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MARKETING W KLASTRACH LOGISTYCZNYCH

WSTĉP

Wykorzystanie działaĔ marketingowych dla rozwoju klastrów logistycznych
nabiera znaczenia w ich dąĪeniach do sprostania procesom konkurencji. Upowszechnia siĊ bowiem ĞwiadomoĞü przydatnoĞci instrumentów marketingowych
dla wzmacniania siły konkurencyjnej takich ugrupowaĔ przedsiĊbiorstw. Obok
nowych zasobów, rozwiązaĔ technologicznych, a zwłaszcza organizacyjnych
(klastry), pojawia siĊ teĪ nowoczesne podejĞcie do zarządzania.
Zachodzące w Ğwiecie przemiany wyraĪają siĊ w dwóch przeciwstawnych
tendencjach. Z jednej strony w dąĪeniu do upowszechnienia procesów globalizacyjnych, wpływie zjawisk standaryzacji, skłonnoĞci do obniĪania kosztów,
z drugiej natomiast – do wyróĪniania siĊ jakoĞcią i odmiennoĞcią.
Stanowią one podstawĊ dla wypracowania przewag konkurencyjnych. Wymagają zatem korzystania z instrumentów, które bĊdą te dąĪenia wspierały oraz
uwypuklały płynące z nich zalety dla aktualnych i potencjalnych uĪytkowników.
UmiejĊtne wypracowanie i przedstawienie tych atutów, uzmysłowienie ich uĪytecznoĞci, stanowi podstawĊ dla przyciągania czynników (demograficznych,
finansowych, kompetencyjnych, rzeczowych, usługowych itp.) niezbĊdnych dla
dalszego rozwoju potencjału gospodarczego.
Istniejące uwarunkowania konkurencyjne wymagają kompleksowego podejĞcia opartego na orientacji prorynkowej. Zmianie ulega nastawienie do
logistycznego łaĔcucha dostaw z systemów tłoczenia wyrobów na rynek, na
systemy ssania. Modele ssania rozpoczynają siĊ od analizy wymagaĔ klientów,
przez badanie rynku oraz współpracĊ z klientami w opracowywaniu nowej i modernizowaniu dotychczasowej oferty1.
∗
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Działania marketingowe stanowią element pozwalający na intensyfikacjĊ
oddziaływania sprzyjającego powstawaniu korzystnych dla interesów klastrów
logistycznych postaw wĞród nabywców, inwestorów, finansistów czy decydentów. UmoĪliwiają one wypracowanie wartoĞci zgodnych z potrzebami uĪytkowników, ewentualnie słuĪących rozwiązaniu ich problemów oraz dających szansĊ
realizacji ich celów i zamiarów. Pozwalają na uzyskanie trwałych podstaw dla
przewagi konkurencyjnej, a zatem stymulują skłonnoĞü przedsiĊbiorstw logistycznych do wykorzystania orientacji marketingowej.
W przypadku usług logistycznych staje siĊ to tym waĪniejsze, iĪ postĊpuje
konsolidacja branĪy, rynek ulega znacznemu nasyceniu, wiĊkszego znaczenia
nabierają tzw. „miĊkkie” Ğrodki oddziaływania. Coraz czĊĞciej do budowania
pozycji rynkowej wykorzystywane są aktywa niematerialne. ZdolnoĞü konkurencyjna we wzrastającym stopniu zaleĪy bowiem od unikalnych wartoĞci
oferenta usług logistycznych. Dla konstruowania przewagi konkurencyjnej
klastra marketing ma znaczenie strategiczne, staje siĊ podstawowym warunkiem
budowania relacji z podmiotami go otaczającymi.

1. KONCEPCJA KLASTRA LOGISTYCZNEGO

DąĪenie do zwiĊkszenia efektywnoĞci działania skłania do tworzenia i modyfikowania struktur oraz powiązaĔ organizacyjno-ekonomicznych, co umoĪliwia poprawĊ konkurencyjnoĞci przedsiĊbiorstw. Jednym z przejawów takich
dąĪeĔ jest tworzenie organizmów gospodarczych okreĞlanych mianem klastrów.
Przyjmuje siĊ, iĪ klastry są najbardziej dojrzałymi formami organizacji produkcji z punktu widzenia zdolnoĞci do podtrzymywania rozwoju2.
Za podstawĊ koncepcji klastra przyjmuje siĊ tworzenie powiązaĔ i wykorzystanie zdolnoĞci do współpracy pomiĊdzy róĪnymi podmiotami podejmującymi zbieĪne, uzupełniające siĊ działania gospodarcze. Kluczowa jest zasadnoĞü
podejmowania współpracy w obszarach dających partnerom korzyĞci (dotyczy
to głównie oferowania bądĨ wymiany usług).
