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Wprowadzenie 

 Optymalny dobór partnerów, poprawnie zaprojektowane funkcje, struktury, zadania 

i zasady zarządzania wiedzą w aliansie strategicznym decydują o jego sukcesie. Jednak 

powodzenie aliansu na płaszczyźnie geopolitycznej, jak również gospodarczej w czasie 

kryzysu jest zdecydowanie trudniejsze do osiągnięcia. Pomimo odpowiednio zaprojektowanej  

i realizowanej współpracy przedsiębiorstwa – alianci nie osiągają zakładanych celów.  

 Współpraca międzynarodowa państw, instytucji pozarządowych, przedsiębiorstw w 

czasie kryzysu wymaga nowych umiejętności, wiedzy, sposobów komunikacji. Niniejsze 

opracowanie prezentuje wybrane przykłady międzynarodowych aliansów w kontekście 

złożonych powiązań w dobie kryzysu. Autor postara się odpowiedzieć na następująco 

postawione pytanie: Jaki może być zakres działania i zakres wpływu państwowych funduszy 

majątkowych oraz firm lobbystycznych na pozycję konkurencyjną partnerów aliansu w czasie 

kryzysu? 

Nowe instrumenty rywalizacji rynkowej 

 Obserwacje ostatnich lat związane z działalnością rządów Stanów Zjednoczonych, 

Niemiec, Wielkiej Brytanii, aby wymienić tylko niektóre, pokazują zwiększającą się rolę 

państwa w gospodarce tych krajów. Jest to charakterystyczne dla wysoko kapitałochłonnych 

dziedzinach: 

 przemyśle petrochemicznym,  

 energetyce, 

 przemyśle wydobywczym,  

 przemyśle zbrojeniowym, 

 przemyśle samochodowym,  

 produkcji sprzętu maszynowego, 

 telekomunikacji  

 przemyśle lotniczym (I. Bremmen 2009, s.42). 

 Przedsiębiorstwa europejskie na tle konkurencji ze Stanów Zjednoczonych i Japonii 

charakteryzują się niskim poziomem innowacyjności. Ten relatywnie niski poziom 

spowodował, iż Komisja Europejska rekomenduje powiązania publiczno-prywatne jako 

element stymulacji rozwoju nowych przedsięwzięć.. Wsparcie dla przedsiębiorstw poprzez 

rządowe działania stymulujące takie jak: kredytowanie, budowanie kontaktów 

międzynarodowych, przyznawanie bezzwrotnych dotacji ma spowodować, że sytuacja 
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Europy a w szczególności pozycja Polski na rynkach światowych ma się poprawić. Według 

raportu Unii Europejskiej z 2004 roku pt. „Wzrost intensywności działalności B+R w UE” 

(eng.: Rasing EU R&D Intensity), jak również zgodnie z sugestiami Banku Światowego 

(2004), Polska powinna skorzystać z bezpośrednich i pośrednich instrumentów stymulujących 

działalność innowacyjną, poprzez którą firmy będą mogły się rozwijać. Do tego typu 

instrumentów należą: 

  przywileje i ulgi podatkowe,  

  pożyczki,  

  gwarancje, 

  zamówienia rządowe 

  środki finansowe funduszy wysokiego ryzyka (venture capital).  

 Doświadczenie instytucji państwowych i pośredniczących w tym państwowych 

funduszy majątkowych, firm lobbingowych, wpływa na zmianę pozycji konkurencyjnej 

całych gospodarek. Dla zobrazowania tych powiązań w tab. 1 zostały wymienione tylko 

niektóre organizacje światowego biznesu, których powiązania z rządami państw umożliwiają 

im szybszy rozwój i sukces gospodarczy.  

 

Tabela 1 Przedsiębiorstwa międzynarodowe i ich powiązania 

Nazwa 

przedsiębiorstwa 

Strony powiązań Rola państwa Przemysł 

Gazprom & ENI 

& Gazprom Neft 

Rosja – Włochy Wsparcie Rosji w zakresie udzielenia 

pożyczki dla firmy Gazprom na 

realizację opcji zakupu akcji firmy 

Gazprom Neft od firmy ENI (2009) 

Paliwowy 

Airbus (Alians 

MBB, 

Aerospatiale, 

CASA, British 

Aerospace) 

