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PROGNOZOWANIE ZMIAN W WYDAJNOŚCI PRACY
W SEKTORZE STALOWYM W POLSCE
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie zmian w wydajności pracy w krajowym hutnictwie mierzonej wielkością produkcji stali na jednego zatrudnionego. Na podstawie statystycznych wielkości produkcji i poziomu zatrudnienia za lata 1990–2014 wykonano modelowanie prognostyczne na kolejne 6 lat.
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FORECASTS FOR CHANGES IN PRODUCTIVITY IN THE STEEL
SECTOR IN POLAND
The aim of the article is to present changes in productivity in the steel industry in Poland. The productivity is expressed in steel production per employer. Based on statistical data of production and employment between 1990–2014,
prognostic modeling for the next 6 years was carried out.
Keywords: steel industry, productivity, steel production, employment

1.

WPROWADZENIE

W warunkach gospodarki rynkowej w przedsiębiorstwach hutniczych występują procesy dostosowywania się do uwarunkowań wewnętrznych i przyjętych
założeń polityki gospodarczej. Kluczowym aspektem
konkurencyjności jest wydajność pracy. Mierniki wydajności zmieniały się wraz z rozwojem metod pracy.
W niniejszej publikacji wydajność pracy w sektorze
stalowym mierzona jest wielkością produkcji stali na
jednego zatrudnionego. Do przeprowadzenia analizy
zostały wykorzystane dane statystyczne za lata 1990–
2014 publikowane przez Główny Urząd Statystyczny
i Hutniczą Izbę Przemysłowo-Handlową w Katowicach.
Prognozowanie na kolejne 6 lat wykonano poprzez modelowanie autoregresyjne (AR1) i dwuparametrowe
Holta. Wykonane prognozy wydajności pracy wzbogacają wiedzę o przyszłej sytuacji w sektorze stalowym
w Polsce.

2. ISTOTA WYDAJNOŚCI
Wydajność jest jedną z najbardziej złożonych kategorii zarówno pod względem jej treści, jak i licznych i różnorodnych czynników i warunków wpływających na
jej poziom. Wydajność (ef$ciency) to związek pomiędzy
stopniem zaangażowania danego elementu w procesie
produkcji i jej +zycznym rozmiarem bądź wartością

[1]. Wydajność mierzona jest wartością produkcji na
jednostkę nakładów użytych do jej wytworzenia. Wydajność jest ekonomiczną miarą efektywności. W ujęciu zagregowanym jest łącznym poziomem wydajności
w danym kraju. Wydajność w gałęzi to łączna wydajność osiągnięta przez wszystkie przedsiębiorstwa w
danej gałęzi. Wydajność +rmy to poziom wydajności w
pojedynczym przedsiębiorstwie. Wydajność jednostki
organizacyjnej odnosi się do wydajności wydziału [2].
W drugiej połowie ubiegłego wieku wprowadzono termin „produktywność” (1951 rok Międzynarodowy Kongres Przemysłu w Nowym Jorku). W 1959 roku utworzono Europejską Agencję Produktywności − EPA) [3].
Produktywność (productivity) jest pojęciem szerszym
od wydajności pracy. Produktywność informuje, ile jednostek danego produktu można otrzymać z jednostki
określonego czynnika [1]. Wyróżnia się produktywność
łączną (globalna, integralna, całkowita, wieloczynnikowa) i produktywność cząstkową – poszczególnych czynników produkcji, pracy, surowców, narzędzi. Istnieje
wiele różnych form produktywności, np. produktywności aparatury – kapitałochłonności, produktywności
narzędzi i surowców – energochłonności, produktywności powierzchni roboczej, produktywności (wydajności)
pracy żywej (PMH – Productivity per Man Hour) [3].
Ogólna reguła produktywności całkowitej to:
ll=
produktywnosc

produkcja
naklady
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Poza produktywnością całkowitą (wieloczynnikową)
przedsiębiorstwa liczą cząstkowe współczynniki wydajności. Na przykład wydajność pracy można wyliczyć na
podstawie następującej reguły:
l l pracy =
wydajnosc

produkcja
l
bezposrednie
nakłlady pracy

(2)

Wydajność pracy liczona jako (3):
l l pracy =
wydajnosc

produkcja
zatrudnienie

(3)

jest miarą racjonalizacji zatrudnienia. Wydajność pracy określa zdolność konkurencyjną przedsiębiorstwa.
W sektorze stalowym wydajności pracy jest mierzona
wielkością produkcji stali na jednego zatrudnionego.
Miernik ten przyjęto za podstawowy w modelowaniu
prognostycznym w niniejszej pracy.

