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INTERWENCJA FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
W BRANŻY BUDOWLANEJ JAKO PRZYKŁAD 

KAPITALIZMU PAŃSTWOWEGO

INTERVENTION OF A FINANCIAL CAPITAL GROUP 
IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY AS AN EXAMPLE 

OF STATE CAPITALISM

Streszczenie: W artykule podjęto próbę zbadania, w jaki sposób interwencjonizm państwo-
wy w postaci inwestycji państwowej finansowej grupy kapitałowej w spółkę z branży bu-
dowlanej może przełożyć się na korzyści sektora, samej inwestycji czy też w końcu państwa 
polskiego. Postawiono dwa główne pytania badawcze: 1. Czy interwencja państwa w postaci 
inwestycji państwowej finansowej grupy kapitałowej w przedsiębiorstwo prywatne z bran-
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ży budowlanej ma sens z punktu widzenia samego państwa jak i  samego sektora? 2. Jaki 
wpływ na przyszłość branży budowlanej może mieć przedmiotowa inwestycja? W tym celu 
przeprowadzono badań studium przypadku oraz wywiad z osobami uczestniczącymi w in-
westycji finansowej grupy kapitałowej w spółkę z branży budowlanej. Na koniec zalecono 
przeprowadzenie badanie większej liczby przypadków na świecie wsparcia państwa w po-
szczególnych branżach w celu zbadania celowości i skuteczności prowadzenia tej formy in-
terwencjonizmu państwowego. 

Słowa kluczowe: grupa kapitałowa, zarządzanie strategiczne, kapitalizm państwowy, inter-
wencjonizm, sektor budowlany

Abstract: This article presents the result of the business case research based on state inte-
rventionism realised by the state-owned financial capital group’s investment in a company 
from the construction industry. It shows how the transaction can have influence on the 
sector itself benefits , the investment itself, and finally the Polish state. Two main research 
questions were asked: 1. Does the state intervention in form of the state-owned financial ca-
pital group in a private enterprise from the construction industry make sense from the point 
of view of the state itself and as well as from the sector? 2. What influence the investment mi-
ght have on the construction industry future? In order to answer to these questions the case 
study and interview with people participating in the capital group transaction in company 
from the construction industry was conducted. Finally, it was recommended to investigate 
more cases of world state interventions in specific industries to examine the purposefulness 
and effectiveness of this form of state intervention.

Keywords: capital group, strategic management, state capitalism, interventionism, the con-
struction sector 

Wstęp

Współczesny interwencjonizm państwa polega nie tylko na bezpośredniej in-
gerencji w postaci regulacji stóp procentowych, kosztów pracy czy stosowaniu ulg 
w systemach podatkowy, ale również na aktywnych działaniach państwa w sektorze 
przedsiębiorstw, w  tym prowadzeniu bezpośrednich inwestycji na rynku kontroli 
przedsiębiorstw. W tym obszarze interwencjonizm wkracza już w pojęcie kapitali-
zmu państwowego. Współcześnie pojęcie kapitalizmu państwowego jest używane 
w sytuacji, gdy państwo wspiera określone przedsiębiorstwa, aby je użyć przeciw-
ko innym przedsiębiorstwom lub konsumentom oraz aby chronić własne interesy 
gospodarcze. Amerykański ekonomista i politolog Ian Bremmer twierdzi, że „ka-
pitalizm państwowy to system gospodarczy, w którym państwo funkcjonuje jako 
»wiodący aktor«, a rządy manipulują rynkami dla celów politycznych”1. 

1  I. Bremmer, State Capitalism Comes of Age, “Foreign Affairs” 2009, nr 88, s. 41. 
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Obecnie część ekonomistów zapowiada wręcz koniec wolnego rynku i nadej-
ście kapitalizmu państwowego2. Jeden z prezesów amerykańskiego banku stwierdza: 
„W rzeczywistym świecie prywatne przedsiębiorstwa zmagają się z szeregiem kon-
kurentów często będących własnością państwa, protegowanym, subsydiowanym 
i sponsorowanym przez rząd albo wszystko razem. Niewidoczna ręka rynku obec-
nie może być zastępowana przez widoczną rękę kapitalizmu państwowego. Nasiliło 
się to w sposób szczególny od kryzysu w 2008 r.”3. W Polsce kapitalizm państwowy 
zaczął się silnie objawiać w 2016 roku, wraz ze zmianą rządów w Polsce. Pierwszym 
takim sygnałem było przejęcie banku PEKAO S.A. od włoskiego Unicredit. Przeję-
cie to tłumaczono zbyt niskim udziałem kapitału polskiego w sektorze bankowym, 
co zagrażało stabilności systemu bankowego. Rozpoczęła się również w Polsce dys-
kusja wśród ekonomistów dotycząca efektywności zarządzania przedsiębiorstwami 
przez państwo w porównaniu do zarządzania przez „kapitał rynkowy”. Dyskusja ta 
obejmowała nie tylko sektor bankowy, ale również inne branże w Polsce. 

