
dr inż. Olimpia Grabiec 
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

EFEKTY SPOŁECZNE DZIAŁANIA GRUP KAPITAŁOWYCH 
W POLSCE

Streszczenie: Transformacja polskiej gospodarki spowodowała konieczność zmian w przedsiębior-
stwach i ich dostosowania się do nowych warunków panujących na rynku. Wynikiem tego są prze-
miany strukturalne w zasadzie w każdym z sektorów gospodarki. Zmiany te spowodowane są chęcią 
walki z  narastającą konkurencją między innymi poprzez tworzenie grup kapitałowych. W  Polsce 
grupy kapitałowe zaczęły powstawać w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, czyli stosunkowo 
niedawno. Jednak już teraz wiadomo, że uczestnictwo w grupie kapitałowej jest dobrym przykładem 
możliwości rozwoju przedsiębiorstw. 
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Wstęp

We współczesnej gospodarce obserwuje się nasilanie zjawiska powstawania różnych 
form zgrupowań gospodarczych. Jedną z przyczyn tej tendencji jest konieczność radzenia 
sobie przez przedsiębiorstwa z rosnącą konkurencją na rynku. 

Zgrupowanie gospodarcze to zespół prawnie samodzielnych podmiotów gospodarczych, 
utworzonych dla realizacji wspólnych celów gospodarczych i  realizujących te cele w oparciu 
o  łączące te podmioty powiązania. Natomiast wyróżniane wśród zgrupowań gospodarczych 
zgrupowania kapitałowe (grupy kapitałowe) można scharakteryzować jako organizację utwo-
rzoną dla realizacji wspólnych celów gospodarczych lub jako składające się z  samodzielnych 
prawnie podmiotów gospodarczych w formie spółek kapitałowych (spółek z ograniczoną odpo-
wiedzialnością i spółek akcyjnych), oraz jako powiązane w sposób trwały więziami kapitałowy-
mi i ewentualnie dodatkowo innymi (zgrupowania kapitałowe), a także jako posiadające możli-
wość realizacji wspólnych celów, wynikające z rodzaju i intensywności tworzących je powiązań1.

Grupę przedsiębiorstw tworzą przedsiębiorstwa samodzielne pod względem prawnym, jed-
nak wzajemnie od siebie zależne gospodarczo ze względu na istniejące między nimi powiązania 
w zakresie kontroli i/lub własności. Grupa przedsiębiorstw tworzy całość gospodarczą, upoważ-
nioną do podejmowania decyzji w imieniu jednostek, które obejmuje. Może mieć ona więcej 
niż jeden ośrodek decyzyjny, szczególnie w zakresie strategii, produkcji, sprzedaży, podatków, 
polityki "nansowej, a także jednoczyć niektóre aspekty zarządzania "nansami i podatkami2.

Za pierwotną przyczynę powstawania grup kapitałowych można uznać rozwój przedsiębiorstwa. 
Może być on skutkiem wzrostu wewnętrznego poprzez tworzenie nowych zdolności produkcyjnych, 
usługowych, handlowych, jako następstwo inwestycji rzeczowych w ramach dotychczasowej struktu-
1  B. Nogalski, R. Ronkowski, Podstawy funkcjonowania polskich grup kapitałowych oraz ich formy organiza-
cyjne i sposoby zarządzania, [w:] B. Nogalski, P. Walentynowicz, Zarządzanie w grupach kapitałowych. Aspekty 
organizacyjne, "nansowe, właścicielskie i personalne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2004, s. 11.
2 Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2011 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, s. 8.
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ry organizacyjnej lub w nowo utworzonych jednostkach organizacyjnych, a także skutkiem wzrostu 
zewnętrznego, który przejawia się związkami i współdziałaniem z innymi podmiotami gospodarczy-
mi3. W przypadku dokonującego się ciągłego rozwoju przedsiębiorstwa w pewnym momencie osiąga 
ono takie rozmiary, które utrudniają dalsze funkcjonowanie. W takim przypadku rozwiązaniem jest 
wydzielenie poszczególnych części składowych przedsiębiorstwa jako samodzielnych podmiotów 
gospodarczych i stworzenie na ich bazie struktury grupy kapitałowej. 

