
dr Magdalena Kowalska-Musiał 

mgr inż. Joanna Brandys 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości 

  

TRADYCJE BADAWCZE SZKÓŁ MARKETINGU RELACYJNEGO   

 

Wprowadzenie 

Już od wczesnych lat 50. w koncepcjach marketingowych zaczęły pojawiać się 

pierwsze idee partnerstwa i więzi rynkowych. W okresie 1950–1958 E.D. McGary, w 

określonych przez siebie sześciu działaniach z zakresu funkcji marketingowych, podkreślał 

wagę i znaczenie relacji1. Za prekursorów myśli marketingu relacyjnego można uważać L. 

Adlera – w 1966 roku zaobserwował on  „symbiotyczne” relacje pomiędzy firmami, które 

zwyczajowo nie były powiązane tradycyjnymi więzami wynikającymi z zależności 

pośrednictwa rynkowego2 – oraz J. Arndta – w 1979 roku zauważył on określoną tendencję 

firm działających na rynkach instytucjonalnych do nawiązywania i utrzymywania 

długookresowych relacji z kluczowymi klientami3. W latach 60. badacze z Uniwersytetu 

Uppsalskiego zajmowali się podejściem interakcyjnym w marketingu partnerskim 

(kontynuatorką tej myśli została B.B. Jackson4). Zasadniczy przełom w badaniach nad 

marketingiem relacji był udziałem naukowców z Nordyckiej Szkoły Marketingu Usług. Od 

początku wyłonienia się tego ośrodka, czyli od lat 70., zainteresowanie koncepcją narastało 

stopniowo i w Finlandii, i w Szwecji, zaś skala, efekty prowadzonych badań oraz osiągnięcia 

spowodowały, że szkołę tę uznano za wiodącą w kształtowaniu teorii marketingu 

relacyjnego5.Gwałtowny rozwój koncepcji marketingu relacyjnego nastąpił na przełomie lat 

80. i 90. Celem artykułu jest próba wskazania metodologicznych i teoretycznych podstaw 

                                                           
1 E.D. McGary, Some Functions of Marketing Reconsidered [w:] Theory of Marketing, red. R. Cox, W. 

Alderson, 1950, s. 269–280; idem, Some Viewpoints in Marketing, „Journal of Marketing” 1953, nr 17 (3), 

s. 36–43; idem, The Contractual Function in Marketing, „Journal of Business” 1951, nr 24 (April), s. 93–

105; idem, The Propaganda Function in Marketing, „Journal of Marketing” 1958, nr 22 (4), s. 125–135. 

2 L. Adler, Symbiotic Marketing, „Harvard Business Review” 1966, nr 45 (2), s. 59–71. 

3 J. Arndt, Toward a Concept of Domesticated Markets, „Journal of Marketing” 1979, nr 43 (4), s. 69–75. 

4 Profesor Harvard Business School, która w swoich pracach rozwinęła koncepcję marketingu relacyjnego na 

rynku przemysłowym. 

5 Ch. Grönroos, E. Gummesson, Service Marketing: A Nordic School Perspective, Stockholm University, 

Stockholm 1985, cyt. za J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, 

Warszawa 2001. 



marketingu relacyjnego, kierunków koncepcyjnych oraz najważniejszych szkół marketingu 

relacyjnego. 

 

1. Tradycje badawcze marketingu relacyjnego 

Wraz z nowymi zjawiskami rynkowymi pojawiły się nowe problemy, w świetle 

których tradycyjna koncepcja marketingu klasycznego straciła użyteczność w wyjaśnianiu i 

analizie sytuacji oraz zdolność opracowywania skutecznych rozwiązań. Jedynym sposobem 

przezwyciężenia stanu niedopasowania klasycznej koncepcji marketingu do realiów 

rynkowych stały się poszukiwania i dyskusje badaczy, zmierzające do przedefiniowania pojęć 

marketingowych i nadania im nowych znaczeń, a wreszcie stworzenia nowych propozycji, 

wzbogacających klasyczny zestaw o kolejne elementy6. Wydaje się, że zasadnym jest 

rozpatrywanie ewolucji samej koncepcji marketingu w kontekście powstałych szkół i tradycji 

badawczych. Wśród tych ostatnich do najważniejszych należą: 1) tradycja usługowa, 2) 

tradycja marketingu bezpośredniego i baz danych, CRM (ang. customer relationship 

management), 3) tradycja marketingu partnerskiego na rynkach B2B (w tym obszarze 

szczególnie istotna jest analiza relacji diadycznych w kanałach dystrybucji na rynku 

przemysłowym), 4) tradycja interakcyjno-sieciowa, wykształcona głównie przez ośrodek IMP 

w zakresie analizy relacji sieciowych oraz sieci–rynków7.  