Klasyczne definicje ukazują klaster jako „przestrzenne skoncentrowane skupisko wyspecjalizowanych, jednoczeĞnie konkurujących i kooperujących bądĨ
powiązanych ze sobą przedsiĊbiorstw oraz instytucji i organizacji połączonych
systemem wzajemnych formalnych i nieformalnych relacji opartych na tzw.
trajektorii rozwoju (np. technologii, Ğwiadczeniach, rynkach zbytu)”3.
2
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Wynika z nich, iĪ podstawowe wyznaczniki klastra sprowadzają siĊ do4:
– koncentracji na okreĞlonym obszarze współzaleĪnych przedsiĊbiorstw;
– interakcji i funkcjonalnych powiązaĔ miĊdzy odpowiednio duĪą liczbą
firm i organizacji;
– ponadsektorowego wymiaru klastra obejmującego swym zasiĊgiem zarówno horyzontalne jak i wertykalne powiązania.
Jednak samo pojĊcie klastra nie jest w pełni jednoznaczne, co wynika z charakteru tego zjawiska, w którego ramach tworzą siĊ specyficzne, uzaleĪnione od
właĞciwoĞci danego sektora struktury gospodarcze o niepowtarzalnym charakterze, znacznie zindywidualizowane, w zaleĪnoĞci od warunków w jakich powstają oraz przebiegu samego procesu tworzenia klastra5.
Takie specyficzne układy klastrowe tworzą operatorzy logistyczni, a ewidentną postaü takiego klastra stanowią rozwiniĊte centra logistyczne6. Powstają
one na bazie organizowania sieci powiązaĔ pozwalających, poprzez wewnĊtrzną
kooperacjĊ, na ich funkcjonowanie i rozwój na danym poziomie konkurencyjnym. Podmioty tworzące te wiĊzi mogą je oprzeü na dostarczeniu zróĪnicowanego, uzupełniającego siĊ zestawu usług logistycznych bądĨ konkurowaniu tą
samą ofertą. W jednym i w drugim przypadku, Ğwiadczenie moĪe byü związane
z poczynaniami pokrewnymi i uzupełniającymi prowadzonymi przez instytucje
i firmy wspomagające działalnoĞü podstawową. W efekcie nastĊpuje postĊp
jakoĞciowy, organizacyjno-technologiczny podmiotów obsługi logistycznej
w coraz bardziej rozwiniĊtej formie – od tradycyjnej formuły centrów dystrybucyjnych poprzez platformy logistyczne do klastra logistycznego.
Struktura organizacyjna klastra logistycznego moĪe byü róĪna, choü raczej
podstawą jest zwykle Ğcisła współpraca z firmą koordynatorem bądĨ firmą
liderem. Podmioty funkcjonujące w jego ramach są przede wszystkim skoncentrowane sektorowo. W aspekcie przestrzennym moĪna natomiast mówiü
o stosunkowej rozległoĞci terytorialnej klastra. Wydaje siĊ bowiem, abstrahując
od najbardziej zindywidualizowanych determinant, Īe w sytuacji klastra logistycznego mamy do czynienia z przypadkiem o relatywnie rozproszonym zasiĊgu
geograficznym, zajmującym niekoniecznie zwarty przestrzennie obszar o stosunkowo niskim stopniu koncentracji terytorialnej, o szerokich powiązaniach,
w zasadzie płytkim (w sensie głĊbokoĞci etapów łaĔcucha obsługi logistycznej),
o rosnącym poziomie zaawansowania technologicznego, wysokich zdolnoĞciach
innowacyjnych, przewaĪnie o rosnącym potencjale i dąĪeniu do silnej pozycji
rynkowej, o róĪnorodnych powiązaniach uczestników w czasie (ujawnia siĊ
bowiem zarówno hierarchia powiązaĔ, jak i ich trwałoĞü, w postaci powiązaĔ
długookresowych, krótkookresowych czy tylko doraĨnych).
4
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Klastry logistyczne jako zgrupowania kooperujących, wyspecjalizowanych
przedsiĊbiorstw mogą osiągaü korzystniejsze rezultaty aniĪeli indywidualne
przedsiĊbiorstwa. Wzajemna współpraca firm zintegrowanych w ramach klastra
prowadzi zarazem do osiągania wspólnych uĪytecznoĞci. Powstaje relatywnie
stały zespół wiarygodnych partnerów bez potrzeby siĊgania po niesprawdzonych
kontrahentów. Kształtuje siĊ przyjazne Ğrodowisko, w którego ramach ujawniają
siĊ pozytywne efekty. UwzglĊdnia siĊ moĪliwoĞü współpracy jako Ğrodek
pozwalający na osiąganie korzyĞci i sukcesów dziĊki wzajemnemu wsparciu.
