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Tworzenie i zawłaszczanie wartości na rynku B2B

Streszczenie

W opracowaniu zastosowano podejście rozgraniczające proces tworzenia i pro-
ces zawłaszczania wartości. Głównym celem rozważań jest analiza potencjalnych 
modeli przechwytywania wartości przez partnerów na rynku B2B. W pierwszej czę-
ści artykułu przedstawiono koncepcję wartości ekonomicznej oraz wartości relacyj-
nej, rozumianych jako wartości wspólnie wytworzone w relacji nabywca-dostawca 
na rynku B2B, która nie może być wygenerowana indywidualnie przez firmy. Nie-
zbędnym etapem w podjętych rozważaniach było rozwinięcie modelu wartości re-
lacyjnej, rozpatrywanej z perspektywy relacji, a nie pojedynczej firmy. W kolejnej 
części artykułu omówiono niekooperatywne i kooperatywne mechanizmy zawłasz-
czania wartości oraz wskazano warunki ich stosowania. Podstawowymi rezultatami 
opracowania są wykazana zależność wartości relacyjnej od mechanizmu tworzenia 
i zawłaszczania wartości oraz kluczowa rola zaufania i osadzenia społecznego rela-
cji w kooperatywnych mechanizmach zawłaszczania wartości. Artykuł ma charak-
ter koncepcyjny, w którym zastosowano metodę badań literaturowych.

Słowa kluczowe: wartość, wartość relacyjna, relacje na rynku B2B, tworzenie war-
tości, zawłaszczanie wartości.
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Wstęp

Zgodnie z teorią marketingu relacyjnego efektem partnerskich relacji dostawców i na-
bywców na rynku B2B powinna być wyższa wartość dla klienta oraz wyższe wyniki dla 
każdego z uczestników relacji rozpatrywanej jako całość (Anderson, Narus, Rossum 2006; 
Surówka-Marszałek, Światowiec 2004, s. 66-77; Doyle 2003). Partnerstwo oparte na zaufa-
niu, bilateralnej wysokiej współzależności oraz na wzajemnej komunikacji przyczynia się 
do spadku kosztów transakcyjnych i wzrostu kreowanej wartości wskutek większej skłon-
ności do inwestowania w specyficzne aktywa (Światowiec 2006, s. 8-14). Mimo znaczne-
go dorobku teoretycznego i empirycznego wskazującego na wyższe korzyści wynikające 
ze współpracy, problem samego podziału owych korzyści nie wydaje się być dostatecznie 
zbadany. Samo kreowanie wartości nie jest wystarczające dla osiągnięcia przez firmę wyż-
szych wyników (Coff 1999, s. 119-133). Rzadko rozpatrywany jest proces wartości jako 
pełen cykl od tworzenia wartości po jej podział między partnerami współtworzącymi war-
tość. W marketingu częściej uwaga skoncentrowana jest na problemie kreowania wyższej 
wartości, i o ile mechanizmy kooperowania w zakresie tworzenia wartości są stosunkowo 
dobrze znane i opisane w literaturze, tak problem rzeczywistego podziału wartości między 
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partnerami nie jest dobrze rozpoznany (Miguel i in. 2014, s. 559-576). Wymaga on większej 
koncentracji na aspekcie ekonomicznej wartości osiąganej przez współpracujące przedsię-
biorstwa. Rozważania dotyczące zawłaszczania wartości rzutują także na sposób zarządza-
nia relacjami na rynku B2B. 

Głównym celem rozważań jest analiza potencjalnych modeli zawłaszczania wartości 
przez partnerów na rynku B2B. W pierwszej części artykułu przedstawiono koncepcję war-
tości ekonomicznej oraz wartości relacyjnej. Niezbędnym etapem w podjętych rozważa-
niach było rozwinięcie modelu wartości relacyjnej, rozpatrywanej z perspektywy relacji, 
a nie pojedynczej firmy. W kolejnej części artykułu omówiono niekooperatywne i koopera-
tywne mechanizmy przywłaszczania wartości oraz wskazano warunki ich stosowania. 

