
W kierunku zielonego marketingu

Z czasem badania odnoszące się do kwestii śro-
dowiskowych przyjęły w marketingu bardziej biz-
nesową orientację. Właściwością biznesu jest bo-
wiem to, iż nie pozostaje on obojętny wobec tren-
dów otoczenia, a zmiany w nim zachodzące stara

się dostosować do swoich potrzeb. Tak też stało się
w przypadku zainteresowania marketingu kwestia-
mi środowiskowymi. Dlatego wkrótce po tym, jak
uznane zostały one za megatrend współczesnego
świata, co miało miejsce w pierwszej książce na te-
mat megatrendów (Naisbitt, 1982), a następnie
podkreślane było w opracowaniach globalnych firm
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There is a common perception of marketing and sustainable
growth to be two concepts which are rather distant from one
another. Yet, the relationship between marketing and
sustainable growth is remarkably strong. It stems from the
functions fulfilled by marketing in the economy and in the
society, which consist of matching the goods and the
demands on the market as well as activities in the area of
creation and fulfillment of desires and expectations of
consumers in order to reach their satisfaction and lift their
quality of life. The concept which reflects the interest of
marketing with a sustainable growth most fully and opens
marketing up to the achievements of sciences about
sustainability (sustainable science) is sustainable/
/sustainability marketing. The objective of the article is to
characterize this marketing concept and explain in what
scope it impacts redefining the assumptions of traditional
marketing. The article consists of two parts. The first part
encompasses explanations as to why the marketing may be
indifferent towards environmental matters, further to the
analysis of barriers of this interest and the tradition related
to them. The second part presents the assumptions of
sustainable marketing, presenting it as the macro-marketing
concept which requires fundamental redefining of traditional
marketing and introducing significant changes in the
marketing management. Conclusions were drawn in the final
part which stem from the carried out analysis concerning the
place, the specificity and the meaning of the environmental
problem in marketing science.

W powszechnym odbiorze dominuje pogląd, że marketing
i zrównoważony rozwój to pojęcia od siebie dość odległe.
Tymczasem związek marketingu i zrównoważonego roz-
woju jest wyjątkowo silny. Wynika z funkcji pełnionych
przez marketing w gospodarce i społeczeństwie, polegają-
cych na kojarzeniu dóbr i potrzeb na rynku oraz aktywno-
ści w sferze kreowania i zaspokojenia pragnień i oczekiwań
konsumentów w celu osiągania przez nich satysfakcji oraz
podniesienia jakości życia. Koncepcją, która najpełniej od-
zwierciedla zainteresowanie marketingu zrównoważonym
rozwojem oraz otwiera marketing na dorobek nauk
o zrównoważeniu (sustainable science), jest zrównoważony
marketing (sustainable marketing/sustainability market-
ing). Celem artykułu jest scharakteryzowanie tej marke-
tingowej koncepcji oraz wyjaśnienie, w jakim zakresie
wpływa ona na przedefiniowanie założeń tradycyjnego
marketingu. Artykuł składa się z dwóch części. W pierw-
szej wyjaśniono, dlaczego marketing nie może być obojęt-
ny wobec kwestii środowiskowych, omówiono bariery tego
zainteresowania oraz związaną z nim tradycję. W drugiej
przedstawiono założenia zrównoważonego marketingu,
prezentując go jako koncepcję makromarketingową, która
wymaga zasadniczego przedefiniowania tradycyjnego mar-
ketingu oraz wprowadzenia istotnych zmian w zarządza-
niu marketingowym. W zakończeniu sformułowano wnio-
ski wynikające z przeprowadzonej analizy, dotyczące miej-
sca, specyfiki i znaczenia problematyki środowiskowej
w nauce o marketingu.
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konsultingowych, w tym Price Waterhous Coopers,
Ernst and Young, KPMG, Frost i Sullivan i Arthur
D. Little, doszło do podjęcia prób wykorzystania za-
interesowania kwestiami środowiskowymi jako na-
rzędziem poprawy sytuacji konkurencyjnej przed-
siębiorstw. Celem podejmowanych analiz było dą-
żenie do odpowiedzi na pytanie, jak dopasować
zrównoważenie do aktualnej strategii przedsiębior-
stwa i w jaki sposób realizować wynikające z niej
założenia1. 

To nowe spojrzenie, eksponujące wymiar organi-
zacji, spowodowało, że zrównoważenie przedstawio-
ne zostało bardziej w kontekście szans biznesowych
niż problemu do rozwiązania, wobec którego staje
ludzkość. Również wymienione wcześniej firmy
konsultingowe przedstawiały problem zrównoważe-
nia właśnie w tym kontekście. Spowodowało to, że
marketing ekologiczny, podkreślający niebezpie-
czeństwo zbliżającego się kryzysu ekologicznego
oraz potwierdzający zdolność marketerów do wzię-
cia odpowiedzialności za jego uniknięcie, został
przekształcony w tzw. zielony marketing (green
marketing), w którym kwestie środowiskowe zosta-
ły zmienione w gospodarczą możliwość, przyjmują-
cą postać nowego obszaru walki konkurencyjnej
(np. Porter, 1991; Porter i van der Linde, 1995). 

Nie ma jednej definicji pojęcia zielonego marke-
tingu, lecz większość poświęconej mu literatury opi-
suje, w jaki sposób przedsiębiorstwo dostosowuje się
do rosnącego zainteresowania konsumentów środo-
wiskowo przyjaznymi produktami. Na przykład 
K. Peattie (1992, s. 85) ujmuje rzecz następująco:
„Gdy społeczeństwo staje się bardziej zielone, (…)
rośnie popyt na zielone dobra i usługi. W celu wyj-
ścia naprzeciw tym nowym potrzebom marketing
staje się coraz bardziej zielony, prowadząc przedsię-
biorstwa oraz inne organizacje w kierunku zrówno-
ważonego zarządzania”. 

Pojawienie się zielonego marketingu spowodowa-
ło, że obecny w marketingu ekologicznym postulat
zrównoważenia zaczęto z czasem interpretować ja-
ko trwałość rozwoju przedsiębiorstwa oraz „zdol-
ność do jego trwania i rozkwitu w długim okresie”
(Visser, 2007, s. 445). Główny akcent debaty na te-
mat środowiska i marketingu w ramach tego nurtu
zaczął koncentrować się wokół problemu, jak dzia-
łanie ekologiczne może tworzyć przewagę konku-
rencyjną i przyczynić się do jej utrzymania oraz jak
innowacje środowiskowe mogą stać się źródłem
przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Zainte-
resowanie środowiskowe uznane zostało bowiem za
potencjał do generowania szans, a lepszy społeczny
i środowiskowy wynik za opcję strategiczną prowa-
dzącą do tworzenia przewagi2. Przejście od marke-
tingu ekologicznego do zielonego marketingu spo-
wodowało, że z imperatywu moralnego i rozwojowe-
go życzliwość środowiskowa przekształcona została
w narzędzie marketingu, a „kwestie ekologiczne
z wyzwania o społecznym charakterze przekształco-

ne zostały w problem marketingowy” (van Dam
i Apeldoorn, 1996, s. 52). 

Autorzy tacy jak M. Porter (1991) oraz M. Porter 
i C. van der Linde (1995) twierdzili, że środowisko-
we udoskonalenia w zakresie produktu i produkcji
są najlepszym sposobem wzrostu efektywności i ży-
wotności przedsiębiorstwa, a poprzez stymulowanie
innowacji i zorientowanie na konsumenta strategie
środowiskowe mogą tworzyć przewagę konkuren-
cyjną. Krytycy tego stanowiska wskazywali (oraz do
dziś wskazują), że jest to niezwykle trudne do osią-
gnięcia, ponieważ produkty wprowadzane na bazie
środowiskowej są podatne na ataki konkurencji,
szczególnie jeśli chodzi o konkurencję cenową, ich
właściwości oraz wiarygodność środowiskowych wy-
magań oraz ich wprowadzanie nie prowadzi do za-
sadniczego postępu w odniesieniu do kwestii środo-
wiskowych, ponieważ przedsiębiorstwa, które kon-
kurują na podstawie zrównoważenia, są skazane na
porażkę, rywalizując z niezrównoważonymi pro-
duktami. Szczególnie że konsumenci, pomimo de-
klaracji wsparcia idei zrównoważenia, są skłonni
wybierać zwykle tańsze produkty, a wzrost sprzeda-
ży (nawet jeśli jest oparty na zielonych produktach)
bardziej pogłębia, niż pomaga rozwiązać problemy
środowiskowe (Wymer i Polonsky, 2015). Krytycy
podkreślali, że może ono nawet okazać się kontrpro-
duktywne poprzez zmniejszanie presji na zmiany
sektora jako całości (Peattie, 2007). Podejście jed-
nak zyskało wielu gorących zwolenników. W rozu-
mieniu tym zainteresowanie kwestiami środowisko-
wymi to przede wszystkim sposób usatysfakcjono-
wania różnych interesariuszy oraz narzędzie
wzmocnienia wizerunku marki prowadzące do za-
kupu ekologicznych produktów, za które klienci go-
towi są zapłacić więcej niż za produkty tradycyjne.
Pozytywny rezultat środowiskowy traktowany jest
tu jako efekt uboczny strategii biznesu, która jest
oparta na wykorzystaniu faktu wzrostu zaintereso-
wania kwestiami środowiskowymi, a najczęstszym
uzasadnieniem dla tego rodzaju działań jest argu-
mentacja, że postępowanie nieprzyjazne środowi-
sku jest nieopłacalne. 

