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Marketing performance management w erze digitalizacji

Streszczenie

Rozwój kategorii związanych z informacją biznesową wskazuje na zmieniające 
się problemy w zarządzaniu tą informacją. Na dodatek rozwój koncepcji e-marke-
tingu komplikuje problematykę marketing performance. System pomiarów doko-
nań marketingowych staje się coraz bardziej rozbudowany. Celem publikacji jest 
próba uporządkowania dorobku koncepcyjnego w zakresie marketing performance 
z perspektywy zarządzania tymi dokonaniami. 

Słowa kluczowe: informacja, marketing performance, business performance ma-
nagement, marketing performance management.

Kody JEL: L25, M15, M31

Wstęp

Na przestrzeni ostatnich lat daje się zauważyć wyjątkowe „bogactwo” kategorii związa-
nych z szeroko ujmowanymi problemami informacji w zarządzaniu, szczególnie w marke-
tingu. Ten „koloryt” różnego rodzaju pojęć powinien budzić zrozumiałą krytykę, ale z dru-
giej strony ilustruje trudną drogę dochodzenia do istoty procesów informacyjnych, które 
towarzyszą zarządzaniu organizacjami i ich funkcjami. Celem artykułu jest próba uporząd-
kowania dorobku koncepcyjnego związanego z problematyką pomiarów dokonań marke-
tingowych przedsiębiorstw (najczęściej utożsamianego z kategorią marketing performan-
ce). Intencją autora publikacji jest także identyfikacja kluczowych kierunków badań nad 
zagadnieniami związanymi z zarządzaniem marketing performance (MPM). Niewątpliwym 
tłem dla tego ostatniego zagadanienia musi być dorobek teoretyczny związany z kategorią 
marketing performance, a także kategoriami performance management. W związku z tak 
wyznaczonym zadaniem, w opracowaniu posłużono się metodą analizy i krytyką źródeł. 

Bogactwo pojęć, ale czy bogactwo problemów

Podejmując studia nad problemami informacji w marketingu nie sposób pominąć wie-
lu kluczowych kategorii, które stanowią mniej lub bardziej znaczące tło dla problemów 
poruszanych w obecnych dyskusjach koncepcyjnych i badaniach naukowych. Do tego ro-
dzaju kategorii można zatem zaliczyć m.in. badania marketingowe, wywiad marketingowy 
(marketing intelligence), systemy informacji marketingowej, marketing performance czy 
też marketing metrics. Oczywiście, nie sposób odnieść się do tego dorobku w ramach jedne-
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go artykułu. Oceniając całość można zauważyć silne oddziaływanie dorobku teoretycznego 
zarządzania. Wystarczy wskazać takie kategorie, jak: business intelligence, management 
information system, decison support system czy wreszcie business performance. Śledząc 
rozwój marketingu zauważyć można, iż wiele z tych kategorii zostało przeniesionych na 
grunt marketingu właśnie z zarządzania. W efekcie, w dzisiejszym dorobku marketingu daje 
się zauważyć te same kategorie interpretowane w kontekście marketingowym, tj. marketing 
intelligence, marketing information system, a także marketing performance. Te analogie są 
jak najbardziej zrozumiałe, jeżeli uwzględni się perspektywę koncepcyjną problemów po-
dejmowanych w ramach zarządzania i marketingu.

Rozwój powyższych kategorii zapoczątkowała interpretacja kategorii information sys-
tem, w ramach których pojawiały się nowe idee akcentujące problemy użytkowe (kolej-
no były to kategorie decison support system i performance management) oraz rozwiązania 
informatyczne (np. ewolucja idei zintegrowanych systemów informatycznych MPR/EPR 
i MES). Business performance management stanowi kolejną kategorię związaną z procesa-
mi informacyjnymi w przedsiębiorstwie, która eksponuje przede wszystkim aspekt użytko-
wy (Frollck, Ariyachandra 2006). 

