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Alianse strategiczne współczesnych 
przedsiębiorstw 

Waldemar Walczak 

Warunki funkcjonowania i roz

woju współczesnych przedsię

biorstw w znacznym stopniu są kształtowa

ne przez otoczenie rynkowe, które charakte

ryzuje postępujący proces globalizacji, ros

nąca złożoność, zmiany społeczne, gospo

darcze, a także polityczne. Uwarunkowania 

gospodarki opartej na wiedzy (knowledge 

based economy) sprawiają, że zmieniają 

się kluczowe determinanty konkurencyjno

ści współczesnych przedsiębiorstw, co wią

że się z poszukiwaniem nowych sposobów 
i metod, umożliwiających budowanie trwa

łej i trudnej do podważenia przewagi stra

tegicznej na rynku. Powszechną akcepta

cję zyskuje pogląd, że podstawowym celem 

strategicznym przedsiębiorstwa powinno 

być podejmowanie takich działań, które bę

dą przyczyniały się do zwiększania jego war

tości rynkowej. Obecnie coraz większego 

znaczenia w procesie budowania wartości 

rynkowej nabierają elementy niematerial

ne, takie jak umiejętność zarządzania wie

dzą, rozwijanie innowacyjności, podnosze

nie konkurencyjności rynkowej, kreowanie 

potencjału kapitału intelektualnego. Warto 

w tym miejscu zaakcentować, że nie oznacza 

to, iż czynniki materialne ulegają całkowitej 

deprecjacji, bądź przestają mieć znaczenie 

dla funkcjonowania przedsiębiorstw. 

Kolejną zauważalną tendencją jest zmia

na podejścia do konkurowania i skłonność 

przedsiębiorstw do podejmowania różnego 

rodzaju współpracy, nawet z dotychczaso

wymi konkurentami. Obserwacja praktyki 

skłania do wniosku, że coraz częściej przed

siębiorstwa wykazują zainteresowanie po

dejmowaniem działalności kooperacyjnej, 

której przejawem są zawierane różnorodne 

alianse strategiczne. 
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi 

na przesłanki, jakie powodują, że obecnie 

alianse strategiczne stają się jedną z najbar

dziej popularnych form współpracy, a tak

że omówienie zagadnień związanych z ro

lą i znaczeniem tej formy współdziałania 

współczesnych przedsiębiorstw, z punktu wi

dzenia przyjętej strategii rozwoju i budowa

nia wartości rynkowej. 

Istota współdziałania 
przedsiębiorstw 

Współdziałanie przedsiębiorstw moż

na zdefiniować jako świadome podejmo

wanie racjonalnych działań, wzajemnie 



zgodnych i uzupełniających się, oraz mają

cych pozytywne znaczenie z punktu widze

nia ich oddziaływania na realizację celów 

przedsiębiorstwa6l 

Warto podkreślić, że aktualnie współ

pracę przedsiębiorstw postrzega się jako 

proces o charakterze wzajemnej wymiany 

relacyjnej, zakładający równoważenie ko

rzyści. Jest to ważne, ponieważ takie rozu

mienie współpracy powoduje, że firmy co

raz chętniej będą podejmowały się wspól

nych przedsięwzięć. Oznacza to, że firmy 

nie godzą się na traktowanie relacji z part

nerami jako kumulatywnego procesu o „su

mie zerowej:' gdzie korzyści i wygrana jed

nej strony oznacza stratę i porażkę drugiej. 
Można sądzić, że skłonność do współ

pracy w dużym stopniu zależy właśnie od 

równoważenia wzajemnych korzyści w re

lacjach. Co więcej, opieranie się na zrówno

ważonym podziale korzyści jest czynnikiem 

przesądzającym o czasie trwania współpra

cy i znacząco wpływa na jej zakres7l Wię

zi zachodzące między przedsiębiorstwami 

stanowią o występowaniu działania wielo

podmiotowego, w którym każdy z uczestni

ków liczy się z czynami innych, co w sensie 

prakseologicznym można nazwać koopera

cją w szerokim tego słowa znaczeniu (sensu 
largo). Uczestnicy takiego działania, zmie

