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Klienci transakcyjni i lojalni w strategicznym zarządzaniu 
relacjami

Streszczenie

Artykuł jest próbą krytycznej analizy pewnych przesłanek, na których opiera się 
strategiczne zarządzanie relacjami. Na początku artykułu przedstawiono związek  
pomiędzy marketingiem relacyjnym, zarządzaniem relacjami, CRM oraz ABM. 
Jako podstawowe kategorie wspólne dla tych koncepcji zarządzania przyjęto kate-
gorie klientów transakcyjnych i lojalnych. Omówiono stereotypy związane z tymi 
kategoriami. W następnej części ujęto typowe modele kształtowania lojalności 
klientów przez satysfakcję klientów. W końcowej części przedstawiono komentarz 
dotyczący stereotypu w zakresie zyskowności klientów lojalnych.

Słowa kluczowe: zarządzanie relacjami, klienci transakcyjni, klienci lojalni, CRM, 
ABM.

Kody JEL: M10, M33

Wstęp 

Zarządzanie relacjami w formie wyodrębnionej koncepcji  pojawiło się jako  novum, 
istotne zarówno dla bieżącego zarządzania i jako przesłanka  tworzenia strategii, na począt-
ku lat 80. ubiegłego  wieku i zostało powszechnie i na ogół bezkrytycznie zaakceptowa-
ne. Koncepcja została zaadaptowana w organizacjach i dość zinstrumentalizowana. Celem 
opracowania jest przedstawienie krytycznej analizy  niektórych przesłanek, na których opar-
te jest strategiczne zarządzanie relacjami, w tym modeli wyjaśniających związki satysfakcji 
konsumentów,  lojalności konsumentów oraz sprzedaży. W artykule spróbowano określić, 
w jakim stopniu zarządzanie relacjami może być przydatne do kreowaniu strategii organi-
zacji. 

Zarządzanie relacjami i marketing relacji

Zjawisko management jungle analizowane przez Harolda Koontza (1961) wydaje się 
efektem ubocznym rozwoju teorii zarządzania. Pojawianie się różnych podejść w teorii jest 
czymś zupełnie obiektywnym. Jednak subiektywna ich postawa polegająca na forsowaniu 
nowych propozycji bez nawiązania do wcześniejszego stanu teorii lub też na niedocenianiu 
rzeczywistych treści wcześniejszych koncepcji. Postawa ta pozwala wzmacniać wrażenie 
nowości, tego co się proponuje. W odniesieniu do zarządzania relacjami możemy powie-
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dzieć, że obszar relacji firmy z odbiorcami był tradycyjnie domeną zarządzania marketin-
gowego. 

W jego obrębie sednem zarządzania dystrybucją było właśnie doskonalenie współpracy 
z odbiorcami. W tym przypadku uwagę koncentrowano na relacjach z pośrednikami rynko-
wymi, choć doceniano też współpracę z ostatecznymi użytkownikami w ramach tzw. kana-
łów bezpośrednich tam, gdzie kanały te mogły być stosowane. W ramach zespołu funkcji 
kanałów dystrybucji dogłębnie identyfikowano różne aspekty relacji firmy z odbiorcami.

Pojawienie się zarządzania relacjami jako wyodrębnionej kategorii wiązało się z ideą 
marketingu relacji (relationship marketingu). Idea marketingu relacyjnego była lansowana 
m.in w ramach tzw. Szkoły Nordyckiej. Koncepcja ta akcentowała tworzenie długotrwałych 
relacji z klientami, a nie zdobywanie nowych klientów jako podstawę wzrostu firmy. Dla 
podkreślenia specyfiki tego podejścia konfrontowano je ze sztucznie tworzoną koncepcją 
marketingu transakcyjnego. Przykład takiej konfrontacji zawiera schemat 1.

Schemat 1
Konfrontacja koncepcji marketingu transakcyjnego i relacyjnego

Źródło: opracowano na podstawie: Gronroos (1991, s. 7-13).

