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 هاي منتخب فوالد تحت رویکرد تحلیل  برآورد کارایی فنی شرکت
  CCRها و مدل  پوششی داده

 
 امیرحسین ابراهیمی، 1ابوالفضل جنتی مشکانی

 المللی فوالد تکنیکسی بینو مشاور شرکت مهند ضو هیئت علمی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانیع
 
 

 چکیده

 ي گذشته، پیشرفت تکنولوژیکی ي اقتصادي کشورهاي جهان در چند دهه مهمترین عامل رشد و توسعه
در بین صنایع مختلف،  هاي مختلف بویژه بخش صنعت بوده است. وري در عرصه و ارتقاء کارایی و بهره

ي اقتصادي ایفا  راهبردي و پیشرو در کشور بوده که نقش مهمی را در توسعهصنعت فوالد یکی از صنایع 
کند. جهت بررسی جایگاه صنعت فوالد ایران در مقایسه با صنایع مشابه خارجی، پژوهش حاضر به  می

منتخبی از واحدهاي تولیدي صنعت فوالد در دو گروه تولیدکنندگان بندي و رتبهبررسی کارایی فنی 
ها، در شرایط بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و طویل با کمک روش تحلیل پوششی داده محصوالت تخت

هاي فوالد خوزستان و فوالدمبارکه به ترتیب شرکت. براساس نتایج تحقیق، پرداخته است CCR)مدل (
آهن اصفهان رتبه نهم کنندگان محصوالت تخت و شرکت ذوبهاي سوم و چهارم تولید رتبه

به طور کلی صنعت فوالد ایران  هاي مورد بررسی دارند. محصوالت طولی را از بین شرکتتولیدکنندگان 
ي مناسب و  هاي موجود، استفاده محصوالت تخت از ظرفیت در تولید محصوالت طویل نسبت به تولید

 گیرد.  بهینه صورت نمی
 

 تخت و طولی.، محصوالت CCRها، مدل  تحلیل پوششی داده، فوالد وري بهره :کلمات کلیدي
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 مقدمه

 به دستیابی براي صنعتی فعالیت یک قدرت به توان می آن طریق از که مهمی معیارهاي از یکی

 آن تولید عوامل وري بهره مقدار برد، پی سطح خارجی در حتی و داخلی سطح در نسبی هاي مزیت

 تولیدکننده رقابت قدرت افزایش و تولید هاي هزینه کاهش موجب تولید عوامل وري بهره رشد است

 بر عالوه که دهند می قرار خود گذاري سرمایه اولویت در را صنایعی داران سرمایه و گردد می بازار در

 .]1 [باشند نیز برخوردار باالتري وري بهره از توجه، قابل افزوده ارزش
 امکانات موجود گیري مطلوب و بهینه از منابع و به میزان بهره یافتگی هرکشوري توسعهمعیار همچنین 

 وري در استراتژي بهره ر جایگاه ویژه. این موضوع بیانگ]2 [دارد آندر جهت نیل به اهداف اقتصادي 

کنون به طور عام پذیرفته شده وري در افزایش رفاه ملی ا اهمیت بهره ست.ا توسعه اقتصادي کشورها
 ارتقاي طریق . از]1[ تولید عوامل از یک هر از مؤثر استفاده درجه از است عبارت وري بهره. است

 مختلف صنایع در را آنها کارایی توان می تولید برد عوامل ،»آن ارتقاي و وري بهره « وري بهره سطح

 .بهبود بخشید را صنعتی محصوالت تولید رشد و تولیدي هاي فعالیت میزان طریق این از و داد افزایش
 سطوح کاهش و گردد می ها قیمت سطوح کاهش سبب صنعت یک در تولید عوامل وري بهره رشد

 و بازار در خدمات و کاالها تولید متوسط هزینه به کاهش منجر تولید عوامل جمله از ها قیمت مختلف
 در بین. ]3[ شد خواهد صنعت آن تولیدي واحدهاي در نهایی محصوالت سودآوري میزان افزایش

 و در کشور است که نقش مهمی را درو پیشرصنعت فوالد یکی از صنایع راهبردي صنایع مختلف، 

 ر به بررسی کارایی فنی منتخبی ازرو پژوهش حاضکند از این ي اقتصادي و عمران ملی ایفا می توسعه

 والت تخت و تولیدکنندگان محصوالتواحدهاي تولیدي صنعت فوالد در دو گروه تولیدکنندگان محص