Inną, równie ważną przyczyną powstawania grup kapitałowych jest powiększanie roz-
miarów działalności gospodarczej poprzez wykorzystanie struktury grupy. Rozwój przed-
siębiorstwa możliwy jest poprzez wzrost wewnętrzny. Natomiast wzrost potencjału go-
spodarczego następuje poprzez wzrost zewnętrzny i  polega na tym, że przedsiębiorstwo 
wchodzi w powiązania integracyjne z innymi podmiotami gospodarczymi. Zawiązanie gru-
py kapitałowej umożliwia skokowy wzrost potencjału gospodarczego przedsiębiorstwa przy 
niższych nakładach niż przy tworzeniu nowych podmiotów. 

Według badań przeprowadzonych w  czternastu grupach kapitałowych motywy ich 
tworzenia są następujące4: 

W pierwszej grupie motywów:
wysokie zadłużenie;
niedostatek środków !nansowych;
możliwość restrukturyzacji oddłużeniowej;
wprowadzenie controllingu;
niski poziom kapitałów spółek;
wadliwy system zarządzania;
budowa struktury wielopodmiotowej;
tworzenie silnej centrali, opracowującej strategię i czuwającej nad realizacją wewnętrznej po-
lityki gospodarczej;
możliwość unowocześnienia technologii i konstrukcji wyrobów. 
W drugiej grupie motywów:
zagrożenie spowodowane wzrostem konkurencji;
wykorzystanie pozycji monopolistycznej grupy;
zagrożenia wynikające ze spadku popytu;
trudności o charakterze ogólnogospodarczym;
usprawnienie struktury organizacyjnej i zarządzania;
dywersy!kacja działalności w celu wejścia do nowych segmentów rynku i osiągnięcia zysków;
rozwijanie aktywizacji i sieci dystrybucji. 
W trzeciej grupie motywów:
utrzymanie posiadanej pozycji na rynku krajowym oraz jej poprawę;
możliwość wejścia na rynki zagraniczne;
osiągnięcie zdolności do samo!nansowania;
zwiększenie kapitałów własnych;
wchodzenie na giełdę spółek dominujących;
tworzenie związków kapitałowych z partnerami zagranicznymi.

3  M. Wojtunik, B. Draczyński, Zarządzanie holdingiem i grupą kapitałową, ODDK, Gdańsk 1997, s. 30.
4  J. Śliwa, Zarządzanie !nansami w grupach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uni-
wersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 24-25.
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Zachowania przedsiębiorstw powiązanych w grupy mogą być odmienne od sposobu dzia-
łania pozostałych podmiotów, co wynika z występowania wielostronnych powiązań i realizacji 
wspólnych w ramach danej grupy strategii i transakcji. Przy istnieniu tych powiązań zmiana sytu-
acji w jednej jednostce wchodzącej w skład grupy wpływa na całą grupę. Z uwagi na to, dla oceny 
wyników działalności przedsiębiorstw powiązanych w grupy wskazane jest prowadzenie analizy 
również na poziomie całej grupy, a nie tylko poszczególnych jednostek wchodzących w jej skład5.

W literaturze przedmiotu grupy kapitałowe przedstawione są z reguły w pozytywnym świe-
tle. Autorka za główne zadanie postawiła sobie ocenę efektów występujących w spółkach domi-
nujących i zależnych po utworzeniu grup kapitałowych. W badaniach zidenty�kowano różne 
rodzaje efektów występujących po utworzeniu grup kapitałowych w spółkach dominujących 
i zależnych polskiego sektora energetycznego. Przeprowadzone badania literaturowo-empirycz-
ne pozwoliły również na zidenty�kowanie rodzajów efektów występujących po utworzeniu grup 
kapitałowych w spółkach je tworzących. Zidenty�kowano następujące rodzaje efektów:

efekty rynkowe i marketingowe;
efekty techniczno-inwestycyjne;
efekty �nansowe;
efekty organizacyjne i menedżerskie;
efekty strategiczne;
efekty społeczne.

W artykule przedstawione zostaną wyniki badań dotyczące występowania i oceny efektów spo-
łecznych przez spółki dominujące i zależne, jakie zostały uzyskane po utworzeniu grupy kapitałowej.