O ile to, co stanowi zakładane właściwości marketingu relacyjnego może  być akcepto-
wane, to trzeba zauważyć, że w okresach poprzedzających pojawienie się pojęcia marke-
tingu relacyjnego zasadniczo nie postulowano tego, co miałoby stanowić sedno marketingu 
transakcyjnego, np. krótkookresowych podejść czy pojedynczych transakcji jako celu strate-
gicznego firmy. Tradycyjnie przyjmowana była raczej koncentracja na  procesach wymiany.  
Poprawne wydaje się też konfrontowanie, jako rzeczywistych postaw, relacji i koncentracji 
na wymianie (Arndt 1979, s. 69-75). 

Dla podkreślenia roli marketingu relacyjnego używa się także, jako modelu przeciwstaw-
nego, tzw. marketingu tradycyjnego. Np. Payne (1996, s. 53) − jako wyróżnik marketingu 
tradycyjnego − wymienia  to, że obsługa klientów jest „niezbyt ważna“. W rzeczywistości 
nie proponowano wcześniej takiej postawy wobec klientów.
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Idea marketingu relacyjnego, definiowanego przez L. Berrye’go (1983) jako tworzenie, 
wzbogacanie i umacnianie relacji z konsumentem, nie była sprzeczna z filozofią marketin-
gową. Owszem, idea ta była i często jest sprzeczna z różnymi  praktykami stosowanymi 
przez  firmy. Z filozofią marketingową powinno się  raczej konfrontować tzw. filozofię 
promocyjną czy sprzedażową (Keith 1960; Stanton 1995). 

Bezpośrednie relacje podmiotów rynku były historycznie czymś naturalnym w epoce 
przedindustrialnej (Shet, Parvatiyar 1995). Rozwój skali produkcji i sprzedaży spowodo-
wał zerwanie tych naturalnych więzi rynkowych. Bezpośrednie więzi były jednak popularne 
w różnych sektorach, od usług do sektora B2B. Na przykład, producent Whirpool współpra-
cuje z siecią Sears od ponad 70 lat, podobnie McDonalds współpracuje z firmą Coca Cola, 
Philips z Matsushita, a Mitsubishi Electric z firmą Westinghouse (Shet, Parvatyiar 1995). 
Nowe realia dla więzi rynkowych wyznaczają dziś nowe technologie informacyjne, tech-
nologie produkcji i dorobek logistyki  pozwalający w pewnym stopniu na indywidualizację 
kontaktów podmiotów rynku. Znaczenie ma także zmiana typu intelektualnego: docenianie 
współpracy jako alternatywy dla konkurencji między firmami.

Teoria zarządzania relacjami 

Zarządzanie relacjami jako nurt w ramach teorii zarządzania pojawiło się później niż 
marketing relacji, ale też objęło znacznie szerszy zakres relacji firmy. Obok klientów 
w tradycyjnym, „handlowym” znaczeniu, objęło wielu innych interesariuszy: inwestorów, 
pracowników firmy dostawców i kooperantów (Cyfert, Krzakiewicz 2009, s. 129-148).  
Doceniono nie tylko procesy relacji, ale także potraktowano relacje jako zasadniczy zasób 
czy kapitał firmy. „Kapitał relacyjny odzwierciedla niematerialne zasoby organizacji oparte 
na interakcjach z grupami otoczenia, tj. klientami, dostawcami, konkurentami oraz szeroko 
pojętymi partnerami” (Michalczuk 2009, s. 171). Zarządzanie relacjami jest domeną stra-
tegii utrzymania ciągłego zaangażowania między organizacją a jej interesariuszami. Gdy 
liczba interesariuszy i złożoność relacji firmy z otoczeniem utrudniały pełne objęcie ich pro-
cesami zarządzania, to rozwinięto bardziej szczegółowe  dziedziny tego zarządzania: przede 
wszystkim zarządzanie relacjami z klientami (customer relationship management  − CRM) 
oraz zarządzanie relacjami z biznesem (biznes relationship management), a także − skon-
centrowane na procesach komunikacyjnych − public relation management. 