3.

ZMIANY W POZIOMIE WYDAJNOŚCI
W SEKTORZE STALOWYM

W ostatnich dekadach przemysł stalowy w Polsce był
poddany radykalnym zmianom. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych i restrukturyzacja były wyzwaniami, z którymi przemysł stalowy zmagał się od
kilkunastu lat. Przed transformacją polskiej gospodarki w przedsiębiorstwach państwowych nie występowały
bodźce do prowadzenia racjonalnej polityki zatrudnienia. Niemal we wszystkich przedsiębiorstwach istniały duże rezerwy zatrudnienia (bezrobocie utajone) [4].
W sektorze stalowym, przy nadmiernym zatrudnieniu,
na jednego pracownika przypadało mniej niż 100 ton
stali [5]. Podejmowane od początku okresu transformacji wysiłki w celu racjonalizacji zatrudnienia, a także
zmiany poziomu i struktury produkcji sprawiły, że
w 2014 roku przy produkcji 8,6 mln ton stali i zatrudnieniu 20 475 tys. osób uzyskano wydajność 420 ton
stali (Rys. 1). Efektem restrukturyzacji hutnictwa,
przeprowadzonej z udziałem kapitału zagranicznego
(ArcelorMittal – Polskie Huty Stali, CMC – huta Zawiercie, Celsa − huta Ostrowiec Świętokrzyski i ISD −
huta Częstochowa) był czterokrotny wzrost wydajności
pracy [6].

7,1 mln ton stali − najniższy odnotowany poziom produkcji) to w kolejnych latach sytuacja uległa poprawie
[7]. Prognozowane zużycie stali ma tendencję rosnącą.
Szacuje się, że w 2020 roku krajowe zużycie stali wzrośnie do około 20 mln ton (w 2014 roku było na poziomie
12,2 mln ton) [8]. Wzrost wydajności pracy uzyska się
przez redukcję zatrudnienia. Analitycy rynku stalowego
przewidują dalszy spadek zatrudnienia w hutnictwie.
W 2014 roku liczba pracujących w sektorze wyniosła
30131 osób, z czego przy produkcji wyrobów hutniczych
20475 osób. W 2020 roku w przedsiębiorstwach hutniczych zatrudnionych będzie około 15600 tys. pracowników [9, 10]. Redukcja zatrudnienia spowodowana jest
inwestowaniem w nowoczesne technologie produkcji
(ograniczenie pracochłonności) [8].

4. MODELOWANIE PROGNOSTYCZNE
WYDAJNOŚCI PRACY
Podstawą do modelowania prognostycznego były
dane statystyczne (empiryczne):
– wielkość produkcji stali [mln Mg],
– zatrudnienie w hutnictwie [tys. osób].
Dane statystyczne za lata 1990–2014 zestawiono
w tabeli 1.
Tabela 1. Wydajność pracy w krajowym sektorze stalowym
Table 1. Productivity the steel industry in Poland

Źródło: Opracowano na podstawie danych statystycznych
(GUS) i publikacji branżowych (HIPH)

Rys. 1. Wydajność pracy w krajowym sektorze stali
Fig. 1. Productivity in the steel industry in Poland
Źródło: Opracowano na podstawie danych statystycznych
(GUS) i publikacji branżowych (HIPH)

Mimo, że kryzys gospodarczy spowodował radykalny
spadek produkcji stali (w 2009 roku wyprodukowano

Zastosowano klasyczne metody prognozowania:
– modelowanie autoregresyjne (AR1)
– modelowanie dwuparametrowe Holta.
Autokorelacja i autoregresja (AR) należą do technik
analizy szeregów czasowych danych charakteryzujących się takimi wahaniami, w których sąsiadujące
obserwacje mają z reguły zbliżone wartości, natomiast
różnice między obserwacjami odległymi w czasie są dość
duże [14]. Taki charakter wahań można zaobserwować
w przypadku wielkości produkcji stali w latach 19902014 (Rys. 1). Metoda autoregresji (AR1) bada korelację zachodzącą między wartością bieżącą a wartościami poprzednimi. Jeśli wartości poprzedniego okresu
nazwiemy wartością wstecz, a czas między wartością
aktualną a wartością przeszłą przesunięciem wstecz,
to wartości oddalone o jeden (k = 1) odstęp czasowy
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względem bieżącej wartości nazwiemy: WSTECZ 1.
Konstrukcja modelu jest oparta na podstawowym założeniu, że występuje autokorelacja między wartościami
zmiennej prognozowanej, a jej wartościami opóźnionymi w czasie. Współczynnik autokorelacji rk dla przysunięcia o k składników oblicza się z zależności (4):
n-k

rk =
n

/ (y - yr ) (y +
t=1

t

t k

t=1

pracy wraz z estymowanymi parametrami modelu oraz
2
wartością współczynnika determinacji R , którego wartość świadczy, że około 81,3% danych empirycznych
zostało wyjaśnionych przez model, przedstawiono na
rys. 2.