Propagowanie zrównoważenia jako narzędzia
konkurowania przedsiębiorstw wywarło znaczący
wpływ na sposób myślenia znacznej części liderów
biznesu, którzy kwestie środowiskowe zaczęli utoż-
samiać z opłacalnymi przedsięwzięciami biznesowy-
mi oraz działaniami na rzecz dotarcia do konsu-
mentów o proekologicznym nastawieniu, których
uznano za najbardziej atrakcyjny segment rynku,
ponieważ deklarują gotowość zakupu produktów
o wyższych cenach. Zaowocowało to strategiami
konkurencyjnymi realizowanymi na platformie spo-
łecznej i środowiskowej oraz rosnącą potrzebą więk-
szej liczby przedsiębiorstw do bycia postrzeganymi
jako dobre korporacyjne podmioty i dążeniem do
unikania negatywnych ocen powiązanych ze spo-
łecznymi oddziaływaniami środowiskowymi. 
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Strategie te nie przyniosły jednak gruntownej
zmiany w tradycyjnym myśleniu marketingowym
oraz znaczącego postępu w zakresie bardziej zrów-
noważonej konsumpcji i produkcji. W warstwie kon-
cepcyjnej stanowią one bowiem utrwalenie trady-
cyjnego myślenia marketingowego. Skoncentrowa-
nie na krótkotrwałych zyskach oraz brak wykorzy-
stania podejścia systemowego sprawia, że „więk-
szość działań przedsiębiorstwa z zakresu zielonego
marketingu nie polega na zrównoważonej produk-
cji, lecz interesowaniu się segmentami konsumenc-
kimi zainteresowanymi kwestiami środowiskowymi
oraz promowaniu zielonego image jako taktyki pu-
blic relations” (Wymer i Polonsky, 2015, s. 246).
Zdaniem Y. van Dama i P. Apeldoorna (1996, s. 46),
podczas gdy „marketing ekologiczny, koncentrując
się na potwierdzeniu zbliżającego się kryzysu ekolo-
gicznego oraz chęci i zdolności do wzięcia odpowie-
dzialności za jego uniknięcie, jest podejściem spo-
łecznym, zielony marketing, koncentrując się na
rynkowym przyciąganiu (market pull) i legislacyj-
nym popychaniu (legislative push) w kierunku po-
prawy środowiska przyjaznego korporacyjnego
działania, jest w istocie konwencjonalnym podej-
ściem mikromarketingowym”. 

Dualny charakter 
zainteresowania nauki o marketingu
kwestiami środowiskowymi

Przyjęcie oraz wzrost popularności ujęcia ekspo-
nującego wymiar strategii marketingowej przedsię-
biorstw spowodowało, że zainteresowanie marke-
tingu kwestiami środowiskowymi przyjmuje obec-
nie dualny charakter, a mimo przenikania się po-
dejść, różnice między nimi są wyraźnie widoczne.
Najogólniej rzecz ujmując, można przyjąć, iż tworzy
ono postać kontinuum od słabej do mocnej formy
(postaci) zrównoważenia, gdzie „kupowanie bar-
dziej ekologicznych produktów z powodów środowi-
skowych to słabe zrównoważenie, a włączenie eko-
racjonalności do codziennych zachowań jest jego
mocniejszą odmianą” (Kilbourne, McDonagh i Pro-
thero, 2018, s. 482). 

W najbardziej ogólnym rozumieniu rozróżnienie
to interpretować można jako efekt właściwości my-
śli społecznej, w tym ekonomicznej (również marke-
tingowej), jaką jest generalnie niechętne reagowa-
nie na nowe idee. Przejawia się ono w ich kwestio-
nowaniu i poddawaniu w wątpliwość, a jeśli nie jest
to możliwe, podejmowaniu prób włączenia nowej
koncepcji w dotychczasowy paradygmat. Analogicz-
ny mechanizm wystąpił w marketingu w odniesie-
niu do kwestii środowiskowych. Dlatego podejście
do problematyki zrównoważonego rozwoju ujawnia
się w teorii marketingu: 1) poprzez włączenie kwe-
stii zrównoważenia w dominujący marketingowy

paradygmat lub też 2) jej pełne przyjęcie, które wią-
że się z próbą przedefiniowania dotychczasowego
marketingowego paradygmatu. 

Pierwsze podejście można określić jako słabą
(miękką) formę interwencji zrównoważenia w tra-
dycyjny paradygmat marketingowy. Swój najpeł-
niejszy wyraz znajduje ono w zielonym marketingu
i opiera się na próbie wchłonięcia koncepcji zrówno-
ważonego rozwoju i dostosowania jej do tradycyjne-
go myślenia marketingowego. Istotą tego podejścia
jest „włączenie społecznych i środowiskowych kwe-
stii do istniejących zasad i praktyk marketingo-
wych” (Peattie i Belz, 2010, s. 9). Założenia trady-
cyjnego marketingu traktowane są tu jako nie-
zmienne, zakłada ono zyskowne zmiany odpowiada-
jące istniejącemu marketingowemu postrzeganiu
świata, gdzie kwestie zrównoważonego rozwoju są
traktowane jako jedno z wyzwań, z którymi uporać
się musi biznes w XXI wieku3. 

Z przeglądu literatury dotyczącej zielonego mar-
ketingu wynika, że większość badań dotyczących tej
problematyki przyjmuje podejście menedżerskie.
Postać ta jest szczególnie wyraźnie widoczna
w marketingu strategicznym i polega na dostosowa-
niu strategii marketingowej przedsiębiorstwa do
oczekiwań rynku oraz potrzeb klientów domagają-
cych się coraz bardziej ekologicznych produktów.
Zakłada ona, że nowy marketing to marketing tra-
dycyjny uzupełniony o elementy środowiskowe two-
rzące szanse na osiągnięcie przewagi konkurencyj-
nej, która może nastąpić poprzez dotarcie do coraz
szerszej grupy klientów zainteresowanej ochroną
środowiska oraz rozbudzanie zainteresowania tą
problematyką. 

Włączenie kwestii środowiskowych w istniejący
marketingowy paradygmat nie wywołuje potrzeby
zasadniczej zmiany myślenia o problemach marke-
tingowych, a jedynie poszerzenie zakresu zaintere-
sowania marketingu, które obejmuje: 

rozpoznanie środowiska i zainteresowanie nim
jako elementem zachowania konsumenta, 
traktowanie kwestii środowiskowych jako źródła
zróżnicowania i przewagi konkurencyjnej przed-
siębiorstwa, 
rozważania na temat procesu opracowania no-
wego produktu. 
W nauczaniu marketingu podejście to przejawia

się poprzez uzupełnienie tradycyjnego wykładu po-
święconego marketingowi o „zielone” elementy, tj.
wykład (prezentowany najczęściej na końcu zajęć)
poświęcony kwestiom środowiskowym i możliwo-
ściom ich wykorzystania w realizowanych przez
przedsiębiorstwo strategiach marketingowych. 
K. Peattie i F.-M. Belz (2010, s. 9) uważają, że po-
dejście to „nie przynosi prawdziwej zmiany w my-
śleniu marketingowym lub znaczącego postępu
w kierunku zrównoważonej konsumpcji i produk-
cji”. „Podczas gdy zielony marketing przynosi kilka
pozytywnych rezultatów społecznych, sam w sobie
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jest niewystarczającym rozwiązaniem środowisko-
wych problemów społeczeństwa” twierdzą W. Wy-
mer i M. Polonsky (2015, s. 239). 

Drugim podejściem do kwestii zrównoważenia
jest próba przedefiniowania dominującego paradyg-
matu marketingowego. Określić można je jako
twardą postać interwencji w marketingowy para-
dygmat. Obecnie najpełniej odzwierciedla je marke-
ting zrównoważony (sustainability/sustainable
marketing)4, który z uwagi na głębię postulowanych
zmian w teorii i praktyce marketingu jest również
czasem określany jako „transformacyjny zielony
marketing” (transformative green marketing). Wy-
rasta ona na gruncie makromarketingu oraz typo-
wego dla niego ujęcia systemowego. W. Kilbourne,
P. McDonagh i A. Prothero (2018, s. 492) twierdzą,
że potrzeba zrównoważonego marketingu wynika
z faktu, iż „w ostatnich latach stało się jasne, że
większość wczesnych badań zrównoważenia, które
koncentrowały się na niewielkich postępujących
zmianach konsumpcji (np. kupowaniu papieru toa-
letowego z recyklingu), jest niewystarczająca do
rozwiązania kryzysu środowiskowego i dlatego uza-
sadnione są badania, które to odzwierciedlają”. „To,
czego społeczeństwo potrzebuje od konsumentów
w rozwiązaniu problemów środowiskowych, to wię-
cej niż zmiana preferencji marki. Ochrona środowi-
ska wymaga od konsumentów ograniczenia kon-
sumpcji, ponownego wykorzystania, zamiast wy-
mieniania towarów oraz recyklingu, a nie wyrzuca-
nia odpadów produktu” twierdzą W. Wymer 
i M. Polonsky (2015, s. 250). 

