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Wprowadzenie

Procesy integracyjne w Europie, zwłaszcza urzeczywistnienie Europej-
skiego Rynku Wewnętrznego, rozszerzenie Unii Europejskiej do dwudziestu 
siedmiu państw członkowskich, wprowadzenie jednolitej waluty w większości 
krajów UE stworzyły nowe wyzwania i możliwości w ramach zarządzania przed-
siębiorstwami na eurorynku. W wielu przedsiębiorstwach nastąpiła zmiana orien-
tacji z narodowej na europejską, zastosowane zostały procesy dostosowawcze 
do nowych warunków systemowych eurorynku oraz do zmienionych warunków 
otoczenia marketingowego. Procesy integracyjne spowodowały również wzrost 
konkurencji na eurorynku. Wydaje się, że wszystkie te czynniki wymagają 
wprowadzania przez przedsiębiorstwa koncepcji controllingu marketingowego 
w działalności gospodarczej na eurorynku. Celem artykułu jest wyjaśnienie 
pojęcia controllingu marketingowego oraz przedstawienie zakresu operacyjnego 
i strategicznego controllingu w marketingu na obszarze eurorynku.

Pojęcie controllingu marketingowego na eurorynku

Wyjaśnienie pojęcia controlingu marketingowego na eurorynku wymaga 
określenia i zdefi niowania elementów składających się na to pojęcie. Wyróżnić 
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można trzy takie podstawowe elementy: marketing, zarządzanie, controlling. 
Istotne wydaje się również wyjaśnienie pojęcia Europejskiego Rynku Wewnętrz-
nego (ERW)1 – subnarodowego obszaru gospodarczego, którego powstanie 
umożliwiło stosowanie znacznie ujednoliconych koncepcji marketingu, zarzą-
dzania i controllingu w organizacjach prowadzących aktywność gospodarczą 
na eurorynku. Integracja i wzajemny wpływ tych trzech elementów na obsza-
rze eurorynku doprowadziły do powstania pojęcia controllingu euromarketin-
gowego2. Integracja i wzajemny wpływ tych elementów były możliwe dzięki 
urzeczywistnieniu ERW, które spowodowało nasilenie realnych szans i zagrożeń 
przedsiębiorstw, zmiany struktury rynku i konkurencji na obszarze eurorynku 
oraz istotną zmianę warunków rynkowych dla przedsiębiorstw prowadzących 
na tym obszarze aktywność gospodarczą. Warunkiem zaistnienia controllingu 
euromarketingowego były procesy polityczne, społeczne i gospodarcze integracji 
europejskiej, czego uwieńczeniem było powstanie w 1993 roku ERW, zwanego 
również eurorynkiem. Europejski Rynek Wewnętrzny można określić jako zin-
tegrowany obszar bez wewnętrznych granic, tożsamy z terytorium państwa, na 
którym zapewnione są jednolite prawa i obowiązki przedsiębiorstw, konsumen-
tów oraz obywateli, którego podstawą jest swobodny przepływ towarów, osób, 
usług i kapitału – zdecydowanie wyróżniający go spośród innych organizmów 
gospodarczych Europy i świata. Dla koncepcji controllingu marketingowego na 
tym obszarze gospodarczym istotne znaczenie ma fakt, iż powstanie eurorynku 
doprowadziło do zmian otoczenia rynkowego, zniesienia granic i barier handlo-
wych, zniesienia ograniczeń taryfowych i pozataryfowych, wprowadzenia swo-
bodnego przepływu osób, towarów, usług i kapitału, wprowadzenia na obszarze 
krajów członkowskich UE jednolitych warunków gospodarczych dla przedsię-
biorstw, jak również ujednoliconych norm, standardów i przepisów oraz jednoli-
tych praw konsumentów. Kolejnym istotnym elementem integracji europejskiej 
był proces rozszerzenia UE o nowe kraje członkowskie – Europy Środkowej. Dla 
controllingu marketingowego ważnym etapem integracji europejskiej stało się 
wprowadzenie w większości krajów członkowskich wspólnej waluty – euro.