CRM pojawił się jako koncepcja o dość jednoznaczym i zredukowanym zakresie. Jak 
to formułują Kotler i in. (2009, s. 397), CRM  to proces starannego zarządzania informacją 
o indywidualnych konsumentach i wszystkich punktach kontaktu z klientami  dla maksyma-
lizacji  lojalności konsumentów. Niekiedy zdarza się postulat ujęcia CRM w sposób bardziej 
szeroki, obejmujący rozmaitych interesariuszy, nie tylko klientów (Wereda 2009, s. 75), jed-
nak jest ujęcie CRM w sposób realistyczny, koncentrujący się ostatecznie na klientach i na 
możliwościach użycia konkretnych narzędzi zarządzania. Frąckiewicz i Rudawska (2005,  
s. 29-33) i trafnie określają w tym kontekście  rolę CRM  jako:
 - zatrzymanie klientów i budowanie ich lojalności;
 - zmniejszenie stopnia utraty najbardziej dochodowych klientów;
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 - identyfikacja zyskownych klientów i określenie strategii prowadzącej do tego, aby więk-
sza część klientów stała się źródłem zysków dla firmy;

 - integracja wszystkich informacji o kliencie z działów marketingu, sprzedaży i innych 
oraz efektywnego zarządzania całym cyklem życia klientów;

 - wzrost wydajności u pracowników, którzy dzięki systemowi sprawniej wykonują  ruty-
nowe czynności; 

 - zwiększenie poziomu satysfakcji obecnych klientów firmy, wynikającego z szybszego 
i bardziej kompleksowego załatwiania spraw;

 - dokonywanie pomiaru kosztów z zakresie marketingu, sprzedaży i usług przed i posprze-
dażowych, jak również rentowności każdego klienta;

 - wzrostu sprzedaży.
Bardziej szczegółową koncepcją jest ABM (account based marketing). Koncepcja 

ta została wprowadzona w roku 2004 przez Information Technology Services Marketing 
Association (PITSMA). Zakłada strategię w obsłudze klientów instytucjonalnych (B2B), 
polegającą na identyfikacji i koncentrowaniu obsługi na wybranych kluczowych klientach. 
Trzeba zauważyć, że koncepcja w gruncie rzeczy wyrastała z różnych nurtów teorii, w tym 
teorii strategii symbiotycznych (Varadarajan1986; Adler 1966).

Rozwój zarządzania relacjami jest uzasadniony nie tylko  rolą relacji firmy z interesa-
riuszami, ale wspomnianymi wcześniej nowymi możliwościami narzędziowymi, pozwala-
jącymi na indywidualizację kontaktów firmy z klientami. Trzeba jednak zauważyć, że nie 
ma  powodu, aby pełną indywidualizację kontaktów z klientami oraz pełną indywidualizację 
ofert traktować jako realną i powszechną  .

Nawet w ramach wspomnianego zinstrumentalizowanego współczesnego podejścia 
ABM, docenia się różne przydatne poziomy  indywidualizacji tego zarządzania. Information 
Technology Services Marketing Association wyróżnia:
 - Model one-to-one, w którym jeden przedsiębiorca obsługuje w sposób zindywidualizo-

wany pojedynczego odbiorcę  i na podstawie badań określa odrębne treści decyzji doty-
czących współpracy z każdym odrębnym odbiorcą;

 - Model ABM Lite, w którym przedsiębiorca obsługuje małą grupę odbiorców o podob-
nych cechach. Działania przedsiębiorcy są dostosowane ale tylko w pewnym stopniu;

 - Programmatic ABM, w którym przedsiębiorca obsługuje w sposób zautomatyzowany 
setki czy tysiące odbiorców.
Bardziej obiektywny charakter niż konstrukcje zwane marketingiem relacyjnym czy 

transakcyjnym miały czynniki, które skłaniają do pogłębiania różnego typu relacji między 
uczestnikami rynku (Bagozzi i in. 1998, s. 424). Obiektywny i podstawowy charakter mają 
także związane z marketingiem relacyjnym szczegółowe alternatywy: klienci lojalni versus 
klienci nowi oraz klienci lojalni versus klienci transakcyjni.

