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SUSTAINABILITY MARKETING MIX PRZEDSIĘBIORSTW 
NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM

SUSTAINABILITY MARKETING MIX OF COMPANIES 
IN THE INTERNATIONAL MARKET

Streszczenie: W  artykule przedstawiono koncepcję zrównoważonego marketingu mix (sustaina-
bility marketing mix) przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym. Przybliżono pojęcie zrówno-
ważonego marketingu w odniesieniu do rynków zagranicznych. Przedstawiono i krótko scharakte-
ryzowano instrumenty zrównoważonego marketingu mix. W końcowej części artykułu wskazano 
na potrzebę realizacji działań marketingowych w aspekcie zrównoważonym. Obszarem zaintereso-
wania autora jest analiza elementów marketingu mix w aspekcie zrównoważonym wykorzystywa-
nych w zagranicznej działalności marketingowej przedsiębiorstw. W pracy dokonano analizy stanu 
wiedzy z zakresu podjętego tematu. Artykuł ma teoretyczny charakter i powstał w oparciu o studia 
literaturowe z zakresu podjętej tematyki opracowania. 

Słowa kluczowe: zrównoważony marketing, marketing mix, rynek międzynarodwy, przedsiębiorstwo



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie
142

Summary: �e paper presents the concept of sustainable marketing mix (sustainability marketing 
mix) enterprises in the international market. �e concept of sustainable marketing in relation to 
foreign markets has been brought closer. Presented and brie!y characterized instruments for sus-
tainable marketing mix. In the "nal part the need to implement marketing activities in terms of sus-
tainability has been pointed out. �e area of   interest of the author is corporate marketing activities 
carried out in the international market in terms of sustainability. �e paper presents an analysis of 
the state of knowledge on the undertaken subject. �e article is theoretical in nature and is based on 
literature studies in the "eld of development of the undertaken subject.
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Wstęp

Wraz z postępującą globalizacją gospodarki światowej następuje zmiana w strategii po-
stępowania wielu przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku międzynarodowym. Zmianom 
podlegają także działania marketingowe przedsiębiorstw, w tym elementy marketingu mix. 
Zadaniem marketingu, także międzynarodowego, jest przede wszystkim orientacja na klien-
tów w celu prawidłowego zaspokojenia ich potrzeb i wymagań. Natomiast istotą zrówno-
ważonego marketingu (sustainability marketing) jest zwrócenie szczególnej uwagi na aspekt 
społeczny i środowiskowy. 

Działania marketingowe przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym powinny być 
realizowane z  poszanowaniem środowiska naturalnego i  z wrażliwością społeczną, przy 
jednoczesnym zapewnieniu celów ekonomicznych przedsiębiorstwa. Wykorzystywanie 
instrumentów zrównoważonego marketingu mix przez przedsiębiorstwa produkcyjne za-
równo na rynku krajowym, jak i zagranicznym są szczególne istotne, ponieważ produkcja 
dóbr w znacznym stopniu wpływa na stan środowiska naturalnego i przyczynia się do po-
wstania problemów środowiskowych i społecznych. Prowadzenie zagranicznej działalności 
gospodarczej w aspekcie zrównoważonym stwarza równe szanse na rozwój przyszłym po-
koleniom lub nawet prowadzi do zwiększenia tych szans w przyszłości.

Przedsiębiorstwa, które rozumieją istotę i potrzebę prowadzenia zrównoważonej dzia-
łalności gospodarczej zarówno krajowej, jak i zagranicznej, zwiększają swoje szanse rynko-
we oraz w sposób naturalny zdobywają przychylność i poparcie wśród uczestników rynków 
docelowych. Dla zrównoważonych przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych ważne jest 
nie tylko powiększanie zasobów "nansowych organizacji, ale także środowisko naturalne, 
w którym funkcjonują współczesne społeczeństwa, aspekty społeczne (sprawy ludzi), waż-
ne jest też zapewnienie szans na rozwój przyszłym pokoleniom.

