاحبه های ما پیشنهاد می کند که توسعه ی شِراکت های استراتژیك با یك گروه منتخب از تأمین کننده ها می
تواند یك راه مهم برای رسیدن به این هدف ها باشد.
شراکت های استراتژیك ،ضرورتی جدید هستند:
"رحم اِمانوئل" 1یكی از اعضای کنگره ی آمریكا و شهردار سابق شیكاگو جمله ی معروفی گفته است« :هرگز اجازه ندهید یك
بحران خوب از بین برود .این یك فرصت است برای انجام کارهایی که زمانی شما فكر می کردید غیرممكن است ».در بحران های

فعلی ،نیاز است بهره بردارها و شرکت های سرویس دهی و تجهیزات نفتی فراتر فكر کنند و نوع جدیدی از روابط را پایه ریزی
کنند که با گذشت زمان بتواند بازیگران این عرصه را قادر سازد تا فضایی با کمینۀ قیمت را که در آن حاشیه ها به حداقل رسیده
است را مهیا سازند.

1-Rahm Emanuel
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به طور کلی ساختن روابط عمیق با تأمین کننده ها و ارزشمندسازی می تواند ویژگی کلیدی چشم اندازهای در حال ظهور باشد .ما
پیش بینی می کنیم که چنین شراکت های استراتژیكی بین تأمین کننده ها می تواند در عملیات باالدستی بهره بردارها ،ارزشی
بین  31تا  51درصد بیشتر را به ارمغان بیاورد ،بسیار باالتر از  5تا  11درصد پس اندازی که بهره بردارها انتظار دارند از طریق
اقدامات سنتی به دست آورند .مصاحبه هایی که ما انجام داده ایم نشان می دهد که در حال حاضر تأمین کنندگان پیشرو برای
شرکت های سرویس دهی و تجهیزات نفتی ،درباره ی مشارکت های استراتژیك بحث هایی با بهره بردارها دارند .ایده ی مشارکت
استراتژیك ایده ی جدیدی نیست .به عنوان مثال ،صنایع خودروسازی  ،هوافضا ،و صنایع دفاعی را در نظر بگیرید .خودروسازان در
سراسر جهان با تمرکز بر ارزش و نه فقط هزینه ها  ،کیفیت را بهبود بخشیده ،هزینه ها را کاهش داده ،زمان ورود به بازار را تسریع
کرده و با هماهنگی نزدیك تولید با تأمین کنندگان خود و انجام تحقیق و توسعه ی مشارکت ،به پیشرفت های تكنولوژیكی دست
یافته اند .برای مثال با برنامه ریزی طی چندین دهه ،سازندگان جدید وسایل الكتریكی ،با انجام اقداماتی مانند ساده سازی و
استانداردسازی فرآیندهای تولید ،مشارکت های استراتژیك تأمین کنندگان را بهبود بخشیده اند .مزایای استفاده از مشارکت های
است راتژیك برای تولید ارزش از طریق عملیات استاندارد و مدلسازی بیشتر در صنعت نفت و گاز به طور گسترده شناخته شده
است .با این حال آنها هنوز در این عرصه چندان شناخته شده نیستند .سه دلیل اصلی برای این اصل وجود دارد:
● بهره بردارها در گذشته ای که داشته اند همواره از حاشیه ی سودهای بزرگی که داشته اند خرسند بوده اند و همواره بر تولید و
تقویت درآمد تمرکز داشته اند ،بر خالف شرکت های سرویس دهی و تجهیزات نفتی که تمرکز بیشتر بر روی هزینه و به حداکثر
رساندن حاشیه ها دارند ،و بدین ترتیب باعث بوجود آمدن عدم تطابق بین انگیزه ها و اهداف می شوند.
● دستورالعمل تدارکات ملی ،شیوه های استاندارد محبوبی دارند (مانند روش تدارکات "سه پیشنهاد و خرید") و بیش از
رویكردهای نوآورانه تر مورد نیاز مشارکت های استراتژیك می باشد.
