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rodzaje relacji przedsiębiorstwa  
z rynkowymi interesariuszami  
– perspektywa postaw podmiotów 

Estera Piwoni-Krzeszowska

wprowadzenie 

ednymzzzistotniejszychzproblemów,zjakizto-
warzyszyzfunkcjonowaniuzprzedsiębiorstwaz
naz rynku,z jestz rozstrzygnięciez dylematu,z

zzktórymizinteresariuszamizrynkowymi1)zrealizowaćz
tylkozstosunkizwymiany,zazzzktórymizdążyćzdozkształ-
towaniazwspółpracy .zJestztozuwarunkowanezróżnymiz
czynnikamizwewnętrznymiz iz zewnętrznymi2) .z Decy-
zjaz tazrzutujeznazwynikizprzedsiębiorstwa .zJakzpo-
kazująz badaniaz empiryczne,z relacjez zz otoczeniemz
uprzywilejowane,z niesformalizowanez sąz najczęściejz
typowanymz przezz przedsiębiorstwaz zasobemz uzna-
wanymzzazoryginalnyzizwpływającyznazefektywnośćz
działalnościz[Krupski,z2006,zs .z97–105] .zWarunkiemz
wstępnymzpodjęciazwłaściwejzdecyzjizozcharakterzez
relacjiz łączącychz podmiotyz wymianyz jestz dogłębnez
zrozumieniez postaw,z jakiez przyjmująz poszczególniz
market stakeholders .zDeterminujązonezpredyspozycjez
podmiotówz doz kształtowaniaz danegoz rodzajuz rela-
cjiz oz określonejz wartości3) .z Wz tymz kontekściez ce-
lemzartykułuzjestzanalizazpostawzpodmiotówzrelacjiz
izwynikającychzzznichzcechzstosunkówzzachodzącychz
nazpłaszczyźniezprzedsiębiorstwoz–zrynkowizintere-
sariusze .z

archetypy ról uczestników wymiany 

ontgomeryz wyróżniaz dwaz archetypyz ról4)z
uczestnikówzwymiany,z tj .zosobęz interesow-
nąz(typzbusinessperson)zorazzprzyjaznąz(typz

friend)z[Montgomery,z1998,zs .z92] .zTezdwiezpostawyz
wz różnyz sposóbz tłumacząz zachowaniaz podmiotówz
relacji .zBusinesspersonzpodejmujezdecyzjezwzsposóbz
przemyślany .zOpierajączsięznazlogicezkonsekwencji,z
dążyzdozmaksymalnejzużytecznościzswoichzwyborów .z
Friendzwzswoichzzachowaniachzkierujezsięzlogikązod-
powiedzialnościzizjestzwspółtwórcązzasadzobowiązują-
cychzwzprocesiezrealizacjizstosunków .zWzrzeczywisto-
ścizgospodarczejztezdwaztypyzpodmiotówzkoegzystująz
izmogąznawzajemzsięzprzenikać .zZzperspektywyzza-
rządzaniazwartościązrelacjizprzedsiębiorstwazzzryn-
kowymizinteresariuszamizszczególniezistotnezjestzto,z
żezwznichztkwiązukrytezpredyspozycjezdozbudowaniaz
określonegozrodzajuzrelacjiz[Friedberg,z2000,zs .z38] .z
Odpowiedniez zarządzaniez relacjamiz możez kreowaćz
postawyzpodmiotówzrelacji,zwzmacniaćzjużzistnieją-
cezorazzpowodowaćzzmianęzpostaw,znp .zzzpodmiotuz
interesownegoznazprzyjaznyz lubzodwrotniez [Heide,z
Wathne,z2006,zs .z90–91] .z

postawy podmiotów interesownych 

yjaśnieńz zachowańz podmiotówz interesow-
nych,z az więcz takich,z którez niez sąz per sez
związanez zasadamiz relacji,z dostarczaz teo-