Celem opracowania jest analiza i zestawienie najważniejszych ustaleń literaturowych 
dotyczących tematu pracy. W  wyniku przeglądu literatury z  zakresu podjętego tematu 
można stwierdzić, że marketing w koncepcji sustainability, w tym marketing mix jest no-
wym i nie do końca rozpoznanym obszarem wiedzy. Teoria zrównoważonego marketingu 
wskazuje na zupełnie inne podejście do szeregu działań marketingowych, jakie dotychczas 
były realizowane przez podmioty gospodarcze.
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1. Znaczenie marketingu w koncepcji sustainability

Wyjaśnienie pojęcia zrównoważonego marketingu stanowi punkt wyjścia do dalszej 
dyskusji na temat zrównoważonego marketingu mix realizowanego na rynku międzynaro-
dowym. Marketing jako nieodzowny element prawidłowego funkcjonowania organizacji 
na rynku zagranicznym odpowiedzialny jest za negatywne ekologiczne i społeczne skutki. 
Wychodząc naprzeciw tego typu stwierdzeniom, zaczęto coraz częściej mówić o marketingu 
ekologicznym, marketingu zielonym, środowiskowym, czy marketingu społecznym. Wymie-
nione rodzaje marketingu można ujednolicić, proponując zrównoważony marketing. 

Zrównoważony marketing jest nowym nurtem wiedzy wywodzącym się z  koncepcji 
zrównoważonego rozwoju. W literaturze poświęconej zagadnieniom zrównoważonego mar-
ketingu można odnaleźć kilka de�nicji tego pojęcia. F. Belz twierdzi, że zrównoważony mar-
keting ma na celu zaspokoić potrzeby i oczekiwania klientów, z poszanowaniem społecznych 
i  ekologicznych kryteriów oraz celów organizacji. Oznacza to budowanie i  utrzymywanie 
zrównoważonych relacji z klientami, otoczeniem społecznym i otoczeniem środowiskowym1. 
G. Armstrong i P. Kotler twierdzą, że jest to „marketing odpowiedzialny społecznie, pro-
wadzony z poszanowaniem środowiska naturalnego, który zaspokaja bieżące potrzeby kon-
sumentów i przedsiębiorstw, zachowując jednocześnie lub nawet poprawiając zdolność na-
stępnych pokoleń do zaspokojenia ich potrzeb w przyszłości”2. Sporo miejsca zagadnieniom 
zrównoważonego marketingu poświęcają D. Martin i  J. Schouten. Według wymienionych 
autorów jest to proces tworzenia, komunikowania i dostarczania wartości dla klientów, z po-
szanowaniem aspektów środowiskowych i społecznych3. B. Emery pisze, że zrównoważony 
marketing nie jest nowym rodzajem marketingu czy jego pochodną. Marketing w koncepcji 
sustainability musi stać się nowym nurtem marketingowym, ponieważ tradycyjny marketing 
nie ma już nic do zaoferowania i nie posiada żadnych alternatyw4. Z przedstawionych pojęć 
można wywnioskować, że produkcja, sprzedaż czy promocja przestają być najważniejszymi 
elementami marketingu. Istotą zrównoważonego marketingu staje się człowiek oraz środo-
wisko naturalne. Przedstawione de�nicje zrównoważonego marketingu można zaadaptować 
dla potrzeb realizacji działalności marketingowej na rynku międzynarodowym.

2. Zagraniczny sustainability marketing mix

Zrównoważona kompozycja marketingowa ma istotne znaczenie dla powodzenia 
przedsiębiorstwa na rynku, ponieważ ukierunkowuje działalność �rmy nie na sprzedaż, 
lecz na rozpoznanie i zaspokojenie potrzeb zagranicznych nabywców. Marketing mix two-
rzą cztery elementy: produkt, cena, dystrybucja i promocja mix. T. Sztucki pisze, że jest to 
„określenie kompozycji elementów marketingu, które tworzą materialne i niematerialne 
kontrolowane przez przedsiębiorstwo instrumenty i czynniki oddziaływania na rynek oraz 
kształtowania rynku i postępowania jego uczestników”. Mówi o układzie „4P”: produkt, 

1  F. Belz, Marketing in the 21st Century, „Business Strategy and the Environment” 2006, 15 (3), s. 139-144.
2  G. Armstrong, P. Kotler, Marketing. Wprowadzenie, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 709.
3  D. Martin, J. Schouten, Sustainable marketing, Prentice Hall, New Jersey 2012, s. 10.
4  B. Emery, Sustainable marketing, Pearson, Edinburgh 2012, s. 5.
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cena, dystrybucja i promocja5. Kompozycja marketingu mix stanowi punkt widzenia pro-
ducenta, a nie nabywcy. Z tego względu R. Lauternborn zaproponował zestawienie „4C”: 
nabywcy, czyli rozwiązanie dla klienta (customer solution), koszt klienta (customer cost), 
wygoda nabycia (convenience) oraz komunikowanie się (communication)6.