rzając do osiągnięcia wzajemnie niesprzecz

nych celów, mogą pomagać sobie w jego re

alizacji, co można określić mianem współ
działania, współpracy9l 

Współdziałanie przedsiębiorstw jest 

wielowymiarowym i złożonym procesem, 

który może mieć różnorodny charakter 

i zakres, ze względu na istotę uwarunkowań 

i czynników, które stały się spoiwem i do

minantą wspólnie podejmowanych działań. 

Powiązania pomiędzy przedsiębiorstwami 

mogą przybierać formę porozumień kapi

tałowych, kooperacji w ramach wyodręb

nionego obszaru funkcjonalnego, udziału 

w realizacji określonego projektu, wspól

nego zaangażowania w określone przed

sięwzięcie inwestycyjne, oraz wiele in

nych form współdziałania. Jednym z istot-
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nych czynników, który określa typ i rodzaj 

współpracy, jest zachowanie odrębności 

organizacyjnej i formalnoprawnej. Na tym 

tle alianse strategiczne różnią się od in

nych powiązań, które występują w ramach 

grup kapitałowych, w procesach fuzji, bądź 

współpracy pomiędzy spółkami zależnymi. 

Można sądzić, że właśnie zachowanie od

rębności organizacyjno-prawnej i pewnej 

autonomii w znacznym stopniu przesądza, 

że taka forma współpracy staje się coraz 

popularniejsza. 

Z punktu widzenia praktyki zarządza

nia warto zwrócić uwagę na kilka ważnych 

przesłanek, które należy brać pod uwagę 

podczas podejmowania decyzji dotyczącej 
wyboru odpowiedniej formy współdziała

nia pomiędzy przedsiębiorstwami. Wydaje 

się, że pomocne może by.ć udzielenie odpo

wiedzi na kilka fundamentalnych pytań: 

• Czy podjęcie współpracy jest dla przed

siębiorstwa opłacalne, pożądane, ko

rzystne, czy bardziej wskazane jest opie

ranie się na endogenicznym rozwoju? 

• Jaka forma współpracy może w najwięk

szym stopniu przyczynić się do wzrostu 

wartości przedsiębiorstwa? 

• Jaka forma współpracy odzwiercied

la w największym stopniu główne cele 

strategii rozwoju przedsiębiorstwa, jest 

najbardziej adekwatna do zajmowanej 

przez przedsiębiorstwo pozycji na ryn

ku, oraz możliwa do podjęcia ze względu 

na potencjał posiadanych zasobów ma

terialnych i kapitału intelektualnego? 

• Jaka forma współpracy najbardziej przy

czyni się do poprawy konkurencyjności 

przedsiębiorstwa oraz umożliwi niwelo

wanie luki kompetencyjnej? 

• Jaka forma współpracy jest najbardziej 

korzystna z punktu widzenia obecnej sy

tuacji finansowej przedsiębiorstwa? 

• Jaka forma współpracy jest najmniej ry

zykownym przedsięwzięciem z punktu 

widzenia prowadzonej działalności? 

• Czy w wyniku współpracy zostanie za

pewniony dostęp do nowych klientów, 

technologii, procesów produkcyjnych, 
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oraz możliwość wytworzenia nowych 

innowacyjnych produktów? 

