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KAPITAŁ RELACYJNY FIRM W PREWENCJI 
I INTERWENCJI ANTYKRYZYSOWEJ1

Wprowadzenie

Prezentowany artykuł ma na celu przedstawienie wyników badań empirycznych, 
przeprowadzonych w trybie pilotażu, dotyczących potencjalnego wpływu kapitału 
relacyjnego na wzmocnienie działań prewencyjnych i interwencyjnych w przedsię-
biorstwach wobec zjawisk kryzysowych i dekoniunkturalnych. Autorki zakładają, że 
istnieje istotna zależność między nasileniem i jakością różnego rodzaju relacji firm 
z interesariuszami w otoczeniu gospodarczym a ich faktyczną kondycją ekonomiczną 
i przyszłymi perspektywami wzrostu.

Należy zaznaczyć, że o ile literatura z obszaru zarządzania w warunkach kryzysu 
obfituje w badania dotyczące determinant odporności czy wrażliwości firm na kry-
zys, o tyle rzadko wskazuje na znaczenie kapitału relacyjnego jako medium w proce-
sach restrukturyzacyjnych czy naprawczych. Na tym tle uznano ten wątek za ważny 
i atrakcyjny badawczo.

1. Kapitał relacyjny jako zasób strategiczny

Każda organizacja może być oceniana przez pryzmat swoich zasobów. Mogą je 
tworzyć: środki produkcji, informacje i środki finansowe, które organizacja posiada 
lub którymi może dysponować. Przybierają one postać dóbr materialnych (np. środ-
ków finansowych, technicznych) i niematerialnych, w postaci: wiedzy, kwalifikacji, 
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zdolności, motywacji, kultury organizacji, lojalności klientów i wielu innych. Zasoby 
organizacji umożliwiają osiąganie im celów. Te, które dają możliwość osiągania prze-
wagi konkurencyjnej, są zasobami strategicznymi. Jak zauważa J. B. Barney, zasoby 
mają strategiczne znaczenie wówczas, gdy są cenne (pozwalają organizacji na sprawne 
działanie i adaptację do otoczenia), rzadkie (nie są łatwo osiągalne dla innych firm), 
trudne do imitacji (z uwagi na unikalność, historię i niejasność związków przyczy-
nowo-skutkowych między sukcesem a jego uwarunkowaniami) oraz efektywnie 
wykorzystane [2, s. 99–120].

Zasobowa koncepcja zarządzania strategicznego zakłada, iż źródłem przewagi 
strategicznej przedsiębiorstwa jest dysponowanie pewnym zasobem lub zbiorem 
zasobów. Za kluczowy czynnik sukcesu przedsiębiorstwa uważa dysponowanie stra-
tegicznymi zasobami oraz ich dobre wykorzystanie [18, s. 226]. Podejście zasobowe2 
podkreśla unikalność każdego przedsiębiorstwa [13, s. 935–937], wskazując, że ren-
towności nie zapewni działanie w taki sam sposób jak inne firmy, ale wykorzystywa-
nie różnic i koncentracja na niepowtarzalnych mocnych stronach przedsiębiorstwa 
[7, s. 161]. Z drugiej strony trwanie i rozwój przedsiębiorstwa w przyszłości wyma-
gają umiejętnego wykorzystywania zmian w otoczeniu. Złożoność, dynamika i nie-
przewidywalność otoczenia wymagają zapewnienia odpowiedniej struktury zasobów 
oraz umiejętności ich wykorzystania w obliczu pojawiających się zmian [23, s. 161].

Zasoby mogą stanowić atut przedsiębiorstwa i mogą być źródłem przewagi kon-
kurencyjnej. Dlatego właśnie te zasoby i umiejętności należy wzmacniać i wokół nich 
budować główną strategię przedsiębiorstwa. To przede wszystkim wyjątkowa wiązka 
zasobów, a nie otoczenie konkurencyjne decydują o powodzeniu przedsiębiorstwa. Jak 
uznaje bowiem E. Stańczyk-Hugiet, obecnie firmy nie są skazane wyłącznie na ada-
ptację do otoczenia, mogą je kreować. A tworzenie kapitału relacyjnego przedsiębior-
stwa jest właśnie sposobem na kreowanie całego ekosystemu, w którym organizacja 
działa [20, s. 38]. Otoczenie organizacji nie jest jednak bez znaczenia [4, s. 48].