Niemcy, Francja, 

Hiszpania, 

Wielka Brytania 

Rząd Wielkiej Brytanii udziela 

wsparcia w zakresie pożyczek na 

utrzymanie miejsc pracy w firmie 

Airbus (2009) 

Przemysł lotniczy 

Tata & Jaguar 

Land Rover 

Indie – Wielka 

Brytania 

Wsparcie firmy Tata przez rząd w 

Wielkiej Brytanii w zakresie 

gwarancji w spłacie pożyczki  na 

restrukturyzację firmy Jaguar Land 

Rover (2009) 

Przemysł  

samochodowy, 

komputerowy 
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Siemens & 

Rosatom 

Niemcy – Rosja Współpraca w zakresie budowy 50 

elektrowni jądrowych na całym 

świecie (2009) 

Przemysł 

jądrowy, 

AeroJet & NEC Japonia – USA Współpraca w zakresie prac nad 

zastosowaniem Microwave Ion 

Engine (2009)  

Przemysł 

kosmiczny 

Boeing & Iridium 

Satellite LLC 

USA Współpraca w zakresie opracowania 

systemu nawigacyjnego GPS na 

zlecenie U.S. Naval Research 

Laboratory, amerykańskiej instytucji 

rządowej (2009) 

Przemysł 

zbrojeniowy (w 

zakresie 

telekomunikacji) 

Źródło: www.airbus.com (16.08.2009), www.bbc.com (16.08.2009), www.boeing.com (25.07.2009); 

www.mnweekly.ru (25.08.2009) 

 Prezentowane w tab. powyżej międzynarodowe powiązania miały miejsce w 2009 

roku. Przedsiębiorstwa zabiegają o wsparcie w czasie rozwoju, jak również w czasie kryzysu. 

Jednak rola rządu w czasie kryzysu może przyczynić się do realizacji zadań przez aliantów, 

których nie podjęliby się samodzielnie z uwagi na skale inwestycji lub zakres potencjalnego 

ryzyka. 

 Działalność krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw wraz z władzami może 

być realizowana poprzez specjalne instytucje lub poprzez firmy hybrydowe – lobbingowe, 

przyczyniające się do powstania powiązań, realizacji działań. Stany Zjednoczone, Europa 

oraz pozostała część rozwiniętego świata skorzystała z pomocy państwa do obniżenia 

kosztów globalnej recesji. Wybrane kraje wykorzystały państwowe fundusze majątkowe 

(PFM) do inwestycji rządowych. PFM stanowią już blisko 20% światowych inwestycji i 

wartość ta ciągle rośnie. Wydaje się dlatego zasadne, aby w czasach niepewności, 

zmieniających się reguł działania związanych z kryzysem gospodarczym, również polskie 

firmy wzbogaciły swoje działania w zakresie pozyskiwania funduszy, partnerów o nowe 

instrumenty walki rynkowej. W tab. 2 autor prezentuje największe pod względem 

kapitalizacji fundusze PFM. 
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Tabela 2. Państwowe fundusze majątkowe (ranking wg. wielkości aktywów) 

Kraj Nazwa Funduszu 

Kwota 
Aktywów               
(mld USD) 

Data 
powołania 

Pierwotne 
źródło 
finansowania 

Indeks 
transparentno
ści wg 
Lindaburg - 
Maduella1 

Zjednoczone 
Emiraty 
Arabskie 

Abu Dhabi Investment 
Authority 627 1976 Paliwa 3 

Arabia 
Saudyjska 

SAMA Foreign Holdings 

431 n/a Paliwa 2 

Chiny SAFE Investment Company 347.1  
Inwestycje 

nietowarowe 2 
Norwegia Government Pension Fund – 

Globar 
326 1990 Paliwa 10 

Chiny 
China Investment 
Corporation 288.8 2007 

Inwestycje 
nietowarowe 6 

Singapur Government of Singapore 
Investment Corporation 

247.5 1981 Inwestycje 
nietowarowe 

6 

Kuwejt 
Kuwait Investment 
Authority 202.8 1953 Paliwa 6 

Chiny - 
Hong Kong 

Hong Kong Monetary 
Authority Investment 
Portfolio 

193.4 1998 Inwestycje 
nietowarowe 

8 

Rosja National Welfare Fund 178.5* 2008 Paliwa 5 
Singapur 

Temasek Holdings 
85 1974 Inwestycje 

nietowarowe 
10 

Chiny 
National Social Security 
Fund 82.4 2000 

Inwestycje 
nietowarowe 5 

Zjednoczone 
Emiraty 
Arabskie Investment Corporation of 

Dubai 

82 2006 Paliwa 4 

Libia 
Libyan Investment 
Authority 65 2006 Paliwa 2 

Katar Qatar Investment Authority 65 2003 Paliwa 5 
Algieria Revenue Regulation Fund  47 2000 Paliwa 1 
Australia 