Wartość ekonomiczna i wartość relacyjna

„Wartość” to fundamentalne pojęcie w dziedzinie nauk ekonomicznych. W kontekście 
strategii biznesowej najczęściej wiąże się z ideą łańcucha wartości (Porter 1985). Rozszerzona 
koncepcja łańcucha wartości rozciąga się od dostawców surowców dla przedsiębiorstw, po-
przez pośredników firmy, aż do nabywców finalnych produktów i usług. Wartość jest ge-
nerowana przez wszystkich uczestników łańcucha jako całości. Taka koncepcja łańcucha 
wartości odnosi się zatem do relacji między przedsiębiorstwami. W perspektywie łańcucha 
wartości główny nacisk kładzie się na aktywności generujące wartość. Tworzenie wartości 
międzyorganizacyjnej jest domeną ekonomiki przemysłowej (Porter, 1980) oraz podejścia 
zasobowego (Barney 1991, s. 99-120; Peteraf 1993, s. 309-323; Amit, Schoemaker 1993,  
s. 33-46). W obu perspektywach, firmy konkurują lub współpracują z konkurentami, do-
stawcami, klientami i innymi interesariuszami, zajmując najlepszą pozycję na rynkach lub 
posiadając specyficzne zasoby, trudne do naśladowania. Tworzenie wartości interorganiza-
cyjnej znajduje się w centrum zainteresowania badań nad wspólnymi przedsięwzięciami, 
aliansami strategicznymi, relacjami nabywca-dostawca i sieciami międzyorganizacyjnymi.

W kontekście rynku B2B, wartość może być rozpatrywana z różnych perspektyw: z per-
spektywy nabywcy, dostawcy i relacji (Światowiec 2006b, s. 34-37; 2006c). W perspek-
tywie nabywcy badania wartości na rynkach B2B zorientowane są na szacowaniu, jaką 
wartość dostawcy tworzą dla swoich odbiorców oraz jaką wartość rzeczywiście postrzegają 
nabywcy w ofercie danego oferenta w porównaniu do ofert jego konkurentów (Światowiec 
2003, s. 271-287; Rutkowski 2006, s. 2-7). W perspektywie dostawcy wartość kojarzona 
jest głównie z wartością klienta, rozumianą jako strumień zysków osiągniętych z transakcji 
z klientem. W tym kontekście badania koncentrują się na określeniu rentowności klientów. 
W relacjach nabywca-dostawca koncentracja zaczyna przesuwać się z indywidualnych firm 
na sieć stworzoną przez kluczowe firmy w łańcuchu wartości, które dostarczają ostatecznie 
wartość dla końcowego użytkownika. W każdej wskazanej perspektywie wypracowana war-
tość zależeć będzie od efektywnej współpracy przedsiębiorstw i wartości relacyjnej, rozu-
mianej jako wartość wspólnie wytworzona w relacji nabywca-dostawca na rynku B2B, która 
nie może być wygenerowana indywidulanie przez firmy.

