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Using financial measures to assess the marketing effectiveness

6áRZDNOXF]RZH skutec]noĞü marketingu pomiar efektyZ marketingu miary finansoZe pr]eMr]ystoĞü
marketingu
Keywords: marketing effectiveness marketing performance measurement financial measures marketing transparency

:sWĊS

EfektyZnoĞü G]iaáaĔ marketingoZych ]aZs]e Eyáa istotnym ]agaGnieniem
Gla specMalistyZ Gs marketingu Anali]a relacMi u]yskanych efektyZ Go poniesionych nakáaGyZ umoĪliZiaáa ]nale]ienie oGpoZieG]i na pytanie o ]asaGnoĞü
reali]oZania okreĞlonych G]iaáaĔ 2Eecnie cora] ZiĊks]y nacisk káaG]ie siĊ na
pr]eMr]ystoĞü marketingu i ponos]enie oGpoZieG]ialnoĞci ]a ponos]one na ten cel
ZyGatki =miany ZpáyZaMą ryZnieĪ na instrumentarium Gotychc]as Zykor]ystyZane Go pomiaru i oceny efektyZnoĞci marketingu &elem artykuáu Mest ]Zrycenie
uZagi na ogranic]oną pr]yGatnoĞü traGycyMnych miernikyZ marketingoZych ora]
Zska]anie noZych koncepcMi Ea]uMących na poZią]aniu marketingu ] miarami
finansoZymi
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3roEOePoFeQyeIeNWywQoĞFLPDrNeWLQJX
=PLDQyryQNoweLPSXOsePdo]PLDQyLQsWrXPeQWDrLXP

= efektyZnoĞcią marketingu ĞciĞle ZiąĪe siĊ Mego skutec]noĞü c]yli ]GolnoĞü
Go osiągania ]aáoĪonych celyZ -est to ZaĪny c]ynnik ora] Zarunek koniec]ny
osiągania i ]ZiĊks]ania efektyZnoĞci >:r]osek  s @ ĩaGnych G]iaáaĔ
marketingoZych Z Zyniku ktyrych nie osiągniĊto poĪąGanych efektyZ nie moĪna
u]naü ]a efektyZne 2Eie Zspomniane kategorie są ]e soEą poZią]ane i stanoZią
o peáneM r]ec]yZisteM ocenie efektyZ G]iaáaĔ marketingoZych -eGnak osiągniĊcie
celu nie ]aZs]e GecyGuMe o efektyZnoĞci marketingu naleĪy Mes]c]e ustaliü Makim
kos]tem cel ]ostaá ]reali]oZany c]yli uZ]glĊGniü poniesione nakáaGy 3oMaZienie
siĊ efektyZnoĞci marketingu Mako kategorii ekonomic]neM Zynikaáo ]e ]mieniaMącego
siĊ Z sposyE eZolucyMny postĊpoZania pr]eGsiĊEiorstZ na rynku : pos]c]egylnych
etapach ro]ZoMu pr]eGsiĊEiorstZ GominoZaáy inne Zymiary efektyZnoĞci 5ysunek
 poka]uMe GrogĊ ks]taátoZania siĊ efektyZnoĞci marketingu 3r]eGsiĊEiorstZo GecyGuMące siĊ na pr]yMĊcie orientacMi rynkoZeM i ZGroĪenie marketingu Mest pr]ekonane
Īe G]iĊki temu moĪe Z Ganych Zarunkach rynkoZych osiągnąü leps]e efekty niĪ
Ee] marketingu >:r]osek  s @
Warunki rynkowe cechuMące siĊ Erakiem ograniczeĔ ze strony popytu
(IeNWywQoĞüSroFesywwyWwDr]DQLD

Rozszerzenie zakresu instrumentów oddziaáywania na rynek w miarĊ narastania ograniczeĔ
popytowych
(IeNWywQoĞüSroFesywwyWwDr]DQLDSOXseIeNWywQoĞüSos]F]eJyOQyFKLQsWrXPeQWyw