KorzyĞci wynikają nie tyle z bliskiej lokalizacji, co zrozumienia zbieĪnoĞci
celów oraz wspólnoty interesów.
Daje to wiĊkszą siłĊ działania i szanse rozwoju. W dobie globalizacji istotna
jest współpraca przedsiĊbiorstw logistycznych i wspierających branĪ niekoniecznie połoĪonych w bezpoĞredniej bliskoĞci przestrzennej. WłaĞciwoĞci działaĔ logistycznych, łatwoĞü pokonywania przestrzeni i coraz wiĊkszy zasiĊg
terytorialnego oddziaływania sprzyjają pewnemu rozproszeniu klastrów.
Klaster jest silnym podmiotem ekonomicznym o spotĊgowanej zdolnoĞci do
wprowadzania innowacji w obsłudze. Stwarza warunki pozwalające na stosunkowo szybkie wprowadzanie nowoĞci. Za cenĊ otwarcia przedsiĊbiorstwa dla
partnerów oczekuje siĊ ich pozytywnego wpływu na pozyskanie nowych rozwiązaĔ lub inspiracji dla własnej innowacyjnoĞci, a przede wszystkim szerszego
wprowadzenia tej innowacyjnoĞci na wiĊksza skalĊ i zwielokrotnienia płynących
z niej korzyĞci, jak równieĪ z kooperacji i outsorsingu.
Klaster wzmacnia ponadto sprawne funkcjonowanie infrastruktury logistycznej, ułatwia pokonywanie barier wystĊpujących w tym zakresie oraz zwiĊksza
zdolnoĞü dostĊpu do rynków zbytu. Sprzyja teĪ optymalizacji procesów logistycznych ze wzglĊdu na zachodzące powiązania, nowoczesnoĞü rozwiązaĔ
organizacyjno-technologicznych, dogodny dostĊp do obsługiwanych lokalizacji,
wyĪszy stopieĔ wewnĊtrznej i zewnĊtrznej integracji całego łaĔcucha logistycznego oraz zdolnoĞü do ponadprzeciĊtnego poziomu Ğwiadczenia usług. Stanowi
wiĊc prĊĪny organizm gospodarczy o znaczącym, ciągle rozwijanym potencjale
i duĪych moĪliwoĞciach konkurencyjnych.

2. ZDOLNOĝû KONKURENCYJNA KLASTRÓW LOGISTYCZNYCH

Zachodzące przemiany, zmiennoĞü otoczenia, stawiają przed klastrami logistycznymi nowe wymogi w zakresie ich konkurencyjnoĞci wzglĊdem ofert
innych podmiotów. Przyjmuje siĊ, Īe klastry są tworzone wyłącznie z myĞlą
o tym, aby uzyskaü przewagĊ konkurencyjną nad rywalami7. Na rynku usług
7
M. G o r y n i a, B. J a n k o w s k a, Klastry a miĊdzynarodowa konkurencyjnoĞü i internacjonalizacja przedsiĊbiorstwa, Difin, Warszawa 2008, s. 29.
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logistycznych toczy siĊ ostra walka o klienta. Odbywa siĊ ona w warunkach
zmiennoĞci stawek, róĪnorodnoĞci obiektów i dywersyfikacji wymagaĔ klientów. Dobrą pozycjĊ konkurencyjną wypracowuje siĊ poprzez uzyskanie atutów
przewaĪających nad atutami innych przedsiĊbiorstw. Klaster – jak kaĪde zgrupowanie współpracujących przedsiĊbiorstw – jest z załoĪenia bardziej konkurencyjny od pojedynczych podmiotów gospodarczych. Klastry, ograniczając ryzyko funkcjonowania poprzez zwiĊkszenie elastycznoĞci i innowacyjnoĞci,
tworzą przewagĊ konkurencyjną8:
– kosztową – wynikającą z ułatwienia dostĊpu do ograniczonych zasobów,
wiąĪącą siĊ ze skróceniem czasu wykonania zadaĔ i obniĪeniem kosztów
transakcyjnych;
– technologiczną – budowaną poprzez wzrost innowacyjnoĞci;
– organizacyjną – konstruowaną w oparciu o alianse strategiczne, powiązania kapitałowe i kooperacyjne w ramach sieci łaĔcucha wartoĞci.