handel_wew_4-2016.indd   314 2016-08-18   14:00:10



JUSTYNA ŚWIATOWIEC-SZCZEPAŃSKA 315

Podstawą wartości w więzi międzyorganizacyjnej jest podejście relacyjne w tworzeniu 
przewagi konkurencyjnej (Dyer, Singh 1998, s. 660-679; Dyer, Hatch 2006, s. 701-719), 
zgodnie z którym strategiczna współpraca jest głównym sposobem poprawy wyników przed-
siębiorstw. Kooperacja międzyorganizacyjna umożliwia uzyskanie dostępu do zaawanso-
wanych technologii lub podział wysokich kosztów rozwoju nowych kompetencji, pozwala 
także na mobilizację wspólnych komplementarnych sił i osiągnięcie kreatywnej synergii. 
W przeciwieństwie do orientacji konkurencyjnej, przedsiębiorstwa nie postrzegają relacji 
zewnętrznych jako gry o sumie zerowej (zgodnie z którą zyski jednego podmiotu oznaczają 
stratę drugiego), lecz koncentrują się na długoterminowych celach uzyskując nadzwyczajne 
korzyści właściwe tylko dla gry o sumie niezerowej. Jednostką analizy jako podstawy prze-
wagi konkurencyjnej nie są w tym podejściu zasoby lub zdolności firmy, lecz relacje między 
firmami. Za główne determinanty przewagi konkurencyjnej uznawane są: specyficzność ak-
tywów w relacji, procedury dzielenia się wiedzą i wymiany informacji między partnerami; 
komplementarność zasobów i zdolności oraz efektywność kierowania partnerstwem (Dyer, 
Singh 1998, s. 660). Uzyskana dzięki tym czynnikom przewaga konkurencyjna jest trwała 
ze względu na bariery imitacji złożonych powiązań relacyjnych i sieciowych.

Z pojęciem wartości wiąże się ściśle koncepcja wartości ekonomicznej rozumianej jako 
różnica między postrzeganymi korzyściami odnoszonymi przez nabywców dobra (lub ich 
gotowości do zapłaty), a kosztem alternatywnym dostawcy (Brandenburger, Stuart, 1996,  
s. 5-24; Peteraf, Barney 2003). Zgodnie z tą koncepcją, Bowman i Ambrosini (2000, s. 1-15) 
odróżniają wartość użytkową, definiowaną jako subiektywną ocenę wartości klientów i war-
tość wymienną, będącą ceną produktu lub usługi na rynku. Pierwsza odnosi się do wartości 
określonej przez klientów na podstawie ich postrzeganej użyteczności produktu lub usługi. 
Wartość wymiany jest zrealizowana, gdy produkt lub usługa jest sprzedana. Różnica między 

Schemat 1
Perspektywy wartości na rynku B2B

 Perspektywa nabywcy: 
Postrzegana wartość produktów  

i usług danego dostawcy  
w porównaniu do ofert 

alternatywnych dostawców 

Perspektywa relacji: 
Wspólne tworzenie wartości dodanej 

i koncentracja na wartości  
dla finalnego klienta 

Perspektywa dostawcy: 
Tworzenie wartości poprzez 
wzrost rentowności  klienta 

Źródło: opracowanie na podstawie: Światowiec (2006c, s. 155).
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wartością użytkową i wartością wymienną jest nadwyżką klienta, natomiast różnica między 
wartością wymiany i kosztem produkcji jest marżą sprzedawcy. W tak przyjętej formule 
koszt nie jest traktowany jako składnik sumy, lecz element, który należy odjąć od wartości 
finalnej. Wykreowana wartość ekonomiczna odwołuje się do koncepcji nadwyżki, będącej 
sumą nadwyżki konsumenta i nadwyżki producenta. W takim ujęciu, wartość jest kreowana 
gdy zwiększana jest wartość postrzegana przez klientów lub zmniejszane są koszty produk-
cji (Bowman, Ambrosini 2000). 

Koncepcja wartości ekonomicznej wskazuje na problem zawłaszczania wytworzonej 
wartości czyli jej alokacji pomiędzy partnerów wymiany. Prosty model podziału wartości 
w uproszczonym łańcuchu wartości, tj. między klientem, producentem a dostawcą przedsta-
wiono na wykresie 1. 

Wykres 1
Podział wartości ekonomicznej w wertykalnym łańcuchu wartości

 

Koszt 
alternatywny 

Koszt 

Cena 

Gotowość  
do zapłaty 

Udział klienta 

Udział firmy  

Udział dostawcy 

Całkowita 
wytworzona 
wartość  

(zł) 

Źródło: Brandenburger, Stuart (1996).

