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Wprowadzenie

Jednym z ważniejszych źródeł budowania konkurencyjności współczesnych przed-
siębiorstw są szeroko pojmowane ich relacje z otoczeniem. Obecnie długookresowa 
pozycja konkurencyjna jest tym silniejsza i stabilniejsza, im w wyższym stopniu 
wykorzystuje wartości niematerialne przedsiębiorstwa, jego kapitał intelektualny, sieci 
biznesowych powiązań, umiejętności współpracy z otoczeniem. W coraz większym 
stopniu silne organizacje uczestniczą w tworzeniu korzystnych relacji międzyorga-
nizacyjnych, które wymuszają także zmiany wewnątrzorganizacyjne.

Powiązania biznesowe nabierają ważnego znaczenia w działalności przedsiębiorstw 
sektora budowlanego, w tym szczególnej ich odmiany – deweloperów. Z racji reali-
zowanego przez nich całego cyklu produkcyjnego, od pozyskania terenu poprzez 
projektowanie, organizowanie produkcji i wykonanie obiektów, aż po sprzedaż i użyt-
kowanie budynków, nawiązywanie efektywnych relacji z pozostałymi uczestnikami 
rynku budowlanego jest bardzo ważne.

Układ zróżnicowanych powiązań biznesowych wymaga poszerzonych badań 
empirycznych w zakresie m.in.: charakteru relacji, skutecznych form organizacyj-
nych współpracy, zakresu wydzielanych zasobów, pomiaru efektywności nawiązywa-
nych relacji. Dlatego też celem artykułu jest poszukiwanie odpowiedzi na następujące 
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pytania: które czynniki determinują relacje między poszczególnymi uczestnikami pro-
cesu inwestycyjnego? Jakie powiązania biznesowe są najbardziej skuteczne i pożądane 
przez przedsiębiorstwa deweloperskie? Które z relacji najsilniej wpływają na uzyski-
wanie przewagi konkurencyjnej przez deweloperów?

1.  Teoretyczne aspekty oddziaływania kapitału 
relacyjnego na konkurencyjność przedsiębiorstwa

W nauce przeważający jest pogląd, że podstawą piramidy budującej konkurencyj-
ność przedsiębiorstwa jest jego potencjał konkurencyjności, tworzony przez zasoby 
wykorzystywane do budowania i utrzymania przewagi konkurencyjnej [m.in.: 7, 
s. 55–66; 22, s. 87; 10, s. 107–114]. Będą to te zasoby, które tworzą łańcuch wartości 
przedsiębiorstwa, zarówno wg koncepcji M. E. Portera, jak i McKinsey’a & Company 
[18, s. 37–40; 2].

W literaturze przedmiotu występują różne podziały zasobów przedsiębiorstwa, 
w zależności od powstających, zróżnicowanych koncepcji zarządzania i sposobów 
ich wykorzystania. Twórca teorii zasobowej J. B. Barney dzieli zasoby przedsiębior-
stwa na cztery grupy: kapitał finansowy, kapitał fizyczny, kapitał ludzki, kapitał orga-
nizacyjny, którego elementami są m.in.: reputacja, kultura organizacyjna czy relacje 
organizacji z jego otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym [2, s. 143–144]. Bardziej 
szczegółowego podziału dokonują S. D. Hunt i R. M. Morgan, wyodrębniając zasoby: 
materialne, finansowe, ludzkie, technologiczne, organizacyjne, informatyczne, prawne 
oraz zasoby relacyjne, opisujące relacje przedsiębiorstwa z dostawcami i odbiorcami 
[10, s. 107–114].

Rozwiniętą też klasyfikację zasobów przedsiębiorstwa, zaliczanych do potencjału 
konkurencyjności, proponuje J. M. Stankiewicz. Grupa zasobów materialnych obej-
muje: aktywa trwałe, finanse i zapasy, natomiast w skład zasobów niematerialnych 
wchodzą: kompetencje, relacje, systemy funkcjonalne, postawy oraz możliwości. 
Według niego relacje są odbiciem stosunków występujących zarówno wewnątrz orga-
nizacji, jak i jej powiązań z podmiotami otoczenia [22, s. 104–109]. Często w praktyce 
jest wykorzystywany model wartości rynkowej Skandii, który wskazuje, że na wartość 
organizacji składają się: kapitał finansowy i kapitał intelektualny, zawierający kapitał 
ludzki, relacji (kliencki) oraz strukturalny (organizacyjny) [5, s. 24; 23].