Jak zauważa K. Obłój, przez ostatnie lata teoria i praktyka zarządzania były skon-
centrowane wokół doskonalenia metod eksploatacji [15, s. 6–8]. Dlatego też w wielu 
branżach dostęp do zasobów materialnych przestał być skuteczną podstawą przewagi 
konkurencyjnej. Nowym uznanym fundamentem przewagi może stać się umiejęt-
ność wykorzystania przez nią kapitału relacyjnego3.

2 Teoria zasobowa stała się również gruntem dla rozwoju nurtu badań relacji międzyorganizacyjnych. 
W nurcie tym przedmiotem badań staje się właśnie organizacja działająca w sieci relacji.

3 Znaczenie kapitału relacyjnego w funkcjonowaniu współczesnych organizacji dostrzegają liczne opra-
cowania naukowe [m.in.: 1, 3, 12, 13, 15, 18, 23]. Wskazują one na fakt, iż organizacje, które chcą utrzymać 
się na rynku, chcą być konkurencyjne, cały czas muszą tworzyć właściwe więzi z otoczeniem. Kształtowanie 
bowiem kapitału relacyjnego przedsiębiorstwa, a także kreowanie sieci relacji biznesowych są obecnie kluczową 
determinantą rozwoju organizacji [6, 10].
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Literatura przedmiotu nie jest spójna co do definiowania tego zjawiska. Często 
kapitał relacyjny rozumie się jako: zasoby relacyjne stworzone przez organizację (ich 
ilość i jakość); kapitał zewnętrzny, potencjał przedsiębiorstwa wynikający z jakości, 
wartości niematerialnych aktywów rynkowych (marki, relacji, kontraktów, umów 
np. licencyjnych); zbiór własności intelektualnych przedsiębiorstwa [16, s. 293]; poten-
cjał przedsiębiorstwa, związany z niematerialnymi aktywami rynkowymi [19, s. 18] 
czy rodzaj i zakres relacji, jakie wygeneruje organizacja [8, s. 98].

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjmuje się, iż przez kapitał relacyjny 
rozumie się ogół relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem (ich ilość i jakość), szczególnie 
z klientami, konkurencją, dostawcami i sojusznikami strategicznymi, instytucjami finan-
sowymi, samorządem lokalnym, instytucjami rynku pracy i innymi interesariuszami.

Kapitał relacyjny wewnętrzny jest tworzony zarówno przez menedżerów, jak 
i pracowników wiedzy, zewnętrzny zaś kształtują interesariusze kontraktowi i insty-
tucjonalni [10; 22, s. 161].

Wydaje się, iż nawiązanie współpracy z różnymi grupami interesariuszy umoż-
liwia uzyskanie przez partnerów efektu synergii. Możliwe staje się to, gdy zostanie 
stworzona sieć współpracy, którą cechuje dobra komunikacja i zaufanie, a strony 
są skłonne wnieść do współpracy swoje kluczowe kompetencje. Umożliwia to efek-
tywniejsze zwiększenie wartości dodanej. Pozwala na sprawny przebieg wzajemnych 
relacji i skuteczny przepływ informacji (wiedzy) pomiędzy partnerami. Według autorek 
opracowania może stać się również skutecznym sposobem uodpornienia przedsiębior-
stwa na negatywne skutki sytuacji kryzysowych. Kapitał relacyjny w tym kontekście 
może stanowić element profilaktyki lub element programu naprawczego wobec zja-
wisk kryzysowych, niezależnie od ich źródeł i przebiegu. Wydaje się, że firmy, które 
świadomie i intencjonalnie kreują związki z bezpośrednim otoczeniem gospodar-
czym, wykazują zdolności do ich eksploatowania w obliczu sytuacji zakłócających ich 
działania, a nawet zagrażających ich istnieniu. Dlatego w niniejszym artykule pod-
jęto próbę wykazania, że strategia rozbudowy kapitału relacyjnego firmy może sta-
nowić cenny element działań prewencyjnych i interwencyjnych w obliczu kryzysów.

