
                           
                                                                          Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe 
                                                                  Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
                                                                         ISSN 2083-8611                      Nr 351 · 2018 
 

Zarządzanie 14 
 
Anna Walecka      Aneta Zelek 
 
   

Politechnika Łódzka      Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie 
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji   Wydział Ekonomii i Informatyki 
Katedra Zarządzania     Katedra Ekonomii i Zarządzania 
anna.walecka@p.lodz.pl     azelek@zpsb.pl 

 
 

KAPITAŁ RELACYJNY JAKO DETERMINANTA  
KRYZYSU W PRZEDSIĘBIORSTWIE  
W ŚWIETLE BADAŃ EKSPERCKICH1 

 
Streszczenie: W artykule omówiono znaczenie kapitału relacyjnego i jego wpływ na 
ewentualne pojawienie się zjawisk kryzysowych w organizacji. Jego celem jest zraporto-
wanie eksperckich opinii nt. istoty kapitału relacyjnego przedsiębiorstwa oraz jego poten-
cjalnego kryzysogennego oddziaływania na firmę. Istotnym wnioskiem nasuwającym się 
po pierwszej części badań jest fakt, iż kapitał relacyjny jest postrzegany głównie przez 
pryzmat kapitału wewnętrznego oraz kapitału zewnętrznego pojmowanego przez pryzmat 
relacji w łańcuchu dostaw. W tym przypadku najważniejsze wydają się relacje przedsię-
biorstwa z jego klientami oraz dostawcami. Dość istotną grupę stanowią również relacje  
z bankami i innymi instytucjami finansowymi. 
 
Słowa kluczowe: kapitał relacyjny, kryzys, relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem. 
 
JEL Classification: M210, A13, J53, L14. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Dzisiejszy świat bazuje na relacjach. Coraz mniej wagi przywiązuje się do 
jednorazowej transakcji, a znaczenia nabiera budowanie relacji partnerskich. 
Dzieje się tak za sprawą zmian zachodzących zarówno w otoczeniu makroeko-
nomicznym, jak i mikroekonomicznym [Wereda, 2009, s. 55].  

Organizacje działające w turbulentnym otoczeniu nie mogą sobie pozwolić 
na niewłaściwe zarządzanie relacjami z różnymi grupami interesariuszy. Z jed-

                                                 
1  Publikacja została zrealizowana w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki 

nr 2014/15/D/HS4/01170. 
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nej strony muszą natychmiast reagować na sygnały dotyczące oczekiwań rynku 
(swoich potencjalnych klientów), z drugiej muszą na bieżąco monitorować dzia-
łania konkurencji, by w odpowiednim momencie móc zaproponować partnerom 
korzystniejsze warunki współpracy niż „rywale”. Walka konkurencyjna przed-
siębiorstw, a także społeczeństwo mające niemal nieograniczony dostęp do in-
formacji stawia organizacje przed coraz trudniejszym wyzwaniem, jakim jest 
tworzenie kapitału relacyjnego [Kieżel i Kwiecień, 2012, s. 587]. Wydaje się 
również, iż kapitał ten może mieć wpływ nie tylko na budowanie przewagi kon-
kurencyjnej przedsiębiorstwa, ale również może być istotnym czynnikiem 
wzmocnienia działań prewencyjnych i interwencyjnych w przedsiębiorstwach 
wobec zjawisk kryzysowych. Autorki zakładają, że istnieje zależność między 
nawiązywaniem przez przedsiębiorstwa różnych rodzajów relacji z interesariu-
szami w otoczeniu gospodarczym a ich kondycją ekonomiczną, zaś ewentualne 
deficyty kapitału relacyjnego mogą mieć wręcz działanie kryzysogenne.  

Biorąc pod uwagę powyższe, za cel opracowania uznano zraportowanie 
eksperckich opinii nt. istoty kapitału relacyjnego przedsiębiorstwa oraz jego po-
tencjalnego kryzysogennego oddziaływania na firmę. Należy zaznaczyć, że o ile 
literatura z obszaru zarządzania w warunkach kryzysu obfituje w badania doty-
czące determinant odporności firm na kryzys, o tyle rzadko wskazuje na znacze-
nie kapitału relacyjnego jako medium w profilaktyce antykryzysowej. Równie 
rzadko zwraca się uwagę na fakt, że deficyty lub dysfunkcje w obszarze kapitału 
relacyjnego firmy mogą stanowić potencjalne czynniki kryzysogenne. Na tym 
tle uznano ten wątek za ważny i atrakcyjny badawczo.  
 