 پردازد. طویل می

 
 روش تحقیق

 که ردیگ یگوناگونی مورد استفاده قرار م يها کل عوامل تولید، روش يور گیري بهره براي اندازه
ها به هدف، نوع استفاده و همچنین سطح دسترسی به اطالعات مورد نیاز جهت محاسبه،  انتخاب آن

شامل  کل عوامل تولید، يور گیري بهره اندازه يها بندي کلی، روشدارد. در یک تقسیم بستگی
هاي پارامتریک از سوي  هاي کارایی در روش تخمین .باشد یم کو پارامتریک پارامترینا يها روش

خطاي تصریح توسط متغیرهاي توضیحی مورد تهدید هستند، اما به هر حال در روش پارامتریک امکان 
. مزیت روش ]4و 3[ودن مقادیر برآوردي وجود دارد معنی بداري یا بیاستنباط آماري در مورد معنی

هاي تصادفی در نظر گرفته  ارامتریک عدم نیاز به مشخص شدن فرم تابع است. اما در این روش، تکانهناپ
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در این پژوهش از روش ناپارامتریک . ]5[شود  شود و تمامی انحرافات از مرز کارا، ناکارایی تلقی می نمی
 وري واحدهاي فعال فوالد استفاده شده است. گیري بهره براي اندازه

ریزي ریاضی به  و با کمک تکنیک برنامه بدون استفاده صریح از تابع تولید کپارامترینادر روش 
 ي. روش حسابدارندینما یتولید م عوامل کل يور برآورد شاخص بهره ها و ي کارایی نسبی بنگاه محاسبه

عالوه  .باشند یعوامل تولید م کل يور برآورد بهرهک پارامترینا يها رشد و شاخص عددي از جمله روش
شایان ذکر . توان به عنوان مهمترین روش ناپارامتري معرفی نمود ها را می بر این روش تحلیل پوششی داده

را  يور بهره آمارهاي است در اکثر واحدهاي تولیدکننده آماري در کشورهاي مختلف که به طور منظم
 .]6و 3[ شود ی، از روش مزبور استفاده مکنند یتهیه م

ریزي خطی، مرز تولید یا هزینه (مرز کارایی)  ها با استفاد از تکنیک برنامه وششی دادهدر روش تحلیل پ
شود. در روش  گیري می هاي مورد بررسی، اندازه محاسبه و بر مبناي آن عدم کارایی هریک از بنگاه

و ها  ثیر سایر شوكأي انحرافات، مربوط به عدم کارایی بوده و ت مذکور فرض بر این است که کلیه
ها در این روش،  مهمترین مدل. شود اختالالت تصادفی بیرونی بر روي تولید یا هزینه نادیده گرفته می

تحت عنوان مدل  ]8[ چارنز و کوپر ،و مدل بنکرCCR  تحت عنوان مدل ]7[ مدل چارنز و کوپر و رودز
BCC .ي کارایی هر یک از واحدها (براي مثال  به منظور محاسبه نام داردDMUk ( باید میزان کارایی

. ]9و 10[ نسبی موزون هریک از واحدها را با توجه به کارایی نسبی موزون واحدهاي دیگر حداکثر نمود

𝑣𝑖متغیرهاي تصمیم در این مدل  ها و  هاي اختصاص یافته به مقادیر ستاده هستند که به ترتیب وزن 𝜇𝑟 و 
 نهاده  mمطالعه  ي تحت گیرندهواحد تصمیم n هر یک از  .گردند ها بوده و با حل مدل محاسبه می نهاده

𝑌𝑟𝑗  (𝑟  که  شود ستاده بکار گرفته میs تولید براي را = 1, 2, … 𝑠) و  𝑋𝑖𝑗  (𝑖 = 1, 2, …𝑚)  به ترتیب
 گیري هستند.  ي واحد تصمیم نهاده و ستاده

𝜇𝑟 (𝑟  اگر = 1 2 … 𝑠) و   𝑣𝑖  (𝑖 = 1 2 …𝑛) ي  را به ترتیب وزن نهادهi ي  ام وستادهr ام در نظر 
 شود. به صورت زیر مطرح می CCR، مدل گرفته شده است

)1( 𝑀𝑎𝑥𝜇,𝑣:   𝑧𝑘 = �𝜇𝑟𝑦𝑟𝑘 =  𝜇1𝑦1𝑘 + 𝜇2𝑦2𝑘 + ⋯+ 𝜇𝑠𝑦𝑠𝑘

𝑠

𝑟=1

    

  (𝑘 = 1,2, … ,𝑛) 