W kontekście ujednolicenia eurorynku rozwinęły się pojęcia euromarke-
tingu, eurocontrollingu, zarządzania europejskiego. Wyjaśniając pojęcie control-

1  W literaturze polskiej dla wyjaśnienia pojęcia rynku Unii Europejskiej stosuje się zamiennie 
nazwy: Europejski Rynek Wewnętrzny, Jednolity Rynek Europejski, Jednolity Rynek Wewnętrzny, 
Rynek Wewnętrzny UE, eurorynek. 

2  H. Auerbach, Controlling fuer das Euromarketing, w: Euro-Dimensionen des Marketing, 
Hrsg. H.G. Meissner, H. Simmet, Verlag Arnold, Dortmund 1992, s. 36.
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lingu należy określić jego znaczenie w literaturze międzynarodowej – ponieważ 
jego zakres i zrozumienie jest zróżnicowane. Mimo że pojęcie wywodzi się 
z praktyki gospodarczej w USA, w literaturze angielskojęzycznej, zwłaszcza 
amerykańskiej, jest rozumiane często dość wąsko, wręcz tylko jako buchalteria 
czy rachunkowość, z kolei w literaturze europejskiej, szczególnie niemieckiej, 
jest pojęciem rozumianym znacznie szerzej. W USA odpowiednikiem stoso-
wanego w Europie pojęcia „controlling” jest raczej management accounting, 
które polega znacznie silniejszemu wpływowi rachunkowości niż w Europie3. 
Na potrzeby niniejszego artykułu przyjęte zostanie szerokie rozumienie pojęcia 
controllingu, zgodnie z koncepcją europejską, zwłaszcza niemieckojęzyczną. 
Controlling można określić jako instrument kontrolowania i sterowania przed-
siębiorstwem, z dwoma podstawowymi funkcjami: planowaniem i kontrolą, 
które można uznać za zadania controllingu, stanowiącymi wraz z zaopatrzeniem 
informacyjnym koncepcję controllingu4. Szeroko pojęcie controllingu można 
również określić jako proces informacji, planowania, koordynowania i kontroli 
przebiegu procesów ekonomicznych. Controlling uznaje się za pewien sposób 
myślenia, który uwzględnia i łączy wszystkich managerów i pracowników przed-
siębiorstwa, aby jednolicie i całkowicie urzeczywistnić wszystkie założone cele 
w każdej płaszczyźnie fi rmy – tak rozumiany controlling ma również charakter 
kształcący styl przywódczy5. W kontekście urzeczywistnienia ERW – Th. Reich-
mann uważa, że zorientowany praktycznie eurocontrolling powinien posiadać 
wymiar typowo mikroekonomiczny, makroekonomiczny i judykatywny6. Euro-
controlling można uznać za controlling stosowany przez organizacje na obszarze 
eurorynku, dostosowany do warunków rynkowych tego obszaru gospodarczego. 
Controlling marketingowy jest częścią zakresu controllingu przedsiębiorstwa, 
wspiera zorientowane na cele – planowanie, kierowanie, kontrolę funkcji mar-
ketingowych w przedsiębiorstwie, w których dostarcza i przekazuje wszystkie 
ważne informacje marketingowe dotyczące planowania, podejmowania decyzji 

3  J. Weber, M. Meyer, Controlling im Spannungsfeld der Internationalisierung, w: Internatio-
naisierungs des Controllings. Standortbestimmung und Optionen, Hrsg. J. Weber, M. Meyer, DUV 
– Gabler Edition Wissenschaft, Wiesbaden 2005, s. 3–8.

4  K. Macharzina, J. Wolf, Unternehmensführung – Das internationale Managementwissen 
– Konzepte, Methoden, Praxis, 7. Aufl ., Gabler, Wiesbaden 2010, s. 397.

5  R.C. Rickards, Budgetplanung kompakt, Oldenburg, Muenchen 2007, s. 8.
6  Th. Reichmann, Trends und Entwicklungen im Euro-Controlling, w: DV-gestuetztes Unter-

nehmens-Controlling, Hrsg. Th. Reichmann, Vahlen. Muenchen 1993, s. 9.
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i kontroli7. Controlling marketingowy oparty jest o analizę odchyleń osiąganych 
celów strategicznych i operacyjnych np. w zakresie planowania marketingo-
wego, strategii marketingowych, wejścia na nowe rynki zagraniczne, budżetowa-
nia, instrumentów marketingu-mix. Interesujące rozgraniczenie pomiędzy tymi 
pojęciami zaproponował H. Meffert, który uważa, że marketing jest kierowa-
niem ze strony rynku, a controlling – z punktu widzenia wyników przedsiębior-
stwa8. Należy jednak zaznaczyć, że wielu autorów sądzi, iż oba pojęcia posiadają 
znaczny potencjał synergii, który można wzajemnie wykorzystać.

