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Wstęp 

Współczesna biotechnologia zdobywa coraz większe zainteresowanie dzięki 

ogromnym sukcesom jakie odniosła ta dziedzina w Stanach Zjednoczonych Ameryki i 

Wielkiej Brytanii. Jest typowym przykładem przemysłu, który opiera swój rozwój na wiedzy. 

Firmy biotechnologiczne osiągając sukces przyniosły rozwój tym regionom, w których 

działają. Komisja Europejska w przygotowanym raporcie Life Science and Biotechnology. 

Strategy for Europe w 2002 r. podkreśliła ogromne znaczenie biotechnologii dla rozwoju i 

przyszłości gospodarki europejskiej1. 

Obecne otoczenie gospodarcze charakteryzuje się wzrastającymi wydatkami na 

badania i rozwój, firmy farmaceutyczne napotykają na coraz większe problemy z wdrażaniem 

nowych leków, a firmy biotechnologiczne nie posiadają wystarczających środków na 

finansowanie badań2. Ta sytuacja powoduje, że wzrasta zainteresowanie zawieraniem 

aliansów strategicznych pomiędzy dużymi firmami farmaceutycznymi a przedsiębiorstwami 

biotechnologicznymi. 

Biotechnologia 

Biotechnologia jest dyscypliną nauk technicznych, a termin biotechnologia zostało 

użyte po raz pierwszy w 1982 roku przez OECD (Organisation for Economic Co-Operation 

and Development) i oznacza aplikacje naukowe, inżynierskie, które używają systemów 

biologicznych, organizmów żywych w celu tworzenia produktów lub procesów. Przemysł 

biotechnologiczny według systemu OECD można podzielić na trzy człony oznaczane 

odpowiednio kolorem zielonym, czerwonym i białym. Zgodnie z tym podziałem, każdy z 

tych członów charakteryzuje się inną sferą badań: 

 biotechnologia zielona: zajmuje się rolnictwem, genetycznymi modyfikacjami 

produkowanych roślin w celu ich większej odporności na zniszczenie lub zwiększenie 

wydajności produkowanych wyrobów. W zakresie tej sfery badań znajduje się również 

dziedzina, która jest zakazana obecnie w Polsce: badania nad genetycznie modyfikowaną 

żywnością GMO (genetically modified organisms). Zastosowanie biotechnologii zielonej 

daje szanse na obniżenie liczby używanych pestycydów przy produkcji żywności. 

Biotechnologia zielona jest wykorzystywana również w poszukiwaniach roślin, które 

mogą być stosowane w niesprzyjających warunkach klimatycznych,  

                                                
1 Life Sciences and Biotechnology — A strategy for Europe, COM(2002) 27 European Commission, 
Luksemburg, 2002, s. 12. 
2 Linder J.C., Perkins S., P. Dover, Drug Industry Alliances: In search of Strategy, Research  Report 2004, 
Accenture Institute for High Performance Business, Cambridge, 2004, s.2. 
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 biotechnologia czerwona: charakterystyczna dla medycyny i farmacji. Biotechnologiczne 

produkty stanowią około 20% stosowanych leków i posiadają 50% udział w obecnie 

prowadzonych testach. Ten wzrost jest związany z odkryciem ludzkiego genomu. Nowe 

metody zawierają testy genetyczne, które pozwalają przewidzieć dziedziczone choroby                

i podatność na nie, 

 biotechnologia biała: oznacza używanie żywych komórek w produkcji przemysłowej               

i ochronie środowiska. Opiera się ona na biokatalizie i bioprocesach. Biała biotechnologia 

używa mikroorganizmów, które są modyfikowane poprzez inżynierie genetyczną. Dzięki 

tej dziedzinie powstają m.in. biodegradowalne wyroby sztuczne, biomasa stanowiąca 

alternatywne źródła energii takie jak biopaliwa np. biodiesel, bioethanol i w końcu metoda 

bio-odsiarczania olejów opałowych. 