)2( 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜:      �𝑣𝑖𝑥𝑖𝑘

𝑚

𝑖=1

=   𝑣1𝑥1𝑘  + 𝑣2𝑥2𝑘 + ⋯+ 𝑣𝑚𝑥𝑚𝑘 = 1 

)3( ∑ 𝜇𝑟𝑦𝑟𝐽𝑠
𝑟=1 − ∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝐽𝑚

𝑖=1 ≤ 0      (𝑗 = 1,2, … ,𝑛)        
 𝑣𝑖 , 𝜇𝑟 ≥ 0           (𝑖 = 1, … ,𝑚    𝑟 = 1, … , 𝑠) 
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 CCRگیري حل شود. بنابر تعریف کارایی بار و هر بار براي یکی از واحدهاي تصمیمn این مدل باید 

∗𝑧𝑘ام کاراست اگر k بنگاه  = وجود داشته باشد به طوري  (∗𝑣  و∗𝜇)و حداقل یک مقدار بهینه   1
∗𝑣که   > ∗𝜇و   0 >  .]11[ این صورت بنگاه مذکور ناکاراست باشد. در غیر  0

وري  بایست بهره وري براي واحدهاي فعال در کشور میهاي بهره براي محاسبه شاخصبه طور کلی 
ولوژي تولید سنجیده شود بر این تولید و همچنین تکنهاي همسان از نطر نوع  ها با شرکت این شرکت
هاي تولیدکننده در جهان سنجیده و  وري واحدهاي فعال در کشور در مقایسه با سایر شرکت اساس بهره

ورد گردیده است و دهاي تخت و طولی به صورت مجزا برآوري در واحآورده شده است. بنابراین بهره
وري سایر  وري هستند مورد سنجش قرار گرفته و بهره باالترین بهرهوري در واحدهایی که داراي  بهره

 شود. ه میدواحدها براساس آنها سنجی
وري که مربوط به هر یک از واحدهاي تولیدي  براین اساس متغیرهاي مورد استفاده براي محاسبه بهره

توان در دو  را می است)(که براساس آمار و اطالعات متال بولتن اخذ گردیده  است 2012فوالد در سال 
 بندي نمود: گروه طبقه

متغیر وابسته: شامل مقادیر محصول به فروش رفته هر یک از واحدهاست. این متغیر که نقش ستاده  الف)
 باشد. کند در واقع مجموع ارزش فروش محصوالت تولید شده در واحدهاي تولیدي فوالد می را بازي می

 کار رفته در تولید فوالد (دالر به ازاء هر تن)،ه ینه مواد اولیه و مواد خام بي هزمتغیر مستقل: دربرگیرنده ب)
 ها (دالر به ازاء هر تن) و هزینه نیروي انسانی و باالسري کنندههزینه صرف شده بابت انرژي و احیا

 هاي منتخب است. کننده(دالر به ازاء هر تن) به تفکیک براي تمامی تولید
اساس نوع تولید هاي کشورهاي منتخب؛ اطالعات مورد نیاز بر وري در شرکت براي محاسبه بهره

ها از متال بولتن اخذ گردید و براي محصوالت تخت  محصوالت (تخت و طولی) براي این شرکت
شرکت مورد بررسی قرار گرفت و شاخص  19شرکت و براي محصوالت طولی اطالعات  23اطالعات 

نشان داده شده  1دید. اطالعات استفاده شده براي هر شرکت در جدول وري براي آنها محاسبه گر بهره
 است. 

 
 نتایج و بحث

است.  100ها بین صفر تا  و تحلیل پوششی داده CCRوري ناپارامتریک با استفاده از مدل  شاخص بهره
نتایج حاصل از با توجه به  وري بیشتر عوامل تولید است.ي بهره شاخص هر چه بیشتر باشد نشان دهدهاین 

شرکت ریوا گروپ ایتالیا و شرکت نیپون استیل ژاپن داراي مشخص شد که وري برآورد شاخص بهره
فوالد خوزستان و واحد فوالد  هايواحدواحد تولید محصوالت فوالدي هستند.  23بین  وري بهترین بهره

ي سوم و چهارم بین  ر رتبهد مبارکه در تولید محصوالت تخت فوالدي جایگاه مناسبی دارد و به ترتیب
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 90وري بیش از  واحد تولیدي محصوالت تخت در کشورهاي منتخب است و از نظر شاخص بهره 23
ها میزان  دهد که بسته به مکان شرکت قابل ذکر آنکه نتایج تحقیق نشان میند. وري دار درصد بهره

در شرکت نیپون استیل متفاوت بوده وري  هاي مختلف بهره باشد براي مثال در مکان وري متفاوت می بهره
 2گیرد. نتایج حاصل از این برآورد در جدول  درصدي را در بر می 30وري  وري تا بهره و از بهترین بهره

 نشان داده شده است. 
، هاي ساراس تل آلمانشرکت واحد تولید محصوالت طولی در کشورهاي منتخب 19همچنین از بین 

باشند. پس از آنها شرکت مانشان  یوري م اي ژاپن داراي بهترین بهره شرکت کالکگلو ترکیه و جی اف
با شاخص وري  قرار دارد که از نظر شاخص بهره  8ي  ذوب آهن اصفهان در رتبه چین قرار دارد.