Przeksztaácenie pozarynkowej orientacji przedsiĊbiorstw w orientacjĊ rynkową
(IeNWywQoĞüSroFesywoEsáXJLryQNX

Tworzenie zintegrowanych zbiorów instrumentów i dziaáaĔ na podstawie orientacji rynkowej
(IeNWywQoĞüPDrNeWLQJX

Rysunek  Wymiary efektywnoĞci w poszczególnych etapach rozwoju przedsiĊbiorstw
ħródáo opracowanie wáasne na podstawie >Wrzosek  s @

Aby oceniü czy dziaáania marketingowe są efektywne naleĪy wykorzystaü odpowiednie mierniki które umoĪliwią pomiar a nastĊpnie ocenĊ uzyskanych efektów
W tym miejscu naleĪy zwróciü uwagĊ na istotny problem jakim jest koniecznoĞü oceny
caáoĞci dziaáaĔ marketingowych nie zaĞ poszczególnych narzĊdzi marketingowych
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2cena efektywnoĞci tych ostatnich nie jest zagadnieniem nowym ani dla teoretyków
ani dla praktyków gospodarczych -ednak dla jednych i drugich oczywiste jest Īe
pomiar efektywnoĞci poszczególnych instrumentów marketingowych nie stanowi
podstawy do caáoĞciowej oceny efektywnoĞci dziaáaĔ marketingowych realizowanych
w przedsiĊbiorstwie 'otychczas opracowano i stosowano szereg wskaĨników marketingowych do pomiaru poszczególnych narzĊdzi marketingu (dystrybucji reklamy
SXEOLFUHODWLRQV) ich przydatnoĞü jest jednak ograniczona Niektóre ze znanych miar
z powodzeniem mogą byü wykorzystywane do pomiaru efektów marketingu ale nie
są wystarczające do oceny tych efektów Przykáadem moĪe byü wielkoĞü sprzedaĪy
2becna stanowi ona efekt dziaáaĔ marketingowych juĪ zrealizowanych przez przedsiĊbiorstwo odnoszących siĊ do przeszáoĞci dlatego nie moĪna na niej opieraü prognoz
dotyczących przyszáych efektów marketingu >%aran  s @