Interesująca nas kategoria business performance także wyrosła na gruncie dywagacji 
dotyczących pomiarów, a może bardziej interpretacji dokonań przedsiębiorstwa. Wiele osób 
utożsamia rozwój tej kategorii z publikacjami R.S. Kaplana i D.P. Nortona (2001) oraz ich 
sławną strategiczną kartą wyników. Bardziej wtajemniczeni potrafią wskazać na mało zna-
ną, francuską koncepcję tzw. tableau de bord („deski rozdzielczej”) jako pierwotną ideę po-
miaru dokonań przedsiębiorstwa. Zaskakujące jest to, iż wprowadzenie tego narzędzia miało 
nastąpić w 1932 roku (Kotłowska, Kowalak 2016), kiedy problem technologii informatycz-
nych nie istniał. Z drugiej strony, warto zwrócić uwagę, iż w następstwie wielkiego kryzysu 
gospodarczego lat 30. wzrosło zainteresowanie informacjami o przedsiębiorstwie, co zna-
lazło swoje odzwierciedlenie w rozwoju jeszcze innej kategorii, tj. systemów wczesnego 
ostrzegania. We wszystkich wymienionych przypadkach, kluczowym problemem było i jest 
identyfikowanie zakresu pomiarów w organizacji oraz poszukiwanie relacji między różnymi 
wynikami przedsiębiorstwa.

Dla zarządzania głównym impulsem rozwoju tak wielu kategorii stał się rozwój techno-
logii informatycznych i ich aplikacja do przedsiębiorstw, co wyraźnie można było zaobser-
wować na przełomie lat 50. i 60. XX wieku. Nieuporządkowana i dość słabo wcześniej po-
dejmowana problematyka procesów informacyjnych w przedsiębiorstwie stanowiła barierę 
dla wdrożenia technologii informatycznych. Mniej więcej w tym samym czasie problem ten 
został także dostrzeżony w marketingu, np. w ramach nieudanej idei Marketing Information 
and Analysis Center (Kotler 1966). Właściwy rozwój myśli koncepcyjnej związanej z pro-
blematyką procesów informacyjnych w marketingu miał miejsce w ramach interpretacji sys-
temów informacji marketingowej (pierwsze definicje tej kategorii przedstawili Cox, Good 
1967; Brien, Stafford 1968). Cechą charakterystyczną tego dorobku teoretycznego jest próba 
całościowego ujęcia problemu procesów informacyjnych związanych z marketingiem jako 
funkcją przedsiębiorstwa, w którym uwzględni się zarówno same informacje, jak i związane 
z nimi technologie informatyczne.
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Tak jak w zarządzaniu, ewolucja systemów informacji miała miejsce także w marketin-
gu. Pierwsze próby wyróżniania aspektów użytkowych były dokonywane w ramach katego-
rii marketingowych systemów wsparcia decyzji, czyli MDSS (Little 1979). Warto zwrócić 
uwagę, iż mniej więcej w tym samym czasie doszło do dość istotnych zmian w rozwoju 
technologii informatycznych, czego wyrazem było pojawienie się komputerów osobistych 
i standaryzacja w oprogramowaniu. 

Na marginesie warto jeszcze zauważyć, iż zainteresowania informacją w marketingu 
mają także związek z badaniami marketingowymi czy też wywiadem marketingowym. 
Badania marketingowe są najwcześniejszą z kategorii związanych z informacjami w marke-
tingu. Głównym impulsem do rozwoju nowych kategorii, takich jak wywiad marketingowy 
czy systemy informacji marketingowej, był problem źródeł danych (informacji). Przy okazji 
definiowania tych kategorii wskazywano, iż badania marketingowe są skoncentrowane na 
oddzielnych problemach a poza nimi istnieją inne źródła danych wykorzystywane przez 
marketing (Brien, Stafford 1968). Rozwój nowych w stosunku do badań marketingowych 
kategorii wprowadzał w obszar zainteresowania marketingu informacje pochodzące z dzia-
łów rachunkowości czy też działów sprzedaży. 

Uwzględniając cały proces rozwoju najistotniejszych kategorii związanych z procesami 
informacyjnymi w organizacji, warto zwrócić uwagę na poszerzanie się przedmiotu zainte-
resowania. Z początkowego problemu organizowania procesów informacyjnych w następ-
stwie wdrażania technologii informatycznych, po problemy relacji między różnymi wynika-
mi organizacji, co ma uzasadniać pomiar tych wyników i zarządzanie nimi. 