 
1. Kapitał relacyjny przedsiębiorstwa  
 

Liczne opracowania naukowe [m.in.: Nag, Hambrick i Chen, 2007; Bam-
ford, Gomes-Casseres i Robinson, 2003; Ulrich, 1998; Nahapiet i Ghosal, 1998; 
Edvinsson i Malone, 1997], w tym badaczy polskich [m.in. Hagedahl, 2010; Ło-
bos, 2005; Perechuda i Chomiak-Orsa, 2013], zajmujące się kapitałem relacyj-
nym wskazują na fakt, iż organizacje, które chcą się utrzymać na rynku i być 
konkurencyjne, cały czas muszą tworzyć właściwe więzi z otoczeniem2. Kształ-
towanie kapitału relacyjnego przedsiębiorstwa, a także kreowanie sieci relacji 
biznesowych są bowiem obecnie kluczową determinantą rozwoju organizacji 
[Czakon, 2013]. Dzięki nim przedsiębiorstwo może uzyskać tak zwaną rentę re-
                                                 
2  Szerokiego opisu zarządzania wartością relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami 

dokonuje m.in. Piwoni-Krzeszowska [2014]. 
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lacyjną [Czakon, 2010, s. 10]3, gdyż współczesny rynek uniemożliwia samo-
dzielną realizację wszystkich funkcji wewnątrz przedsiębiorstwa. Tym ważniej-
sze staje się zatem budowanie bezpośrednich relacji z innymi podmiotami  
i dzięki temu – osiągnięcie efektu synergii.  

Literatura przedmiotu nie jest spójna co do definiowania zjawiska kapitału 
relacyjnego. Często jest on postrzegany jako relacje przedsiębiorstwa z klienta-
mi [Saint-Onge, 1996; Edvinsson i Malone, 1997; Stewart, 1997], czasami kata-
log ten zostaje rozszerzony o inne grupy interesariuszy (relacje ze wszystkimi 
zidentyfikowanymi interesariuszami, z którymi organizacja ma lub chce mieć 
powiązania) [Fitzenz, 2001]. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjmuje 
się, iż poprzez kapitał relacyjny rozumie się ogół relacji przedsiębiorstwa z oto-
czeniem, szczególnie z klientami, konkurencją, dostawcami i sojusznikami stra-
tegicznymi, instytucjami finansowymi, samorządem lokalnym, instytucjami ryn-
ku pracy i innymi interesariuszami [Walecka i Zelek, 2017].  

Znając już podejście do kapitału relacyjnego przedsiębiorstwa oraz jego ro-
lę w budowaniu przewagi konkurencyjnej, zaczęto się zastanawiać nad jego rolą 
w ewentualnym pojawieniu się kryzysu w przedsiębiorstwie. 
 
 
2. Pojęcie kryzysu w przedsiębiorstwie  
 

Przedsiębiorstwo funkcjonujące w ciągle zmieniającym się otoczeniu po-
winno być zawsze gotowe na nagłą zmianę sytuacji. Warunki w otoczeniu firmy 
mają na nią bardzo duży wpływ i mogą być powodem kryzysu.  

Literatura przedmiotu dostarcza wielu prób objaśnienia zjawiska kryzysu. 
Często jest on postrzegany jako wynik nieplanowanych zdarzeń, zakłócających 
lub zagrażających normalnemu funkcjonowaniu firmy [Oldkorn, 1989, s. 237], 
czy sytuacja wielkiego zagrożenia organizacji jako całości [Wawrzyniak, 1999, 
s. 39]. Kryzys jest więc rozumiany jako zjawisko niekontrolowane, które  
w krótkim okresie może determinować sprawność biznesu, a w długim czasie 
zagrażać jego egzystencji4. 
                                                 
3  Renta relacyjna występuje wówczas, gdy między uczestnikami sieci następuje wymiana materialnych 

i niematerialnych zasobów oraz gdy inwestują oni w zasoby międzyorganizacyjne, czyli relacje, 
dzięki czemu obniżają się koszty transakcyjne [Zakrzewska-Bielawska, 2016, s. 610].  Poszukiwanie 
renty relacyjnej i możliwości jej przywłaszczania są więc głównym motywem tworzenia i funkcjo-
nowania układów relacji międzyorganizacyjnych [Stańczyk-Hugiet, 2012, s. 89], stanowiąc jedno-
cześnie o przewadze sieci nad innymi formami działania zorganizowanego [Niemczyk, 2006, s. 76]. 