- yr )
(4)

n

/ (y - yr )
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2

t

1
yt , to średnia n danych tworzących piergdzie: yr = n
t=1
wotny szereg czasowy.
W wyniku obliczeń otrzymuje się ciąg współczynników
autokorelacji, który pomaga w doborze optymalnego
modelu AR. W przypadku gdy do analizowania danych
(które wykazują istotne autoskorelowanie) zastosuje
się regresję, to ma się do czynienia z tzw. autoregresją,
a uzyskany dzięki tej technice model to tzw. model autoregresji (AR). W badaniach własnych do prognozowania wydajności pracy wykorzystano liniowy model autoregresyjny z jedną zmienną objaśniającą WSTECZ1
− czyli model AR(1) [11–14]. Parametry modelu oszacowano z wykorzystaniem metody najmniejszej sumy
kwadratów reszt.
W pierwszym etapie zbudowano prognozę opartą na
modelu liniowym. Wyniki prognozowania ujęto w tabeli 2.

/

Otrzymano następujący model funkcji regresji (5):
Y = 13,7706x − 27326,28

(5)

Test istotności dla oszacowanego współczynnika regresji wykazał jego istotność na poziomie p < 0,001.
Ujęcie gra-czne modelowania liniowego wydajności

Rys. 2. Model liniowy prognoz wydajności pracy w hutnictwie
Fig. 2. Linear model of prognosis for steel productivity
Źródło: Opracowanie własne

Kolejnym etapem prac było modelowanie AR1. Wyniki zestawiono w tabeli 3. Prezentacja gra-czna
(Rys. 3).
Wartość rzeczywista wydajności pracy w 2014 roku
przewyższa wartość prognozy. Modelowanie autoregresyjne wydajności pracy zaniża wartości prognozowane
(Rys. 3), dlatego też podjęto próbę modelowania metodą
tzw. podwójnego wyrównywania wykładniczego Holta.
Metoda podwójnego wyrównywania wykładniczego
Holta należy do grupy adaptacyjnych metod progno-

Tabela 2. Prognozowanie wydajności pracy w hutnictwie
przez modelowanie liniowe

Tabela 3. Model prognozy wydajności pracy (AR1)

Table 2. Linear model of prognosis for steel productivity

Table 3. Model of prognosis of for workforce productivity (AR1)
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nia trendu ST w ostatnim okresie pomnożonego przez
wartość różnicy obliczanej między danym numerem
okresu konstruowanej prognozy a numerem okresu
uważanego jako ostatni, dla którego wyznaczono wagowe parametry wygładzania alfa oraz beta zgodnie
z zależnością:

Rys. 3. Autoregresyjny model wydajności pracy (AR1)
Fig. 3. Autoregressive model of worforce productivity (AR1)
Źródło: opracowanie własne

zowania. Metoda znajduje zastosowanie, gdy ma się
do czynienia z szeregami czasowymi, w których wyróżnia się wyraźną składową systematyczną pod postacią zwykłego trendu liniowego wraz z wahaniami
przypadkowymi. Autor opisywanej metody uwzględnił
ponadto możliwości zmian jednocześni w czasie przebiegu samego trendu, jak również poziomu podstawowego prognozowanej zmiennej. Wykorzystanie modelu
opracowanego przez Holta wymaga jednak dokonania
optymalizacji tzw. startowych (początkowych) wartości
oznaczonych we wzorach (6) parametrów, takich jak F1
oraz S1. Holt zalecił, aby wartości te były szacowane
zgodnie z następującą zależnością [11–14]:
F1 = y1,

S1 = y2 – y1

(9)
y t* = FT + (t - T) ST
Do optymalizacji wartości parametrów wygładzania
alfa i beta wykorzystano wielkość względnego średniego błędu prognoz wygasłych Ψ, gdyż zgodnie z danymi
literatury przedmiotu [9–12], wartość tego błędu jest
mało wrażliwa na rzadkie duże błędy. Błąd ten wyznaczono w ten sposób, iż po oszacowaniu wartości prognozy yt t dla każdego z okresów t, (gdzie t d 1, T ) należy
obliczono iloraz, który stanowi wartość względnej różnicy:
yt - yt t
(10)
yt
We wzorze tym yt oznacza empiryczną wartość, czyli
realizację zmiennej Y w danym okresie t.
Następnie wartość obliczonej sumy względnych wartości należy podzielić przez ich liczbę, co ukazuje następujący wzór:
n
yt - yt t
1
(11)
W=
T t-1
yt

/

Optymalizację parametrów alfa i beta przyjętego modelu Holta dokonano wykorzystując narzędzie
optymalizacyjne Solver arkusza kalkulacyjnego Excel.