W ramach tradycji usługowej największy wpływ na marketing relacyjny miała analiza 

kontaktów spotkaniowych w klasycznym marketingu usług (ang. service encounters) (L.L. 

Berry, J.A. Czepiel, A. Parasuraman, M.R. Solomon, J.L. Walker, V.A. Zeithaml)8. W 

tradycji tej dostrzec można również silny wpływ teorii społecznych na teorię procesu 

kształtowania relacji i więzi rynkowych. Ma to związek z przekonaniem o zasadniczym 

udziale czynników emocjonalnych w budowaniu lojalności klientów. Przejawem lojalnych 

zachowań klienta jest silna relacja, określana jako więź lub związek. Relacje rynkowe, które 

                                                           
6 R. Kłeczek, Dokąd zmierza marketing? [w:] Kontrowersje wokół marketingu w Polsce – tożsamość, etyka, 

przyszłość, red. L. Garbarski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 

2004, s. 57–63. 

7 K. Moller, Relationships and Networks [w:] Marketing Theory: A Student Text, red. M.J. Baker, M. Saren, 

Sage, 2010. 

8 The Service Encounter, red. J.A. Czepiel, M.R. Solomon, Lexington Books, Lexington, MA 1985; J.L. Walker, 

Service Encounter Satisfaction: Conceptualized, „Journal of Service Marketing” 1995, t. 9, nr 1, s. 5–14; 

V.A. Zeithaml, L.L. Berry, A. Parasuraman, The Nature and Determinants of Customer Expectations of 

Service, „Journal of Academy of Marketing Science” 1993, t. 21, nr 1, s. 1–12. 



zostaną nawiązane, są determinowane przez takie czynniki, jak: atrakcyjność sprzedawcy, 

zaufanie, zaangażowanie, jakość usługi czy zadowolenie.  

Druga z wymienionych tradycji badawczych związana jest z marketingiem 

bezpośrednim i baz danych. Ma ona szczególne znaczenie zwłaszcza w zakresie analizy 

wartości klienta w obszarach operacyjnego, analitycznego i interaktywnego zarządzania 

relacjami z klientem (CRM) oraz behawioralnego marketingu relacji. Systemy CRM 

pozwalają na wzmocnienie lojalnych postaw konsumentów, umożliwiają dostosowanie 

systemów komunikacyjnych zgodnie z preferencjami konsumentów, stanowią również obszar 

działań trudnych do odczytania przez konkurencję9. W zakresie analizy wartości klienta 

pozwalają na opracowywanie wskaźników rentowności relacji z klientem, takich jak 

wskaźnik wartości życiowej klienta (ang. consumer lifetime value) czy wskaźnik 

przyrostowej wartości klienta (ang. incremental consumer value)10. 

W ramach trzeciej tradycji (marketingu partnerskiego na rynkach B2B) szczególnie 

istotna jest analiza relacji diadycznych w kanałach dystrybucji na rynku przemysłowym, a 

także zaufanie pomiędzy partnerami czy kwestie różnic kulturowych między nimi11. W nurcie 

tym dominowały rozwiązania oparte na teorii kosztów transakcyjnych (R.H. Coase, O.E. 

Williamson). J.G. Heide wskazuje, że głównym motywem skłaniającym organizacje do 

nawiązywania relacji i tworzenia więzi rynkowych są określone postawy i zachowania firm, 

nazywane często normami relacyjnymi. Normy relacyjne podzielane przez uczestników 

wymiany pozwalają budować wzajemne zaufanie, dzięki czemu powstają swoistego rodzaju 

zabezpieczenia powodzenia transakcji, powodują maksymalizację łącznej wartości dla 

partnerów wymiany oraz co istotne wpływają na obniżenie kosztów transakcyjnych12.  

Czwarta tradycja (interakcyjno-sieciowa) oparta jest głównie na teorii sieci 

występujących na rynkach przemysłowych (ang. industrial network theory)13. Nurt ten 

                                                           
9 Zarządzanie na przełomie... 

10 Obecnie idea CRM jest rozwijana w kierunku zarządzania doświadczeniami klientów CEM (ang. Customer 

Experience Management). Szerzej zob. B. Schmitt, Customer Experience Management: A Revolutionary 

Approach to Connecting with Your Customer, John Wiley & Sons, 2003. 