4  W literaturze przedmiotu spotyka się również pojęcie „sytuacji kryzysowej”. Bardzo często 
kryzys i sytuacja kryzysowa to pojęcia stosowane zamiennie. Tymczasem mianem sytuacji kry-
zysowej oznacza się zbiór okoliczności, które doprowadziły do kryzysu. 
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Istnieje wiele przyczyn pojawienia się kryzysu w organizacji. Literatura 
przedmiotu najczęściej dzieli je na czynniki zewnętrzne (takie jak: czynniki ma-
kroekonomiczne i sektorowe) oraz czynniki wewnętrzne (głównie wynikające  
z niewłaściwego zarządzania5) [szerzej m.in.: Slatter i Lovett, 2001, s. 46; Urba-
nowska-Sojkin, 1999, s. 21; Romanowska, 2016].  

 Ze względu na przyjęty cel prezentowanego opracowania autorki uznały za 
stosowne wyeksponowanie również czynników związanych z kapitałem relacyj-
nym przedsiębiorstwa jako potencjalnych generatorów kryzysu. Autorki wycho-
dzą bowiem z założenia, iż niewłaściwie kształtowany kapitał relacyjny  
w przedsiębiorstwie może się stać przyczynkiem do pojawienia się w nim kryzysu.  
 
 
3. Metodyka badań i charakterystyka ekspertów  
 

Chcąc zrealizować zamierzone cele, w drugiej połowie 2017 roku przepro-
wadzono badania eksperckie poświęcone kapitałowi relacyjnemu przedsię-
biorstw6. Badania te podzielono na kilka etapów. W pierwszym etapie − chcąc 
poznać zdanie ekspertów na temat determinant kryzysu w przedsiębiorstwie – 
opracowano indywidualny kwestionariusz ekspercki.  

Ekspertami byli praktycy biznesu (10 osób) − specjaliści w zakresie budo-
wania kapitału relacji w przedsiębiorstwie, a także zarządzania kryzysem. Wszy-
scy mają przynajmniej 10-letni staż w zarządzaniu organizacją.  

Każdy z ekspertów uczestniczył w licznych procesach adaptacji firmy do 
zmieniających się warunków (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych). Pię-
ciu ekspertów uczestniczyło w procesach restrukturyzacji7, nie mieli oni jednak 
doświadczeń w procesach upadłościowych8 przedsiębiorstwa. Dwóch ekspertów 
uczestniczyło zarówno w procesach restrukturyzacji, jak i w procesach upadło-
ściowych firmy.  

                                                 
5  Jak zaznacza M. Romanowska [2016, s. 21], aż 87% czynników odpowiedzialnych za stagnację 

przedsiębiorstw znajduje się pod kontrolą kadry kierowniczej.  
6  Były one częścią szerszej procedury badawczej, która jednak z uwagi na ograniczenia redakcyj-

ne nie została tu szczegółowo przedstawiona. W badaniach, dążąc do zapewnienia większej rze-
telności danych i trafności późniejszego wnioskowania, wykorzystano triangulację metodolo-
giczną polegającą na zastosowaniu zarówno metod badań jakościowych, jak i ilościowych.  
W opracowaniu tym przedstawiono jednak wyłącznie wnioski wynikające z pierwszej części 
badań eksperckich.  

7  Restrukturyzacja to systemowa przebudowa, modernizacja lub uwspółcześnienie struktury or-
ganizacyjnej i zasad funkcjonowania przedsiębiorstw oraz innych obiektów badań ekonomicz-
nych [Borowiecki, red., 2014, s. 17].  

8  Przez upadłość rozumie się sytuację prawną przedsiębiorcy o zachwianej pozycji majątkowej  
i uznanego przez sąd za upadłego, co wynika z niewypłacalności [Dowgiełło, 1996, s. 230].   
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Eksperci charakteryzują się różnym doświadczeniem zawodowym (repre-
zentując różne branże) i życiowym, wiekiem z przedziału 40-50 lat (poza dwie-
ma osobami) oraz wykształceniem wyższym.  