2JrDQLF]oQDSr]ydDWQoĞFLPLerQLNywWrDdyFyMQyFK

&oraz bardziej upowszechnia siĊ pogląd Īe tradycyjne wskaĨniki wykorzystywane do pomiaru efektów dziaáaĔ marketingowych stają siĊ nieodpowiednie nie
uwzglĊdniają bowiem wszystkich kwestii związanych z dziaáaniem przedsiĊbiorstwa
na rynku >&ook Talluri  s @ Niezwykle waĪną rolĊ odgrywają zmiany
rynkowe które istotnie wpáywają na wybór mierników i ich waĪnoĞü w ocenie
dziaáaĔ marketingowych >Ambler i inni  s @ Rosnącą liczbĊ wskaĨników
marketingowych moĪna w pewien sposób uzasadniü nastĊpującymi czynnikami
• postĊp w zakresie przetwarzania danych umoĪliwiá przedsiĊbiorstwom gromadzenie wiĊkszej iloĞci informacji nie tylko na temat swoich klientów ale
takĪe dotyczących konkurencji i jej klientów
• pojawienie siĊ nowych kanaáów dystrybucji produktów i usáug znacząco wpáynĊáo na wzrost dostĊpnoĞci i záoĪonoĞci miar marketingowych
• identyfikacja nowych czynników wpáywających na klienta i wartoĞü przedsiĊbiorstwa spowodowaáa pojawienie siĊ róĪnych typów miar marketingowych poza
pomiarem wartoĞci klienta i zwrotu z inwestycji >Petersen i inni  s @
2czywiste jest Īe mnogoĞü wskaĨników marketingowych nie uáatwia podjĊcia
decyzji które z nich wykorzystaü 0oĪe siĊ okazaü Īe mimo tak wielu dostĊpnych
wskaĨników brakuje takich które byáyby przydatnym narzĊdziem oceny efektywnoĞci
dziaáaĔ marketingowych i podejmowania decyzji dotyczących przyszáej aktywnoĞci marketingowej przedsiĊbiorstwa W wyniku zastosowania niewáaĞciwych miar
okreĞlone dziaáanie moĪe okazaü siĊ nieefektywne a decyzja o jego zaniechaniu (lub
znacznym ograniczeniu) w przyszáoĞci moĪe mieü istotny wpáyw na ogólną efektywnoĞü dziaáalnoĞci przedsiĊbiorstwa Pomocne w wyborze odpowiednich wskaĨników
moĪe byü wczeĞniejsze znalezienie odpowiedzi na nastĊpujących piĊü pytaĔ
 -akie miary są obecnie wykorzystywane w innych przedsiĊbiorstwach"
 -akie miary powinny byü wykorzystywane w innych przedsiĊbiorstwach"
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 -ak menedĪerowie mogą powiązaü strategiczne decyzje z nowymi wskaĨnikami"
 -aki jest związek nowych mierników z wartoĞcią klienta oraz wynikami osiąganymi przez przedsiĊbiorstwo"
 -akim wyzwaniom bĊdzie musiaáo sprostaü przedsiĊbiorstwo jeĪeli zdecyduje
siĊ na nowe miary" >Petersen i inni  s @
Nieprzypadkowo gdy pisze siĊ o wyborze wskaĨników uĪywana jest liczba mnoga Analizując moĪliwe sposoby oceny efektywnoĞci marketingu naleĪy
mieü ĞwiadomoĞü Īe nie ma jednego idealnego miernika ,stota problemu polega
na doborze zestawu miar które okaĪą siĊ najbardziej uĪyteczne w procesie oceny
efektów dziaáaĔ marketingowych =e wzglĊdu na záoĪonoĞü dziaáaĔ marketingowych
konieczna jest analiza uwzglĊdniająca zarówno miary finansowe jak i niefinansowe %rak odpowiednich wskaĨników zwiĊksza ryzyko decyzji zwáaszcza dotyczących inwestycji marketingowych >Sampaio i inni  s @ -ednym z dwóch
gáównych celów jakie naleĪy uwzglĊdniaü przy wyborze odpowiednich wskaĨników jest oprócz uzasadnienia wydatków ponoszonych na marketing identyfikacja
czynników mających wpáyw na wartoĞü przedsiĊbiorstwa oraz budowa powiązaĔ
pomiĊdzy strategią marketingową przedsiĊbiorstwa a jej wynikami finansowymi
>Sampaio i inni  s @ W literaturze moĪna znaleĨü argumenty na poparcie
tezy Īe oceniając efekty inwestycji marketingowych naleĪy siĊ posáugiwaü miarami
finansowymi
• finanse to jĊzyk jakim posáuguje siĊ przedsiĊbiorstwo podczas komunikacji
z otoczeniem
• przedsiĊbiorstwa upubliczniają raporty ze swojej dziaáalnoĞci i są oceniane
przez rynek na podstawie przedstawionych w nich wskaĨników finansowych
• miary finansowe umoĪliwiają porównywanie alternatywnych i nieporównywalnych w inny sposób sposobów dziaáania dotyczących obsáugiwanych
rynków klientów i produktów
• stosowanie miar finansowych wspiera organizacyjne uczenie siĊ i pracĊ w zespoáach wielozadaniowych
• miary finansowe umoĪliwiają udzielenie odpowiedzi na pytanie o optymalny
marketing-mi[ gdy przedsiĊbiorstwo ma do czynienia z róĪnymi odrĊbnymi
dziaáaniami marketingowymi i poĞrednimi efektami tych dziaáaĔ >Stewart
 s ±@
'ziaáaniom z zakresu marketingu coraz czĊĞciej stawiany jest wymóg finansowej
przejrzystoĞci i odpowiedzialnoĞci >Lovett 0ac'onald  s @ &hcąc speániü
te oczekiwania naleĪy siĊgaü po nowe instrumenty sáuĪące ocenie efektów dziaáaĔ
marketingowych .onieczne staje siĊ korzystanie ze wskaĨników o charakterze
finansowym skoro tradycyjne miary marketingowe nie mają wyraĨnego związku
z wynikami finansowymi przedsiĊbiorstwa >Lenskold  s @ a realia gospodarcze takich powiązaĔ wymagają W literaturze stwierdza siĊ nawet wprost Īe jeĞli
marketing ma odgrywaü istotną rolĊ w procesach decyzyjnych w przedsiĊbiorstwie
musi mieü przejrzyste powiązania z wielkoĞciami finansowymi >Lehmann 
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s @ i wspóágraü z finansami >Shugan  s @ Rysunek  pokazuje zaleĪnoĞci
pomiĊdzy miarami marketingowymi a wynikami finansowymi osiąganymi przez
przedsiĊbiorstwo -ak z niego wynika wszelkie dziaáania marketingowe podejmowane w przedsiĊbiorstwie wpáywają na wielkoĞci wskaĨników finansowych generują
bowiem zarówno koszty jak i przychody które ostatecznie wpáywają na wielkoĞü
zysku W warunkach ery informacyjnej to wáaĞnie aktywa marketingowe ± marki
znajomoĞü rynków i relacje z klientami i partnerami handlowymi ± staáy siĊ podstawowymi czynnikami generującymi dáugofalowe zyski >'oyle  s @ Wynika
z tego Īe zupeáne odseparowanie marketingu od finansów jest niemoĪliwe Skoro
tak to trzeba wykorzystaü moĪliwoĞü zwiĊkszenia przejrzystoĞci wydatków ponoszonych na dziaáania marketingowe i stosowaü miary finansowe w ocenie efektywnoĞci
marketingu