Alianse strategiczne jako forma 
współdziałania przedsiębiorstw 

Ogólnie rzecz ujmując można powie

dzieć, że alians strategiczny jest świadomie 

i celowo podejmowaną formą współpracy 

między niezależnymi przedsiębiorstwami, 

które podjęły decyzję o tym, aby wspólnie 

prowadzić jakieś przedsięwzięcie lub ro

dzaj działalności, łącząc i koordynując po

siadane zasoby, umiejętności oraz kluczowe 

kompetencje. Maria Romanowska zazna

cza, że taka współpraca może dotyczyć za

równo przedsiębiorstw, które są aktualnie 

wobec siebie konkurentami rynkowymi, 

jak również przedsiębiorstw, które działają 

w odmiennych branżach, oferując komple

mentarne produkty i usługi10l 

Robert L. Wallace uważa, że bardzo waż

nym elementem, który stanowi niejako fun

dament i podstawę współpracy w ramach 

aliansu strategicznego, jest wzajemne zaufa

nie i szacunek pomiędzy partnerami14l Po

dobny pogląd wyrażają Fred A. Kuglin i Jeff 

Hook twierdząc, że podstawą do budowania 

aliansu strategicznego muszą być partner
skie relacje i zaufanie8l Wiesław M. Gru

dzewski, Irena K. Hejduk, Anna Sankowska 

i Monika Wańtuchowicz są zdania, że zaufa

nie odgrywa szczególną rolę we współczes

nym zarządzaniu i jest ważnym czynnikiem, 

który pozwala na budowanie wzajemnych 

relacji, a także ograniczanie ryzyka4l 

Istotnym wyzwaniem staje się umiejęt

ne wyważenie proporcji pomiędzy zaufa

niem a kontrolą, zważywszy na dualny cha

rakter i wzajemne powiązania pomiędzy 

tymi elementami. Przenosząc te rozważa

nia na płaszczyznę aliansów strategicznych 

możemy powiedzieć, że podstawą do na

wiązania aliansu strategicznego jest nie tyl

ko zaufanie do partnera, ale przede wszyst

kim do formy organizacyjnej współpra

cy, jako korzystnej dla każdej ze stron. Co 

więcej, zachowanie niezależności przedsię-

biorstw w aliansie sprawia, że żaden z part

nerów nie ma całkowitej kontroli nad dru

gim, jak również pozwala każdemu przed

siębiorstwu chronić własne interesy. Ozna

cza to, że alians strategiczny jest dobrowol

ną, wspólnie uzgodnioną formą współpracy 

w określonym zakresie, obszarze funkcjo

nalnym, dla realizacji celów wytyczonych 

i akceptowanych przez wszystkich uczest

ników porozumienia. 

Do najważniejszych cech określających 

istotę relacji występujących w ramach alian

sów strategicznych można zaliczyć: 

• partnerstwo, tzn. przedsiębiorstwa za

wierające alians są równorzędnymi stro

nami; 

• dobrowolnośćpodjęciawspółpracyi wza

jemne zaufanie pomiędzy aliantami; 

• wspólne wytyczanie oraz uzgadnianie 

celów współpracy, zakresu, obszaru po

dejmowanych działań, czasu trwania po

rozumienia, itp., 

• równoważenie korzyści, jako elementu 

wyznaczającego charakter współdzia

łania; 

• zachowanie odrębności organizacyjno

prawnej oraz pewnej niezależności zwią

zanej z nienaruszalną autonomią, co 

oznacza, że każdy z partnerów ma moż

liwość formułowania i realizowania swo

jej własnej strategii rozwoju w obszarze 

(zakresie funkcjonalnym), który nie jest 

objęty aliansem; 

• wspólne ponoszenie ryzyka, partycypa

cja w koniecznych nakładach finanso

wych oraz w przedsięwzięciach inwesty

cyjnych; 

• współpraca w ramach aliansu z reguły 

dotyczy dziedzin i obszarów mających 

kluczowe znaczenie z punktu widze

nia poprawy konkurencyjności rynko

wej oraz budowania wartości rynkowej 

przedsiębiorstw, które się decydują na 

współdziałanie. 