riaz kosztówz transakcyjnych .z Zostałaz onaz rozwinię-
tazprzezzO .zWilliamsonaz(1979)5)znazgrunciezteoriiz
transakcjizR .zCoase’az(1937) .zIntegrujezdwazgłównez
nurtyzwzteoriizprzedsiębiorstwa,ztj .znurtztransakcyj-
nyz –z obejmującyz opróczz teoriiz kosztówz transakcjiz
równieżzteorięzkontraktów,zprawzwłasności,zagencjiz
–zorazznurtzzasobówzizkompetencji .zNajlepszezzznichz
wzujęciuzteoriizkosztówztransakcyjnychzsąznazywanez
specyficznymizaktywami .zJestzonazpomocnazwzopty-
malizacjizmaterialnegozwymiaruzwartościzrelacji .z

Wedługzteoriiztejzzawarcieztransakcjizjestzpotwier-
dzeniemzwzajemnejzpotrzebyzizzbieżnościzinteresówz
stronzwymiany .zPostulujezonazkoniecznośćzwłączeniaz
dozanalizyzinteresariuszyzprzedsiębiorstwa,ztj .zkon-
sumentówzizwłaścicieli,zponieważztakżezonizponosząz
kosztyztransakcji .zTworzyzonazteżzpodstawyzidenty-
fikacjizsposobówzredukcjizwewnętrznychzizzewnętrz-
nychz kosztówzwymianyz [Noga,z 2009,z s .z 200–202] .z
Iz wz tymz kontekściez jestz onaz szczególniez istotnaz
dlaz zarządzaniaz wartościąz relacjiz przedsiębiorstwaz
zzmarket stakeholders,zgdyżzwskazujezobszary,zwzktó-
rychznależyzposzukiwaćzmożliwościzobniżkizkosztówz
ponoszonychz wz związkuz zz kształtowaniemz relacjiz
ozpożądanejzwartości .z

Przedsiębiorstwozpowinnozdążyćzdoz realizowaniaz
wymianyzzztymizuczestnikamizłańcuchazdostaw,zktó-
rzyz przyczyniająz sięz doz redukcjiz kosztówz transakcjiz
iz zapewniają,z jeśliz niez rosnący,z toz przynajmniejz sta-
łyzpoziomzprzychodów .zNatomiastznależyzeliminowaćz
zzportfelazrelacjiztych,zktórzyzpowodujązwzrostzkosztówz
transakcjiznierekompensowanyzwzrostemzprzychodów .z

Opróczztegozteoriazkosztówztransakcyjnychzbadaz
procesz zarządzaniaz wymianąz zachodzącąz pomiędzyz
poszczególnymizfirmamiz[Ghosh,zJohn,z1999,zs .z131] .z
Wykorzystujez więcz podejściez indywidualnez doz sto-
sunkówzzachodzącychznazpłaszczyźniezprzedsiębior-
stwoz –zmarket stakeholders,z wz którychz niezależnez
transakcjez sąz odseparowanez wyraźnymiz granicamiz
[Williamson,z1996] .z

Teoriaz kosztówz transakcyjnychz sugeruje,z żez
kluczowymiz interakcjamiz zachodzącymiz pomiędzyz
stronamiz wymianyz sąz nadzórz [Rindfleisch,z Antia,zz
Bercovitz,z Brown,z Cannon,z Carson,z 2010,z s .z 212]z
orazz oportunizmz [Williamson,z 2005,z s .z 6] .z Przeja-
wiazsięzonzwzdążeniuzuczestnikówzkanałuzdostawzdoz,
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urzeczywistnieniaz swoichzdecyzjiz orazz zapewnieniaz
poprawyzswoichzwynikówzdziękizrelacjomzzzpozosta-
łymizpodmiotamizwymiany .zDochodzizzatemzdozunila-
teralnegozzarządzaniazstosunkami,zktórezmazzapew-
nićz właściwez przeprowadzeniez iz nadzórz transakcjiz
[Williamson,z2012,zs .z80] .zPrzejawiazsięzonozwzpo-
siadaniuzwładzyzprzezzpodmiotzdominującyzwzrela-
cji,z któryz motywujez innychz doz przestrzeganiaz wy-
stępującejzwzkanalezdostawzhierarchiiz[Rindfleisch,zz
Heide,z1997,zs .z44] .zRelacjeztegoztypuzopierajązsięz
nazwspółzależnościzniezrównoważonejzizcharaktery-
zujązsięzrelatywniezwysokimzstopniemzformalizacjizz
[Gilliland,zBello,zGundlach,z2010,zs .z443] .z