Szczególny atut stanowią wiĊc zdolnoĞci płynące z interakcji tworzących
klaster przedsiĊbiorstw, są one stymulowane przez powiązania o róĪnym charakterze, które łączą elementy tego Ğrodowiska, a ich podstawą jest zasadnoĞü
podejmowania współpracy w obszarach dających partnerowi korzyĞci. Istniejące
powiązania kooperacyjne pomiĊdzy uczestnikami klastra logistycznego pozwalają na wypracowanie przewag kosztowych i jakoĞciowych. Wzmacniają zatem
pozycjĊ współpracujących przedsiĊbiorstw wobec firm konkurencyjnych. Przyjmuje siĊ równieĪ, Īe taka kooperacja, przy jednoczesnej specjalizacji, daje
wiĊkszą konkurencyjnoĞü, wiĊkszą zdolnoĞü innowacyjną oraz wspieranie róĪnorodnoĞcią podmiotów wchodzących interaktywnie w kooperacjĊ. W im wiĊkszym stopniu firmy zgrupowane w klastrze logistycznym są przystosowane do
wyzwaĔ płynących z rynku, tym wyĪszy poziom osiągają ich zdolnoĞci konkurencyjne. ZdolnoĞü klastra do takich działaĔ tworzy przesłankĊ dla skutecznego
realizowania postawionych celów.
Klastry logistyczne dąĪąc do opanowania jak najwiĊkszej czĊĞci rynku dla
uzyskania długofalowych korzyĞci, osiągają przewagĊ i uzyskują dostĊp do
nowych Ĩródeł zasobów, co umacnia tĊ przewagĊ oraz maksymalizacjĊ ich konkurencyjnoĞci. KonkurencyjnoĞü jest tutaj rozpatrywana w aspekcie pełnej
oferty klastra.
Konkurencja miĊdzy klastrami logistycznymi zaostrza siĊ w miarĊ ich rozrastania i koniecznoĞci pozyskania coraz wiĊkszej liczby klientów. Nasila siĊ
dąĪenie do zwiĊkszania w coraz wiĊkszym stopniu korzystania z ich usług przez
dotychczasowych klientów oraz pozyskiwania nowych klientów spoĞród tych,
którzy z tych usług nie korzystali lub korzystali z usług konkurentów. Intensywna rywalizacja na rynku europejskim stanowi wystarczającą przesłankĊ dla pod8
A. B u k o w s k a-P i e s t r z y Ĕ s k a, Grono wokół szpitala, „Ekonomika i Organizacja
PrzedsiĊbiorstw” 2007, nr 11, s. 48.
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noszenia zdolnoĞci konkurencyjnej. Klastry logistyczne są relatywnie silnymi
organizmami gospodarczymi. Stanowią one naturalne miejsce koncentracji
działalnoĞci transportowej, a takĪe produkcyjnej i handlowej. Ich udziały
w rynku usług logistycznych są stosunkowo duĪe. JednoczeĞnie siła konkurencyjnego oddziaływania poszczególnych klastrów wydaje siĊ byü zbliĪona.
W takiej sytuacji akcja konkurencyjna kaĪdego z klastrów moĪe byü w miarĊ
skutecznie neutralizowana w wyniku reakcji podejmowanych przez konkurentów. Natomiast w przypadku przewagi klastrów nad drobniejszymi organizmami
gospodarczymi, gdy zdecydowanie dominują one swą siłą konkurencyjną zyskują one korzyĞci, kosztem słabszych konkurentów. W efekcie prowadzi to do
sytuacji, w której im bardziej jest wyrównana konkurencyjnoĞü klastrów logistycznych tym wyĪszy powinien byü poziom intensywnoĞci konkurencji9.
W konsekwencji siĊga siĊ po coraz bardziej zróĪnicowane i coraz bardziej
elastycznie stosowane Ğrodki walki konkurencyjnej.
W oparciu o posiadane zasoby i kompetencje klaster logistyczny moĪe stosowaü instrumenty konkurowania pozwalające na osiągniĊcie znaczącej pozycji
rynkowej. Z uwagi jednak na to, iĪ poziom konkurencyjny klastra logistycznego,
jak kaĪdego podmiotu gospodarczego, nie jest stały i moĪe ulec bardzo szybkim
zmianom, istnieje potrzeba Ğrodków wsparcia o długofalowym charakterze,
zdolnych do wspomagania w długim okresie jego moĪliwoĞci konkurencyjnych.