Zrównoważony marketing mix na rynku międzynarodowym odnajduje odzwiercie-
dlenie we wszystkich czterech elementach. Najważniejszym instrumentem marketingu 
mix jest produkt. W koncepcji zrównoważonej produkt zaspokaja potrzeby i oczekiwania 
zagranicznych konsumentów, uwzględniając aspekt społeczny i środowiskowy. Na etapie 
produkcji należy zadbać o to, aby wytwarzanie produktów następowało z poszanowaniem 
norm ochrony środowiska naturalnego i uwzględniało zapotrzebowanie społeczeństwa na 
tego rodzaju wyroby. Zrównoważony produkt odznacza się także długim cyklem życia. 
Zwiększony cykl życia produktu prowadzi do zmniejszenia marnotrawstwa surowców i za-
nieczyszczania środowiska. Z tego względu na etapie produkcji należy korzystać z mate-
riałów i surowców, które zapewniają uzyskanie wysokich parametrów technicznych, przez 
co produkt może dłużej służyć nabywcy. A. Pabian pisze: „Trzeba eliminować zagrożenia 
społeczne i ekologiczne we wszystkich fazach jego życia, począwszy od projektowania i na-
rodzin, a skończywszy na fazie likwidacji”7.

Zrównoważony produkt charakteryzuje się niezawodnością podczas jego użytkowania. 
Niezawodna jakość produktu pozwala na jego dłuższe użytkowanie, a to z kolei powoduje 
zmniejszenie popytu na jego zakup. W ten sposób zmniejsza się także zapotrzebowanie na 
równego rodzaju surowce, materiały i energię czy paliwa potrzebne do wytworzenia konkret-
nego produktu. Zrównoważony produkt oprócz tego, że jest trwały w użytkowaniu, jest funk-
cjonalny i bezpieczny dla jego użytkowników, czyli nie zagraża zdrowiu i życiu nabywcy pro-
duktu. W zależności od cech produktu i jego przeznaczenia, wytworzone dobra odznaczają 
się niskim poborem energii wprawiającej w ruch dany produkt. Kompletny zrównoważony 
produkt pakowany powinien być w opakowania, które są przyjazne dla środowiska natural-
nego i zawierają instrukcję obsługi wskazującą na ekologiczne aspekty korzystania z niego. 

Cena jest następnym składnikiem zrównoważonego marketingu mix, odniesionego 
do rynków zagranicznych i  stanowi koszt dla klienta. Ustalenie zrównoważonej ceny na 
produkty może okazać się trudne z racji ponoszenia przez przedsiębiorstwo dodatkowych 
kosztów związanych z funkcjonowaniem na rynku międzynarodowym. Restrykcje i normy 
ochrony środowiska w poszczególnych krajach często wymuszają na producentach zain-
stalowanie dodatkowych urządzeń chroniących środowisko naturalne. Przy produkcji nie-
których wyrobów wymagane są certy�katy jakościowe, co także skłania przedsiębiorców 
do inwestowania w specjalistyczne maszyny i urządzenia. Inwestowanie w proekologiczną 
produkcję, tworzenie systemów skupu i recyklingu zużytych wyrobów, przeznaczanie czę-
ści dochodów na działalność społeczną to przykłady przedsięwzięć, które wymagają pono-
szenia dodatkowych kosztów, a więc mogą powodować wzrost cen. Konsumenci na rynku 
zagranicznym są zróżnicowani pod wieloma względami i należy pamiętać o tym, że istnie-

5  T. Sztucki, Marketing w pytaniach, odpowiedziach, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 1998, s. 44.
6  P. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005, s. 17.
7  A. Pabian, Zrównoważony marketing nowym wyzwaniem dla personelu kierowniczego polskich przedsiębiorstw, 
[w:] Zarządzanie działalnością marketingową w  skali krajowej, międzynarodowej i  globalnej, red. A. Pabian, 
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011, s. 254.
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ją nabywcy, którzy są skłonni zapłacić więcej za produkty, które zostały wyprodukowane 
z poszanowaniem norm środowiskowych, a część zapłaconej ceny zostaje przekazana na 
wsparcie kampanii społecznych realizujących szczytne cele. 