 Procesy produkcyjne wykorzystują enzymy w celu produkcji detergentów, papieru, 

tekstyliów, biomasy. Biotechnologia biała umożliwia poprawę efektywności zużycia wody i 

energii.  

 Należy również zwrócić uwagę na biotechnologię rolniczą i morską. Ta pierwsza jest 

wykorzystywana do produkcji szczepionek przeciwko chorobom zwierząt, do badania zarażeń 

i chorób takich jak BSE, salmonella. Zajmuje się również badaniem bezpieczeństwa 

zdrowotnego pożywienia. Nowoczesna biotechnologia pozwoliła również na rozwój takich 

produktów jak soki, sery, chleb, piwo. 

  Biotechnologia morska poprzez użycie organizmów morskich i ich pochodnych 

dostarcza rozwiązania, które mogą być stosowane w wielu sferach takich jak zdrowie, 

żywność, kosmetyki, farby, rolnictwo, ochrona środowiska.  

 Przemysł  farmaceutyczny zatrudnia około 645.000 pracowników w Europie, w tym 

100.000 osób w zakresie badań i rozwoju, przynosząc około 190 miliardów euro dochodu, 

jednocześnie 26 miliardów euro wynoszą inwestycje na działalność naukową. Obecne silne 

zainteresowanie państw Unii Europejskiej procesem zwiększenia skali inwestycji jak również 

poprawą funkcjonowania przedsiębiorstw w tej branży jest spowodowane spadkiem 

konkurencyjności firm europejskich w stosunku do firm amerykańskich. W 1992 roku na 10 

najlepiej sprzedających się leków 6 pochodziło z Europy, 4 ze Stanów Zjednoczonych 

Ameryki. W 2005 roku ten układ zmienił się drastycznie, tylko 3 leki pochodziły z Europy3.  

 

 

                                                
3  http://ec.europa.eu, 28.12.2008. 
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Alianse strategiczne 

Złożoność otoczenia, poziom konkurencyjności (w tym wysokość nakładów na 

badania), dodatkowo poziom regulacji w zakresie branży farmaceutycznej powoduje, że 

przedsiębiorstwa poszukują bardziej odpowiedzialnych partnerów do współpracy. Wśród 

menadżerów firm farmaceutycznych i biotechnologicznych aż 65% ankietowanych osób 

uważa, że przyszłość branży należy do złożonych aliansów strategicznych4. Otoczenie 

gospodarcze sprawia, że wiedza staje się najważniejszym źródłem przewagi konkurencyjnej. 

Staje się tak dlatego, że warunkiem sukcesu są działania niekonwencjonalne, innowacyjne, 

odmienne od dotychczasowych praktyk biznesowych5.  

Motywy zawierania aliansu strategicznego mogą być związane z uzyskaniem dostępu 

do nowych technologii, ułatwieniem wejścia na nowe rynki zbytu (krajowe i zagraniczne), 

spowodowane ograniczeniem ryzyka bądź kosztów działalności, związane z badaniem lub 

rozwojem produktów, aż w końcu z poszukiwaniem dostępu do wiedzy menadżerskiej, 

technicznej, marketingowej. Sprawny przepływ wiedzy, która może być jednym z motywów 

zawierania aliansu strategicznego wpływa na wynik porozumienia, jednocześnie nie jest to 

jedyny element stanowiący o efektach aliansu.  

 Firmy biotechnologiczne współpracując z koncernami farmaceutycznymi mogą 

odgrywać w aliansach strategicznych różne role. Badania przeprowadzone wśród polskich 

przedsiębiorstw biotechnologicznych i biomedycznych wykazały następujące prace jakie są 

realizowane przez krajowe firmy: 

 prowadzenie badań klinicznych, 

 molekularna diagnostyka w medycynie (badania nad predyspozycjami zachorowania na 

raka), 

 badania i rozwój nowych leków, 

 produkcja biopreparatów, innych pod potrzeby firm farmaceutycznych, 

 zlecona działalność produkcyjna, 

 badania biotechnologiczne w rolnictwie (w zakresie zastosowania pestycydów, badania 

roślin w zakresie odporności na wirusy i herbicydy m.in. dotyczą one ziemniaków, 

truskawek, śliwek, sałaty, pomidorów), 

 biotechnologia w ochronie środowiska  (w zakresie badań nad wodą, ziemią). 