KaĪde połączenie logistyczne stanowi pewien rynek o specyficznych rodzajach transportu, okreĞlony własnymi przepisami, sposobami na prowadzenie interesu oraz właĞciwoĞciami branĪowymi10. Stwarza to uwarunkowania umoĪliwiające wypracowanie wartoĞci zgodnych z potrzebami uĪytkowników, słuĪących rozwiązywaniu ich problemów oraz dających szanse realizacji ich celów
i zamiarów, co pozwala na uzyskanie trwałych podstaw dla przewagi konkurencyjnej. Siłą napĊdową oferty musi byü pełne zrozumienie potrzeb, dające podstawĊ tworzenia waloru uĪytkowego usługi logistycznej, przekładającego siĊ na
zdolnoĞü tworzenia rozwiniĊtego rynku. Wymaga to nawiązania Ğcisłej współpracy z klientami w celu uwzglĊdnienia istotnych dla nich uĪytecznoĞci i przewyĪszanie konkurentów dziĊki doskonaleniu procesów logistycznych i dąĪenia
do innowacyjnoĞci, w oparciu o duĪe umiejĊtnoĞci, komplementarnoĞü, uniwersalnoĞü oraz elastycznoĞü oferty.
Istotnymi stymulantami przyspieszającymi i ułatwiającymi poprawĊ konkurencyjnoĞci są tzw. zasoby miĊkkie, związane z postawami, umiejĊtnoĞcią postĊpowania rynkowego, kompetencjami, czyli czynnoĞciami w znacznej mierze
o charakterze niematerialnym, wĞród których zasadnicze znaczenie posiadają
9

W. W r z o s e k, Ograniczenia konkurencyjne a marketing, „Marketing i Rynek” 2009,
nr 11, s. 6.
10
P. B. S c h a r y, T. S k j o t t-L a r s e n, Zarządzanie globalnym łaĔcuchem podaĪy, PWN,
Warszawa 2002, s. 182.
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instrumenty marketingowe. UmoĪliwiają one długofalowe wsparcie zdolnoĞci
konkurencyjnych przedsiĊbiorstw. Działania zorientowane na podnoszenie konkurencyjnoĞci powinny byü nakierowane na kreowanie marketingu i podnoszenie efektywnoĞci poszczególnych instrumentów marketingowych. W okresie nasilonej walki o pozycje rynkową umiejĊtnoĞü wykorzystania elementów marketingowych stanowi jeden z zasadniczych Ğrodków osiągania przewagi konkurencyjnej.

3. WYKORZYSTANIE ORIENTACJI MARKETINGOWEJ

W warunkach zbliĪonej siły konkurencyjnej poszczególnych klastrów logistycznych, stosowany przez nie marketing moĪe spełniaü funkcje mechanizmu
łagodzenia oraz przezwyciĊĪania ograniczeĔ konkurencyjnych11. Dostarcza bowiem moĪliwoĞci korzystania ze zróĪnicowanej i wysoce elastycznej gamy Ğrodków ustawionych pod kątem potrzeb klienta, zgodnie z załoĪeniem, Īe głównym
elementem przewagi konkurencyjnej jest właĞnie otwarte podejĞcie do klienta,
dopasowane do jego potrzeb. To klienci i ich wymagania są wyznacznikiem poziomu obsługi. Marketing pozwala uwzglĊdniaü wymogi rynku, potrzeby i preferencje klientów, a przez to rozwój i wzrost gospodarczy klastrów logistycznych.
Zgrupowanie w klastrze pozwala na ukształtowanie wspólnego, spójnego
oddziaływania marketingowego. UmoĪliwia to wygenerowanie niĪszych kosztów i dostĊp do potencjalnie duĪego rynku. Wymaga jednak wytworzenia zróĪnicowanych zestawów korzyĞci, dopasowanych do istniejących segmentów i nisz
odbiorców usług logistycznych. Opieranie siĊ na jednej, uniwersalnej ofercie
i identycznych działaniach wobec wszystkich nie przyniesie oczekiwanych efektów, zwłaszcza w sytuacji znaczącej łatwoĞci naĞladownictwa ze strony konkurencji. Wskazane są rozwiązania o charakterze niestandardowym i o wyraĨnie
zarysowanej zmiennoĞci w poszczególnych obszarach działania, zwłaszcza gdy
oferta jest kierowana do nowych segmentów rynku. Potrzebna jest zatem indywidualizacja i przygotowanie rozwiązaĔ logistycznych pod kątem oczekiwaĔ
poszczególnych branĪ.
Instrumenty marketingowe wzmacniają pozycjĊ rynkową przedsiĊbiorstwa,
zespalają je z rynkiem, ułatwiają tworzenie nowych wartoĞci dla klienta.
UmiejĊtne ich wykorzystanie słuĪy podniesieniu poziomu konkurencyjnoĞci.
Operowanie poszczególnymi instrumentami pozwoli na osiąganie konkretnych
korzyĞci.