Australian Future Fund 
40.4 2004 Inwestycje 

nietowarowe 
9 

Kazachstan Kazakhstan National Fund 38 2000 Paliwa 6 
Źródło: www.swfinstitute.org (12.07.2009) 

 Z uwagi na duże możliwości finansowe PFM mogą się przyczyniać w zdecydowany 

sposób do zmiany rzeczywistości rynkowej, dlatego też w celu kontroli zakresu 

realizowanych inwestycji został wdrożony system oceny przejrzystości działań o nazwie 

Indeks Transparentności wg. Lindaburg – Maduella. Najwyższa wartość indeksu może 

                                                
1 Indeks może przyjąć najwyższą wartość 10, oznaczającą największą – preferowaną wartość. 
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przybrać liczbę 10, oznacza to równocześnie, że dany fundusz charakteryzuje się najwyższą 

transparentnością realizowanych inwestycji.2 

 Rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie aliansu strategicznego przyczynia 

się do zwiększenia obrotów firm krajowych działających na rynku lokalnym ale również do 

powiększania sprzedaży eksportowej. Taka współpraca przynosi budżetowi państwa 

zwiększone wpływy z tytułu podatku dochodowego, podatku VAT, podatku akcyzowego, 

podatków od nieruchomości, przyczyniając się równocześnie do poprawy pozycji 

konkurencyjnej danego kraju na arenie międzynarodowej. Międzynarodowe alianse 

strategiczne o charakterze gospodarczym a wraz z nimi powiązania z funduszami PFM, 

poprzez które inwestycje o dużej kapitałochłonności mogą być prowadzone są zawiązywane 

niejednokrotnie za sprawą firm pośredniczących, aranżujących połączenia gospodarcze. Tego 

typu działalność prowadzą firmy lobbystyczne, które w historii gospodarczej świata odegrały 

niejednokrotnie decydująca rolę. 

 

Lobbing światowy na rzecz aliansów  

 Umiejętność lobbingowa jest często porównywana z grą na pięciowymiarowych 

szachach, oznaczając bardzo trudne, taktycznie i operacyjnie działania. Na świecie lobbing 

jest prowadzony poprzez firmy prawnicze, lobbystyczne, hybrydowe. Działania 

poszczególnych ambasad na rzecz interesów państw, przedsiębiorstw wykazują dużo niższą 

skuteczność w stosunku do skuteczności firm lobbystycznych (lub też ambasady nie zajmują 

się tego typu działalnością) (J.Newhorse 2009, s.74). Największą światową areną działań firm 

lobbystycznych jest Capitol Hill obszar, na którym znajduje się najwięcej urzędów w Stanach 

Zjednoczonych. Działalność firm lobbystycznych, które reprezentują swoich klientów: duże 

organizacje, kraje, stowarzyszenia, grupy etniczne polega na reprezentowaniu ich interesów w 

urzędach państwowych, obu izbach parlamentu, siedzibie prezydenta.   

 Łącznie firm lobbingowych zarejestrowanych w samych Stanach Zjednoczonych 

działa 392 reprezentując interesy 541 organizacji (dane pochodzą z raportu FARA za 

pierwsze półrocze 2008). Do najbardziej wpływowych firm należą: Patton Boggs, Akin 

Gump Strauss Hauer & Feld, BGR Group. Firmy lobbystyczne prowadzą zaawansowane 

prace, których przegląd w zakresie powiązań o charakterze aliansu strategicznego został 

zaprezentowany w tab.3. 

 

                                                
2 Indeks może przyjąć najwyższą wartość 10, oznaczającą największą – preferowaną wartość. 
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Tabela 3. Prezentacja wybranych firm lobbingowych w zakresie aliansów strategicznych.  

Firma Charakter działania  

(wybrane przykłady w 2009r.) 

