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Wstęp 

 

Podmioty działające niezależnie na rynku podejmują decyzję o wspólnych działaniach 

na rzecz poprawiania konkurencyjności. Równocześnie, jak wskazują wyniki badań, wiele 

spośród podjętych prób stworzenia skutecznych porozumień gospodarczych o charakterze 

aliansu strategicznego nie uzyskuje założonych rezultatów, kończy się porażką, bądź są one 

na tyle niestabilne i słabe, iż mówienie o poprawie konkurencyjności lub efektach 

synergicznych jest niezasadne.  

Autor w opracowaniu zaprezentuje teorie, opisujące zdarzenia ekonomiczne, 

społeczne, prawne, które dają odpowiedź na następujące pytanie: dlaczego powstają  alianse 

strategiczne? Artykuł będzie poświęcony prezentacji wybranych perspektyw, które mogą być 

podstawą do podjęcia działań zmierzających do zawiązania aliansu. 

 
Perspektywy opisu aliansu strategicznego 

 
Sposób, w jaki partnerzy w aliansie widzą swoją rolę ma wiele wspólnego z tym, czy 

dany alians odniesie sukces czy zakończy się porażką (R. Gulati, T. Khanna, N. Noria 1994, 

s.61). Analiza skuteczności zawieranych aliansów powinna być poprzedzona 

zaprezentowaniem teorii leżących u podstaw podejmowanych decyzji, na podstawie których 

można dokonać następnie oceny wyników. Zawierane porozumienia zostały poniżej opisane 

poprzez zaprezentowanie teorii ekonomicznych i teorii wywodzących się z nauk organizacji, 

socjologii, prawa, finansów i marketingu (tutaj zaprezentowane łącznie w drugiej części). 

W niniejszym opracowaniu uwzględniono następujące ekonomiczne teorie firmy: 

1. teoria siły rynkowej (szkoła pozycyjna) reprezentowana przez M. Portera, 

2. teoria kosztów transakcyjnych reprezentowana przez O. Williamsona, 

3. teoria zasobowa,  

4. teoria agencji M.C. Jansena, C. Mecklinga, 

5. teoria gier (modern game theory), wywodząca się z matematyki. Reprezentowana przez  J. 

von Neumanna, O. Morgensterna, J. Nasha,  

 

Dodatkowo można rozbudować wyżej zaprezentowane o następujące: 

1. teoria opcji realnych (real option theory), wywodząca się z teorii finansów,  

2. teoria zależności zasobowych (resource dependence theory) reprezentowana przez J. 

Pfeffera, G. Salancika, wywodząca się z teorii nauk politycznych i socjologii. 
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3. teoria kontraktów relacyjnych (relational contract theory), wywodząca się z teorii prawa 

I.R. Macneiliego, 

4. koncepcja organizacji uczącej się reprezentowana przez P. Senge (organizational learning 

theory), wywodząca się z socjologii, 

5. koncepcja marketingu relacyjnego L. Berry’ego (relational marketing), wywodząca się z 

koncepcji marketingu usług, 

6. teoria sieci socjalnych (social network theory), wywodząca się z socjologii, bardzo silnie 

widoczna obecnie w Internecie. 

Wyżej wymienione teorie i koncepcje zostaną zaprezentowane w tabeli 1 pod kątem  

szerszego wytłumaczenia przyczyn zawieranych porozumień strategicznych.  

 

Tabela 1. Prezentacja teorii 

Nazwa teorii – perspektywy opisującej alians 
strategiczny 

Opis i cel wykorzystania 

Teoria siły rynkowej Pięć podstawowych sił rynkowych wpływa 
na zachowania się przedsiębiorstw na rynku. 
Strategia firmy powinna opierać się na 
budowaniu przewagi w stosunku do innych 
graczy. Siła rynkowa może zostać pozyskana 
poprzez wejście w alians strategiczny. 
Analiza skupia uwagę na konkurencyjności, 
która zależy od pozycji firmy wobec innych 
organizacji w danym sektorze, od sił 
rynkowych, producentów substytutów, 
dostawców, odbiorców oraz firm 
zmierzających wejść na dany rynek. 