W przypadku produktu działanie związane jest głównie z moĪliwoĞciami
oferowania nieustannie rozszerzanej oferty usługowej, wystĊpującej w formie
11
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pakietu powiązanych ze sobą ĞwiadczeĔ ukierunkowanych na dywersyfikacjĊ
obszarów aktywnoĞci. WiąĪe siĊ to z Īyczeniem klientów przewaĪnie wymagających kompleksowego procesu Ğwiadczonych usług nadzorowanych przez
jednego operatora.
Klastry z racji powiązaĔ wystĊpujących pomiĊdzy ich uczestnikami są
w stanie takie usługi udostĊpniaü w rozmaitych formach. Włączenie w skład
oferty klastra wielorakich firm nie tylko transportowych i spedycyjnych pozwala
na lepszą obsługĊ i satysfakcjĊ klientów. Okazuje siĊ to tym istotniejsze, Īe ta
sama usługa, nie wyposaĪona w nowe cechy i korzyĞci, z czasem traci swoje
walory konkurencyjne, co ogranicza moĪliwoĞci dalszego wzrostu jej sprzedaĪy.
Bardziej zaawansowane i kompleksowe usługi wymagają ze strony klastra
bardziej zindywidualizowanych rozwiązaĔ, a w szczególnoĞci nietypowych, nowoczesnych koncepcji logistycznych. Oznacza to koniecznoĞü modyfikacji, a czĊsto wrĊcz tworzenie nowej oferty w coraz szerszym zakresie wzbogacanej usługami dodatkowymi. CzĊsto wiąĪe siĊ to z potrzebą modernizacji i rozwijania
istniejącej infrastruktury. Inwestycje w infrastrukturĊ i wejĞcie na nowe rynki
geograficzne wymaga znacznych nakładów. Oznacza jednoczeĞnie potrzebĊ poszerzenia zakresu usług o współpracĊ z wieloma nowymi podwykonawcami
dającymi nowe moĪliwoĞci Ğwiadczenia oferty usługowej. Decyduje to długofalowo o pozycji konkurencyjnej i rozwoju klastra.
Kompleksowe usługi logistyczne Ğwiadczone w ramach klastra stają siĊ konglomeratem usług Ğwiadczonych przez grupĊ wyspecjalizowanych dostawców.
Taki sojusz konkurencyjnych operatorów, wyspecjalizowanych w okreĞlonych
usługach, opiera siĊ na moĪliwoĞciach, jakie daje klaster, a wiĊc współpracy
i stworzeniu wspólnej, kompleksowej oferty dostosowanej do potrzeb klientów.
Cena tak skomponowanej usługi w znacznej mierze determinuje jej przyjĊcie przez rynek. W wiĊkszoĞci przypadków przedsiĊwziĊcia w tym zakresie
sprowadzają siĊ do obniĪania cen oferowanych usług, w ramach danych warunków jakoĞciowych. Siła ekonomiczna klastra pozwala na płynne kształtowanie
ceny w zaleĪnoĞci od miejsca lokalizacji odbiorcy usług logistycznych, a takĪe
zakresu podpisywanych umów z poszczególnymi kontrahentami.
Niewątpliwie jednak cena jest krytycznym elementem usług logistycznych.
Ma miejsce ciągła presja na jej obniĪenie. Narastający wzrost kosztów pracowniczych oraz kosztów noĞników energii niesie negatywne konsekwencje dla
branĪy logistycznej, przyczyniając siĊ do wzrostu nakładów na Ğwiadczenie
usług w ramach klastra i równoczeĞnie podnosząc koszty funkcjonowania
klientów zgrupowanych w nim firm. Stąd presja na obniĪkĊ nakładów i korzystanie z moĪliwie tanich usług logistycznych.
Szanse wzrostu sprzedaĪy wydają siĊ byü w znacznej mierze ograniczone.
Korzystanie z usług logistycznych napotyka na naturalne bariery związane ze
skalą działalnoĞci klienta. Niska cena odgrywa istotną rolĊ zwłaszcza w przypadku oferowania prostych, standardowych usług. Decyduje w tym przypadku
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atrakcyjnoĞü cenowa. W odniesieniu do usług o bardziej skomplikowanym poziomie obsługi na znaczeniu zyskują parametry jakoĞciowe, a zwłaszcza kompleksowoĞü usługi, terminowoĞü i elastycznoĞü działania. Kompleksowe usługi
oferujące duĪą wartoĞü dodaną, z racji swej unikalnoĞci są stosunkowo odporne
na konkurencjĊ cenową. WaĪna jest jakoĞü obsługi logistycznej Ğwiadczonej
przez klaster, mogąca wpłynąü na znaczną poprawĊ działalnoĞci nabywcy.