Pod koniec 2019 roku miało miejsce przejęcia części akcji spółki z sektora bu-
dowlanego – Grupy Kapitałowej Trakcja PRKiI S.A. – przez państwową finansową 
Grupę Kapitałową Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP). Po zakupie spółki bu-
dowlanej zaczęto stawiać następujące pytania:

−	 Czy interwencja państwa w postaci inwestycji państwowej finansowej gru-
py kapitałowej w przedsiębiorstwo prywatne z branży budowlanej ma sens z punktu 
widzenia samego państwa jak i samego sektora? 

−	 Jaki wpływ na przyszłość branży budowlanej może mieć ta inwestycja? 
Niniejsze opracowanie jest analizą przedmiotowej transakcji oraz stara się od-

powiedzieć na wyżej stawiane pytania badawcze. Dodatkowo autor sugeruje przeba-
danie większej liczby przypadków przejmowania przedsiębiorstw przez państwowe 
finansowe grupy kapitałowe na świecie w poszczególnych branżach oraz sprawdzenie, 
które miały największą skuteczność oraz były najbardziej efektywne dla państwa.

1. Rynek budownictwa inżynieryjnego w Polsce ze szczególnym 
uwzględnieniem największych spółek

Według PKD sekcja „F” (budownictwo) dzieli się na 3 działy: dział 41 – bu-
dowa budynków, dział 42 – budowa obiektów inżynierii lądowej i  wodnej (czyli 
budownictwo infrastrukturalne) oraz dział 43 – roboty budowlane specjalistyczne. 
Z trzech wyżej wymienionych działów jedynie 41 z punktu widzenia analiz wprowa-
dza małe pomieszanie elementów. Otóż składa się on z dwóch następujących grup:

 

2  The Visible Hand. Special Report. State Capitalism, The Economist, 21 stycznia 2012 r., s. 3. 
3 K. Nowakowski, Kapitalizm państwowy jako dylemat praktyczny i teoretyczny, „Ruch Prawniczy, Eko-
nomiczny i Socjologiczny” 2014, LXXVI, zeszyt 1, s. 226. 
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•	 41.1 – przygotowanie projektów budowlanych, co stanowi głównie obszar 
aktywności deweloperów, oraz 

•	 41.2 – wznoszenie budynków i obiektów, co jest obszarem działalności firm 
budowlanych i dotyczy robot budowlanych związanych z wznoszeniem budynków 
mieszkalnych i niemieszkalnych (np. budynku biurowe, hale itp.).

Firmy deweloperskie znacząco różnią się od firm budowlanych, zarówno jeśli 
chodzi o  efektywność, jak i charakter działalności, stąd ważne jest oddzielanie tych 
grup PKD we wszelkiego typu analizach. 

Przedmiotem niniejszej analizy będzie jednak budownictwo inżynieryjne, które 
pokrywa głównie dział 42 PKD oraz w mniejszym zakresie działy 41 (tylko w części 
41.2) oraz 43 (przygotowywanie terenów pod budowę, wykonywanie instalacji elek-
trycznych czy wodno-kanalizacyjnych oraz inna działalność budowlana wymaga-
jąca specjalistycznych umiejętności lub sprzętu, jak np. budowa fundamentów czy 
wbijanie pali itp.). Oprócz PKD, różne instytucje rynku budowlanego wyróżniają 
jego segmenty, takie jak budownictwo: drogowe, mieszkaniowe, energetyczne, kole-
jowe, przemysłowe, ochrony środowiska, użyteczności publicznej, obiektów sporto-
wych i rekreacyjnych, biurowe, handlowo-usługowe, specjalistyczne, magazynowe 
oraz inne mniejsze segmenty tego rynku4.

Do największych piętnastu spółek budownictwa inżynieryjnego w Polsce pod 
względem przychodów z 2018 roku należą5: 1. Grupa Budimex S.A., 2. Grupa Stra-
bag S.A., 3. Skanska S.A., 4. Grupa PORR S.A., 5. Grupa Erbud S.A., 6. Astaldi S.A., 
7. Grupa Unibep S.A., 8. Grupa Polimex-Mostostal S.A., 9. Grupa Trakcja PRKII 
S.A., 10. Warbud S.A., 11. Grupa Torpol S.A.. 12. Grupa PBG S.A., 13. PUT Intercor 
sp. z o.o., 14. Grupa Mirbud S.A., 15. Grupa Mostostal Warszawa S.A. Z wymie-
nionych spółek aż dziewięć jest notowanych na GPW w Warszawie. W 2018 roku 
łączne przychody największych piętnastu spółek budowlanych w Polsce osiągnęły 
poziom ponad 33 mld zł, co było o 11,3% więcej niż w 2017 roku. Odbiciem jednak 
problemów związanych z  programami infrastrukturalnymi tych spółek (budowa 
dróg i kolei) jest:

−	 widoczny spadek średniej marży operacyjnej z poziomu 7,2% w 2017 roku 
do 3,7% w 2018 roku,

−	 spadek łącznej kapitalizacji giełdowej w  2018 (45%) i  2019 roku (około 
30%) dziewięciu spółek notowanych na GPW stosunku do 2017 roku. 

Warto również podkreślić, że nastąpił wzrost wartości polskiego rynku budow-
lanego o 16,8% w 2018 r/r we wszystkich jego segmentach (rysunek 1)6. 