Gotowość do zapłaty oraz koszty alternatywne to ekonomiczne, subiektywne koncep-
cje oparte na założeniu, że każde dobro ma zarówno postrzeganą wartość, jak i wartość 
wymienną. Gotowość klienta do zapłaty to maksymalna kwota pieniędzy, jaką klient 
jest skłonny zapłacić za produkt lub usługę, zawierającą zagregowane wszystkie po-
strzegane korzyści. Klient zgadza się na transakcje zakupu, ponieważ dostrzega korzyść 
w płaceniu żądanej ceny w stosunku do postrzeganych korzyści. Jeśli klient nie ceni 
korzyści z oferty wyżej niż cena, nie dochodzi do zawarcia transakcji1. Różnica mię-

1  Warto przy tym zauważyć, że jednym z pięciu warunków możliwości zaistnienia wymiany według Ph. Kotlera, jest 
swoboda każdej ze stron w akceptacji lub odrzuceniu oferty drugiej strony (Kotler 2005, s. 12).
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dzy gotowością do zapłaty a ceną, jest wartością stworzoną przez firmę i zawłaszczoną 
przez klienta. Cena, przy której dochodzi do wymiany, jest determinantą podziału war-
tości między klientem a producentem. Różnica między ceną a kosztem (obejmującym 
wszystkie komponenty) stanowi natomiast wartość przechwyconą bezpośrednio przez 
firmę-producenta. Z kolei dostawca prowadzi biznes z daną firmą ponieważ dostrzega 
z tego korzyść w porównaniu do innych dostępnych opcji odpowiadających jego kosz-
towi alternatywnemu. Zakładając, że koszty odbiorcy stanowią cenę płaconą dostawcy, 
różnica między kosztami, zaznaczonymi na wykresie 1, a najlepszą kolejną alternatywą 
dostawcy (koszt alternatywny) odpowiada udziałowi dostawcy w wytworzonej wartości 
i przez niego zawłaszczonej. 

Firma tworzy dodatkową wartość zarówno przez podnoszenie gotowości klienta do za-
płaty, jak i przez obniżanie kosztów alternatywnych dostawcy. Wartość ta może być tworzo-
na przez wewnętrzne zasoby firmy oraz przez zasoby relacyjne dostępne dzięki konkretne-
mu partnerstwu dostawcy i nabywcy.

Poprzez zestawienie modelu wartości dostawcy i nabywcy, ten sam model można za-
stosować do analizy wartości wygenerowanej w specyficznej relacji dostawca-nabywca. 
Przekształcony model przedstawiono na wykresie 2.

Wykres 2
Wartość tworzona i przywłaszczana w relacji dostawca-nabywca

 

Koszty 
alternatywne 

Koszt 

Cena 

Gotowość  
do zapłaty Wartość 

przechwycona  
przez nabywcę (A) 

Dostawca 

Nabywca 

Koszty 
alternatywne 

Koszt 

Cena 

Gotowość  
do zapłaty 

Wartość 
przechwycona  

przez dostawcę (B) 

Całkowita 
wartość  

wytworzona  
w relacji 

Źródło: Miguel i in. (2014).

handel_wew_4-2016.indd   317 2016-08-18   14:00:11



TWORZENIE I ZAWŁASZCZANIE WARTOŚCI NA RYNKU B2B318

Lewa strona wykresu 2 przedstawia sytuację dostawcy. Dostawca sprzedaje swoje pro-
dukty nabywcy za pewną cenę, przy czym nabywca jest skłonny zapłacić cenę wyższą. 
Różnica między gotowością do zapłaty nabywcy a ceną faktycznie płaconą jest dodatkową 
wartością do wartości wykreowanej indywidualnie, przywłaszczoną przez nabywcę w tej 
dwustronnej relacji (dla uproszczenia wykresu 2, wartość dla nabywcy wyznaczono przyj-
mując założenie, że płacona cena jest równa kosztowi nabywcy). Linia po prawej stronie 
ilustruje sytuację nabywcy, który kupuje dobra od dostawcy ponosząc przy tym koszty. 
Dostawca kontynuuje wymianę z nabywcą, ponieważ dostrzega relatywną przewagę relacji 
z danym nabywcą w stosunku do innych dostępnych opcji. Najlepszą kolejną alternaty-
wę dla dostawcy reprezentują koszty alternatywne zaznaczone na linii nabywcy. Różnica 
między kosztami alternatywnymi i kosztami jest wartością wygenerowaną przez nabywcę 
i przechwyconą przez dostawcę. Ma ona wkład do wartości indywidualnie wygenerowanej 
przez dostawcę (lewa linia).