Klienci lojalni versus klienci nowi 

Jak zauważa M. Smith (2007, s. 218) „prawdopodobnie najważniejszym sposobem kla-
syfikowania rynków jest podział na dotychczasowych (tj. lojalnych) i nowych konsumentów. 
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W założeniu marketingu relacyjnego:
 - koszt zdobycia nowego konsumenta jest 10 razy wyższy niż utrzymanie dotychczasowe-

go konsumenta;
 - lojalni konsumenci wydają więcej pieniędzy niż nowi konsumenci;
 - dotychczasowi, i zadowoleni konsumenci przekazują opinie innym ludziom;
 - dotychczasowi konsumenci są bardziej zyskowni ponieważ są skłonni płacić swoistą 

premię za usługi, które znają. Kluczowa jest tu przydatność klienta dotychczasowego. 
W. Wereda podaje za Reichheldem (2009, s. 153), że: 

 - pozyskiwanie nowych klientów może kosztować pięć razy więcej niż utrzymanie i zado-
walanie dotychczasowych;

 - przeciętna firma traci rocznie 10% klientów;
 - zredukowanie o 5% współczynnika odejść klientów może zwiększyć zyski od 25% do 

85%;
 - współczynnik zysku ze stałego klienta wykazuje tendencję wzrostową.

Z kolei B. Deszczyński (2011, s. 116) zestawia zakładane korzyści z CRM następująco:
 - satysfakcja prowadzi do lojalności;
 - lojalność prowadzi do rentowności;
 - utrzymanie lojalności stałego klienta jest 5-7 razy tańsze niż zdobycie nowego;
 - najskuteczniejszą reklamą jest reklama szeptana;
 - niezadowolony konsument opowiada o swoich wrażeniach 8-10 osobom. 

Satysfakcja klientów i lojalność klientów

Skoro kategoria klientów lojalnych staje się kluczowa w zarządzaniu relacjami, to uwaga 
badaczy skierowana jest na mechanizm powstawania lojalności. Typowy model powstawa-
nia lojalności przedstawiono na schemacie 2.

Kluczową rolę w kształtowaniu lojalności przypisuje się dotychczasowemu poziomowi 
satysfakcji, który wynika z postrzeganej przez konsumentów wartości. Business Dictionary 
wręcz określa, że satysfakcja konsumentów jest poziomem zadowolenia dostarczone-
go przez produkty firmy jako wyznacznik liczby konsumentów powtarzających zakupy. 
Postrzegana wartość jest determinowana przez postrzeganą jakość i oczekiwania konsu-
mentów. Ph. Kotler i in. (2009) uznają, że satysfakcja konsumenta jest dokonaną przez daną 
osobę oceną towaru lub usługi w relacji do jej oczekiwań. Zgodnie z logiką tego modelu, 
firmy, które chcą osiągnąć lojalność konsumentów powinny inwestować w kształtowanie 
wysokiego poziomu satysfakcji.

Jeśli powyższy model zawiera dość oczywiste relacje, to może budzić także pewne wąt-
pliwości. 

Na przykład kwestionować można to, czy w danym momencie zakupu istnieją specy-
ficzne oczekiwania konsumentów. Stąd też są propozycje (Jahnson i in. 2001), aby zastąpić 
oczekiwania, jako element modelu, przez uczucia doświadczone przez konsumenta. Bagozzi 
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i in. podważają emocje konsumentów jako główny czynnik w postępowaniu nabywców. 
Den i Sung (2013) proponują modyfikację podstawowego modelu kształtowania lojalności 
(w odniesieniu w sfery usług).

