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Wstęp
Nadrzędnym celem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw jest kre-

owanie wartości rynkowej, a jej wzrost postrzegany jest w kategoriach 
sukcesu przedsiębiorstwa. Zmieniają się jednak sposoby kreacji wartości, 
co wynika z potrzeby ciągłego dostosowywania się do warunków otocze-
nia oraz z faktu, że samodzielna realizacja wszystkich funkcji wewnątrz 
przedsiębiorstwa jest praktycznie niemożliwa. Wpływają na to rosnące 
potrzeby i postawy klientów, które wymagają specjalizacji, szczególnych 
kompetencji i właściwych relacji [Kwiecień, Żak, 2013, s. 177]. Wynika stąd, 
że nawiązywanie relacji nie jest celem samym w sobie, lecz jest środkiem 
do osiągnięcia celu w postaci szybszego uzyskania lepszych wyników 
w każdym obszarze aktywności organizacji dzięki współpracy z innymi, 
wykorzystywaniu wspólnego potencjału twórczego i skupieniu się na wza-
jemnych korzyściach.

Drogą do osiągnięcia tych celów jest bliska współpraca z innymi wyspe-
cjalizowanymi, często komplementarnymi organizacjami i mobilizowanie 
się nawzajem do twórczego, innowacyjnego działania kreującego nową 
wartość. Oznacza to, że dzięki relacjom kreowana jest dodatkowa wartość 
będąca wynikiem powiązania zasobów różnych podmiotów, co pozwala 
im na zwiększenie indywidualnej, strategicznej elastyczności i kolektywne 
tworzenie rynku [Hagel, Brown, 2006].

W świetle powyższych rozważań celem niniejszego opracowania jest 
identyfikacja znaczenia relacji dla kreacji wartości współczesnych przed-
siębiorstw. Artykuł powstał w oparciu o krytyczną analizę literatury. Dla 
zobrazowania omawianych zagadnień wykorzystano w nim również 
wyniki badań własnych.

1. Intencje nawiązywania relacji
Nawiązywanie odpowiednich kontaktów i umiejętność budowania 

relacji biznesowych opartych na zaufaniu jest tym, co odróżnia przedsię-
biorstwa odnoszące sukcesy od tych, które wciąż borykają się z proble-
mami. Sztuka nawiązywania odpowiednich kontaktów i budowania relacji 
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rzeczywiście wydaje się w biznesie najważniejsza. Dlatego też w ostatnich 
latach konkurenci częściej podejmują działania wspólne i w rezultacie 
relacje współpracy uzupełniają relacje konkurencji. Takie symultaniczne 
konkurowanie i współpraca stają się źródłem sukcesu rynkowego. Szanse 
wygrania w konkurencyjnym otoczeniu ma więc ten podmiot, który skonfi-
guruje zestaw relacji dający perspektywy lepszego radzenia sobie na rynku.

U podstaw tworzących się relacji leży przekonanie ich uczestników 
o ograniczeniu własnych możliwości oraz świadomość, że niektóre procesy 
wykonać można efektywniej, wykorzystując zewnętrzne źródła [Kwiecień, 
2013, s. 58]. Dlatego właśnie działanie podmiotów ukierunkowane jest 
na tworzenie różnych konfiguracji jednostek organizacyjnych (partnerów).

Intencje tworzenia sieci relacji mogą być różne. Jednym z wyznaczni-
ków tworzenia relacji może być stwierdzenie, że współczesna gospodarka 
wymaga nastawienia kooperacyjnego, które należy rozumieć jako wspólne, 
zespołowe działanie, u podstaw którego leży możliwość znacznego obni-
żenia kosztów i zwiększenia efektywności działania [Nowak, 2012, s. 5]. 
Można również powiedzieć, że podstawową przyczyną nawiązywania 
relacji jest dążenie do wzrostu rentowności działania. Oznacza to, że przez 
współpracę przedsiębiorstwa mogą właśnie aktywnie ograniczać koszty 
działalności, dzielić ryzyko, pozyskiwać wyjątkową wiedzę, uzyskać 
dostęp do rynków zbytu oraz transferu technologii [Bengtsson, Kock, 
2000, s. 411 i nast.].