W związku z tym, że problemy środowiskowe wy-
magają szeroko zintegrowanych rozwiązań, w zrów-
noważonym marketingu kładziony jest akcent na
badania, które określają wpływ i współzależność
przedsiębiorstw, konsumentów i instytucji regulu-
jących z punktu widzenia rozwiązania problemów
środowiskowych. W warstwie badawczej koncentru-
je się on na określeniu wpływu środowiskowego
firm i konsumentów bardziej niż na preferencjach
marek lub wzroście sprzedaży (nawet jeśli mowa
jest o zielonych produktach) oraz próbuje odpowie-
dzieć na pytanie, w jakim zakresie wolny rynek
zdolny jest sprostać kwestiom społecznym i środo-
wiskowym. Podejście to wyraźnie nawiązuje do kon-
cepcji zrównoważonej konsumpcji analizowanej ja-
ko złożona interakcja między produkcją i konsump-
cją, której podstawowym założeniem jest to, że „peł-
ny proces konsumpcji od początku do zakończenia
jest realizowany jako zintegrowany system” (Kilbo-
urne, McDonagh i Prothero, 2018, s. 482). Zakłada
ono, że aby osiągnąć znaczący postęp w zakresie
zrównoważenia, biznes i marketing muszą wyjść
poza doraźne ustępstwa i przenieść kwestie środo-
wiskowe na konwencjonalne agendy i modele. Mar-
keting i wiążące się z nim zmiany są traktowane ja-
ko część rozwiązania problemu zrównoważenia,
które wymaga ponownego określenia wielu granic

definiujących marketing jako dyscyplinę akademic-
ką oraz funkcję zarządzania. 

Ponieważ słaba postać podejścia do kwestii śro-
dowiskowych jest w marketingu stosunkowo dobrze
rozpoznana, poniżej w sposób bardziej szczegółowy
scharakteryzowano założenia jego mocnej postaci,
utożsamianej ze zrównoważonym marketingiem.
Z uwagi na dużą liczbę publikacji poświęconych tej
problematyce szczególny akcent położono na wska-
zanie makromarketingowego charakteru tej kon-
cepcji. Rozpoczęto od przedstawienia pojęcia zrów-
noważonego marketingu, następnie omówiono jego
główne założenia epistemologiczne, aby następnie
przejść do omówienia zmian w obszarze zarządza-
nia marketingowego, które muszą zostać wprowa-
dzone w celu zagwarantowania realizacji założeń
koncepcji. 

Zrównoważony marketing jako 
koncepcja makromarketingowa

Pojęcie zrównoważonego marketingu 

Dostępna literatura marketingowa obfituje
w liczne definicje zrównoważonego marketingu.
Niekiedy odnoszone są one do przedsiębiorstwa.
Zgodnie z tym podejściem zrównoważony marke-
ting określany jest jako „proces obejmujący plano-
wanie, wdrażanie oraz kontrolę kształtowania pro-
duktu, cen, promocji i dystrybucji, pozwalający na
zaspokojenie potrzeb społecznych, osiągnięcie celów
organizacji oraz troskę o środowisko naturalne”
(Brzustewicz, 2010, s. 11). Zdecydowanie częściej
jednak zrównoważony marketing definiowany jest
znacznie szerszej niż pozwalają na to ramy organi-
zacji gospodarczej. 

W sposób najbardziej ogólny zrównoważony mar-
keting definiuje K. Peattie (2007), który określa go
jako ujęcie marketingu proponowane przez przed-
stawicieli teorii i praktyki marketingowej, akceptu-
jących zasadność koncepcji zrównoważonego rozwo-
ju. Podobnie zrównoważony marketing określają 
Y. van Dam i P. Apeldoorn (1996) jako „marketing
w ramach zrównoważonego rozwoju gospodarczego
i rozwój ten wspierający” (s. 46), wskazując, że jego
„zadaniem jest osiągnięcie optymalnego zaspokoje-
nia potrzeb konsumenta przez rozmieszczenie wy-
korzystania funkcji środowiskowych w ukształto-
waniu produktów i usług bez przekroczenia ze-
wnętrznie określonych limitów” (s. 53). S. Hunt
(2011, s. 7) uważa, że „zrównoważony marketing
może być postrzegany jako marketing w zrównowa-
żonym rozwoju gospodarczym i wspierający go”.
Z kolei R. Mitchell, B. Wooliscroft i J. Higham
(2010) określają zrównoważony marketing jako wy-
korzystanie zasad zrównoważonego rozwoju w ob-
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szarze marketingu. D. Martin i J. Schouten (2014,
s. 11) piszą, że „zrównoważony marketing to mar-
keting, którego celem jest pomoc w stworzeniu spo-
łeczeństwa, w którym normą jest dążenie do zrów-
noważenia”. J. Misch i A. Miller (2014, s. 171)
wskazują, że „jest to marketing, którego głównym
zadaniem jest przedefiniowanie jakości życia w ka-
tegoriach niematerialnych”, zaś R. Achrol i P. Ko-
tler (2012, s. 44) przez zrównoważony marketing
rozumieją „koncepcję marketingową, zgodnie z któ-
rą możliwości rynku pozostają w równowadze
z możliwościami zasobów”. 

W. Kilbourne, P. McDonagh i A. Prothero (2018,
s. 482) podkreślają, że zrównoważony marketing
nawiązuje do spopularyzowanego za sprawą Rapor-
tu Brundtland pojęcia zrównoważonego rozwoju
i odpowiada jego definicji, która „narzuca znaczące
ograniczenia na firmy, konsumentów oraz rządy”.
Jest pojęciem pokrewnym w stosunku do zrówno-
ważonej konsumpcji rozumianej jako „osiągnięcie
optymalnego zaspokojenia potrzeb konsumenta
przez rozmieszczenie wykorzystania funkcji środo-
wiskowych w ukształtowaniu produktów i usług
bez przekraczania zewnętrznie określonych limi-
tów” (van Dam i Appledoorn, 1996, s. 53)5. W tym
rozumieniu w definicji zrównoważonego marketin-
gu podkreślane są efekty działań marketingowych,
z których niewątpliwie najważniejszym jest trwała
konsumpcja, czyli konsumpcja stanowiąca przeci-
wieństwo konsumpcji nietrwałej, tj. dotychczas roz-
wijanej, zagrażającej środowisku naturalnemu, pod-
ważającej ludzką egzystencję, za propagowanie któ-
rej w znacznym stopniu odpowiedzialne są działy
marketingu przedsiębiorstw, których głównym za-
daniem — zgodnie z opisanym wcześniej dominują-
cym paradygmatem marketingowym — jest poko-
nywanie bariery popytowej i intensyfikowanie
sprzedaży. 

Opierając się na związku ze zrównoważoną kon-
sumpcją i pojęciami, takimi jak: konsumenci przy-
jaźni środowisku (environmentally friendly consu-
mers) czy konsumenci świadomi ekologicznie (envi-
ronmentally conscious consumers), może być on
również określany jako marketing przyjazny środo-
wisku (environmentally friendly marketing) lub
marketing świadomy ekologicznie (environmentally
conscious marketing). Z uwagi na dążenie do połą-
czenia korzyści ekonomicznych, ekologicznych
i społeczno-kulturowych określany jest on również
jako integracyjny marketing ekologiczny (integrati-
ve eco-marketing) (Belz, 2001). Zaś uwzględniając
potrzebę głębokich zmian w przedstawionym wcze-
śniej zielonym marketingu, a szerzej postaw w od-
niesieniu do sfery konsumpcji oraz potrzebę prze-
kształceń (transformacji), w tym również w odnie-
sieniu do tradycyjnych instrumentów marketingo-
wych, używane jest w stosunku do niego określenie
transformacyjny zielony marketing (transformative
green marketing). 

Charakteryzując istotę zrównoważonego marke-
tingu, F.-M. Belz i K. Peattie (2012) przedstawiają
go jako krok w ewolucji marketingu oraz przejaw
krytyki marketingu głównego nurtu (tradycyjnego
marketingu), który nie jest w stanie dać odpowiedzi
na wiele kluczowych pytań dotyczących tego, jak
współcześnie prowadzony powinien być marketing.
Wskazują, że „aby przyczynić się do zrównoważone-
go rozwoju, kolejnym logicznym krokiem rozwoju
marketingu jest (…) stworzenie nowej koncepcji
zrównoważonego marketingu” (Belz i Peattie,
2012, s. 17). Opierając się na kategorii relacji, odwo-
łują się do jego wcześniejszej definicji zaproponowa-
nej przez F.-M. Belza (2006, s. 139), który zrówno-
ważony marketing określa jako „budowanie i utrzy-
mywanie trwałej relacji z klientami, otoczeniem
społecznym i środowiskiem naturalnym”. Z punktu
widzenia zarządzania marketingowego zrównowa-
żony marketing definiowany jest przez pryzmat in-
strumentów marketingowych służących wprowa-
dzeniu jego zasad i rozumiany jest jako „proces za-
spokajania potrzeb poprzez planowanie i urzeczy-
wistnianie koncepcji korzyści, kosztów, komunika-
cji oraz wygody związanych z oferowanym produk-
tem, w sposób satysfakcjonujący strony wymiany
i równocześnie zgodny z zasadami zrównoważonego
rozwoju” (Zaremba-Warnke, 2016, s. 95)6. 

Zrównoważony marketing można definiować
również poprzez dostosowanie do potrzeb zrówno-
ważenia aktualnie obowiązującej definicji marke-
tingu AMA. W ten sposób określają go D. Martin 
i J. Schouten (2014, s. 10), którzy przez zrównowa-
żony marketing rozumieją „proces tworzenia, ko-
munikowania i dostarczania wartości konsumen-
tom w sposób, który chroni i wzmacnia naturalny
(środowiskowy) oraz ludzki kapitał”. 

