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Zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw – ewaluacja

Streszczenie

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw obejmuje triadę celów ekonomicznych, 
społecznych i środowiskowych. Uwarunkowany jest on przez wiele czynników 
o charakterze egzo- i endogenicznym mających decydujący wpływ na poziom 
konkurencyjności i ekspansję podmiotów gospodarczych. Podstawowym zamie-
rzeniem opracowania jest próba oszacowania zrównoważonego rozwoju polskich 
przedsiębiorstw. W tym celu stworzono syntetyczne wskaźniki oceny rozwoju 
ekonomicznego, społecznego, środowiskowego i przeprowadzono ich analizę sta-
tystyczną. Wyniki badania pozwalają ocenić, iż zrównoważony rozwój polskich 
przedsiębiorstw posiada niewielką dynamikę wzrostową. Wyjątkiem jest sekcja 
„Górnictwo i wydobycie”, w której wyznaczona linia trendu posiada nachylenie 
ujemne. Jednocześnie należy zauważyć, iż rozwojowi ekonomicznemu towarzyszy 
poprawa warunków i jakości pracy oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na za-
soby przyrody. 

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, analiza.

Kody JEL: D04, D20, Q50

Wstęp 

Uwarunkowania rozwoju współczesnych przedsiębiorstw mają charakter złożony, są 
efektem procesów globalizacji, rozwoju nowoczesnych technologii teleinformatycznych, 
przemian społecznych i zmiany podejścia do przebiegu i organizacji procesów gospoda-
rowania. Znaczenia nabiera rozwój oparty nie tylko na celach ekonomicznych, ale rów-
nież społecznych i związanych z ochroną środowiska naturalnego. Zrównoważony rozwój 
przedsiębiorstw jest jednym z kluczowych elementów decydujących o poziomie konkuren-
cyjności organizacji. Powinien być podstawą dla długofalowego podejścia do zarządzania 
organizacją. Podstawowym zamierzeniem artykułu jest statystyczna ocena zrównoważone-
go rozwoju polskich przedsiębiorstw wyodrębnionych wg sekcji PKD 2007 w latach 2009-
2015. W tym celu opracowano syntetyczne wskaźniki zrównoważonego rozwoju, a następ-
nie przeprowadzono statystyczną ocenę danych.

Zarys koncepcji zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa

Koncepcja zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw rozwinęła się w latach 70. XX 
wieku. U jej podstaw leży przekonanie, że działalność gospodarcza nie może przyczyniać się 
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do pogorszenia poziomu oraz jakości życia przyszłych pokoleń (Paszkiewicz, Szadziewska 
2011, s. 629). Realizacja idei rozwoju przedsiębiorstw oparta na triadzie celów ekonomicz-
nych, społecznych i środowiskowych jest wyrazem realizacji koncepcji zrównoważonego 
rozwoju na poziomie mikroekonomicznym, który z punktu widzenia długofalowego podej-
ścia do ochrony zasobów przyrody wydaje się mieć kluczowe znaczenie (Czarnecka i in. 
2017, s. 263-264).

Termin „zrównoważony rozwój” po raz pierwszy został użyty na I Konferencji ONZ 
Środowisko i Rozwój w 1972 roku, natomiast pierwsza definicja pochodzi z Sesji Rady 
Zarządzającej Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) z 1975 roku. 
Zaproponowano wówczas, że jest nim „taki przebieg nieuchronnego i pożądanego roz-
woju gospodarczego, który nie narusza w sposób istotny i nieodwracalny środowiska 
życia człowieka, nie doprowadza do degradacji biosfery i godzi prawo przyrody, eko-
nomii i kultury” (Poskrobko 1998, s. 75). Niewątpliwie duże znaczenie dla współcze-
snego rozumienia koncepcji zrównoważonego rozwoju ma Raport pt. Nasza wspólna 
przyszłość opracowany przez Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju przy ONZ 
w 1987 roku, określający go jako rozwój społeczno-gospodarczy, który przy zaspoka-
janiu potrzeb obecnego pokolenia będzie brał pod uwagę potrzeby przyszłych pokoleń. 
Kierunek rozwoju podkreśliła również II Konferencja ONZ pt. Środowisko i Rozwój 
w Rio de Janeiro w 1992 roku. Opracowano wówczas Deklarację z Rio zawierającą dwa-
dzieścia siedem zasad, którymi powinny kierować się poszczególne państwa (Jabłoński 
2010, s. 17).