11 D. Iacobucci, A. Ostom, Commercial and Interpersonal Relationships. Using the Structure of Interpersonal 

Relationships to Understand Individual-to-Individual, Individual-to-Firm, and Firm-to-Firm Relationships 

in Commerce, „International Journal of Research in Marketing” 1996, nr 13., s. 53–72.  

12 J. Światowiec, Partnerstwo strategiczne a teoria kosztów transakcyjnych, „Marketing i Rynek” 2006, nr 2. 

13 L.G. Mattson, An Application of Network Approach to Marketing: Defending and Changing Marketing 

Position [w:] Changing the Course of Marketing Alternative Paradigms for Widening Marketing Theory, 

red. N. Dholakia, J. Arndt, JAI Press, Greenwich, CT 1985. 



dotyczy przede wszystkim powstających powiązań i wzajemnych relacji pomiędzy 

przedsiębiorstwami w aspekcie marketingu partnerskiego. Dzięki postępowi 

informatycznemu w zakresie tworzenia, analizy i zarządzania hurtowniami danych, 

przedsiębiorstwo może wyłonić grupy najbardziej zyskownych klientów, z którymi powinno 

stworzyć relacje i więzi, a dzięki temu w sposób efektywny zarządzać grupami klientów na 

rynkach instytucjonalnych B2B14.  

Wszystkie wymienione wyżej tradycje badawcze są zasadniczo ujmowane w 

kontekście podejścia rynkowego (ang. market-based relationships) lub sieciowego (ang. 

network-based relationships), które mają decydujący wpływ na charakter metod gromadzenia 

i analizy danych.  

 

 

2. Szkoły marketingu relacyjnego 

W chwili obecnej na świecie można wyróżnić sześć ośrodków, które kontynuują 

wspomniane powyżej tradycje badawcze w kierunku aktywnego kształtowania wiedzy i teorii 

marketingu relacyjnego: 

1) Nordycka Szkoła Marketingu Usług – reprezentowana przez Szwedzką Szkołę 

Zarządzania i Ekonomii w Helsinkach (ang. Swedish School of Economics and Business 

Administration) i Stockholms Universitet, w latach 90. rozwinięta w szkołę teorii marketingu 

relacyjnego. Do czołowych przedstawicieli ośrodka należą: Christian Grönroos, Evert 

Gummesson, Jarmo R. Lehtinen, Veronica Liljander, Kay Storbacka oraz Tore Strandvik. Od 

początku funkcjonowania ośrodka (lata 70.) badania naukowców skupiały się na 

problematyce jakości usług, a w szczególności uwydatniały zagadnienie długotrwałych relacji 

w marketingu usług: koło interakcji sprzedawców–odbiorców E. Gummessona (1977), 

adaptacyjne koło marketingu i potrzeb Ch. Grönroosa (1980). Pierwsze prace Ch. Grönroosa 

z 1981 roku podkreślają niezbędność podnoszenia kwalifikacji personelu przedsiębiorstw 

                                                           
14 N.E. Coviello, R.J. Brodie, J. Murano, Understanding Contemporary Marketing: Development of 

Classification Scheme, „Journal of Marketing Management” 1997, t. 9, nr 4; L. O’Malley, C. Tynan, 

Relationship Marketing in Consumer Markets: Rhetoric or Reality?, „European Journal of Marketing” 

2000, t. 34, nr 7. 



usługowych jako sposobu na utrzymanie dotychczasowych klientów15. Już w 1982 roku 

sformułowana zostaje przez tego badacza teza dotycząca marketingu interaktywnego, którego 

istotą jest wzmacnianie więzi z klientami16. Według jej autora, zadaniem marketingu jest 

oddziaływanie na klienta podczas procesu wytwarzania i konsumpcji usługi, definiuje on 

również obszar marketingu relacyjnego, podkreślając znaczenie procesu wymiany wartości. 

Zdaniem Ch. Grönroosa, marketing relacyjny to tworzenie, utrzymywanie i wzbogacanie 

więzi z klientami i ich partnerami w taki sposób, aby cele obu stron zostały osiągnięte 

poprzez obustronną wymianę i realizację poczynionych obietnic17. 