Podsumowując przedstawione powyżej definicje
zrównoważonego marketingu oraz nawiązując do
przedstawionej wcześniej słabej i mocnej postaci
zainteresowania kwestiami zrównoważenia w mar-
ketingu, można stwierdzić, że zrównoważony mar-
keting jest mocną postacią zrównoważenia odwołu-
jącą się do ekoracjonalności (eco-rationality). W po-
równaniu z zielonym marketingiem jest znacznie
więcej niż nowym sposobem konkurowania wyko-
rzystującym trend, jakim jest zainteresowanie kon-
sumentów kwestiami środowiskowymi. W związku
z tym, że problemy środowiskowe wymagają szero-
ko integrowanych rozwiązań, zrównoważony mar-
keting jest koncepcją znacznie szerszą niż odnoszą-
cą się do działań przedsiębiorstwa. Kładziony jest
w nim akcent na badania, które określają wpływ
i współzależność przedsiębiorstw, konsumentów
i instytucji regulujących z punktu widzenia rozwią-
zania problemów środowiskowych (Wymer i Polon-
sky, 2015). Dlatego w zakres swojego zainteresowa-
nia włącza on nie tylko producentów, lecz także po-
średników, których zadaniem jest uczynienie syste-
mu dystrybucji bardziej efektywnym ekologicznie,

7Marketing i Rynek/ Journal of Marketing and Market Studies, ISSN 1231-7853 
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konsumentów, akcentując zasadnicze zmiany
w praktyce konsumpcji oraz instytucje regulujące.
Postulując zmiany w zachowaniach wszystkich
uczestników systemu marketingowego, próbuje od-
powiedzieć na pytanie, w jaki sposób pogodzić tra-
dycyjny cel marketingu, jakim jest osiąganie zysku,
ze zrównoważoną konsumpcją stanowiącą jeden
z filarów zrównoważonego rozwoju. Z tego powodu
„w odróżnieniu od zielonego marketingu jest poję-
ciem makromarketingowym” (van Dam i Apel-
doorn, 1996, s. 52). 

Założenia epistemologiczne

Z epistemologicznego punktu widzenia zrówno-
ważony marketing może być traktowany jako próba
szerszego spojrzenia na zarządzanie marketingowe
wynikające z wpływów ekologicznych, społecznych
i ekonomicznych, które są efektem globalnie istot-
nych wydarzeń oddziałujących na rynek. Zdaniem
K. Peattie’go (2007, s. 194) „zrównoważenie wyma-
ga od tych, którzy praktykują, głoszą zasady lub
studiują marketing, nie tylko stosowania krytycz-
nego spojrzenia na dyscyplinę, lecz również kwe-
stionowania i ponownego analizowania niektórych
z najbardziej podstawowych zasad, które leżą u jej
podstaw”. Dlatego z punktu widzenia teorii marke-
tingu zrównoważony marketing może być trakto-
wany jako jeden z nurtów marketingu krytycznego,
który stara się odpowiedzieć na pytania, jak sprawić,
aby sektor biznesowy był zainteresowany rozwiąza-
niem problemów środowiskowych, które wywołuje,
oraz jak spowodować, aby konsumenci zmienili swój
sposób zachowań z kierunku bardziej zrównoważo-
nej konsumpcji (Wymer i Polonsky, 2015). 

Wymienionym celom podporządkowane są cztery
podstawowe filary myślenia o zagadnieniach mar-
ketingowych. Są nimi: 

uznanie problemów społeczno-środowiskowych
za punkt wyjścia procesów marketingowych, 
wydłużenie horyzontu czasowego oceny efektów
marketingu, 
holistyczne podejście do konsumenta, 
dostrzeganie i wykorzystanie transformacyjnego
potencjału marketingu. 
Poniżej w sposób bardziej szczegółowy przedsta-

wiono wymienione założenia. 
Uznanie problemów społeczno-środowisk-

owych za punkt wyjścia procesów marketin-
gowych. Zrównoważony marketing wyrasta z kry-
tycznego stosunku do założeń tradycyjnego marke-
tingu przedstawionych blisko sześćdziesiąt lat temu
przez E. McCarthy’ego w Basic Marketing: A Mana-
gerial Approach z 1960 r., a obecnych we współcze-
snych podręcznikach marketingu, zgodnie z który-
mi zakres problemów marketingowych ilustrowany
jest przez trzy koncentryczne okręgi, z których we-

wnętrzny obejmuje konsumenta, główny przedmiot
wysiłku marketingowego, drugi „czynniki podlega-
jące kontroli” (produkt, cenę, dystrybucję i promo-
cję) (4P), a trzeci odnosi się do „czynników niekon-
trolowanych”, tj. elementów otocznia firmy, które
traktowane są jako ograniczenie działań menedżer-
skich, którymi są: 1) zasoby i cele przedsiębiorstwa,
2) istniejącą sytuacja biznesowa, 3) środowisko eko-
nomiczne, 4) otoczenie polityczne i prawne, oraz 5)
otoczenie kulturowe i społeczne. Zmiana tego ujęcia
polega na: 

poszerzeniu listy czynników uznawanych za
czynniki otoczenia o środowisko naturalne, któ-
re nie jest uwzględniane w modelu E. McCar-
thy’ego, 
uznaniu, że nie tylko nie powinno ono stanowić
zewnętrznego czynnika ograniczającego działal-
ność marketingową, lecz powinno być traktowa-
ne jako punkt wyjścia związanych z nim proce-
sów, 
traktowaniu przedsiębiorstwa jako części szer-
szego systemu społeczno-ekologicznego. 
Zmiany te potwierdzają opinie liderów problema-

tyki zrównoważonego marketingu (Peattie i Belz,
2010, s. 10), którzy twierdzą, że „uczynienie marke-
tingu bardziej zrównoważonym będzie trudne, jeśli
kontynuujemy traktowanie konsumentów i ich
oczekiwań jako wyłącznej siły napędowej marketin-
gu, a kwestii społeczno-środowiskowych jako ogra-
niczeń, wobec których staje marketing”. Oznacza to
nie tylko włączenie, wyodrębnianego do tej pory,
konsumenta w sieć środowiskowego kontekstu, lecz
także uwzględnianie, nie tylko w odniesieniu do kon-
sumenta, ale również przedsiębiorstwa, konsekwen-
cji zachowań konsumpcyjnych i produkcyjnych. 

Dla uszczegółowienia założeń zrównoważonego
marketingu przyjmowane są cztery systemowe wa-
runki, które muszą zostać spełnione dla zrównowa-
żonego rozwoju (np. Mish i Miller, 2014). Opraco-
wane zostały one przez międzynarodowy zespół
ekspertów z ponad pięćdziesięciu krajów, reprezen-
tujący rożne dyscypliny naukowe, inspirowany re-
portem Komisji Brundtland i określone mianem
„naturalnego kroku”. Członkowie zespołu zgodzili
się, że aby osiągnąć zrównoważony rozwój, natura
nie może być przedmiotem: 

stale rosnącego wydobywania substancji ze sko-
rupy ziemskiej (np. węgla), 
koncentracji szkodliwych substancji produkowa-
nych przez człowieka (np. plastiku), 
degradacji poprzez fizyczną interwencję (np. li-
kwidację lasów). 
Oprócz wymienionych warunków odnoszących

się do zrównoważenia środowiska naturalnego,
przedstawiono czwarty warunek dotyczący wyko-
rzystania naturalnych zasobów i podejmujący za-
gadnienie kwestii sprawiedliwości społecznej i wa-
runków życia. Uznano, że w zrównoważonym społe-
czeństwie ludzie nie mogą żyć w warunkach, które
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zmniejszają ich szansę na zaspokojenie ich potrzeb
(Natural Step, 2009). 

Odnosząc wymienione warunki do marketingu,
przyjmuje się, że aby można było mówić o zrówno-
ważonym marketingu, działania marketingowe po-
winny być ograniczone przez: 

dostarczanie materiałów produkcyjnych wydo-
bywanych ze skorupy ziemskiej, 
zdolność Ziemi do absorbowania produkowa-
nych przez ludzi substancji o negatywnym wpły-
wie na ekosystem, 
zdolność Ziemi do regeneracji strat wynikającej
z ludzkiej aktywności degradującej ekosystem, 
warunki systemowe, które podważają zdolność
ludzi do zaspokojenia podstawowych ludzkich
potrzeb. 

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione kryteria,
okazuje się np. że ograniczenia te w dość istotny
sposób narusza marketing elektroniki użytkowej.
Zależny jest on bowiem od procesów produkcji wy-
magających rzadko spotykanych metali pochodzą-
cych ze skorupy ziemskiej oraz składników che-
micznych, które są niedostępne w naturze, jak rów-
nież innych składników zdobywanych poprzez fi-
zyczną degradację ekosystemu. Działania produk-
cyjne realizowane w tym sektorze często zagrażają
ludzkiej zdolności na rzecz zaspokojenia podstawo-
wych potrzeb poprzez zmniejszenie dostępu do wo-
dy, emisję toksyn lub zatrudnienie w niebezpiecz-
nych warunkach, a w wielu przypadkach zarobki lu-
dzi są zbyt niskie w stosunku do zaspokojenia ludz-
kich potrzeb. 

Wydłużenie horyzontu czasowego oceny
marketingu. Ponieważ podstawą koncepcji zrów-
noważenia jest zaspokojenie potrzeb ludzkości bez
czynienia szkód przyszłym pokoleniom, mianem

zrównoważonego marketingu nie powinno się okre-
ślać przejawów stosowania prostych i oczywistych
rozwiązań z zakresu ochrony środowiska. Poprzez
dostrzeżenie i traktowanie jako podlegających od-
działywaniu marketingu czynników środowisko-
wych jest on „nawoływaniem do wydłużenia przyj-
mowanego przez firmę horyzontu czasowego i trak-
towania kontynuacji wyżej niż zysku” (van Dam
i Apeldoorn, 1996, s. 53). Wydłużenie horyzontu
czasowego w zrównoważonym marketingu bazuje
na obserwacji, że typowa dla tradycyjnego marke-
tingu krótkowzroczna maksymalizacja zysku (pro-
fit-maximizing myopia), wynikająca z dostarczenia
konsumentowi szerokiej gamy produktów w celu
zaspokojenia jego wąsko rozumianych indywidual-
nych potrzeb, pozbawia go w dłuższej perspektywie
dóbr dostarczanych przez środowisko (takich jak
woda, powietrze czy krajobraz). 