Zrównoważony rozwój postrzegany jest przez pryzmat trwałości, równoważenia i sa-
mopodtrzymywania się (Brzozowski 2010, s. 221). Zrównoważony rozwój to „humani-
tarna koncepcja globalnego rozwoju, którego podstawowym wyznacznikiem jest poprawa 
jakości życia i dobrobytu ludzkości w warunkach ograniczonych zasobów naturalnych, 
z uwzględnieniem długookresowych skutków rozwoju przemysłu” (Adamczyk 2009, s. 66). 
Pojęcie „zrównoważony rozwój” ma wieloznaczny charakter, jest trudne do zdefiniowa-
nia, dotyczy wielu aspektów życia społeczno-gospodarczego w określonym środowisku 
naturalnym. Idea „obejmuje wszystkich i wszystko – dotyczy wielu aspektów działalności 
człowieka i jego relacji z otoczeniem, a jej realizacja wymaga współdziałania ludzi i in-
stytucji reprezentujących odmienne profesje, punkty wyjściowe i wizje przyszłości…” 
(Majewski 2008, s. 11). Należy zatem podkreślić, że zrównoważony rozwój może być 
rozumiany jako:
 - rozwój dążący do egalitaryzmu środowiskowego, społecznego i gospodarczego; 
 - proces integrujący różne aspekty działalności gospodarczej, społecznej i w zakresie 

ochrony środowiska naturalnego;
 - realizacja przez odpowiedzialne społeczeństwo koncepcji ładu wewnątrz- i międzypo-

koleniowego w celu stworzenia dogodnych warunków do życia (Pezzey, Toman 2002, 
s. 165-232).
Prowadzenie działalności gospodarczej ukierunkowanej na zrównoważony rozwój wy-

maga umiejętnego wykorzystania zasobów przyrody, wprowadzania technologii przyja-
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znych środowisku naturalnemu, podejmowania działań ukierunkowanych na rozwój i po-
prawę jakości pracy.

Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju przez przedsiębiorstwa, zdaniem wielu 
badaczy przedmiotu, pozwala im uzyskać przewagę konkurencyjną (Koszel, Weinert 2013, 
s. 155). Podmioty gospodarcze podejmujące działania na rzecz ograniczenia emisji zanie-
czyszczeń i ilości odpadów przyczyniają się do podtrzymania ciągłości procesów zwią-
zanych z ochroną zasobów naturalnych oraz trwałości procesów gospodarczych (Hilson, 
Murcka 2000, s. 228-229). Realizacja zrównoważonego rozwoju przez przedsiębiorstwa 
jest związana z koniecznością adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia, ciągłego 
uczenia się oraz reorientacji celów przedsiębiorstwa w kierunku zwiększania wartości dla 
kontrahentów (Grudzewski i in. 2010, s. 27). Niesie to za sobą konieczność spełnienia na-
stępujących postulatów: określenia wpływu przedsiębiorstwa na jego otoczenie, budowaniu 
wizerunku na podstawie pozytywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo, osiągania 
możliwie najlepszych wyników finansowych, wielowymiarowego zarządzania, testowania 
różnych modeli i scenariuszy biznesowych, wdrożenia procesów nieustannego uczenia się 
organizacji, szukania i niwelowania zagrożeń w obszarze realizacji celów zrównoważonego 
rozwoju (Burchell 2008, s. 111-118). 

