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1. Problem badawczy 

Głównym problemem związanym z aktualnymi badaniami na temat strategii 

relacyjnych przedsiębiorstw jest to, że nie udało się dotychczas wypracować 

rygorystycznych i sztywnych ram, które były przetestowane z wykorzystaniem 

metodologii badań empirycznych. Jako punkt wyjścia dla rozważań w niniejszej 

dysertacji przyjęto podejście do strategii rozwiązywania problemów wypracowane 

przez grupę badawczą Industrial Marketing and Purchasing Group (Håkansson, 1980). 

Zaproponowane przez badaczy IMP założenia dotyczące adaptacji strategii 

sprzedażowych do strategii zakupowych kupca stały się podstawą dla sformułowania 

pytań badawczych.  

Celem dotychczasowych badań nad strategiami relacyjnymi było najczęściej 

zidentyfikowanie czynników pozytywnie wpływających na długoterminowe relacje 

biznesowe. W wyniku tych prac zidentyfikowano szereg uwarunkowań takich jak: 

zaangażowanie, zaufanie, wspólna wartość i inwestycje specyficzne dla klienta. 

Jednakże wciąż nierozwiązanym problem pozostają powody, dla których powyższe 

czynniki przyczyniają się do budowania i utrzymywania relacji z klientami.   

Stąd też głównym celem dysertacji jest identyfikacja i empiryczne określenie ram dla 

strategii relacyjnych stosowanych w polskich i japońskich przedsiębiorstwach. 

Przyjmując podejście Hampdena-Turnera i Trompenaarsa (1993, s. 16), którzy uznali, 

iż dobrobyt gospodarczy danego kraju skorelowany jest z relatywnie niewielką liczbą 

wyróżniających się systemów zarządzania funkcjonujących w tym kraju 

przedsiębiorstw, w niniejszej dysertacji systemy te postrzegane są jako wiodące 

strategie działania. Dysertacja stanowi studium porównawcze strategii relacyjnych 

polskich i japońskich przedsiębiorstw, a spodziewanym efektem pracy jest akumulacja 

wiedzy, która w większym niż dotychczas stopniu pozwoli na wyjaśnienie zależności 

między powszechnie przyjętymi strategiami przedsiębiorstw, a sytuacją gospodarczą 

kraju.  

Powyższy cel znajduje przełożenie na trzy pytania badawcze. Pierwsze z nich 

koncentruje się na określeniu, jakie rodzaje strategii relacyjnych wybierają polskie i 

japońskie przedsiębiorstwa? Drugie pytanie dotyczy sposobu wyboru konkretnych 

strategii działania przez przedsiębiorstwa, natomiast trzecie pytanie dotyczy przyczyn 

wybierania określonych strategii relacyjnych przez polskie i japońskie 

przedsiębiorstwa. 

2. Uzasadnienie wyboru problemu badawczego  

Podjęcie problematyki związanej ze wyborem strategii relacyjnych przedsiębiorstw 

wynikało z kilku przesłanek.  

Liczni autorzy podkreślają pozytywny wpływ zaufania na ustanowienie i rozwój 

długoterminowych relacji biznesowych (Morgan i Hunt, 1994, s. 22). Polska jest 
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przykładem kraju o niskim zaufaniu społecznym (Sztompka, 1996, s. 53-57), które 

przekłada się również na niski poziom zaufania w biznesie (CBOS, 2018). Prowadzi to 

do pytania w jaki sposób nieufne wobec siebie polskie przedsiębiorstwa są w stanie 

nawiązać długofalowe relacje biznesowe? Powyższa konstatacja wynika z refleksji 

Fukuyamy (1995, s. 27-28) i Putnam (1993, s. 167-170) na temat roli i miejsca zaufania 

w kapitale społecznym. Zależność typu długofalowe relacje biznesowe przy niskim 

zaufaniu społecznym nie funkcjonuje w kulturze przedsiębiorstw japońskich, bowiem 

Japończycy uważają, że efektywna współpraca biznesowa musi być oparta na zaufaniu 

(Laage-Hellman, 1997, s.13).  