Inny wybitny badacz tego ośrodka, E. Gummesson, postulował na bazie krytyki koncepcji 4P 

konieczność transformacji instrumentów marketingu. Przewartościował ich dominującą rolę, 

sprowadzając do wtórnego znaczenia w stosunku do kreowanych przez firmę relacji i 

interakcji rynkowych, działań ukierunkowanych na obsługę klienta, jakości i wzajemnej 

długotrwałej współpracy18. Istotę swojej koncepcji oparł na identyfikacji trzydziestu rodzajów 

relacji, jakie firmy mogą tworzyć na rynku. Naukowcy z ośrodka nordyckiego wprowadzili 

do teorii marketingu takie pojęcia, jak: interakcje pomiędzy kupującymi a sprzedającymi 

(ang. buyer-seller interaction), interaktywny marketing (ang. interactive marketing), cykl 

życia relacji z klientem (ang. the customer relationship life cycle).  

Niewątpliwie wszystkie prace badawcze ośrodka nordyckiego wywierają wpływ  na 

rozważania innych autorów, powodując podejmowanie tematyki relacyjnej również przez 

kolejne ośrodki naukowo-badawcze. Nordycka Szkoła Marketingu Usług jako pierwsza 

zapoczątkowała falę krytyki marketingu klasycznego, w odniesieniu do następujących 

obszarów19:  

 podstaw teoretycznych tradycyjnej koncepcji marketingu – skrytykowana została 

teoria mikroekonomiczna firm, a zwłaszcza teoria konkurencji. Zdaniem Ch. 

Grönroosa, użyteczność koncepcji 4P, jako wiodącej teorii, stała się wątpliwa z 

                                                           
15 Ch. Grönroos, Internal Marketing: An Integral Part of Marketing Theory [w:] Marketing of Services, red. J.H. 

Donelly, W.R. George, American Marketing Association, Chicago 1981; L.L. Berry, Services Marketing Is 

Different, „Business” 1980 (May-June). 

16 Ch. Grönroos, An Applied Service Marketing Theory, „European Journal of Marketing” 1982, nr 16. 

17 Idem, Service Management and Marketing. Managing the Moments of Truth in Service Competition, Free 

Press, Lexington 1990, s. 138. 

18 E. Gummesson, Marketing Orientation Revised. The Crucial Role of the Part – Time Marketer, „European 

Journal of Marketing” 1991, nr 2, s. 95. 

19 Znaczne fragmenty zostały opublikowane w artykule: M. Kowalska-Musiał, Marketing relacyjny – zmiana 

paradygmatu czy nowa orientacja rynkowa, „Marketing i Rynek” 2006, nr 3. 



uwagi na malejący związek pomiędzy teoriami mikroekonomicznymi a zasadami 

marketingowymi utworzonymi w latach 30.20 

 nadmiernej generalizacji i uogólnień w teorii marketingowej – model 4P został 

zbudowany na podstawie badań amerykańskiego rynku dóbr konsumpcyjnych (ang. 

packaged consumer goods) oraz rynku dóbr trwałych (ang. consumer durables), 

charakteryzujących się dużym wewnętrznym zasięgiem, dobrze rozwiniętą siecią 

dystrybucji oraz wykorzystaniem mediów na skalę masową. E. Gummesson 

podkreśla, że stosowanie marketingu-mix w innych obszarach może być niszczące, 

gdyż nie rozpoznaje on unikalnych cech rynków, co czyni go niewłaściwym na 

rynkach usług czy dóbr przemysłowych21 

 koncentracji instrumentów marketingowych na transakcji sensu stricto – to 

szczególnie intensywny obszar krytyki badaczy z ośrodka nordyckiego, co 

doprowadziło do wyłonienia teorii orientacji relacyjnej, przedstawiającej koncepcję 

kontinuum marketingowego22. Według Ch. Grönroosa, marketing transakcji i 

marketing relacji reprezentują dwa krańcowe punkty przebiegającego coraz 

intensywniej procesu ewolucyjnego i przechodzenia jednej koncepcji w drugą. Źródła 

ewolucji procesu przechodzenia z orientacji transakcyjnej w orientację relacyjną, 

według Ch. Grönroosa, są w takich obszarach, jak: nowe, lepsze, bardziej 

urozmaicone technologie pojawiających się w otoczeniu rynkowym organizacji i 

firm, rosnąca satysfakcja klienta, sytuacja konkurencyjna, dostęp klienta do coraz 

większej liczby alternatyw zakupowych23. 