Marketing performance – dotychczasowe kierunki badań

Dokonując przeglądu literatury przedmiotu, nie sposób nie zauważyć, iż problematyka 
pomiarów marketingowych (w tym marketing performance, ale także marketing metrics 
i measurements) stanowi istotny element dyskusji. W ogólnym dorobku teoretycznym wy-
różniające są publikacje takich autorów, jak B.H. Clark (1999) czy R.T. Rust, T. Ambler, 
G.S. Carpenter, V. Kumar, R.K. Srivastava (2004). W Polsce jedną z pierwszych prób sys-
tematyzacji pomiarów marketingowych (dokładnie wskaźników marketingowych) podjął  
R. Kozielski (2004). Większość publikacji poświęconych tej problematyce koncentruje 
się na zagadnieniu definiowania zakresu i klasyfikacji efektów działań marketingowych. 
W wielu publikacjach problem marketing performance stanowił oparcie dla wykazywania 
związków między różnymi aktywnościami marketingowymi a wynikami. Od czasu do czasu 
pojawiały się też refleksje na temat tendencji w pomiarach marketingowych. 

W początkowym okresie studiów nad marketing performance identyfikowano dość pro-
ste, a zarazem ogólne podziały (klasyfikacje) efektów marketingowych, najczęściej oparte 
na kryteriach wejścia-wyjścia oraz wynikach finansowych-niefinansowych (Clark 1999). 
W kolejnych studiach dało się zauważyć dekompozycję miar niefinansowych. W ramach no-
wych propozycji klasyfikacji, wcześniejsze miary niefinansowe dzielono na miary pamięci 
i miary zachowań (Ambler, Kokkinaki, Puntoni 2004; Kowal 2015). Taki kierunek rozwo-
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ju pomiarów odzwierciedlał tendencję ogólną, której głównym trendem stawało się prze-
sunięcie zainteresowania z wyników finansowych na wyniki niefinansowe (Clark 1999). 
Tę ostatnią grupę wyników uznano za pierwszoplanową dla orientacji rynkowej (Ambler, 
Kokkinaki, Puntoni 2004). Jak zatem można zauważyć, od samego początku interpretacji 
marketing performance dążono do opisania możliwie szerokiego zestawu dokonań mar-
ketingowych, który był identyfikowany w wielorakich kategoriach efektów. Ten kierunek 
interpretacji przesuwał problematykę marketing performance w stronę miar operacyjnych. 
Z drugiej strony, warto zwrócić uwagę, iż definiowanie marketing performance odbywało 
się poza kategoriami związanymi z szeroko ujmowanymi technologiami informatycznymi.

Ale wszechstronność systemu pomiarów marketing performance (a nawet firm perfor-
mance) nie jest bezwarunkowa. W niektórych publikacjach zwraca się uwagę na zależności 
między aspektami organizacyjnymi i strategicznymi, a systemem pomiaru dokonań marke-
tingu (Vorhies, Morgan 2003; Olson, Salter, Hult 2005; O’Sullivan, Abela 2007; Homburg, 
Artz, Wieseke 2012; Kowal 2015). 

Na tle dotychczasowego dorobku w zakresie interpretacji marketing performance wy-
pada dokonać oceny studiów tej problematyki odnośnie do e-bussinesu czy też marketingu 
internetowego. W dorobku ogólnym jest relatywnie niewiele publikacji poświęconych tej 
tematyce (co wydaje się zrozumiałe). Można zauważyć, iż ogólną tendencją badawczą jest 
poszukiwanie związków między penetracją e-business a firm performance (Wu, Mahajan, 
Balasubramanian 2003) oraz rozpatrywanie tej problematyki w kontekście zróżnicowanych 
aspektów funkcjonowania firmy, np. tzw. „praktyk marketingowych” (Brodie i in. 2007) lub 
orientacji rynkowych (Surer, Mutlu 2015). W tych ostatnich przykładach badań ważne wy-
daje się to, iż wpisują się one we wskazany wcześniej nurt badań zależności między aspek-
tami organizacyjnymi i strategicznymi a systemem pomiaru dokonań marketingu. 