Omówienia wymaga pojęcie zarządzania przedsiębiorstwem na eurorynku. 
Interesującą defi nicję zarządzania międzynarodowego przedstawił A. Koźmiń-
ski, który twierdzi, że jest to takie zarządzanie przedsiębiorstwem, którego 
uwarunkowania, procesy, instrumenty i następstwa świadomie wykraczają poza 
granice jednego kraju9. Zarządzanie europejskie jest formą zarządzania między-
narodowego, uwzględniającą specyfi kę uwarunkowań rynkowych wynikających 
z subnarodowego organizmu gospodarczego, jakim jest ERW na obszarze krajów 
tworzących UE. Przedsiębiorstwa stosujące europejskie zarządzanie zmierzają, 
jeśli to możliwe, do ujednolicenia zarządzania we wszystkich krajach eurorynku. 
Jeśli zróżnicowania między krajami, np. makroekonomiczne czy kulturowe, są 
zbyt duże, stosują zdyferencjonowane formy zarządzania na eurorynku, najczę-
ściej łącząc zbliżone ekonomicznie, strukturalnie czy kulturowo kraje w grupy, 
np. zarządzanie przedsiębiorstwami w Europie Środkowej czy Europie Północno-
-Zachodniej. Pojęcie euromarketingu jest ściśle związane z powstaniem ERW 
oraz integracją europejską. W najbardziej powszechnie przyjętym rozumieniu 
euromarketing odnosi się do „marketingu w krajach, które tworzą Unię Euro-
pejską”10. Wyjaśniając kompleksowo znaczenie pojęcia euromarketingu należy 
przyjąć, że wyznacza on swoje miejsce pomiędzy regionalnym (narodowym) 
a globalnym marketingiem, określa europejskie elementy międzynarodowego 
marketingu, pozostając jednocześnie w ścisłym związku z zasadą standaryzacji 
lub dyferencjacji, jak również uwzględnia konieczność dostosowania do europej-
skich systemowych warunków eurorynku. N. Walter uważa, iż po kilkunastu latach 

7  M. Moehlen, M. Zerres, Einfuehrung in das Maketing-Controlling, w: Handbuch Marketing-
-Controlling, Hrsg. Ch. Zerres, M.P. Zerres, 3. ueberarb. Aufl age, Springer, Berlin 2005, s. 4.

8  H. Meffert, Marketing, Grundlagen marktorientierten Unternehmenfuehrung, 9 Aufl ., Ga-
bler, Wiesbaden 2000, s. 1123. 

9  A. Koźmiński, Zarządzanie międzynarodowe – konkurencja w klasie światowej, PWE, War-
szawa 1999, s. 11.

10  H. Weinhold-Stuenzi, Euromarketing, „Thexis” 1996, Forschungsinstitut fuer Absatz und 
Handel an der Universitaet St. Gallen, nr 1, s. 1.
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od urzeczywistnienia eurorynku pojęcie euromarketingu jest silnie zakorzenione 
zarówno w praktyce marketingowej, jak i w nauce marketingu, na co wpływ ma 
homogenizacja potrzeb konsumentów i integracja krajów europejskich11. Con-
trolling marketingowy jako element sterowania zarządzaniem marketingowym 
przedsiębiorstw stanowi pomoc w procesie zmian i adaptacji zarządzania do 
nowych, zmieniających się warunków otoczenia rynkowego w Europie. 