Kolejna przesłanka związana jest z wcześniejszymi opracowaniami, które sugerowały, 

że zaufanie i kapitał społeczny działają jako czynniki sprzyjające współpracy poprzez 

obniżenie kosztów społecznych, w tym kosztów transakcyjnych (m.in. Putnam, 1993, 

s. 167). Może to w konsekwencji prowadzić do wzrostu konkurencyjności podmiotów, 

których współpraca oparta jest na zaufaniu lub też odwrotnie, do utraty 

konkurencyjności w przypadku braku stosowania strategii relacyjnych. Prowadzi to do 

pytania o powiązanie strategii realizowanych np. przez polskie przedsiębiorstwa z 

sukcesem gospodarczym tego kraju. Wiedza na temat powyższej zależności może 

pomóc w ocenie trafności wyboru strategii japońskich przedsiębiorstw. Japońska 

gospodarka, w odróżnieniu od polskiej, znajduje się od dwóch dekad w stagnacji. W 

tej sytuacji celowe wydaje się przeprowadzenie badań porównawczych między 

przedsiębiorstwami polskimi i japońskimi w obszarze dominujących, stosowanych 

przez nie strategii.  

Następną przesłanką podjęcia w rozprawie tematu z omawianego obszaru jest luka 

jaką zidentyfikowano w literaturze przedmiotu i nieliczne jak dotąd badania 

empiryczne weryfikujące teoretyczne założenia strategii relacyjnych. W większości 

tych strategii domyślnie zakłada się pozytywny wpływ długoterminowych relacji na 

wyniki biznesowe (Debnath i in., 2016,; Sota i in., 2018). Możliwe jest jednak 

długoterminowe prowadzenie działalności przy użyciu innych niż relacyjne strategii 

biznesowych (Porter, 1996, s. 62). Badanie strategii relacyjnych powinno zatem 

uwzględniać, uwarunkowania w jakich można efektywnie budować długoterminowe 

relacje biznesowe.  

Wzrost gospodarczy, jakiego doświadczyła Polska w ostatnich 25 latach jest niezwykle 

interesującym polem do prowadzenia badań. Tymczasem w literaturze zwłaszcza 

anglojęzycznej, niewiele miejsca poświęcono strategiom, w tym strategiom 

relacyjnym stosowanym przez polskie przedsiębiorstwa, jako potencjalnym źródłom 

uzyskiwanych wyników gospodarczych. Jedynie nieliczni autorzy podejmowali się 

próby empirycznej weryfikacji strategii relacyjnych polskich przedsiębiorstw. Stan 

wiedzy w tym zakresie jest jednak wciąż niezadowalający. 

Również niewiele jest badań z wykorzystaniem rygorystycznych ram teoretycznych, 

które zostały przeprowadzone na temat sposobów wyboru konkretnych strategii 

relacyjnych przez polskie, czy japońskie przedsiębiorstwa. Tymczasem badania 
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dotyczące przyczynowości (dlaczego) są ściśle związane z budowaniem teorii (Sutton i 

Staw, 1995, s. 378).  

Przeprowadzone na potrzeby przygotowania dysertacji badania powinny wypełnić 

trzy zidentyfikowane luki wiedzy: związane z dowodami empirycznymi, ramami 

teoretycznymi oraz przyczynowością. 

 

3. Hipotezy główne i hipotezy badawcze 

Pogłębione studia literaturowe pozwoliły na postawienie dwóch hipotez głównych. 

Pierwsza hipoteza powiązana jest z założeniem, że polskie przedsiębiorstwa preferują 

określony typ strategii biznesowych. Założenie to wynika z faktu długofalowego i 

równomiernego rozwoju gospodarczego Polski, a także obserwacji Chandlera (1990, 

s. 286-288), który wykazał, że podmioty gospodarcze rozwijającego się kraju 

charakteryzują się postępowaniem według określonej myśli strategicznej. Przyjęto, 

zatem, że polskie przedsiębiorstwa stosują tzw. strategię generalnego rozwiązywania 

problemów, podmioty, które wybierają ten typ strategii kładą większy nacisk na 

opracowywanie zaawansowanych, znormalizowanych produktów, a ich rozwój jest 

efektem przede wszystkim zwiększającej się liczby klientów.  