Uważazsię,zżezrelacjezkształtowanezwztenzsposóbz
mogązwręczzprzyczyniaćzsięzdozzachowańzoportuni-
stycznychzzamiastzjeztłumićz[John,z1984,zs .z287] .zBusi-
nessperson,zzachowujączsięzwzsposóbzoportunistyczny,z
możezdążyćzdozosiągnięciazwłasnychzkorzyściznawetz
kosztemzinnychzuczestnikówzwymiany .zUżywajączter-
minologiizteoriizgier,zpodmiotzinteresownyzgrazwzceluz
maksymalizacjizindywidualnychzwynikówzizwzzależno-
ścizodzprzewidywanychzkonsekwencjizprzyjmujezstra-
tegięzdezeracjizalbozwspółdziałaniazzzinnymizpodmio-
tamizwymiany .zDlaztegozrodzajuzwspółdziałaniazcha-
rakterystycznezjestzjedyniezkalkulowanezzaangażowa-
nie,zktóregozpodstawązjestzinstrumentalnezpodejściez
dozkorzyścizzzutrzymywaniazdanejzrelacjizizdozkosztówz
zrezygnowaniazzzdalszegozkontynuowaniazstosunkówz
[Gilliland,zBello,z2002,zs .z28] .z

Przedsiębiorstwo,z identyfikującz tegoz typuz po-
stawęz uz danegoz stakeholders,z powinnoz zdawaćz so-
biez sprawęz zzniepewnościz kształtowaniaz relacjiz naz
tejzpłaszczyźnie .zNiezpowinnozzakładać,zżezudazsięz
nawiązaćzzznimzdługookresowązwspółpracę,zazpart-
nerstwozwz ogólez niezwchodzizwz grę,z ponieważz re-
lacjezzzpodmiotemzinteresownymzmogązopieraćzsięz
jedynieznazzaufaniuzkalkulowanym,zktórezwzwyróż-
nionychz przezz J .z Barneyaz iz M .z Hansenaz formachz
zaufaniaz odpowiadaz zaufaniuzniepełnemuz [Barney,z
Hansen,z1994,zs .z177] .zRelacjezniskiegozzaufaniazpo-
winnyzbyćzweryfikowanez[Gundlach,zCannon,z2010,z
s .z412]zizsązwartościoweztylkozwówczas,zgdyzpoziomz
kosztówz transakcyjnychz jestz niższyz odz osiąganychz
przychodówz zz wymianyz iz tylkoz wówczasz powinnyz
wchodzićzwzskładzportfelazrelacji .zJeślizwarunekztenz
niezjestzspełniony,zpowinnyzbyćzeliminowane .z

Możez sięz jednakz zdarzyć,z żez przedsiębiorstwoz
świadomiez podtrzymujez tegoz typuz stosunki .z Jestz
toz uzasadnionez tylkoz wtedy,z kiedyz spodziewaz się,z
żez relacjez tez wz przyszłościz mogąz przyczynićz sięz
doz osiągnięciaz określonychz korzyściz materialnychzz
lub/izniematerialnych .zZatemzstosunkizzzrynkowymz
interesariuszemztypuzbusinesspersonzmogązbyćzrela-
cjamiztransakcyjnymizlubzpodtrzymywanymizozcha-
rakterzez strukturalnym .z Trwaniez relacjiz wymagaz
stosowaniazróżnegozrodzajuzzachętzcenowych,zktórez
skłaniająz doz ponowieniaz transakcjiz iz determinująz
jejz przyszłąz wartośćz [Rao,zMonroe,z 1996,z s .z 512] .z
Skutecznośćzzachętz jestzzależnazodz jakościz izprzej-
rzystościzkontraktuz(warunkówzsprzedaży/zakupu),z
dlategozrelacjezzachodzącezpomiędzyzpodmiotamizin-
teresownymizsąz formalnez [Kumar,zHeide,zWathne,z
2011,zs .z3] .z