دهد که  قابل ذکر آنکه نتایج تحقیق نشان میمتوسط قرار دارد.  در سطحدرصد  41وري برابر با  بهره
وري در دو  تواند متفاوت باشد براي مثال بهرههاي مختلف در یک کشور همسان می وري در شرکت بهره

وري واحدهاي تولید نتایج حاصل از برآورد بهره درصد متفاوت است. 37تا  100شرکت المانی بین 
 نشان داده شده است. 3محصوالت طولی در جدول 

 
 گیري نتیجه

 تولید متوسط هزینه سبب کاهش صنعت یک در تولید عوامل وري بهره رشدطور که بیان شد همان

 آن تولیدي واحدهاي در نهایی محصوالت سودآوري میزان افزایش و بازار در خدمات و کاالها

 رو پژوهش حاضر به بررسی کارایی فنی منتخبی از واحدهاي تولیدي صنعتاز اینشد.  خواهد صنعت

 تولیدکنندگان محصوالت طویل پرداخته شد.فوالد در دو گروه تولیدکنندگان محصوالت تخت و 
 دل نهاده محور درو م CCRهاي واحدهاي تولیدي فوالد تحت مدل نسبی  ها و ستاده با توجه به نهاده

 دهد کههاي منتخب، نتایج نشان میواحد تولید محصوالت تخت در کشور 23وري  بهره ،2012سال 

 باشند و پس از آنها دووري می ژاپن داراي بهترین بهرهشرکت ریوا گروپ ایتالیا و شرکت نیپون استیل 

 د تولید محصوالت طولی در کشورهايواح 19از بین شرکت فوالد خوزستان و فوالد مبارکه قرار دارند. 

وري  بهره اي ژاپن داراي بهترینافیه و جیهاي ساراس تل آلمان، شرکت کالکگلو ترک شرکتمنتخب، 
 41حدود  وري شرکت ذوب آهن اصفهان با بهره ت مانشان چین قرارا دارد.باشند. پس از آنها شرک می

 شرکت مورد بررسی قرار دارد. 19هشتم در بین  درصد در رتبه
 عوامل تولید مکان فعالیت واحدهايوري  ثر در بهرهؤدهد که یکی از عوامل م نتایج پژوهش نشان می

 وري متفاوتی در دو مکان بهرهشرکت نیپون استیل تولیدي است. در واحدهاي تولید محصوالت تخت 

 وري داشته است. همچنین در بین درصد بهره 30وري و دیگري حدود  باالترین بهره داشته است؛ یکی

 درصد متفاوت است. 37تا  100لمانی بین آوري در دو شرکت  واحدهاي تولید محصوالت طولی، بهره
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 .(محاسبات تحقیق) 2012وري واحدهاي تولید محصوالت تخت کشورهاي منتخب در سال  بهره .1جدول

Country Company Score Location Rank 
Italy Riva Group 100% Taranto 1 
Japan Nippon Steel Group 100% Hirohata 1 
Iran IMIDRO- Khozestan Steel Company 92% Ahwaz 3 
Iran IMIDRO- Mobarakeh 86% Mobarakeh 4 

China Maanshan Iron & Steel Group 81% Alchevsk 5 
Japan Nippon Steel Group 69% Oita 6 
India SAIL - Steel Authority Group 66% Rourkela 7 
Japan Nippon Steel Group 62% Nagoya 8 
France ArcelorMittal Group 59% Dunkerque 9 

Ukraine Carbofer Group 55% Novosibirsk 10 
China Shanghai Baosteel Group 39% Maanshan 11 

Germany Salzgitter Group 37% Salzgitter 12 
Canada ArcelorMittal Group 37% Hamilton 13 
India SAIL - Steel Authority Group 37% Bokaro 14 
USA ArcelorMittal Group 36% Burns Harbor IN 15 
Japan Nisshin Steel Group 36% Kure 16 
USA RG Steel 36% Sparrows Point MD 17 

Turkey Oyak Group 32% Eregli 18 
Japan Nippon Steel Group 30% Yawata/Tobata 19 
UK Tata Corus Group 29% Port Talbot 20 