Alians musi być przemyślanym elemen

tem strategii rynkowej przedsiębiorstw, 

które się świadomie i celowo decydują na 

partnerską współpracę. 
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Motywy i cele zawierania 
aliansów strategicznych 

Podejmując rozważania mające przy

bliżyć do udzielenia odpowiedzi na pyta

nie, jakie są główne motywy i przesłanki 

zawierania aliansów strategicznych, należy 

zwrócić uwagę na szereg czynników, które 

skłaniają współczesne przedsiębiorstwa do 

takiej formy współdziałania. Steve Steinhil

ber analizując uwarunkowania konkuren

cyjności w dzisiejszej globalnej gospodarce 

wymienia trzy zasadnicze przyczyny, które 
rzutują na popularność aliansów13l · 

• skrócenie cyklu życia produktu, co wy

musza na przedsiębiorstwach szybsze 

reagowanie na zmieniające się potrzeby 

rynkowe, a także oznacza zwiększenie 

niezbędnych nakładów finansowych na 

potrzebne badania, wdrażanie nowo

czesnych technologii, rozwijanie inno

wacyjności itp„ 

• rosnące wymagania klientów, co spra

wia że przedsiębiorstwa, które chcą 

przetrwać i rozwijać się w warunkach 

globalnej konkurencji rynkowej, muszą 

być zdolne do szybkiej reakcji na potrze

by i oczekiwania klientów, oferując takie 

produkty i usługi, które będą dostarczać 

wymiernej wartości klientowi, a jedno

cześnie wyróżniać się na tle konkuren

cji; 

• rozwój nowoczesnych technologii telein

formacyjnych oraz postęp technologicz

ny sprawiają, że coraz częściej możliwe 

jest szybkie przeniesienie chociażby linii 

produkcyjnej do innego zakątka świata, 

a także dostarczanie produktów i towa

rów na odległe obszary. Internacjonali

zacja oraz globalizacja współczesnych 

przedsiębiorstw znacząco poszerzają 

możliwość oferowania i dostarczania 

produktów oraz świadczenia usług na 

nowych rynkach, zmieniają się również 

sposoby i metody walki konkurencyjnej . 

Zaprezentowane przesłanki pokazu-

ją, że do poszukiwania nowych kierunków 

rozwoju i strategii konkurencyjnych skła-

maJą przedsiębiorstwa uwarunkowania 

zewnętrzne, tkwiące w otoczeniu rynko
wym 11l Warto również zauważyć, że alianse 

strategiczne stanowią integralną część stra

tegii przedsiębiorstwa, i są ściśle związane 

z działaniami na wszystkich poziomach za

rządzania. Patrząc z tej perspektywy widać, 

że główne motywy zawierania aliansów 

strategicznych to: poprawa zdolności kon

kurencyjnych, rozwijanie innowacyjności, 

poszerzanie oferty produktów/usług, pozy

skiwanie nowych klientów, budowanie po

tencjału kapitału intelektualnego, wzmac

nianie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa 

oraz zwiększanie wartości rynkowej. 

Można powiedzieć, że alianse strate

giczne są postrzegane jako sposób funkcjo

nowania i rozwoju przedsiębiorstw2l , będący 

jednocześnie formą i metodą konkurowania 

z innymi podmiotami. Dają bowiem szan

sę na wspólne pokonywanie barier wejścia 

na nowe rynki, umożliwiają podział ryzyka 

związanego z wdrażaniem nowych produk

tów i dotarcie do nowych grup klientów5l, 

a jednocześnie nie wymagają wielkich na

kładów finansowych, oraz - co ważne - są 

łatwe do zawiązania. 
Praktyka zarządzania dowodzi, że naj

częściej niezależne przedsiębiorstwa są 

skłonne do współpracy w ramach wyod

rębnionego obszaru funkcjonalnego prowa

dzonej działalności, w którym to upatrują 

wymiernych korzyści z tytułu aliansu stra

tegicznego. Można również zaobserwować 

alianse zawierane w celu realizacji całkiem 

nowego przedsięwzięcia, wykraczającego 

poza dotychczasowy obszar działania part

nerów. Wtedy zazwyczaj alians jest podej

mowany wyłącznie na czas realizacji okreś

lonego wspólnego projektu. 