Relatywnie niewiele jest publikacji poświęconych wpływom nowych koncepcji na 
pomiary dokonań marketingowych, choć wskazywano na takie związki już w latach 90. 
(Anderson, Day, Rangan 1997). Zasadne wydaje się więc zwrócenie uwagi, iż marketing 
internetowy to nie tylko uprawianie dotychczasowej aktywności w nowej przestrzeni. To 
także nowe aktywności, dla których trudno znaleźć odniesienia w tradycyjnym marketingu 
(np. social media). Poza tym, wystarczy przestudiować aplikacje typu Google AdWords 
Tools and Analysis czy Tweetstats, aby zauważyć specyfikę pomiarów charakterystycznych 
dla marketingu internetowego. Obserwowany obecnie rozwój aktywności marketingowej 
w Internecie stwarza zatem nowe pole dla pomiarów marketing performance, a tym samym 
dla nowych kierunków badań naukowych. 

Marketing Performance Management jako kolejny etap rozwoju 
koncepcyjnego

Jeżeli uznać pewną analogię w rozwoju kategorii związanych z procesami informacyj-
nymi między zarządzaniem i marketingiem, to kolejnym obszarem interpretacji koncep-
cyjnych powinna być problematyka zarządzania dokonaniami (performance management). 
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Pierwsze dwa kroki (strategizacja i plan) odzwierciedlają problematykę poziomu strate-
gicznego, tj. formułowania strategii biznesowej. Dwa ostatnie odnoszą się do poziomu ope-
racyjnego, tj. problemów realizacji strategii. W interpretacjach ostatnich etapów zawarte są 
nie tylko sugestie dotyczące dobrze nam znanych problemów kontroli, ale także odnoszące 
się do wykorzystania technologii (infrastruktury BI) oraz zmian w przedmiocie performance 
(Ariyachandra, Frolick, 2008). Założona zatem została zmienność systemu pomiaru doko-
nań, w następstwie zdobytej wiedzy i doświadczeń. 

Idea Business Performance Management jest oparta na procesowym ujęciu problematyki 
dokonań przedsiębiorstwa. Stanowi ona kolejny etap w ewolucji kategorii decision support 
(Frollck, Ariyachandra 2006). Tym razem, podejmowana jest próba łączenia problemów po-
miaru efektów działań z procedurami zarządczymi i związanymi z nimi aplikacjami i tech-
nologiami. W ten sposób podporządkowuje się system business performance potrzebom 
strategicznym organizacji, zarówno w warstwie pomiarowej, jak i w zakresie wykorzysty-
wanych aplikacji. BPM stanowi zatem sposób na kreowanie celów strategicznych i zarzą-
dzanie performance związanymi z tymi celami (Ariyachandra, Frolick 2008).

Jego ideę najlepiej odzwierciedla model rozpropagowany przez BPM Standards Group 
(2004), który opisuje BPM jako cztery kroki, procesy (por. schemat 1). 

Schemat 1 
Model BPM
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Strategizacja 

Plan 
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i analiza 

Podejmowanie 
działań 

korygujących 

Źródło: Frollck, Ariyachandra (2006, s. 43).
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Warto zwrócić uwagę, iż zagadnienia pomiarów marketingowych, a nawet komplekso-
wych systemów pomiarowych podporządkowanych idei marketingowej były niejednokrot-
nie podejmowane na łamach różnych publikacji. Cechą charakterystyczną tych studiów było 
dążenie do stworzenia uniwersalnego systemu pomiarowego oraz nierozstrzyganie tego za-
gadnienia w kontekście nowoczesnych aplikacji i technologii. 

Taką próbę podjął m.in. R. Shaw, który zaproponował system pomiaru umożliwiający ocenę 
własnych wyników organizacji, tzw. MSAT (Measurement Systems Assessment Tool). W ramach 
tej propozycji przedstawił 20 najważniejszych narzędzi pomiarowych (Shaw 2001). Problem 
ten uwidaczniał się także przy okazji dyskusji o marketing productivity, a autorami najgłośniej-
szych koncepcji w tym zakresie są T. Rust, T. Ambler, G.S. Carpenter, V. Kumar, R.K. Srivastava 
(2004). Zaproponowali oni własne ujęcia klasyfikacji efektów marketingowych, które wyko-
rzystali do charakterystyki modelu sieć produktywności marketingu, wykorzystując zależności 
przyczynowo-skutkową pomiędzy różnymi kategoriami efekty (Rust i in. 2004). Do podobnych 
wniosków doszli m.in. L. Gronholdt i A. Martensen (2006) i zaproponowali marketingowy łań-
cuch wartości. Tak wszechstronne rozpatrywanie problematyki dokonań marketingowych stało 
się dobrą okazją do odzwierciedlania tradycyjnego problemu marketingu, tj. jego pozytywnego 
wpływu na przedsiębiorstwo (w tym wypadku na wyniki firmy). 