W zależności od przyjętej teorii referencyjnej zasadność tworzenia 
powiązań międzyorganizacyjnych tłumaczyć można: chęcią obniżenia 
kosztów produkcji oraz kosztów transakcyjnych (teoria kosztów transakcyj-
nych), chęcią uzyskania dostępu do unikalnych lub potrzebnych zasobów 
(teoria zasobowa), chęcią zwiększenia efektywności organizacji lub rynku 
(teoria strategicznego wyboru), chęcią zmniejszenia niepewności rynkowej 
(teoria interesariuszy), chęcią absorpcji zewnętrznej wiedzy (teoria orga-
nizacyjnego uczenia się), czy też chęcią wywierania izomorficznej presji 
rynkowej (teoria instytucjonalna) [Klimas, 2015]. Można jednak stwierdzić, 
że w perspektywie długofalowej wszystkie te spodziewane efekty można 
traktować jako determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstw.

Dokładniejsza analiza powala na dostrzeżenie zróżnicowanego cha-
rakteru relacji. Ze względu na intencje tworzenia wyróżnia się trzy typy 
relacji [Stańczyk-Hugiet, 2012, s. 27]:

1. Relacje nastawione na dzielenie się zasobami – ukierunkowane 
na wykorzystanie wspólnych zasobów, które jest możliwe dzięki 
uczeniu się i dzięki użyczaniu. Uczenie się polega na wymianie lub 
rozszerzaniu wiedzy i umiejętności, zaś użyczanie to korzystanie 
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z zasobów partnerów, których oni sami nie potrafią właściwie 
wykorzystać.

2. Relacje nastawione na integrację działań – dotyczą współpracy 
w obrębie łańcuchów wartości. Partnerzy mogą integrować swoje 
działania przez wiązanie i jednoczenie.

3. Relacje nastawione na zgranie pozycji – oznaczają działania nasta-
wione na tworzenie koalicji w celu umocnienia pozycji rynkowej 
partnerów. Mogą przybierać formę relacji wspierania (gdy podmioty 
porozumiewają się, by zwiększyć siłę przetargową na rynku) lub 
formę relacji typu lobbing (ukierunkowanie na wzmocnienie siły 
przetargowej wobec pozostałych podmiotów otoczenia niebędących 
konkurentami).

Przyczyny kształtowania się typów relacji mogą być różne, jednak 
należy się tu spodziewać oczekiwania wzajemnych korzyści. W tablicy 1 
zaprezentowany został zestaw przesłanek i typowych motywów nawią-
zywania relacji.

Tablica 1. Typologia przesłanek nawiązywania relacji
Przesłanki Motywy ogólne Motywy szczegółowe

Efektywność Obniżenie kosztów Uprzywilejowane warunki wymiany
Niższe koszty zakupów
Niższe ceny nabycia
Niższe koszty produkcji

Efekt synergii Ekonomia skali
Ekonomia zakresu
Specjalizacja
Kospecjalizacja
Koncentracja 

Wzrost wartości Dopasowanie do potrzeb klienta
Większa elastyczność
Lepszy dostęp do informacji 

Koszty 
transakcyjne

Obniżenie Ryzyka zachowań oportunistycznych
Kosztów przygotowania, realizacji 
i rozliczenia dostawy 

Usprawnienie 
koordynacji

Lepsza wymiana informacji
Wspólne podejmowanie decyzji
Zabezpieczenie dyscypliny realizacji 
decyzji
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Przesłanki Motywy ogólne Motywy szczegółowe
Zasoby Pozyskanie 

potrzebnych 
zasobów

Zdolności wytwórcze
Środki finansowe
Dostęp do rynku
Prestiż
Wiedza
Pracownicy
Rozwiązania organizacyjne
Wpływ na podmioty trzecie (kapitał 
relacyjny) 

Ograniczenie 
dostępu 
konkurentów

Blokowanie aliantów
Standardy technologiczne
Blokowanie kanałów dystrybucji
Zmowy cenowe

Uczenie się Pozyskiwanie 
wiedzy

Transfer technologii
Wiedza milcząca partnera
Tworzenie innowacji
Tworzenie kompetencji relacyjnych

Wykorzystanie 
wiedzy

Cudze kompetencje bez ich uczenia się
Monitoring rozwoju technologii

Doskonalenie 
procesu

Skrócenie cyklu innowacji
Skokowy rozwój technologii
Wykorzystanie technologii 
komplementarnych 

Wymóg Specyfiki badań podstawowych
Dynamiki rozwoju technologicznego
Globalizacji
Konkurencji o umiejętności

Niepewność Ograniczenie 
poprzez

Adaptację do turbulentnego otoczenia
Dostęp do informacji
Opcje strategiczne

Rozwój Organizacji i sektora Chęć utrzymania się na rynku
Przyspieszenie procesu rozwoju

Ryzyko Ograniczenie ryzyka Rozłożenie ryzyka na różne podmioty
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Czakon, 2007, s. 115; Klimas, 2015, s. 33].