Mając już wybranych ekspertów, przeprowadzono pierwszą rundę badań, pole-
gającą na wypełnieniu przez nich indywidualnego kwestionariusza wywiadu. Kwe-
stionariusz ten obejmował 72 czynniki, które według autorek stanowią determinanty 
kryzysu w przedsiębiorstwie. Eksperci mieli za zadanie określić siłę oddziaływania 
tych czynników na funkcjonowanie przedsiębiorstw w skali od 0 do 3 (gdzie:  
0  oznacza czynnik neutralny, 3 – czynnik najbardziej kryzysogenny).  

Po otrzymaniu od ekspertów wypełnionych kwestionariuszy wywiadu przystą-
piono do opracowania ich wyników9. Znając już najważniejsze czynniki kryzyso-
genne, opracowano kolejny scenariusz wywiadu. Był on punktem wyjścia do dysku-
sji podczas spotkania focusowego. Do spotkania grupy ekspertów doszło  
w listopadzie 2017 roku. Sesja trwała około 2,5 godziny i została zarejestrowana na 
nośniku audiowizualnym. Moderatorem dyskusji była jedna z autorek opracowania.  
 
 
4.  Kapitał relacyjny jako czynnik kryzysogenny  

w opiniach ekspertów 
 

Chcąc poznać znaczenie kapitału relacyjnego w zarządzaniu firmami i jego 
wpływ na ewentualne pojawienie się kryzysu, poproszono ekspertów o wypeł-
nienie indywidualnego kwestionariusza wywiadu.  

Okazało się, iż według ekspertów najważniejszymi czynnikami kryzyso-
gennymi w przedsiębiorstwie są: czynniki wewnętrzne finansowe (średnia wa-
żona wyliczona dla tej grupy wynosi 2,18 pkt), czynniki wewnętrzne strategicz-
ne (2,12 pkt), czynniki w obszarze kapitału relacyjnego przedsiębiorstwa 
związane z grupą interesariuszy wewnętrznych, substanowiących (2,03 pkt), 
czynniki sektorowe (1,98 pkt), czynniki makroekonomiczne (1,82 pkt), czynniki 
w obszarze kapitału relacyjnego przedsiębiorstwa związane z jakością relacji  
z daną grupą interesariuszy (1,52 pkt), czynniki w obszarze kapitału relacyjnego 
przedsiębiorstwa związane z grupą interesariuszy zewnętrznych kontraktowych 
(1,34 pkt), czynniki w obszarze kapitału relacyjnego przedsiębiorstwa związane 
z grupą interesariuszy zewnętrznych instytucjonalnych, kontekstowych (1,12 pkt), 
czynniki w obszarze kapitału relacyjnego przedsiębiorstwa z punktu widzenia 
rodzaju relacji z różnymi grupami interesariuszy (1,00 pkt).  

                                                 
9  Wyniki te zostaną przedstawione w dalszej części opracowania. 
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Oznacza to, iż − zdaniem ekspertów − kapitał relacyjny nie wydaje się być 
najistotniejszym czynnikiem wpływającym na kryzys w przedsiębiorstwie. Zde-
cydowanie ważniejszymi są czynniki wewnętrzne finansowe i strategiczne, takie 
jak: utrata płynności finansowej, spadek sprzedaży, pogłębienie się straty opera-
cyjnej, realizowanie błędnej strategii rozwoju, błędy w zarządzaniu firmą, brak 
zmian dostosowawczych przedsiębiorstwa do zmian w otoczeniu czy błędna po-
lityka cenowa przedsiębiorstwa. W kontekście paradygmatu relacyjnego jest to 
dla autorek opracowania wniosek zaskakujący, potwierdzający przypuszczenie, 
że problematyka kapitału relacyjnego jest w praktyce zarządzania nadal niedo-
ceniana.  

Kiedy jednak głębszej analizie poddano czynniki związane z kapitałem re-
lacyjnym przedsiębiorstwa, okazało się, że dość istotne są – zdaniem ekspertów 
– relacje z grupą interesariuszy wewnętrznych, substanowiących. W ramach 
tej grupy szczególnie ważne z punktu widzenia ewentualnego kryzysu w przed-
siębiorstwie są nieprawidłowe relacje z kadrą kierowniczą przedsiębiorstwa 
(średnia ważona dla tego czynnika wynosi 2,2 pkt), brak wsparcia i nieprawi-
dłowe relacje z właścicielami, akcjonariuszami i udziałowcami przedsiębiorstwa 
(2,1 pkt) oraz konflikty w zespole pracowniczym (1,80 pkt).  