Możemy także zetknąć się z odrębnym traktowaniem specyficznych odmian zaso-
bów, jak np. kompetencje i zdolności, które są pojmowane jako umiejętności wyko-
rzystania posiadanych zasobów. Takie podejście do zasobów wynika z faktu, że wg 
E. T. Penrose zasoby same w sobie nie mają znaczenia. Istotne jest tylko to, co z nich 
wynika dla przedsiębiorstwa, czyli takie ich wykorzystanie, które pozwala tworzyć 
wartość [16, s. 30–35].
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W związku z tym, że nie wszystkie zasoby mogą stać się potencjałem konkuren-
cyjnym, ważne jest, aby zarządzający potrafili wydzielić niezbędne do konkurowa-
nia zasoby w swoich przedsiębiorstwach oraz nimi efektywnie zarządzali [14, s. 18]. 
Nie wszystkie też zasoby muszą być na najwyższym poziomie dla osiągnięcia suk-
cesu. J. Rokita używa określenia zasoby strategiczne, definiując je jako „zasoby, które 
umożliwiają osiągnięcie przez organizację szczególnej pozycji, dającej jej przewagę 
kosztową lub przewagę w zróżnicowaniu produktów” [20, s. 139].

Należy zauważyć, że rodzaj zasobów strategicznych podlega zmianom w czasie 
oraz jest dostosowany do specyfiki i wymagań branży. Dlatego istotne wydaje się pro-
wadzenie badań w określonej branży, ponieważ to co jest istotne dla danego rodzaju 
przedsiębiorstwa i w danym czasie, nie musi być również istotne dla przedsiębior-
stwa działającego na innym rynku i w innym czasie.

Kolejnym, ważnym elementem konkurencyjności są stosowane przez przed-
siębiorstwo instrumenty konkurowania2, które wynikają z posiadanego potencjału 
konkurencyjności oraz wymogów danego rynku. Instrumenty konkurowania dają 
możliwość przedsiębiorstwu wyróżnienia się na tle konkurentów, a tym samym 
sprzyjają rozbudowie bazy klienckiej. Do głównych instrumentów konkurowania 
zaczęto zaliczać cenę oraz jakość oferty rynkowej, chociaż w teorii i praktyce gospo-
darczej stosowany zestaw jest o wiele bogatszy. I tak np. J. Petrykowska strukturyzuje 
instrumenty w czterech grupach: w obszarze produktu, w sferze polityki cenowej, 
w obrębie dystrybucji, w zakresie promocji, w tym budowanie i utrzymywanie rela-
cji z klientami [17, s. 40–41].

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność przedsiębior-
stwa są stosunki łączące go z poszczególnymi elementami otoczenia zewnętrznego. 
R. W. Griffin do opisu oddziaływania otoczenia na organizację posługuje się nastę-
pującymi kategoriami cech: zmiennością i złożonością otoczenia, siłami konkuren-
cyjnymi, zakłóceniami otoczenia. Ważną siłą wynikającą ze zmienności i złożoności 
otoczenia jest niepewność, która wpływa na wiele działań organizacji [8, s. 89–93]. 
Siła konkurencji natomiast jest oceniana za pomocą analizy „pięciu sił konkuren-
cji”, opracowaną przez M. E. Portera [19]. Relacje przedsiębiorstwa z konkurentami, 
nabywcami i dostawcami oraz reakcja na nowe wejścia na rynek konkurentów i sub-
stytutów są bardzo ważnymi zagadnieniami, warunkującymi pozycję firmy w sek-
torze. Wymagają one podejmowania skutecznych działań w obrębie strategicznej 
reakcji przejawiającej się przez m.in.: fuzje, przejęcia, zakupy czy sojusze z innymi 
uczestnikami rynku.

Pod pojęciem relacji międzyorganizacyjnych należy zatem rozumieć takie powią-
zania między przedsiębiorstwami, w ramach których uznaje się uzyskanie przez strony 

2 Środki świadomie kreowane przez przedsiębiorstwo w celu pozyskania nabywców dla prezentowanej 
oferty rynkowej.



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

Wiesław Matwiejczuk, Justyna Grześ-Bukłaho  

relacji wzajemnych korzyści. Ma to miejsce dzięki zaangażowaniu i długookresowej 
orientacji kooperantów, a także wysokiej skłonności podmiotów będących stronami 
relacji do podejmowania działań adaptacyjnych na rzecz współpracy [24, s. 32].