Teoria kosztów transakcyjnych Strategia kooperacji zmierzająca do 
obniżania kosztów biznesowych transakcji w 
zakresie kosztów negocjacji, wymiany, 
kosztów gwarancji zgodności systemów, 
zarządzania i monitorowania transakcji. 
Bardzo często stosowana (i szeroko 
opisywana) w zakresie przedsiębiorstw 
zawierających alianse przy wejściu na nowe 
zagraniczne rynki. Dotyczy decyzji 
podejmowanych przez managerów w 
zakresie czy działać samodzielnie i 
pozyskiwać zasoby na własna rękę czy 
szukać ich na zewnątrz (i tu: poprzez alians 
strategiczny). Przeprowadzana jest tu analiza 
transakcji związanych z określonymi 
nakładami, ich wpływu na integracje 
pionową firmy. Przedsiębiorstwo powinno 
zdecydować się na wewnętrzne zapewnienie 
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sobie niezbędnych funkcji, bądź pozyskać je 
od partnerów na rynku w zależności od 
wysokości kosztów transakcyjnych, 
ponoszonych na zapewnienie zasobów oraz z 
uwzględnieniem ryzyka związanego z ich 
pozyskaniem. Teoria dotyczy  również 
analizy pozyskiwania kluczowych zasobów i 
zdolności do ponoszenia ryzyka rynkowego 
przez firmę. 

Teoria zasobowa Mamy tu do czynienia w szczególności z 
koncepcją kluczowych kompetencji firmy 
(G. Hamel, C.K. Prahalad), koncepcją 
wyróżniających firmę zdolności (J. Kay), 
koncepcją przewagi czasowej (G. Stalk), 
koncepcją konkurowania na bazie zdolności 
firmy (capability based competition) (G. 
Stalk) i wreszcie z koncepcją zarządzania 
wiedzą. Zakłada ograniczenie w zakresie 
dostępu przez firmy do zasobów, które są 
rzadkie, nietransferowalne, nieodtwarzalne. 
W celu utrzymania stałej przewagi 
konkurencyjnej należy wchodzić w 
szczególne układy kooperacyjne – alianse 
strategiczne, dzięki którym firmy nie 
posiadające rzadkich zasobów mogą z nich 
korzystać za pośrednictwem swoich 
partnerów. Dodatkowym atutem jest 
posiadanie przez firmy zdolności do 
szybkiego uczenia się, efektywnej 
komunikacji, odpowiedniej kultury 
organizacyjnej. 

Teoria agencji Dotyczy zdolności pryncypała (np 
akcjonariusza, właściciela) do 
monitorowania i kontrolowania agenta 
(menadżerów, pracowników). Agenci – 
pracownicy postępują oportunistycznie i 
zachowawczo. Dzięki zawartym aliansom 
strategicznym pryncypałowie mogą 
stymulować pracę agentów, dodatkowo ich 
motywując, przenosząc w całości bądź części 
kontrolę i ryzyko na partnera aliansu. 

Teoria gier Dotyczy kooperatywnych bądź 
niekooperatywnych gier toczących się wśród 
partnerów - graczy. Proste interakcje 
pomiędzy firmami, w których firmy 
podejmują decyzję: grać samodzielnie czy 
wiązać się w kooperacje. Powiązania 
kooperacyjne mogą w zakresie aliansu 
strategicznego być poprawne (fair play), 
gdzie obie strony czerpią wspólne korzyści i 
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uzyskują sytuacje wygrany – wygrany (Nash 
equilibrum), bądź oszukując się nawzajem, 
gdzie jeden wygrywa więcej drugi czuje się 
przegranym. Szczególnym przypadkiem są 
gry powtarzające się, gdzie jeden partner 
oszukując drugiego powinien spodziewać się 
podobnej reakcji w kolejnej grze, dlatego 
najlepiej jest postępować fair play.  

Teoria opcji realnych Teoria daje odpowiedź na pytanie, dlaczego 
warto zawierać alianse w wysoce 
konkurencyjnych i ryzykownych gałęziach 
przemysłu takich jak farmaceutyka, 
biotechnologia. Wysokie koszty badań, duże 
ryzyko poniesienia klęski przy 
wprowadzaniu produktu powodują, iż duże 
przedsiębiorstwa powinny zawierać alianse 
strategiczne z mniejszymi, aby to ryzyko 
zdywersyfikować, przenosić, redukować. 
Opcja może być wieloraka. Opcje realne dają 
prawo (nie obowiązek) nabycia lub zbycia 
zespołu aktywów w tym: sieci dystrybucji, 
zakładu produkcyjnego i/lub podjęcia 
działania, którym zazwyczaj jest określone 
przedsięwzięcie gospodarcze np wejście na 
nowy rynek. Bardzo często dochodzi do 
porozumień firmy farmaceutycznej z 
biotechnologiczną w zakresie 
opracowywania nowej formuły leku. To 
prawo można nabyć wprost lub uzyskać 
pośrednio, poprzez działania lub dzięki 
realizowaniu określonej inwestycji, 
stworzeniu dzięki niej przewagi 
konkurencyjnej. 