Suma wartości A i B, zaznaczona na wykresie 2, stanowi całkowitą wartość wygenero-
waną w transakcji. Wartość ta ma dwa źródła pochodzenia (Miguel i in. 2014). Pierwszym 
są zasoby będące indywidualną własnością każdej z firm. Wartość wygenerowana przez 
zasoby każdej z firm jest transferowana do drugiej strony dzięki aktowi wymiany. Drugim 
źródłem wartości jest kooperacja i efektywna koordynacja między firmami, która z czasem 
może doprowadzić do wygenerowania dodatkowej wartości będącej rezultatem synergii 
i wspólnego wysiłku. Ta dodatkowa wartość to wartość relacyjna. Przez wymianę infor-
macji partnerzy mogą kastomizować produkty lub procesy, czyniąc je bardziej wydajnymi 
lub mniej kosztownymi. Zaufanie, które rozwija się w relacji, implikuje większą wiarygod-
ność dostawcy dla nabywcy i tym samym zwiększa gotowość nabywcy do zapłaty. Z kolei 
dla dostawców zaufanie wpływa na kontynuowanie współpracy i stanowi rekompensatę za 
inne alternatywne projekty. Sytuacja ta wpływa na redukcję kosztów alternatywnych dla do-
stawcy i kreowanie dodatkowej wartości. Na wartość relacyjną wpływ mają cechy zasobów 
relacyjnych, zaangażowanych we współpracę. Im większa komplementarność zasobów tym 
większe szanse na osiągniecie renty ekonomicznej (Światowiec-Szczepańska 2012a). 

Mechanizmy zawłaszczania wartości w relacji

Tworzenie wartości relacyjnej nie jest czynnikiem wystarczającym dla firmy. Jeśli fir-
ma nie przechwyci utworzonej wartości, nie ma szans na osiągnięcie renty ekonomicznej. 
Aby zawłaszczyć wartość muszą być spełnione dwa warunki. Pierwszy to niedostarczenie 
przez konkurentów wartości w drodze imitacji. Drugi to zdolność firmy do zapobieżenia 
zawłaszczenia całej wartości przez innych współtworzących, w tym dostawców, pracowni-
ków, klientów itp. Gdy te dwa warunki są spełnione, firma może uzyskać wyższe wyniki. 
Z punktu widzenia pojedynczego przedsiębiorstwa przejęta wartość ma kluczowe znaczenie 
przy określaniu jego rentowności. Fundamentalne staje się zatem rozróżnienie między war-
tością wykreowaną przez daną firmę a wartością przez nią przejętą. Decydujące znaczenie 
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dla wielkości zawłaszczanej wartości ma cena uzyskiwana przez danego uczestnika rynko-
wego za dostarczone zasoby. 

Dystrybucja wartości zależy zatem od negocjacji między poszczególnymi uczestnikami. 
Najczęściej wskazywane w literaturze mechanizmy zawłaszczania wartości to wykorzysta-
nie siły przetargowej i budowanie unilateralnej zależności, zachowania oportunistyczne oraz 
stosowanie mechanizmu izolacji. Rzadziej wskazuje się na efektywność relacyjnej strategii 
w procesie przechwytywania wartości. Potencjalne mechanizmy tworzenia i zawłaszczania 
wartości przedstawiono na schemacie 2. 