4  PMR Consulting, na podstawie raportu „Sektor budowlany w Polsce I połowa 2011 roku”, PMR 
Publications, 2011. 
5  Raport, Polskie spółki budowlane 2019 – najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu, perspek-
tywy rozwoju branży, październik 2019, Deloitte. 
6  Ibidem. 
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Rysunek 1. Wielkość polskiego rynku budowlanego w latach 2011-2018 (w mld zł) 
Figure 1. The size of the Polish construction market in 2011-2018 (in PLN billion) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Branża budowlana w Polsce jest rynkiem mocno rozdrobnionym, z wolno po-
stępującą konsolidacją. Pięć największych grup budowlanych: Budimex, Strabag, 
Skanska, Porr oraz Erbud odpowiada za mniej niż 9% wartości całego rynku bu-
dowlanego oraz za 12% przychodów firm budowlanych zatrudniających powyżej 
9  pracowników. Największe firmy są wyspecjalizowane w  określonym typie bu-
downictwa – przemysłowo-magazynowym, kolejowym, energetycznym, mostowo-
-tunelowym7. Specjalizacja ta powoduje ich podatność na wahania koniunktury 
rynkowej, co wykazywane jest w wahającym się portfelu zamówień wiodących wy-
konawców.

Bez względu na zróżnicowanie wewnętrzne polskiej branży budowlanej, od 
2017 roku produkcja budowlano-montażowa w Polsce rośnie (rysunek 2). W 2017 
roku dwucyfrową, dodatnią dynamikę produkcji budowlanej, można tłumaczyć ni-
ską bazą odniesienia w roku poprzednim. Niemniej rok 2018 oraz 2019 potwier-
dzają wysoką aktywność inwestycyjną na rynku8. Kumulacja inwestycji związanych 
z renowacją, modernizacją i rozbudową infrastruktury drogowej i kolejowej, kolej-
ne rekordy budownictwa mieszkaniowego, wysoka aktywność w sektorze obiektów 
niemieszkalnych – wszystko to generuje wysoki popyt na prace budowlane.

7  Spectis, raport „Firmy budowlane w Polsce 2019-2023”. 
8  GUS, Informacje sygnalne, Dynamika produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2019, GUS 
Lubin, 23.12.2019.
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Rysunek 2. Wartość produkcji budowlano-montażowej w poszczególnych typach budow-
nictwa w latach 2011-2019 (w mln zł) 
Figure 2. The value of construction-assembly production in different construction type in 
2011-2019 (in PLN million) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Również wydatki na drogi krajowe w ostatnich latach rosły, co przedstawia ry-
sunek 3. 

Rysunek 3. Wydatki na drogi krajowe w latach 2014-2023 z perspektywą do 2025 roku (w 
mld zł)
Figure 3. Expenditure on national roads in 2014-2023 with a perspective until 2025 (in PLN 
billion) 

Źródło: uchwała Rady Ministrów nr 108/2019 z dnia 24 września 2019 roku, zmieniająca 
uchwałę w  sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy 
Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)”. 
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Założono jednak, że po 2019 roku nastąpi zmniejszenie wydatków na infra-
strukturę drogową, co ma mieć bezpośredni związek ze znaczącym zmniejszeniem 
źródeł finansowania z Unii Europejskiej (rysunek 4). 

Rysunek 4. Źródła finansowania wydatków na drogi krajowe w latach 2014-2023 z perspek-
tywą do 2025 roku (w mld zł) 
Figure 4. Sources of financing expenditure on national roads in 2014-2023 with a perspecti-
ve until 2025 (in PLN billion)

Źródło: uchwała Rady Ministrów nr 108/2019 z dnia 24 września 2019 roku, zmieniająca 
uchwałę w  sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy 
Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)”. 

Również w ciągu ostatnich lat znacznie przyśpieszyło budownictwo kolejowe. 
Powstał Krajowy Program Kolejowy, który zakłada wydatkowanie środków krajo-
wych oraz unijnych do 2023 roku na budowę infrastruktury kolejowej. Warto za-
uważyć, że o ile Unia Europejska zmniejszyła dla nas pomoc w obszarze budowy 
dróg (w zasadzie od 2021 roku wszystkie środki finansowe będą pochodzić z kra-
jowych funduszy), o tyle w przypadku kolejnictwa nadal do 2023 roku w znacznej 
mierze będą przeważać fundusze unijne (rysunek 5). 
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Rysunek 5. Wydatki w ramach Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku (w mld zł)
Figure 5. Expenses under the National Railway Program until 2023 (in PLN billion)

Źródło: uchwała nr 110/2019 Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 roku, zmieniająca 
uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku. 