Obecnie prace ośrodka koncentrują się na dwóch tradycjach badawczych: CRM oraz 

interakcyjno-sieciowej. Badania w pierwszym obszarze dotyczą pogłębienia aspektów 

zarządzania relacjami z klientem (J.R. Lehtinen, K. Storbacka), doceniając znaczenie 

czynników emocjonalnych w procesie budowy i kształtowania więzi ekonomicznych z 

nabywcami finalnymi. Badania drugiego nurtu zorientowane są na interakcje, relacje i sieci 

powiązań. Reprezentantem podejścia sieciowego do problematyki relacji jest E. Gummesson, 

                                                           
20 Ch. Grönroos, From Marketing Mix to Relationship Marketing: Towards a Paradigm Shift in Marketing, 

„Management Decision” 1994, t. 32, nr 2, s. 5. 

21 E. Gummesson, The New Marketing: Developing Long-term Interactive Relationship, „Long Range Planning” 

1987, nr 4, s. 14, cyt. za J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja... 

22 J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja..., s. 42. 

23 Ibidem, s. 256–257. 



który posługuje się pojęciem total relationship marketing24. Marketing w tym ujęciu 

rozumiany jest jako element ogólnego zarządzania sieciami powiązań organizacji z rynkiem. 

Jest on ukierunkowany na tworzenie z klientami długoterminowych relacji typu zwyciężać–

zwyciężać (ang. win-win), a charakter powiązań wynika ze wspólnie tworzonej wartości przez 

obie strony wymiany. Wymiana, a także każdy rodzaj interakcji, ma wpływ na pozycję 

uczestników sieci25.  

Inicjatywy naukowe ośrodka nordyckiego wywodzą się z usługowej tradycji 

badawczej, ale rozwija on obecnie również nurt CRM oraz interakcyjno-sieciowy. Dzięki 

przyjęciu szerokiej perspektywy badawczej, w ośrodku tym w najpełniejszy sposób 

dokonywana jest analiza ponadjednostkowych wymiarów relacji usługowych, 

uwzględniających własności poziomu pierwszego w przekroju zmiennych relacyjnych (m.in. 

takich jak: jakość usługi, subiektywna wartość, subiektywna wielkość nakładu, 

zaangażowanie klienta, zadowolenie klienta), własności poziomu drugiego w przekroju 

zmiennych czynników, konstruktów (takich jak: siła relacji, trwałość relacji, koszty relacji) 

oraz czwartego poziomu dotyczącego sieci powiązań (m.in. takich jak: centralność, siła, 

współzależność w sieci, dystans, odległość).  

2) Anglo-australijska Szkoła Marketingu Partnerskiego – pierwotnie tworzona była przez 

zespół naukowców kierowany przez Adriana Payne’a z Cranfield School of Management w 

Wielkiej Brytanii, którzy prace koncepcyjne rozpoczęli już w 1988 roku. W późniejszym 

czasie do zespołu dołączyli naukowcy z Australii, zwłaszcza ceniony David Ballantyne z 

Monash University w Melbourne. W 1991 roku M. Christopher, A. Payne i D. Ballantyne 

opublikowali Relationship Marketing. Bringing Quality, Customer Services and Marketing 

Together. Autorzy definiują pojęcie marketingu relacyjnego jako strategię związaną z 

rozwojem i wzmacnianiem więzi z kluczowymi „rynkami”. Mają przy tym na myśli zarówno 

rynki wewnętrzne, jak i budowanie związków z rynkiem klientów oraz rynkiem dostawców i 

potencjalnych pracowników firmy. L. Ryals i A. Payne podkreślają z kolei wagę i znaczenie 

utrzymania długookresowych więzi z dotychczasowymi klientami oraz zdobywanie coraz 

większego udziału w ich wydatkach26. Ośrodek ten stworzył najbardziej znaną koncepcję 

                                                           
24 E. Gummesson, Total Relationship Marketing: Rethinking Marketing Management from 4P to 30RS, 

Butterworth-Heinemann, Oxford 1999, s. 24. 