Większość klasycznych teorii w ekonomii i w naukach o zarządzaniu koncentruje się na 
sposobach zwiększających siłę przetargową firmy w rywalizacji o udział w przechwytywa-
nej wartości. Istotne w tego typu rozważaniach jest teoria siły, zgodnie z którą władza danej 
firmy nad drugą jest odwrotnością jej zależności do partnera (Emerson 1962, s. 31-41), oraz 
teoria zależności od zasobów (Pfeffer, Salancik 1978). Firma zdobywa przewagę przede 
wszystkim wykorzystując siły rynkowe do budowy unilateralnej zależności. Sytuację taką 
uzyskuje się głównie przez utrzymywanie opcji szybkiego zastąpienia partnera transakcji 
bez odnoszenia znaczącej utraty efektywności (tj. utrzymywanie kosztów zmiany na ni-

Schemat 2
Mechanizmy tworzenia i zawłaszczania wartości w relacjach B2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Generowanie 
wartości 

Zawłaszczanie  
wartości 

Zachowania niekooperatywne (konkurencyjne): 
� walka o pozycję monopolistyczną 
� pozycja na „rynku” strategicznych zasobów  

i mechanizm izolacji 
� kontrola zasobów zewnętrznych (mechanizmy 

legislacyjne) 
� integracja (fuzje i przejęcia)  

Zachowania niekooperatywne (konkurencyjne): 
� wykorzystywanie rynkowej siły 

przetargowej 
� budowa zależności unilateralnej 
� stosowanie mechanizmu izolacji  

(np. patenty, tajemnice handlowe) 
� zachowania oportunistyczne 

Zachowania kooperatywne (relacyjne): 
� międzyorganizacyjne partnerstwo strategiczne 

gwarantujące dostęp do rzadkich, cennych  
i komplementarnych zasobów 

� zaufanie kompetencyjne  (niższe koszty 
transakcyjne) i zaufanie good will (wyższe 
inwestycje w specyficzne aktywa) 

Zachowania kooperatywne (relacyjne): 
� dążenie do zrównoważonej zależności 

bilateralnej 
� zaufanie good will (pewność przyszłych 

korzyści) 
� osadzenie społeczne relacji w sieci 

(znaczenie reputacji) 

Źródło: opracowanie własne.
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skim poziomie i unikanie tzw. „zamknięcia”) przy jednoczesnym ograniczaniu partnerom 
transakcji tego samego prawa (tj. zapewnienie, że partnerzy transakcji są w „zamknięciu” 
i doświadczają wysokich kosztów zmiany). Unilateralna zależność jest funkcją znaczenia 
posiadanych zasobów dla innych organizacji. Wynika ona z rzadkości zasobów, a nie sub-
stytucyjności danego partnera. Innym źródłem zależności może być asymetria informacji. 

W sytuacji międzyorganizacyjnego tworzenia wartości, można jednak przypuszczać, że 
częściej mamy do czynienia z zależnością bilateralną. W takiej sytuacji efektywność wy-
korzystania siły przetargowej może być poważnie ograniczona. Stosowane wówczas me-
chanizmy zawłaszczania wartości opierają się na działaniach izolacyjnych i zachowaniach 
oportunistycznych. Oportunizm jest jednym z podstawowych założeń behawioralnych teorii 
kosztów transakcyjnych (Williamson 1998) i jest uznawany za naturalną cechę menadżer-
ską. 