W oparciu o dokonaną analizę wybranych zagadnień konkurencyjności kapi-
tał relacyjny organizacji można zdefiniować jako element kapitału intelektualnego, 
tworzonego przez relacje przedsiębiorstwa z jego interesariuszami. Kapitał relacyjny 
należy zatem rozpatrywać jako ogół relacji i powiązań przedsiębiorstwa z jego partne-
rami rynkowymi, które powinny opierać się na wzajemnym zaufaniu, wiarygodności 
każdego z podmiotów oraz poszanowaniu interesów wszystkich uczestników relacji.

Jak zauważa A. Kwiecień, współczesny rynek uniemożliwia samodzielną realiza-
cję wszystkich funkcji wewnątrz przedsiębiorstwa. Tym ważniejsze staje się zatem 
budowanie bezpośrednich relacji z innymi podmiotami, osiągnięcie efektu synergii 
[13, s. 31]. Uczestnictwo podmiotu w relacjach międzyorganizacyjnych jest uzna-
wane za efektywną strategię budowania przewagi konkurencyjnej. Jest efektem m.in. 
wzajemnego uczenia się, komplementarności skupionych zasobów czy zwiększonej 
siły przetargowej, osiągniętej dzięki połączeniu sił partnerów [3, s.124].

2. Powiązania handlowe przedsiębiorstwa budowlanego

Funkcjonujące na rynku przedsiębiorstwa nawiązują z innymi podmiotami oto-
czenia relacje handlowe w celu realizacji swoich zadań gospodarczych. Środowisko, 
w jakim działają przedsiębiorstwa budowlane, mimo występowania cech wspólnych, 
różni się znacząco od otoczenia zewnętrznego w innych sektorach. Różnice wyni-
kają ze specyfiki podstawowego produktu budownictwa, jakim jest realizacja zadań 
inwestycyjnych.

Wewnątrz sektora budowlanego między firmami odbywa się ostra walka kon-
kurencyjna, którą w ujęciu tradycyjnym można sprowadzić do rywalizacji każdego 
przedsiębiorstwa z każdym o warunki, wielkość sprzedaży i zasoby. Ta rywalizacja 
wynika z dążenia przedsiębiorstwa do zdobycia wiodącej (najlepszej) pozycji na rynku. 
Przedsiębiorstwa budowlane w procesie inwestycyjnym znajdują się względem sie-
bie w określonym układzie, wyrażającym się głównie w konkurencji i współdziała-
niu. Rywalizacja zaczyna się od zdobywania zamówień na wykonywanie robót czy 
usług i odbywa się przede wszystkim między przedsiębiorstwami z danej grupy stra-
tegicznej. Natomiast faza realizacji wymaga zjednoczenia potencjału produkcyjnego 
i kooperacji rozdrobnionych przedsiębiorstw budowlanych.

Na etapie pozyskania kontraktów przedsiębiorstwa konkurują między sobą atrak-
cyjnością oferty. Do parametrów charakteryzujących atrakcyjność oferty, poza tak 
uniwersalnymi elementami, jak: niska cena wykonania, krótki termin realizacji zada-
nia i wydłużone okresy gwarancji, obecnie w budownictwie dochodzą m.in.:
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 � umiejętność organizowania i sprawnego prowadzenia robót wraz z rozwiązywa-
niem różnych problemów pojawiających się w trakcie realizacji;

 � wiarygodność techniczna i kadrowa, określana na podstawie posiadanego poten-
cjału kadrowego i sprzętowego, oraz wykonane przez oferenta tożsame zamówienia;

 � wiarygodność ekonomiczna, obrazująca sytuację majątkowo-kapitałową i płyn-
ność finansową;

 � ewentualna pomoc w finansowaniu inwestycji.
Natomiast na etapie realizacji kontraktów występuje zgodne współdziałanie 

wykonawców wybranych przez zamawiającego do wykonania określonych zadań. 
Współdziałanie jest oparte na swobodzie kontraktowej i wypływa z korzyści płyną-
cych ze skoordynowanych działań wszystkich uczestniczących w realizacji podmio-
tów. Rynek budowlany jest silnie rozdrobniony w zakresie potencjału wytwórczego, 
dlatego współdziałanie konkurujących przedsiębiorstw budowlanych przybiera 
jedną z form aliansu strategicznego, niezbędnego do pozyskania i realizacji poważ-
nych kontraktów przez kilka firm (np. milczące porozumienia lub formalne umowy 
o współpracy w postaci konsorcjum). Każde z większych przedsiębiorstw budowla-
nych, ubiegających się samodzielnie o kontrakty, stara się utrzymywać dobre relacje 
z grupą sprawdzonych podwykonawców wybranych profili robót.