Druga z przyjętych hipotez głównych wynika z obserwacji stagnacji gospodarczej na 

rynku japońskim. Na tym rynku zwiększanie liczby klientów nie jest postrzegane przez 

firmy jako źródło ich rozwoju, dlatego przedsiębiorstwa japońskie skupiają się przede 

wszystkim na rozwoju relacji ze swoimi obecnymi klientami. Strategia jest w tym 

momencie zorientowana na zwiększanie liczby zamówień oraz rozszerzanie linii 

produktów do obecnie obsługiwanych klientów. Taka strategia rozwiązywania 

problemów jest oparta na założeniach koncepcji marketingu relacji, który zakłada 

potrzebę opracowywania produktu dopasowanego do klienta.  

Oprócz dwóch hipotez głównych w pracy sformułowano pięć hipotez badawczych. Są 

one powiązane z konstruktami zaufania, które działa w warunkach niepewności oraz 

wiarygodności, będącej efektem zgromadzonych doświadczeń. W przeciwieństwie do 

zaufania, wiarygodność to poziom oczekiwania wobec innych (Kiyonari i in., 2006) i 

wynika z ufnego zachowania. Zatem wiarygodność można postrzegać jako pozytywny 

wynik wcześniejszych doświadczeń. Wiarygodność wzmacnia zatem więź i relację 

między dwiema stronami. Stąd też jeżeli dostawca opracowuje dopasowany do 

potrzeb klienta produkt, pojawia się ocena jego wiarygodności. W sytuacji 

zróżnicowanego poziomu zaufania społecznego oraz zaufania w biznesie pomiędzy 

Polską a Japonią rodzi to pytanie o relację pomiędzy generalnym zaufaniem i 

wiarygodnością, a możliwościami rozwiązywania problemów biznesowych. Znalazło to 

swoje odzwierciedlenie w hipotezach badawczych dysertacji. 

Ostatecznie w pracy przyjęto hipotezy o następujących brzmieniu: 
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H1: Jeśli przedsiębiorstwo ma wysoką ogólną zdolność rozwiązywania problemów, 

wybiera znormalizowaną strategię rozwoju produktu, 

H2: Jeśli przedsiębiorstwo ma wysoką specyficzną zdolność rozwiązywania 

problemów, wybiera strategię rozwoju produktu  

H3: Sprzedawcy wybierający adaptacyjną strategię rozwoju produktu wykazują się 

wysoką wiarygodnością. 

H4: Sprzedawcy wybierający zaawansowaną strategię rozwoju produktu wykazują się 

wysokim, ogólnym zaufaniem. 

H5: Jeśli przedsiębiorstwa wykazują się niskim, ogólnym zaufaniem, wówczas realizują 

strategię przywództwa kosztowego. 

W celu weryfikacji hipotez badawczych przeprowadzono badania z wykorzystaniem 

metody ankietowej, która reprezentuje pozytywną metodologię empiryczną. 

Pozytywna metodologia empiryczna zakłada, że pojęcia istnieją jako obiekty 

ontologiczne i można je prześledzić epistemologicznie. Metodologicznie przyjmując, 

badania z wykorzystaniem kwestionariuszy ankietowych mogą być wykorzystane do 

weryfikacji teoretycznych koncepcji.  

4. Zakresy rozprawy 

Zakres przedmiotowy rozprawy obejmuje strategie relacyjne stosowane przez 

przedsiębiorstwa. Wychodząc z teorii marketingu relacji omówiono pojęcia związane 

relacjami biznesowymi, ich typami oraz ukazano wybrane empiryczne studia w tym 

obszarze ze szczególnym skupieniem się na modelach uwzględniających zaufanie i  

zaangażowanie, jako kluczowych zmiennych dla funkcjonowania relacji (Morgan i 

Hunt, 1994; Garbarino i  Johnson, 1999; Doney i Cannon, 1997). Część teoretyczną 

rozważań osadzono w nurcie szkoły IMP, w myśl której relacje są efektem interakcji. 