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa oznacza poprawę sytuacji finansowo-majątko-
wej podmiotu, przy jednoczesnej poprawie warunków i jakości funkcjonowania jego pra-
cowników i dbaniu o poprawę standardów związanych z ochroną środowiska naturalnego. 
Harmonizacja działań w kierunku realizacji określonych wcześniej założonych celów strate-
gicznych musi uwzględniać nie tylko bieżące warunki funkcjonowania, ale również wyraża 
konieczność dbania o przyszłość podmiotu gospodarczego.

Cel i metodyka badania

W praktyce działalności przedsiębiorstw zrównoważony rozwój powinien być czynni-
kiem determinującym wszelkie podejmowane decyzje. Należy zwrócić uwagę, że jego po-
miar niesie za sobą szczególny problem badawczy. Istotnym źródłem danych są Wytyczne 
dla raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju (Global Reporting Initiative), które 
są międzynarodowym wzorcem do raportowania ekonomicznych, społecznych i środowi-
skowych aspektów funkcjonowania organizacji. Zgodnie z danymi portalu Sustainability 
Disclosure Database, raporty uwzględniające wytyczne GRI składa 105 polskich przedsię-
biorstw, co stanowi poważne ograniczenie próby badawczej, a przez to może wpływać na 
jakość uzyskanych wyników. Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju źródłem danych 
pozwalających w sposób bardziej kompleksowy ocenić zrównoważony rozwój przedsię-
biorstw są dane publikowane przez GUS. 

Podstawowym celem badania jest ocena zrównoważonego rozwoju polskich przedsię-
biorstw przeprowadzona z podziałem na sekcje Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 
2007) dla lat 2009-2015. Konieczność zawężenia analizy do tak krótkiego okresu wynika 
z dostępności niezbędnych danych do analizy publikowanych przez GUS. Istotą ewaluacji 
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jest próba odpowiedzi na pytanie badawcze dotyczące oceny postępu zrównoważonego roz-
woju polskich podmiotów gospodarczych. Badanie przeprowadzono w następujących eta-
pach:
 - na podstawie wybranych wskaźników analitycznych wyznaczono syntetyczne wskaźniki 

rozwoju ekonomicznego (We), społecznego (Ws) i środowiskowego (Wśr) oraz wskaźnik 
zrównoważonego rozwoju (Wzr). Syntetyczny wskaźnik zrównoważonego rozwoju wy-
znaczono zgodnie z metodą sum standaryzowanych na podstawie wzoru: 

Wzr = We+Wsp+Wśr (1)

 - przeprowadzono analizę wpływu zmiennej czas (t) na zrównoważony rozwój przed-
siębiorstw, w tym celu wykorzystano Klasyczną Metodę Najmniejszych Kwadratów 
(KMNK), której idea polega na wyznaczeniu takich estymatorów a1,a2,…,aK, przy któ-
rych suma kwadratów reszt byłaby najmniejsza. Równanie regresji wyznaczono zgodnie 
ze wzorem:

 (2)

 - dokonano prognozy wskaźnika zrównoważonego rozwoju w oparciu o metodę ekstra-
polacji trendu (założenie: wskaźniki nie powinny ulec istotnej zmianie w porównaniu 
z okresami wcześniejszymi), która pozwoliła na stworzenie modelu addytywnego wahań 
w czasie w oparciu o poniższy wzór:

Yt = F(t) + Gi(t) + ξt (3)

natomiast jego oszacowanie:

yt = f(t) +git + zt (4)

gdzie:
Yt – poziom badanego zjawiska,
F(t) – funkcja tendencji rozwojowej lub stały poziom zjawiska w populacji generalnej,
Gi(t)– funkcja wahań okresowych, przy czym i = 1, 2,..., d oznacza liczbę podokresów w cy-

klu okresowości, 
f(t) – funkcja trendu (czasu),
git – oszacowanie wahań addytywnych – absolutne poziomy wahań,
ξt – składnik losowy modelu wahań w czasie.
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W analizie uwzględniono następujące wskaźniki:
• wskaźnik ekonomiczny stworzono bazując na następujących zmiennych:

 - stymulanty:
 - x1 - przychody netto z całokształtu działalności (tys. zł),
 - x2 - wynik finansowy brutto (tys. zł)-stymulanta,
 - x3 - wskaźnik rentowności obrotu brutto (%),
 - x4 - wartość produkcji (tys. zł),
 - x5 - wartość dodana (tys. zł),

 - destymulanty:
 - x6 - wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności (%);

• wskaźnik społeczny stworzono na podstawie następujących zmiennych:
 - stymulanty:

 - x7 - przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w przeliczeniu 
na pełny wymiar czasu pracy (etat),

 - x8 - przeciętne miesięczne wynagrodzenie (zł);
 - destymulanty:

 - x9 - poszkodowani w wypadkach przy pracy;
• wskaźnik środowiskowy stworzono na podstawie następujących zmiennych:

 - destymulanty:
 - x10 - emisja CO2,
 - x11 - emisja podtlenku azotu,
 - x12 - emisja metanu,
 - x13 - emisja wodorofluorowęglowodorów
 - x14 - emisja tlenku azotu,
 - x15 - emisja dwutlenku siarki,
 - x16 - emisja amoniaku,
 - x17 - emisja pyłu.

Normalizacji wskaźników dokonano na podstawie wzorów:
 - stymulanty:

  (5)

gdzie:
xij – wartość i-tego miernika dla j-tego roku, 
max xij – wartość maksymalna i-tego miernika dla j-tego roku;
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 - destymulanty: 

  (6)

gdzie:
min xij – wartość minimalna i-tego miernika dla j-tego roku.

Syntetyczne wskaźniki zrównoważonego rozwoju i jego poszczególnych składowych 
stworzono przy założeniu takiego samego wpływu wskaźników na wartość zagregowanego 
miernika na podstawie wzoru (Nowak 1995, s. 119):

 (7)

gdzie: 
Sj – zagregowany miernik dla j-tego roku,
n – liczba wskaźników wykorzystanych w modelu.

Wyniki badania

W wyniku przeprowadzonego badania uzyskano wskaźniki syntetycznej oceny zrówno-
ważonego rozwoju przedsiębiorstw w latach 2009-2015 (por. tabela 1). Wskaźniki zintegro-
wane mogą przyjąć wartości od 0 do 1. Wyższy poziom wskaźnika oznacza, wyższy stopień 
rozwoju.

Średnia wartość syntetycznego wskaźnika ekonomicznego wyniosła w całej zbiorowości 
przedsiębiorstw 0,83, społecznego − 0,85, środowiskowego − 0,86 (por. tabela 2). Wartość 
środkowa odpowiednio 0,834 dla wskaźnika WE, 0,911 dla WSP oraz 0,857 dla WŚR. Wskaźnik 
ekonomiczny i społeczny osiągnął możliwą wartość maksymalną. Najwyższą wartość maksy-
malną wskaźnika ekonomicznego odnotowano w sekcjach: „Górnictwo i wydobycie” (2011 
rok), „Przetwórstwo przemysłowe” (2015 rok), „Handel hurtowy i detaliczny” (2015 rok), 
Transport i gospodarka magazynowa (2015 rok), „Działalność związana z zakwaterowaniem 
i usługami gastronomicznymi” (2015 rok), „Informacja i komunikacja” (2015 rok). W przy-
padku wskaźnika społecznego w sekcji „Informacja i komunikacja” (2015 rok). Minimalna 
wartość wskaźnika ekonomicznego wynosi 0,369 w sekcji „Górnictwo i wydobycie” (2015 
rok), wskaźnika społecznego 0,762 w sekcji „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek-
tryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych” (2009 rok) 
a środowiskowego 0,598 w sekcji „Budownictwo” (2009 rok).
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Tabela 1
Zintegrowane wskaźniki rozwoju ekonomicznego (WE), społecznego (WSP), 
środowiskowego (WŚR) oraz zrównoważonego rozwoju (WZR)