2. Założenia badań empirycznych

Zgodnie z przyjętym w pierwszej części prezentowanego artykułu rozumieniem 
pojęcia „kapitał relacyjny” można przyjąć, że wszelkie działania mające na celu kształ-
towanie i rozwój różnego rodzaju relacji firmy z otoczeniem sektorowym i makro-
otoczeniem mogą sprzyjać jej uodpornianiu na zjawiska dekoniunktury. Na etapie 
konceptualizacji prezentowanych badań przyjęto, że kapitał relacyjny może być wyko-
rzystywany w procesach prewencji/zapobiegania kryzysom, ale także może stanowić 
instrument wykorzystywany w programach interwencji antykryzysowej.



170 ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 2 / 2017 (176)

Anna Walecka, Aneta Zelek  

Założenie to zostało poddane weryfikacji w procesie badań pilotażowych, mają-
cych na celu przetestowanie proponowanego modelu badawczego i narzędzi badaw-
czych, które zostaną zastosowane w badaniach właściwych. W projekcie pilotażowym 
zbadano nasilenie i jakość związków stanowiących kapitał relacyjny badanych firm 
oraz sprawdzono, czy respondowane podmioty wykazują związek między stanem 
kapitału relacyjnego a faktyczną kondycją ekonomiczną firmy oraz predykcjami 
dotyczącymi perspektyw rozwoju.

W celu zweryfikowania istnienia opisywanej zależności w drugiej połowie 2016 roku 
(cechującego się spowolnieniem gospodarczym) przeprowadzono badania pierwotne 
w grupie 57 przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych z centralnej Polski4.

W pierwszym etapie badań skoncentrowano się na identyfikacji nasilenia faktycz-
nych relacji z otoczeniem oraz określeniu typu tych związków. W tym zakresie badania 
dotyczyły następujących kwestii: udział stałych kontraktów/odbiorców w sprzedaży; 
przynależność do organizacji zrzeszających podmioty w branży/w mieście; powiąza-
nia kapitałowe z firmami w branży; powiązania technologiczne z firmami w branży; 
powiązania z dostawcami; powiązania z odbiorcami; powiązania z usługodawcami 
z sektora BPO; powiązania/partnerstwa z instytucjami finansowymi; kontakty/rela-
cje z samorządem lokalnym; relacje z instytucjami rynku pracy (urzędy pracy, firmy 
rekruterskie itp); relacje instytucjami edukacyjnymi oraz B+R.

W drugim etapie badań respondowane kadry menedżerskie oceniały aktualną 
kondycję ekonomiczną firm oraz dokonywały subiektywnej ewaluacji ich perspektyw 
rozwojowych. Podejście takie pozwoliło na ustalenie związków między nasileniem 
i jakością relacji firmy z podmiotami w otoczeniu a jej subiektywną oceną odporności 
na zjawiska kryzysowe. Dlatego w tym obszarze badań dokonano dość szczegółowej 
analizy relacji krzyżowych, ustalającej wpływ kapitału relacyjnego na aktualną kon-
dycję ekonomiczną firmy oraz na ocenę jej perspektyw rozwojowych.

3. Jakość kapitału relacyjnego w badanych firmach

Przeprowadzone badania pozwalają wysunąć dość jednoznaczną konstatację 
o stosunkowo dużym zaangażowaniu firm w intencjonalne kreowanie kapitału rela-
cyjnego w niektórych jego aspektach i jednocześnie o istnieniu takich obszarów 

4 W doborze próby badawczej zadbano o reprezentację zarówno firm zarówno z sektora MŚP (mikrofirmy 
– 14%, małe – 30%, średnie – 17%), jak i firm dużych (ok. 37%). Dodatkowym kryterium doboru do próby 
badawczej był wiek firmy. I tak w badanej próbce skoncentrowano się na firmach dojrzałych z minimum 
15-letnią tradycją (stanowiły one ponad 50% badanych). Mniejsze znaczenie dla procesu badawczego przypi-
sano firmom młodym (od 1 roku do 5 lat funkcjonowania na rynku), które stanowiły ¼ badanych. W końcu 
nie bez znaczenia jest struktura branżowa respondowanych podmiotów, rozpatrywana w kontekście sekcji 
PKD. To kryterium pozwoliło na uwzględnienie w badaniach stosunkowo równych próbek firm przetwórstwa 
przemysłowego i firm usługowych.
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budowy relacji, w których firmy wykazują niewielkie zainteresowanie. W grupie 
badanych firm zidentyfikowano następujące elementy kapitału relacyjnego uznane 
za dobrze rozwinięte:

 � firmy dążą do utrzymania stałych klientów w trybie długookresowych kontrak-
tów lub grupy lojalnych nabywców – dla co trzeciej firmy generują oni ponad 
50% obrotów; a dla co czwartej min. 25% obrotów;

 � w blisko 60% badanych firm są zawarte specjalne umowy partnerskie z odbiorcami;
 � jeszcze częściej, bo w ponad 82% firm, zidentyfikowano istnienie umów partner-

skich/kontraktowych z dostawcami;
 � około 60% firm buduje mniej lub bardziej sformalizowane związki i powiązania 

technologiczne w firmami w sektorze;
 � 55% zawarło długookresowe umowy z instytucjami finansowanymi;
 � podobnie, bo w ponad 50% badanych firm, stwierdzono satysfakcjonujące relacje 

z instytucjami rynku pracy (głównie z firmami rekruterskimi).
Niestety, znacznie słabiej wypada ocena innych kontekstów kapitału relacyjnego, 

w których stwierdzono niskie, a nawet bardzo niskie nasilenie związków i relacji:
 � tylko co trzecia firma ma powiązania kapitałowe z innymi podmiotami (które 

mogą tworzyć zaplecze kapitałowe i ewentualne rezerwy zasobowe dla firmy);
 � tylko 17% badanych firm przynależy do jakichkolwiek związków/zrzeszeń bran-

żowych, regionalnych, lokalnych itp.;
 � tylko 16% badanych podmiotów wykazuje współpracę z sektorem BPO;
 � nie więcej niż 9% analizowanych firm wysoko ocenia relacje z samorządem 

lokalnym;
 � jeszcze mniej firm (bo ok. 7%) wysoko ocenia nawiązane relacje z sektorem B+R.

Warto też zaznaczyć, że stwierdzono znacznie większe nasilenie relacji z otocze-
niem w grupie firm dużych i średnich niż w przypadku podmiotów mikro i małych. 
Podobnie bardziej rozległe kontakty z różnymi interesariuszami zewnętrznymi demon-
strują firmy dojrzałe (o minimum 6-letnim stażu) niż firmy młode. Jednocześnie, 
rozpatrując zróżnicowanie badanych cech w kontekście struktury branżowej, nie 
zidentyfikowano istotnych różnic w przypadku firm produkcyjnych i usługowych.

W kolejnym kroku badań firmy, w których zidentyfikowano poszczególne kate-
gorie relacji z otoczeniem, dokonywały subiektywnej oceny ich znaczenia dla powo-
dzenia przedsiębiorstwa (skala punktowa oceny, gdzie 5 – krytycznie duży wpływ, 
1 – brak wpływu). Ta część badań nie przynosi zaskoczenia. Respondowani mene-
dżerowie przypisują duże znaczenie następującym kategoriom kapitału relacyjnego 
(por. rysunek 1): powiązania kooperacyjne z dostawcami i odbiorcami, powiąza-
nia technologiczne z innymi podmiotami, powiązania z instytucjami finansowymi 
i powiązania z instytucjami rynku pracy.
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Znacznie mniejszy wpływ na firmy i ich kondycję – zgodnie z ocenami respon-
dowanych – mają czynniki, takie jak: członkostwo w zrzeszeniach, powiązania 
kapitałowe z innymi podmiotami, relacje z podmiotami sektora BPO oraz związki 
z sektorem B+R.

Należy zwrócić uwagę, że istnieje wyraźny związek między nasileniem relacji 
z otoczeniem a ich znaczeniem dla firm. Okazuje się, że firmy podchodzą do budowy 
kapitału relacyjnego w bardzo selektywny sposób i ze szczególną intensywnością for-
mują takie związki, które mają bezpośredni wpływ na ich funkcjonowanie.

4.  Kapitał relacyjny i jego antykryzysowe oddziaływanie 
– wyniki badań

Poniżej przedstawiono wybrane rezultaty badań obrazujące najistotniejsze, pozy-
tywne oddziaływanie na odporność na kryzys, które odnotowano w następujących 
kategoriach kapitału relacyjnego:

 � istnienie silnych powiązań ze stałymi odbiorcami,
 � istnienie silnych powiązań z dostawcami (łańcuchy wartości),
 � istnienie powiązań z sektorem usług finansowych,
 � dobra jakość relacji z samorządem lokalnym,
 � dobra jakość relacji z instytucjami rynku pracy.