Branża budowlana, zwłaszcza budownictwo inżynieryjne, zmaga się z wieloma 
wyzwaniami, do których można zaliczyć sytuację na rynku pracy (brak rąk do pra-
cy), rosnące ceny energii oraz materiałów budowlanych. Niestety, firmy budowlane 
i powiązane z budownictwem sygnalizują stały wzrost w opóźnieniach płatności za 
wykonane roboty budowlane. Szefowie firm budowlanych przewidują większy spadek 
zatrudnienia, niż to przewidywali w październiku. Są też przewidywania, że w 2020 
roku ceny robót budowlano-montażowych będą nadal rosły (choć nie powinny prze-
kroczyć 10%), ale już nie w takim tempie jak do tej pory9. Niepokoją też informa-
cje z branży, że nawet te największe firmy budowlane, o stabilnej sytuacji finansowej, 
zaczynają mieć kłopoty na swoich budowach (np. Budimex, Mosty Łódź, Strabag), 
które z powodu odmowy waloryzacji kontraktów na roboty drogowe przez GDDKiA 
(lub PLK dla inwestycji kolejowych) zaczynają realizować inwestycje po kosztach lub 
nawet zaczynają dokładać do kwot umownych. Dotychczas nie przyniosły żadnych 
rezultatów negocjacje z Ministerstwem Infrastruktury (obecnie będzie to Minister-
stwo Aktywów Państwowych), by waloryzować podpisane wcześniej umowy na pro-
jekty drogowe lub kolejowe, bo znacznie zmieniło się otoczenie cenowe w stosunku 
do koszyka, według którego szacowane były wówczas oferty. Są to czynniki, na które 
wykonawcy nie mają wpływu (wzrost minimalnych wynagrodzeń, wzrost cen energii 
czy materiałów), stąd domagają się urealnienia kontraktów. Obecnie firmy budowlane 
decydują się na drogę sądową w sprawie waloryzacji, choć jest to czasochłonne i grozi 
w tym czasie dużymi problemami płynnościowymi dla spółek, a nawet ich bankruc-
twem. Dla inwestorów w obszarze budownictwa infrastrukturalnego (najczęściej re-
prezentowanych przez urzędników państwowych z GDDKiA oraz PKP PLK S.A.) to 

9  https://www.muratorplus.pl/biznes/raporty-i-prognozy/koniunktura-w-budownictwie-aa-Da3o-
-FMr4-puty.html [dostęp: 10.01.2020].
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asekuracyjna sytuacja, bo wówczas to sądy, a nie oni podejmują decyzje. Warto pod-
kreślić, że oprócz istotnego spowalniania inwestycji w Polsce, zjawiska wysoce szko-
dliwego dla spółek z sektora, przyczyniają się oni również do ponoszenia wysokich 
kosztów i odszkodowań przez Skarb Państwa, poprzez chociażby naliczanie wysokich 
odsetek ustawowych należnych wykonawcom.

 
2. Prezentacja spółki giełdowej Trakcja PRKiI S.A. 

oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 
jako państwowej finansowej grupy kapitałowej

Grupa kapitałowa Trakcja PRKiI S.A. (Trakcja), jest jedną z największych spół-
ek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego. Do głównych obsza-
rów działalności grupy kapitałowej należy:

−	 kompleksowe projektowanie elementów infrastruktury drogowej, kolejo-
wej oraz obiektów kubaturowych;

−	 budowa i modernizacja torów wraz z odwodnieniem, sieci trakcyjnych oraz 
systemów jej zasilania; 

−	 budowa linii energetycznych kablowych i napowietrznych;
−	 kompleksowa realizacja zdalnego sterowania wszystkimi urządzeniami za-

silania trakcji elektrycznej oraz układami pomocniczymi typu oświetlenie peronów 
czy elektryczne ogrzewanie rozjazdów;

−	 budowa i modernizacja obiektów inżynierskich, dróg i autostrad. 
Historia grupy kapitałowej Trakcja PRKiI S.A. sięga 2005 roku, kiedy to polska, 

niewielka spółka z obszaru budownictwa szynowego została przejęta przez hiszpań-
skiego inwestora branżowego Comsa Corporation. W  tym roku powstała spółka 
o  nazwie Trakcja Polska S.A. W  2007 roku została ona wprowadzona na Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie po pozyskaniu kapitału (120 mln zł) 
rozpoczęła swój dalszy intensywny rozwój w sektorze budowalnym10. Znaczącym 
krokiem w rozwoju Trakcji było przejęcie w 2011 roku litewskiej grupy kapitałowej 
AB Kauno Tiltai, co spowodowało większe wejście spółki na rynki znajdujące się 
poza Polską. Grupa Kauno należy bowiem do największej spółki sektora budownic-
twa infrastrukturalnego w krajach bałtyckich. Specjalizuje się w budowie dróg, mo-
stów, tuneli, linii kolejowych, lotnisk, portów wodnych oraz instalacji infrastruktu-
ry użyteczności publicznej, zatrudniając ponad 1000 pracowników11. Od początku 
swojej działalności, tj. od 1949 roku, wybudowała ponad 100 mostów oraz wiaduk-
tów i była odpowiedzialna za budowę i odbudowę wielu dróg na terenie całej Litwy.

