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Uwagi wstępne 
 
W celu zbudowania efektywnego aliansu strategicznego przedsiębiorstwo musi wiedzieć, 

kiedy alians jest właściwym wyborem, a kiedy przeszkodą w prowadzeniu działalności 

rozwojowej. Jednym z głównych powodów wyboru drogi rozwoju poprzez alians strategiczny 

jest wspólne dzielenie się ryzykiem i ograniczonymi zasobami. Alianse stają się wyjątkowo 

efektywne w sytuacjach wysokiej niepewności, na rynkach z dużym potencjałem wzrostu, 

gdzie przedsiębiorstwa nie mogą, bądź nie chcą działać samodzielnie lub też wchodzić w 

fuzje bądź dokonywać przejęć innych organizacji. Jest bardzo istotne aby wiedzieć, kiedy 

alianse są adekwatne do zakładanych przez przedsiębiorstwa celów, a kiedy nie, kiedy 

dzielenie się ryzykiem jest ważniejsze niż pełna kontrola i wpływ na zarządzanie daną 

dziedziną działalności. Dla firmy ważne jest zrozumienie momentu, w którym alians ma 

strategiczny sens i przynosi zakładane rezultaty, czy też jak się zorientować, a następnie 

zareagować, kiedy nie przynosi spodziewanych efektów. Według szacunków firmy Boston 

Consulting Group w 2002 roku alianse strategiczne odpowiadały za 35% przychodów w 

korporacjach globalnych, podczas gdy w 1980 roku stanowiły one jedynie 2% (BCG 2005, 

s.6). Temat aliansu jest szeroko opisywany w literaturze, lecz pomimo tego nie wypracowano 

jednej spójnej metody jego analizowania. W tym artykule autor podejmie próbę 

uporządkowania kilkunastu interpretacji definicji aliansu strategicznego i dokona wstępnego 

uporządkowania propozycji dotyczących badania jego efektywności.  

Pojęcie i rodzaje aliansów strategicznych 

Kreowanie nowych dróg rozwoju poprzez zewnętrzne procesy musi zostać 

poprzedzone badaniem a następnie określeniem jak dalece mają nastąpić działania 

koncentrujące. Równocześnie mamy do czynienia z dynamicznymi sieciami aliansów, które 

rozwijają się bardzo gwałtownie (Y.L. Doz, G. Hamel 1998, s.246). Dokładne określenie 

rodzaju aliansu strategicznego wymaga poznania szczegółowo zakresu podpisanej umowy 

pomiędzy firmami. Analiza „od środka” w zakresie prawdziwych intencji, priorytetów, 

szczegółów dotyczących umowy jest to wyjątkowo trudna często niemożliwa lub opóźniona 

w czasie z uwagi na tajemnice organizacyjne firm w zakresie zawieranych kontraktów. 

Propozycja podziału jest zaprezentowana w tab. 1 

 

 

 

Tab. 1. Spektrum korporacyjnej kontroli 
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Nazwa Kontrakt Alianse niekapitałowe Alianse kapitałowe Joint venture Fuzja Przejęcie 

Ryzyko i kontrola Asyme-tryczność Łączna Pełna (na właściciela) 

Czas działania Krótki czas Średni i długi czas Permanentny – stały 

Status prawny Brak nowej formuły działania 
Nowa forma 
prawna 

Prawny status 
dotychczasowych 

firm zmieniony 
Źródło: (Boston Consulting Group, 2006) 

Kontrakt jest traktowany tu jako transakcja krótkoterminowa, trzy kolejne: alians nie-

kapitałowy, kapitałowy i joint venture są aliansem strategicznym, fuzja i przejęcie jest formą 

zakupu.   W przypadku kontraktów mamy do czynienia z asymetrycznym rozłożeniem ryzyka 

i kontroli pomiędzy kupującym a sprzedającym, w zależności od siły przetargowej kupujący 

bądź sprzedający przesuwa na swoją stronę lub oddala ryzyko i kontrolę. W odróżnieniu od 

tego fuzja bądź przejęcie zakłada pełną odpowiedzialność za przedsięwzięcie równocześnie 

dając pełną kontrolę nad danym działaniem. Alians strategiczny znajduje się pomiędzy wyżej 

wymienionymi grupami. Partnerzy (dwóch bądź więcej) dzielą się ryzykiem, kontrolą i 

efektami działalności pozostając samodzielnymi i niezależnymi podmiotami. W przypadku 

spółek joint venture mamy do czynienia ze sformalizowanym prawnie działaniem – powstaje 

nowy podmiot gospodarczy. 