1. Analiza efektów społecznych uzyskanych przez grupy kapitałowe 
polskiego sektora energetycznego

Głównym celem przeprowadzonych badań była klasy�kacja efektów społecznych występu-
jących w spółkach tworzących grupy kapitałowe polskiego sektora energetycznego. Celem badań 
była również analiza efektów społecznych uzyskanych przez spółki dominujące i zależne po utwo-
rzeniu grupy kapitałowej. Analiza ta dotyczy grup kapitałowych polskiego sektora energetycznego.

Badania przeprowadzono w dwóch etapach. Pierwszym etapem były badania pilota-
żowe obejmujące 3 spółki wchodzące w skład grup kapitałowych polskiego sektora energe-
tycznego, natomiast etapem drugim były badania właściwe.

Kolejnym etapem badania było skontrolowanie pozyskanego materiału empirycznego 
pod względem formalnym, merytorycznym oraz kompletności, co pozwoliło usunąć wszel-
kie błędy przypadkowe.

Respondenci oceniali efekty społeczne działania spółek dominujących oraz zależnych 
towarzyszące powstaniu grup kapitałowych w polskim sektorze energetycznym. Oceniający 
wskazywali na znaczenie danego efektu w skali:

pozytywnie (zjawisko wpłynęło pozytywnie na spółkę po utworzeniu grupy kapitałowej);
bez znaczenia (zjawisko nie miało znaczenia dla spółki po utworzeniu grupy kapitałowej);
negatywnie (zjawisko wpłynęło negatywnie na spółkę po utworzeniu grupy kapitałowej).
Dla poszczególnych ocen przyjęto 3-stopniową (punktową) skalę, a  mianowicie od 

0 (negatywnie) do 2 (pozytywnie). W przeprowadzonych badaniach brały udział dwie gru-
py kapitałowe sektora energetycznego, w ramach których przebadano 11 przedsiębiorstw. 

5 Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2011 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, s. 7.
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Spółki, które zostały poddane badaniom, sklasy�kowano pod względem formy organizacyj-
no-prawnej, rozmiaru przedsiębiorstwa oraz ze względu na rodzaj zależności. Ostatecznie 
badane przedsiębiorstwa podzielono na dwie grupy, a mianowicie na spółki dominujące 
oraz spółki zależne. Charakterystykę próby badawczej zamieszczono w tabeli 1.

Tabela 1. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw

Forma organizacyjno-
-prawna

Spółki akcyjne Spółki z o.o. Inne spółki

54,55% 45,45% -

Rozmiar przedsiębior-
stwa (według kryte-
rium zatrudnienia)

Do 9  10 – 49 50 – 249 Powyżej 250 

- 9,09% 36,36% 54,55%

Rodzaj zależności
Dominujące Zależne Powiązane Inne

18,18% 81,82% - -

Źródło: opracowanie własne.

W  badaniach zidenty�kowano różne rodzaje efektów występujących po utworzeniu 
grup kapitałowych w spółkach dominujących i zależnych polskiego sektora energetycznego. 
Wśród efektów społecznych zbadano następujące rodzaje efektów:

1. wzmocnienie wiarygodności i pozycji spółki jako stabilnego pracodawcy;
2. gwarancje socjalne dla pracowników;
3. tworzenie nowych miejsc pracy;
4. minimalizacja szkodliwego oddziaływania na środowisko w wyniku koordynacji 

inwestycji ekologicznych.
W tabeli 2 przedstawiono ocenę efektów społecznych uzyskanych przez spółki domi-

nujące po utworzeniu grupy kapitałowej.