10  Skonsolidowany raport roczny Grupa Kapitałowej Trakcja Polska S.A. za rok obrotowy zakończony 
31 grudnia 2007 roku, List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. 
11  Skonsolidowany raport roczny Grupa Kapitałowej Trakcja PRKiI S.A. za rok obrotowy zakończony 
31 grudnia 2013 roku.
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Następne przejęcie miało miejsce w 2013 roku, kiedy to Trakcja zakupiła Przed-
siębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. (PRKiI S.A.). PRKiI było spółką 
z tradycją w sektorze oraz dużym doświadczeniem na rynku kolejowym w Polsce. Jej 
początek sięga 1945 roku, kiedy to powstał Oddział Budowy Kolei we Wrocławiu jako 
filia Przedsiębiorstwa Budowy Kolei w Warszawie. W 1947 roku filia została prze-
kształcona w samodzielne Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych nr 1 we Wro-
cławiu, a w 1951 roku w Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych nr 8 we Wrocławiu. Od 
1982 roku przedsiębiorstwo to weszło w skład Polskich Kolei Państwowych jako Za-
kłady Budownictwa Kolejowego we Wrocławiu. W okresie przemian gospodarczych 
w Polsce, po upadku komunizmu, w 1991 roku zostało wyłączone ze struktur Polskich 
Kolei Państwowych. W 1994 roku otrzymało nazwę Przedsiębiorstwo Robót Kolejo-
wych i  Inżynieryjnych S.A., i  zostało przekształcone w  jednoosobową spółkę skar-
bu państwa z udziałami w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych12. W tej formie 
przedsiębiorstwo działało do 2013 roku, kiedy to zostało przejęte przez Trakcję Polska 
S.A. Od tamtego momentu grupa kapitałowa nosi nazwę Trakcja PRKiI S.A., będąc 
w czołówce największych spółek budowlanych w Polsce. 

Obecnie w skład Trakcji wchodzi sześć spółek zależnych, z czego pięć znajduje się 
na terenie Polski oraz jedna za granicą. Do spółek krajowych zalicza się: Bahn Technik 
Wrocław Sp. z o.o. („BTW”), PRK 7 Nieruchomości Sp. z o.o. („PRK 7 Nieruchomo-
ści”), Torprojekt Sp. z o.o. („Torprojekt”), Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe 
DALBA sp. z o.o. oraz PEUIM Sp. z o.o. („PEUIM”). Grupa Kapitałowa Trakcji w Pol-
sce zatrudnia około 1500 osób. Do spółek zagranicznych zalicza się (opisaną już wcze-
śniej) grupę kapitałową AB Kauno Tiltai. Działalność zagraniczną Trakcja prowadzi 
również poprzez oddziały znajdujące się na Ukrainie oraz w Bułgarii. 

Tradycja oraz doświadczenie grupy kapitałowej Trakcja PRKiI S.A. są zatem 
bogate, gdyż od ponad sześćdziesięciu lat realizuje kompletne instalacje elektro-
energetyczne średnich, a także wysokich napięć, zarówno w nowych, jak i moderni-
zowanych i remontowanych obiektach energetyki kolejowej. Grupa dokonała mo-
dernizacji kilku tysięcy km linii kolejowych i  zelektryfikowała ponad 10.000 km 
linii kolejowych, wybudowała i zmodernizowała ponad 450 podstacji trakcyjnych 
i  380 kabin sekcyjnych. W  chwili obecnej uczestniczy w  modernizacji linii kole-
jowych w ramach dostosowywania polskiej infrastruktury kolejowej do zintegro-
wanego systemu komunikacyjnego wprowadzanego w  krajach Unii Europejskiej. 
Ponad sześćdziesięcioletnia praktyka rynkowa pozwoliła Trakcji na wypracowanie 
wysokiej jakości systemów realizacji zleceń, które są wysoko cenione przez inwesto-
rów, gdyż pozwalają na utrzymanie bezpieczeństwa późniejszej eksploatacji budo-
wanej czy remontowanej infrastruktury, jak również użytkowania produkowanych 
przez grupę urządzeń. W  sektorze budownictwa drogowego Trakcja specjalizuje 

12  https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedsi%C4%99biorstwo_Rob%C3%B3t_Kolejowych_i_In%C5%B-
Cynieryjnych [dostęp: 10.01.2020].
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się w budowie i przebudowie dróg, autostrad, mostów, wiaduktów, lotnisk, portów 
wodnych oraz instalacji infrastruktury użyteczności publicznej13. 

Grupa kapitałowa Trakcja PRKiI S.A. należy do form operacyjnych grup kapita-
łowych14. Głównym elementem tej grupy jest spółka-matka, która prowadzi kluczo-
wą działalność operacyjną. 

Następną grupą kapitałową, która została zaprezentowana w  niniejszej części 
opracowania, jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP, Agencja). Jest to jedno-
osobowa spółka Skarbu Państwa, której głównym zadaniem jest wsparcie gospodar-
ki w rozwoju przemysłu (szeroko pojętego) oraz pomoc w restrukturyzacji polskich 
przedsiębiorstw. Początki spółki sięgają końca lat 80. ubiegłego wieku. Na mocy 
ustawy z 23 października 1987 roku15 utworzono Fundusz Zmian Strukturalnych 
w Przemyśle. W grudniu 1990 roku, aktem notarialnym, powołano do życia spółkę 
prawa handlowego pod nazwą Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., która przejęła ma-
jątek Funduszu Zmian Strukturalnych w Przemyśle. Na początku główną działalno-
ścią Agencji Rozwoju Przemysłu było:

−	 organizacyjne i finansowe wspomaganie procesów restrukturyzacji, rozwo-
ju i sanacji podmiotów gospodarczych;

−	 dysponowanie funduszami na restrukturyzację przemysłu na zlecenie osób 
trzecich;

−	 obrót środkami trwałymi lub oddawanie ich do używania;
−	 wykonywanie praw z akcji i udziałów w spółkach na podstawie pełnomoc-

nictw udzielonych przez uprawnione podmioty;
−	 prowadzenie innej działalności gospodarczej mającej na celu wspieranie 

procesów restrukturyzacji w gospodarce polskiej.
Obecnie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A funkcjonuje na zasadach komercyj-

nych, jest nowoczesną organizacją, aktywną na krajowym rynku kapitałowym. Jej 
zasady działania można porównać z funkcjonowaniem funduszu inwestycyjnego, ale 
i po części instytucji finansowej. ARP posiada bowiem akcje i udziały 50 spółek (więk-
szościowe i mniejszościowe), w pełni operacyjnych (nie licząc spółek celowych oraz 
w likwidacji) z wielu różnych branż, którymi zarządza poprzez wypełnianie funkcji 
nadzorczej. Oprócz tego cały czas jest aktywna w inwestowaniu w nowe spółki oraz 
w  dezinwestycjach spółek portfelowych. Dodatkowo ARP zarządza również terenami 
inwestycyjnymi (specjalne strefy ekonomiczne) w ramach dwóch obszarów: EURO-
-PARK MIELEC oraz EURO-PARK WISŁOSAN. Przez ponad 20 lat istnienia spe-
cjalnych stref ekonomicznych ARP S.A. wydała w nich łącznie niemal 850 zezwoleń 
na działalność gospodarczą, z czego około trzy czwarte dla polskich firm. Zezwolenia 

13  https://www.grupatrakcja.com/pl/ [dostęp: 12.01.2020]. 
14  M. Trocki, Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, PWN, Warszawa 2004, s. 74. 
15  Ustawa z dnia 23 października 1987 roku o funduszu zmian strukturalnych w przemyśle (Dz.U. nr 
33, poz. 182).
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te przełożyły się na ponad 21 mld zł zobowiązań inwestycyjnych i utworzenie 68 tys. 
miejsc pracy. Do 2026 roku specjalne strefy ekonomiczne będą działały równolegle 
z nowym modelem „Polska Strefa Inwestycji”, stąd też dalsze funkcjonowanie tych 
obszarów jest wciąż istotnym aspektem wsparcia inwestycji przez państwo polskie16. 
Oprócz działań inwestycyjnych i dezinwestycyjnych ARP prowadzi w mniejszej skali 
działalność pożyczkową oraz poręczeniową. Udziela finansowania dłużnego (na róż-
ne cele – od inwestycyjnego, obrotowego po finansowanie działalności innowacyjnej) 
między innymi spółkom, które choć są sprawne operacyjnie, miałyby trudności z po-
zyskaniem finansowania od instytucji finansowych17. 

Agencja Rozwoju Przemysłu ze względu na wysoki poziom decentralizacji za-
rządzania można sklasyfikować jako finansową grupę kapitałową. M. Trocki trafnie 
definiuje finansową grupę kapitałową jako „grupę mającą na celu maksymalizacje 
korzyści inwestycyjnych spółki-matki i  ograniczenie jej ryzyka inwestycyjnego. 
Struktura grupy finansowej to typowa struktura konglomeratowa. Cechą finan-
sowej grupy kapitałowej jest brak jakichkolwiek powiązań operacyjnych pomię-
dzy uczestnikami grupy. Spółki-córki prowadzą niepowiązaną ze sobą działalność 
operacyjną. Spółka-matka nie prowadzi działalności operacyjnej. Zajmuje się ona 
wyłącznie zarządzaniem swoimi udziałami lub akcjami w spółkach-córkach za po-
mocą instrumentów finansowych. Zarządzanie spółkami-córkami jest w znacznym 
stopniu autonomiczne”. 

ARP wypełnia więc tak sformułowaną definicję, będąc grupą kapitałową18. Spra-
wuje ona nadzór nad spółkami portfelowymi za pomocą instrumentów finansowych 
oraz pełni aktywny nadzór właścicielski. Aktywny nadzór Agencji sprowadza się do:

−	 zarządzania spółkami poprzez udział menadżerów ARP w radach nadzorczych;
−	 finansowania spółek, organizowania szkoleń dla menadżerów, pomocy 

spółkom portfelowym w poszukiwaniu kadry, nawiązywaniu kontaktów bizneso-
wych z innymi spółkami Skarbu Państwa czy też kontaktów zagranicznych poprzez 
państwowe jednostki dyplomatyczne (ambasady, konsulaty). 