WraĪliwoĞü cenowa nabywcy jest wiĊc determinowana przez wiele czynników
ĞciĞle powiązanych z korzyĞciami, jakie przedstawiają usługi dla nabywcy12.
Nabywca bowiem opiera siĊ na strategii wysokiej jakoĞci i potrzebuje usług
logistycznych na poziomie umoĪliwiającym im istotny udział w tej strategii.
DąĪenie do poszerzania dostĊpu do oferowanych usług, w miarĊ rozszerzania zasiĊgu przestrzennego oddziaływania, wymaga tworzenia nowych jednostek
organizacyjnych, jak równieĪ przyspieszenia obiegu informacji dla poprawy
dostĊpnoĞci do oferty. Klienci oczekują wiĊkszych inwestycji w nowoczesną
infrastrukturĊ i technologiĊ, co pozwoli zarządzaü logistyką zgodnie z najwyĪszymi standardami. Potrzebna jest zatem zintegrowana, kompleksowa sieü informatyczna, nowoczesne technologie i rozwiązania informacyjne.
Klastry logistyczne przez najnowoczeĞniejsze technologie informacyjne
i struktury logistyczne dąĪą do ĞciĞlejszego powiązania z klientami. PrzeobraĪenia techniczno-organizacyjne procesów logistycznych prowadzą do unowoczeĞnienia obsługi i wzrostu wartoĞci dodanej oraz przeobraĪeĔ w znaczeniu funkcji
logistycznych. NastĊpuje powiązanie róĪnych procesów przebiegające w trakcie
zaopatrzenia i dystrybucji w czasie, osiągane przez zbieranie niejednorodnych
dóbr do wspólnego transportu i powolne przenoszenie punktu ciĊĪkoĞci na
usługi przeładunkowe. Rozwój technologii opakowaĔ i pomocniczych urządzeĔ
przeładunkowych sprzyja obniĪce kosztów i skróceniu czasu czynnoĞci dystrybucyjnych. Wykorzystanie w klastrze nowoczesnych systemów informatycznych
i efektywnej infrastruktury dystrybucyjnej pozwala sprostaü wysokim wymaganiom klienta.
Powiązania z klientami mają coraz czĊĞciej charakter bezpoĞredni umoĪliwiający selektywnoĞü w komunikowaniu siĊ z rynkiem, indywidualizacjĊ przekazów i utrzymywanie silnych wiĊzi. Znaczącą rolĊ odgrywają jednak równieĪ
poĞrednicy, agenci sprzedaĪy, maklerzy frachtowi czy spedytorzy. W kanale
dystrybucji mogą oni opracowywaü zwłaszcza w ramach klastra wiązki usług
wielu firm, np. przygotowując przewóz róĪnymi rodzajami Ğrodków transportu.
Na rynkowe osiągniĊcia klastrów logistycznych w znacznym stopniu rzutuje
promocyjna forma komunikacji z klientami. Ma ona za zadanie nie tylko przekazywaü informacje o ofercie, ale oddziaływaü na kreowanie potrzeb, pomagaü
w osiągniĊciu przewagi konkurencyjnej poprzez ukazywanie korzyĞci płynących
z wykorzystania oferty oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku klastra lo12
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gistycznego. Promocja klastra ułatwia pozyskiwanie nowych zamówieĔ oraz
pracĊ z kooperantami w branĪy.
Wykorzystywane formy promocji są klasyczne dla rynku przemysłowego
i obejmują katalogi, czasopisma branĪowe, strony i ogłoszenia internetowe oraz
udział w targach. Umocnienie wizerunku klienta osiąga siĊ za pomocą kampanii
reklamowych, w których na ogół wykorzystuje siĊ prasĊ branĪową, internetowe
Ğrodki przekazu oraz klasyczny outdoor.
Dla klienta, przy wyborze firmy Ğwiadczącej usługi logistyczne, waĪna jest
nie tylko jakoĞü Ğwiadczonych usług czy kwestie wielkoĞci ponoszonych kosztów. Oczekują oni takĪe pomocy przy rozwiązywaniu problemów logistycznych firmy. Stąd potrzeba przyjaznego wizerunku zgrupowanych w klastrze
przedsiĊbiorstw logistycznych, ich otwartoĞci na problemy usługobiorców, a zatem szczególnego uwzglĊdnienia aspektów promocyjnych sprzedaĪy osobistej.