1oweNoQFeSFMeoFeQyeIeNWywPDrNeWLQJX

WĞród nowych koncepcji pomocnych w ocenie efektów powstaáych wskutek
dziaáaĔ marketingowych moĪna wymieniü takie koncepcje jak >%aran  s @
• wartoĞü Īyciowa klienta (OLIHWLPHFXVWRPHUYDOXH L&9)
• rentownoĞü klienta (FXVWRPHUSURILWDELOLW\)
• zwrot z inwestycji w marketing (PDUNHWLQJ52,)
.aĪda z nich stanowi próbĊ speánienia oczekiwaĔ aby uwidoczniü związek
marketingu z finansami 2czywiĞcie nowe rozwiązania nie są idealne i mają pewne
ograniczenia wynikające miĊdzy innymi z trudnoĞci w ustaleniu kluczowych wielkoĞci
stanowiących istotĊ poszczególnych koncepcji Problem ten dotyczy min okreĞlania
L&9 oznaczającej strumienie zysku generowane dla przedsiĊbiorstwa przez klienta
w caáym jego Īyciu >&hang i inni  s @ RentownoĞü klienta ocenia siĊ na
podstawie pomiarów nastĊpujących wielkoĞci >%aran  s @
• koszt pozyskania klienta (FXVWRPHUDFTXLVLWLRQ) ± liczony jako stosunek kosztów poniesionych przez przedsiĊbiorstwo na pozyskanie nowych klientów do
ich liczby
• zysk z klienta (FXVWRPHUPDUJLQ) ± liczony jako relacja zysków osiągniĊtych
przez przedsiĊbiorstwo dziĊki obsáudze klientów do ich liczby
• koszt utrzymania klienta (FXVWRPHUUHWHQWLRQ) ± Ğredni koszt utrzymania klienta
przez przedsiĊbiorstwo
2statnia z wymienionych koncepcji oceny efektywnoĞci marketingu ± zwrot
z inwestycji w marketing ± jest wykorzystywana juĪ na etapie planowania dziaáaĔ
marketingowych Analiza R2, umoĪliwia ustalenie poziomu zwrotu z poszczególnych
inwestycji marketingowych Trzy gáówne elementy PDUNHWLQJ52, są stosowane do