Koncepcja controllingu euromarketingowego zainicjowana została przez 
ogromną dynamikę procesu europeizacji oraz zmiany koncepcji strategicznego 
zarządzania przedsiębiorstw działających na obszarze eurorynku12. Według 
H. Auerbacha controlling euromarketingowy został powołany, aby polepszyć 
systemy informacyjne oraz rozwinąć nowe modele wczesnego ostrzegania, które 
odpowiednio wspierają planowanie marketingowe ze względu na zmienioną 
dynamikę rynku i intensywną konkurencję w Europie13. W procesie europeizacji 
konieczne staje się kierowanie i koordynowanie  międzynarodowej działalności 
marketingowej przedsiębiorstw w Europie, wobec czego wzrasta rola controllingu 
marketingowego na eurorynku jako systemu planowania, kierowania i kontrolo-
wania, którego funkcja polega na zaopatrzeniu informacyjnym przedsiębiorstwa 
oraz koordynowaniu decyzji w jego poszczególnych zakresach14. Wydaje się, że 
obecnie, w dobie ogromnej konkurencji na eurorynku, stosowanie koncepcji con-
trollingu marketingowego w ukierunkowanych na osiągnięcie sukcesu w przed-
siębiorstwach jest nieodzowne.

Strategiczny i operacyjny controlling euromarketingowy

W ramach controllingu marketingowego na eurorynku można wyróżnić 
dwie podstawowe płaszczyzny, tj. strategiczny i operacyjny controlling euro-
marketingowy, wspomagający planowanie, kierowanie i kontrolę marketingową 
oraz zapewniający optymalną działalność przedsiębiorstw na obszarze eurorynku 
w przyszłości. Controlling marketingowy powinien tworzyć połączenie pomię-
dzy wielkościami jakościowymi zakresu strategicznego (tj. atrakcyjność branży, 
potencjał sukcesu, innowacyjność, image) i ilościowymi danymi zakresu ope-

11  N. Walter, Euro-Marketing: Wie europaeisch ist es wirklich?, „Markenartikel” 2004, nr 5, s. 5.
12  H.G. Meissner, H. Auerbach, Euromarketing-Controlling, „Controlling”1990, nr 5, s. 232. 
13  H. Auerbach, Controlling fuer das Euromarketing, w: Euro-Dimensionen des Marketing, 

Hrsg. H.G. Meissner, H. Simmet, Verlag Arnold, Dortmund 1992, s. 37.
14  H.G. Meissner, Euromarketing, w: Handwoerterbuch des Marketing, Hrsg. B. Tietz, 

R. Koehler, J. Zentes, Schaeffer-Poeschel, Stuttgart 1995, s. 636. 
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racyjno-taktycznego (tj. przychody, koszty przedsiębiorstwa, marża pokrycia)15. 
Strategiczny controlling euromarketingowy koncentruje się na zabezpieczeniu 
działalności przedsiębiorstwa poprzez pogłębienie i rozbudowę potencjału wyni-
ków, z reguły w średnio- i długookresowym przekroju czasowym na obszarze 
eurorynku. Strategiczny controlling składa się z dwóch elementów: regularnie 
przeprowadzanego planowania w przedsiębiorstwie oraz fi lozofi i controllingu 
w przedsiębiorstwie, tzn. poprzez wykorzystanie controllingu z informacji sta-
tystycznych tworzony jest dynamiczny instrument kierowania, np. porówna-
nie wartości planowanych z wielkościami osiągniętymi, połączone z analizą 
i zastosowaniem działań prowadzących do uzyskania wartości planowanych 
w sytuacji istniejących odchyleń od planu16. Strategiczny controlling zorien-
towany na przedsiębiorstwo i jego otoczenie tworzy systemy informacyjne na 
podstawie informacji z przedsiębiorstwa eurorynku, konkurencji oraz całego 
otoczenia euromarketingowego. W ramach strategicznego controllingu euromar-
ketingowego można wykorzystać następujące instrumenty zapewniające osią-
gnięcie celów strategicznych: analizę konkurencji, analizę portfelową, analizę 
cyklu życia produktu, analizę krzywej doświadczenia, analizę słabych i silnych 
stron przedsiębiorstwa, analizę wartości łańcuchowej17. Identyfi kuje on poprzez 
kontrolę odchylenia od planów strategicznych, a w sytuacji zaistnienia odchyleń 
od planu poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi korygujących zmierza do 
osiągnięcia marketingowych celów strategicznych przedsiębiorstwa.