Wybrani autorzy istotę aliansów strategicznych wyrażają w sposób zaprezentowany w 

tab. 2. 
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Tab.  2. Definicja aliansu strategicznego – główne elementy składowe definicji 

Autor Definicja aliansu strategicznego 
Y.Allaire,        

M.E.Firsirotu (1993) 1  
Przedsiębiorstwa prawnie odrębne tworzą alianse w celu ograniczania 

ryzyka i kosztów działalności, gdzie firmy je tworzące wspólnie 

korzystają z komplementarnych kompetencji, technologii lub zasobów. 

Organizacje ograniczają bezpośrednie ryzyko fiaska działalności bądź 

projektu pomimo ryzyka jakie pojawia się po stronie partnerów, którzy 

muszą przekazać swoją wiedzę, która dotychczas stanowiła tylko ich 

własność 
B.Garrette, 

P.Dussauge (1995)  
Porozumienie między przedsiębiorstwami zamierzającymi zrealizować 

projekt lub prowadzić specyficzną działalność, w którym jest 

utrzymana niezależność każdej z firm partnerskich, mimo umowy 

wiążącej jednych z drugimi w celu koordynacji kompetencji, sposobów 

i niezbędnych zasobów działania 
S.Sudarsanam (1995)  Rodzaj umowy bądź porozumienia zgodnie, z którym dwie lub więcej 

firm współpracuje ze sobą w celu osiągnięcia pewnych celów 

handlowych 
D.Faulkner, 

C.Bowman (1995) 
Porozumienie umożliwiające firmom, które nie posiadają pewnych 

cech konkurencyjności lub zasobów, połączyć swój potencjał z innymi 

podmiotami o komplementarnych umiejętnościach i zasobach. Dzięki 

czemu partnerzy mogą zdobyć wspólną przewagę konkurencyjną, i 

elastyczności działania 
M.Romanowska 

(1997) 
Współpraca między aktualnymi lub potencjalnymi konkurentami 

mająca wpływ na sytuację innych konkurentów, dostawców lub 

klientów w obrębie tego samego lub pokrewnych sektorów 
Y.L.Doz, G.Hamel 

(1999) 
Forma dynamicznego (zmieniającego się w czasie w zależności od 

potrzeb) porozumienia ogrywająca jedną najważniejszych obecnie ról  

na globalnych rynkach, często zawierana również z konkurentami w 

celu pozyskania odpowiednich zasobów. Porozumienie pomiędzy 

minimum dwoma partnerami (z naciskiem na wymiar 

wieloelementowy), mające na celu kreowanie wartości 

                                                
1 Dla zachowania chronologii powstawania definicji w nawiasach zostały podane daty pierwszej publikacji 
(prezentacji definicji) 
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B.Kaczmarek 

(2000) 

Porozumienie między dwoma lub wieloma niezależnymi 

przedsiębiorstwami, które postanawiają wspólnie prowadzić określoną 

działalność gospodarczą lub wspólnie realizować określony projekt, 

przedsięwzięcie, itp. koordynując w tym celu między sobą kluczowe 

kompetencje, niezbędne zasoby i umiejętności, aby zrealizować 

określony – wspólny cel  
P.J.Szczepankowski 

(2000) 
Często spotykany sposób, który prowadzi w końcu do fuzji bądź 

przejęcia. Jest to współdziałanie konkurujących stron, gdzie każdy z 

uczestników aliansu zachowuje swoją tożsamość organizacyjną i 

autonomiczną strategię. Jest to sojusz nawiązywany między 

przedsiębiorstwami będącymi faktycznymi lub potencjalnymi 

konkurentami zmierzający do poprawy zarządzania jakimś 

przedsięwzięciem lub częścią działalności poprzez koordynowanie 

kompetencji, środków i niezbędnych zasobów w celu osiągnięcia 

lepszej pozycji konkurencyjnej bądź dokonania między sobą fuzji 
Z.Pierścionek (2003) Sposób realizacji strategii prowadzący do usprawnienia innowacji, 

obniżki kosztów, zwiększając istotnie konkurencyjność oferty firmy, 

wpływający pozytywnie na wszystkie czynniki determinujące 

konkurencyjność 
H.Yasuda (2003) Każdy rodzaj porozumienia, które zmierza do wymiany zasobów, a 

którego celem jest osiągnięcie (każdego) strategicznego wyniku 
L.Berliński,  

I.Penc Pietrzak 

(2004) 