Autorzy dokonali w II półroczu 2016 r. analizy wyników 100 postępowań prze-
targowych w zamówieniach publicznych na wykonanie robót drogowych3 oraz 
przeprowadzili wywiady indywidualne z wybraną grupą przedstawicieli przedsię-
biorstw budowlanych na temat kształtowania relacji z podwykonawcami. Z badań 
tych wynika, że:

 � formalnie, w zdecydowanej większości przetargów występuje jeden wykonawca, 
który odpowiada umownie za wykonanie kontraktu;

 � w procesie realizacji zamówienia uczestniczy średnio od 5 do 10 podwykonaw-
ców, a wartość wykonywanych przez nich robót może sięgać nawet ok. 70% war-
tości kontraktu;

 � tylko w przypadku dużych zamówień (o wartości pow. 100 mln zł) oraz w sytu-
acji formalnych wymagań zamawiającego na etapie składania ofert są zawierane 
konsorcja, z udziałem kilku partnerów;

 � średnia liczba uczestniczących podmiotów postępowania przetargowego wyno-
siła w tym okresie 3,57, co świadczy o średnim natężeniu konkurencji.
Należy jednocześnie zauważyć, że przy zazwyczaj krótkich terminach wykonania 

kontraktów szybkie zorganizowanie potencjału wykonawczego i rozpoczęcie prac 
budowlanych wymaga utrzymywania poprawnych więzi między kooperującymi 
przedsiębiorstwami. Jedynie przedsiębiorstwa sprawne organizacyjnie i cieszące się 

3 Na podstawie informacji zawartych w Biuletynie Zamówień Publicznych.
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dobrą reputacja wśród partnerów biznesowych mogą szybko uruchomić proces reali-
zacyjny i zakończyć terminowo kontrakt.

3.  Wpływ relacji na konkurencyjność dewelopera 
– metodyka badawcza

W celu określenia czynników istotnych w procesie kształtowania przewagi kon-
kurencyjnej przedsiębiorstw deweloperskich zrealizowano badanie metodą panelu 
ekspertów w lipcu 2015 roku. Badanie było skierowane do wybranych specjali-
stów związanych zawodowo bezpośrednio lub pośrednio z branżą deweloperską. 
W panelu uczestniczyła grupa 10 ekspertów, wśród których znaleźli się: reprezen-
tanci przedsiębiorstw deweloperskich, przedstawiciele mediów, właściciele biura 
nieruchomości, pracownicy banków, osoby z otoczenia biznesu, architekci oraz 
reprezentanci środowiska naukowego zajmujący się problematyką budownictwa 
[9, s. 186–198].

Do analizy czynników mających istotny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
deweloperskich wykorzystano metodę krzyżowej analizy wpływów (cross-impact). Jest 
to jedna z metod porządkowania i analizowania zbiorów obejmujących dużą liczbę 
zmiennych, które wzajemnie na siebie oddziałują. Analiza cross-impact rozpoczyna 
się od określenia zbioru czynników, które potencjalnie w danym systemie mogą sta-
nowić zmienne kluczowe (zob. tabela 1). Analizowane czynniki, trendy i zdarzenia 
są z pozoru niezwiązane ze sobą, jednak metoda cross-impact pozwala określić ich 
wzajemne wpływy i zachodzące pomiędzy nimi relacje [25, s.197].

