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W poszukiwaniu paradygmatu marketingu analitycznego

Streszczenie

Koncepcja paradygmatu wprowadza silny element poznawczy do myślenia 
o strategicznych decyzjach firmy. Stąd też celem rozważań jest przedstawienie 
i analiza klasyfikacji klasycznych i współczesnych paradygmatów na podstawie 
przeglądu oraz analizy literatury polskiej i zagranicznej. Kolejnym istotnym ce-
lem poznawczym jest identyfikacja marketingu analitycznego jako współczesnego 
multiparadygmatu. Koncepcja ta pozwala na ujęcie holistyczne zarządzania marke-
tingowego firmą. Ponadto w artykule zwrócono szczególną uwagę na konieczność 
rozszerzenia edukacji potencjalnego i obecnego menadżera o nowy multiparadyg-
mat marketingu analitycznego.

Artykuł o charakterze koncepcyjnym zawiera również przegląd literatury.

Słowa kluczowe: paradygmaty marketingu – typologia, nowe P marketingu, anali-
tyka i wskaźniki marketingowe, multiparadygmat.

Kody JEL: M31, M21 

Pojęcia i klasyfikacje paradygmatu

Thomas Kuhn, który opracował koncepcję zmiany paradygmatu w swojej klasycznej 
pracy pt. Struktura rewolucji naukowych (1970), miał wielki szacunek dla historii. W jego 
interpretacji nowe paradygmaty nie tylko zastępują, ale także uznają wcześniejsze. W tej 
pracy jak przedstawia G. Satell (2010), opisane są 3 etapy:
 - Pierwsza faza pre-paradigm: kiedy coś nowego przychodzi, nikt nie jest pewien, co 

o tym sądzić. Istnieje wiele pomysłów i poglądów, ale nie ma porozumienia. Można ar-
gumentować, że wiele aspektów technologii cyfrowej, media cyfrowe, zwłaszcza, są na 
etapie wstępnego paradygmatu (pre-paradigm).

 - Druga normalna faza: w pewnym momencie, nowe ramy ewoluują, problemy zaczną się 
rozwiązywać i zaczynają się wdrażania. Konsensus buduje się na podstawie „właściwe-
go sposobu robienia rzeczy”. To nie jest idealne, oczywiście, istnieją pewne anomalie, 
które jednak nie wpływają na właściwie wprowadzaną całość rozwiązań . 

 - Trzecia faza: to rewolucyjna nauka: anomalie należy dodać lub zmienić kontekst w spo-
sób, który sprawia, że wcześniejszy paradygmat był niewystarczający. Nowa generacja 
pomysłów przychodzi wraz z nowatorskimi rozwiązaniami, które wpływają na znaczne 
postępy w rozwiązywaniu ważnych problemów dnia. 
Autor stwierdza również, iż tak jak mosty, które powstały setki lat temu, wciąż stoją 

w wieku cząstek akceleratorów, tak stare paradygmaty marketingowe będą żyć w erze cy-
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frowej. Musimy jeszcze skuteczniej docierać do klientów, tworzyć kampanie reklamowe, 
budować świadomość (Satell 2012). Jednak teraz możemy zrobić więcej i skutecznie kon-
kurować, musimy więc przyjąć multiparadygmat marketingu. 

Według K. Obłója (2003) koncepcja paradygmatów, opiera się właśnie na pracach history-
ka nauki Kuhna. Analizował on rewolucyjne zmiany na polu naukowym, nazywając je zmia-
nami paradygmatu (np. zmiana z „paradygmatu Ptolemeusza” na „paradygmat Kopernika”). 
Kuhn stwierdził, że każda dziedzina nauki dysponuje własnym paradygmatem, czyli swo-
istym sposobem definiowania podejścia do świata i bazą działań w tym świecie. Podkreślał, 
że różnice między różnymi paradygmatami są tak głębokie, iż często uniemożliwiają dialog 
między różnymi dziedzinami nauki. Każda branża, firma, ekipa kierownicza ma pewien pa-
radygmat myślenia rozumiany jako zbiór powszechnie podzielanych przekonań, wierzeń lub 
konwencji (Obłój 2003). Obecnie o zmianie paradygmatu marketingu pisze także Paul Farell 
(właściel Fryderyk Digital Media) i wskazuje na nowy i bardziej skuteczny paradygmat mar-
ketingu czyli model Pull ME − znany jako Inbound Marketing (Farell 2012). 