Wydłużenie horyzontu czasowego w zrównowa-
żonym marketingu interpretowane jest jako prze-
jaw jego bliskich związków z marketingiem relacji.
F.-M. Belz i K. Peattie (2012, s. 9) twierdzą, że
zrównoważony marketing, który „obejmuje budo-
wanie i utrzymanie zrównoważonych relacji
z klientami, otoczeniem społecznym i środowi-
skiem naturalnym przyjmuje długoterminową
orientację marketingu relacji, w przeciwieństwie
do krótkoterminowej transakcji, na której skoncen-
trowany jest marketing tradycyjny”. Od marketin-
gu relacji różni go jednak szerszy, bardziej makro-
marketingowy zakres ujęcia zagadnień marketin-
gowych. Z kolei od zielonego marketingu różni go
mniej transakcyjne zorientowanie. Różnice te zilu-
strowano na rysunku 1. 

Holistyczne podejście do konsumenta.
„Zrównoważony marketing wymaga również inne-
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go podejścia do rozważania konsumentów i ich za-
chowań” (Peattie i Belz, 2010, s. 10). Zgodnie z tra-
dycyjnym neoklasycznym paradygmatem teorii
konsumenta potrzeba jest zaspokojona poprzez na-
bywanie, które jest traktowane jako cel każdej dzia-
łalności gospodarczej oraz pojedynczego konsumen-
ta. Stąd „mimo iż konsumpcja obejmuje gamę za-
chowań, które zarówno poprzedzają zakup, jak i na-
stępują po zakupie (…), a ze społecznego i środowi-
skowego punktu widzenia o wiele większe znacze-
nie ma to, co dzieje się przed zakupem oraz po jego
dokonaniu, podczas użycia i w poużytkowej fazie
procesu konsumpcji” (Peattie i Belz, 2010, s. 11),
w tradycyjnym marketingu obserwuje się wyraźną
dominację zakupów w ocenie aktywności konsu-
menckiej, a zainteresowanie konsumentem dotyczy
przede wszystkim jego decyzji zakupowych oraz
czynników je warunkujących7. 

Zrównoważony marketing zasadniczo zmienia to
podejście. Z faktu, że znaczna część produkcji nie
jest przyjazna środowisku, wynika bowiem koniecz-
ność obniżenia popytu konsumenckiego. Stąd próba
odpowiedzi na pytanie, jak najlepiej zaspokoić po-
trzeby klientów, przyjmując, iż: 1) niekoniecznie
muszą być one zaspokojone poprzez rynek, 2) za-
spokojenie potrzeb nie zawsze musi następować po-
przez nabywanie produktów, lecz może być realizo-
wane również poprzez powstrzymanie się od zaku-
pów oraz 3) aktywną rolę w procesie zaspokojenia
potrzeb spełnia konsument. 

Spostrzeżenia te są podstawą do kwestionowania
jednego z podstawowych założeń neoklasycznej teo-
rii ekonomicznej, stanowiącej podstawę tradycyjne-
go marketingu, iż zaspokojenie potrzeb musi wyni-
kać z zakupu produktów oraz ich późniejszego po-
siadania. Zrównoważony marketing szeroko wyko-
rzystuje koncepcję konsumowania bez posiadania
(non-ownership consumption) (Burgiel i Zrałek,
2018). Odchodzi on również od innego ważnego za-
łożenia neoklasycznej teorii ekonomicznej traktują-
cego konsumpcję jako finał aktywności ekonomicz-
nej. Konsumpcja traktowana jest tu bardziej jako
etap dłuższego cyklu biologicznego, co powoduje, że
zdecydowanie większą wagę niż w tradycyjnym
marketingu przywiązuje się do działań po jej zakoń-
czeniu. 

W zrównoważonym marketingu pojawia się no-
wy model konsumenta. O ile w marketingu trady-
cyjnym jest to konsument, którego działania są
oparte na wyrosłej z liberalnej koncepcji wolności
zasadzie nadrzędności konsumenta, jako osoba kie-
rująca się jedynie własnym indywidualnym intere-
sem, w zrównoważonym marketingu jest to bardziej
konsument obywatel (citizen-consumer), którego
prawa i obowiązki są zbilansowane z prawami i obo-
wiązkami wobec innych. Odchodzi się tu od bez-
względnej zasady kierowania się własnym intere-
sem w dążeniu do zaspokojenia nigdy niezaspokojo-
nych i stale rosnących potrzeb na rzecz kształtowa-

nia konsumenta jako jednostki podejmującej wybo-
ry dotyczące wielu aspektów życia społecznego oraz
odpowiedzialnej za losy przyszłych pokoleń. Z kon-
sumenta, który w swoich wyborach kieruje się krót-
kowzrocznym interesem ekonomicznym, staje się
on konsumentem odpowiedzialnym. 

Podobnie jak palacz nie może żądać możliwości
palenia bez rozważenia konsekwencji dla innych
oddychania czystym powietrzem, tak posiadana
przez konsumenta wolność do konsumowania,
z uwagi na jej konsekwencje, musi zostać zbilanso-
wana z prawem do niekonsumowania. Konsument
obywatel w swoich decyzjach uwzględnia szereg
czynników innych niż te, które odnoszą się wyłącz-
nie do jego własnego interesu. Zainteresowany jest
nie tylko ceną produktu, lecz także na przykład wa-
runkami, w jakich produkowany jest produkt, sta-
jąc się bardziej „politycznym konsumentem” (poli-
tical consumer)8. 

Dostrzeżenie i wykorzystanie transforma-
cyjnego potencjału marketingu. Podczas gdy
tradycyjny marketing nie wykazuje większych am-
bicji w zakresie dokonywania zmian społeczeństwa,
a „konwencjonalny pogląd głosi, że marketing re-
aguje na potrzeby konsumentów i społeczeństwa,
lecz nie ma siły oddziaływania lub zmian społeczeń-
stwa” (Peattie i Belz, 2010, s. 13), jako cel swojego
istnienia marketing zrównoważony stawia sobie do-
konywanie tych zmian. W najbardziej ogólnym ro-
zumieniu transformacyjny charakter zrównoważo-
nego marketingu wynika z makromarketingowej te-
zy zakładającej wpływ marketingu na społeczeń-
stwo oraz społeczeństwa na marketing. Prowadzi
ona do uznania, że celem zrównoważonego marke-
tingu jest zmiana dominującego społecznego para-
dygmatu oraz spowodowanie, aby zachowania
sprzeczne z ideą zrównoważenia nie były nagradza-
ne ekonomicznie, jak dzieje się do tej pory. 

Transformacyjny charakter zrównoważonego
marketingu zakłada głębokie przedefiniowanie
marketingu, które — ujmując rzecz skrótowo — po-
lega na lepszym niż dotychczas połączeniu marke-
tingu z jakością życia społeczeństwa w odróżnieniu
do dotychczasowego zaspokajania wąsko rozumia-
nych indywidualnych potrzeb jednostki. Transfor-
macyjność oznacza również wprowadzenie zmian
w całym systemie gospodarczym, a szerzej — spo-
łecznym (Wymer i Polonsky, 2015). 

Nowe podejście do zasobów oznacza, że marke-
ting zrównoważony musi wprowadzić zmianę
struktury kosztów dla firm i cen dla konsumentów,
natomiast świadomość potrzeby przeorientowania
praktyk konsumpcyjnych powoduje, iż muszą zo-
stać zmienione metody dystrybucji i komunikacji
marketingowej. Transformacyjny charakter zrów-
noważonego marketingu może być również rozpa-
trywany w wymiarze globalnym. Celem zrównowa-
żonego marketingu jest bowiem nie tylko reduko-
wanie nadkonsumpcji bogatych krajów, lecz rów-
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nież włączenie w wymianę rynkową blisko połowy
ludności świata pozbawionej siły nabywczej, żyjącej
za mniej niż 2 dol. na dobę (szacuje się, że na świe-
cie żyje blisko 3 mld takich osób). 

Zarządzanie marketingowe 
— zrównoważona orientacja 
rynkowa i nowy marketing-mix

Warunkiem wprowadzenia w życie założeń zrów-
noważonego marketingu jest ich przeniesienie na
poziom przedsiębiorstw (organizacji). Oznacza to
potrzebę zastąpienia orientacji rynkowej zrówno-
ważoną orientacją rynkową oraz dostosowanie do
potrzeb zrównoważenia instrumentów marketingu
określanych mianem mieszanki marketingowej
(marketing-mix). 

Zrównoważona orientacja rynkowa.
W zrównoważonym marketingu tradycyjną orienta-
cję rynkową (market orientation, MO), stanowiącą
podstawę strategii marketingowej większości
przedsiębiorstw, proponuje się zastąpić szerszym
ujęciem, określanym jako zrównoważona orientacja
rynkowa (sustainable market orientation, SMO)
(Mitchell, Wooliscroft i Higham, 2010). 