2 modelach szacowania &L9 min w >%ohari Rainis 0arimuthu @
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planowania i pomiaru dziaáaĔ marketingowych przyczyniają siĊ tym samym do
maksymalizacji takich wskaĨników jak
• wartoĞü Īyciowa klienta (FXVWRPHUOLIHWLPHYDOXH &L9) ± zdyskontowana wartoĞü przepáywów gotówkowych powstaáych w okresie korzystania przez klienta
z usáug danego podmiotu Wzrost &L9 powoduje poprawĊ wskaĨnika R2,
Aktywa niematerialne
:DrWoĞüPDrNL

:DrWoĞüNOLeQWD

KDQDáNoQtDNtyw

Aktualna wartoĞü

Aktualna wartoĞü

Aktualna wartoĞü

Aktualna wartoĞü

Przyszáa wartoĞü
oczekiwana

Przyszáa wartoĞü
oczekiwana

Przyszáa wartoĞü
oczekiwana

Przyszáa wartoĞü
oczekiwana

ZmiennoĞü
(ryzyko)

ZmiennoĞü
(ryzyko)

ZmiennoĞü
(ryzyko)

ZmiennoĞü
(ryzyko)

:áDsQoĞüLQteOeNtXDOQa

Kampanie, dla których istotne są pomiary marketingu
3Lerws]y]aNXS

3owtyrQy]aNXS

Pojedyncze kampanie promocyjne
5eNOaPa

3roPoFMa

…

…

…

Zrealizowane

Zrealizowane

…

…

…

Obecne wydatki

Obecne wydatki

…

…

…

Miary finansowe
ROI

ROA

%eta

…

Rysunek  Powiązanie miar marketingowych z wynikami finansowymi
ħródáo >Srivastava i inni@