Sekcja PKD 2007 Wskaźnik 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Górnictwo i wydobycie

WE 0,596 0,743 1,000 0,778 0,634 0,543 0,369

WS 0,844 0,841 0,875 0,907 0,939 0,949 0,920

WŚR 0,701 0,869 0,802 0,888 0,930 0,969 0,869

WZR 0,689 0,82 0,885 0,853 0,827 0,815 0,701

Przetwórstwo przemysłowe

WE 0,780 0,836 0,880 0,883 0,908 0,914 1,000

WS 0,884 0,882 0,889 0,928 0,961 0,976 0,997

WŚR 0,959 0,893 0,846 0,849 0,870 0,868 0,875

WZR 0,883 0,871 0,865 0,875 0,899 0,903 0,941

Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną, gorącą wodę 
i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych

WE 0,729 0,983 0,816 0,790 0,809 0,850 0,617

WS 0,762 0,799 0,812 0,829 0,856 0,915 0,909

WŚR 0,858 0,821 0,850 0,830 0,889 0,929 0,926

WZR 0,796 0,875 0,831 0,816 0,855 0,898 0,814

Dostawa wody; 
gospodarowanie ściekami 
i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją

WE 0,730 0,832 0,837 0,827 0,961 0,932 0,989

WS 0,898 0,911 0,905 0,918 0,925 0,951 0,948

WŚR 0,800 0,786 0,772 0,765 0,739 0,801 0,839

WZR 0,793 0,824 0,818 0,814 0,85 0,874 0,911

Budownictwo

WE 0,938 0,848 0,874 0,736 0,890 0,855 0,962

WS 0,830 0,811 0,838 0,861 0,888 0,904 0,941

WŚR 0,598 0,636 0,618 0,657 0,744 0,892 0,944

WZR 0,759 0,742 0,747 0,721 0,821 0,881 0,95

Handel hurtowy i detaliczny; 
naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając 
motocykle

WE 0,817 0,862 0,858 0,846 0,902 0,944 1,000

WS 0,925 0,890 0,904 0,919 0,925 0,928 0,952

WŚR 0,792 0,744 0,776 0,829 0,912 0,945 0,920

WZR 0,824 0,811 0,827 0,851 0,911 0,942 0,954

Transport i gospodarka 
magazynowa

WE 0,661 0,769 0,845 0,821 0,847 0,915 1,000

WS 0,936 0,906 0,909 0,939 0,959 0,968 0,976

WŚR 0,911 0,864 0,869 0,893 0,937 0,966 0,943

WZR 0,827 0,838 0,867 0,876 0,909 0,948 0,969

Działalność związana 
z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi

WE 0,673 0,718 0,796 0,805 0,771 0,887 1,000

WS 0,910 0,899 0,877 0,882 0,919 0,942 0,967

WŚR 0,783 0,798 0,813 0,817 0,910 0,956 0,938

WZR 0,766 0,788 0,819 0,825 0,862 0,929 0,965
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Sekcja PKD 2007 Wskaźnik 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Informacja i komunikacja