Tabela 1

Strategiczny i operacyjny controlling marketingowy

Płaszczyzna 
controllingu

Cechy

Strategiczny 
euromarketing-controlling

Operacyjny 
euromarketing-controlling

1 2 3
Orientacja Otoczenie i przedsiębiorstwo, 

ukierunkowany na zewnątrz 
i do wewnątrz

Przedsiębiorstwo: rentowność 
koncepcji euromarketingowej, 
ukierunkowany do wewnątrz

15  H. Jung, Controlling, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, Muenchen 2007, s. 433–434.
16  Por. J. Piontek, Controlling, Oldenbourg Wissenschaftverlag, Muenchen 2004, s. 19.
17  Foko ter Haseborg, Marketing-Controlling, w: Handwoerterbuch des Marketing, op.cit., 

s. 1549–1550. 
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1 2 3
Hierarchia Głównie dyrekcja 

przedsiębiorstwa 
Wszystkie szczeble przedsię-
biorstwa, z punktem ciężkości 
na średni szczebel zarządzania

Horyzont czasowy Zorientowany średnio- 
i długookresowo

Zorientowany krótkookresowo 
(np. jeden rok)

Niepewność Duża Mała
Zakres Koncentracja na poszczegól-

nych istotnych problemach
Obejmuje wszystkie funkcjo-
nalne zakresy oraz integruje 
wszystkie części

Problemy Najczęściej niestruktury-
zowane, źle defi niowane 
problemy z „miękkimi” infor-
macjami i wysokim stopniem 
zawiłości

Najczęściej dobrze strukturyzo-
wane 
i defi niowane, z „twardymi” 
informacjami i niskim stopniem 
zawiłości

Cel Zorientowany na zabezpiecze-
nie egzystencji poprzez pogłę-
bienie potencjału wyników. 
Elementy: produkty, rynki, 
technologie

Zorientowany na zysk; rentow-
ność, cash-fl ow, gospodarność

Podstawy 
informacji

Tworzenie systemów wczes-
nego rozpoznania; niepewne 
informacje (prognozy), 
zastosowanie wielkości jako-
ściowych i ilościowych pocho-
dzących głównie z otoczenia 
przedsiębiorstwa

Tworzenie systemów zaopatrze-
nia informacyjnego; najczęściej 
pewne informacje, ilościowe 
wielkości pochodzące głównie 
z własnego przedsiębiorstwa, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
rachunkowości

Analiza Analiza przyszłych możliwych 
sytuacji rynkowych

Analiza krótkookresowego pla-
nowania euromarketingu-mix

Planowanie Strategiczne euromarketingowe 
planowanie

Operacyjno-taktyczne euromar-
ketingowe planowanie

Kryteria oceny Szanse i ryzyko na eurorynku, 
analiza konkurencji, studia 
segmentacji i pozycjonowania, 
benchmarking, słabe i silne 
strony przedsiębiorstwa, 
analiza portfelowa klientów, 
techniki scenariuszowe, długo-
okresowe budżetowanie

Liczby znamionowe (wskaźniki) 
i systemy wskaźników zwłaszcza 
statystycznych dla marketingu, 
zwłaszcza marketingu-mix, 
krótkookresowe budżetowanie, 
koszty/wyniki, nakłady/dochody

Źródło: F. Klenger, Operatives Controlling, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, Muenchen 
2000, s. 68–69; H. Auerbach, Internationales Marketing-Controlling: eine syste-
morientierte Betrachtung unter besonderer Beruecksichtigung strategischer Ent-
scheidungsprobleme, M und P, Verl. fuer Wiss. und Forschung, Stuttgart 1994, 
s. 62; W. Demmler, Ch. Homburg, Das Controlling-System eines Großunterneh-
mens im Maschinenbau – Das Beispiel der KSB AG, w: Controllingprofi le, Hrsg. 
F.J. Witt, Vahlen, Muenchen 1994, s. 22; R. Koehler, Marketing-Controlling, 
w: Vahlens Grosses Marketinglexikon, Hrsg. H. Diller 2 voell. Ueberb. Aufl ., 
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Verlag Vahlen. Muenchen 2001, s. 968; Th. Reichmann, Controlling mit Kenn-
zahlen und Management-Tools. Die systemgestützte Controlling-Konzeption, 
Verlag Vahlen, Muenchen 2006, s. 560.