                                                
4 Lam M.D., Biotech+ Pharma Why Alliances Fail, “Pharmaceutical Executive”, June 2004, s.2 
5 Stankiewicz M.J. (red.), Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności 
przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń, 2006, s.125. 
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Obecnie w Polsce biotechnologia rozwijana jest w następujących miejscach: 

 Polska Akademia Nauk, 

 badania i rozwój w instytutach biotechnologicznych, biomedycznych, mikrobiologicznych 

i chemicznych, 

 w 30 uniwersytetach lub instytucjach naukowych są prowadzone zajęcia z zakresu 

mikrobiologii, które zakończyło dotychczas około 5.000 studentów, 

 Dodatkowym atutem jest fakt, iż w Polsce 3000 naukowców z zakresu biotechnologii 

działa czynnie, większość z nich posiada kontakty międzynarodowe w zakresie odbytych 

szkoleń, bieżącej korespondencji. Łącznie 407 grup badawczych otrzymało wsparcie z Unii 

Europejskiej w dziedzinie biologii i medycyny. Według przedstawicieli branży w Polsce 

działa 70 przedsiębiorstw biotechnologicznych zatrudniających około 56.000 osób6. 

Całkowity ich obrót wynosi średnio rocznie 100 mln dolarów.   

Cykl życia aliansu strategicznego 

Zarządzanie aliansami w firmie farmaceutycznej Eli Lilly obejmuje kilkuset partnerów 

i dotyczy głownie zarządzania wiedzą, informatyką lub produkcją7. W opinii firmy Eli Lilly 

porozumienia o charakterze aliansu nie odnoszą spodziewanych rezultatów gdy nie ma 

poprawnej komunikacji, brakuje wiary w rezultaty naukowe, bądź poszukiwana wiedza 

naukowa nie przynosi spodziewanych rezultatów. W firmie kładzie się duży nacisk na poziom 

wiedzy w organizacjach powiązanych w ramach aliansów strategicznych. Firma Eli Lilly 

zwraca ogromną uwagę na poziom wiedzy na temat zawartych porozumień wśród 

pracowników zaangażowanych w projekt. Poziom wiedzy o partnerach wchodzących w skład 

aliansu jest kluczowy dla powodzenia wspólnej działalności. 

                                                
6 http://www.paiz.pl, 28.12.2008. 
7 http://www.lilly.com, 10.10.2008. 
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Procesy rozwojowe: tworzenie, dystrybucja, wykorzystanie, przechowywanie. w 

aliansie strategicznym można opisać w postaci cyklu życia aliansu. W każdym etapie 

zachodzą inne procesy rozwojowe lub recesyjne, które można zaprezentować tak jak na rys.1.  

Rys. 1 Typowe cele partnerów w zgodzie z cyklem życia aliansu strategicznego 
Źródło: [Y.L. Doz, G. Hamel, Alliance Advantage, The art. of Creating Value through Partnering,  

Boston 1999, s. 115] 

 Procesy przedstawione na rys. 1 nie zachodzą w każdym aliansie podobnie, są one w 

pewnej mierze nieprzewidywalne8. Jednocześnie pewne elementy są stałe: 

 analiza otoczenia i określenie zapotrzebowania, wybór potencjalnych partnerów, 

 nawiązanie współpracy w zakresie, który jest określony przez partnerów, początek aliansu 

strategicznego, obarczony wysokimi kosztami, 

 przy stagnacji sprzedaży i negatywnym cash flow można mówić o zawieraniu 

porozumienia w celu podziału ryzyka (działalności, rozwoju rynku, etc.), 

 przy wzrastającej sprzedaży partnerzy mogą nawiązać współpracę w celu uzyskania 

uzupełniających się zdolności lub produktów, 

 przy spadającej dynamice wzrostu sprzedaży zawiązywane są alianse w celu uzyskania 

„krytycznej masy”, np. w celu obniżenia kosztów, uzyskania większej skali działalności, 

                                                
8 Doz Y.L., Hamel G., Alliance Advantage, The art of Creating Value through Partnering, Boston, 1999, s. 115. 
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 przy spadku sprzedaży alianse są zawiązywane w celu racjonalizacji działania. 