W przypadku rynku usług logistycznych jest ona szczególnie skuteczna przy
kształtowaniu preferencji i pobudzaniu decyzji zakupu13. Wymaga jednak pełnego wykorzystania dostĊpnej, promocyjnej technologii przekazu (przenoĞnych
laptopów, poczty elektronicznej, telefonii najnowszej generacji czy elektronicznych systemów usprawniania komunikacji).
W przypadku Ğwiadczenia usług logistycznych wskazane jest tworzenie
strategii promocyjnej opartej na skutecznym powiązaniu reklamy i promocji
uzupełnionej wysiłkami włoĪonymi w sprzedaĪ osobistą. Wymaga to silnej integracji działaĔ, poprzez koordynowanie kompleksowego programu odpowiednich
Ğrodków i metod promocyjnych14. Kluczowa rola promocji sprowadza siĊ do przekonywającego ukazania wizerunku klastra logistycznego, jak równieĪ doprowadzenia do pozytywnego postrzegania go w relacji do konkurentów.

ZAKOēCZENIE

W warunkach klastra logistycznego zadaniem marketingu jest wspomaganie
w kreowaniu korzyĞci zgrupowanym w nim przedsiĊbiorstwom, co zapewnia
stały rozwój i osiągniĊcie oraz utrwalenie pozycji konkurencyjnej na rynku. Jest
to tym istotniejsze, Īe potĊgujące siĊ zawirowania i niepewnoĞü rynkowa, stawia
wymogi w podejĞciu do zarządzania przedsiĊbiorstwami oraz reagowania na
zmieniającą siĊ sytuacjĊ w ich otoczeniu.
Zrozumienie istoty marketingu i jego przydatnoĞci w zarządzaniu klastrem
logistycznym rzutuje na skutecznoĞü zastosowaĔ praktycznych. Działania w jego
ramach są bowiem złoĪone i oparte na szeroko zakrojonej współpracy. Klastry
13
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logistyczne dają moĪliwoĞci wykorzystania prestiĪowej, miĊdzynarodowej marki wiodącego operatora, a takĪe wykorzystania efektu skali, zarówno w ofercie,
jak i podejmowanych działaniach marketingowych. PodkreĞla siĊ wzrost roli
marketingu we wzmacnianiu prorynkowego podejĞcia w gospodarce. Jest to
szczególnie istotne w sytuacji, gdy na rynku pozostaje coraz mniej miejsca dla
kolejnych firm.
PostĊp w duĪej mierze zaleĪy od przeznaczenia Ğrodków na przedsiĊwziĊcia
pozwalające aktywnie oddziaływaü na rynek oraz dopomóc w unowoczeĞnieniu
i dopasowaniu oferty do działaĔ słuĪących rozwiązywaniu bieĪących i długofalowych problemów odbiorców usług klastrów logistycznych. To właĞnie wspieranie ich głównych celów stanowi przesłankĊ kształtowania działaĔ marketingowych przy tworzeniu kompleksowej oferty. Oferta klastra logistycznego ma
na celu zaspokojenie potrzeb klientów docelowych i to jest w jego centrum
zainteresowania. Decyzje odnoszące siĊ do logistyki są wiĊc silnie powiązane
z przyjĊtą strategią marketingową oraz polityką w zakresie produktu, ceny, dystrybucji i promocji.
Marketing jest zarówno produktem stanu i moĪliwoĞci rozwojowych danej dziedziny działalnoĞci, a takĪe procesem, który moĪe ewaluowaü w miarĊ
upływu czasu (złoĪone oddziaływania w powiązaniu z poszczególnymi elementami Ğrodowiska, w którym funkcjonuje), mieü inną skalĊ i przynosiü róĪne
efekty.
PodejĞcie marketingowe pozwala na kreowanie i zdynamizowanie działaĔ
zgrupowanych w klastrze przedsiĊbiorstw dąĪących do wzmocnienia swej konkurencyjnoĞci i jej najistotniejszych atrybutów. Nabiera to znaczenia w sytuacji
wzrostu skali integracji firm zgrupowanych w klastrze i korzyĞci wynikających
z tej integracji. Istotny jest teĪ wkład marketingu w budowaniu dobrych relacji
z partnerami biznesowymi w ramach klastra.
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Janusz Zrobek
Marketing in logistics clusters
Logistic clusters as a type of business organization network with complicated economic involvements require quality management based on marketing orientation. Marketing instruments
strengthen market position of logistics enterprises, join them with the market and facilitate making
new values for customers.
Grouping in cluster enable to create common and consistent marketing influence. There is
need to make the different types of advantage suitable for existing segments of customers’
logistics services. It’s important when we can notice the intensification of the integration firms
grouped in cluster and the advantages from that integration.