Różnorodność, a zarazem równorzędność, przesłanek przedstawionych 
w powyższej tablicy wskazuje, że w poszczególnych przypadkach o nawią-
zywaniu relacji decydują konkretne sytuacje, dlatego nie można dokonać 
hierarchizacji ich przesłanek. Przesłanki te wynikają z sytuacji strategicznej 
poszczególnych podmiotów na rynku i związanych z tym potrzeb.

Warto zwrócić uwagę na to, iż nawiązane relacje mogą stanowić 
podwójne źródło przewagi konkurencyjnej. Po pierwsze, same relacje 
można traktować jako nielimitowany i niezastępowalny zasób, kreujący 
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wartość sam w sobie, po drugie, jako środek ułatwiający dostęp do nie-
limitowanych, wartościowych zasobów i umiejętności. Relacje stanowią 
więc źródło kreacji niekopiowalnych, generujących wartość zasobów [Głu-
szek, 2004, s. 242]. Ten fakt, sam w sobie, jest przesłanką do nawiązywania 
korzystnych relacji.

Konstatacją rozważań nad przesłankami i efektami nawiązywania rela-
cji może być zdanie J. Niemczyka [2006, s. 34], który, stwierdził, że istotą 
strategii przedsiębiorstw, opartych na wielokierunkowych wzajemnych 
relacjach, jest kształtowanie innowacyjnych układów współpracy, dzięki 
którym możliwe staje się przejmowanie wartości dodanej z tytułu uczest-
nictwa w takich układach współpracy. Chęć pozyskania szeroko rozu-
mianej wartości dodanej, pochodzącej z różnych źródeł, wyraża ogólną 
intencję tworzenia relacji.

Analiza wielu sytuacji rynkowych pozwala na stwierdzenie, że uwzględ-
nienie korzyści wielu podmiotów, z którymi nawiązujemy relacje (intere-
sariuszy) i budowa wszelkich związków lojalnościowych z otoczeniem 
przysparza wartości przedsiębiorstw, a co więcej, bez wzajemnej współ-
pracy nie jest możliwy długofalowy wzrost. Można więc uznać, że naj-
ważniejszą przesłanką nawiązywania relacji jest chęć osiągnięcia sukcesu, 
który te relacje warunkuje, zaś obniżanie kosztów, pozyskiwanie zasobów 
czy transfer wiedzy to zabiegi wspomagające kreację sukcesu i kreację 
wartości przedsiębiorstw.

2. Relacje a wartość przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwa na rynku funkcjonują w ramach środowiska, w skład 

którego wchodzą klienci, konkurenci, dostawcy i komplementariusze, 
i wszystkie te podmioty łącznie tworzą wartość w oparciu o łączące ich 
relacje (rys. 1) [Brandenburger, Nalebuff, 1997, s. 17].

Rysunek 1. Sieć wartości

Źródło: [Urbanek, 2011, s. 65].
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Na powyższym schemacie zaprezentowano wzajemne relacje podmio-
tów, których współpraca generuje wartość. W analizie czynników, które 
wpływają na budowanie wartości rynkowej poszczególnych przedsię-
biorstw, wchodzących w relacje, należy zwrócić uwagę na kompleksowe 
podejście, wskazując na najważniejsze determinanty wartości, wśród któ-
rych zlokalizować należy relacje.

Na rysunku 2 przedstawiono determinanty wartości rynkowej przedsię-
biorstwa przy założeniu, że wartość rynkowa przedsiębiorstwa jest odzwier-
ciedleniem kreowania wartości dla poszczególnych grup interesariuszy, 
z którymi przedsiębiorstwo tworzy różnego rodzaju relacje. Ta złożoność 
wartości i jej determinant zasadniczo rzutuje na trudności w jej zobiektywi-
zowanej wycenie. Według R.E. Freemana interesariusze, to każda grupa lub 
osoba, która może wpływać na realizację celów organizacji lub na której sytu-
ację wpływa organizacja, realizując swe cele [Freeman, 1984, s. 46]. Ogólnie 
interesariuszami przedsiębiorstwa są takie podmioty, które charakteryzują 
się tym, że [Dąbrowski, 2010, s. 153]:

– są lub mogą być w relacjach z przedsiębiorstwem,
– z działaniami przedsiębiorstwa związane są jakieś ich interesy,
– wpływają lub mogą wpływać na przedsiębiorstwo (w skrajnym przy-

padku przedsiębiorstwo jest od nich zależne),
– przedsiębiorstwo i jego działania wpływają lub mogą wpływać na nie 

(w skrajnym przypadku są zależne od przedsiębiorstwa).
Na rysunku 2 przedstawiono proces kreowania wartości poprzez pod-

mioty uczestniczące w relacjach. Proces ten obejmuje zaangażowanie 
zasobów materialnych i niematerialnych, będących własnością tych pod-
miotów. Udostępnienie tych zasobów warunkują korzyści z uczestnictwa 
w konkretnej relacji. Decyzja o nawiązaniu relacji i pozostawaniu w niej jest 
podejmowana w warunkach wyboru względem innych wariantów realiza-
cji procesów gospodarczych. Optymalizacja decyzji opiera się na mniej lub 
bardziej rozwiniętym mechanizmie pomiaru efektów osiąganych na bie-
żąco oraz oczekiwanych w przyszłości. Czynniki kreacji wartości danego 
przedsiębiorstwa mogą efektywnie oddziaływać na wartość pozostałych 
podmiotów współpracujących w ramach różnych relacji.

Proces tworzenia wartości dzięki nawiązywaniu relacji można również 
przedstawić na podstawie omawianego w literaturze modelu tworzenia 
wartości, uwzględniającego podstawowe wyznaczniki sieci, przy założe-
niu, że sieć to zbiór różnorodnych relacji międzyorganizacyjnych. W tej 
sytuacji podstawowymi wyznacznikami sieci są: wartość dla klienta, klu-
czowe kompetencje i relacje (rys. 3).
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Rysunek 2. Wybrane czynniki materialne i niematerialne kreujące wartość 
rynkową współczesnego przedsiębiorstwa

Źródło: [Walczak, 2010].

Rysunek 3. Model procesu tworzenia wartości

Żródło: [Hellander, Kukko, 2009, s. 76].
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W zaprezentowanym modelu wartość klienta1 [por. Szymura-Tyc, 2006, 
s. 65 i nast.; Calciu, Salerno, 2002, s. 124 i nast.] jest kluczowym elemen-
tem i zależy ona od atrybutów klienta, które tworzą jego wartość. Jest ona 
postrzegana w trzech perspektywach (optykach). W optyce zawartości 
jest rezultatem efektu mierzonego różnicą pomiędzy korzyściami i stra-
tami istniejących relacji między dostawcą i odbiorcą. Perspektywa procesu 
akcentuje fakt, że wartość nie jest wyłącznie powiązana z faktycznym 
przedmiotem wymiany, lecz z całokształtem relacji pomiędzy dostawcą 
i odbiorcą. Perspektywa kontekstu podkreśla kategorię wartości różni-
cującej, w której wyjaśnia, że relacja powinna być zdolna do wytworze-
nia wartości większej niż jakakolwiek inna wartość alternatywna, którą 
finalny odbiorca mógłby uzyskać, korzystając z innej relacji. Kluczowe 
kompetencje to element drugi. Oznacza, że posiadanie wyróżniających 
kompetencji pozwala na tworzenie wartości, za którą gotowi są zapłacić 
klienci. Relacje zachodzące pomiędzy uczestnikami relacji stanowią trzeci 
element tego modelu.

Charakterystyczne w tym modelu jest to, że mówiąc o tworzeniu war-
tości w wyniku nawiązywanych relacji i współpracy, należy uwzględnić 
fakt, że aktywnym uczestnikiem tego procesu jest odbiorca (klient). Nastą-
piło bowiem aktywne włączenie odbiorcy w proces tworzenia wartości 
i zjawisko to określamy mianem współtworzenia wartości. Takie podejście 
podkreśla, że interakcje pomiędzy producentem a odbiorcą są elementem 
współtworzenia wartości i dają szansę jej zwiększenia, a nie stanowią 
wyłącznie podstawy do podziału wytworzonej wartości.

Naturalnym następstwem wytworzenia wartości jest korzystanie z niej, 
co zapisane jest w ideę jej tworzenia. Powszechny jest pogląd, że wchodze-
nie w różnego typu relacje spowodowane jest chęcią kreacji wartości. Przed-
miotem naszych rozważań są relacje funkcjonujących na rynku podmiotów 
gospodarczych – przedsiębiorstw, zatem należy podkreślić, że osiąganie 
korzyści jest ich celem naturalnym, integrującym samodzielne podmioty.