Istotne jednak jest, aby zapoznać się z samym pojęciem paradygmatu. „Paradygmat” to 
zespół pojęć i teorii, które są powszechnie akceptowane przez środowisko naukowe specja-
listów z danej dziedziny. W naukach społecznych istnieje wiele typologii paradygmatów. 
Jedną z najpopularniejszych jest typologia zaproponowana przez G. Morgana i G. Burrella, 
zgodnie z którą kryterium podziału stanowi kombinacja dwóch wymiarów rzeczywisto-
ści: zmiana – ciągłość i subiektywizm – obiektywizm. W marketingu dominuje podejście 
badawcze oparte na metodach ilościowych, a więc dominujący jest paradygmat funkcjo-
nalistyczny. Ten punkt widzenia potwierdzają i rozszerzają Ł. Sułkowski i P. Tomczyk.  
Ł. Sułkowski zauważa, że jedynie w przypadku paradygmatu funkcjonalistycznego, możli-
we jest skuteczne wykorzystanie analiz ilościowych. 

Inną klasyfikacją jest aktualna, oryginalna i pogłębiona przedstawiana przez A. Sagana 
(2013a; 2013b). Autor w artykule i w książce przedstawił specyfikę modeli pomiarowych ze 
zmiennymi ukrytymi w ramach trzech podstawowych paradygmatów marketingu − poznaw-
czego związanego z transakcyjnym nurtem (paradygmatem) marketingu, behawioralnego, 
odnoszącego się do predykcyjnego nurtu CRM, oraz relacyjnego paradygmatu sieciowego. 
Te paradygmaty rozwijają się najbardziej w ostatnich dwóch dekadach. Właściwie pojawiają 
się tu elementy funkcjonalne, instrumentalne, instytucjonalne.

A. Sagan interesująco omawia podstawowe stanowiska metodologiczne w marketingu. 
Pierwsza z tradycji badawczych odnosi się do realistycznych stanowisk poznawczych w me-
todologii badań. Kładzie się w niej nacisk na przyczynowe wyjaśnianie zależności między 
zmiennymi. Jest ona charakterystyczna dla szkoły instytucjonalnej, makromarketingowej 
i systemowej w marketingu. W dziedzinie analiz zachowań konsumentów dominuje ona 
w modelach budowanych na podstawie teorii przetwarzania informacji. 

Druga tradycja badawcza podkreśla instrumentalny charakter badań i predykcyjny 
aspekt budowanych modeli. Należy do niej szkoła menadżerska i funkcjonalna w marke-
tingu, szkoła CRM i customers metrics oraz behawioralne modele zachowań konsumenta.
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Trzecia z wyróżnionych tradycji jest najsilniej odnoszona do interpretacji zjawisk mar-
ketingowych w kontekście instytucjonalnym, mających charakter sytuacyjny, interaktywny 
i relacyjny. Do tego nurtu należy szkoła neoinstytucjonalna, skandynawska szkoła marketingu 
usług, szkoła interakcyjno-sieciowa IMP, synteza SDL dokonana przez S.L. Vargo i R.F. Lusha 
oraz posmodernistyczne teorie kultury konsumenckiej w analizie zachowań. 

Według A. Sagana, podejście wieloparadygmatyczne (holistyczne) zakłada możliwość 
łączenia wspólnych założeń w paradygmatach (bridging), poszukiwania obszarów przejść 
między nimi (transistionzones) lub przy konstruowaniu paradygmatu wyższego poziomu 
(metaparadigm) przez poszukiwanie różnic i podobieństw między opozycyjnymi paradyg-
matami, identyfikację paradoksów naukowych i nowych pól badawczych, a także metatrian-
gulację perspektyw badawczych (porównanie różnych podejść i metod badawczych w prze-
kroju różnych teorii paradygmatów) (Sagan 2013). Obecny stan dyscypliny marketingu jest 
najtrafniej charakteryzowany jako podejście wieloparadygmatyczne (holistyczne), kładące 
nacisk na identyfikacje różnic i podobieństw między tradycjami badawczymi i poszukiwa-
niem metod łączenia wiedzy z tych obszarów (Vargo i Lusch 2008).