Canada US Steel Group 20% Nanticoke 21 
Korea DPR Ministry of Mining 16% Chongjin 22 

China Flat 15% Shanghai 23 
 

 .(محاسبات تحقیق) 2012وري واحدهاي تولید محصوالت طولی کشورهاي منتخب در سال  بهره .2جدول 

Company Country Score Rank 
Saarstahl Germany 100% 1 
Colakoglu Turkey 100% 1 

JFE – NKK Japan 100% 1 
Maanshan China 80% 4 

Evraz NTMK Russia 60% 5 
Rashtriya India 52% 6 

Zapsib Russia 47% 7 
Esco Iran 41% 8 

Corus Constr. UK 41% 9 
Badische Stahlwerke Germany 37% 10 

Nanjing I&S China 34% 11 
Evraz Rocky Mountain USA 21% 12 

Makeiivka Steel Ukraine 19% 13 
Hwanghai Korea DPR 18% 14 

SAIL India 16% 15 
Long China 16% 16 

Severstal Lucchini Italy 16% 17 
Industrias CH (Republic Engineered Products) USA 15% 18 

Gerdau (Co-Steel Lasco) Canada 13% 19 
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 .)2012 ،دالر بر تن (متال بولتنـ  نتایج مورد استفاده در تحلیلهاي شرکتاطالعات . 3جدول

 Company  Materials Energy  Labour  Production  

Flat 

ArcelorMittal Group (Hamilton) 266,70 90,83 45,40 3647 
ArcelorMittal Group(Burns Harbor IN) 224,46 57,51 51,76 2655 

ArcelorMittal Group(Dunkerque) 258,55 81,38 46,25 5655 
Carbofer Group(Novosibirsk) 336,44 37,78 97,35 2887 

Flat(Shanghai) 246,89 95,43 43,06 1340 
IMIDRO- 'Mobarakeh 188,50 35,73 18,07 3903 

IMIDRO-Khouzestan Steel Company 200,19 31,88 19,83 3862 
Maanshan Iron & Steel Group(Alchevsk) 214,98 122,54 38,04 6468 

Ministry of Mining(Chongjin) 277,75 172,74 103,57 1608 
Nippon Steel Group(Hirohata) 325,22 2,54 21,06 1043 
Nippon Steel Group(Nagoya) 273,57 63,86 45,97 5063 

Nippon Steel Group(Oita) 263,59 67,16 45,52 5867 
Nippon Steel Group(Yawata/Tobata) 275,51 58,40 51,51 2292 

Nisshin Steel Group(Kure) 278,90 113,41 42,81 3759 
Oyak Group(Eregli) 302,21 74,94 36,90 3069 

RG Steel(Sparrows Point MD) 249,74 112,72 38,70 3318 
Riva Group(Taranto) 280,13 82,57 38,32 10421 

SAIL - Steel Authority Group(Bokaro) 159,52 93,50 34,25 3927 
SAIL - Steel Authority Group(Rourkela) 136,78 116,86 41,84 1865 

Salzgitter Group(Salzgitter) 311,36 82,53 53,37 3863 
Shanghai Baosteel Group(Maanshan) 502,06 73,00 15,59 1633 

Tata Corus Group(Port Talbot) 287,76 89,37 52,36 3137 
US Steel Group(Nanticoke) 214,65 95,36 56,84 1629 

Long 

Badische Stahlwerke 428,30 57,83 22,89 2213 
Colakoglu 468,34 17,71 14,04 3971 

Corus Constr. 303,25 110,06 46,05 4523 
Esco 204,33 112,31 25,25 2519 

Evraz NTMK 239,33 45,15 59,28 4178 
Evraz Rocky Mountain 425,22 24,86 29,46 992 

Gerdau (Co-Steel Lasco) 455,57 22,10 35,88 594 
Hwanghai 202,72 164,07 68,27 1381 

Industrias CH (Republic Engineered 
Products) 315,24 116,14 46,53 1642 

JFE - NKK 266,15 67,30 41,86 10064 
long 241,75 95,43 42,62 1464 

Maanshan 214,98 122,54 38,04 6468 
Makeiivka Steel 207,17 97,35 107,46 1487 

Nanjing I&S 309,45 86,68 41,19 3405 
Rashtriya 137,88 81,16 32,21 2690 
Saarstahl 443,31 6,20 26,29 2095 

SAIL 131,90 104,32 42,84 816 
Severstal Lucchini 276,96 88,35 44,86 1633 

Zapsib 220,76 60,33 38,31 3913 
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