Raport z badań nie obejmuje tych kategorii kapitału relacyjnego, dla których 
nie stwierdzono istotnego wpływu na kondycję firmy i jej perspektywy. Dotyczy to: 
członkostwa w organizacjach branżowych, lokalnych, powiązań technologicznych, 
powiązań z branżą BPO, powiązań z sektorem R+D.

Lojalność klientów a odporność na kryzys

Pierwszym segmentem badań nad związkami relacji badanych firm z otocze-
niem a ich odpornością na kryzys jest ocena wpływu stałych, lojalnych odbiorców 
na zdolność firmy do funkcjonowania w okresach dekoniunktury. Tylko pozor-
nie duży udział stałych odbiorców i długookresowych kontraktów stabilizuje sytu-
ację sprzedażową. Trzeba bowiem zwrócić uwagę na ewentualność narażenia firmy 
na destabilizację, w przypadku gdy kryzys dotyczy głównego, strategicznego odbiorcy. 
W takich przypadkach często dochodzi do transferowania symptomów lub skutków 
kryzysu z firmy odbiorcy na firmę dostawcę. Niemniej jednak, jak wynika z przepro-
wadzonych badań, można mówić o większym optymizmie w ocenie zarówno aktual-
nej kondycji, jak i perspektyw rozwoju w przypadku firm cieszących się stosunkowo 
sporym udziałem sprzedaży dla stałych odbiorców.
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Analizując wyniki badań dotyczące oceny aktualnej kondycji ekonomicznej firm 
w zależności od udziału stałych odbiorców w sprzedaży, stwierdzono dość wyraźną 
zależność (por. rysunek 2).

Firmy, w których stałe kontrakty stanowią niewielki odsetek sprzedaży, częściej 
oceniają swoją sytuację jaką złą – aż 40% firm, w których stali odbiorcy stanowią 
mniej niż 5% sprzedaży, podczas gdy w grupie firm, w których stali odbiorcy dają 
przynajmniej połowę obrotów, 2/3 firm ocenia swoją kondycję jako bardzo dobrą.

Jeszcze wyraźniej rysuje się oddziaływanie tego zjawiska na ocenę perspektyw 
rozwojowych (por. rysunek 3). W grupie firm, w których odnotowano nieznaczący 
udział stałych klientów, było więcej pesymistycznych przewidywań co do przyszło-
ści. Z kolei w firmach ze sporym udziałem stałych klientów (generujących powyżej 
25% sprzedaży) predykcje dotyczące przyszłości są bardziej optymistyczne. Podej-
mując próbę skonkludowania badanej zależności, można przyjąć, że znaczący udział 
stałych odbiorców w obrotach wpływa na zwiększenie stabilności firmy i jej odpor-
ności na ewentualne zjawiska kryzysowe.

Rysunek 2.  Ocena aktualnej kondycji ekonomicznej firm w grupach wyodrębnionych 
ze względu na udział stałych odbiorców w sprzedaży

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych.
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Rysunek 3.  Ocena perspektyw rozwoju w grupach wyodrębnionych ze względu 
na udział stałych odbiorców w sprzedaży

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych.

Powiązania kapitałowe a walka z kryzysem w firmie

Zaskakujących wyników dostarcza analiza danych z zakresu oceny wpływu ist-
nienia powiązań kapitałowych i ich wpływu na kondycję firmy i jej perspektywy 
rozwojowe. Okazuje się, że powiązania kapitałowe badanych podmiotów z innymi 
firmami są raczej destymulantą odporności na kryzys. Zarówno w ocenie aktual-
nej kondycji, jak i w ocenie perspektyw rozwojowych firmy samodzielne finansowo, 
bez jakichkolwiek powiązań kapitałowych, wypadają nieznacznie lepiej (por. rysu-
nek 4). Może to oznaczać, że struktura właścicielska kapitału przedsiębiorstwa może 
wprowadzać do firmy pewne perturbacje (najczęściej związane z nadzorem właści-
cielskim) i tym samym ograniczać autonomię firmy oraz jej reaktywność na zjawi-
ska kryzysowe.
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Rysunek 4.  Ocena aktualnej kondycji ekonomicznej firm w grupach wyodrębnionych 
ze względu na istnienie powiązań kapitałowych z innymi podmiotami

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych.