PrzyjmujączstanowiskozJ .zHeide,zK .zWathne,zżez
odpowiedniezzarządzaniezrelacjamizmożezpowodowaćz
zmianęzpostawz [Heide,zWathne,z 2006,z s .z 91],z uza-
sadnionezjestzzałożenie,zżezwzosobliwychzwarunkachzz

danegoz interesownegoz interesariuszaz możnaz prze-
kształcićzwzpodmiot,zzzktórymzrelacjezprzyjmązpo-
staćzperspektywiczną .z

postawy podmiotów przyjaznych 

twartezpozostajeznadalzpytanie,zktóryzinte-
resariuszzrynkowyzpredysponujezdozwspół-
pracy .zRozpatrywanieztegozproblemuztylkoz

zz punktuz widzeniaz teoriiz kosztówz transakcyjnychz
jestz niewystarczające,z gdyżz objaśniaz onaz jedyniez
niesocjologicznyz wymiarz wymiany .z Nowąz perspek-
tywęzanalizyzefektywnościzgospodarowaniazpozwalaz
przyjąćzpodejściezbehawioralne,zktórez „zderzaz spo-
łecznąznaturęzczłowiekazzezsferązstosunkówzekono-
micznych”z[Komorowski,z2011,zs .z18] .zUzupełniającz
nurtztransakcyjny,zumożliwiazonozanalizęzinterakcjiz
behawioralnychz zachodzącychz pomiędzyz przedsię-
biorstwemzazjegozrynkowymizinteresariuszamizizsta-
nowiz podstawęz określeniaz niematerialnejz wartościz
stosunków .z

Ujęciezbehawioralnezwzbogacazteorięzpodejmowa-
niaz decyzjiz iz dokonywaniaz wyborów,z wprowadzającz
aspektyzsocjologicznezdozopisuzkształtowaniazrelacji .z
Przejawiazsięztozwzpodkreślaniuzkoniecznościzinter-
nalizacjiznieformalnychznormzrelacyjnychzizichzistot-
nościzwzprocesachzurzeczywistniazstosunków .zZarów-
nozprzedsiębiorstwa,zjakzizichzrynkowizinteresariuszez
mająz bilateralnez przeświadczenie,z żez relacjez samez
wz sobiezmajązwysokązwartośćz [Heide,z John,z 1992,z
s .z34] .zDlategozteżzprzestrzegajączzasadzrelacyjnych,z
kierująz sięz logikąz odpowiedzialnościz [March,z 1994,z
zazHeide,zWathne,z2006,zs .z92] .zStanowizonazpodsta-
węzzachowańzuczestnikówzwymianyztypuzfriend .z

Przestrzeganiez normz relacyjnychz jestz wiodącąz
determinantąz nawiązaniaz współpracy .z Podmiotyz
przejawiającezpostawęzprzyjaznązwzstosunkuzdozin-
nychzuczestnikówzwymianyzsąznawetzwzstaniezzre-
zygnowaćzzzczęścizpożądanychzprzezzsiebiezkorzyściz
uzyskiwanychzzzrelacji,zjeślizjestztozniezbędnezdozdal-
szegozkontynuowaniazwspółpracy .zPartnerzyzczasa-
miznawetzsązwzstaniezzaakceptowaćzkrótkookresowąz
asymetrięz wymiany .z Właśniez ujęciez behawioralnez
umożliwiaz analizęz kosztówz harmonizacjiz sprzecz-
nychz interesówz podmiotówz rynkuz [Noga,z 2009,z s .z
195] .z Przestrzeganiez wspólniez podzielanychz normz
możez skutkowaćz wzrostemzwartościz relacji,z nawetz
wówczas,zkiedyzwspółpracazniezmazcharakteruzści-
słego,ztj .znazróżnychzstopniachzpartnerstwa .z