Alianse strategiczne najczęściej są 
zawierane w celu: 

1. Zdobycia nowego rynku zbytu dla pro

duktów/usług danego przedsiębiorstwa po

przez nawiązanie współpracy z zewnętrzną 

firmą spełniającą oczekiwania podmiotu 

inicjującego alians. Warto dodać, że alians 

strategiczny pozwala również wzmocnić po-
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zycję współpracujących ze sobą firm wobec 
silniejszych konkurentów (dwie dotychczas 

słabsze firmy stają się silniejsze po zawarciu 

aliansu), co w efekcie umożliwia zwiększe

nie kapitału klientów. 

2. Uratowania przedsiębiorstwa będące

go w trudnej sytuacji finansowej z powodu 

długów lub przestarzałej technologii. Słab

sze przedsiębiorstwo dąży do nawiązania 

współpracy z silniejszym partnerem w ce

lu zdobycia kapitału i nowej technologii, 

umożliwiającej utrzymanie się na rynku lub 

produkcję pod marką silniejszego partnera. 

Taki alians może przybrać formę joint ven

ture lub też zostać przekształcony w fuzję. 

3. Pozyskania nowej wiedzy (know

how) i rozwijania kluczowych kompeten

cji poprzez zacieśnienie współpracy między 

przedsiębiorstwami, które postanawiają 

wspólnie inwestować i prowadzić działal

ność B+R, wymieniać się zdobytym do

świadczeniem w celu osiągnięcia obopól

nych korzyści. Wymiana wiedzy know-how 

pozwala zwiększyć poziom innowacyjności 
realizowanych przedsięwzięć oraz skutecz

ność działalności na rynku, uniknąć błę

dów popełnionych wcześniej przez jednego 

z aliantów, i ograniczyć ryzyko związane 

z dywersyfikacją działalności. Zacieśnienie 

współpracy w sferze B+R nie wyklucza za

chowania samodzielności obu firm w po

dejmowaniu decyzji strategicznych i mar

ketingowych (np. dotyczących reklamy 

dostosowanej do konkretnego odbiorcy na 

konkretnym rynku). Przykładem może być 

przemysł motoryzacyjny, gdzie producenci 

samochodów prowadzą wspólne przedsię

wzięcia badawcze dotyczące nowoczesnych 

rozwiązań w zakresie budowy silników, 

a każdy z aliantów oferuje swój własny fi

nalny produkt (np. Citroen-Peugeot). 

4. Budowania potencjału kapitału inte

lektualnego partnerów aliansu, biorąc pod 

uwagę komplementarny charakter pro

wadzonej działalności. Najlepszym przy

kładem tego typu jest współpraca banków 

i firm ubezpieczeniowych, gdzie bazując na 

kapitale intelektualnym (w szczególności 

na potencjale kapitału klientów) jednego 

z aliantów, można rozwijać kapitał intelek

tualny drugiego. Podobna forma współpra

cy jest nawiązywana również pomiędzy fir

mami zajmującymi się sprzedażą samocho

dów a firmami ubezpieczeniowymi, oraz 

bankami oferującymi dogodny kredyt bądź 

leasing, firmami transportowymi a siecią 

stacji benzynowych, itp. Warto podkre

ślić, że jest to najtrwalsza forma aliansów, 

ponieważ partnerzy nie są wzajemnie dla 

siebie konkurentami, mogą odnosić zrów

noważone korzyści, a wspólnie prowadzo

ne działania pozwalają im na stworzenie 

atrakcyjniejszej oferty dla klienta. Kompo

nenty kapitału intelektualnego partnera, 

takie jak znajomość marki, wiarygodność, 

potencjał kapitału klientów, mają w tym 
przypadku kluczowe znaczenie i stanowią 

główną przesłankę decyzyjną. 