Relacje z dostawcami jako prewencja kryzysowa

Bardzo ciekawych wniosków dostarcza analiza wpływu relacji z dostawcami na rezy-
stancję firmy na zjawiska kryzysowe. Okazuje się, że wszelkie relacje z dostawcami, 
zarówno te sformalizowane, jak i nieformalne, stanowią bardzo istotną determinantę 
kondycji ekonomicznej firmy (por. rysunek 5).

Jak wynika z zaprezentowanych danych, firmy wykazujące powiązania z dostaw-
cami stosunkowo częściej oceniają swoją aktualną sytuację ekonomiczną jako bar-
dzo dobrą lub przeciętną. Z kolei firmy bez powiązań z dostawcami znacznie częściej 
wskazują na złą kondycję (dotyczy to aż co trzeciej firmy w tej grupie). Równie wyraź-
nie rysuje się rozkład optymizmu i pesymizmu w predykcjach przyszłości. Częściej 
dobre perspektywy towarzyszą firmom z ukształtowanymi relacjami w łańcuch dostaw. 
Z kolei firmy pozbawione takich związków narzekają na złe perspektywy rozwojowe, 
a ok. 1/5 tych firm identyfikuje poważne zagrożenia dla swojej pozycji i ocenia branżę 
jako niestabilną i niepewną. W tym kontekście trzeba uznać, że rozwinięte relacje 
z dostawcami to ważny determinant kształtowania odporności firm na kryzys.
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Rysunek 5.  Ocena aktualnej kondycji ekonomicznej firm w grupach wyodrębnionych 
ze względu na istnienie powiązań z dostawcami

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych.

Sektor finansowy jako kapitał relacyjny

Uznając instytucje finansowe i parafinansowe za szczególny rodzaj/segment branży 
BPO, trzeba podkreślić, że w tym przypadku ustalono istnienie wyraźnej zależności 
– mianowicie w grupie podmiotów, które wykazują jakiekolwiek relacje z instytu-
cjami finansowymi, odnotowuje się dużo lepszą kondycję firm oraz znacznie lepsze 
nastroje co do przyszłości. Jednocześnie w firmach pozbawionych bliższych relacji 
z podmiotami sektora finansowego zarówno ocena aktualnej sytuacji, jak i ocena 
perspektyw rozwojowych są częściej pesymistyczne.
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Rysunek 6.  Ocena aktualnej kondycji ekonomicznej firm w grupach wyodrębnionych 
ze względu na istnienie powiązań z instytucjami finansowymi

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych.

Relacje z samorządem lokalnym w prewencji antykryzysowej

Kolejnym aspektem kapitału relacyjnego, który był rozpatrywany w kontekście 
potencjalnej poprawy odporności firm na kryzys, jest związek z samorządem lokalnym 
(por. rysunek 7). I tak – chociaż wyniki nie są jednoznaczne – ustalono, że w przy-
padku przedsiębiorstw, które negatywnie lub neutralnie oceniają związki z samorzą-
dem lokalnym sytuacja ekonomiczna oraz ocena perspektyw rozwoju są nieznacznie 
gorsze niż w przypadku firm oceniających te relacje pozytywnie.
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Rysunek 7.  Ocena aktualnej kondycji ekonomicznej firm w grupach wyodrębnionych 
ze względu jakość relacji z samorządem lokalnym

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych.

Związki z instytucjami rynku pracy w walce z kryzysem

Podobnych wyników dostarcza analiza oddziaływania poprawnych relacji z róż-
nymi instytucjami rynku pracy (w tym z urzędami pracy, firmami rekruterskimi 
itp.) na kondycję badanych firm. Przedsiębiorstwa nieutrzymujące kontaktów z tymi 
instytucjami lub wskazujące na ich słabą, nieefektywną jakość demonstrują nie-
znacznie słabsze wyniki ekonomiczne (por. rysunek 8). Jednocześnie w grupie tych 
firm zidentyfikowano wyraźnie bardziej pesymistyczne oceny dotyczące przewidy-
wań przyszłości.
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Rysunek 8.  Ocena aktualnej kondycji ekonomicznej firm w grupach wyodrębnionych 
ze względu na jakość relacji z instytucjami rynku pracy

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych.