Podmioty uczestniczące w relacjach włączają się w realizowany proces 
wartościotwórczy, konkurują o wygenerowaną wartość oraz partycypują 
w jej przechwytywaniu [Prahalad, Ramaswamy, 2000, s. 79 i nast.]. Efek-
tywność poszczególnych podmiotów będących stronami relacji i zdol-
ność do przechwycenia (apriopriacji) największej ilości wygenerowanej 

1 W literaturze wartość klienta i dla klienta bywa przedstawiana na wiele sposobów. Warto-
ści oferowane klientom oznaczają bowiem różnorakie korzyści składające się na całościową 
kompozycję wartości. Wartość dla klienta jest natomiast finalną nadwyżką łącznych korzyści 
(cząstkowych wartości) nad kosztami, które klient poniósł. W literaturze anglojęzycznej 
customer value obejmuje zarówno całościową wartość dla klienta, jak i wartość klienta dla 
firmy, czyli wyrażonego w ujęciu pieniężnym ogółu wartości netto, jakie generuje klient 
na rzecz firmy (customer lifetime value).
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wartości, zależy od jego siły przetargowej i wynika z pozycji zajmowanej 
na rynku, zdeterminowanej rodzajem i charakterem relacji z interesariu-
szami oraz tożsamości strategicznej.

3. Relacje a wartość – wyniki badań empirycznych
3.1. Metodyka badań

Rozważania nad znaczeniem relacji dla funkcjonowania współczesnych 
przedsiębiorstw skłoniły autorkę do zaprojektowania badań, mających 
na celu identyfikację roli relacji w kreacji wartości rynkowej przedsię-
biorstwa, przy założeniu, że jej wzrost postrzegany jest w kategoriach 
sukcesu przedsiębiorstwa. Rolę relacji analizowano, biorąc pod uwagę ich 
postrzeganie w kategoriach czynników sukcesu oraz uwzględniając udział 
relacji w strategii poszczególnych przedsiębiorstw. Identyfikacja znacze-
nia relacji jest częścią szerszych badań, których celem było określenie roli 
relacji w kreacji sukcesu organizacji i identyfikacja przejawów zarządzania 
relacjami w polskich przedsiębiorstwach.

Do badania wykorzystano kwestionariusz ankiety. Badania ankietowe 
prowadzone były przez ankieterów w okresie od października do grud-
nia 2016 r. Zasięg badań miał charakter ogólnopolski. Badaniem objęto 
156 przedsiębiorstw. Dobór próby:

– celowo-kwotowy – zgodnie z założeniami:
– wykluczenie mikrofirm,
– działanie na rynku minimum 5 lat.
W realizacji badań korzystano z kwestionariusza złożonego z 19 pytań 

zasadniczych i 5 pytań metryczkowych. Na potrzeby niniejszego opraco-
wania wykorzystano i zaprezentowano tylko część uzyskanych wyników.

Dla zobrazowania wyników przeprowadzonych badań wykorzystano 
podstawowe miary statystyczne. Analizując poszczególne pytania i pre-
zentując udzielane odpowiedzi, wykorzystano:

− wskaźniki struktury,
− dominantę,
− odchylenie standardowe.

3.2. Relacje a sukces przedsiębiorstwa – wyniki badań
W badaniu wzięło udział 156 przedsiębiorstw, w tym 52 produk-

cyjne, 54 handlowe i 50 usługowych. Dominowały firmy zatrudniające 
od 10 do 50 osób stanowiące 62,2% badanej próby. Najliczniejszą grupę 
stanowią podmioty funkcjonujące na rynku dłużej niż 20 lat (stanowią 
44,2% badanej próby). Najmniej liczna jest grupa przedsiębiorstw młodych 
(5–10 lat) – 16%. Przedsiębiorstwa działające na rynku od 11 do 15 i od 
16 do 20 lat stanowią łącznie niespełna 40% badanej próby. Najliczniej 
reprezentowana była grupa przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym 
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(61 podmiotów – 39,1%), na drugim miejscu były podmioty o zasięgu 
krajowym (47 – 30,1%), przedsiębiorstwa globalne stanowiły zaledwie 
3,8% badanej próby. Prawie wszystkie badane podmioty wykazywały 
zysk w ostatnich 5 latach swojej działalności – 96,8%. Tylko 5 firm (3,2%) 
wykazywało w tym okresie stratę. Szczegółowe informacje dotyczące cha-
rakterystyki badanej próby zawiera tablica 2.