Sztuka opracowywania i wdrażania koncepcji skutecznego 

funkcjonowania i rozwoju grupy kooperacyjnie i zarządczo 

powiązanych przedsiębiorstw – bez utraty tożsamości prawno-

organizacyjnej – a jego podstawowym zadaniem jest lepsze i szybsze 

osiąganie celów strategicznych poszczególnych podmiotów 
M.Gorynia (2005) Porozumienie w celu zrealizowania konkretnego projektu, najczęściej 

bez tworzenia nowego przedsiębiorstwa, w którym dochodzi do 

przepływu produktów, technologii, systemów zarządzania i marketingu 
J.Rokita (2005) Umowa zawierana między co najmniej dwoma konkurentami, 

umożliwiająca osiąganie korzyści i zapewniająca zachowanie 

odrębności umawiających się stron 
M.J.Stankiewicz Wymóg współczesnej konkurencji do którego dochodzi w przypadku 
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(2005) partnerów dokonujących wspólnych inwestycji, wysiłków, budując 

wspólną orientacje. Alians strategiczny zachodzi też wtedy, gdy 

pojawiają się doraźne koalicje firm, polegające na wspólnym 

wykorzystywaniu posiadanych zasobów ale nie wiążą się z procesami 

ich umacniania i rozwijania dając spotęgowany efekt ich 

wykorzystywania. Z uwagi na swoją długofalową perspektywę alianse 

są drogą do budowania przyszłej, a nie tylko do eksploatowania 

obecnej, konkurencyjności 

Źródło: Y. Allaire, M.E. Firsirotu 2000; L. Berliński, I. Penc-Pietrzak 2004; Y.L. Doz, G. 
Hamel 1998; D.Faulkner, C. Bowman 1999; M. Gorynia 2005; B. Garrette, P. Dussauge 
1996; B. Kaczmarek 2000; Z.Pierścionek 2003; J. Rokita 2005; M. Romanowska 1997; M.J. 
Stankiewicz 2005; S. Sudarsanam 1998; P.J. Szczepankowski 2000; H. Yasuda 2003 
 

Spośród zaprezentowanych definicji można wyodrębnić wspólne elementy. Pierwszy to 

porozumienie pomiędzy firmami jako najważniejszy element przy zawieraniu aliansu 

strategicznego. Drugi to wymiana zasobów. Trzeci polega na dzieleniu się ryzykiem 

prowadzenia działalności gospodarczej. Czwarty dążenie do współpracy w celu rozwoju. 

Kolejny ma na celu poprawę pozycji konkurencyjnej aliansu strategicznego. 

Część autorów prezentuje pogląd, iż alians jest zawierany wyłącznie pomiędzy 

konkurentami, pogląd ten przeważa w polskiej literaturze. Jednak wydaje się zasadnym 

podkreślenie faktu, iż alians z uwagi na charakter otoczenia, wymagania rynku jest zawierany 

nie tylko pomiędzy konkurentami, ale również w każdym innym przypadku, gdy dane firmy 

widzą możliwość poprawy swojej konkurencyjności, ponieważ dzisiejszy konkurent jutro 

może pozostać konkurentem lub stać się aliantem, a aliant na jednym rynku nie jest już nim 

na innym. Forma joint venture może być jedną z dostępnych form współpracy, bowiem 

znaczenie większe dla sukcesu i prowadzenia działań konkurencyjnych ma nie umowa spółki 

a zdolność do adaptacji i zmian. W zakresie głównych elementów stanowiących o aliansie 

autor podkreśla następujące trzy: (1) porozumienie w wymiarze strategicznym, (2) wspólny 

rozwój, (3) poprawa pozycji konkurencyjnej aliantów z osobna bądź aliansu jako takiego. 

Determinanty efektywności aliansów strategicznych 

Potrzeba opisu i zastosowania operacyjnej formuły opisu efektywności aliansu 

strategicznego jest uzasadniona niedostatkiem kompletności podejść w literaturze. Złożone 

powiązanie gospodarcze, jakim jest alians wymaga równie zaawansowanych metod analizy 

efektywności, która nie może się ograniczać wyłącznie do kilku elementów. Dodatkowo 
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problem badania efektywności aliansu strategicznego jest utrudniony bowiem nie została do 

tej pory zdefiniowana metoda pomiaru.  