W ramach prowadzonych badań literaturowych poszukiwano lepszego zrozumienia 

proponowanych w literaturze ram opisujących wzorce interakcji pomiędzy kupcem a 

dostawcą, a także powiązań pomiędzy stosowanymi strategiami marketingowymi, a 

oczekiwaniami i potrzebami (generalnymi i specyficznymi) klientów. W efekcie 

zaproponowano powiązanie umiejętności rozwiązywania problemów ze strategiami 

relacyjnymi stosowanymi przez dostawców. 

Rozprawa w swojej części teoretycznej powstała w oparciu o źródła literaturowe, 

przegląd obejmującego kilka dekad światowego dorobku na temat marketingu relacji 

oraz relacji biznesowych. Wykorzystano liczne opracowania zwarte, artykuły i 

dostępne wyniki dotychczasowych badań dotyczących analizowanych obszarów. Ze 

wspomnianych źródeł autor zebrał informacje na temat ewolucji podejścia do 

interakcji i relacji biznesowych oraz typologii strategii relacyjnych, w szczególności 

konstruktów związanych z relacjami, a także czynników oddziałujących na te aspekty, 

takich jak zaufanie, wiarygodność oraz zaangażowanie. Rozważanie teoretyczne 

zostały uzupełnione prezentacją wyników własnych badań empirycznych. 
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Zakres podmiotowy i przestrzenny obejmuje polskie i japońskie przedsiębiorstwa. 

Celem lepszego zrozumienia problematyki związanej ze stosowaniem strategii 

relacyjnych zdecydowano się na badania z uwzględnieniem miejsca prowadzonej 

działalności. Badania przeprowadzono w dwóch krajach: w Polsce i w Japonii. Dobór 

krajów był celowy, bowiem reprezentują one skrajne podejście do zaufania 

społecznego (niskie w przypadku Polski oraz wysokie w przypadku Japonii), które w 

literaturze wskazywane jest jako kluczowe do budowania relacji biznesowe.  

5. Metodyka badań 

Na potrzeby realizacji celów i weryfikacji przyjętych hipotez badawczych 

przeprowadzono badania z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego. Badaniu 

poddano menedżerów polskich i japońskich przedsiębiorstw. Z uwagi na trudności z 

dotarciem i uzyskaniem wyczerpujących odpowiedzi przeprowadzono wywiady 

bezpośrednie, wykorzystano także ankiety dostępne online, dane pozyskiwano 

również posiłkując się metodą CATI. Dobór do próby miał charakter celowy (metodą 

kuli śniegowej) oraz losowy (operat stanowiły bazy dostarczone przez Związek 

Pracodawców Shokokai, Japońską Izbę Przemysłu oraz Japońskie Centrum 

Produktywności). Ostatecznie w badaniu wzięło udział 149 przedsiębiorstw o 

zróżnicowanym profilu (kraj pochodzenia i działalności, wielkość, sektor, produkcja-

usługi, B2B-B2C). 

Badania empiryczne były realizowane w okresie: czerwiec 2016 – listopad 2018. 

Ostatecznie zebrano dane z 149 przedsiębiorstw, w tym: 32 przedsiębiorstw polskich 

działających na terenie Polski, 44 przedsiębiorstw japońskich działających na terenie 

Polski, 43 przedsiębiorstw japońskich działających na terenie Japonii oraz 30 

przedsiębiorstw, które wskazywały także inne kraje Unii Europejskiej jako obszar 

swojego działania.   