● صنعت نفت و گاز در فرهنگ و روش های کار ریشه دوانده است (جایی که بهره بردارها به طور موثر شرایط را به شرکت های
سرویس دهی و تجهیزات نفتی دیكته می کنند) ،تفاوت در دی اِن اِی فرهنگی بین بهره بردارها و شرکت های سرویس دهی و
تجهیزات نفتی ،مانع از همكاری تامین کنندگان با بهره بردارها برای ایجاد نوآوری و ارزش سازی می شود.
ما معتقدیم شرکت های نفت و گاز باید درس های حیاتی درباره ی مشارکت های تأمین کنندگان از صنایع دیگر یاد بگیرد و آنها
را به مشارکت های خودش تعمیم دهد .شرایط بحرانی فعلی فرصت خوبی برای بهره بردارها و شرکت های سرویس دهی و
تجهیزات نفتی در جهت اقدامات خالقانه برای دگرگون کردن روابطشان می باشد .مشارکت استراتژیك نفت و گاز می تواند از طرق
مختلف ارزش سازی کند .عالوه بر این ،ما معتقدیم که در بسیاری از بازارهای تنظیم شده ی وابسته به نفت ،که در آن کاهش قابل
ی دولت مورد نیاز است ،برای قانونگذار ضروریست تدارکات
توجهی در هزینه های صنعت برای رویارویی با اهداف سر به سر مال ِ
خود و الزامات رقابت را بازبینی کنند و رویكردی با تشویق دیگران به ارزش افزوده بیشتر و پس انداز به نفع مشارکت داشته
باشند.
برای رسیدن به موفقیت و به حداکثر رساندن مزایای ارائه شده توسط مشارکت های استراتژیك تامین کننده ها ،بهره بردارها باید
اقدامات زیر را در اولویت قرار دهند:

● سالمت مالی واقعی زنجیره ی تامین خود را با یك نگاه آینده نگر و عمیق از شرکت های تامین کننده ی فردی درك و ارزیابی
کنید.
● دو یا سه تامین کننده را در سرتاسر طبقه بندی های کلیدی شناسایی کنید ،که کمك آنها بتواند موقعیتی را خلق کند که
درهای زیادی از ارزش های بالقوه و مشارکت های راهبردی تامین کنندگان آزمایشی با آنها برای ما گشوده شود.
● اطمینان حاصل کنید که بهترین حمایت مالی را دارید ،و سپس به آرامی با تمرکز بر مؤلفه های مشارکت در سطح مبتدی
شروع کنید ،مانند قراردادهای بلندمدت مبتنی بر عملكرد ،برای کمك به ایجاد اعتماد بین بهره بردارها و تامین کنندگان
● آماده شوك فرهنگی اجتناب ناپذیر ناشی از تفاوت در دی اِن اِی بین بهره بردارها و شرکت های سرویس دهی و تجهیزات نفتی
در حالی که به یاد داریم آن مشارکت های استراتژیك یك راه کلیدی برای ایجاد ارزش بالقوه قابل توجه است
● پیشروی بیشتر به همراه مشارکت در طول زمان با معرفی ویژگی های پیچیده تری از ابعاد مشارکت ،مانند توسعه طراحی ها و
برنامه ریزی عملیاتی و همچنین نوآوری مشترك.
با نگاهی به رئیس جمهور سابق آمریكا و ژنرال ارتش دوایت دی .آیزنهاور ،می توان گفت که تدارکات و زنجیره تأمین نقشی
راهبردی و تعیین کننده حتی در تعیین پیروزی یا شكست در نبردها و جنگ ها داشته است .امروز این پیام به ویژه می تواند با
صنعت نفت و گاز مرتبط باشد .امروزه عملكرد تدارکات توسط بهره بردارها بحران را افزایش داده است ،و آن را از یك نقش
حمایتی به یك منبع مزیت رقابتی تبدیل کرده است و به افسران ارشد تدارکات یك صندلی در موقعیت های اجرایی داده شده
است .این رهبران در حال حاضر نیازمند حفظ تعادل سالمت زنجیره تامین با یك دستور کار ارزشمندسازی و تبدیل استراتژیك
مشارکت به واقعیت هستند.