Niezależnie od wskazanych powyżej kryteriów klasyfikacji efektów marketingowych, dla 
problematyki performance management ważna jest identyfikacja dokonań marketingowych 
w układzie pomiarów leads i lags, czyli wskaźników wyprzedzających (leading indicators) 
i wskaźników opóźnionych (lagging indicators). Taki podział efektów ekonomicznych został 
wprowadzony już w latach 30. XX wieku do badań cykli koniunkturalnych (Mitchell, Burns 
1938), ale znaczenie tej idei w kontekście wyników przedsiębiorstwa zostało wyeksponowane 
później (Kaplan, Norton 2001). Idea performance management musi być oparta na wskaźni-
kach leading, które wykażą związek przyczynowy z celami strategicznymi przedsiębiorstwa. 
Warto przypomnieć, iż w dotychczasowym dorobku teoretycznym daje się jednak zauważyć 
tendencję do tworzenia rozbudowanych, uniwersalnych klasyfikacji marketing performance.

Na tym tle pojawia się kluczowy problem dla przyszłego przedmiotu interpretacji i ba-
dań istoty marketing performance management. Jest nim zmienność, a może bardziej al-
ternatywność koncepcji marketingowej w kontekście business performance. Wyniki przy-
toczonych powyżej badań wskazują na zależności między aspektami strategicznymi czy 
tzw. „praktyk marketingowych” a systemem pomiaru dokonań marketingu. Z kolei uznanie 
wszechstronności (uniwersalności) systemu marketing performance oznacza brak potrzeby 
selekcji miar marketingowych i opieranie się na coraz bardziej rozbudowujących się zbio-
rach informacji. Problem ten będzie się komplikował, jeżeli uwzględni się nowe możliwości 
pomiarów, nowe wskaźniki związane z marketingiem internetowym.

Podsumowanie 

W dotychczasowym przedmiocie zainteresowania marketingu znalazła się problematyka 
marketing performance. Głównym zamierzeniem badawczym była próba zidentyfikowania 

handel_wew_5-2017.indd   246 2017-11-13   12:13:28



WITOLD KOWAL 247

możliwie wszechstronnego (uniwersalnego) systemu pomiaru dokonań marketingowych. 
Rozwój studiów w tym zakresie skutkuje coraz bardziej rozbudowującą się „przestrzenią” 
marketing performance, zwłaszcza w erze digitalizacji. Z kolei ideą performance mana-
gement jest tworzenie bardziej selektywnych systemów pomiarowych, dopasowanych do 
zadań strategicznych organizacji. Na możliwość ewentualnej selektywności marketing per-
formance wskazują niektóre z wyników badań. Z punktu widzenia praktyki gospodarczej 
oznacza to konieczność poszukiwania optymalizacji, większej indywidualizacji w coraz bar-
dziej rozbudowujących się systemach marketing performance. 

Bibliografia

Ambler T., Kokkinaki F., Puntoni S. (2004), Assessing Marketing Performance: Reasons for Metrics 
Selection, “Journal of Marketing Management”, No. 3-4.

Anderson E., Day G.S., Rangan V.K. (1997), Strategic Channel Design, “Sloan Management  
Review”, No. 38.

Ariyachandra T.R., Frolick M.N. (2008), Crutical Success Factors in Business Performance Manage-
ment - Striving for Success, “Information Systems Management”, No. 25(2).

Brien R.H., Stafford J.E. (1968), Marketing Information Systems: A New Dimension for Marketing 
Research, “Journal of Marketing”, No. 32(3).

Brodie R.J., Winklhofer H., Coviello N.E., Johnston W.J. (2007), Is e-marketing coming of age? 
An examination of the penetration of e-marketing and firm performance, “Journal of Interactive 
Marketing”, No. 21(1).