Nadzór właścicielski nad Agencją sprawuje departament nadzoru właściciel-
skiego podległy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W radzie nadzorczej ARP za-
siadają przedstawiciele tego departamentu, kontrolując działalność zarządu oraz 
w razie potrzeby wyznaczając cele, które mogą mają być zbieżne z oczekiwaniami 
rządu. Tym samym Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. stanowi narzędzie rządzących 
do realizacji pewnych swoich zamierzeń gospodarczych. W pierwszej połowie 2020 
roku Agencja ma otrzymać znaczne dokapitalizowanie od państwa w celu realizacji 
zamierzeń rządu RP dotyczących sfery gospodarczej (finansowanie dłużne oraz ka-
pitałowe przedsiębiorstw). 

16  https://www.arp.pl/dla-inwestorow/strefainwestycjiarp [dostęp: 12.01.2020].
17  https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/pozyczki.
18  M. Trocki, Grupy kapitałowe…, s. 82.
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3. Analiza interwencji państwowej finansowej 
grupy kapitałowej w branży budowlanej

Grupa kapitałowa Trakcja S.A. osiągnęła swoją historycznie rekordową sprze-
daż na poziomie ponad 1,5 mld zł, jednocześnie osiągając historycznie największą 
stratę netto w wysokości ponad 110 mln zł. Choć w I połowie 2019 roku strata wy-
nosiła około 20 mln zł i wydawało się, że spółka może zmniejszyć za ten rok stratę 
w stosunku do 2018 roku, to równocześnie jej płynność, a tym samym regulowanie 
zobowiązań w całym 2019 roku stanęły pod znakiem zapytania. Zła kondycja finan-
sowa Trakcji nastąpiła głównie z następujących przyczyn:

−	 wygranie kontraktów kolejowych w roku 2017 (na zamówienie PKP PLK), 
które zostały zbyt nisko wycenione w  stosunku realizacji, która rozpoczęła się 
w 2018 roku; 

−	 wygranie kontraktów drogowych w  latach 2015-2016 (na zamówienie 
GDDKiA), których realizacja przypadła na lata 2017-2019;

−	 brak konstruktywnej współpracy ze strony PKP PLK (bezpodstawne od-
rzucanie roszczeń, które należały się Trakcji). 

Powyższe czynniki spowodowały, że w 2019 roku Trakcja stanęła przed skraj-
ną alternatywą: nowy inwestor lub utrata płynności i bankructwo. Spółka wybrała 
pierwsze rozwiązanie i na początku 2019 roku, razem z jednym ze swoich akcjona-
riuszy (hiszpańska COMSA), rozpoczęła poszukiwanie nowego inwestora. Jedynym 
chętnym na potencjalną inwestycję okazała się państwowa finansowa Grupa Kapi-
tałowa ARP S.A. Z punktu widzenia Trakcji był to bardzo cenny inwestor, gdyż re-
prezentował Skarb Państwa, a tym samym miał pomóc w rozmowach dotyczących 
roszczeń oraz ewentualnych waloryzacji kontraktów z GDDKiA oraz PKP PLK (in-
westorzy/zamawiający roboty budowlane). Z punktu widzenia ARP, Trakcja wyda-
wała się okazją inwestycyjną, gdyż spółka, która jeszcze w 2016 roku była wycenia-
nia na GPW na ponad 1,1 mld zł (liczba akcji 86 450 976, po 13 zł za jedną akcję), 
w 2019 roku wartość jej spadła do około 146 mln zł (licząc po wycenie przyjętej 
do transakcji, tzn. 1,7 zł za akcję). Poza tym wydawało się, że ARP jako inwestor 
państwowy będzie istotnym partnerem do rozmów z  dwoma największymi pań-
stwowymi klientami Trakcji (GDDKiA oraz PKP PLK), których zamówienia sta-
nowią ponad 85% całości portfela spółki. Po przeprowadzeniu odpowiednich due 
diligence oraz negocjacji ustalono, że Agencja przejmie ponad 18,6% akcji Trakcji 
oraz zobowiąże się do emisji obligacji w wysokości około 20 mln zł (dostarczając 
płynność spółce) konwertowanych po roku na akcje (kolejny wzrost udziału o oko-
ło 9% w kapitale spółki). W październiku 2019 roku została podpisana umowa in-
westycyjna pomiędzy Trakcją a  ARP realizująca wyżej wymienione uzgodnienia. 
W  grudniu nastąpiło dokapitalizowanie Spółki, która obecnie przechodzi proces 
restrukturyzacji. O ile motywy Trakcji oraz chęć pozyskania państwowego inwesto-
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ra jest zrozumiała, o tyle inwestycja ARP, jako ramienia wykonawczego zamierzeń 
Skarbu Państwa, wymaga stosownego wyjaśnienia. Pomijając fakt „okazjonalnego” 
zakupu spółki przez ARP (znaczny spadek wartości w relatywnie krótkim okresie), 
celem Skarbu Państwa było również:

−	 nabycie własnego wykonawcy w  celu prowadzenia dalszych inwestycji, 
w przypadku gdyby inwestorzy zagraniczni nie chcieli kontynuować prac budowla-
nych,

−	 prowadzenie strategicznych inwestycji infrastrukturalnych w sposób bez-
pieczny dla państwa,

−	 zrozumienie strony wykonawczej w  sektorze budowalnym (dotychczas 
państwo nie dysponowało dużą spółką budowlaną) w celu poprawy warunków legi-
slacyjnych prowadzenia dużych inwestycji. 