WE 0,852 0,895 0,909 0,866 0,853 0,860 0,964

WS 0,856 0,847 0,871 0,920 0,924 0,963 1,000

WŚR 0,920 0,830 0,887 0,890 0,943 0,935 0,857

WZR 0,885 0,856 0,892 0,887 0,908 0,914 0,92

Działalność związana z obsługą 
rynku nieruchomości

WE 0,862 0,914 0,747 0,689 0,699 0,747 0,722

WS 0,897 0,849 0,886 0,911 0,940 0,991 0,984

WŚR 0,828 0,782 0,790 0,837 0,908 0,947 0,936

WZR 0,852 0,841 0,792 0,798 0,84 0,884 0,869

Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna

WE 0,787 0,850 0,706 0,890 0,872 0,932 0,987

WS 0,879 0,835 0,859 0,908 0,961 0,978 0,982

WŚR 0,926 0,887 0,844 0,880 0,917 0,923 0,879

WZR 0,868 0,865 0,798 0,888 0,909 0,936 0,935

Działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność 
wspierająca

WE 0,685 0,702 0,805 0,830 0,870 0,940 0,869

WS 0,829 0,818 0,800 0,826 0,843 0,873 0,905

WŚR 0,934 0,818 0,835 0,850 0,904 0,923 0,855

WZR 0,828 0,777 0,818 0,839 0,882 0,92 0,869

Edukacja

E 0,928 0,747 0,930 0,935 0,833 0,871 0,973

Sp 0,897 0,861 0,916 0,930 0,913 0,933 0,934

Śr 0,824 0,785 0,798 0,832 0,908 0,949 0,934

Zr 0,874 0,785 0,865 0,885 0,883 0,919 0,947

Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna

WE 0,682 0,697 0,765 0,815 0,852 0,946 0,971

WS 0,816 0,827 0,860 0,897 0,879 0,897 0,930

WŚR 0,860 0,816 0,825 0,935 0,908 0,946 0,934

WZR 0,789 0,776 0,81 0,886 0,883 0,937 0,946

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją

WE 0,541 0,772 0,801 0,875 0,693 0,867 0,956

WS 0,858 0,887 0,911 0,926 0,975 0,957 0,956

WŚR 0,783 0,740 0,730 0,795 0,922 0,951 0,938

WZR 0,711 0,777 0,787 0,846 0,85 0,922 0,948

Pozostała działalność usługowa

WE 0,828 0,717 0,791 0,824 0,792 0,871 0,965

WS 0,874 0,769 0,845 0,892 0,882 0,949 0,927

WŚR 0,948 0,932 0,892 0,926 0,865 0,921 0,872

WZR 0,893 0,827 0,848 0,884 0,842 0,908 0,914

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (2015a; 2015b).
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Tabela 2
Wybrane statystyki opisowe dla wskaźników zintegrowanych

Wskaźnik Średnia Mediana Max Min

WE 0,830 0,834 1,000 0,369
WS 0,848 0,911 1,000 0,762
WŚR 0,860 0,857 0,969 0,598

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (2015a; 2015b).

Najniższy przeciętny poziom wskaźnika zrównoważonego rozwoju odnotowano w sek-
cji „Górnictwo i wydobycie” (0,799), najwyższy zaś w sekcji „Informacja i komunikacja” 
(0,895) (por. wykres 1). 

W większości sekcji w ostatnim roku analizowanego okresu poziom wskaźnika jest wyż-
szy niż wartość przeciętna. Wyjątkiem są tu sekcje: „Wytwarzanie i zaopatrywanie w ener-
gię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych” 
oraz „Górnictwo i wydobycie”.

Wykres 1
Przeciętna wartość wskaźnika zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw  
w latach 2009-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (2015a; 2015b).
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Wyznaczone równania linii trendu pozwalają ocenić dynamikę zrównoważonego roz-
woju przedsiębiorstw w analizowanym okresie. Jedyną linią trendu z nachyleniem ujem-
nym jest ta prezentująca zrównoważony rozwój w sekcji „Górnictwo i wydobycie” (-0,001,  
R2= 0,0009) (por. tabela 3). 