5. Ochrony przed przejęciem przez więk

szą i dominującą na danym rynku firmę. 

Dzięki aliansowi strategicznemu współ

pracujące ze sobą przedsiębiorstwa mogą 

umocnić swoją pozycję na konkurencyj

nym rynku. Firmy działające w podobnych 

branżach mogą później przekształcić alians 

w fuzję, co pozwala stworzyć nową, więk

szą organizację posiadającą nową, silniejszą 

markę, i co za tym idzie lepszą pozycję na 

rynku. Przykładami takich aliansów prze

kształconych w fuzje mogą być fuzje Ban
ku Zachodniego z Wielkopolskim Bankiem 

Kredytowym (nowy bank przyjął nazwę 

Bank Zachodni WBK S.A.), Banku Handlo

wego z Citibankiem, członkiem grupy Citi

group (nowy bank przyjął nazwę Citibank 

Handlowy), itp. 
Warto podkreślić, że cele, dla których 

są zawierane alianse strategiczne, zależą 

od wielu czynników, i będą się zasadniczo 

różniły w przypadku, kiedy współpraca jest 

nawiązywana pomiędzy przedsiębiorstwa

mi konkurencyjnymi, bądź działającymi 

w różnych branżach. 
Trzeba także dodać, że to typ oraz ro

dzaj zawieranego aliansu będzie determi

nował i wyznaczał wspólne cele, na które 
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również mają wpływ uwarunkowania i ten

dencje charakterystyczne dla danej branży. 

Aktualnie daje się zauważyć rosnącą liczbę 
zawieranych aliansów przede wszystkim 

w sektorach, gdzie następuje gwałtowny 

rozwój i rozprzestrzenianie się nowoczes

nych technologii, takich jak: przemysł lot

niczy, informatyczny, telekomunikacyjny, 

samochodowy, sfera badawczo-rozwojo

wa, itp.12> W tych przepadkach najczęściej 

alianse zawierają przedsiębiorstwa, które są 

względem siebie konkurencyjne: funkcjo

nują na tym samym rynku i kierują swoją 

ofertę do tej samej grupy klientów. 

Przyjmując za kryterium cel i formę po

dejmowanej współpracy możemy wyróżnić 

trzy zasadniczo różniące się od siebie ro

dzaje aliansów· 

• Alianse komplementarne - współ

działanie firm, których kluczowe kom

petencje i profil działalności są zróżni

cowane: jedno przedsiębiorstwo tworzy 

produkt lub usługę, której sprzedaż mo

że być rozwijana dzięki umiejętnościom 

drugiego. Produkty wprowadzane nary

nek przez aliantów łączy relacja komple

mentarności i nie są one konkurencyjne 

względem siebie. Dlatego też, tego ty

pu alianse często są zawiązywane przez 

przedsiębiorstwa produkujące odręb

ne produkty bądź oferujące odmienne 

usługi. Na przykład jedno przedsiębior

stwo jest producentem, a drugie specja

lizuje się w organizowaniu dystrybucji. 

Wówczas tworzenie sieci sprzedaży i za

rządzanie sprzedażą zostanie scedowa

ne na drugiego partnera. Przykładami 

takich aliansów jest współpraca ban

ków i firm ubezpieczeniowych, operato

rów sieci komórkowej i autoryzowanych 

przedstawicieli tworzących sieć sprzeda

ży, bądź współpraca grup producentów 

i dystrybutorów. 