Teoria zależności zasobowych Alianse strategiczne są również zawierane z 
uwagi na to, iż firmy są zależne od zasobów, 
których nie posiadają. Przedsiębiorstwa nie 
są samowystarczalne i niezależne, poszukują 
zasobów w otoczeniu. Stając się w ich 
posiadaniu (za pośrednictwem aliansu 
strategicznego) mogą czuć się bezpiecznie 
ograniczając w ten sposób zależność od 
otoczenia i niepewność. Alianse mogą być w 
tym przypadku wertykalne i horyzontalne. 

Teoria kontraktów relacyjnych Teoria I.R. Macneila opisuje zawieranie 
kontraktów pomiędzy firmami w 
perspektywie prawnej. Teoria relacyjna 
mówi o kontraktach relacyjnych, w których 
uczestniczą firmy w grach wielokrotnie 
powtarzanych. Mamy tu do czynienia z 
zawieraniem umów – aliansów 
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strategicznych wieloletnich, o wzajemnej 
zależności kilku partnerów, o wzajemnym 
zaufaniu i poprawnej komunikacji, a zawarte 
alianse strategiczne znacząco wpływają na 
kolejne umowy zawierane przez partnerów 
aliansu.   

Koncepcja organizacji uczącej się Firmy poszukują ciągłej nauki, poprawy 
działania, a co się z tym wiąże poprawiania 
pozycji konkurencyjnej. Konkurencja nie jest 
widziana jedynie jako gra o zumie zerowej 
ale dodatniej dzięki zawartym 
porozumieniom dającym szanse dalszego 
rozwoju.   

Koncepcja marketingu relacyjnego Firmy mogą wykorzystać kanały 
komunikacji i dystrybucji dzieląc się 
wspólnie kompetencjami, zasobami, 
kosztami budując m.in. bazy danych, 
systemy obsługi klientów dotyczy budowania 
więzi i długookresowej współpracy a nie 
tylko doprowadzania do jednej transakcji, po 
której współpraca zanika. 

Teoria sieci socjalnych Osoby, firmy poszukują wspólnych 
zainteresowań, tematów np. MySpace, 
YouTube, etc. Kontrakty w zakresie  
wymiany są zawierane z uwagi na 
powiązania społeczne. W organizacjach 
zachodzą reakcje i zmiany, za które są 
odpowiedzialni ludzie. Teoria odpowiada za 
powstawanie, ewolucje, wyniki i 
konsekwencje działań aliansów ich dynamikę 

Źródło:  G. Baker, R. Gibbons, K.J. Murphy 2001; V. B. Juste, Y. P. Redondo 2002; A. Dixit 
1999; R. Gulami, T. Khanna, N. Noria 1994; K. Obłój, M.Grudziński, 2005; M. de Rond 
2003;  www.wirtualnemedia.pl (03.08.2007);  (www.en.wikipedia.org, 03.08.2007). 
 

Analiza aliansów strategicznych w zakresie poziomu skuteczności zawartych 

porozumień, badania efektów w stosunku do założeń, powinna być poprzedzona badaniem 

motywów, dla których przedsiębiorstwa decydują się na współpracę.  

Posiadając wiedzę na temat przyczyn leżących u podstaw zawieranych transakcji, 

łatwiej można dokonać analizy skutków zawartego aliansu strategicznego i przeprowadzić 

ocenę wyników. 

 

Zakończenie 

Przedstawiona systematyka teorii opisujących alians strategiczny jest podstawą do 

zrozumienia problemów związanych z tym tematem.  Zdarzenie gospodarcze, jakim jest 
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zawiązanie aliansu strategicznego powinno być dalej pogłębiane o znalezienie odpowiedzi na 

pytanie, czy dany alians przyniósł założone cele czy też zakończył się porażką. 

 

Streszczenie 
Artykuł przedstawia główne teorie w zakresie następujących dyscyplin: ekonomii,  

nauki o organizacji, socjologii, prawa, matematyki, finansów i marketingu, dotyczące 

aliansów strategicznych. Została zaprezentowana teoria siły rynkowej, teoria kosztów 

transakcyjnych, teoria zasobowa, teoria agencji, teoria gier, teoria opcji realnych, teoria 

zależności zasobowych, teoria kontraktów relacyjnych, koncepcja organizacji uczącej się, 

koncepcja marketingu relacyjnego i teoria sieci społecznych.  

 

Summary 

The article presents various, major theoretical perspectives in following disciplines: 

economy, organization, sociology, law, mathematics, finance and marketing analyzing their 

role in strategic alliance aspect. Theoretical explanation for cooperative strategy (strategic 

alliance) will be shown through market power theory, transaction cost theory, resource-based 

theory, agency theory, game theory, real-based theory, resource dependence theory, relational 

contract theory, organizational learning theory, relational marketing concept, social network 

theory. 
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