Taka analiza efektywności aliansu strategicznego ma służyć badaniom analitycznym w 

ocenie stanu faktycznego realizacji postawionych celów, zadań, równocześnie będzie 

miernikiem wykorzystywanym przy wyborze optymalnego (konkurencyjnego) wariantu 

innego przedsięwzięcia (por. analiza efektywności projektów A. Stabryła 2006, s.16).  

Przedsiębiorstwa są powoływane do realizacji określonych celów i analizując działalność 

w ujęciu ex post możemy mówić o uzyskiwaniu określonej relacji pomiędzy wynikami a 

nakładami, które są potrzebne do ich uzyskania. W ujęciu ex ante efektywność możemy 

oceniać jako relacje pomiędzy określonymi celami a przewidywanymi nakładami. Analiza 

efektywności ekonomicznej wyrażana jest w postaci ilości, wartości, wielkości.  

Każdy z autorów zajmujących się tematem aliansów strategicznych ocenia poziom 

efektywności inaczej. Y.L. Doz i G. Hamel określają efektywność poziomem kreowania 

wartości, twierdząc jednocześnie, że pomiar nie jest prosty, a antycypowanie konsekwencji 

aliansu nie może być wykonane precyzyjnie (Y.L. Doz, G. Hamel 1998, s.9, 11). Należy 

jednak w opinii autorów kierować się w stronę aliansów z uwagi na fakt, iż dzięki nim firmy 

mają możliwość budowy masy krytycznej potrzebnej do osiągania efektywności (Y.L. Doz, 

G. Hamel 1998, s.56).  

W swoich badaniach nad aliansami są zgodni B. Kaczmarek, P.J. Szczepankowski, M.J. 

Stankiewicz, L. Berliński I. Penc-Pietrzak podkreślając efekt synergii jako najistotniejszy 

element oceny efektywności aliansu strategicznego Efekt synergii polegający na tym, że 

wartość łączących się podmiotów w alians strategiczny jest wyższa od ich działań 

prowadzanych samodzielnie, a zasoby „skompletowane” w potencjale konkurencyjności 

przedsiębiorstwa zalienowanego mają wartość większą, niż prosta suma wartości 

poszczególnych zasobów odrębnie działających przedsiębiorstw. 

M. Romanowska efektywność prezentuje na trzech poziomach: 

1. poziom aliansu, 

2. poziom uczestników aliansu, czyli firm które powołały do życia alians, 

3. poziom branży, w którym działa alians. 

Następnie dzieli metody analizy efektywności na twarde wskaźniki finansowe i na 

miękkie (czyli subiektywne), równocześnie twierdząc, iż błędem jest badanie aliansów w 

krótkich terminach czasowych. Na poziomie aliansu efekty można zbadać analizując: 

trwałość aliansu, poziom rentowności, dynamikę, poziom etyki. Na poziomie partnerów 

aliansu: w zakresie nabywania nowych umiejętności, pomnażania zasobów, poprawy w 



 Naukowy Portal Internetowy – www.zarzadzanie.net.pl 

Przyczynek do badania efektywności aliansu strategicznego [w] Alians strategiczy.doc Bartosz Boćko 9 

sposób trwały pozycji konkurencyjnej, zachowania niezależności, poziomu ochrony tajemnic, 

dobrej reputacji w sektorze. Na poziomie sektora: w zakresie wysokości barier wejścia, 

dynamizacji sektora, wzrostu rentowności, wzmocnienia producentów wobec substytutów, 

przedłużenia cyklu życia sektora, osłabienia pozycji przetargowej nabywców i dostawców, 

zmniejszenia kosztów konkurencji.   

Z. Pierścionek efektywność aliansu proponuje analizować w kategoriach jakościowych 

następująco:  

- w kategorii badań i rozwoju: osiągnięcie celu poprzez wprowadzenie nowego rozwiązania 

produkcyjnego, obniżenie kosztów wdrożeniowych, rozłożenie ich na partnerów sojuszu, 

- w kategorii produkt: wprowadzenie nowego produktu na rynek, 

- projektowanie: obniżenie kosztów projektu, zrealizowanie w określonym czasie produktu, 

uruchomienie produkcji, 

- w zakresie technologii: uzyskanie dostępu do technologii i jej wykorzystanie, 

- franszyza: uzyskanie możliwości użytkowania nazwy, praw autorskich, 

- w przypadku dystrybucji: pozyskanie nowych kanałów dystrybucyjnych bądź ich budowa 

przy ograniczeniu ryzyka, kosztów, jednostronnego zaangażowania, 

- w zakresie produkcji: uruchomienie produkcji, obniżenie kosztów pozyskania produktów, 

ograniczenie ryzyka, 

- w kategorii marketingu: uzyskanie stosownej, pożądanej wiedzy,  

- w zakresie serwisu: budowa, umożliwienie korzystania przez partnerów sojuszu ze 

wspólnego serwisu.  