Przyjęta metodyka badań pozwoliła na zebranie oczekiwanych danych, natomiast 

liczebność próby badawczej umożliwiła statystyczne testowanie hipotez. Na uzyskane 

wyniki należy jednak patrzeć uwzględniając ograniczenia, których autor jest 

świadomy. Ograniczenia dotyczą kilku obszarów. Pierwszym z nich jest wielkość próby, 

co prawda była ona wystarczająca do wnioskowania statystycznego, jednak nie można 

mówić o jej reprezentatywności. Jest to powiązane z kolejnym obszarem – strukturą 

próby. Zróżnicowane podmioty, które wzięły udział w badaniu, tj. różnej wielkości, 

reprezentujące różne branże przedsiębiorstwa polskie oraz japońskie w ograniczonym 

zakresie pozwalają na dokonywanie szerokich porównań i analiz.  
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6. Wkład rozprawy w rozwój dotychczasowego stanu wiedzy 

Można wskazać dwa główne elementy stanowiące wkład niniejszej dysertacji w rozwój 

dotychczasowego stanu wiedzy. Pierwszy z nich dotyczy przyjmowanej do tej pory 

metodologii naukowej, drugi natomiast powiązany jest z przyczynową relacją 

zaufania.  

W dysertacji przyjmując za punkt wyjścia empiryczny pozytywizm, rozwinięto 

wcześniej zaproponowane przez grupę IMP teoretyczne założenia dla ram 

rozwiązywania problemów (Håkansson, 1980). Ramy teoretyczne wyjaśniają dlaczego 

określone zmienne powinny podlegać wyborom (Stinchcombe, s. 38-45). Opracowane 

przez IMP ramy rozwiązywania problemów bazowały teoretycznie i hipotetycznie na 

dwóch wymiarach, jednak nigdy wcześniej nie zostały empirycznie przetestowane jako 

struktura dwuwymiarowa. Są to:  umiejętność zaawansowanego rozwoju produktu i 

zdolność rozwoju produktu dopasowanego do potrzeb klienta. W niniejszej dysertacji 

dokonano próby zidentyfikowania struktury zmiennych powyższych ram. W efekcie 

tego określono cztery wymiary, z czego dwa z nich są związane z problemami 

technologicznymi, pozostałe dwa dotyczą problemów niestandardowych. Zebrane 

dane empiryczne pozwoliły na identyfikację dodatkowych wymiarów, obok 

wskazanych powyżej: tj. długoterminowa zdolność adaptacyjna oraz umiejętności 

związane z rozwojem produktów. 

W efekcie prowadzonych w rozprawie rozważań i analiz wypracowano nowe podejście 

do przyczynowości zaufania. Przyjęto, że zaufanie na poziomie ogólnym może być 

postrzegane jako bodziec do działania w warunkach niepewności. To założenie 

stanowiło logiczną podstawę by uznać, że przedsiębiorstwa mogą i chcą zwiększać 

liczbę swoich klientów. Ponieważ wcześniejsze badania wskazywały na pozytywny 

wpływ zaufania na osiąganie ekonomicznego wzrostu oraz stabilności społecznej 

(Fukuyama, 1995; Knack i Keefer, 1997; Zack i Knack, 2001), w badaniach 

realizowanych w niniejszej dysertacji założono, że główną rolą zaufania jest redukcja 

kosztów społecznych. Teoretycznie jednak redukcja kosztów nie jest uwzględniana we 

wzroście gospodarczym. Z kolei rozwój przedsiębiorstwa może być osiągany na dwa 

inne sposoby: poprzez zwiększanie liczby klientów lub zwiększanie konsumpcji wśród 

obecnych klientów. W dysertacji założono, że zaufanie na poziomie ogólnym 

oddziałuje pozytywnie na pierwszy obszar (zwiększanie liczby klientów), ponieważ 

konstrukt ten jest rozumiany przez pryzmat oczekiwań względem możliwości 

kontrahenta w warunkach niepewności. Wiarygodność natomiast, definiowana jako 

kumulacja pozytywnych doświadczeń z aktualnymi klientami jest istotnym czynnikiem 

w drugim obszarze (zwiększaniu konsumpcji u aktualnych klientów). Gromadzenie 

doświadczeń z obecnymi klientami może skłaniać przedsiębiorstwa do dokonywania 

inwestycji, które ostatecznie prowadzą do personalizacji produktu.  