درباره ی نویسندگان:
آلكس دلیا ،مدیر عامل و شریك در دفتر سنگاپور گروه مشاوره بوستون است .او کار این شرکت در تأمین و زنجیره ی تأمین نفت و
گاز را رهبری می کند .می توانید از طریق این ایمیل با او تماس بگیریدdolya.alex@bcg.com :
کریل بلیزناکوف ،مدیر عامل و شریك ارشد در دفتر این شرکت در لندن است .او به شكلی چشمگیر در حوزه ی خدمات میدان
نفتی فعالیت دارد .می توانید با ایمیل  bliznakov.kiril@bcg.comبا او تماس بگیرید.
مارکو تونگوتی ،مدیر عامل و شریك ارشد در دفتر گروه مشاوره ی بوستون در میالن است .او به شكلی چشمگیر در حوزه ی
خدمات میدان نفتی فعالیت دارد .می توانید از طریق ایمیل  tonegutti.marco@bcg.comبا او تماس بگیرید.
اریك اودنوت ،مدیر عامل و شریك دفتر این شرکت در پاریس است .او فعالیت های شرکت را در مسائل باالدستی رهبری می کند.
میتوانید از طریق ایمیل به آدرس  oudenot.eric@bcg.comبا او تماس بگیرید.
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هریش همیج ،مدیر عامل و شریك در دفتر گروه مشاوره ی بوستون در شیكاگو است .شما می توانید با ایمیل به آدرس
 hemmige.harish@bcg.comبا او تماس بگیرید
جوئل کوانگ ،یكی از مدیران دفتر این شرکت در کواالالمپور است .می توانید از طریق ایمیل زیر با او تماس بگیرید
kwong.joel@bcg.com
لی یان ،رهبر پروژه در دفتر گروه مشاوره ی بوستون در سنگاپور است .میتوانید از طریق ایمیل  yan.li@bcg.comبا او تماس
بگیرید.
گروه مشاوره بوستون با رهبران تجارت و جامعه شریك می شود تا مهمترین چالش های آنها را برطرف کند و برای آنها فرصت
خلق کند .گروه مشاوره ی بوستون از زمانی که در سال  1163تاسیس شد پیشگام در استراتژی کسب و کار در آن زمان بود.
امروزه ،ما به مشتریان کمك می کنیم تا بتوانند متحول شوند و الهام بخش آنها در ایجاد تغییرات می شویم و سازمان ها را قادر
می سازیم رشد مثبت کنند ،به آنها کمك می کنیم تا در فضای رقابت باقی بمانند .برای موفقیت ،سازمان ها باید قابلیت های
دیجیتال و انسانی را با هم ترکیب کنند .تیمهای متنوع و جهانی ما نگاهی عمیق و تخصصی به صنعت و طیف وسیعی از دیدگاه ها
برای ایجاد تغییر دارند .گروه مشاوره ی بوستون راه حل هایی را از طریق مشاوره مدیریت پیشرو همراه با فناوری و طراحی،
شرکتی و دیجیتال سرمایه گذاری ارائه می دهد .هدف تجاری ما در یك مدل منحصر به فرد مشترك در سراسر شرکت این است
که در تمام سطوح سازمان مشتری نتایجی را ایجاد کنیم تا به مشتریان ما اجازه دهد پیشرفت نمایند .برای پیدا کردن جدیدترین
محتواهای گروه مشاوره ی بوستون و ث بت نام برای دریافت پیام های الكترونیكی در مورد این موضوع یا موارد دیگر ،لطفاً از
وبسایت  bcg.comبازدید کنید