(6)

Z zależności tej wynika, że za wielkość pierwszej
z ocen średniej wyrównanej prognozy powinna zostać
przyjęta wartość pierwszej rzeczywistej (empirycznej)
obserwacji, natomiast za wartość występującego trendu powinna zostać przyjęta różnica między rzeczywistymi: drugiej i pierwszej wartości badanego szeregu.
Sam proces wygładzania danego szeregu czasowego
prowadzi się, więc w tej metodzie dla okresów od drugiego, aż do ostatniego, (czyli dla t d 2, T ) poprzez wyznaczenie wartości średniej (wyrównywania danych)
oraz występujący trend (czy też raczej wyrównywanie
danego trendu). Autor metody podał następujące zależności [9–12]:
Ft = ayt + (1 - a) (Ft - 1 + St - 1)

(7)

St = b (Ft + Ft - 1) + (1 - b) St - 1

(8)

Występujący we wzorze (7) składnik Ft obliczany wyraża średnią wartość prognozowaną, poddaną wyrównaniu wykładniczemu (włącznie do okresu t). Składnik
St natomiast obliczany zgodnie z wzorem (8) jest odzwierciedleniem różnicy między średnimi wartościami
Ft i Ft–1, stanowiącą miarę stwierdzonego przyrostu
trendu. Jednocześnie Holt zaproponował, aby oba parametry wygładzania alfa i beta zawierały się w przedziale zamkniętym od zera do jedności [0; 1]. Średni poziom szeregu szacowany jest, jako średnia ważona dla
bieżących wartości empirycznych szeregu oraz uzyskanej oceny nowej średniej w oparciu o dane z poprzednich okresów. Jeśli chodzi o właściwą prognozę szeregu
*
czasowego yt (tzw. prognozę ex-ante) – wzór (9) − przy
wykorzystaniu przedmiotowego modelu Holta, to przeprowadza się ją oczywiście dla okresów spełniających
warunek t > T. W tym celu przeprowadza się operację
sumowania wartości średniej z ostatniego okresu FT
z oszacowanymi wartościami współczynników nachyle-

Rys. 4. Dwuparametryczny model wydajności pracy Holta
Fig. 4. Two-parameter model of worforce productivity by
Holt
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Prognozy wydajności pracy w sektorze stalowym
do 2020 roku
Fig. 5. Prognosis for steel productivity until 2020
Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 4. Prognoza wydajności pracy metodą podwójnego wyrównywania wykładniczego Holta

Tabela 5. Zestawienie zbiorcze prognozowania wydajności pracy w hutnictwie

Table 4. Prognosis for workforce productivity with double exponential smoothing method by Holt

Table 5. Comparison of prognoses for steel productivity

Optymalne wartości parametrów alfa i beta uzyskane
dla minimalnego względnego średniego błędu prognoz
wygasłych Ψ (Tab. 4). Ujęcie gra$czne przedstawiono
na rys. 4.
Zestawienie zbiorcze wykonanych obliczeń prognoz
w oparciu o poszczególne metody modelowania ujęto
w tabeli 5. Na rys. 5 przedstawiono gra$czne wykonane prognoz zmian w wydajności pracy w krajowym
sektorze hutniczym do 2020 roku.

5. WNIOSKI

– zgodnie z przyjętymi modelami prognozowania uzyskano następujące poziomy wydajności pracy:
– model liniowy: prognoza na 2020 rok to 490,26 ton
stali na jednego zatrudnionego,
– model AR1 to 394,63 ton stali na jednego zatrudnionego w 2020 roku,
– model Holta to wydajności pracy na poziomie
519,52 ton stali na pracownika w 2020 roku,
– po uśrednieniu przedstawionych prognoz należy spodziewać się, że wydajność pracy wzrośnie do ok. 468
ton stali na jednego pracownika w 2020 roku.

Na podstawie wykonanych prognoz ustalono, że:
– tendencja zmian w wydajności pracy będzie wzrostowa,
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