Z uwagi na różnorodność podejść prezentowanych powyżej, wskazanym jest jak to 

zostało powiedziane na wstępie uporządkować definicje efektywności.  

Według podejścia dotyczącego efektywności przedsiębiorstwa H. Piekarz, A. Stabryły 

należy dokonać klasyfikacji systemu, następnie przeprowadzić parametryzację i 

kwantyfikację wybranych wielkości charakterystycznych. Po czym następuje 

przeprowadzenie obliczeń i ocena ostateczna rezultatów (w tym przypadku dla aliansu 

strategicznego) (H. Piekarz, A. Stabryła, 1991, s.86-92).  

Należy więc stworzyć determinanty oceny a następnie odpowiednie, przykładowe formuły 

operacyjne. Jak uważają H. Piekarz i A. Stabryła należy wypełnić dwa warunki aby oceniać 

efektywność:  

- sprecyzować należy determinanty oraz parametry im odpowiadające (lub 

charakterystyki), 
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- opracować odpowiednie formuły operacyjne dla tych determinant.  

Dzięki takiemu podejściu będzie możliwe precyzyjne rozpoznanie danego zdarzenia  

jak i przeprowadzenie obliczeń w analizie efektywności zawieranego aliansu strategicznego. 

 

 

Tab. 3. Najczęściej wymieniane determinanty oceny efektywności aliansu strategicznego  

Nazwa determinanty   P
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1. Rentowność majątku    X    X 
2. Koszty działalności  X X   X X X 
3. Wzrost obrotów   X    X X 
4. Nowe rozwiązania produkcyjne,   obniżenie kosztów B+R, 

innowacje X X X  X X X X 
5. Fuzja/ wykup firmy     X   X 
6. Zarządzanie ryzykiem  X    X X X 
7. Projektowanie, wiedza, obniżenie kosztów projektu X  X  X X X X 
8. Uzyskiwanie dostępu do technologii, wykorzystywanie 

technologii     X X  X 
9. Uruchomienie produkcji, obniżenie kosztów produkcji X X   X X  X 
10. Wprowadzanie produktów na rynek, sprzedaż (również 

wiedza w tym zakresie) X X X  X X X X 
11. Franszyza, prawa autorskie, użytkowanie     X     
12. Nowe kanały dystrybucyjne,  obniżenie kosztów i ryzyka w 

tym zakresie, zwiększanie udziałów w rynku X X X  X X X X 
13. Działania marketingowe, uzyskiwanie stosownej wiedzy, 

budowanie satysfakcji klienta,  X  X  X  X X 
14. Przedłużanie cyklu życia produktu, dynamizacja sektora    X    X 
15. Reputacja    X    X 
16. Podnoszenie barier wejścia     X    X 
17. Usprawnienie koncepcji zarządzania     X           
Źródło: opracowanie własne 

Przedstawiony w tab. 3 wykaz determinant jest zbiorem parametrów, które charakteryzują 

kompleksowo zawierane porozumienie. Drugim krokiem jest przeprowadzenie kwantyfikacji 

wybranych determinant szczegółowych, która jest prezentowana w tab. 4. 
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Tab. 4. Przykładowe kwantyfikacje wybranych wielkości charakterystycznych przy ocenie 

efektywności aliansu strategicznego 
Nazwa 
kategorii 
objaśnia-
jącej  Nazwa determinanty szczegółowej Przykładowa liczbowa formuła operacyjna 