Analiza krzyżowa pozwala na wyodrębnienie spośród wszystkich czynników wpły-
wających na dany obszar badawczy następujących grup (zob. rysunek 1):

 � czynniki kluczowe – charakteryzują się dużą siłą oddziaływania oraz dużą zależ-
nością od innych czynników; ze względu na dużą niestabilność i znaczny wpływ 
na pozostałe zmienne wymagają one szczególnej uwagi i badań; w tej grupie 
wyróżnia się:

 – czynniki „cele” – takie, które w większym stopniu zmieniają się pod wpływem 
innych czynników, aniżeli wpływają na pozostałe czynniki;

 – czynniki „rezultaty” – charakteryzują się niskim oddziaływaniem i wysoką 
zależnością od innych czynników; są szczególnie podatne na zmiany czynni-
ków kluczowych;

 � czynniki determinanty (motory i hamulce) – czynniki, które mogą mieć charak-
ter napędzający lub hamujący; charakteryzują się wywieraniem bardzo silnego 
wpływu na system oraz niskim poziomem zależności od innych czynników, 
są przez to trudne do skontrolowania;
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 � czynniki regulujące – charakteryzują się małym wpływem na system, jednakże 
mogą się one okazać pomocne dla osiągnięcia celów strategicznych; ulokowane 
są w środkowej części systemu;

 � czynniki zewnętrzne – czynniki te wykazują małą zależność od innych zmien-
nych; charakteryzują się mniej istotnym wpływem na system niż czynniki deter-
minanty, ale większym niż wpływ czynników autonomicznych;

 � czynniki autonomiczne – wykazują najmniejszy wpływ na zmiany zachodzące 
w systemie jako całości [1, s. 17–19; 15, s. 123; 11, s. 71–72].

Tabela 1. Zmienne i trendy do analizy cross-impact

Lp. Nazwa czynnika (długa etykieta) Skrót
(krótka etykieta) 

1. Doświadczenie firmy CZ1

2. Dobra kondycja finansowa CZ2

3. Reputacja, wiarygodność, opinie CZ3

4. Relacje z klientami/Poziom obsługi klienta CZ4

5. Relacje z dostawcami i podwykonawcami CZ5

6. Współpraca z mediami CZ6

7. Relacje z bankami CZ7

8. Poziom cen CZ8

9. Jakość wykonania CZ9

10. Terminowość realizacji CZ10

11. Nagrody i wyróżnienia CZ11

12. Aktywna polityka reklamowa CZ12

13. Odpowiedzialność społeczna, działalność charytatywna CZ13

14. Nazwa i logo firmy CZ14

15. Materiały reklamowe CZ15

16. Wystrój siedziby i wnętrz biurowych firmy CZ16

17. Uczestnictwo w targach/wystawach CZ17

18. Lobbing w środowisku lokalnym CZ18

Źródło: opracowanie własne przy użyciu programu MIC–MAC.

W ramach realizowanego badania panelu ekspertów przeprowadzono analizę 
strukturalną w trzech fazach. Pierwsza faza obejmowała sporządzenie listy czynni-
ków wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstw deweloperskich oraz budo-
wanie relacji z interesariuszami. Następnie sporządzono opis wzajemnych powiązań 
między zmiennymi oraz zidentyfikowano zmienne kluczowych z wykorzystaniem 
programu MIC–MAC.
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Rysunek 1. Układ czynników wpływających na dany obszar badawczy
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Źródło: opracowano na podstawie [11, s. 199].

4.  Wpływ relacji na konkurencyjność dewelopera 
– wyniki badań

Wynikowa macierz wpływów bezpośrednich powstała w oparciu o uzupełniane 
indywidualnie przez ekspertów macierze wpływów bezpośrednich. Wartości wystę-
pujące w macierzy wynikowej zostały uzyskane na podstawie dominanty ocen eks-
pertów sił oddziaływań poszczególnych czynników na inne czynniki.

Następnie macierz została poddana komputerowej analizie strukturalnej z zasto-
sowaniem programu MIC–MAC. Na rysunku 2 przedstawiono rozkład czynników 
analizy cross-impact na płaszczyźnie wpływ–zależność, wyodrębniając kilka charakte-
rystycznych grup czynników. Rozkład ten bazuje na oddziaływaniach bezpośrednich.

Analiza wizualna pozwala podzielić czynniki na sześć charakterystycznych grup:
 � obszar czynników kluczowych obejmuje: reputację, wiarygodność, opinie (CZ3), 

relacje z klientami/poziom obsługi klienta (CZ4), aktywną politykę reklamową 
(CZ12), a także dobrą kondycję finansową (CZ2);

 � do grupy czynników „celów” można zaliczyć czynnik lobbing w środowisku 
lokalnym (CZ18);

 � determinantem jest jakość wykonania (CZ9);
 � czynniki regulujące to największa grupa analizowanego układu, tworzą je: doświad-

czenie firmy (CZ1), relacje z dostawcami i podwykonawcami (CZ5), współpraca 
z mediami (CZ6), poziom cen (CZ8), terminowość realizacji (CZ10), nagrody 
i wyróżnienia (CZ11), materiały reklamowe (CZ15) oraz uczestnictwo w tar-
gach/wystawach (CZ17);
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 � czynniki zewnętrzne to: relacje z bankami (CZ7), odpowiedzialność społeczna, 
działalność charytatywna (CZ13), nazwa i logo firmy (CZ14);

 � czynnikiem oderwanym jest wystrój siedziby i wnętrz biurowych firmy (CZ16).