 W oparciu o analizę przeprowadzoną wśród amerykańskich przedsiębiorstw, można  

wyodrębnić 4 okresy czasowe określające rozwój aliansu strategicznego9: 

 czas 0: spotkanie potencjalnych partnerów, przeprowadzenie analizy due diligence, jeżeli 

są spełnione założenia - podpisanie umowy pomiędzy klientem firmą farmaceutyczną a 

dostawcą rozwiązania firmą biotechnologiczną lub badawczo – rozwojową (B+R), 

 czas 1: firma badawczo rozwojowa rozwija działania w zakresie zidentyfikowania 

odkrycia - celu lekarstwa (drug target10). W przypadku gdy zostaje ono zidentyfikowane 

następuje przekazanie wyników badań klientowi w celu dalszego ich rozwoju,  

 czas 2: odpowiednio zidentyfikowany cel lekarstwa zostaje przekazany klientowi,                      

a następnie dochodzi do jego rozwoju i ewentualnego wdrożenia do produkcji w zakładzie 

klienta. W taki sposób dochodzi do etapu wytworzenia finalnego produktu, jakim jest 

lekarstwo. Początek działań sprzedażowych i marketingowych, 

 czas 3: pojawienie się pierwszych dochodów ze sprzedaży, które następnie są 

dystrybuowane zgodnie z zapisami w umowie. 

 Umowa zawarta w czasie 0 określa przewidywane wyniki, założenia dotyczące badań, 

lecz gdy nie dojdzie do założonych rezultatów mówi o strategii wyjścia (exit strategy).  

 Model przedstawiony powyżej określa porozumienie o charakterze hybrydowym, w 

którym firma farmaceutyczna występuje w dwóch rolach – klienta i strony finansującej 

projekt. Mamy tu do czynienia z sytuacją gdzie klient/ostateczny odbiorca zawiera 

porozumienie z firmą biotechnologiczną o małych zasobach finansowych (penniless 

company), jednostką badawczą, która zostaje zaangażowana w projekt o nie 

zweryfikowanych działaniach, mających na celu osiągnięcie rezultatu w postaci odkrycia 

nowego leku.  Obydwie strony wnoszą do zawartego porozumienia wkład: firma 

farmaceutyczna środki finansowe, firma biotechnologiczna swoja pracę. Przeprowadzone 

badania wskazują również na możliwość zawarcia aliansu strategicznego pomiędzy dwoma 

firmami biotechnologicznymi, w którym jedna firma zleca badanie drugiej, która nie posiada 

dostatecznych zasobów finansowych. Jednak tego typu porozumienie jest zwierane rzadziej. 

 Według szacunków The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America 

(PhRMA) od momentu odkrycia celu lekarstwa do jego wprowadzenia na rynek mija 14 lat, 

                                                
9 Robinson D.T., Stuart T.E., Financial Contracting in Biotech Strategic Alliances, NBER Strategic Alliance 
Conference,  University of Chicago, Chicago, 2002, s.5. 
10 Cel lekarstwa – drug target może to być enzym bądź receptor, który wyzwala reakcję lub blokuje 
biochemiczne procesy w komórce. Kolejnym elementem jest walidacja projektu. Cel lekarstwa zostaje 
zweryfikowany w trakcie badań. Rozwój lekarstwa przechodzi etap badań na zwierzętach, badań klinicznych. 
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w tym czasie z 100 projektów badawczych, sukces odnosi tylko jeden11. Cel badawczy 