Operacyjny controlling euromarketingowy charakteryzuje się orientacją 
ukierunkowaną na zwiększenie zysku i rentowności przedsiębiorstwa w krótkim 
okresie, wynikającym z wcześniej ustalonych planów strategicznych. Opera-
cyjny controlling zorientowany do wewnątrz przedsiębiorstwa tworzy systemy 
informacji na podstawie danych ilościowych pochodzących z danego przed-
siębiorstwa. Do instrumentów wspomagających wypełnienie podstawowego 
zadania operacyjnego controllingu euromarketingowego, jakim jest połączona 
systemowo koordynacja, możemy zaliczyć: dane dotyczące trendu cen, koniunk-
tury, statystyki zbytu, rachunkowości, siły nabywczej, analizę rentowności, ana-
lizy postaw i zachowań eurokonsumentów, analizy poszczególnych elementów
euromarketingu-mix18. Identyfi kuje on poprzez kontrolę odchylenia od planów 
operacyjnych (najczęściej rocznych czy kwartalnych) oraz w sytuacji odchyleń 
wyników od planów poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi zmierza do 
osiągnięcia marketingowych celów operacyjnych przedsiębiorstwa. Wyróżnić 
można następujące cele controllingu marketingowego w ramach strategicznego 
i operacyjnego controllingu19:

– strategiczny controlling marketingowy wspiera możliwości adaptacyjne 
przedsiębiorstwa w zakresie szans i ryzyka, jak również dotyczące roz-
budowy przyszłego potencjału sukcesu, wynikającego ze zmian rynku 
i otoczenia rynkowego; 

– operacyjny controlling marketingowy wspiera szczególnie planowa-
nie i kierowanie marketingiem-mix w celu wykorzystania potencjału 
sukcesu.

Analizując wyżej wymienione cele controllingu marketingowego, wydaje 
się, że szczególnie w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na obsza-
rze eurorynku mogą one być z powodzeniem przeprowadzone i wykorzystane. 
Zwłaszcza ze względu na potencjał eurorynku, zmieniające się otoczenie ryn-
kowe, wynikające z integracji gospodarczej oraz proces rozszerzenia UE o nowe 

18  Ibidem, s. 1550–1551. 
19  H. Auerbach, H. Czenskovsky, Marketing-controlling im Spannungsfeld, w: Marketing-Con-

trolling-Kompetenz. Grundwissen marktorientierter Unternehmenssteuerung, Hrsg. W. Pepels, 
Erich Schmidt Verlag, Berlin 2003, s. 24–25.
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kraje członkowskie. Pomimo pewnych wspólnych cech między strategicznym 
i operacyjnym controllingiem euromarketingowym istnieją przede wszystkim 
różnice – zaprezentowane w tabeli 1. Należy zauważyć, że strategiczny i opera-
cyjny controlling nie wykluczają się wzajemnie, lecz są ściśle ze sobą powiązane. 
W sytuacji konieczności dopasowania się do szybkich zmian otoczenia marke-
tingowego w Europie operacyjny controlling euromarketingowy powinien zostać 
uzupełniony o strategiczny controlling euromarketingowy, który uwzględni 
dodatkowe ilościowe informacje niezbędne do uzyskania optymalnego poten-
cjału wyników20. Przedsiębiorstwa europejskie podlegają procesowi, w którym 
poszczególne płaszczyzny decyzji, np. strategiczne czy operacyjne, wzajemnie 
na siebie oddziałują, powodując określone skutki w działalności marketingowej 
przedsiębiorstw na eurorynku. Wpływ strategicznych i operacyjnych rozstrzy-
gnięć na działalność międzynarodową przedsiębiorstw na obszarze eurorynku 
przedstawiono na rysunku 1.

Dynamika sytuacji 
konkurencyjnej 

Strategiczne decyzje 
euromarketingu

Dzia alno
przedsi biorstwa

na eurorynku 

Operacyjne i taktyczne 
decyzje  

w euromarketingu 

Rys. 1. Wpływ strategicznych i operacyjnych decyzji na działalność przedsiębiorstw 
na eurorynku

Źródło: opracowanie własne na podstawie: H.G. Meissner, Strategisches Internationales 
Marketing, 2. Aufl ., Wissenschaftsverlag Oldenbourg, Muenchen–Wien 1995, 
s. 87.