Friendsz opierająz swojez relacjeznazufnościz iz sta-
jąz sięz godnymiz zaufaniaz partneramiz –z jakz mówiz
J .zBarneyz izM .zHansenz–zponieważz „sąz tym,z kimz
są”z [Barney,z Hansen,z 1994,z s .z 179] .z Ichz zachowa-
niaz przejawiająz sięz wz zaangażowaniuz niez tylkoz
kalkulowanym,z alez przedez wszystkimz afektywnymzz
[Gilliland,zBello,z2002,zs .z28] .zOpierajązsięzzatemznaz
więziachzsocjalnych,zdlategozteżzwprowadzaniezzmianz
wz kształtowaniuz relacjiz możez odbywaćz sięz wz spo-
sóbznieformalny .zJednak,z jakzzauważazR .zGibbson,zz
zasadyz relacyjnezmusząz byćz explicitez egzekwowanez
wzkontraktachz(np .zprzezzwzórzwielokrotniezpowta-
rzanychz interakcji) .z Cozwięcej,z sugeruje,z żez zacho-
waniaz zgodnez zz przyjętymiz normamiz relacyjnymiz
zz naturyzmająz ekonomicznez następstwaz [Gibbson,z
1999,zs .z145–157] .z

Generalniez imznormyzrelacyjnezsązbardziejzzin-
ternalizowanez przezz podmiotyz relacji,z tymz celez
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współpracyzsązbardziejz zbieżnez iz rośniezprawdopo-
dobieństwo,zżezpodejmowanezinicjatywyzbędązsprzyjaćz
poprawiezwynikówzpartnerówz[Kumar,zHeide,zWathne,z
2011,zs .z3],zwztymzwzrostowizwartościzrelacji .z

postawy podmiotów z perspektywy relacji 
złożonych 

rocesyzwymianyzwzrzeczywistościzgospodar-
czejzsązbardziejzskomplikowane .zZależnościz
występującez pomiędzyz różnymiz podmiota-

miz rynkuz sprzyjająz powstawaniuz relacjiz złożonychzz
[Palmatier,zScheer,zSteenkamp,z2007,zs .z195] .zDla-
tegozniektórzyzbadaczezsugerują,zżezpełnezzrozumie-
niez naturyz relacjiz międzyorganizacyjnychz wymagaz
zwróceniazrównieżzuwagiznazsieć,zwzktórejzokreślonez
relacjezegzystująz[Levy,zGrewal,z2000,zs .z418] .z

Wztymzkontekściezzasadnezjestzprzyjęcie,zżezzdol-
nościzprzedsiębiorstwzdozbudowaniazprzewagizkon-
kurencyjnejzzależązwz jakiejśzczęścizodztego,z jakzsąz
zorganizowanez relacjezmiędzyorganizacyjnezwzkon-
stelacjiz sieciz [Wathne,z Heide,z 2004,z s .z 74] .z Sieciz
mogąztworzyćzrelacjezpozytywnezizwówczas,ztworzącz
strukturyz koalicyjne,z przypominająz organizacyjniez
przedsiębiorstwa .zMogąz teżz przejawiaćz sięzwzpołą-
czeniachznegatywnych,zkiedyzpodmiotyzwymianyzdo-
konujązwyborówzpomiędzyzalternatywnymizuczestni-
kamizkanałuzdostaw,zazstosunkiztransakcyjnezopie-
rająz główniez naz konkurencji .z Sytuacjaz taz sprzyjaz
powstawaniuz strukturz racjonalnychz [Astley,z Zajac,z
1990,zs .z481] .zZatemzuczestnikamizsiecizozpołącze-
niachz negatywnychz sąz businessperson .z Natomiastz
połączeniazpozytywnezwzsiecizujawniajązsięzgłówniez
wzpostawachztypuzfriends .z