oznacza dla alianta – firmy biotechnologicznej zbadanie kilkuset tysięcy  protein, które mogą 

być przyczyną choroby. Ten etap zalicza się do części określonej przez PhRMA jako etap 

podstawowych badań i może trwać do 4 lat. Firma po zidentyfikowaniu celu lekarstwa, bada 

naturalne substancje, które będą następnie użyte w nowym lekarstwie. Na tym etapie przed-

klinicznych prób dochodzi do badania substancji i ewentualnego ich modyfikowania w celu: 

 poprawy efektywności działania, 

 zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów, 

 zmniejszenia efektów ubocznych. 

 Badania na tym etapie są prowadzone w laboratorium testowym (test tube), następnie 

przeprowadzone zostają badania danego lekarstwa na zwierzętach.  

Firmy biotechnologiczne, takie jak hinduska firma Lambda Therapeutic Research, 

posiadająca swój dział badań i rozwoju także w Polce, przeprowadzają badania kliniczne dla 

firm farmaceutycznych, w których uczestniczy każdorazowo kilkadziesiąt osób12. Badania 

kliniczne dzielą się na dwa etapy. Pierwszy  związany jest z momentem gdy lek nie jest 

jeszcze zarejestrowany (faza I, II, III), drugi gdy lek został dopuszczony do sprzedaży (IV 

faza). Przed rejestracją leku firma farmaceutyczna jest zobowiązana do przeprowadzenia 

trzech faz badań klinicznych. Każda faza musi składać się z co najmniej jednego badania 

klinicznego. W celu zapewnienia uczestnikom programów badawczych maksimum 

bezpieczeństwa, wszystkie badania kliniczne muszą być przeprowadzane zgodnie z 

wytycznymi Dobrej Praktyki Klinicznej (ang. Good Clinical Practice GCP)13. Odpowiedni 

standard pracy zgodny z GCP pozwala na zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa 

badanych, a także ma zdecydowany wpływ na wyniki zgodne z rzeczywistością. W Polsce 

dodatkowo pieczę nad badaniami klinicznymi sprawuje wydający pozwolenie na badanie 

Instytut Leków, oraz Okręgowe Komisje Bioetyczne, w skład których m.in. wchodzą lekarze, 

księża, pielęgniarki.  

Jeżeli lekarstwo spełnia wymogi następuje proces rejestracji lekarstwa (czas około 2 lat). 

Kolejne lata dotyczą ochrony patentowej, podczas której firma farmaceutyczna dokonuje 

sprzedaży i marketingu nowego lekarstwa. W tym czasie dochodzi do zwrotu nakładów 

poniesionych na badania w firmie jak również u partnera aliansu. 

                                                
11 http://www.phrma.org, 12.11.2008 
12 http://www.ochotnik.pl, 23.12.2008 
13 j.w. 
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Analiza branży farmaceutycznej pozwala zwrócić uwagę na wyniki badań firmy 

McKinsey & Co, które wykazały że zarządy przedsiębiorstw biotechnologicznych i 

farmaceutycznych zdecydowanie wolą pracować z kilkoma partnerami, których już znają niż 

odkrywać nowe alianse strategiczne lub inne porozumienia14. Badania przeprowadzone przez 

Robinsona i Stuarta określiły średnią długość życia aliansu strategicznego w branży 

farmaceutycznej na 4 lata. Najdłużej zawarte alianse maja 10 lat15. Zakończenie zawartego 

aliansu wiąże się z przeniesieniem praw do własności intelektualnej czyli wypracowanych 

efektów pracy naukowców w części, która nie została wykorzystana w trakcie zawartego 

porozumienia. Zgodnie z umową, bądź dodatkowymi ustaleniami, prace niewykorzystane 

wracają do pomysłodawcy lub klienta, mogą też zostać zniszczone. W zawartych 

porozumieniach pojawia się zakaz przekazywania praw do własności intelektualnej trzeciej 

stronie bez powiadomienia partnera aliansu. Ważnym elementem, na który wskazują badania 