Choć działanie każdej organizacji jest wynikiem pracy wszystkich jej 
członków i zależy od ich zaangażowania w realizację celów, od szerokiej współ-
pracy między jej jednostkami, to jednak główną rolę w funkcjonowaniu przed-
siębiorstwa odgrywa kadra kierownicza10. Od umiejętności i wiedzy przede 
wszystkim tych ludzi zależy to, jak będzie funkcjonowało przedsiębiorstwo i jak 
sobie poradzi z ewentualnym kryzysem w organizacji. Każdy menedżer musi 
dostosowywać się do zmiennej sytuacji rynkowej, przyjmować na siebie wiele 
zadań. Musi dawać sobie radę w różnych „wcieleniach” i świadomie je przyswa-
jać, a nawet kreować. Warto jednak zauważyć, iż na sposób pełnienia roli przez 
menedżerów oddziałuje wiele czynników zewnętrznych, o charakterze obiek-
tywnym, oraz uwarunkowań psychologicznych czy cech indywidualnych danego 
menedżera11. Współczesny menedżer musi więc umieć nie tylko dostosowywać 
swoje działania, umiejętności i postawy do wymagań pełnionej roli, lecz także 
modyfikować te wyzwania tak, by można było im sprostać [Lachiewicz, 2007,  
s. 83].  

                                                 
10  Ona też często ponosi odpowiedzialność za pojawienie się kryzysu w organizacji. Szerzej na ten 

temat zob. m.in. Zelek [2003, s. 56]. 
11  Model uwarunkowań zachowań kadry kierowniczej w organizacji przedstawiono w: Walecka 

[2016, s. 64].  
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Podobnie jak ważne jest działanie kadry kierowniczej przedsiębiorstwa, tak 
samo ważny z punktu widzenia pojawienia się ewentualnego kryzysu jest brak 
wsparcia ze strony właścicieli, akcjonariuszy przedsiębiorstwa. Właściciele 
przedsiębiorstwa są nastawieni przede wszystkim na generowanie zysku. Dlate-
go też ich ewentualne niewłaściwe relacje z pozostałymi interesariuszami sub-
stanowiącymi lub inne wizje rozwoju przedsiębiorstwa mogą się stać przyczyn-
kiem do pojawienia się sytuacji kryzysowej.  

Ostatnią grupą – dość istotną z punktu widzenia ekspertów – są pracowni-
cy przedsiębiorstwa. Pracownicy, będąc elementem organizacji, w jak najwięk-
szym stopniu powinni się identyfikować z jej celami i w sposób twórczy brać 
udział w kreowaniu kultury organizacji. Ta część wywiera duży wpływ na decy-
zje kadry kierowniczej. Sytuację można uznać za komfortową, gdy kadra kie-
rownicza i pracownicy wyznają te same wartości i dążą do tych samych celów. 
Kiedy jednak właściciele, menedżerowie i pracownicy dążą do odmiennych ce-
lów, albo kiedy organizacja jest wstrząsana konfliktami i przesiąknięta wrogo-
ścią, przynosi to wielkie szkody. Wiele problemów można jednak rozwiązać po-
przez poprawę stosunków międzyludzkich w ramach organizacji. Należy 
wprawdzie zdawać sobie sprawę, iż jest to dość trudne w przypadku sytuacji 
kryzysu w przedsiębiorstwie, szczególnie jeśli kryzys ten ma swój początek wła-
śnie w czynnikach tkwiących wewnątrz organizacji. Pracownicy jednak bardzo 
często są bezpośrednio zaangażowani w proces ratowania firmy przede wszyst-
kim dlatego, że najczęściej to oni są grupą bezpośrednio dotkniętą skutkami kry-
zysu. Właściwie poinformowani pracownicy będą bardziej skłonni do podejmo-
wania różnego rodzaju działań antykryzysowych. Skala tych działań może być 
różna. Może obejmować pójście na bezpłatny urlop, rezygnację z części świad-
czeń socjalnych, części wynagrodzenia oraz wiele innych działań wspierających 
politykę antykryzysową prowadzoną przez kierownictwo przedsiębiorstwa. 