Mniej więcej od połowy ubiegłego wieku w pod-
ręcznikach marketingu podkreśla się, że ani czas,
ani energia nie powinny być wykorzystane na jakie-
kolwiek działania, jeśli nie mają one znaczenia dla
konsumenta. Pogląd ten powszechnie znany jest
pod nazwą orientacji rynkowej (MO). Nie wyklucza
on jednak poświęcania uwagi konsumentów kwe-
stiom środowiskowym. Od dłuższego czasu wiado-
mo jednak, że konsumenci nie są w większości chęt-
ni płacić zdecydowanie więcej za bardziej przyjazne
środowisku produkty, gdy dostępne są tańsze alter-
natywy. Oprócz tego oczekiwania konsumenta
ujawniają się zwykle w odniesieniu do krótkotermi-
nowej perspektywy czasowej, gdy tymczasem efekty
środowiskowe działań marketingowych dotyczą
przyszłych pokoleń. Dlatego w zrównoważonym
marketingu przyjmuje się, że działania marketingo-
we nie powinny być prostym odzwierciedleniem
oczekiwań konsumenta. Jest to główna przesłanka
uzasadniająca zastąpienie tradycyjnej orientacji
marketingowej (MO) przez zrównoważoną orienta-
cję marketingową (SMO). 

SMO tym różni się od orientacji rynkowej, iż ofe-
ruje zarządzanie bardziej odpowiedzialne społecz-
nie i środowiskowo oraz skłania do poszukiwania
strategii marketingowych, które gwarantują pozy-
tywne wyniki poprzez powiązanie aktywności mar-
ketingowej z normami społecznymi i środowiskowy-
mi. R. Mitchell, B. Wooliscroft i J. Higham (2010, 
s. 163–164), twórcy pojęcia zrównoważonej orienta-
cji marketingowej, piszą: „w ramach modelu SMO
zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwa prze-

suwa się poza oparty na rynku fundamentalizm
w kierunku marketingu charakteryzującego się dłu-
goterminowymi strategiami, które dążą do zaspoko-
jenia oczekiwań rynkowych przez konkurencyjne
i środowiskowo odpowiedzialne zastosowanie zaso-
bów i marketing skoncentrowany na interesariu-
szach, wzbogacony o wymiar społecznej i środowi-
skowej odpowiedzialności”. 

Nowy marketing-mix. Mimo że zrównoważony
marketing wyrasta z krytyki tradycyjnego marke-
tingu, utożsamianego z ujęciem znanym powszech-
nie jako 4P, w odniesieniu do zarządzania marke-
tingowego zachowuje proste i łatwe do zapamięta-
nia podejście mnemoniczne, które w miejsce trady-
cyjnego miksu marketingowego proponuje zrówno-
ważoną mieszankę marketingową. Określana jest
ona poprzez formułę 4C (4C’s, sustainability marke-
ting mix), która obejmuje takie składniki, jak (Belz
i Peattie, 2012)9: 

rozwiązania dla konsumenta (customer solu-
tions), 
koszt konsumenta (customer cost), 
wygoda (convenience), 
komunikacja (communication). 
Rozwiązania dla konsumenta (customer solu-

tions) to instrument marketingu zastępujący do-
tychczasowy produkt. Zmiana polega na tym, iż ce-
lem firmy, której bliskie są założenia zrównoważe-
nia, jest nie tyle oferowanie produktu w postaci to-
waru lub usługi, lecz przede wszystkim dostarcze-
nie rozwiązań satysfakcjonujących klienta. Zmianie
ulega w związku z tym rola przedsiębiorstwa, które
z producenta staje się dostarczycielem rozwiązań
(solution provider). 

Istotę proponowanej zmiany można najlepiej wy-
jaśnić, odwołując się do klasycznej pracy T. Levitta
Marketing Myopia z 1960 r., w której wyraźnie pod-
kreślono, że pierwotnym celem marketingu jest za-
spokojenie potrzeb nabywcy. Autor wyjaśnia w niej,
dlaczego firmy, a nawet całe sektory wzrastają,
a następnie przeżywają upadek. Dla opisania tego
zjawiska używa określenia krótkowzroczności mar-
ketingowej (marketing myopia). Na przykładzie
sektora kolejowego w USA ukazuje, jak na początku
XX w. sektor ten skutecznie zastąpił inne formy
transportu lądowego, ponieważ okazał się od nich
bardziej efektywny w dostarczaniu rozwiązań dla
klientów, umożliwiając tanie przemieszczanie, re-
wolucjonizując transport osób i towarów. Jednak
rozwój technologii, a szczególnie pojawienie się sil-
nika spalinowego i budowa samochodów osobowych
i ciężarówek, stały się wkrótce realnym zagroże-
niem dla kolei. We wczesnych latach rozwoju bran-
ży motoryzacyjnej wyzwania te były ograniczone ze
względu na duży koszt będącego alternatywą dla
kolei produktu, niską dostępność i wysoką awaryj-
ność samochodów. Jednak jego potencjał był od po-
czątku łatwy do dostrzeżenia, ponieważ — w odróż-
nieniu do kolei — posiadacz samochodu miał pełną

11Marketing i Rynek/ Journal of Marketing and Market Studies, ISSN 1231-7853 
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kontrolę nad swoimi potrzebami transportowymi
i mógł podróżować według własnego uznania. Pra-
widłowość tę dostrzegł H. Ford, który wykorzystu-
jąc taśmę produkcyjną, zaczął produkować niedro-
gie i niezawodne samochody. 

Tak jak zarządzający koleją powinni włączyć się
w rozwój nowego produktu, jakim sto lat temu był
samochód, uczestnicząc w znajdowaniu nowych roz-
wiązań dla klienta, tak współczesny przemysł moto-
ryzacyjny powinien podjąć podobne wyzwanie10.
Podstawowym zadaniem jest bowiem nie tyle do-
starczanie produktu, ile nade wszystko znajdowa-
nie rozwiązań dla klienta, które produkt ten uosa-
bia. Klient kupuje materialne produkty i niemate-
rialne usługi, ponieważ reprezentują one uświado-
mione przez niego rozwiązane danego problemu.
Jednocześnie samochód, który rozwiązuje problem
swobodnego przemieszczania się, wywołuje szereg
innych problemów — zarówno dla jego użytkowni-
ka (znaczna liczba wypadków drogowych), jak też
dla innych członków społeczeństwa (zanieczyszcze-
nie środowiska). Dlatego „z perspektywy zrówno-
ważenia produkty i usługi powinny rozwiązywać za-
równo problemy konsumenta, jak i społeczno-eko-
logiczne” (Peattie i Belz, 2010, s. 12). 

Z punktu widzenia zrównoważonego marketingu
ważne jest zatem podwójne skoncentrowanie roz-
wiązania dla klienta, jakim jest nie tylko dostarcze-
nie rozwiązania problemu, z którym się on boryka,
proponując mu określone rozwiązanie (np. użycie
wiertarki, które nie jest w rzeczywistości zakupem
wiertarki, lecz zaspokojeniem potrzeby posiadania
dziur w ścianie w celu zamontowania telewizora,
które przy użyciu wiertarki można wykonać), lecz
jednocześnie zadbanie o to, aby nie wywoływał on
problemów społeczno-ekologicznych. Doświadcze-
nie historyczne wyniesione z pracy T. Levitta po-
święconej krótkowzroczności marketingowej wska-
zuje bowiem, że jeśli powstanie nowy, bardziej wy-
godny sposób transportu, który będzie posiadał ce-
chę samochodu, jaką jest łatwość przemieszczania
się w dogodnym dla jego użytkownika czasie i miej-
scu, a jednocześnie lepiej niż dotychczasowe posta-
cie produktu spełniał wymogi środowiskowe przy
zagwarantowaniu rozsądnej ceny, klienci z pewno-
ścią zdecydują się, aby z niego korzystać. 

Przyjmuje się, że elementem najbardziej pozy-
tywnie wpływającym na zrównoważenie produktu
jest jego dematerializacja. Marketing tradycyjny za-
kłada, i w ten sposób stara się od lat kształtować
świadomość konsumenta, że satysfakcja może być
efektem wyłącznie konsumpcji materialnej, której
podstawą jest nabycie produktu dostarczanego
przez przedsiębiorstwo, które stanowi źródło warto-
ści dostarczonej klientowi, oraz osiągnięcia zysku
przez przedsiębiorstwo. Marketing zrównoważony
zmienia ten tradycyjny paradygmat, bazując na
tworzeniu wartości w oparciu o logikę usług (Vargo
i Lusch, 2004) oraz przyjmując, że zaspokojenie po-

trzeb nie musi być dokonywane za sprawą produk-
tu fizycznego, a ważniejszą rolę spełnia znalezienie
rozwiązań dla klienta. Prowadzi to do dostarczania
rozwiązań, które są bardziej usługami niż towarami
w tradycyjnym rozumieniu dóbr materialnych. Wy-
pożyczalne samochodów, leasing urządzeń i wypo-
sażenia to tradycyjne przykłady, gdzie niekoniecz-
nie musi występować przenoszenie własności,
a ważniejszą rolę pełni znajdowanie rozwiązań11.
W przypadku przedsiębiorstwa często oznacza to
potrzebę korekty strategii biznesowej w kierunku
systemów usługowo-produktowych, pozwalających
na zaspokojenie większej liczby potrzeb przy mniej-
szym zużyciu energii i materiałów. Najbardziej zna-
ne przejawy dematerializacji to popularne w wielu
krajach, w tym również w Polsce, wypożyczalnie ro-
werów miejskich, krótkoterminowa dzierżawa sa-
mochodów czy serwisy kopiowania firmy Xerox, bę-
dący alternatywą dla zakupu kopiarek tej firmy12. 