Tablica 2. Struktura badanej próby

Wyszczególnienie Częstość Wskaźnik struktury 
w %

Dominujący rodzaj działalności
produkcja 52 33,3
handel 54 34,6
usługi 50 32,1

Ogółem 156 100,0
Liczba zatrudnionych osób w przedsiębiorstwie

10–50 osób 97 62,2
51–250 osób 35 22,4
powyżej 250 osób 24 15,4

Ogółem 156 100,0
Okres funkcjonowania na rynku 

5–10 lat 25 16,0
11–15 lat 32 20,5
16–20 lat 30 19,2
powyżej 20 lat 69 44,2

Ogółem 156 100,0
Zasięg geograficzny działalności 

lokalny 12 7,7
regionalny 30 19,2
krajowy 47 30,1
międzynarodowy 61 39,1
globalny 6 3,8

Ogółem 156 100,0
Zyskowność działania

w ostatnim roku tak 151 96,8
nie 5 3,2

w ostatnich 
trzech latach

tak 151 96,8
nie 5 3,2

w ostatnich 
5 latach

tak 151 96,8
nie 5 3,2

Źródło: Badania własne.
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Próba nie jest reprezentatywna dla całej populacji. Tym samym badanie 
nie daje możliwości generalizacji i wyciągania wniosków na temat ogółu 
populacji, a uzyskane wyniki wskazują jedynie na stan i zależności wystę-
pujące w badanej próbie.

Z uwagi na analizowany kontekst powiązania relacji z kreacją wartości 
przedsiębiorstwa punktem wyjścia do dalszych rozważań jest zidenty-
fikowanie celów przedsiębiorstw (rys. 4) i postrzegania sukcesu w tych 
przedsiębiorstwach.

Rysunek 4. Hierarchia celów przedsiębiorstwa
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Źródło: Badania własne.

Wbrew oczekiwaniom najczęściej wskazywanym najważniejszym celem 
dla prawie 50% badanych przedsiębiorstw była maksymalizacja zysku 
krótkoterminowego, a dla ponad 30% przedsiębiorstw – zysku długo-
terminowego. Wzrost wartości, który powszechnie uważany jest za wła-
ściwy cel dla wielu przedsiębiorstw, miał najmniej wskazań w kategorii 
najważniejszy. Ale łącznie na ten cel w kategorii najważniejszy, ważny lub 
mało ważny wskazało prawie 37% respondentów. Można przypuszczać, 
że ogólnie niestabilna sytuacja na rynku powoduje, że przedsiębiorstwa, 
w kategoriach celów skupiają się na celach krótkoterminowych, które jed-
nak przyczyniają się do realizacji strategii długofalowych, na co wskazuje 
postrzeganie sukcesu w poszczególnych przedsiębiorstwach.

Rozwinięciem kwestii celu jest odpowiedź na pytanie, jak definiowany 
jest sukces w poszczególnych przedsiębiorstwach (rys. 5) oraz wskazanie 
czynników istotnych dla osiągnięcia tego sukcesu (tab. 3).
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Rysunek 5. Ujęcie sukcesu

Źródło: Badania własne.

Zdecydowana większość respondentów (65%) wskazała, że sukces 
utożsamiają z rozwojem i ekspansją lub stabilizacją swojej sytuacji (25%). 
Zaś według wskazań respondentów (rys. 6) podstawowym kryterium 
czy też przejawem osiągnięcia sukcesu w przedsiębiorstwie jest wzrost 
zysku – 57,7% wskazań jako kryterium najistotniejsze i 20% mniej istotne, 
co potwierdza odpowiedzi z poprzedniego pytania, gdzie maksymalizację 
zysku wskazano jako najważniejszy cel przedsiębiorstwa. Drugim wska-
zanym kryterium osiągnięcia sukcesu jest zwiększenie udziału w rynku – 
prawie 19% wskazań, jako kryterium najistotniejsze i 34% wskazań jako 
kryterium mniej istotne.