25 Idem, Relationship Marketing in the New Economy, „Journal of Relationship Marketing” 1998, t. 1, nr 1, s. 39. 

26 L. Ryals, A. Payne, Customer Relationship Management in Financial Services: Towards Information-enabled 

Relationship Marketing, „Journal of Strategic Marketing” 2001, t. 9 (March). 



marketingu relacyjnego (bazującą na opracowaniu L.L. Berry’ego), czyli model sześciu 

rynków. Identyfikuje on sześć obszarów rynku, na których firma może prowadzić działania 

marketingowe: klientów (ang. customer markets), wewnętrzne (ang. internal markets), 

pośredników (dystrybutorów) (ang. referral markets), wpływowych instytucji (ang. influence 

markets), potencjalnych pracowników firmy (ang. recruitment markets), dostawców (ang. 

supplier markets). 

Autorzy określili związki pomiędzy marketingiem i obsługą klienta a jakością; 

opracowana przez nich drabina lojalności pozwala na segmentację klientów. Problematyka 

badawcza prac ośrodka zorientowana jest głównie na zagadnienia związane z zatrzymaniem 

klienta w firmie. Działalność naukowa szkoły mieści się w tradycji badawczej marketingu 

partnerskiego, dotyczącego relacji występujących na rynku B2B. Pomiar jest jednostronny – 

dotyczy nabywcy, czyli tylko jednej ze stron relacji. Analiza ponadjednostkowych wymiarów 

relacji odnosi się zatem jedynie do dwóch pierwszych poziomów struktury interakcji: 

zmiennych relacyjnych o charakterze zmiennych wskaźnikowych (lojalność, jakość) oraz 

własności relacji na poziomie czynników i konstruktów (np. jakość usługi, trwałość relacji).  

3) Szkoła amerykańska Harvard Business School – profesor Theodore Levitt i profesor 

Barbara Bund Jackson rozwinęli koncepcję marketingu relacji poprzez prowadzone badania 

nad marketingiem partnerskim. Już w 1981 roku T. Levitt podkreślił konieczność skupienia 

się na działaniach zachęcających klientów do ponowienia zakupu towarów danej marki27. 

Ośrodek ten miał duży wkład w rozwój koncepcji marketingu relacyjnego. Wraz z 

amerykańską firmą doradczą Bain and Company przeprowadzono badania, których wyniki 

dowodziły, że wzrost wskaźnika utrzymania klientów o 5% może spowodować wzrost 

zysków netto firmy o 85%. Silne więzi stanowią ekonomiczny zysk dla firmy i jednocześnie 

mogą stanowić barierę wejścia na rynek dla potencjalnych konkurentów. Pracownicy firmy 

Bain and Company opracowali koncepcję zarządzania opartego na lojalności (ang. loyalty-

based management). 

Prace naukowe ośrodka mieszczą się w tradycji badawczej marketingu partnerskiego, 

dotyczącego relacji występujących na rynku B2B. Pomiar jest jednostronny – uwzględnia 

tylko jedną stronę relacji, czyli nabywcę. Analiza ponadjednostkowych wymiarów relacji 

dotyczy więc dwóch pierwszych poziomów struktury interakcji: zmiennych relacyjnych o 

                                                           
27 T. Levitt, Marketing Intangible Products and Product Intangibles, „Harvard Business Review” 1981 (May-

June). 



charakterze zmiennych wskaźnikowych (przywiązanie, lojalność) oraz własności relacji na 

drugim poziomie konstruktów, czynników.  

4) Szkoła skupiona wokół grupy Międzynarodowego Marketingu i Zakupu: The 

International Marketing and Purchasing Group (IMP) – ukształtowała się na początku lat 

80. Grupę tę – mającą charakter nieformalny – tworzą badacze ze Szwecji, Włoch, Anglii, 

Francji, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Znaleźli się wśród nich m.in.: Malcolm T. 

Cunnigham, Geoff Easton, David Ford, Håkan Håkansson, Ivan J. Snehota, Peter Turnbull28.  

W połowie lat 80. badacze z Uppsala Universitet oraz Industrial Marketing and 

Purchasing opracowali koncepcję powiązań i wzajemnych relacji w aspekcie marketingu 

partnerskiego. Badania tej grupy pozwoliły zrozumieć istotę powiązań pomiędzy firmami w 

ramach teorii sieci przemysłowych (ang. theory of industrial network) oraz wynikające z tego 

implikacje marketingowe. W podejściu sieciowym główny nacisk został położony na sieci 

zależności. W przeciwieństwie do układów diadcznych teoria sieci przemysłowych rozważa 

ramy relacji w odniesieniu do otaczających je struktur. Struktury te składają się z wielu 

horyzontalnych, wertykalnych oraz lateralnych powiązań, określanych jako sieci zależności. 