Popularne modele zakładają, że zakupy będą miały charakter powtórnych (jako przejaw 
lojalności), jeśli tylko firma zadba o poziom satysfakcji klientów. Jest to, jak się wydaje, 
w części  błędne założenie. Otóż zakupy, zwłaszcza w długim okresie wynikają z wielu 
czynników  niezależnych lub częściowo tylko zależnych od firmy, np. ze zmian techno-
logicznych, kulturowych itp. Stąd relacje firmy z jej odbiorcami mogą stanowić ważną, 

Schemat 2
Model kształtowania lojalności w ramach ASCI

Źródło:http://www.theacsi.org/about-acsi/the-science-of-customer-satisfaction [dostęp: 15.11.2016].

Schemat 3
Zmodyfikowany model kształtowania się lojalności

Źródło: Deng, Yeh, Sung (2013, s. 133-140). 
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ale tylko jedną z przesłanek tworzenia strategii firmy. Parafrazując powiedzenie Henry’ego 
Forda, gdyby na przełomie XIX i XX wieku opierał się na tym, czego chcą klienci,  to by 
sprzedawał im konie i wozy. 

Zakupy  mogą być kształtowane przez  czynniki działające poza relacjami z dotych-
czasowym sprzedawcą (na rynku konsumpcyjnym to np. oddziaływanie mody). Natomiast 
skuteczność kształtowania relacji zależy m.in. od sektorów i grup towarowych, cech kultu-
rowych klientów. Międzynarodowe badania nad zakresem lojalności pokazały, że na rynku 
past do zębów klienci w USA są nieporównywalnie bardziej lojalni niż klienci w Europie. 
Na terenie Europy klienci na rynku napojów chłodzących są bardziej lojalni niż na rynku 
kawy (Berkovitz i in. 1994, s. 152).

O ograniczonej roli satysfakcji klientów w długookresowych zmianach sprzedaży świad-
czy porównanie wyników badań satysfakcji konsumentów z wynikami sprzedaży w branży 
samochodów osobowych w USA. Do porównań wykorzystano dane o indeksach satysfakcji 
konsumentów i dane o sprzedaży samochodów w okresie 1995-2015. Uwzględniono pro-
ducentów samochodów zagranicznych, w odniesieniu do których dostępne były stosowne 
informacje.

Tabela 1
Indeks satysfakcji konsumentów z wybranych marek samochodów w USA  
w latach 1995-2015

Wyszczególnienie Mercedes BMW VW Toyota Mazda Honda Hyundai

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

86
87
87
86
86
87
86
83
83
80
80
82
83
82
86
86
86
85
88
86
83

81
81
80
86
86
84
86
86
85
84
86
85
86
87
87
86
83
86
82
80
82

76
76
79
78
78
83
81
82
76
80
78
78
80
81
86
81
84
85
84
84
80

84
84
84
85
85
82
83
83
85
84
87
87
84
86
86
84
87
85
86
83
82

77
75
74
77
77
78
78
81
82
78
80
79
78
80
81
80
79
82
82
80
80

86
83
82
81
81
82
83
82

82\
85
86
86
84
86
88
84
85
83
86
83
80

68
69
68
72
72
76
81
78
81
81
84
84
83
83
85
82
83
85
82
81
81

Źródło: The science of customer satisfaction (2015).
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Tabela 2
Sprzedaż wybranych  marek samochodów w USA w latach 1995-2015 (w tys.) 

Wyszczególnienie Mercedes BMW VW Toyota Mazda Honda Hyundai

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

76,75
90,84

122,41
170,91
190,38
206,19
206,72
215,63
218,55
221,37
224,27
247,93
253,28
225,01
190,54
224,94
261,77
294,99
334,32
356,13
372,98

93,31
105,76
122,47
131,56
154,97
189,42
213,13
256,62
240,86
260,08
266,20
274,43
293,80
249,11
196,50
220,11
247,91
281,46
309.28
339,74
346,02

133,02
163,29
137,89
219,70
315,56
355,48
356,41
338,13
302,69
256,11
224,20
235,14
230,57
223,13
213,45
256,83
324,40
438,13
407,70
366,97
349,44