Firmy zaangażowane we 

współpracę  

(wybrane przykłady) 

Patton Boggs (współpracuje ze 

wszystkimi dziedzinami 

gospodarki) 

Przemysł nuklearny. Pomoc w 

uzyskaniu licencji dla 

komercyjnych elektrowni 

jądrowych, pomoc przy 

uzyskaniu licencji na transport, 

utylizację paliwa nuklearnego, 

eksploracje złóż naturalnych 

Hyperdynamics (pomoc w 

zakresie uzyskania koncesji na 

wyłączność eksploracji złóż 

ropy naftowej i gazu o pow. 

31.000 m2 w Republice Gwinei) 

Patton Boggs Przemysł petrochemiczny. 

Projekty związane z 

transakcjami zakupu, przejęcia, 

podjęcia współpracy w zakresie 

gazu i ropy naftowej 

Amoco Corporation (obecnie 

BP), Atlantic Richfield 

Company (ARCO), Shell, Qatar 

Petroleum, Oman Oil Company 

and Texaco, Inc. (obecnie 

Chevron), The Williams 

Companies, Inc. 

Akin Gump Strauss Hauer & 

Feld (współpracuje ze 

wszystkimi dziedzinami 

gospodarki) 

Przemysł farmaceutyczny. 

Pomoc w zakresie działań 

reklamowych (off label 

promotion), uzyskiwania 

wyłączności na dystrybucję 

leków na danym terytorium, 

kształtowania strategii 

cenowych, pomoc w zakresie 

importu leków i ich rejestracji 

Watalina Heath Resource, 

Johnson & Johnson, 

PharmAthene 

BGR Group (współpracuje ze 

wszystkimi dziedzinami 

gospodarki) 

Przemysł farmaceutyczny, dóbr 

luksusowych, rządy państw (w 

tym Rzeczpospolita Polska) 

Eli Lilly, Louis Vuitton · Moët 

Hennessy,  

Źródło: www.pattonboggs.com (10.07.2009), www.akingump.com (5.06.2009), www.bgrcorp.com 

(12.07.2009). 

 Przykładem skutecznego lobbingu jest działalność Indian American Friendship 

Council. Organizacja zainwestowała znaczące środki pieniężne w celu uzyskania wsparcia na 

rzecz inwestycji w alternatywne źródła energii. Koncepcja hinduska opierała się na potrzebie 

zakupu paliwa nuklearnego wraz z niezbędną wiedzą do jego użycia. Z uwagi na wysokie 
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obostrzenia w USA zakup bezpośredni był niemożliwy (Indie nie posiadały podpisanego 

porozumienia o nierozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (BMR). Poprzez skuteczne 

działania lobbistyczne Patton Boggs i Venable dwa przedsiębiorstwa General Electric, 

Westinghouse mają obecnie możliwość sprzedaży technologii nuklearnej do Indii. 

 Ważnym elementem działań firm lobbystycznych jest wpływ na strukturę alokacji 

środków finansowych państw, organizacji rządowych, pozarządowych, funduszy, etc. 

Działania mogą się przyczynić do skierowania ogromnych środków celowych na działalność 

gospodarczą w danym państwie w tym poprzez alianse strategiczne (w tym na działalność 

innowacyjną).  

 Rynek Polski po 20 latach rozwoju poszukuje aktywnie aliantów na rynkach 

światowych w celu uzyskania nowych środków zagranicznych, dostępu do technologii, 

transferu wiedzy. Według ostatniego opublikowanego raportu The Foreign Agents 

Registration Act (FARA) rejestrującego wszystkie działające firmy lobbystyczne w USA 

tylko dwie tego typu organizacje reprezentowały Polskę w Stanach Zjednoczonych w 

pierwszym półroczu 2008 r.: 

  Barbour Griffith & Rogers LLC 

  Polish National Turist Office 

 Całkowita wartość kwot zapłaconych z tytułu opłat za wykonane prace wyniosła 

odpowiednio 102.053,24 USD i 316.224,91 USD (dane za pierwsze półrocze 2008). 

   

Zakończenie 

 Obecny światowy kryzys powoduję taką sytuację na rynku międzynarodowym, że 

firmy stosują lub będą stosować nowe metody poprawy pozycji konkurencyjnej, o czym 

muszą pamiętać polskie przedsiębiorstwa.  

 W Polsce wsparciem działalności prywatnej od kilku lat zajmują się instytucje 

rządowe. Realizują one m.in. proinnowacyjne programy pomocowe takie jak (P. Tamowicz 

2006, s. 36): 

 SPO WKP (2004 – 2006) poddziałanie 2.2.1, 2.3, 

 Wsparcie Kredytu Technologicznego,  

 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (2007 – 2013). 