Koszt konsumenta (customer cost) to instrument
marketingu, który w marketingu zrównoważonym
zastępuje cenę. Tradycyjnie przyjmuje się, że cena
rynkowa kreowana przez ekonomiczny mechanizm
podaży i popytu jest efektywnym narzędziem doko-
nywania podziału w gospodarce rynkowej. Cena
produktu pokrywa zwykle bezpośrednie i niebezpo-
średnie wewnętrzne koszty produkcji plus zysk,
który uzyskują inwestorzy i dla reinwestycji. Spo-
łeczno-środowiskowe koszty produkcji, użycia pro-
duktu i jego usunięcia są w znacznym stopniu usu-
nięte z ceny, którą płacą konsumenci. Koszty te są
traktowane jako „elementy zewnętrzne” (externali-
ties) i uwzględniane przez rządy w postaci podat-
ków, które płaci przedsiębiorstwo, jego inwestorzy,
konsumenci i pracownicy. W praktyce jednak więk-
szość rządów dąży do zmniejszenia obciążeń podat-
kowych, wskutek tego wiele kosztów ochrony, odna-
wiania i podtrzymywania środowiska pozostaje nie-
uwzględnionych. Zdarza się również, że rządy nie
wykonują właściwie swoich zadań związanych
z ochroną środowiska, a przedsiębiorstwa, chociaż
marketerzy mogą nie postrzegać tego jako odnoszą-
cego się do nich, w rzeczywistości nie są politycznie
neutralne i często lobują przeciw narzucaniu roz-
wiązań proponowanych przez rządy w celu ochrony
środowiska lub uwzględnienia kosztów rynkowych
czynników zewnętrznych (Peattie, 2007). Powoduje
to, iż problem ceny uznawany jest za najtrudniejszy
do rozwiązania problemem środowiskowy odnoszą-
cy się do problemów marketingowych. 

Ponieważ koncepcja zrównoważonego rozwoju
wpływa znacząco na ekonomię, nadając nowe rozu-
mienie kategorii rzadkości (ograniczoności), znaj-
duje to odzwierciedlenie w marketingowych rozwa-
żaniach na temat wartości, której wyrazicielem jest
cena. Jednym z bardziej popularnych sposobów
ustalania cen w tradycyjnym marketingu jest ich
określanie w oparciu o koszty ponoszone przez
przedsiębiorstwo. Tradycyjnym sposobem ich usta-
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lania jest koszt wytworzenia (lub zakupu produk-
tów) powiększony o marżę uzyskaną przez sprzeda-
jącego w czasie sprzedaży. Tymczasem koszty śro-
dowiskowe pojawiają się w związku z użytkowa-
niem, usuwaniem, naprawianiem i poddawaniem
recyklingowi produktu i nie są uwzględnione w kal-
kulacji kosztów przedsiębiorstwa. 

Zgodnie z założeniem zrównoważonego marke-
tingu, podobnie jak w przypadku innych instrumen-
tów marketingu, w odniesieniu do cen w mniejszym
stopniu przyjmowana jest perspektywa przedsię-
biorstwa, odnosząca się nie tylko do ponoszonych
przez nie kosztów i obejmująca nie tylko koszty eko-
nomiczne, lecz również koszty społeczne i środowi-
skowe, które występują nie tylko na etapie produk-
cji, lecz także użycia oraz pozbycia się produktu.
Oznacza to, iż koszty rozpatrywane są bardziej
z punktu widzenia nabywcy i odnoszą się do pełne-
go procesu konsumpcji, jak również niefinansowych
kosztów transakcyjnych czasu i wysiłku. W ich oce-
nie ważna jest nie tylko cena, którą klient musi za-
płacić za produkt, ale też wszystkie koszty związa-
ne z jego użyciem, w tym również utylizacja produk-
tu przeprowadzona po zakończeniu jego użytkowa-
nia. Oznacza to odniesienie się nie tylko do ceny za-
kupu, która ze względu na brak uwzględnienia
kosztów zewnętrznych (wyrzuconych na zewnątrz)
jest często bezzasadnie niska (np. odbiornik radio-
wy sprzedawany za 10 euro), lecz ustalanie cen
w oparciu o pełny cykl życia produktu i propagowa-
nie przez marketerów wśród konsumentów wyni-
ków tej oceny. 

Prowadzi to do uwzględnienia nie tylko wstępne-
go, lecz całkowitego (łącznego) kosztu klienta, któ-
ry obejmuje: cenę detaliczną; koszt zakupu (naby-
cia) — koszt ten obejmuje wysiłek związany z zaku-
pem produktu, zmianą dotychczasowych nawyków
oraz czas potrzebny na zdobycie informacji na te-
mat produktów, w tym również koszty psycholo-
giczne ponoszone przez nabywców; koszt użycia
(eksploatacji); koszt po użyciu — wyrzucenia/za-
kończenia użytkowania (utylizacji) produktu. Ze-
stawienie wymienionych kosztów przedstawiono na
rysunku 2. 

Wygoda (convenience) to instrument marketingu
proponowany w zrównoważonym marketingu za-
miast miejsca (place). Dla pozbawionych czasu

klientów wygoda jest kluczowym czynnikiem okre-
ślającym ich satysfakcję i może okazać się istotnym
warunkiem decydującym o akceptacji przyjaznych
środowisku rozwiązań. Podkreśla ona wartość dla
klienta tworzoną przez zrównoważone sieci dystry-
bucji. O ile tradycyjny marketing zainteresowany
jest najbardziej efektywnym dostarczaniem produk-
tu od wytwórcy do konsumenta, organizacją kanału
oraz eliminowaniem pojawiających się w nim kon-
fliktów, koncentrując się na akcie wymiany, zrów-
noważony marketing poszerza to rozumienie. Śle-
dząc bieg produktu od „producenta do śmietnika”
gwarantować ma, aby projektowanie, wytwarzanie,
użytkowanie i utylizacja produktów odbywały się
w obiegu zamkniętym, tj. bez odpadów i zanieczysz-
czeń. Obejmuje ona również kwestie zaplanowania
dojazdu do jednostki handlowej, parkingu, godzin
otwarcia, oświetlenia itd. Szczególną rolę odgrywa-
ją również innowacje w zakresie dostarczania pro-
duktu przy wykorzystaniu Internetu. 

Komunikacja (communication) to efekt prze-
kształcenia promocji w czwarte C. Jest ono wyrazem
przeświadczenia, że zadaniem działań promocyjnych
w zrównoważonym marketingu jest kreowanie okre-
ślonej postawy konsumenckiej. Odzwierciedla rów-
nież centralną rolę informacji w budowie zaufania
i dialogu w relacjach wymiany występujących
w zrównoważonym marketingu oraz przeświadcze-
nie, że podstawą skutecznej wymiany rynkowej jest
informacja i zaufanie. Aby konsument zrozumiał
i uwierzył, że otrzymał społeczne i środowiskowe ko-
rzyści, propozycje wartości powinny być komuniko-
wane i przedstawiane wiarygodnie. 

Efektywna komunikacja w zrównoważonym
marketingu dotyczy nie tylko tradycyjnie rozumia-
nej promocji mającej zachęcić do zakupu, lecz musi
stanowić rzeczywistą dwustronną komunikację
w celu stworzenia długotrwałych relacji z konsu-
mentem, która obejmuje nie tylko fazę zakupu, lecz
trwa również w trakcie użytkowania oraz w okresie
po użyciu produktu (post-use of the product). Ko-
nieczne jest przy tym podejście do komunikacji, któ-
re w miejsce informacji stanowiącej „dobrą nowinę”
na temat kolejnych działań przedsiębiorstwa będzie
oparte na dialogu z interesariuszami, również z ty-
mi krytycznie nastawionymi do działań przedsię-
biorstwa. 
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Źródło: (Peattie i Belz, 2010, s. 12).

KONSUMENT

Cena Koszty zakupu Koszty użycia Koszty po użyciu

Nabycie                                        Użycie                                                   Okres po użyciu

+ + +
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Szczególna rola w tym procesie przypisywana jest
personelowi sprzedaży. A. Pabian (2017, s. 11) pod-
kreśla olbrzymią rolę sprzedawcy w zrównoważonym
marketingu, sprzedawcy „który charakteryzuje się
odpowiednimi cechami i jest merytorycznie przygo-
towany do prowadzenia sprzedaży opartej na zasa-
dach sustainability” i, oprócz podstawowych infor-
macji o firmie oraz oferowanych przez nią produk-
tach, powinien przekazywać „dane na temat stanu
globalnych i lokalnych zagrożeń społeczno-ekologic-
znych oraz możliwości przeciwdziałania im, także
dzięki sprzedawanym produktom.” (Pabian, 2017, 
s. 8). Realizacja tej funkcji wymaga, aby „personel
sprzedaży był dobrze wyszkolony w zakresie środo-
wiska otaczającego produkty, które reprezentu-
je”(Martin i Schouten, 2014, s. 232). Jako przykład
tego rodzaju działań podawany jest przypadek perso-
nelu sprzedaży Toyoty, który od lat przechodzi sto-
sowne szkolenia dotyczące samochodów hybrydo-
wych (Belz i Peattie, 2012). 

Podsumowanie

Przekształcenie społeczeństw konsumpcyjnych
w społeczeństwa zrównoważone to jedno z głównych
wyzwań współczesnego świata. Szczególną rolę w tym
procesie ma do odegrania marketing. Jako „proces,
poprzez który gospodarka powiązana jest ze społe-
czeństwem, aby służyć ludzkim potrzebom” (Drucker,
1958, s. 252) ma on za zadanie skierowanie sektorów
i gospodarek w kierunku bardziej społecznie i środowi-
skowo zorientowanej ścieżki rozwoju. Od naukowców
oraz praktyków marketingu będzie zależeć, w jaki spo-
sób będzie on w stanie sprostać tym oczekiwaniom.
Nie ulega bowiem wątpliwości, że niektóre zasady
marketingu — chociaż powszechnie stosowane —
w świetle nowych wyzwań współczesności muszą zo-
stać ponownie przemyślane i zasadniczo przedefinio-
wane. Dlatego zrównoważony marketing, a szerzej
związek marketingu ze zrównoważonym rozwojem,
wymaga niewątpliwie dalszych badań i stanowi „gorą-
cy temat” zarówno teorii, jak i praktyki marketingu. 