Podmiotyzsiecizcharakteryzującejzsięzpołączenia-
miz pozytywnymiz angażująz sięzwz relacje,z kiedyz do-
strzegajązokazjezdozuzyskaniazkorzyścizzzkoordyna-
cjiz istotnychzdlazprowadzeniazbiznesuzpowiązanychz
działańzorazzkiedyzwierzą,zżezpowiązaniazrelacyjnez
przyczyniająz sięz dozwsparciazdziałalnościz uczestni-
kówzsieci .zSugerujezto,zżezpowiązaniazsieciowezmająz
bezpośrednizwpływznazwzajemnązzależnośćzpodmio-
tów .zBadaniazprzeprowadzonezprzezzD .zBlankenburgzz
Holm,zE .zKentaz izJ .zJohansonaz (1999,z s .z481)zpo-
kazałyz jednak,z żez wz rzeczywistościz gospodarczejz
takazbezpośredniazzależnośćzniezwystępuje .zSiećzniez
powinnaz byćz postrzeganaz jakoz zewnętrznez ograni-
czeniez strukturalnez wpływającez naz współzależnośćz
partnerów,zponieważzwzrealnymzświeciez interakcjez
pomiędzyzprzedsiębiorstwamizstalezkonstruujązizre-
konstruująz sieć,z zmieniającz ciąglez współzależnośćz
izpostawyzjejzuczestników .zDlategozprzedsiębiorstwaz
wzzależnościzodzspecyfikizwarunków,zwzjakichzfunk-
cjonują,zpowinnyzpodchodzićzdozkształtowaniazrela-
cjizelastycznie .z

„Elastycznez powiązaniaz organizacyjnez sąz zinte-
growanymzfunkcjonalniezsystememzwyspecjalizowa-
nychzuczestnikówzizjeszczezoferujązzdolnośćzadapta-
cyjnąz charakterystycznąz dlaz luźnychz strukturalniez
powiązań”z[Astley,zZajac,z1991,zs .z407] .zElastycznośćz
siecizsprzyjazbudowaniuzwartościzrelacji,zaleznarzucaz
teżzpewnezograniczeniaz indywidualnościz realizowa-
nychzstrategiizorazzpowoduje,zżezrelacjezsązzależnez
izuwikłane .zMożeztozskutkowaćzkonsekwencjamizda-
lekozwykraczającymizpozazsamązspecyfikęzstosunkówz
[BlankenburgzHolm,zKent,zJohanson,z1999,zs .z481] .z
Dlategozkreacjazwartościzrelacjizwzsiecizwymagazodz

jejz podmiotówzaktywnegozkształtowaniaz funkcjiz jejz
współuczestników,zcozumożliwiazrozwójzkomplemen-
tarnychz możliwościz iz zwiększaz szansęz budowaniaz
przewagizkonkurencyjnejzwzstosunkuzdozpodmiotówz
innychzsieciz[Normann,zRamirez,z1993,zs .z68–69] .z

podsumowanie 

asilającezsięzzmiennośćz izniepewnośćzfunk-
cjonowaniaznazrynkuzpowodują,zżezprzedsię-
biorstwaz poszukująz rozmaitychz sposobówz

przetrwaniaz lub/iz rozwoju .zObecniez jestz jużz dowie-
dzione,z żezprzedsiębiorstwazmogązkreowaćz iz utrzy-
mywaćz przewagęz konkurencyjnąz dziękiz współpracyz
zzinnymizpodmiotamizwzłańcuchuzdostawz[Anderson,z
Håkansson,z Johanson,z 1994;z Wilson,z 1995;z Dyer,z
1997;z Sheth,z Sharma,z 1997;z Blankenburgz Holm,z
Eriksson,z Johanson,z 1999;z Lambert,z Knemeyer,z
Gardner,z 2004] .z Niez możnaz jednakz bezkrytyczniez
przyjmować,zżezkształtowaniezścisłych,zopartychznaz
zaufaniuz relacjiz jestz właściwymz rozwiązaniemz dlaz
większościzprzedsiębiorstwzdążącychzdozprzetrwaniaz
nazdzisiejszymzniezwyklezkonkurencyjnymzrynku .zPo-
stulujezsięzraczejzsytuacyjnezpodejściezdozproblemuz
zarządzaniaz relacjamiz [Hammervoll,z 2009,z s .z 221] .z
Jednymzzzistotniejszychzaspektówztakiegozpodejściaz
jestzznajomośćzpostawzstronzstosunku .zZidentyfiko-
waniezcechzpodmiotówzrynkowychzstanowizpodstawęz
określeniazichzpredyspozycjizdozkształtowaniazrelacjiz
danegozrodzaju .z