Ostatni cel jest dosyć istotny z punktu widzenia prowadzenia polityki inwesty-
cyjnej państwa polskiego, co wymaga krótkiego wyjaśnienia. W 2019 roku stopa 
inwestycji w gospodarce narodowej (tj. relacja nakładów brutto na środki trwałe 
do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 18,8% wobec 18,2% 
w 2018 roku, co w przypadku założeń rządu wydaje się być mało satysfakcjonują-
ce19. Założenia obejmują bowiem wskaźnik powyżej 22% (tabela 1). 

Tabela 1. Zakładana stopa inwestycji według rządu
Table 1. Investment rate assumed by the polish government 

Wskaźnik Jednostka 
miary

Wartość ba-
zowa (rok 
bazowy)

Wartość 
w roku 
2020

Wartość 
w roku 
2030

Źródło 
danych

Stopa inwestycji* % 20,1 (2015) 22,0-25,0 25,0 GUS
Oszczędności brutto go-
spodarstw domowych 

w relacji do PKB
% 1,7 (2014) 2,2 >5,0 GUS/NBP

*Wartości w 2020 r. i 2030 r. odnoszą się do średniego poziomu zakładanego dla lat 2020-
2030
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, danych z NBP oraz Strategii na rzecz Od-
powiedzialnego Rozwoju. 

 
Z racji tego, iż część składową tego wskaźnika stanowią szeroko pojęte inwesty-

cje państwowe (m.in. prowadzone przez spółki skarbu państwa czy samorządy), po-
stanowiono wykorzystać fakt zakupu Trakcji do głębszego zrozumienia wykonaw-
ców prowadzących inwestycje budowlane (co pozwoli lepiej zrozumieć czynniki 
hamujące inwestycje budowlane w Polsce i przez to wesprzeć zmiany legislacyjne), 
co będzie miało wpływ na sprawniejszy przebieg inwestycji. 

19  Informacje sygnalne, Produkt krajowy brutto w 2019 r. – szacunek wstępny, GUS, 29.01.2020 r. 
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Podsumowanie

Inwestycja ARP miała dwie istotne korzyści z punktu widzenia grupy kapitało-
wej Trakcja S.A. Uratowano płynność przedsiębiorstwa, które miało duże proble-
my finansowe oraz uzyskano istotne wsparcie w rozmowach dotyczących roszczeń 
i  waloryzacji kontraktów z  zamawiającymi (GDDKiA oraz PKP PLK). Z  punktu 
widzenia branży inwestycja ta pomoże zrozumieć urzędnikom istotne problemy 
wykonawców, formalne przeszkody prowadzonych inwestycji infrastrukturalnych 
oraz problemy, jakie istnieją na styku zamawiający (państwowe struktury) – wy-
konawcy. Dotychczasowe doświadczenia wskazują bowiem, że trudności na tym 
rynku (chociażby ostatnie trudne lata 2012-2013 oraz 2016-2017 dla budownictwa 
infrastrukturalnego) nie są zdrowe dla polskiej gospodarki. Bankructwa polskich 
firm wykonawczych, a w następstwie mniejsza liczba wykonawców naraża państwo 
na droższe roboty budowlane lub nawet problem z ich zakładaną realizacją. Poza 
tym w przypadku bankructwa firm zagranicznych lub zagrożenia braku realizacji 
strategicznych inwestycji infrastrukturalnych państwo polskie będzie posiadało 
narzędzie do realizacji zakładanych celów inwestycyjnych. Wydaje się również, że 
realizacja celów strategicznych rządu poprzez użycie państwowej grupy kapitało-
wej ARP S.A. ma szanse się powieść, pod warunkiem doboru odpowiednich me-
nadżerów zarówno po stronie wykonawcy, jak i zamawiających, a także ich ścisłej 
współpracy. Warto również podkreślić, że użycie państwowej finansowej grupy ka-
pitałowej do ratowania przedsiębiorstw perspektywicznych oraz mających wpływ 
na realizację strategicznych celów państwa polskiego nie jest wyjątkiem na świecie. 
Ponadto poprzez budowanie synergii pomiędzy przedsiębiorstwami z większościo-
wym udziałem Skarbu Państwa buduje się większą wartość przedsiębiorstw, które na 
koniec będę wypłacały dywidendy dla budżetu państwa. Jest to współczesna forma 
kapitalizmu państwowego, która nie powinna być mylona z czasami komunizmu 
państwowego, a która jest realizowana skutecznie również przez dojrzałe światowe 
gospodarki (np. Japonia czy niektóre kraje Europy Zachodniej). 

Przedstawione studium przypadku jest przykładem kapitalizmu państwowego 
oraz realizacji celów rządu poprzez państwową finansową grupę kapitałową. Warto 
podkreślić, że ostateczny wynik tego przedsięwzięcia będzie mógł być przeanalizo-
wany po upływie kolejnych kilku lat. Należałoby również przebadać więcej przy-
padków wsparcia państw na świecie w  poszczególnych branżach oraz sprawdzić, 
które miały największą skuteczność oraz były najbardziej efektywne dla państwa. 
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