-
1 078,19
1 132,53
1 204,77
1 289,55
1 413,17
1 517,27
1 522,02
1 595,66
1 672,86
1 800.92
2 047,06
2 161,47
1 843,67
1 496,21
1 488,59
1 396,84
1 764,80
1 893,87
2 004,37
2 098,55

284,19
238,29
221,84
240,55
243,71
255,53
269,60
258,21
258,87
263,88
258,34
268,79
296,11
263,95
207,77
229,57
250,43
277,05
283,95
305,80
319,18

697,67
735,92
832,24
899,21
958,89

1016,18
1037,17
1082,28
1178,93
1195,48
1252,86
1308,14
1371,44
1284,26
1045,06
1096,87
1023,99
1266,57
1359,88
1373,03
1409,39

107,33
108,47
113,19
90,22

164,19
244,39
346,24
375,12
400,22
418,62
455,01
455,52
467,01
401,74
435,06
538,23
645,69
703,01
720,78
725,72
761,71

Źródło: http://left-lane.com/us-car-sales-data/ [dostęp: 15.11.2016].

Porównanie danych w tabelach 1 i 2 świadczy, że o zmianach sprzedaży decydują inne 
czynniki niż satysfakcja konsumentów. Poprawie i pogorszeniu wartości wskaźników nie  
towarzyszą jednoznaczne zmiany w sprzedaży. Na przykład, w okresie wyraźnego stop-
niowego pogarszania się poziomu satysfakcji-jak w przypadku Mercedesa w latach 2000-
2004 zwiększyła się sprzedaż. Nie oznacza to, że można ignorować konsumentów. Istotne 
jest też w podanym przykładzie, że porównanie indeksów satysfakcji i wielkości sprzedaży 
dotyczyło samochodów, a więc towarów nabywanych stosunkowo rzadko. Wobec tego, że 
między jednym zakupem, a następnym przez tego samego konsumenta upływa kilka, a nie-
kiedy kilkanaście lat, można oczekiwać, że w takim okresie lojalność konsumentów musi 
być narażona na więcej czynników zewnętrznych w stosunku do firmy, niż w przypadku 
towarów codziennego zakupu.

Wreszcie trzeba zauważyć, że jeśli relacje  firmy z klientami w dużym stopniu decydują 
o kolejnych zakupach, to nie ma podstaw do przyjęcia założenia o pełnej elastyczności firmy 
w kształtowaniu wartości dla konsumentów.
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Wartość lojalności konsumentów

Mimo wątpliwości co do możliwości długofalowego utrzymania lojalnych klientów, 
można także kwestionować opłacalność koncentrowania się firmy na lojalnych konsumen-
tach i inwestowania w relacje z nimi. Inaczej mówiąc, można kwestionować wartość lo-
jalnych konsumentów, a zatem wiarygodność założeń przesłanek, na których zarządzanie 
relacjami z konsumentami się opiera. 

Jak wspomniano na wstępie, popularne jest konfrontowanie klientów lojalnych z klienta-
mi transakcyjnymi. Dość gruntowne badania prowadzone przez Reinartza i Kumara w przed-
siębiorstwach amerykańskich, niemieckich i francuskich, obejmujące dane o przychodach, 
zyskowności i postępowaniu 16 000 nabywców w ciągu 4 lat, pozwoliły zakwestionować 
założenia teorii zarządzania relacjami z klientami (Kumar, Reinartz 2002).

Przede wszystkim udało się wykazać słabość założenia, że utrzymanie dotychczasowych 
klientów jest tańsze. Analiza danych nie pozwoliła na poparcie tego założenia. Co więcej, 
okazało się, że na przykład w branżach high-tech lojalni i w założeniu  bardziej doświad-
czeni odbiorcy, kosztują więcej niż krótkookresowi (transakcyjni odbiorcy). Wyraźnie po-
kazano, że relacje między kosztami obsługi lojalnych  i transacyjnych klientów różnią się 
zależnie od sektorów. 