dr Estera Piwoni-Krzeszowskaz
KatedrazZarządzaniazPrzedsiębiorstwemz

WydziałzInżynieryjno-Ekonomicznyz
UniwersytetuzEkonomicznegozwezWrocławiuz

PRZYPISY 
1)zPrzyjmujezsię,zżez interesariuszamizrynkowymizsą:zdo-
stawcy,zodbiorcy,zkonsumenci,zkooperanci .z
2)zUwarunkowaniaz zewnętrznez izwewnętrznezkształtowa-
niazrelacjizpodmiotówzrynkowychzsązomówioneznp .zwzK .z
BILIńSKA-REFORMATz(red .),zRelacje podmiotów rynko-
wych w warunkach zmian,zWydawnictwozPlacet,zWarsza-
waz2009,zs .z85–110 .z
3)z Wartośćz relacjiz jestz omówionaz wz E .z PIWONI-
-KRZESZOWSKA,zManagement Model for the Value of an 
Enterprise’s Relationship With Market Stakeholders,zin:zB .z
NITAz(ed .),zPerformance Measurement and Management,z
„PracezNaukowezUniwersytetuzEkonomicznegozwezWro-
cławiu”znrz177,zWrocławz2011,zs .z136–149 .z
4)z Postawyz uczestnikówz wymianyz sąz odzwierciedlonez
wz rolachz organizacyjnychz definiowanychz jakoz odpowie-
dzialnośćzorganizacyjnazlubz„myślzkolektywna”z[KOHLI,z
JAWORSKI,z1990,zs .z11] .z
5)zProblemyzteoriizkosztówztransakcjizbyłyzpodejmowanez
przezzO .zWilliamsonazjużzwcześniej,zpocząwszyzodz1964zr .,z
kiedyzopublikowałzksiążkęzThe Economics of Discretionary 
Behaviorz(PrenticezHall,zEnglewoodzCliffs,zN .J .) .zByłyzteżz
rozwijanezpóźniejzwzwieluzpublikacjach,zm .in .zwzksiążcez
The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, 
Relational Contractingz(FreezPress,zNewzYorkz1985)zorazz
artykułach,znp .zO .zWILLIAMSON,zT .zGHANI,zTransaction 
Cost Economics and Its Uses in Marketing”,z„Journalzofz
thezAcademyzMarketingzScience”z2012,zvol .z40,zs .z74–85 .z
Teoriazkosztówztransakcyjnychzmazrównieżzwieluzinnychz
przedstawicieli .zSzerzejznaztenztematzwzA .zNOGA,zTeorie 
przedsiębiorstw,zPWE,zWarszawaz2009,zs .z202 . ,
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Types of Relationships Between an Enterprise and 
Market Stakeholders – a Perspective of the Attitudes 
of Entities 

Makingzthezrightzdecisionzaboutztheznaturezofzrelation-
shipszbetweenzpartiesztozanzexchangeziszdeterminedzbyzanz
understandingzofzthezmarketzstakeholders’zattitudes .zThe-
rezareztwozarchetypeszofzroleszofzpartiesztozanzexchangez
i .e .zazbusinesspersonzandzazfriend .zThezauthorzanalysesz
thez attitudesz ofz thez relationshipz entitiesz andz resultantz
characteristicsz ofz relationshipsz betweenz anz enterprisez
andzmarketzstakeholders .zInzconclusionzthezpaperzunder-
lineszthatzitzcannotzbezassumedzindiscriminatelyzthatzsha-
pingztightztrust-basedzrelationshipsziszthezrightzsolutionz
forzmostzenterprises .z
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