Rysunek 2.  Podział czynników analizy strukturalnej bazujący na oddziaływaniach 
bezpośrednich

czynniki kluczowe   czynniki „cele” czynniki regulujące

czynniki zewnętrzne determinanty czynnik oderwany

W
pł

yw

Zależność

Źródło: opracowanie własne przy użyciu programu MIC–MAC.

W kolejnym etapie badania uwzględniono oddziaływania pośrednie.  Algorytmy 
wykorzystane w programie MIC–MAC dały możliwość analizy oddziaływań w obsza-
rze ukrytych interakcji oraz pozwoliły zhierarchizować je z uwzględnieniem liczby 
połączeń i pętli o długości 1, 2, ..., n dochodzących i odchodzących od każdego czyn-
nika. W ten sposób zostały ujawnione oddziaływania pośrednie, trudne do bezpo-
średniego zdefiniowania przez ekspertów analizujących badany obszar [6, s. 82; 4, 
s. 70–71].

Rozkład czynników na płaszczyźnie wpływ–zależność z uwzględnieniem oddzia-
ływań pośrednich oraz z wyodrębnieniem charakterystycznych grup czynników 
przedstawiono na rysunku 3.

Uwzględnienie wpływów pośrednich nie zmieniło w sposób znaczący układu 
czynników na płaszczyźnie wpływ–zależność. Czynnik doświadczenie firmy (CZ1) 
przesunął się w kierunku determinantów, natomiast czynnik relacje z bankami 
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(CZ7) został wydzielony jako czynnik autonomiczny. Obszar czynników kluczo-
wych ponownie objął cztery czynniki: reputację, wiarygodność, opinie (CZ3), rela-
cje z klientami/poziom obsługi klienta (CZ4), aktywną politykę reklamową (CZ12), 
a także dobrą kondycję finansową (CZ2). Determinantem jest także, poza doświad-
czeniem firmy (CZ1), jakość wykonania (CZ9). Czynnikiem „celem” pozostaje lob-
bing w środowisku lokalnym (CZ18). Czynniki regulujące to wciąż największa grupa 
analizowanego układu, tworzą je: relacje z dostawcami i podwykonawcami (CZ5), 
współpraca z mediami (CZ6), poziom cen (CZ8), terminowość realizacji (CZ10), 
nagrody i wyróżnienia (CZ11), materiały reklamowe (CZ15) oraz uczestnictwo 
w targach/wystawach (CZ17). Czynniki: odpowiedzialność społeczna, działalność 
charytatywna (CZ13), nazwa i logo firmy (CZ14) można wciąż zaliczyć do czynni-
ków zewnętrznych. Natomiast czynnik wystrój siedziby i wnętrz biurowych firmy 
(CZ16) pozostał czynnikiem oderwanym [9, s. 186–198].

Rysunek 3.  Podział czynników analizy strukturalnej bazujący na oddziaływaniach 
pośrednich
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Źródło: opracowanie własne przy użyciu programu MIC–MAC.
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Podsumowanie

Nasycenie rynku niezróżnicowanymi produktami oraz wzrost dochodów spowo-
dowały, że jakość produktu, w tym także mieszkania, i jego zróżnicowanie stały się 
dominującą metodą w walce rynkowej. Kolejny wyraźny efekt był związany z dalszym 
wzrostem świadomości i oczekiwań nabywców. Marka, innowacyjność przedsiębior-
stwa oraz budowane relacje są do dzisiaj dla wielu źródłem przewagi rynkowej. Wiele 
przedsiębiorstw, także z branży budowlanej, przechodzi jednak obecnie na kolejny 
poziom, to jest budowanie doświadczeń na wielu poziomach relacji klienta z marką. 
Marketing doświadczeń jest oparty na współczesnych trendach zarządzania, takich 
jak: autentyczność, upraszczanie metod współpracy z klientem, indywidualizacja czy 
też inkorporacja klienta. Marketing doświadczeń stanowi nowe podejście do budo-
wania relacji z klientami, opiera się na rzeczywistym zrozumieniu problemu klienta 
i możliwych alternatywach jego zaspokojenia [12, s. 33–34]