Podsumowanie

Chociaż zaprezentowany projekt badawczy ma charakter badań pilotażowych, 
to jednak jego wyniki mogą posłużyć do wstępnej weryfikacji założonej hipotezy 
o wpływie kapitału relacyjnego na wzmocnienie działań prewencyjnych i interwen-
cyjnych wobec zjawisk kryzysowych i dekoniunkturalnych. W badanej próbie 57 
przedsiębiorstw stwierdzono, że istnieje istotna zależność między rodzajem, nasile-
niem i jakością różnego rodzaju relacji firm z otoczeniem gospodarczym a ich fak-
tyczną kondycją ekonomiczną i przyszłymi perspektywami wzrostu.

Najistotniejsze, pozytywne oddziaływanie na odporność na kryzys odnotowano 
w następujących kategoriach kapitału relacyjnego:

 � istnienie silnych powiązań ze stałymi odbiorcami,
 � istnienie silnych powiązań z dostawcami (łańcuchy wartości),
 � istnienie powiązań z sektorem usług finansowych,
 � dobra jakość relacji z samorządem lokalnym,
 � dobra jakość relacji z instytucjami rynku pracy.

Za bardzo ciekawe doniesienie prezentowanego projektu badawczego należy 
uznać wniosek dotyczący wpływu powiązań kapitałowych na odporność na kryzys. 
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Otóż w badaniach udokumentowano, że istnienie związków kapitałowych z innymi 
podmiotami często podnosi wręcz wrażliwość firm na zjawiska kryzysowe. Najpraw-
dopodobniej różne powiązania kapitałowe same w sobie nie odgrywają roli stabiliza-
torów, a wręcz przeciwnie, często są postrzegane jako czynnik ryzyka i ewentualny 
kanał transmisji kryzysu z podmiotu nadrzędnego kapitałowo do podmiotu zależ-
nego lub odwrotnie.

W efekcie należy stwierdzić, że niektóre aspekty kapitału relacyjnego, takie jak: 
relacje w łańcuchu wartości z odbiorcami i dostawcami, stałe relacje z dostawcami 
kapitału, a także poprawne stosunki z samorządem lokalnym i rynkiem pracy, stano-
wią istotne determinanty odporności firm na zjawiska kryzysowe. Jednocześnie należy 
wyraźnie zaznaczyć, że zjawisko to jest w badanych firmach bardzo słabo uświado-
mione, a kadry menedżerskie bardzo rzadko w sposób intencjonalny wykorzystują 
związki z interesariuszami zewnętrznymi w programach naprawczych.
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KAPITAŁ RELACYJNY FIRM W PREWENCJI I INTERWENCJI 
ANTYKRYZYSOWEJ

Streszczenie

Prezentowany artykuł przedstawia raport z badań empirycznych dotyczących potencjalnego 
wpływu kapitału relacyjnego na wzmocnienie działań prewencyjnych i interwencyjnych 
w przedsiębiorstwach wobec zjawisk kryzysowych i dekoniunkturalnych. Na tle przeprowa-
dzonych w 57 podmiotach gospodarczych badań jakościowych autorki pozytywnie weryfi-
kują hipotezę zakładającą, że istnieje istotna zależność między nasileniem i jakością różnego 
rodzaju relacji firm z interesariuszami w otoczeniu gospodarczym a ich faktyczną kondycją 
ekonomiczną i przyszłymi perspektywami wzrostu. Dodatkowo autorki wykazują, że kadry 
kierownicze rzadko wykorzystują świadomie i intencjonalnie elementy kapitału relacyjnego 
jako medium w programach antykryzysowych.

Słowa kluczowe: kapitał relacyjny, kryzys, sytuacja kryzysowa, 
interwencja kryzysowa. Prewencja antykryzysowa

RELATIONAL CAPITAL IN CRISIS PREVENTION AND 
INTERVENTION

Abstract

This article presents the empirical research report on the potential impact of relational capital 
on strengthening prevention and intervention actions of enterprises facing crises or recession. 
On the basis of qualitative research, conducted in 57 companies, authors positively verify the 
hypothesis, which assumes that there is a significant correlation between the intensity and 
quality of different kinds of relationships with business stakeholders in the economic envi-
ronment and actual economic condition and future growth prospects. Additionally, authors 
suggest that executives very rarely use consciously and intentionally relational elements of 
capital as a medium in an anti-crisis programs.

Key words: relational capital, crisis, crisis situation, crisis 
intervention, crisis prevention