Tabela 2. Ocena efektów społecznych przez spółki dominujące

Wyszczególnienie efektów społecznych Punkty Miejsce

Wzmocnienie wiarygodności i pozycji spółki jako stabil-
nego pracodawcy

4 2

Gwarancje socjalne dla pracowników 4 2

Tworzenie nowych miejsc pracy 4 2

Minimalizacja szkodliwego oddziaływania na środowisko 
w wyniku koordynacji inwestycji ekologicznych

3 4

Suma Σ 15/16(max)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Uzyskane wyniki przedstawiono poniżej w  formie wykresów (rys. 1  i 2), jak również 
w formie opisowej. Rysunek 1 przedstawia uzyskane wyniki wśród efektów społecznych przez 
spółki dominujące sektora energetycznego w ujęciu punktowym, natomiast rys. 2 w ujęciu pro-
centowym.
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Rysunek 1. Suma punktów przyznana poszczególnym efektom społecznym uzyskanym przez spółki 
dominujące

Rodzaje efektów społecznych: 1 - wzmocnienie wiarygodności i pozycji spółki jako stabilnego pra-
codawcy; 2 - gwarancje socjalne dla pracowników; 3 - tworzenie nowych miejsc pracy; 4 - minima-
lizacja szkodliwego oddziaływania na środowisko w wyniku koordynacji inwestycji ekologicznych. 

Źródło: opracowanie własne.

Utworzenie grupy kapitałowej powoduje uzyskanie pozytywnych efektów społecznych. 
Aż 75% tych efektów uzyskało maksymalną liczbę punktów przyznaną przez spółki dominu-
jące. Obydwie badane spółki wskazały, że powstanie grupy kapitałowej spowodowało wzmoc-
nienie wiarygodności i pozycji spółki jako stabilnego pracodawcy. Wiadome jest, że grupa 
spółek daje pewną wiarygodność, jak również zwiększa ich pozycję stabilnego pracodawcy, 
a to że badane spółki tworzą grupy kapitałowe sektora energetycznego, czyli strategicznego 
dla całego kraju, powoduje również pozytywny i duży wpływ na te efekty. Powstanie badanych 
grup kapitałowych spowodowało utworzenie nowych miejsc pracy, spółki dominujące wska-
zały również, że poprawiły się gwarancje socjalne dla pracowników. Stwierdzić można, że po-
wstawanie grup kapitałowych sektora energetycznego jest społecznie w pełni uzasadnione.

Zauważyć należy, że w jednej z badanych spółek dominujących nastąpiła koordynacja 
inwestycji ekologicznych po utworzeniu grupy kapitałowej, natomiast w drugiej nie miało 
to żadnego znaczenia. Może to wynikać z faktu, że grupa ta powstała stosunkowo niedawno.

Na rysunku 2 przedstawiono ujęcie procentowe powyższych wyników badania. 
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Rysunek 2. Suma punktów przyznana poszczególnym efektom społecznym uzyskanym przez spółki 
dominujące – ujęcie procentowe

Rodzaje efektów społecznych: 1 - wzmocnienie wiarygodności i pozycji spółki jako stabilnego praco-
dawcy; 2 - gwarancje socjalne dla pracowników; 3 - tworzenie nowych miejsc pracy; 4 - minimalizacja 
szkodliwego oddziaływania na środowisko w wyniku koordynacji inwestycji ekologicznych.

Źródło: opracowanie własne.

Co się tyczy efektów społecznych, największy (26,66%) pozytywny wpływ na spółki 
dominujące miały:

wzmocnienie wiarygodności i pozycji spółki jako stabilnego pracodawcy;
gwarancje socjalne dla pracowników;
tworzenie nowych miejsc pracy.

Nieco mniejszą rangę wykazała minimalizacja szkodliwego oddziaływania na środowi-
sko w wyniku koordynacji inwestycji ekologicznych (20,00%). W tabeli 3 przedstawiono oce-
nę efektów społecznych uzyskanych przez spółki zależne po utworzeniu grupy kapitałowej.

Tabela 3. Ocena efektów społecznych uzyskanych przez spółki zależne po utworzeniu grupy kapitałowej

Wyszczególnienie efektów społecznych Punkty Miejsce

Wzmocnienie wiarygodności i pozycji spółki jako stabil-
nego pracodawcy

15 1

Gwarancje socjalne dla pracowników 12 2

Tworzenie nowych miejsc pracy 8 4

Minimalizacja szkodliwego oddziaływania na środowisko 
w wyniku koordynacji inwestycji ekologicznych

10 3

Suma Σ 45/72(max)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

26,67%

26,67%

26,67%

20,00%

1

2

3

4
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Na rysunkach 3 i 4 przedstawiono efekty społeczne uzyskane przez spółki zależne po 
utworzeniu grup kapitałowych.