Relacje tworzą sieć współzależnych powiązań. Są one, z jednej strony, ramami odniesienia 

dla odbywających się wewnątrz nich interakcji, z drugiej – same zmieniają się w wyniku 

interakcji. Dynamika oraz wzajemna współzależność oznacza, że zmiana jednej relacji 

wpływa i oddziałuje na wszystkie pozostałe powiązania w sieci29. Ważnym elementem w 

strukturze sieci jest atmosfera wymiany, będąca wynikiem rywalizacji lub współdziałania 

partnerów30. 

Prace naukowe ośrodka wywodzą się z interakcyjno-sieciowej tradycji badawczej i 

dotyczą analizy ponadjednostkowych wymiarów relacji występujących na rynkach 

przemysłowych B2B. Pomiar jest dwustronny – dotyczy i sprzedawcy, i nabywcy. Analiza 

ponadjednostkowych własności morfologii relacji odnosi się zatem do własności relacji w 

przekroju zmiennych oraz konstruktów, czyli poziomu pierwszego i drugiego, a także 

własności relacji na poziomie czwartym, czyli sieci. W ośrodku tym w sposób najpełniejszy 

dokonywana jest również analiza ponadjednostkowych wymiarów relacji.  

                                                           
28 E.R. Miles, Ch.C. Snow, Causes of Failure in Network Organizations, „California Management Review” 

1992, nr 43 (Summer), s. 53–72; Ch.C. Snow, E.R. Miles, H.J. Coleman Jr., Managing 21st Century Network 

Organizations, „Organizational Dynamics” 1992, nr 20 (Winter), s. 5–19. 

29 J.C. Anderson, H. Håkansson, J. Johanson, Dyadic Business Relationship within a Business Network Context, 

„Journal of Marketing” 1990, nr 54 (January). 

30 K. Fonfara, Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1999, s. 12. 



5) Ważnym ośrodkiem marketingu relacyjnego jest Texas University, gdzie działa zespół 

naukowców pod kierownictwem Lenna L. Berry’ego. Prace badawcze koncentrują się na 

problematyce marketingu usług. W ośrodku tym stworzone zostały podwaliny koncepcji 

marketingu partnerskiego. W 1982 roku ukazała się praca L.L. Berry’ego i T.W. Thompsona, 

zawierająca tezę, że w latach 80. marketing oparty na budowaniu długotrwałych więzi z 

klientami stanie się podstawową koncepcją funkcjonowania banków komercyjnych31. 

Również pierwszą definicję marketingu relacyjnego przypisuje się L.L. Berry’emu, który 

określił go w następujący sposób: marketing relacyjny to tworzenie, utrzymywanie i 

wzbogacanie relacji z klientem. Pozyskanie nowego klienta stanowi pierwszy krok w procesie 

marketingu32, a „marketing relacyjny nawiązuje, utrzymuje i w przedsiębiorstwach 

oferujących wiele usług wzmacnia więzi z klientami”33. L.L. Berry podkreśla, że obsługa 

dotychczasowych klientów w celu osiągnięcia długofalowego sukcesu jest tak samo ważna, 

jak zdobycie nowych. Nowy klient stanowi dla firmy jedynie pierwszy krok w działaniach 

marketingowych. Wzmacnianie więzi z dotychczasowymi klientami, proces przekształcania 

ich w lojalnych klientów, odpowiednia jakość obsługi – oto czynniki kształtujące nowe 

funkcje marketingu. 

Prace naukowe ośrodka związane są z usługową tradycją badawczą i dotyczą 

identyfikowania natury relacji występujących na rynku usług. Pomiar jest jednostronny – 

dotyczy tylko jednej ze stron relacji, tj. usługobiorcy. Analiza ponadjednostkowych własności 

relacji pozwala na określenie głównie dwóch pierwszych poziomów: zmiennych relacyjnych 

(lojalność, jakość usługi, satysfakcja) oraz poziomu konstruktów i czynników.  

6) Ośrodek Center for Relationship Marketing utworzony przez Emory University w Atlancie 

– założycielem jest profesor Jagdish N. Sheth. Marketing relacyjny rozumie on jako 

poznawanie, wyjaśnianie i zarządzanie relacjami partnerskimi nawiązywanymi pomiędzy 

dostawcą a klientami. Zdaniem Atula Parvatiyara, innego przedstawiciela tego ośrodka, 

marketing relacyjny jest procesem kooperacji z klientami, w celu zwiększenia efektywności i 

skuteczności marketingu . Prace zespołu koncentrują się na problematyce kreowania wartości 

dla klienta.  