Kolejnym elementem zrównoważonego marketingu mix jest zagraniczna dystrybucja. 
Zrównoważona dystrybucja na rynku międzynarodowym zakłada dostarczenie produktu 
w odpowiednim czasie w ustalone wcześniej miejsce z nienaruszeniem jakości produktu. Pro-
cesy dystrybucji w koncepcji zrównoważonej przewidują ograniczenie do niezbędnego mini-
mum pośredników biorących udział w dostarczeniu produktu. Zbyt duża liczba pośredników 
przyczynia się do wzrostu ceny produktu i naraża go na uszkodzenie w trakcie przekazywania 
następnemu pośrednikowi. Ważne jest także w miarę możliwości szybkie dostarczenie produk-
tu �nalnemu odbiorcy. Z tego względu należy mieć na uwadze czas dostawy i magazynowania. 
Środki transportu, za pomocą których dystrybuowane są produkty, powinny być nowoczesne 
i w jak najmniejszym stopniu ingerować w środowisko naturalne. Pojazdy o napędzie hybrydo-
wym lub elektrycznym nie powodują emisji spalin do atmosfery i są przyjazne dla środowiska 
naturalnego. Nie bez znaczenia dla procesów dystrybucji pozostaje także wrażliwość społeczna 
i ekologiczna osób uczestniczących w przemieszczaniu się towarów. 

Czwartym instrumentem zrównoważonego marketingu mix na rynku międzynarodo-
wym jest zagraniczna promocja mix. G. Stonehouse postrzega promocję jako „działania 
obejmujące wszelkie formy komunikacji marketingowej mające na celu oddziaływanie na 
zachowania nabywców istniejących lub potencjalnych klientów, w tym następujące formy 
komunikacji: reklamę, sprzedaż osobistą, reklamę kierowaną, promocję sprzedaży, litera-
turę reklamową, akcje informacyjne oraz rekomendacje ustne”8. Według A. Gwiazdy pro-
mocja oznacza „proces stymulowania popytu na produkty i usługi wytwarzane przez daną 
�rmę. Korporacje międzynarodowe posługują się w tym celu głównie reklamą i sprzedażą 
osobistą (akwizycją). Stosują też public relations i bezpośrednie wspieranie sprzedaży w za-
leżności od specy�ki produktu lub usługi oraz rynku docelowego”9. 

Szczególne znaczenie z zrównoważonej promocji mix na rynkach zagranicznych ma 
reklama i sprzedaż osobista. Stosowane środki i formy reklamy powinny przede wszystkim 
uwzględniać etyczne i moralne zasady panujące na konkretnych rynkach zagranicznych. 
Należy pamiętać, iż konsumenci występujący na rynku międzynarodowym różnią się pod 
względem wyznaniowym i  kulturowym. Przekazy reklamowe kierowane do poszczegól-
nych grup nabywców powinny uwzględniać etyczne i moralne aspekty społeczności. Nie-
właściwie opracowana kampania reklamowa może stanowić poważne źródło problemów 
dla organizacji na rynku międzynarodowym. Komunikaty reklamowe w miarę możliwości 
powinny uwzględniać i promować wrażliwość społeczną i  ekologiczną. Drugim znaczą-
cym instrumentem promocji mix jest wspomniana wcześniej sprzedaż osobista. Ta forma 
komunikacji przedsiębiorstwa z potencjalnym klientem jest najbardziej skutecznym spo-
sobem promocji mix, ponieważ sprzedający i kupujący są w bezpośrednim kontakcie, pod-
czas którego następuje prezentacja walorów produktu lub usługi i może dojść do zawarcia 
transakcji kupna-sprzedaży. Sprzedaż osobista, podobnie jak reklama, zakłada umiejętne 
i  wyważone komunikowanie się z  potencjalnym klientem, zwracając uwagę na aspekty 
społeczne i środowiskowe podczas prowadzonej rozmowy handlowej. Może okazać się, że 

8  G. Stonehouse i in., Globalizacja, strategia i zarządzanie, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2001, s. 218.
9  A. Gwiazda, Wprowadzenie do marketingu międzynarodowego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1998, s. 121.



Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie
146

rozmówca jest miłośnikiem przyrody, a prezentowany produkt został wytworzony zgodnie 
z obowiązującymi normami środowiskowymi i część jego ceny zostanie przeznaczona na 
wsparcie akcji charytatywnej. Przekazanie przez oferenta tego typu informacji jest szcze-
gólnie ważne i może przekonać nabywcę do zakupu oferowanego produktu. 