Synteza SDL wg S.L. Vargo i R.F. Luscha rozróżnia dwa typy zasobów: operand (zasoby, 
na których wykonywane są czynności i działania) i operant (zasoby, przy pomocy których 
przeprowadza się działania i czynności) (Dziewanowska 2013). Rozróżnienie to jest istot-
ne, gdyż zgodnie z tym podejściem, marketing obejmuje społeczne i gospodarcze procesy 
koncentrujące się głównie na zasobach typu operant, przy pomocy których firma stara się 
zaoferować lepszą propozycję wartości niż jego konkurenci. Kluczową kwestią jest fakt, że 
wartość powstaje w wyniku procesu współtworzenia, w którym priorytetową rolę odgrywa 
konsument. Ponadto zakłada się występowanie symetrycznego dostępu do informacji, kul-
tywowanie dialogu, budowanie sieci tworzącej wartość, uczenie się przez wymianę oraz 
przyjęcie perspektywy relacyjnej. Główne przesłanki nowego paradygmatu zostały sformu-
łowane w postaci dziesięciu następujących twierdzeń (Fundamental Premises – FP)»:
 - FP1: Usługa (wyspecjalizowane umiejętności i wiedza) jest podstawą wymiany;
 - FP2: Pośrednia wymiana (odbywająca się za pośrednictwem dóbr, pieniędzy itp.) masku-

je podstawę wymiany, którą jest usługa;
 - FP3: Dobra służą jako mechanizm dostarczania usług;
 - FP4 Zasoby typu operant są podstawowym źródłem przewagi konkurencyjnej;
 - FP5: Wszystkie gospodarki bazują na usługach;
 - FP6: Konsument jest zawsze współtwórcą wartości;
 - FP7: Przedsiębiorstwo nie jest w stanie dostarczyć wartości, a jedynie może sformuło-

wać propozycję wartości;
 - FP8: Podejście oparte na usługach jest jednocześnie zorientowane na klienta i relacyjne
 - FP9: Wszyscy aktorzy społeczni i ekonomiczni (uczestnicy wymiany) służą jako inte-

gratorzy zasobów;
 - FP10: Wartość jest zawsze określana przez beneficjenta w sposób jednoznaczny i do-

świadczalny. 
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Według autorki, usługowy paradygmat w marketingu oraz koncepcja współkreowania 
wartości spotykają się z coraz większym zainteresowaniem praktyków, którzy dzięki roz-
wiązaniom technologicznym mogą wprowadzać je w życie i tworzyć przewagę konkuren-
cyjną.

Marketingowa zmiana paradygmatu

Na podstawie taksonomii paradygmatów można przedstawić zmianę samej definicji 
marketingu, którą zawiera AMA oraz rozbudowany proces marketingu, czy też rozszerzone 
zarządzanie marketingowe firmą o takie elementy, jak CRM, e-CRM. W szerszym znacze-
niu marketing to proces społeczny i zarządczy, w trakcie którego jednostki i organizacje 
uzyskują to, czego potrzebują i pragną, za pomocą wytwarzania określonych wartości i wy-
miany tych wartości z innymi. W wąskim kontekście biznesowym marketing oznacza bu-
dowanie korzystnych (przynoszących zysk) relacji z klientem polegających na wymianie 
wartości. Dlatego marketing możemy zdefiniować jako proces, w którym firmy wytwarzają 
wartość dla klienta i budują silne relacje z klientami w celu uzyskania od nich w zamian 
określonych wartości1.

Podejście do klasycznych 4P w marketingu stało się paradygmatem, rozumianym jako 
pewien proces myślenia i postrzegania wymiany oraz marketingu. Jednak na początku lat 
80. powstał paradygmat wywodzący się z koncepcji marketingu relacji a obecnie propozy-
cja Vargo i Luscha dotycząca logiki usługowej w marketingu jest najbardziej aktualna. To 
właśnie Lusch wspierał również dyskusje wśród naukowców, które doprowadziły do zmiany 
w definicji marketingu.