                                                           
31 L.L. Berry, T.W. Thompson, Relationship Banking: The Art of Turning Customers into Clients, „Journal of 

Retail Banking” 1982 (June).  

32 L.L. Berry, Relationship Marketing [w:] Emerging Perspectives on Services Marketing, red. L.L. Berry, G.L. 

Shostack, G.D. Upah, American Marketing Association, Chicago 1983, s. 26. 

33 Idem, Relationship Marketing [w:] Relationship Marketing for Competitive Advantage. Winning and Keeping 

Customers, red. A. Payne, M. Christopher, M. Clark, H. Peck, Butterworth-Heinemann, Oxford 1997, s. 65–

73. 



Prace ośrodka Center for Relationship Marketing są mocno osadzone w tradycji 

badawczej marketingu partnerskiego na rynkach B2B. Pomiar jest jednostronny – dotyczy 

tylko jednej ze stron relacji, tj. nabywcy. Analiza ponadjednostkowych własności relacji 

uwzględnia dwa pierwsze poziomy: relacje w przekroju zmiennych i relacje w przekroju 

czynników.  

 

 

Zakończenie 

Podsumowując, dorobek teoretyczny wymienionych ośrodków i szkół marketingu 

relacyjnego w różnym stopniu identyfikuje i wyjaśnia poziomy ponadjednostkowych 

własności struktury relacji rynkowych. Najczęściej morfologia własności struktury relacji 

dotyczy wskazania i określenia dwóch pierwszych poziomów relacji w przekrojach 

zmiennych, związanych ze specyfiką zarówno rynku B2C, jak i rynku B2B. Przyczyna 

takiego stanu tkwi w wyborze przez badaczy klasycznych metod marketingowych, które 

umożliwiają pomiar tylko jednej ze stron badanej relacji i analizują jedynie efekt lub 

subiektywnie postrzegane własności relacji. Wyjątek w tym zakresie stanowią dwie szkoły: 

ośrodek nordycki oraz szkoła skupiona wokół IMP, które w procesach badawczych 

uwzględniają wielopoziomowy aspekt układów rynkowych. W procesie badawczym 

przedmiotem analizy jest relacja dwustronna, przyjmowane są zatem inne niż klasyczne 

metody badawcze, związane z analizą diad, triad oraz sieci relacji. W obu ośrodkach w 

szerokim zakresie dokonywana jest identyfikacja ponadjednostkowych wymiarów relacji 

rynkowych, uwzględniających własności poziomu pierwszego w przekroju zmiennych 

relacyjnych (m.in. takich jak: jakość, subiektywna wartość, subiektywna wielkość nakładu, 

zaangażowanie klienta, zadowolenie klienta), własności poziomu drugiego w przekroju 

zmiennych czynników, konstruktów (takich jak: siła relacji, trwałość relacji, koszty relacji) 

oraz czwartego poziomu dotyczącego sieci powiązań (m.in. takich jak: centralność, siła, 

współzależność w sieci, dystans, odległość). Należy jednocześnie podkreślić, że we 

wszystkich ośrodkach pomijana jest kategoria własności relacji poziomu trzeciego, która 

dotyczy efektów interakcji. Prezentowane koncepcje, modele oraz szerokie spektrum obszaru 

badawczo-analitycznego wypracowane w szkołach marketingu relacyjnego bez wątpienia 

wyznaczają obecnie podstawowe kierunki rozwoju myśli marketingu relacyjnego, zarówno w 

sferze koncepcyjnej, jak też operacyjnej i metodologicznej. 
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Streszczenie 

W artykule została zaprezentowana idea marketingu relacyjnego jako określona i specyficzna 

koncepcja myślenia. Określono i zdefiniowano podstawy teoretyczne marketingu relacyjnego, 

jego kierunki koncepcyjne, tradycje badawcze oraz szkoły marketingu relacyjnego: 1) 

Nordycka Szkoła Marketingu Usług, 2) Anglo-australijska Szkoła Marketingu Partnerskiego, 

3) Szkoła amerykańska Harvard Business School, 4) Szkoła skupiona wokół grupy 

Międzynarodowego Marketingu i Zakupu: The International Marketing and Purchasing 

Group (IMP), 5) Texas University, 6) Ośrodek Center for Relationship Marketing. 