20  H.G. Meissner, Marketing-Controlling fuer Multinationale Unternehmen, w: Controlling-
-Praxis: erfolgsorientierte Unternehmenssteuerung, Hrsg. Th. Reichmann, Vahlen, Muenchen 
1988, s. 218.
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Wydaje się, iż należy zmierzać do wzajemnej integracji płaszczyzn con-
trollingu w celu wykorzystania wzajemnej przewagi wynikającej z potencjału 
obu koncepcji. Można zauważyć, że istnieje zapotrzebowanie na funkcję koor-
dynacyjną między operacyjnym i strategicznym controllingiem euromarketingo-
wym, ponadto między tymi dwoma płaszczyznami istnieje potrzeba wzajemnego 
konsensusu, a potrzeba koordynacji tych płaszczyzn wynika bezpośrednio ze 
współzależności między strategicznym i operacyjnym zarządzaniem21. Przed-
siębiorstwa, które potrafi ą zintegrować i dopasować obie koncepcje, odnoszą 
sukcesy na obszarze eurorynku, na skutek lepszego wykorzystania potencjału 
wynikającego z marketingu, controllingu oraz zarządzania przedsiębiorstwem. 
W. Demmler & Ch. Homburg podali przykład integracji operacyjnego i strate-
gicznego controllingu. Uważają oni, że połączenie obu płaszczyzn controllingu 
może być rozumiane jako przekładnia dwóch kół zębatych, gdzie operacyjny con-
trolling odpowiada mniejszemu z nich, szybciej poruszającemu się (np. w cyklu 
rocznym), strategiczny controlling zaś – większemu, wolniej poruszającemu się 
(np. w cyklu od trzech do pięciu lat)22. Stosowanie zintegrowanego strategicz-
nego i operacyjnego controllingu euromarketingowego wspiera podejmowanie 
decyzji marketingowych przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność na 
obszarze eurorynku w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej, pomaga kiero-
wać przedsiębiorstwem oraz zapewnia fi rmie możliwości uzyskania odpowied-
niego potencjału wyników fi nansowych. Strategiczny i operacyjny controlling 
marketingowy powinien zostać wykorzystany w praktyce gospodarczej w fazie 
planowania, kierowania i kontroli przedsiębiorstwem na eurorynku.

Controlling marketingowy można określić jako podstawowe narzędzie 
przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na eurorynku, umożli-
wiające wykorzystanie odpowiednich koncepcji i strategii euromarketingowych 
dostosowanych do uwarunkowań tego rynku. Umożliwia prawidłowe kierowanie 
procesami w przedsiębiorstwie, zwłaszcza w zakresie marketingu, planowanie 
działań marketingowych, analizę odchyleń osiąganych celów strategicznych 
i operacyjnych, ewentualną identyfi kację nieosiągnięcia celów oraz wprowadze-
nie narzędzi korygujących działalność marketingową, zapewniających realizację 
zamierzonych planów i celów.

21  W. Ossadnik, Controlling, Wissenschaftsverlag Oldenbourg, Muenchen 2003, s. 52.
22  W. Demmler, Ch. Homburg, Das Controlling-System eines Großunternehmens im Maschi-

nenbau – Das Beispiel der KSB AG, w: Controllingprofi le, Hrsg. F.J. Witt, Vahlen, Muenchen 
1994, s. 22–23.
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STRATEGIC AND OPERATIONAL CONTROLLING IN MARKETING 
ON EUROMARKET

Summary 

An article takes up considerations concerning marketing controlling on the area 
of euromarket. In the article there were discussed issues referring to the concept of euro 
marketing controlling, namely the following defi nitions were clarifi ed: controlling, 
management, euro marketing and euromarket. Then operational and strategic concept 
of marketing controlling were presented and discussed. Moreover the basic differences 
between strategic and operational marketing controlling were presented. Also the range 
of problems of integration, co-ordination and compatibility of operational and strategic 
marketing controlling in functioning of enterprises on euromarket was taken up. 

Translated by Marcin Komor