Robinsona i Stuarta jest personel firm, który bierze udział w aliansie strategicznym w branży 

farmaceutycznej16.  Jest on wysoko wykwalifikowany, wielokrotnie w badanych firmach są 

zatrudnione osoby z tytułami naukowymi. Jak wykazały te same badania osoby 

zaangażowane w prace badawcze w aliansie strategicznym, mają zakaz brania udziału w 

innych projektach o charakterze aliansu strategicznego. Jedynym elementem, który może 

kompensować fakt zakazu uczestnictwa w innych projektach badawczych jest zgoda firmy – 

klienta dla osób pracujących nad badaniami na publikacje naukowe dotyczące wyników prac. 

Firma – klient, może jednak sobie zastrzec prawo do wglądu do artykułu lub wstrzymania 

takiej publikacji w przypadku, gdy publikacja mogłaby zagrozić osiągnięciu sukcesu np. w 

zakresie rejestracji patentu. Zakończenie porozumienia jest bardzo ważnym elementem 

procesu zarządzania aliansem strategicznym. 

Efektywne zarządzanie aliansem strategicznym w sektorze biotechnologii 

 Większość firm farmaceutycznych i biotechnologicznych zna zasady zarządzania 

aliansami strategicznym, jednocześnie wysoki odsetek nieudanych porozumień wskazuje, że 

jest sporo do zrobienia w tym zakresie. Na podstawie badań firmy doradczej Accenture 

powstała krótka lista sugestii – założeń jakie powinny być spełnione przy efektywnie 

zarządzanym aliansie strategicznym17 . Oto jest podstawowe założenia: 

                                                
14 Lam M.D., Biotech+ Pharma Why Alliances Fail, “Pharmaceutical Executive”, June 2004, s.2 
15 Robinson D.T., Stuart T.E., Financial Contracting in Biotech Strategic Alliances, NBER Strategic Alliance 
Conference,  University of Chicago, Chicago, 2002, s. 13. 
16 Op. cit. s. 14 
17 Linder J.C., Perkins S., P. Dover, Drug Industry Alliances: In search of Strategy, Research  Report 2004, 
Accenture Institute for High Performance Business, Cambridge, 2004, s. 5 
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 odpowiedzialność osób ze strony firmy farmaceutycznej i biotechnologicznej. Firmy 

powinny powołać odpowiednie osoby, które będą odpowiadały za zachodzące procesy w 

aliansie strategicznym, 

 podział finansowy. Powinny być jasno określone założenia dotyczące inwestycji jak 

również zasady dystrybucji zysków, jakie powstaną podczas trwania jak również po 

zakończeniu porozumienia, 

 regularna analiza postępów. Strony porozumienia powinny określić zasady 

monitorowania procesów zachodzących w aliansie strategicznym, 

 sprawne zarządzanie więcej niż jednym aliansem. W przypadku sektora biotechnologii, 

firmy z uwagi na uwarunkowania rynkowe zawierają więcej niż jeden alians strategiczny. 

 Ważnym elementem zarządzania aliansem jest umiejętność zarządzania wszystkimi 

pozostałymi porozumieniami. Dla zobrazowania można prześledzić zawarte alianse przez 

firmę Innogenetics, będącą jedną z 81 członków korporacyjnych Europejskiego 

Stowarzyszenia Bioprzemysłu EuropaBio. Innogenetics posiada 13 aliansów strategicznych w 

tym: 

 GlaxoSmithKline Biologicals w zakresie używania nie na wyłączność produktu 

Innogenetics w zamian za opłatę za każdą 1 sztukę wyrobu, 

 Simens Medical Solutions Diagnistics (SMSD) w zakresie sprzedaży i marketingu 

produktów do diagnostyki in vitro, w zamian za to firma Innogenetics zobowiązała się do 

produkcji, sprzedaży i marketingu produktów SMSD, 

  SanofiAventis – wspólne badania w zakresie choroby Alzheimera18 . 