W powyżej opisanych mechanizmach podział wartości traktowany jest jako gra o sumie 
zerowej. Dynamicznie rozpatrywany proces wartości nie musi jednak stanowić gry o su-
mie zerowej (Garcia-Castro, Aguilera 2015, s. 137-147) i pozwala zastosować kooperatyw-
ne mechanizmy także na etapie zawłaszczania wartości. Siła przetargowa zastąpiona jest 
siłą opartą na relacji i normach relacyjnych. Wynika ona ze zdolności przejęcia większego 
udziału w wartości bardziej dzięki istniejącej relacji niż stosowaniu groźby zakończenia lub 
ograniczeniu zaangażowania we współpracę. W tym przypadku zasoby i zdolności będące 
przedmiotem wymiany mają charakter specyficzny i nie mają ceny rynkowej. Podczas gdy 
siła przetargowa wynika z nierównowagi zależności, siła oparta na relacji wynika z wię-
zi i legitymizacji. Tego rodzaju forma zawłaszczania wartości jest osadzona społecznie 
(Granovetter 1985, s. 481-510).

W relacjach partnerskich decydującym czynnikiem determinującym stosowanie danego 
mechanizmu zawłaszczania wartości jest zaufanie. Nawet w przypadku niezrównoważonej 
zależności silniejsza strona może powstrzymywać się od wykorzystywania swojej przewa-
gi w podziale przechwytywanej wartości, gdyż będzie koncentrować się na wzajemnych 
korzyściach w przyszłości. Niezbędnym elementem jest w tym przypadku pewność co do 
zachowań partnera w przyszłości, także w sytuacji wystąpienia nieprzewidzianych w umo-
wie okoliczności. Owo pozytywne przekonanie odwołuje się przede wszystkim do jednego 
z wymiarów zaufania jakim jest dobra wola (good will trust) (Das, Teng 2001, s. 251-283). 
O ile kompetencje (competence trust) – kolejny wymiar zaufania - odnoszą się do rzetelno-
ści partnera i dotrzymywania obietnic i mają decydujące znaczenie w procesie kreowania 
wartości, o tyle good will jest kluczowym wymiarem zaufania w procesie zawłaszczania 
wartości (Światowiec-Szczepańska 2012b).

Zgodnie z teorią sieci społecznych (Granovetter 1985), zastosowanie mechanizmów ko-
operatywnych może mieć miejsce także w sytuacji braku zaufania między partnerami i ich 
niezrównoważonej współzależności ze względu na konieczność dbania firm o swoją pozycję 
w sieci aktualnych i potencjalnych partnerów, na którą decydujący wpływ ma reputacja. 
Społeczna sieć między stronami wymiany jest zatem mechanizmem redukującym zachowa-
nia oportunistyczne. Chociaż firma ma możliwości wykorzystania swojej siły przetargowej, 
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groźba zyskania reputacji firmy nie dbającej o korzyści swoich partnerów może w przyszło-
ści zredukować strumień korzyści osiągany we współpracy z innymi partnerami. Czynnik 
osadzenia społecznego będzie miał tym silniejszy wpływ na wybór mechanizmu zawłasz-
czania wartości, im gęstsza jest sieć biznesowa, do której należą dostawca i nabywca.

Podsumowanie

Celem współpracy międzyorganizacyjnej na rynku B2B powinno być tworzenie więk-
szej wartości. Jednak samo kreowanie wartości nie jest czynnikiem wystarczającym dla uzy-
skania określonego wyniku firmy. Sama współpraca nie decyduje współcześnie o sukcesie 
przedsiębiorstwa. Decydujący dla jego rentowności jest podział wytworzonej wartości okre-
ślany procesem zawłaszczania wartości.