• Alianse ścisłej integracji - tego ro

dzaju porozumienia są nawiązywane 

przez przedsiębiorstwa, które zamierzają 

uzyskiwać korzyści skali w zakresie wy

twarzania jakiegoś podzespołu lub rea-

lizacji wyodrębnionego stadium proce

su technologicznego, produkcyjnego. Te 

specyficzne podzespoły, wyroby, są na

stępnie włączane do własnych produk

cji każdego z aliantów i odrębnie wpro

wadzane na rynek. Tego rodzaju alians 

najczęściej sprowadza się do współpracy 

w zakresie prac badawczo-rozwojowych, 

nowych innowacyjnych rozwiązań tech

nologicznych, itp. Najważniejszą prze

słanką podejmowanej współpracy i za

razem wymierną korzyścią jest dyfuzja 

wiedzy i synteza wiedzy, co w rezultacie 

wbudowania nowej wartościowej wiedzy 

w produkt, znacząco zwiększa konku

rencyjność rynkową alianta. Przykła

dem takiego projektu są wspólne prace 

badawczo-rozwojowe prowadzone przez 

Boeinga i Airbusa nad opracowywaniem 

udoskonalonego, bardziej ekonomicz

nego silnika odrzutowego, jak również 

współpraca firm motoryzacyjnych. Naj

częściej tego typu alianse są zawiera

ne przez firmy o zbliżonym potencjale 

technologicznym i porównywalnej po

zycji na rynku. 

• Alianse addytywne polegają na soju

szu przedsiębiorstw wspólnie wytwa

rzających i sprzedających dany produkt. 

W przeciwieństwie do aliansów kom

plementarnych, tu kluczowe kompeten

cje, potencjał kapitału intelektualnego, 

umiejętności i zdolności innowacyjne 

partnerów są podobne. Ich wspólnym 

celem jest uzyskiwanie korzyści ska

li wskutek zwiększenia rozmiarów pro

dukcji. Cechą charakterystyczną jest to, 

że na rynek trafia jeden wspólny pro

dukt. Współpraca może odbywać się 

w obrębie wszystkich ogniw łańcucha 

wartości, i opierać się na podziale za

dań, jak również może polegać na wą

skiej wyodrębnionej specjalizacji. Taki 

alians wymaga całkowitego zawieszenia 

konkurencji między partnerami, którzy 

powinni zachowywać się tak, jakby do

konali fuzji. Nie oznacza to, że tym sa

mym zanika między nimi wszelka ry-
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walizacja, ale dla klientów powinna ona 

być niemal niewidoczna. W tej formie 

aliansu może również występować wy

raźna dominacja jednego z partnerów, 

podczas gdy drugi aliant będzie pełnił 

rolę podwykonawcy bądź kooperanta, 

dostarczającego podzespoły dla wspól

nego produktu bądź realizującego część 

powierzonych zadań produkcyjnych. 

Warto pokreślić, że w ramach każdego 

typu aliansu przedsiębiorstwa będą ocze

kiwały wymiernych korzyści. Yves L. Doz 

i Gary Hamel uważają, że alianse przede 

wszystkim przyczyniają się do kreowania 

nowych wartości: rozwijania nowych kom

petencji w wyniku organizacyjnego uczenia 

się, lepszego wykorzystywania posiadanych 

RYSUNEK 1 

zasobów (materialnych i niematerialnych), 

zwiększają możliwości dotarcia do nowych 

rynków, pozyskania nowych klientów, oraz 

wzmocnienia pozycji rynkowej partnerów3l 

Szczególnego znaczenia nabiera rozwija

nie zdolności przedsiębiorstw w zakresie 

pozyskiwania, kreowania i wykorzystywa

nia nowej wiedzy, dzięki wzajemnej współ

pracy podejmowanej w ramach aliansów1l 

Dlatego też alianse strategiczne należy rów

nież postrzegać jako jeden z elementów 

kreowania kapitału intelektualnego i za

rządzania zasobami wiedzy, jakie posiada 

przedsiębiorstwo. 