Zrozumienie uzyskanych wyników badań dotyczących szerszego bardziej ogólnego 

podejścia do strategii jest wyzwaniem dla japońskich menedżerów w Japonii, którzy 
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preferują styl oparty na rozwiązywaniu konkretnych, specyficznych problemów. 

Niniejsza dysertacja penetruje obszar najczęściej pomijany w badaniach i literaturze 

przedmiotu, ma również wymiar aplikacyjny, gdyż może pomóc menadżerom w 

zrozumieniu, jak analizowane strategie umożliwiają rozwój nawet na dojrzałych 

rynkach.  

7. Wybrane wnioski 

Rozważania prowadzone przez autora w niniejszej dysertacji pozwalają na 

sformułowanie kilku głównych wniosków. Pierwszy z nich ma charakter metodyczny. 

Dzięki podjętym badaniom możliwe było rozwinięcie proponowanego przez grupę IMP 

podejścia do rozwiązywania problemów, które opisuje jaki typ umiejętności 

rozwiązywania problemów jest właściwy dla strategii dostawcy. Podejście to nie było 

dotychczas testowane empirycznie. W efekcie prowadzonych przez autora prac 

możliwa była empiryczna weryfikacja powyższego podejścia oraz zbadanie struktury 

podejścia IMP. Bazując na uzyskanych wynikach ustalono, że podejście do strategii 

rozwiązywania problemów składa się z czterech wymiarów, a nie tylko ogólnych i 

specyficznych umiejętności rozwiązywania problemów, jak zakłada szkoła IMP. Autor 

zidentyfikował dwa dodatkowe wymiary związane długoterminową zdolnością 

adaptacyjną oraz umiejętnością rozwoju produktów. 

Drugi wniosek związany jest z identyfikacją różnic w strategiach relacyjnych między 

polskimi i japońskimi przedsiębiorstwami. Uzyskane wyniki pozwoliły na określenie 

typowych japońskich strategii relacyjnych. Japońskie przedsiębiorstwa, które działają 

w Japonii wybierają strategię rozwiązywania konkretnych problemów w celu adaptacji 

do potrzeb klientów. Autor starał się również wskazać na powody decyzji japońskich 

przedsiębiorstw w zakresie wyboru właściwej strategii w odniesieniu do konstruktu 

wiarogodności, jednak przeprowadzone badania nie wykazały występowania 

statystycznych istotności tej relacji.  

Prowadzone rozważania o charakterze teoretycznym oraz uzyskane wyniki 

empiryczne pozwoliły autorowi na wskazanie przyszłych, pożądanych kierunków 

eksploracji podjętego problemu. Pierwszy z nich dotyczy potrzeby prowadzenia 

dalszych, pogłębionych badań na temat strategii polskich przedsiębiorstw. Rezultaty 

tych badań mogą pomóc w weryfikacji proponowanych w nurcie IMP teorii, w 

obszarze ram dla rozwiązywania problemów w strategiach relacyjnych.  

Na podstawie uzyskanych wyników badań autora rozprawy nie można jednoznacznie 

ocenić skuteczności proponowanych przez nurt IMP ram.  Badania te pozwoliły jedynie 

na częściową ich weryfikację. Należałoby zastanowić się na powodami, dlaczego nie 

udało się zweryfikować części postawionych w pracy hipotez badawczych? Bazując na 

uzyskanych wynikach nie udało się wskazać jednego typu dominującej strategii 

relacyjnej stosowanej przez polskie przedsiębiorstwa. Być może różnorodne typy 

strategii mogą być przesłanką dla wyjaśnienia wzrostu gospodarczego Polski. Innymi 
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słowy, możliwe jest, że przyjęte różnorodne strategie prowadzą do nasilającej się walki 

konkurencyjnej, a konsekwencją silnej konkurencji przedsiębiorstw mógł być rozwój 

gospodarczy całego kraju. Jest to wyłącznie hipoteza, na której warto skoncentrować 

się w przyszłych badaniach. 
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