Stąd właśnie z samej definicji wynikają zmiany paradygmatu marketingu. Nowe para-
dygmaty powstają, gdy stare ramy okazują się niewystarczające, aby rozwiązać nowoczesne 
problemy. Jednak nowe paradygmaty, aby odnieść sukces, muszą stosować się również do 
starych. Ponadto, zmieniają się elementy marketingu, stąd też angielskojęzyczne publikacje 
mówią o zmianie z czterech do liczby dziesięć. Wobec tego jesteśmy na etapie 2. lub 3. 
tworzenia paradygmatu marketingu analitycznego, który stosując pomiary i wskaźniki po-
maga zwiększyć skuteczność i efektywność marketingu. W literaturze koncepcja wymiaru 
analitycznego marketingu może współistnieć z innymi ujęciami, a liczba tych ujęć rozszerza 
obszar badawczy oraz potwierdza, iż można wykorzystywać wiele źródeł, aby stworzyć 
bardziej całościową koncepcję działań marketingowych. 

P. Bhagat w artykule pt. Beyond the 4P’S of marketing uzasadnia zmianę marketingu jako 
dyscypliny naukowej. Zmieniło się jego znaczenie, treści, stare koncepcje są wzmocnione, 
zmodyfikowane lub usunięte. Przedstawia on nowe ujęcie kategoryzacji procesu marke-
tingowego i układ struktury zarządzania marketingowego, który zawiera bieżące myślenia 

1  The American Marketing Association (Amerykańskie Towarzystwo Marketingu) podaje następującą definicję: „Marketing 
to funkcja organizacyjna oraz zespół procesów służących tworzeniu, komunikowaniu i dostarczaniu wartości klientom oraz 
zarządzaniu relacjami z klientem w taki sposób, by przynieść korzyści firmie i jej interesariuszom”, 
http://www.marketing-power.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=M [dostęp: listopad 2009].
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o marketingu. Poniżej zamieszczono propozycję dziesięciu P dotyczących kierunku zarzą-
dzania marketingowego:
A. Odkrywanie Wartości.
1. Pasja, filozofia, i cel.
2. Metoda analizy: marketingowe informacje, zarządzanie wiedzą i A1.
3. Ludzie: wartość dla interesariuszy, marketing relacji, CRM i doświadczenie klientów – 

marketing doświadczeń.
4. Pozycjonowanie: wartość psychologiczna i Share-of-mind Space.
B. Realizacja wartości.
5. Procesy: Konstelacja Zarządzania Wartością: integracja planowania produktu i rozwoju; 

zaopatrzenia i zamówień publicznych; wypełnianie i uzupełnianie.
6. Wycena: wartość ekonomiczna dla interesariuszy, dynamiczne ceny, negocjacje.
7. Perswazja: komunikowanie wartości dla interesariuszy, zintegrowany komunikacja 

marketingowa, budowa i ochrona marki oraz kapitału korporacyjnego, tworzenie evan-
gelists. 

C. Zarządzanie wartością
8. Wydajność i Zyski: Return on Marketing Investment (ROMI), pomiary wydajności mar-

ketingu.
9. Filantropia: CSR, zrównoważony rozwój gospodarczy, społeczny, kulturalny i środo-

wiska.
10. Przewidywania i wskazówki: etyka, globalizm i wrażliwości kulturowe, zastosowane 

technologie w planowaniu strategicznym.

Multiparadygmat a analityka marketingowa

W świetle tych rozważań, ujętych tak w polskiej, jak i zagranicznej literaturze, warto 
przedstawić ich przełożenie na nowy kontekst marketingu i analityki marketingowej przed-
stawiającej multiparadygmat marketingu analitycznego w postaci pomiarów wskaźników. 
Multiparadygmat marketingu analitycznego integruje działania tak finansowe, jak też marke-
tingu realnego i wirtualnego. Wskaźniki te zidentyfikowane zostały przez M. Jeffery’a w książ-
ce pt. Marketing analityczny (2015). Przypominając analitykę marketingową przedstawianą 
przez Davenporta (2007), a dochodząc do Jeffery’a można stwierdzić iż analityka marketin-
gowa, pomiary marketingowe, a także marketing oparty na danych stają się coraz bardziej 
konieczne w praktycznych działaniach firm. Przedsiębiorstwa odwołujące się do wskaźni-
ków marketingowych i tworzące kulturę marketingu opartego na danych uzyskają przewagą 
konkurencyjną, dzięki której szybciej osiągną lepsze wyniki finansowe niż ich konkurenci. 
W opracowaniu Jeffery’a skoncentrowano się na możliwie niewielkiej liczbie wskaźników 
mierzących jak największą wartość w obszarze marketingu. Oto piętnaście głównych wskaź-
ników, które omówiono w tej publikacji:
1. Świadomość marki.
2. Jazda próbna.
3. Wskaźnik migracji.