Udało się wykazać słabość założenia, że nawet jeśli koszty obsługi lojalnych konsumen-
tów nie będą niższe w przypadku klientów transakcyjnych, to lojalni klienci przynajmniej 
zapłacą więcej za porównywalne produkty. Okazało się, że długookresowi klienci na rynku 
usług płacą o 5-7% mniej niż klienci transakcyjni. Jest też powszechne, że lojalni klienci 
oczekują określonych korzyści za lojalność. Jak uważa Smith (2009), wielu długookreso-
wych  klientów wykazuje tendencję do wymagań  niewspółmiernych do ich przydatności 
dla firm.

Jeszcze  jedno zweryfikowane założenie dotyczyło komunikacyjnej roli klientów lojal-
nych. Jeśli generalnie przyjmuje się założenie, iż lojalni klienci uczestniczą w oddziały-
waniu na rynek przez reklamę szeptaną, to wyniki badań słabo potwierdziły rolę klientów 
lojalnych.

Więcej wątpliwości wobec założeń teorii zarządzania relacjami z klientami mogą nasu-
wać wyniki badań Sharmy (2007) nad zyskownością, satysfakcją i prawdopodobieństwem 
rezygnacji z marki przez trzy grupy konsumentów: transakcyjnych, lojalnych i najbardziej 
lojalnych. Wykazały one, że właśnie transakcyjni klienci są najbardziej zyskowni. Ci naj-
bardziej lojalni okazali się najmniej zyskowni.  Wątpliwości budzi przyjmowanie pewnych 
stałych klasyfikacji klientów, np. klasyfikacja klientów na najgorszych „ołowianych” i naj-
lepszych „platynowych” (Wareda 2009)  i wiązanie tych klasyfikacji  z rekomendacjami 
dotyczącymi polityki inwestowania w klientów. Postępowanie takie ignoruje dynamikę po 
stronie popytowej rynku i jeśli może być przydatne w bieżącym zarządzaniu, to mniej nadaje 
się jako przesłanka budowy strategii.
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W świetle wątpliwości wobec wartości klientów wyróżnionych ze względu na zakres zy-
skowności, trafna jest propozycja Ph. Kotlera dotycząca kształtowania swoistego portfolio 
odbiorców, zamiast szukania  odbiorców najlepszych  (Kotler 2009). 

Badanie satysfakcji konsumentów jako narzędzie kształtowania 
lojalności

Niezależnie od tego, w jakim stopniu lojalni odbiorcy mogą być przydatni dla firmy,  
istotne ograniczenia w zarządzaniu relacjami mogą powodować metody  pomiaru satysfak-
cji.

Pomiar satysfakcji konsumentów dokonuje się dziś powszechnie zarówno w skali przed-
siębiorstw, sektorów, jak i w skali narodowej. Przedmiotem jest satysfakcja z produktów, 
marek, firm, a nawet z całej gospodarki narodowej. Pomiar satysfakcji realizowany jest 
zwykle przy użyciu standaryzowanych metod komunikacji (wywiadów). Zagrożeniem 
dla tych pomiarów  jest nie dość obiektywne podejście do instrumentu pomiaru wywiadu. 
Przykładem może być pomiar stosowany od 1994 roku w USA w ramach ASCI. Prowadzony 
jest na wielką skalę − co roku około 80 000 konsumentów podaje swoje opinie o towarach 
i usługach. Opinie wyrażone są w ramach odpowiedzi na trzy zasadnicze pytania dotyczące: 
ogólnego zadowolenia z produktu, zakresu, w jakim produkt spełnia oczekiwania konsu-
mentów oraz porównania produktu z ofertą idealną. Odpowiedzi wyrażane są w skali od 0 
do 10. Można tu mieć zastrzeżenia co do trafności skali pomiaru postaw. Na przykład moż-
na przypuszczać, że koncepcja „produktu idealnego” jest zbyt abstrakcyjna jako element 
pomiaru. Jeszcze bardziej wątpliwe jest, czym się mają ludzie  kierować  określając swoje 
oceny np. na 8 czy 9 punktów.