• caákowita liczba klientów pozyskanych w wyniku inwestycji marketingowej
WskaĨnik RO, poprawia siĊ wraz ze wzrostem liczby klientów ± tak dáugo, jak
&L9 jednego klienta jest wyĪsza od kosztów marketingowych przypadających
na jednego klienta
• koszty dziaáaĔ marketingowych ± wzrost wskaĨnika RO, nastĊpuje wraz ze
zmniejszaniem siĊ rozmiarów ponoszonych kosztów >Lenskold , , s @
EfektywnoĞü tych trzech miar stosowanych odrĊbnie ocenia siĊ jako niĪszą od
tej, jaką moĪna uzyskaü, wykorzystując marketing RO,, który opiera siĊ na poáą-
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czeniu tych miar >Lenskold, , s @ -edną z gáównych przesáanek stosowania
koncepcji marketing RO, jest traktowanie wydatków na marketing jako inwestycji,
a nie kosztu >&ourt i inni, , s @ ± postrzeganie tych wydatków nie jako koniecznoĞci wynikającej z faktu, Īe postĊpują tak konkurenci, tylko jako moĪliwoĞci
zwiĊkszenia atrakcyjnoĞci oferty, która przeáoĪy siĊ na wiĊksze zyski i wzrost wartoĞci
przedsiĊbiorstwa w przyszáoĞci Marketing powinien byü traktowany jako jeden z elementów warunkujących sukces finansowy prowadzonej dziaáalnoĞci WskaĨnik RO,
moĪe byü równieĪ wykorzystywany przy podejmowaniu innego typu decyzji, min
takich jak
• optymalizacja zysków z áącznych inwestycji marketingowych,
• pomiar áącznej wartoĞci zintegrowanych kampanii marketingowych w stosunku
do pojedynczych,
• dokáadniejsze porównywanie efektywnoĞci kampanii marketingowych,
• ustanawianie limitów inwestycyjnych przypadających na jednego klienta,
• opracowywanie strategii na podstawie cyklu Īycia klienta i wartoĞci Īyciowej
klienta,
• przewidywanie rosnących wyników wymagających dodatkowych zachĊt
i obniĪek,
• ustalanie idealnego budĪetu marketingowego,
• ustalanie hierarchii ciĊü w budĪecie na podstawie zysków dáugo- lub krótkoterminowych,
• identyfikacja sáabych obszarów marketingu w kontekĞcie cyklu Īycia klienta,
• wskazywanie decyzji bezpoĞrednio po nietrafionych inwestycjach, w wyniku
których utracono Ğrodki finansowe >Lenskold, , s @
W celu poprawnego stosowania koncepcji zwrotu z inwestycji w marketing naleĪy
uwzglĊdniü wáaĞciwą ± dáugoterminową ± perspektywĊ czasową W krótkim okresie
omawiany wskaĨnik moĪe siĊ okazaü niewáaĞciwą podstawą oceny efektywnoĞci dziaáaĔ marketingowych Kwestia zastosowania w analizach odpowiedniej perspektywy
czasowej stanowi problem w pomiarze i ocenie efektów marketingu bez wzglĊdu
na przyjĊtą metodĊ Koncepcje wykorzystania mierników finansowych na potrzeby
marketingu równieĪ po czĊĞci z tego wynikają Obecnie wiele przedsiĊbiorstw zgáasza
zapotrzebowanie na miary, na podstawie których moĪliwe byáoby ocenianie przyszáej
sytuacji rynkowej przedsiĊbiorstwa, natomiast decyzje i tak podejmowane są na podstawie tradycyjnych wskaĨników bazujących na danych historycznych >Seggie i inni,
, s @ Trzeba jednak doceniü funkcjĊ, jaką peánią te mierniki ± uáatwiają one
ocenĊ iloĞciową efektywnoĞci zrealizowanych kampanii marketingowych, co daje jasny
obraz aktualnej kondycji finansowej przedsiĊbiorstwa >Zeithaml i inni, , s @
-ednak czym innym jest zobrazowanie, w jakim stanie przedsiĊbiorstwo znajduje
siĊ tu i teraz, a czym innym wskazanie moĪliwoĞci poprawy relacji z klientami i ich
wpáywu na przyszáe wyniki finansowe przedsiĊbiorstwa ± stąd potrzeba stosowania
róĪnorodnych miar
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Ocena efektywnoĞci dziaáaĔ marketingowych staje siĊ coraz istotniejszym zagadnieniem WaĪny jest zarówno wybór odpowiedniej metody pomiaru, jak i wáaĞciwa
interpretacja uzyskanych wyników Na skutek zmian rynkowych oraz wzrostu stopnia
záoĪonoĞci dziaáaĔ z zakresu marketingu tradycyjne miary nie są wystarczające do
wáaĞciwej oceny efektów tych dziaáaĔ PrzeobraĪenia rynkowe wymuszają zmiany
w podejĞciu do marketingu, podkreĞlają potrzebĊ silniejszej wspóápracy ze sferą
finansów Powiązanie tych dwóch waĪnych obszarów funkcjonowania przedsiĊbiorstwa, poprzez wykorzystanie finansowych wskaĨników, moĪe okazaü siĊ pomocne
przy ocenianiu efektywnoĞci dziaáaĔ marketingowych
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8sLQJILQaQFLaOPeasXrestoassesstKeParNetLQJeIIeFtLYeQess
The evaluation of the effectiveness of marketing action is the great challenge for marketers This
article aims to present a new approach to this problem As a result of market changes there was a need
to use financial measures in assessing the effects of marketing The author attempts to e[plain why the
financial dimension is so important for a correct assessment of marketing effectiveness The author
does not indicate the ideal solution for a correct assessment of the marketing effectiveness, because it
does not e[ist