 Szeroki zakres działań wymaga bardzo dobrego przygotowania danej organizacji do 

zawierania aliansów strategicznych. Rozwiązaniem problemu zarządzania systemem 

porozumień jest zmiana podejścia z tradycyjnego pojmowania aliansu strategicznego (każde 

porozumienie traktujemy indywidualnie) na nowatorskie podejście: alians strategiczny 

traktujemy w powiązaniu z innymi porozumieniami, które mogą stanowić dodatkową szanse. 

 

Wnioski 

Alianse strategiczne firm farmaceutycznych z przedsiębiorstwami 

biotechnologicznymi dostarczają tym organizacjom wiele możliwości rozwojowych, należy 

jednak równocześnie analizować zagrożenia jakie ze sobą niosą tego typu powiązania np. 

utrata zasobów wiedzy, mniejsza elastyczność działania, ryzyko działania. 

                                                
18 http://www.innogenetics.com, 10.11.2008 
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 Stąd aby sprostać światowej konkurencji i problemom długoterminowych relacji firm, 

Komisja Europejska wyszła z inicjatywą wspierania rozwoju biotechnologii w Europie19. 

Powołana została poprzez Komisje Europejską (KE) inicjatywa europejska o nazwie The 

Innovative Medicines Initiative (w skrócie IMI), której misja polega na kreowaniu 

biomedycznych badań i rozwoju w Europie dla pożytku pacjentów i społeczności20. 

Partnerem KE w działaniach na rzecz rozwoju działalności biotechnologii w Europie jest The 

European Medicines Agency (w skrócie EMEA), która jest   odpowiedzialna za koordynacje 

dotychczasowych zasobów naukowych, nadzór nad produktami medycznymi. Kolejnym 

działaniem na rzecz rozwoju współpracy jest EuropaBio (the European Association for 

Bioindustries) stworzona w 1996 roku, reprezentuje 81 członków korporacyjnych, 5 

członków stowarzyszonych, 6 BioRegionów i 25 krajowych stowarzyszeń 

biotechnologicznych (do grudnia 2008 żaden z członków EuropaBio nie pochodził z Polski). 

Poprzez działania IMI jak również EuropaBio zmniejszy się prawdopodobnie ryzyko 

gospodarcze ponoszone przez firmy biotechnologiczne i farmaceutyczne co pozwoli im na 

zawieranie nowych, bardziej efektywnych porozumień na rzecz nowych produktów i metod 

badawczych. 

Streszczenie 

 Celem artykułu jest przedstawienie procesów tworzenia, przechowywania                           

i przekazywania wiedzy pomiędzy partnerami aliansu strategicznego w sektorze 

biotechnologii. Podstawą prezentowanego zakresu tematycznego jest w szczególności cykl 

życia aliansu strategicznego wraz z procesami wymiany wiedzy pomiędzy firmą 

farmaceutyczną a biotechnologiczną na poszczególnych etapach rozwoju porozumienia.  

 Wskazana wyżej zewnętrzna relacja dwóch firm dostarcza tym organizacjom wiedzę, 

stymulując tym samym ich rozwój. Alians strategiczny oparty na wiedzy staje się skutecznym 

narzędziem w walce konkurencyjnej. 

Abstract 

 The aim of this article is to highlight the processes of building, saving, transferring 

knowledge between strategic alliance partners in biotechnology. The basis of this article is 

strategic alliance life cycle model, including the process of transferring knowledge between 

pharmaceutical and biotechnology company on different levels of agreement. This knowledge 

                                                
19 Biotechnologia z uwagi na relatywnie wysokie koszty badań przy użyciu żywych organizmów i ich 
pochodnych w relacji do chemicznych substancji wymaga wsparcia ze strony organizacji rządowych.   
20 http://www.imi-europe.org, 28.12.2008 
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is supplied by both companies, stimulating their economical growth. Strategic alliance is a 

very useful toolbox in the competitive game. 
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