Odwołując się do przytoczonego już w niniejszym opracowaniu stwier-
dzenia, że wzrost wartości postrzegany jest w kategoriach sukcesu przed-
siębiorstwa, można przyjąć, że zarówno zysk, jak i udział w rynku oraz sam 
rozwój stanowią przesłanki, a zarazem determinanty wzrostu wartości, 
co pozwala na wykazanie pośredniego związku pomiędzy relacjami a osią-
gnięciem szeroko rozumianego sukcesu, w tym także między relacjami 
a kształtowaniem wartości przedsiębiorstw.

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań trudno wskazać naj-
istotniejsze czynniki, które się do tego sukcesu przyczyniają. Wykaz zapro-
ponowanych czynników i ich średnich ocen (przy skali oceny od 1 – bardzo 
małe znaczenie, do 5 – bardzo duże znaczenie) zawiera tablica 3.
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Rysunek 6. Kryteria osiągnięcia sukcesu
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Źródło: Badania własne.

Tablica 3. Czynniki sukcesu i ich średnia ocena

Wyszczególnienie czynników sukcesu Średnia 
ocena

Domi-
nanta

Odchylenie 
standardowe

Posiadane zasoby materialne 
(maszyny, urządzenia, surowce itp.)

4,10 5 1,22

Posiadane zasoby niematerialne 
(wiedza, technologia, reputacja, 
zaufanie itp.)

4,44 5 0,93

Uzdolniona kadra 4,22 5 0,98
Lokalizacja 3,42 4 1,15
Realizowana strategia 3,89 4 0,96
Pozycja rynkowa 4,06 4 0,86
Elastyczność (łatwość adaptacji do 
zmian)

3,95 4 0,92

Innowacyjność 3,94 4 1,02
Wszystkie nawiązane na rynku relacje 4,10 4 0,91
Niektóre relacje (uznane 
za szczególnie korzystne)

4,22 5 0,87

Lojalni klienci 4,48 5 0,72
Źródło: Badania własne.

Jak wynika z powyższego zestawienia, praktycznie wszystkie zapro-
ponowane wskaźniki uznano za ważne lub bardzo ważne (dominanta 
na poziomie 4 lub 5) i w 7 na 11 przypadków ich średnia ocena jest powyżej 4. 
Najwyższe wskazania uzyskał czynnik: lojalni klienci – 4,48; zasoby niema-
terialne (w tym zaufanie) – 4,44; uzdolniona kadra i niektóre relacje – 4,2 
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oraz ogół relacji i zasoby materialne – 4,1. W przypadku wszystkich tych 
czynników odchylenie standardowe przyjmowało niskie wartości, co ozna-
cza, że respondenci odpowiadali podobnie. Można stwierdzić, że relacje 
są postrzegane jako istotna determinanta dla sukcesu organizacji. Czynnik 
z najwyższą średnią – lojalni klienci – też jest przejawem trwałej relacji. 
Lojalność w tym wypadku oznacza, że klienci stale wracają do danego 
przedsiębiorstwa, nie są więc tylko uczestnikami pojedynczej transakcji, 
ale uczestnikami długotrwałej relacji. Jest to przesłanka, która pozwala 
na przedstawienie związku relacji z kreacją sukcesu przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze postrzeganie interesariuszy w kontekście kształtowa-
nia wartości, stwierdzono, że połowa respondentów uważa, że wszyscy 
interesariusze są ważni, a relacje, jakie nawiązuje przedsiębiorstwo, są rów-
norzędne, ale równocześnie 30% ankietowanych stwierdza, że eksponuje 
te relacje, które przynoszą przedsiębiorstwu najwięcej korzyści.

Chcąc potwierdzić rolę relacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, 
respondentów zapytano, jak postrzegają istotność relacji nawiązywa-
nych przez ich przedsiębiorstwo. Większość respondentów określiła rela-
cje, w jakich uczestniczy ich przedsiębiorstwo jako istotne lub bardzo 
istotne. Szczególnie widać to w przypadku relacji trwałych, tu aż 80% 
wskazań świadczy o bardzo dużej istotności tych relacji dla działalności 
przedsiębiorstw.

Respondentów zapytano również, czy strategia rozwoju w ich przedsię-
biorstwie uwzględnia aspekty kształtowania relacji. Na podstawie wyni-
ków badań stwierdzono, że prawie 86% respondentów odpowiedziała 
twierdząco, co oznacza, że w ich przedsiębiorstwach relacje stanowią jeden 
z elementów strategii (73,7%), bądź stanowią jej zasadniczą część (12,2%). 
Mają więc wpływ na osiągane cele (tab. 4).