Tabela 3
Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2009-2015 (N=7),  
zmienna objaśniająca time  

Sekcja PKD Linia trendu R² t-studenta Wartość p DW

Górnictwo i wydobycie y = -0,001x 
+ 0,8027 0,0009 −0,06760 0,9487 1,08

Przetwórstwo przemysłowe y = 0,0097x 
+ 0,8522 0,6473 3,029 0,0291** 1,2

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę 
i powietrze do układów klimatyzacyjnych

y = 0,0045x 
+ 0,8228 0,0701 0,6140 0,5661 2,49

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami 
i odpadami oraz działalność związana 
z rekultywacją

y = 0,0173x 
+ 0,7713 0,8497 5,317 0,0031 *** 1,35

Budownictwo y = 0,033x 
+ 0,6708 0,7013 3,426 0,0187 ** 1,02

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodowych, włączając 
motocykle

y = 0,0262x 
+ 0,7696  0,8955 6,547 0,0012 *** 1,34

Transport i gospodarka magazynowa y = 0,0246x 
+ 0,7923 0,9724 13,26 4,35e-05 *** 1,62

Działalność związana z zakwaterowaniem 
i usługami gastronomicznymi

y = 0,0329x 
+ 0,7189 0,9455 9,314 0,0002 *** 1,16

Informacja i komunikacja y = 0,0085x 
+ 0,8606 0,707 3,473 0,0178 ** 3,08

Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości

y = 0,0067x 
+ 0,8126 0,1756 1,032 0,3493 1,13

Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna

y = 0,0162x 
+ 0,8207 0,5277 2,364 0,0644 * 1,99

Działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność wspierająca

y = 0,0169x 
+ 0,7796 0,6078 2,784 0,0387 ** 2,1

Edukacja y = 0,0181x 
+ 0,8073 0,5961 2,716 0,0420 ** 2,59

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna y = 0,031x 
+ 0,7373  0,9195 7,558 0,0006*** 2,62

Działalność związana z kulturą, rozrywką 
i rekreacją

y = 0,038x 
+ 0,6824 0,9688 12,46 5,91e-05*** 3,46

Pozostała działalność usługowa y = 0,0079x 
+ 0,8423 0,2462 1,278 0,2574 2,26

Źródło: jak w tabeli 1.
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Wykres 2
Prognoza wskaźnika zrównoważonego rozwoju w polskich przedsiębiorstwach  
na lata 2016-2018

Źródło: jak w wykresie 1.
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Należy jednak odnotować, że współczynnik determinacji jest niski, co świadczy, że rów-
nanie regresji wyjaśnia zmienność zmiennej zależnej w 0,09%, ponadto zgodnie z testem 
t-Studenta parametr przy zmiennej x (czas) nie jest istotny statystycznie.

Współczynniki przed zmienną x mają niskie wartości, co świadczy o tym, że w pozostałych 
sekcjach zrównoważony rozwój przedsiębiorstw występuje, ale posiada niską dynamikę wzro-
stową. Najwyższa dynamika występuje w sekcjach: „Działalność związana z kulturą, rozryw-
ką i rekreacją” (0,038), „Budownictwo” (0,033), „Działalność związana z zakwaterowaniem 
i usługami gastronomicznymi” (0,0329) oraz „Opieka zdrowotna i pomoc społeczna” (0,031).

Wartości prognozowane wskaźnika pozwalają ocenić, iż w dalszej perspektywie zrów-
noważony rozwój polskich przedsiębiorstw będzie na podobnym poziomie jak w analizowa-
nych latach (por. wykres 2). 

Najwyższe wskaźniki prognozy w 2018 roku uzyskano dla sekcji: „Handel hurtowy 
i detaliczny” (1,03), „Transport i gospodarka magazynowa” (1,04), „Działalność związana 
z zakwaterowaniem i usługami” (1,05), „Opieka zdrowotna” (1,05), „Działalność związana 
z kulturą, rozrywką i rekreacją” (1,06).