Clark B.H. (1999), Marketing performance Measures: History and Interrelationships, “Journal of 
Marketing Management”, No. 8.

Cox D.F., Good R.E. (1967), How to Build a Marketing Information System, “Harvard Business  
Review”, No. 3.

Frollck M.N., Ariyachandra T.R. (2006), Business performance Management: One Truth, “Informa-
tion Systems Management”, No. 23(1).

Gronholdt L., Martensen A. (2006), Key Marketing Performance Measures; “The Marketing  
Review”, No. 3.

Homburg C., Artz M., Wieseke J. (2012), Marketing performance Measurement Systems: Does Com-
prehensiveness Really Improve Performance?, “Journal of Marketing”, No. 76(3).

Kaplan R.S., Norton D.P. (2001), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kotler Ph. (1966), A Design for the Firm’s Marketing Nerve Center, “Business Horizons”, No. 9(3).
Kotłowska M., Kowalak R. (2016), Kluczowe mierniki dokonań w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 

Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
Kowal W. (2015), Sprawność organizacji. Emocjonalne, behawiorlane i finansowe efekty działań 

marketingowych w ocenie skuteczności i efektywności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UE we 
Wrocławiu, Wrocław.

Kozielski R. (2004), Wskaźniki marketingowe, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Little J.D.C. (1979), Decision Support System for Marketing Managers, “Journal of Marketing”,  

No. 43(3).

handel_wew_5-2017.indd   247 2017-11-13   12:13:28



MARKETING PERFORMANCE MANAGEMENT W ERZE DIGITALIZACJI248

Mitchell W.C., Burns A.F. (1938), Statistical of Cyclical Revival, National Bureau of Economic  
Research, May.

Olson E.M., Salter S.F., Hult G.T.M. (2005), The Performance Implications of Fit Among Business 
Strategy, Marketing Organizataion Structure, and Strategic Behavior, “Journal of Marketing”, 
No. 69(3).

O’Sullivan D., Abela A.V. (2007), Marketing Performance Measurement Ability and Firm Perfor-
mance, “Journal of Marketing”, No. 71(2).

Rust R.T., Ambler T., Carpenter G.S., Kumar V., Srivastava R.K. (2004), Measuring Marketing Pro-
ductivity: Current Knowledge and Future Directions, “Journal of Marketing”, No. 68(4).

Shaw R. (2001), Nowe spojrzenie na marketing, Studio Emka, Warszawa.
Surer A., Mutlu H.M. (2015), The Effects of an E-Marketing orientation on Performance in Turkish 

Exporter Firms, “Journal of Internet Commerce”, No. 1.
Wu F., Mahajan V., Balasubramanian S. (2003), An Analysis of E- Business Adoption and Its Impact 

on Business Performance, “Journal Of the Academy of Marketing Science”, No. 31(4).
Vorhies D.V., Morgan N.A. (2003), A Configuration Theory Assessment of Marketing Organization 

Fit with Business Strategy and Its Relationship with Marketing Performance, “Journal of Marketing”, 
No. 67(1).

Marketing Performance Management in the Digitisation Era

Summary

The development of business information categories indicates the changing 
problems in managing this information. The development of the e-marketing con-
cept complicates the problem of marketing performance. The marketing perfor-
mance system is becoming more and more sophisticated. The aim of the publication 
is to systematise the conceptual output of marketing performance from the perspec-
tive of performance management.

Key words: information, marketing performance, business performance manage-
ment, marketing performance management.

JEL codes: L25, M15, M31

Marketing performance management в эпоху оцифровки

Резюме

Развитие категорий, связанных с бизнес-информацией, указывает изме-
няющиеся проблемы в управлении этой информацией. К тому же развитие 
концепции э-маркетинга осложняет проблематику маркетинговой производи-
тельности (англ. marketing performance). Система измерений маркетинговых 
свершений становится все более расширенной. Цель публикации – попытать-
ся упорядочить концептуальные достижения в области marketing performance 
из перспективы управления этими свершениями. 
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Ключевые слова: информация, производительность маркетинга (англ. mar-
keting performance), управление производительностью бизнеса (англ. business 
performance management), управление маркетинговой производительностью 
(англ. marketing performance management).
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