W opracowaniu zastosowano podejście rozgraniczające proces tworzenia i proces za-
właszczania wartości. Mimo że taki podział, z punktu widzenia samego aktu wymiany, 
ma charakter abstrakcyjny, jest on istotny ze względu na fakt, że obydwa procesy mogą 
odbywać się przy zastosowaniu odmiennych mechanizmów. W artykule wyróżniono dwie 
główne grupy − mechanizmy kooperatywne i niekooperatywne. Takie rozróżnienie pozwala 
na uzyskanie szerszej perspektywy badań współpracy na rynku B2B, szczególnie istotnej 
w kontekście rozwoju długoterminowej strategii partnerskiej między dostawcami i nabyw-
cami. Niekooperatywne mechanizmy zawłaszczania wartości często są wskazywane jako 
element strategii koopetycji rozumianej jako jednoczesna współpraca i konkurencja mię-
dzy potencjalnymi konkurentami (Czakon 2009, s. 11-14). Takie podejście niejednokrotnie 
towarzyszy także relacjom B2B. Są nimi działania nastawione na tworzenie wartości dla 
klienta, które wiążą się z wykorzystywaniem nadarzających się okazji do oportunistycznego 
przechwytywania wartości. Przykładem jest częste w praktyce biznesowej wykorzystywanie 
uśpionej czujności stałych klientów i nieuaktualnianie warunków finansowych współpracy 
lub niekorzystne zapisy w umowie. Częsta jest także strategia wykorzystywania przewagi 
w stosunku do strategicznych dostawców. Mimo krótkowzroczności takiego podejścia dzia-
łania te mają miejsce i niweczą strategie partnerskie budowane niejednokrotnie latami. 

W artykule podkreślono szczególne miejsce zaufania w obydwu procesach w relacjach 
dostawca-nabywca. Zaufanie nie tylko odpowiada za kooperatywne tworzenie wartości, 
ale także może mieć decydujące znaczenie dla kooperatywnego mechanizmu zawłaszcza-
nia wartości. Identyfikacja procesu tworzenia i przechwytywania wartości w relacjach na 
rynku B2B wymaga zrozumienia istoty wartości ekonomicznej oraz wartości relacyjnej. 
Kluczowym spostrzeżeniem jest wrażliwość i zależność wartości relacyjnej nie tylko od 
mechanizmu jej tworzenia ale także od mechanizmu jej podziału.
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Creation and Appropriation of Value in the B2B Market

Summary

An approach distinguishing the process of value creation and the process of 
value appropriation is used in the study. The main aim of the article is an analysis 
of potential models referring to the process of capturing the value by the partners 
in the B2B market. In the first part of the article, the concepts of economic value 
and relational value are presented where relational value is understood as a jointly 
created value in buyer-supplier relationships in the B2B market, which cannot be 
generated individually by the single company. The development of the model of 
relational value, considered from the perspective of the relationship and not a single 
company, was the essential stage in the discussion.

In the next part of the article, the non-cooperative and cooperative mechanisms 
for appropriating value are discussed and the conditions for their use are identified. 
The main results of the paper are: presentation of the dependence of relational value 
on the mechanism of creating and appropriating value; the key role of trust and so-
cial embeddedness of relations in the value appropriation cooperative mechanisms. 
The article is of the conceptual character and the method of literature research was 
used.

Key words: value, relational value, B2B relationships, value creation, value ap-
propriation.

JEL codes: C71, C72, M21, M31

Создание и присвоение ценности на рынке B2B

Резюме

В разработке применили подход, разграничивающий процесс создания  
и процесс присвоения ценности. Основная цель рассуждений – провести ана-
лиз потенциальных моделей перенятия ценности партнерами на рынке B2B. 
В первой части статьи представили концепцию экономической ценности  
и реляционной ценности, понимаемых как совместно созданные ценности  
в реляции покупатель-поставщик на рынке B2B, которая не может генериро-
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ваться фирмами индивидуально. Необходимым этапом в предпринятых рассу-
ждениях было развитие модели реляционной ценности, рассматриваемой из 
перспективы реляции, а не одной фирмы. В очередной части статьи обсудили 
некооперативные и кооперативные механизмы присвоения ценности, а также 
указали условия их применения. Основные рузультаты разработки – доказан-
ная зависимость реляционной ценности от механизма создания и присвоения 
ценности, а также основная роль доверия и социальной основы реляции в коо-
перативных механизмах присвоения ценности. Статья имеет концептуальный 
характер, в которой применили метод изучения литературы.

Ключевые слова: ценность, реляционная ценность, реляции на рынке B2B, 
создание ценности, присвоение ценности.

Коды JEL: C71, C72, M21, M31
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