Analiza przeprowadzona w niniejszym artykule
wskazuje na wieloletnie zainteresowanie oraz niema-
ły wkład nauki o marketingu, szczególnie jej makro-
marketingowego nurtu, w problematykę zrównowa-
żenia. Pozwala jednocześnie na sformułowanie wnio-
sku, że zainteresowanie kwestiami środowiskowymi
nie ma w marketingu jednolitego charakteru i obej-
muje szeroki zakres problemów, które tworzą kilka
niezależnych od siebie nurów badań, z których za naj-
ważniejsze należy uznać: 

określenie możliwości wykorzystania kwestii
środowiskowych w działaniach marketingowych, 
określenie środowiskowego oddziaływania prak-
tyk marketingowych, 
wykorzystanie marketingu do uzyskania efektów śro-
dowiskowych, w tym obniżenia ogólnej konsumpcji. 

Szczególnie dwa ostatnie z wymienionych nur-
tów, wyrosłe na gruncie makromarketingu oraz po-
wstałej na podstawie jego założeń koncepcji zrów-
noważonego marketingu, stwarzają istotne kulturo-
we, polityczne i ekonomiczne pytania, które wyma-
gają nie tylko nowego spojrzenia na marketing, ale
również podjęcia próby wypracowania nowego do-
minującego społecznego paradygmatu (dla którego
na dzień dzisiejszy brak przekonującej alternatywy)
oraz związane są kwestionowaniem tradycyjnie ro-
zumianego wzrostu, który jest oparty na kupowa-
niu coraz większej i większej ilości towaru. 

Stanowi to wyzwanie nie tylko dla marketingu, ale
dla wszystkich dziedzin wiedzy, które muszą odpowie-
dzieć na pytanie, jak osiągnąć wzrost wobec koniecz-
ności obniżenia popytu konsumenckiego, tj. sytuacji,
gdy konsumenci muszą konsumować mniej. Koniecz-
ność rozwiązania tego problemu stawia marketing
w centrum naukowej dyskusji nad problematyką
zrównoważonego rozwoju oraz przyszłością zmieniają-
cego się świata (stąd tytuł niniejszego artykułu Zrów-
noważony marketing w zrównoważonym świecie). 

Powstaje jednak pytanie, w jaki sposób z proble-
mem tym może uporać się marketing rozumiany ja-
ko funkcja zarządzania, koncentrujący się wyłącz-
nie na udzielaniu pomocy menedżerom w osiąganiu
celów przedsiębiorstwa. Dla rozumianego w ten
sposób marketingu problemy te są realne, lecz
w ograniczonym stopniu możliwe do przeanalizo-
wania z uwagi na mikroperspektywę oraz wąski
punkt widzenia organizacji. Badania zrównoważo-
nego marketingu wymagają przede wszystkim ma-
kromarketingowego ujęcia, ponieważ do prowadze-
nia analiz w tym obszarze konieczne jest określenie
społeczno-środowiskowych efektów marketingu,
których analiza nie jest możliwa przy wykorzysta-
niu tradycyjnego paradygmatu marketingowego,
w którym akcent jest kładziony wyłącznie na kwe-
stie przedsiębiorstwa. Szczególnie trudne wydaje
się to w polskich warunkach, gdzie na skutek roz-
strzygnięć administracyjnych dotyczących podziału
dyscyplin naukowych problematyka ta odnosi się
dwóch odrębnych dyscyplin: marketingu przypisa-
nego do sfery zarządzania oraz problematyki kon-
sumenta i jego zachowań przypisanej do ekonomii. 

Oczywiście nie podważa to potrzeby prowadzenia
badań nad zrównoważonym rozwojem i zrównoważo-
nym marketingiem na poziomie przedsiębiorstwa. In-
tensywnych badań wymaga niewątpliwie analiza moż-
liwości budowy strategii przedsiębiorstw dla zrówno-
ważenia. Uwagi wymaga również nowa rola marketin-
gu, który w wymiarze firmy (zarządzania marketingo-
wego) staje się głównym obszarem koncentracji firmy
na zrównoważonym rozwoju, czy nowych kompetencji
marketerów koniecznych do urzeczywistnienia jego
zasad. Paradygmat menedżerski wydaje się jednak
zbyt ograniczony dla pełnego zrozumienia głębi oraz
złożoności problemów występujących na linii związku
marketingu ze zrównoważonym rozwojem. 
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Przypisy

1 W znacznym stopniu bazowały one na wcześniejszych sytuacyjnie zorientowanych badaniach zachowań konsumenta, które dotyczyły wielkości seg-
mentu rynku, który skłonny był zakupić ekologicznie przyjazny produkt lub markę, zwłaszcza jeśli wymagałoby to zapłacenia ceny premium lub zrezy-
gnowania z niektórych właściwości produktu. 

2 Istotną zachętą do tego rodzaju myślenia oraz tworzenia i umacniania marek nawiązujących do kwestii środowiskowych stała się możliwość ich global-
nego oddziaływania, z uwagi na ponadnarodowe zainteresowanie kwestiami środowiskowymi. 

3 Do opisania tego podejścia wykorzystywane są również takie określenia, jak: lekko zielony marketing (light green), lekko zielona forma marketingu 
('light' green form of marketing), pasywne nastawienie proekologiczne (passive greening), bierne nastawienie proekologiczne (muted greening), niszowe
nastawienie proekologiczne (niche greening) lub kolaboratywne nastawienie proekologiczne (collaborative greening). 

4 Pomimo że w literaturze spotyka się stosowanie określeń sustainability marketing i sustainable marketing (drugie określenie stosują min. prekurso-
rzy problematyki Y. van Dam i P. Apeldorn oraz znany ze swojego olbrzymiego wkładu do rozwoju teorii marketingu S. Hunt), F.-M. Belz i K. Peattie su-
gerują, że określeniem bardziej prawidłowym jest sustainability marketing. Argumentują, że słowo sustainable jest związane z czymś trwałym lub długo-
trwałym, stąd sustainable marketing jest marketingiem, który skutecznie buduje długotrwałe relacje z klientami, lecz nie ma żadnego konkretnego odnie-
sienia do zrównoważonego rozwoju. Natomiast sustainability marketing jest bardziej jednoznacznie związany z rozważaniem kwestii poświęconych zrów-
noważeniu.

5 Jako pierwsi na gruncie makromarketingu zrównoważoną konsumpcję badali W. Kilbourne, P. McDonagh i A. Prothero (1997), wiążąc ją z kontek-
stem omówionego wcześniej dominującego społecznego paradygmatu społeczeństw zachodnich. 

6 Wymienione instrumenty omówione zostaną w dalszej części artykułu. 
7 Pewna korekta w tym zakresie dokonuje się w zielonym marketingu, gdzie zwiększenie sprzedaży następuje poprzez dotarcie do grup klientów zainte-

resowanych kwestiami środowiskowymi, którzy wykazują zainteresowanie zielonymi markami, lecz nie zmienia to w sposób zasadniczy istoty ujęcia. 
8 Za jeden z przejawów tej tendencji można uznać rozwój ruchu Fair Trade oraz wzrost jego popularności wśród konsumentów. Fair Trade czuwa nad

oferowaniem producentom z biedniejszych krajów sprawiedliwej ceny minimalnej mającej zapobiec wzrostowi wyzysku. 
9 Główną cechą nowych instrumentów jest to, że bardziej niż tradycyjny marketing-mix (4P) są skierowane na klienta. Po raz pierwszy formuła 4C ja-

ko wyraz krytyki nadmiernego zainteresowania przedsiębiorstwem i lepiej odzwierciedlająca zainteresowanie klientami została zaproponowana w:
(Lauterborn, 1990), opracowaniu klasyfikowanym jako praca z zakresu marketingu relacji. 
10 Pomimo że współczesne korporacje samochodowe lokują się w czołówce przedsiębiorstw zrównoważonych, ich działania zmierzają przede wszyst-
kim w kierunku uczynienia aut bardziej przyjaznymi ekologicznie, głównie za sprawą zmniejszenia emisyjności spalin (w mniejszym stopniu poprzez
wydłużenie długości cyklu życia produktu), co dokonywane jest poprzez proponowanie modeli hybrydowych zamiast alternatywnych źródeł transpor-
tu. Działania te nie dotyczą w związku z tym wyeliminowania lub zmniejszenia wykorzystania samochodu jako źródła transportu, a w reklamach po-
siadanie samochodu jest niezmiennie przedstawiane jako symbol statusu i niezbędny element współczesnego życia. 
11 Za rozwiązaniem takim przemawiają dane dotyczące użycia produktów, z których wynika, że przeciętna wiertarka używana jest przez dwadzieścia mi-
nut w ciągu całego okresu użytkowania, samochody są używane nie dłużej niż dwie godzinny dziennie, a w trakcie jazdy większość miejsc pozostaje w nich
pusta. 
12 Zmiany w tym obszarze prowadzą do nowych modeli biznesowych zmierzających w kierunku dematerializacji. Zgodnie z tym kierun-
kiem największa sieć handlowa Alibaba nie ma sklepów, wielka firma transportowa, jaką jest Uber, nie ma samochodów, a duża sieć ho-
telowa, jaką jest Airbnb, nie ma własnych obiektów. 
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