Analiza trendów w dziedzinie budownictwa wskazuje, że branża stara się odpo-
wiadać na żądania nałożone na nią przez klientów. Jednocześnie analiza dotychcza-
sowych tendencji pokazuje, że klienci nadal będą kreować zmiany w branży, zarówno 
w obszarze angażowania klienta, organizacji projektu i metod konstrukcji, funkcjo-
nowania firm budowlanych oraz edukacji, jak i innych [21, s. 71–77]. Istotne zatem, 
jak pokazały wyniki przeprowadzonych badań w ramach panelu ekspertów, jest 
budowanie pozytywnych relacji z klientami oraz poziom obsługi klienta. Stanowi 
to jeden z kluczowych czynników dla funkcjonowania przedsiębiorstw deweloper-
skich wraz z reputacją przedsiębiorstwa, aktywną polityką reklamową oraz stabilną 
sytuacją finansową.

Ponadto w artykule wskazano na specyfikę relacji handlowych przedsiębiorstw 
w branży budowlanej w oparciu o analizę wyników 100 postępowań przetargowych 
w zamówieniach publicznych. Wyraża się ona z jednej strony w rywalizacji o zamó-
wienia na wykonywanie robót czy usług, a z drugiej strony – we współdziałaniu 
wykonawców w fazie realizacji. Omówione przesłanki wskazują zatem na koniecz-
ność budowania pozytywnych relacji zarówno z klientami, pracownikami, jak i part-
nerami biznesowymi czy podwykonawcami.
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KAPITAŁ RELACYJNY W FUNKCJONOWANIU 
PRZEDSIĘBIORSTWA DEWELOPERSKIEGO

Streszczenie

Artykuł zawiera teoretyczne ujęcie oraz prezentuje wyniki prowadzonych przez autorów badań 
empirycznych w zakresie znaczenia kapitału relacyjnego dla przedsiębiorstw deweloperskich. 
Celem artykułu była odpowiedź na pytania dotyczące czynników determinujących relacje 
między poszczególnymi uczestnikami procesu inwestycyjnego, powiązań biznesowych oraz 
relacji najsilniej wpływających na uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej przez deweloperów. 
Wskazano na specyfikę relacji handlowych przedsiębiorstw w branży budowlanej. Wyraża się 
ona z jednej strony w rywalizacji o zamówienia na wykonywanie robót czy usług, a z drugiej 
strony w kooperacji w fazie realizacji. Ponadto zaprezentowano znaczenie wybranych czyn-
ników dla funkcjonowania dewelopera. Wskazano, że kluczowe znaczenie mają: reputacja 
firmy, relacje z klientami, aktywna polityka reklamowa oraz stabilna kondycja finansowa. 
Determinantem sukcesu na rynku jest jakość wykonania. Dowodzi to konieczności budo-
wania pozytywnych relacji zarówno z klientami, pracownikami, jak i partnerami bizneso-
wymi czy podwykonawcami.

Słowa kluczowe: relacje, przedsiębiorstwo deweloperskie, 
konkurencyjność
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RELATIONAL CAPITAL IN THE FUNCTIONING  
OF THE DEVELOPMENT ENTERPRISE

Abstract

Article contains a theoretical approach and presents the results of empirical examinations 
conducted by authors in importance of relational capital for development enterprise. The 
aim of the article was a response to questions about the factors determining the relationship 
between the individual participants of the investment process, links and business relations 
most strongly influence to obtain a competitive advantage by developers. They pointed to the 
specificity of trade relations of enterprises in the construction industry. It is expressed on 
the one hand in the competition for the contracts for the works or services, and on the other 
hand, on cooperation in the implementation phase. Moreover, they presented the impor-
tance of selected factors for the functioning of the development enterprise. They showed that 
a goodwill, relations with customers, an advertising active policy and a stable financial posi-
tion had a key importance. On the market the quality of the workmanship is a determinant 
of the success. It is proving to the need to build positive relationships both with customers, 
employees, business partners or subcontractors.

Key words: relationships, development enterprise, competitiveness