Konsekwencją takiego podejścia jest po

trzeba opracowania metodyki zarządzania 

wiedzą nie tylko na etapie doboru partne-

Przykładowe cele i korzyści wynikające z aliansów strategicznych 

Alianse strategiczne 

Alianse ścisłej integracji Alianse addytywne 

przedsiębiorstwa działające w tej samej branży 
(aktualni bądż potencjalni konkurenci) 

najczęściej podejmowana jest 
współpraca w zakresie 
prowadzenia prac badawczo
-rozwojowych, wytwarzania 
jakiegoś podzespołu lub 
realizacji wyodrębnionego 
procesu technologicznego; 
efektem aliansu może być np. 
opracowanie nowego typu 
silnika, który następnie jest 
montowany w różnych 
samochodach sprzedawanych 
pod własną marką 

na rynek trafia jeden produkt, 
który jest wspólnie 
wytwarzany i sprzedawany; 
głównym motywem jest 
uzyskiwanie korzyści 
wskutek dużych rozmiarów 
produkcji; 
przykładem może być 

dostarczanie produktów dla 
sieci marketów, wówczas 
wspólny produkt ma swoją 
odrębną markę 

• przyspieszenie prac badawczo-rozwojowych; 
• stworzenie nowego ulepszonego produktu, 

o lepszych parametrach, właściwościach; 
• poszerzenie zdolności produkcyjnych; 
• wejście na nowe rynki zbytu; 
• rozwijanie i kreowanie innowacyjnych 

rozwiązań , dostęp do nowych technologii; 
• zmniejszanie kosztów, ograniczanie ryzyka 
związanego z wdrożeniem nowego produktu; 

• korzyści wynikające z synergii i dyfuzji nowej 
wiedzy 

Źródło: opracowanie własne. 

Alianse komplementarne 

przedsiębiorstwa 

działające w różnych 
branżach , sektorach 

partnerzy współpracują ze 
sobą ponieważ oferowane 
przez nich produkty/ bądź 
usługi są komplementarne 
względem siebie; 
przykładem może być 

współpraca banków i firm 
ubezpieczeniowych, sieci 
handlowych i firm 
kredytowych, dealerów 
samochodowych firm 
leasingowych, itp. 

• możliwość dotarcia do 
nowych klientów; 

• zwiększenie 
konkurencyjności 

rynkowej; 
• kreowanie kapitału 

intelektualnego; 

• budowanie wartości 
rynkowej 
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ra aliansu strategicznego, ale także umie

jętnego zarządzania wiedzą w ramach już 

zawiązanego i funkcjonującego aliansu. Te 

dwa procesy są silnie ze sobą powiązane 

i współzależne, i bez wątpienia odgrywają 

bardzo ważną rolę z punktu widzenia prak

tyki zarządzania. 

Podejmując próbę podsumowania do

tychczasowych rozważań poświęconych roli 

i znaczeniu aliansów strategicznych, można 

zauważyć następujące kwestie (rysunek 1). 

Alianse strategiczne, jak każda forma 

współpracy, niosą ze sobą również pewne 

zagrożenia. Wydaje się, że na ich powodze

niu mogą negatywnie zaważyć następujące 

problemy· 

• niewłaściwy dobór partnera, niepra

widłowo wytyczony obszar współpracy, cele 
i zakres; 

• dążenie do zdominowania drugiej stro

ny porozumienia, a także chęć zwiększania 

swoich korzyści i wpływów, zwłaszcza gdy 

partnerami aliansu są konkurencyjne przed

siębiorstwa; 

• alians jest porozumieniem zawartym 

pomiędzy niezależnymi przedsiębiorstwa

mi, które w każdej chwili mogą wycofać się 

ze współpracy, co jest tu o wiele łatwiejsze 

niż w przypadku fuzji bądź grupy kapitało

wej; 

• ukształtowanie wzajemnego zaufania 

i wypracowanie metod zarządzania alian

sem strategicznym jest procesem złożonym 

i trudnym, przede wszystkim ze względu na 

oddziaływanie wielu czynników, od których 
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