Biorąc pod uwagę drugą grupę interesariuszy − zewnętrznych, kontrak-
towych – i wpływ relacji z nimi na ewentualny kryzys w przedsiębiorstwie, oka-
zuje się, iż, zdaniem ekspertów, najważniejszy jest brak lub niedostatek stałych, 
lojalnych klientów (średnia ważona 2,00 pkt) oraz brak relacji lub nieprawidło-
we relacje w łańcuchu dostaw (1,80 pkt). Te kwestie eksperci uznają za krytycz-
ne i w praktyce wywołujące najwięcej niepokojów. W istocie, na tle wypowiedzi 
ekspertów ujawnia się obserwowana w praktyce zależność – czym słabsze są re-
lacje z interesariuszami w łańcuchu dostaw, tym większe prawdopodobieństwo 
wystąpienia kryzysu. Nie jest to dla autorek opracowania zaskakujące.  
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Już podczas ostatniej fazy badań eksperckich12, podczas swobodnej dysku-
sji, okazało się, iż eksperci, mając na myśli kapitał relacyjny przedsiębiorstwa, 
przede wszystkim postrzegają go właśnie przez pryzmat tych dwóch grup: kapi-
tału wewnętrznego, na który składają się relacje z kadrą kierowniczą, pracowni-
kami i właścicielami przedsiębiorstwa, oraz kapitału zewnętrznego, postrzega-
nego właśnie przez pryzmat relacji w łańcuchu dostaw. W związku z tym 
najważniejsze są dla nich relacje z klientami, dostawcami i sojusznikami strate-
gicznymi oraz relacje z bankami i innymi instytucjami finansowymi (2,00 pkt). 
Zdecydowanie mniej ważne są – zdaniem ekspertów – relacje z pozostałymi 
grupami interesariuszy kontekstowych.  
 
 
Podsumowanie  
 

Zaprezentowany artykuł ma charakter relacji z badań eksperckich. W pierwszej 
części badań okazało się, że dla ekspertów najważniejszymi czynnikami determinu-
jącymi pojawienie się kryzysu w organizacjach są: czynniki wewnętrzne finan-
sowe, czynniki wewnętrzne strategiczne oraz czynniki w obszarze kapitału rela-
cyjnego przedsiębiorstwa związane z grupą interesariuszy substanowiących. 
Najmniej istotne są czynniki w obszarze kapitału relacyjnego przedsiębiorstwa  
z punktu widzenia rodzaju relacji z różnymi grupami interesariuszy.  

Oznacza to, iż − zdaniem ekspertów − kapitał relacyjny nie wydaje się być 
bardzo istotnym czynnikiem wywołującym kryzys w przedsiębiorstwie. Jest to – 
w świetle paradygmatu relacyjnego – wniosek dość zaskakujący. Dlatego też 
wnikliwej analizie tego zjawiska zostaną poświęcone dalsze badania autorek 
opracowania.  

Kiedy jednak głębszej analizie poddano czynniki związane z kapitałem re-
lacyjnym przedsiębiorstwa, okazało się, że dość istotne są – zdaniem ekspertów 
– relacje z grupą interesariuszy substanowiących. Eksperci potwierdzili to rów-
nież podczas ostatniej fazy badań, w której uznali, iż najważniejszy w ich fir-
mach jest człowiek, i to on kształtuje relacje przedsiębiorstwa z innymi grupami 
interesariuszy. Być może więc generatorów sytuacji kryzysowej w zakresie rela-
cji należy poszukiwać w perspektywie mikrofundamentów.  
 
 
 

                                                 
12  Biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z wymogów redakcyjnych, wyniki z tej części ba-

dań zostaną przestawione w innym opracowaniu.  
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RELATIONAL CAPITAL AS A DETERMINANT OF A CRISIS  
IN AN ENTERPRISE IN THE EXPERT RESEARCH 

 
Summary: The article discusses the importance of relational capital and its impact on 
the possible emergence of crisis phenomena in the organization. Its purpose is to report 
expert opinions on the essence of the company’s relational capital and its potential crisis-
-generating impact on the company. An important conclusion following the first part of 
the research is the fact that relational capital is perceived mainly through the prism of in-
ternal and external capital, perceived through the prism of relations in the supply chain. 
In this case, the company’s relations with its customers and suppliers seem to be the 
most important.  
 
Keywords: relational capital, crisis.  