Uzyskane wyniki powalają ocenić, iż zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw 
posiada stosunkowo niewielką dodatnią dynamikę wzrostową. Wyjątkiem jest tu sekcja 
„Górnictwo i wydobycie”, w której co prawda odnotowano pozytywne efekty w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego, ale ogólna sytuacja finansowo-majątkowa jest przecięt-
na. Oceniając postęp w zakresie realizacji zrównoważonego rozwoju jako różnicę między 
wartością wskaźnika zrównoważonego rozwoju w 2015 roku a 2009 roku należy zauważyć, 
że we wszystkich sekcjach mamy do czynienia z dodatnim wynikiem. Najwyższy postęp 
odnotowano w sekcjach: „Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją” (0,237), 
„Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi” (0,199) oraz 
„Opieka zdrowotna i pomoc społeczna” (0,157). Najniższy postęp odnotowano w sekcji 
„Górnictwo i wydobywanie” (0,012).

Podsumowanie 

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw uzależniony jest od wielu determinant, których 
prawidłowe określenie stanowi szansę dla ekspansji podmiotów gospodarczych. Polskie 
przedsiębiorstwa charakteryzuje stosunkowo niski poziom uwzględnienia kwestii środo-
wiskowych czy społecznych w bieżącej działalności. Przeprowadzone badanie pozwoliło 
ocenić, że poziom zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw analizowanych pod kątem 
przynależności do sekcji PKD jest stosunkowo niski, choć można zauważyć niewielką dy-
namikę wzrostową. Najwyższy wskaźnik postępu nie przekroczył 0,237 („Działalność zwią-
zana z kulturą, rozrywką i rekreacją”), najniższy zaś wyniósł 0,012 („Górnictwo i wydoby-
cie”). Prognoza dla 2018 roku wskazuje, iż zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw 
będzie miał miejsce, choć jego dynamika będzie niewielka. Należy podkreślić, że kluczo-
wym ograniczeniem dla przeprowadzonego badania były kwestie związane z dostępem do 
niezbędnych danych. Dalsze badania poświęcone zostaną analizie wpływu czynników ze-
wnętrznych i wewnętrznych mających wpływ na zrównoważony rozwój przedsiębiorstw.
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Sustainable Development of Polish Enterprises. Evaluation

Summary 

Sustainable development of enterprises is one of the basic guarantors of long-
term profits of the enterprise. It is conditioned by a number of exogenous and 
endogenous factors having a decisive impact on the level of competitiveness and 
expansion of business entities. The main purpose of this study is an attempt to esti-
mate the sustainable development of Polish enterprises. For this purpose, synthetic 
indicators of economic, social and environmental development were created and 
their statistical analysis was carried out. The results of the study allow assessing that 
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sustainable development of Polish enterprises has a small upward momentum. The 
exception is the mining and extraction section, where the designated trend line has 
a negative slope. At the same time, it should be noted that economic development is 
accompanied by improvement of conditions and quality of work, and reduction of 
negative impact on natural resources.

Key words: sustainable development, analysis.

JEL codes: D04, D20, Q50

Устойчивое развитие польских предприятий – оценка

Резюме

Устойчивое развитие предприятий охватывает собой триаду целей: эконо-
мических, социальных и связанных с окружающей средой. Оно обусловлено 
многими факторами экзо- и эндогенного характера, которые оказывают реша-
ющее влияние на уровень конкурентоспособности и на экспансию экономи-
ческих субъектов. Основная цель работы – попытаться оценить устойчивое 
развитие польских предприятий. Для этого создали синтетические показатели 
оценки социально-экономического развития и развития, связанного с окру-
жающей средой, а также провели их статистический анализ. Результаты из-
учения позволяют оценить, что устойчивое развитие польских предприятий 
обладает небольшой динамикой роста. Исключение составляет секция «Гор-
ное дело и добыча», в которой выявленная линия тренда имеет отрицальный 
наклон. Заодно следует отметить, что экономическому развитию сопутствуют 
улучшение условий и качества труда и снижение отрицательного влияния на 
природные ресурсы. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, анализ.
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