Rysunek 3. Suma punktów przyznana poszczególnym efektom społecznym uzyskanym przez spółki 
zależne

Rodzaje efektów społecznych: 1 - wzmocnienie wiarygodności i pozycji spółki jako stabilnego praco-
dawcy; 2 - gwarancje socjalne dla pracowników; 3 - tworzenie nowych miejsc pracy; 4 - minimalizacja 
szkodliwego oddziaływania na środowisko w wyniku koordynacji inwestycji ekologicznych.

Źródło: opracowanie własne.

Utworzenie grupy kapitałowej spowodowało wzmocnienie wiarygodności i pozycji ba-
danych spółek zależnych jako stabilnych pracodawców. Efekt ten uzyskał największą liczbę 
punktów pośród efektów społecznych, czego wytłumaczeniem jest przynależność do naj-
większych grup kapitałowych sektora energetycznego, czyli strategicznego dla kraju. 

Powstanie badanych grup kapitałowych spowodowało, że poprawiły się gwarancje so-
cjalne dla pracowników w 1/3 badanych spółek zależnych. Jednak najmniej punktów uzy-
skało tworzenie nowych miejsc pracy. Tutaj dwie spółki wskazały, że utworzenie grup ka-
pitałowych spowodowało redukcję miejsc pracy. Na rysunku 4 przedstawiono procentowe 
ujęcie punktów przyznanych przez spółki zależne efektom rynkowym i marketingowym po 
utworzeniu grup kapitałowych.
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Rysunek 4. Suma punktów przyznana poszczególnym efektom społecznym uzyskanym przez spółki 
zależne – ujęcie procentowe

Rodzaje efektów społecznych: 1 - wzmocnienie wiarygodności i pozycji spółki jako stabilnego praco-
dawcy; 2 - gwarancje socjalne dla pracowników; 3 - tworzenie nowych miejsc pracy; 4 - minimalizacja 
szkodliwego oddziaływania na środowisko w wyniku koordynacji inwestycji ekologicznych.

Źródło: opracowanie własne.

Oceniając efekty społeczne, spółki zależne uznały, że największe pozytywne znaczenie dla 
nich miało wzmocnienie wiarygodności i pozycji spółki jako stabilnego pracodawcy (33,33%), 
a także pozytywny wpływ na gwarancje socjalne dla pracowników (26,67%). Z kolei minima-
lizacja szkodliwego oddziaływania na środowisko w wyniku koordynacji inwestycji ekologicz-
nych (22,22%) oraz tworzenie nowych miejsc pracy (17,78%) uzyskały nieco mniejszą rangę.

Podsumowanie
 
Podsumowując można stwierdzić, że utworzenie grup kapitałowych w sektorze energetycz-

nym powoduje ogromny pozytywny wpływ na uzyskanie efektów każdej kategorii. Przede wszyst-
kim daje możliwość wzmocnienia własnej pozycji rynkowej w tym sektorze, powoduje również 
zwiększenie udziału w rynku. Badania potwierdziły także pozytywny wpływ utworzenia grupy 
kapitałowej na efekty społeczne uzyskane w przedsiębiorstwach tworzących badane grupy.

Przeprowadzone badania umożliwiły wyłonienie efektów o największym pozytywnym 
wpływie na grupy kapitałowe polskiego sektora energetycznego. Największym wpływem 
poszczególnych rodzajów efektów na grupy kapitałowe sektora energetycznego wśród efek-
tów społecznych wykazało się wzmocnienie wiarygodności i pozycji spółki jako stabilnego 
pracodawcy oraz gwarancje socjalne dla pracowników. 
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SOCIAL EFFECTS OF THE OPERATION OF CAPITAL GROUPS IN POLAND

Summary: Transformation of Polish economy caused the necessity of changes in entrepreneurships 
and its adjustment to the new conditions in market. As a result, structural changes occur in every 
sector of economy. &ese changes are caused by the will of !ght with increasing competition by 
forming capital groups, among others. Capital groups in Poland started to appear in the nineties, 
so relatively newly. However, it is known that participation in a capital group is a good example of 
development of enterprises. 
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