Bieżące versus strategiczne zarządzanie relacjami 

Zarządzanie relacjami jest rzeczywiście pożyteczne. Nie powinno jednak zastąpić trady-
cyjnych  przesłanek dokonywania wyborów  strategicznych.

Po pierwsze, opieranie strategii na relacjach oznaczałoby zaakceptowanie ciągłości pro-
cesów gospodarczych, wbrew oczywistej turbulencji na rynku.

Po drugie, wybory strategiczne powinny uwzględniać różne aspekty otoczenia m.in. 
technologiczne czy konkurencyjne.

Po trzecie, element antycypacyjny w procesie planowania strategicznego wymagałby, 
żeby w ramach relacji głównie weryfikować czy testować podejmowane wybory strategicz-
ne powstałe  poza obszarem relacji z odbiorcami.

Po czwarte, strategiczna rola zarządzania relacjami w części jest uwarunkowana specy-
fiką sektorów: częstotliwością zakupów, intensywnością innowacji, możliwościami progno-
zowania zmian.
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Po piąte,  strategiczna rola relacji wynikać może z czynników wewnętrznych: struktury 
zasobów firmy czy też ogólnego podejścia firmy do strategii.

Podsumowanie 

Rozwinięte współcześnie koncepcje zarządzania relacjami są generalnie biorąc poży-
teczne. Jest też wielki potencjał rozwoju tych koncepcji w przyszłości. Przede wszystkim 
chodzi o zarządzanie relacjami z różnymi grupami interesariuszy, innymi niż konsumenci. 
W odniesieniu do zarządzania relacjami z konsumentami  trzeba liczyć się z ograniczenia-
mi tych koncepcji. Dotyczy to zarówno  generalnych przesłanek, na których się opierają, 
jak i dostępnych w praktyce narzędzi zarządzania. Największe wątpliwości budzi zakres 
przydatności zarządzania relacjami jako obszaru generowania strategii firmy. Zakres ten 
różni się zapewne w zależności od sektorów (inny na masowych  rynkach konsumpcyjnych, 
a inny na rynku B2B). Niezależnie od sektorów, bieżące  relacje z klientami, choć są istotne, 
nie dają wystarczających podstaw do generowania strategii firmy. Tworzenie strategii wy-
maga znacznie szerszego podejścia.
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Transactional and Loyal Customers in Strategic Relationship 
Management

Summary 

The paper is an attempt of critical analysis of some premises upon which strate-
gic relationship management is based. At the beginning, the link between relation-
ship marketing, relationship management, CRM, and ABM is explained. An au-
thor considers transactional and loyal clients as basic categories for those concepts. 
Some stereotypes concerned with both categories are shown. Next part of the article 
covers popular models of creating customer loyalty through customer satisfaction. 
The final part contains some comments on the stereotypes concerning profitability 
of loyal customers.
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Трансакционные и лояльные клиенты в стратегическом 
управлении отношениями

Резюме

Статья – попытка критического анализа некоторых предпосылок, на ко-
торых основано стратегическое управление отношениями. В начале статьи 
представили связь между реляционным маркетингом, управлением отноше-
ниями, CRM и ABM. В качестве основных категорий, общих для этих концеп-
ций управления, автор принимает категории трансакционных и лояльных кли-
ентов. Обсуждены стереотипы, связанные с этими категориями. В очередной 
части указаны типичные модели формирования лояльности клиентов путем 
их удовлетворения. В конечной части представлен комментарий, касающийся 
стереотипа в области рентабельности лояльных клиентов.

Ключевые слова: управление отношениями, трансакционные клиенты, ло-
яльные клиенты, CRM, ABM.

Коды JEL: M10, M3

Artykuł nadesłany do redakcji w styczniu 2017 roku

© All rights reserved

Afiliacja:
prof. zw. dr hab. Marek Prymon
Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocław
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów
Katedra  Strategii i Metod Zarządzania
ul. Komandorska 118
53-145 Wrocław
e-mail: marek.prymon@vp.pl

handel_wew_3-1-2017.indd   373 2017-07-27   16:24:08