 Umiejętnie wykorzystane środki mogą znacząco wpływać na realizację 

proinnowacyjnych inwestycji partnerów aliansu. Istniejące powiązania na rzecz wsparcia 

przedsiębiorców w krajach poza Polską mają często duże znaczenie dla rozwoju biznesu.  
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Jednak realizowane wsparcie ze strony państwa, jak również innych pośredniczących 

instytucji nie jest wystarczające, aby powstały znaczące dla rynków globalnych porozumienia 

o charakterze aliansu strategicznego z udziałem polskich przedsiębiorców. Dlatego zasadne 

wydaje się podjąć zdecydowane działania w tym zakresie, których zakres został poniżej 

opisany: 

 budzenie świadomości potrzeby zawiązywania międzynarodowych aliansów 

strategicznych w Polsce na rzecz poprawy pozycji konkurencyjnej (obecne wyniki badań 

różnych ośrodków naukowych nie wykazują takiej potrzeby wśród polskich 

przedsiębiorców), 

 poszukiwanie firm pośredniczących (w tym lobbystycznych) do pomocy w zakresie 

zawiązania aliansu strategicznego na rzecz: finansowania inwestycji (w tym poprzez 

inwestycje PFM), transferu myśli technicznej, pozyskania nowych rynków zbytu, 

nowych, tańszych źródeł finansowania rozwoju,  

 aktywna, stała współpraca z krajowymi ośrodkami takimi jak: Państwowa Agencja 

Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), zagranicznymi placówkami 

dyplomatycznymi w celu znalezienia nowych możliwości rozwoju działalności 

eksportowo-importowej. 

 Międzynarodowe powiązania o charakterze aliansu strategicznego służą do poprawy 

pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw. Wynika to z różnic w rozwoju 

technologicznym polskich firm w stosunku do przedsiębiorstw zagranicznych m.in. 

amerykańskich, japońskich. Poprzez wymienione poniżej dziania firmy krajowe mają szanse 

na konkurowanie na rynku globalnym: 

 przepływ wiedzy technicznej, nowych technologii (licencje, leasing, zakup), 

 poprawa procesów zachodzących w przedsiębiorstwach takich jak: zarządzanie zasobami 

ludzkimi, wdrażanie nowych struktur, standardów jakości, 

 obniżanie kosztów operacyjnych poprzez zwiększanie skali działania, optymalizację 

procesów, 

 rozszerzanie oferty produkcyjnej, handlowej, usługowej o bardziej atrakcyjne, 

konkurencyjne, nowatorskie rozwiązania, 

 redukowanie ryzyka działalności poprzez zmianę formy kontroli funkcjonowania firmy. 

 Firmy krajowe wykorzystując umiejętności i wspierając swoje zasoby odpowiednimi 

relacjami z partnerami aliansu strategicznego poprawiają swoja pozycję konkurencyjną. 

Dodatkowo pozycję konkurencyjną aliansu strategicznego mogą zmienić (poprawić bądź 
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pogorszyć) inwestycje realizowane przez fundusze PFM, działania firmami lobbystycznych. 

Dlatego świadomi ryzyka partnerzy aliansu powinni również pamiętać o nowych elementach 

rywalizacji rynkowej. 

Streszczenie 

 Artykuł prezentuje problem zawierania skutecznych aliansów strategicznych w czasie 

kryzysu. Z uwagi na wysokie wymagania jakie gospodarka w czasie kryzysu stawia aliantom, 

należy znaleźć nowe, obarczone mniejszym ryzykiem możliwości podejmowania nowych 

inwestycji, rozszerzania rynków zbytu. Autor prezentuje działalność państwowych  funduszy 

majątkowych i firm lobbystycznych, których działalność może zostać zastosowana przed 

prywatne przedsiębiorstwa w zakresie pozyskiwania finansowania na wybrane projekty, 

wchodzenia na nowe rynki zbytu. 

Summary 

 The strategic alliance literature demonstrates that alliances create value for the 

partners, countries, but in global crisis all strategies changed. This study addresses the 

problem of establishing links between partners in crisis times. Due to the new market 

circumstances alliance’s partners should find new possibilities to develop their activities via 

co-operation with Sovereign Wealth Founds and global lobbing groups. 
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