Pozostałe instrumenty zrównoważonej promocji mix, tj. marketing bezpośredni, pro-
mocja sprzedaży oraz public relations, powinny być stosowane zgodnie z zasadami zrów-
noważonej promocji mix, z poszanowaniem aspektów etycznych, społecznych i środowi-
skowych. 

Posługiwanie się zrównoważonymi instrumentami promocji mix jest uzasadnione 
w przypadku przedsiębiorstw, które realizują ideę zrównoważonego rozwoju we wszystkich 
aspektach prowadzonej działalności. Autor ma na myśli między innymi personel pracow-
niczy, wykorzystywane materiały i surowce do produkcji, energooszczędne maszyny i urzą-
dzania, a także propagowanie polityki oszczędności i redukcji marnotrawstwa. Misja i cele 
organizacji powinny być zgodne z  zasadami zrównoważonego rozwoju, a  to przejawia się 
między innymi w prowadzeniu działalności gospodarczej w taki sposób, aby minimalizować 
negatywne oddziaływanie przedsiębiorstw na środowisko naturalne i społeczeństwo10.

Przedstawione i krótko opisane elementy zrównoważonego marketingu mix stanowią 
punkt wyjścia dla organizacji rozważających podjęcie działalności za granicą w aspekcie 
zrównoważonym. 

Podsumowanie

Postępujące procesy globalizacji gospodarki światowej wymuszają na przedsiębiorstwach 
rozszerzenie swojej działalności o nowe, nieznane rynki zagraniczne. Funkcjonowanie poza 
granicami kraju macierzystego nie jest łatwym zadaniem. Organizacje, które nastawione są 
na rozwój i  powiększanie udziałów rynkowych, muszą podjąć wyzwania, jakie stawia im 
współczesna gospodarka światowa. Pomimo zwiększonego ryzyka, jakie niesie ze sobą ob-
sługa zagranicznych rynków, przedsiębiorstwo może liczyć także na pojawiające się szanse. 
W celu zdobycia akceptacji i przychylnego nastawienia zagranicznych klientów, a tym samym 
uzyskanie przewagi konkurencyjnej, przedsiębiorstwo powinno realizować zagraniczne 
przedsięwzięcia marketingowe w koncepcji zrównoważonej. Wśród zagranicznych klientów 
istnieją grupy nabywców, które są wrażliwie na sprawy społeczne i ochronę środowiska na-
turalnego. Podjęcie przez przedsiębiorstwo zrównoważonej produkcji, charakteryzującej się 
właściwym wykorzystaniem surowców potrzebnych do wytworzenia produktów, z pewno-
ścią znajdzie uznanie wśród zagranicznych nabywców. Zrównoważona produkcja na rynku 
zagranicznym eliminuje marnotrawstwo materiałów, racjonalnie czerpie energię potrzebną 
do produkcji oraz wytwarza produkty o wysokich parametrach użytkowych.

Zwiększająca się populacja Ziemi wymusza ciągły rozwój produkcji i konsumpcji, co 
przyczynia się do powstania wielu zjawisk, które negatywnie wpływają na środowisko na-
turalne oraz zagrażają egzystencji przyszłych pokoleń. A. Pabian, powołując się na Główny 
Urząd Statystyczny, podaje, że w latach 2010–2050 liczba ludności świata wzrośnie z 6,9 
do 9,1 miliarda mieszkańców11. Wzrastająca w szybkim tempie liczba mieszkańców świa-

10  T. Trojanowski, Zrównoważona komunikacja marketingowa, „ Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 
2013, nr 10, s. 34.
11 A. Pabian, Zrównoważony marketing na rynku przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
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ta pociąga za sobą wzrost globalnej produkcji i konsumpcji, co stanowi spore szanse dla 
przedsiębiorstw na osiągnięcie celów ekonomicznych i jest ważnym powodem rozszerzenia 
działalności gospodarczej na rynki zagraniczne. Należy jednak pamiętać, że istotą zrów-
noważonego marketingu oprócz osiągnięcia korzyści �nansowych organizacji jest przede 
wszystkim poszanowanie środowiska naturalnego i wrażliwość społeczna przedsiębiorstw 
w celu stworzenia równych szans na rozwój przyszłym pokoleniom lub nawet zwiększenie 
tych szans w przyszłości. 
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