Tablica 4. Związek relacji ze strategią przedsiębiorstwa
Wyszczególnienie Częstość % wskazań

Czy strategia rozwoju Państwa przedsiębiorstwa uwzględnia aspekty 
kształtowania relacji?

Tak, relacje stanowią jej zasadniczą część 19 12,2
Tak, relacje stanowią jeden z elementów 
składowych

115 73,7

Nie, kształtowanie relacji nie jest 
uwzględnione w strategii

22 14,1

Ogółem 156 100,0
Źródło: Badania własne.
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3.3. Podsumowanie wyników badań
Reasumując krótką prezentację wyników badań dotyczących roli relacji 

w kształtowaniu wartości współczesnych przedsiębiorstw, można stwier-
dzić, że:

– wbrew oczekiwaniom wartość nie była wskazana jako najważniejszy 
cel przedsiębiorstw, na pierwszym miejscu był zysk, zarówno jako 
cel, jak i przejaw osiągnięcia sukcesu;

– sukces utożsamiany jest z rozwojem lub utrzymaniem obecnej sytu-
acji, a relacje są postrzegane jako istotny czynnik, który przyczynia 
się do osiągnięcia tego sukcesu,

– połowa respondentów uważa, że wszyscy interesariusze są ważni, 
a relacje, jakie nawiązuje przedsiębiorstwo, są równorzędne;

– większość respondentów wskazała na wysoki bądź bardzo wysoki 
poziom istotności relacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstw;

– relacje stanowią element strategii w zdecydowanej większości bada-
nych przedsiębiorstw.

Wyniki przeprowadzonych badań skłaniają do przyjęcia założenia, że 
wskazane przez respondentów cele i przejawy osiągnięcia sukcesu stanowią 
przesłanki, a zarazem determinanty wzrostu wartości, co pozwala na wyka-
zanie pośredniego związku pomiędzy relacjami a kształtowaniem wartości 
przedsiębiorstw. Zaprezentowane wyniki badań potwierdzają zatem rolę 
relacji w kreacji sukcesu, w tym w kształtowaniu wartości przedsiębiorstw.

Zakończenie
Podsumowując dotychczasowe rozważania nad istotą kreowania war-

tości w wyniku nawiązywania relacji, można stwierdzić, że relacje są jed-
nym z generatorów wartości współczesnych przedsiębiorstw, dlatego też 
sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstw wchodzących w różnego typu 
relacje powinno doprowadzić do sukcesu w postaci wzrostu wartości tych 
przedsiębiorstw (rys. 7).

Rysunek 7. Proces osiągania sukcesów rynkowych

Źródło: Opracowanie własne.
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Rzeczywista maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa następuje 
wsku tek wprowadzenia przedsiębiorstwa na ścieżkę trwałego długotermi-
nowego wzrostu (rozwoju), gwarantującą systematyczną poprawę rentow-
ności i jednocześnie stopniowe obniżanie ryzyka prowadzonej działalności. 
Jak starano się wykazać w niniejszym opracowaniu, temu właśnie sprzyja 
nawiązywanie efektywnych relacji. Przedstawione wyniki badań potwier-
dziły również, że w badanej próbie przedsiębiorstw uznano, iż relacje peł-
nią istotną rolę w osiągnięciu sukcesu przez współczesne przedsiębiorstwa.
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Streszczenie
Celem artykułu była identyfikacja znaczenia relacji dla kreacji wartości współ-

czesnych przedsiębiorstw. W związku z tym w niniejszym opracowaniu podjęto 
próbę zidentyfikowania związku relacji z kształtowaniem wartości przedsiębiorstw. 
Zwrócono uwagę na różne przesłanki, jakie towarzyszą nawiązywaniu relacji, 
dokładniej opisano zależność pomiędzy relacjami a wartością przedsiębiorstwa. 
Całość uzupełniono prezentacją wyników badań własnych, które potwierdzają 
związek relacji z sukcesem przedsiębiorstw.
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The importance of relationships for shaping value and succes 
of the company (Summary)

The purpose of this article was to identify the importance of relationships for 
the value creation of modern businesses. Therefore, in this study, an attempt was 
made to identify relationships between relationships with value creation. Attention 
has been paid to the various premises involved in establishing relationships, 
describing in more detail the relationship between relationships and the value 
of an enterprise. The whole was supplemented with a presentation of the results 
of our own research, which confirms the relationship of relationships with the suc-
cess of the enterprises.
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