handel_wew_4-2016.indd   29 2016-08-18   13:59:50



W POSZUKIWANIU PARADYGMATU MARKETINGU ANALITYCZNEGO30

4. Zadowolenie klienta (CSAT).
5. Stopa przyjęcia.
6. Zysk.
7. Wartość bieżąca netto (NPV).
8. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR).
9. Zwrot nakładów inwestycyjnych.
10. Wartość klienta w całym cyklu życia (CLTV).
11. Koszt jednego kliknięcia (CPC).
12. Transakcyjny wskaźnik konwersji (TCR).
13. Zwrot z nakładów na reklam (ROA).
14. Współczynnik odrzuceń.
15. Marketing szeptany (WOM — pozycja w mediach społecznościowych).

Wskaźniki od 1-5 to niezbędne wskaźniki niefinansowe. Definiują one efektywność 
działań związanych z brandingiem, lojalnością klientów, marketingiem porównawczym oraz 
realizowanymi kampaniami marketingowymi. Wskaźniki 6-10 to podstawowe wskaźniki fi-
nansowe, które powinien znać każdy specjalista ds. marketingu. Pierwszą dziesiątkę zamyka 
CLTV, czyli niezbędny wskaźnik finansowy przydatny w podejmowaniu decyzji związa-
nych z wartością klienta. Ostatnie pięć wskaźników dotyczy, jak to określa autor, marketin-
gu nowej ery czyli marketingu internetowego. Wskaźniki te jednak pozwalają realizować 
zadania controlingu marketingowego oraz wspomagać realizację strategii tak realnych, jak 
i wirtualnych przedsiębiorstwa. Ponadto z takiego ujęcia analityki marketingowej wynika-
ją relacje, czy też inaczej nazywane „interfejsy”, między marketingiem a rachunkowością, 
internetowymi narzędziami. Pozwala to uznać z pewnością marketing analityczny za multi-
paradygmat obejmujący różne obszary badań, które mogą być wspomagane i przedstawiane 
w każdej firmie jako dashboard. Ten nowy zidentyfikowany multiparadygmat marketingu 
analitycznego pojawia się więc stosownie do nowej sytuacji, nowych podejść i koncepcji 
marketingowych. Zawiera on paradygmaty marketingu wartości, relacji i marketingu inter-
netowego. Łączy także różne funkcje w przedsiębiorstwie marketingową, rachunkowości 
i IT.

Zatem zadaniem do realizacji jest rozszerzenie edukacji potencjalnego menadżera 
o nowy multiparadygmat marketingu analitycznego. Obejmuje on bowiem interdyscyplinar-
ne zagadnienia niezbędne do analiz i podejmowania decyzji w realizacji strategii rozwoju 
przedsiębiorstwa. 
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Analytical Marketing as a Multi-paradigm

Summary

An aim of article is to present and analyse the classification of classic and con-
temporary  marketing paradigms based on a review and analysis of Polish and for-
eign literature. A further important cognitive purpose is to identify analytical mar-
keting as a modern multi-paradigm. This concept allows for the holistic approach 
to marketing management of enterprises. Besides, in his article, the author paid  
a particular attention to the necessity of expansion of the potential and present man-
ager’s education and by a new multi-paradigm of analytical marketing.

Article category: review, conceptual article

Key words: marketing paradigms – typology, new Ps marketing, marketing analyt-
ics and indices, multi-paradigms.

JEL codes: M31, M21

В поиске парадигмы аналитического маркетинга

Резюме

Концепция парадигмы вводит сильный познавательный элемент в мыш-
ление о стратегических решениях фирмы. И потому цель рассуждений – 
представить и провести анализ классификации классических и современных 
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парадигм на основе обзора и анализа польской и зарубежной литературы. 
Очередная существенная познавательная цель – выявить аналитический мар-
кетинг в качестве современной мультипарадигмы. Эта концепция позволяет 
холистический подход к маркетинговому управлению фирмой. Кроме того, 
в статье обратили особое внимание на необходимость расширить обучение 
потенциального и нынешнего менеджера новой парадигмой аналитического 
маркетинга. Статья концептуального характера содержит тоже обзор литера-
туры.

Ключевые слова: парадигмы маркетинга – типология, новые П маркетинга, 
аналитика и маркетинговые показатели, мультипарадигма.
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