wartość sprzedaży WASO n1 + WASO n2 
< WAS1 
wartość sprzedaży WAS1 n1 > WASO n1 

ilość sprzedaży, wartość obrotów wartość sprzedaży WAS n2 > WASO n2 

zyskowność majątku 

zyskowność WASO n1 + WASO n2 < 
WAS 1, wskaźnik ROA dla 
poszczególnych firm 

poziom kosztów działalności 
poziom kosztów WASO n1 + WASO n2 < 
WAS 1 

nowe rozwiązania produkcyjne  
cykl modernizacji wyposażenia 
technicznego 

wykorzystanie technologii produktywność wyposażenia technicznego 

koszty badań i rozwoju 
udział kosztów badań i rozwoju w 
całkowitej sprzedaży 

Innowacje liczba innowacji na dany rok 
techniczno

-
ekonomicz

ne koszty projektu 
udział kosztów projektu w całkowitej 
sprzedaży, wskaźnik ROI 

wprowadzenie produktów na rynek 

poziom skuteczności wprowadzonych 
nowych produktów liczony wartością 
sprzedaży w okresie, poziom rotacji 

sprzedaż nowych produktów 
poziom wartości sprzedaży nowych 
produktów w całkowitej sprzedaży  

kanały dystrybucyjne 
liczba nowych kanałów dystrybucyjnych w 
stosunku do dotychczasowych 

koszty ryzyka w zakresie zwiększania udziałów 
w rynku 

poziom kosztów ryzyka w stosunku do 
całkowitej sprzedaży 

stosowna wiedza 
poziom wartości kosztów marketingowych 
w stosunku do całkowitej sprzedaży 

budowanie satysfakcji klienta liczba i rodzaj niezadowolonych klientów 

cykl życia produktów lub usług 
okres czasu od wprowadzenia produktu na 
rynek aż po jego wycofanie marketing

owe dynamizacja sektora poziom wzrostu sprzedaży liczony rok/rok 

podnoszenie barier wejścia/wyjścia 

poziom kosztów wprowadzenia firmy na 
rynek w stosunku do rocznej sprzedaży, 
koszt wyjścia firmy z branży w stosunku do 
rocznej sprzedaży 

reputacja  poziom znajomości marki produktu, firmy 

usprawnienie koncepcji zarządzania 
poprawa przepływu informacji liczona 
ilością błędów 

zarządzanie ryzykiem 
koszty ograniczania ryzyka do wartości 
sprzedaży 

wiedza 
liczba pracowników podnoszących 
kwalifikacje 

organiza -
cyjno-

branżowe 

fuzja umowa o połączeniu udziałów (wielkość 
niesparametryzowana – może być 
określona przez kwalifikacje binarną (0 
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niewystępowanie, 1 fakt występowania)  

przejęcie 

wykup akcji, udziałów (wielkość 
niesparametryzowana – może być 
określona przez kwalifikacje binarną (0 
niewystępowanie, 1 fakt występowania) 

Źródło: opracowanie własne 

gdzie:  
WAS0 n1 Wartość dla firmy n przed aliansem 

WASO n2 Wartość dla firmy n+1 przed aliansem 

WAS1 n1 Wartość dla firmy n po aliansie 

WAS1 n2 Wartość dla firmy n+1 po aliansie 

WAS1 Wartość dla zalienowanej firmy 

 

Tak przedstawione skwantyfikowane determinanty oceny efektywności zawieranego 

aliansu strategicznego dają podstawy do dalszych badań. W zależności od celu zawieranego 

aliansu, możemy stosować dodatkowo metodę wag, która dalej pozwala na porównywanie 

danego porozumienia z innymi formami rozwoju przedsiębiorstwa, bądź porównanie ze 

stanem przed zaistnieniem porozumienia.   

Podsumowując należy zwrócić uwagę na fakt, iż wynik finansowy (lub inne 

współczynniki) aliantów analizowany z osobna, jak również wynik finansowy aliansu 

strategicznego może być celowo podnoszony bądź obniżany. Poziom realizowania wyników 

finansowych zależy od przyjętej polityki gospodarczej, bowiem członkowie aliansu 

strategicznego mogą realizować wyniki finansowe np. w spółce joint venture bądź realizować 

je w firmach „matkach” danego aliansu. Dodatkowo należy ocenę traktować długofalowo, w 

trakcie trwania aliansu monitorować wyniki, a jego rozwiązanie porównać z założeniami 

wstępnymi, zapisanymi w umowie sojuszu. 

Egzemplifikacje empiryczne 

 Analiza złożonych powiązań w zakresie aliansów strategicznych wymaga prezentacji 

branży, odzwierciedlenia rezultatów danego projektu, założeń postawionych przed 

partnerami. 

Interesującym przykładem bardzo wymagającej i agresywnej - szybko rozwijającej się i 

jednocześnie pochłaniającej ogromne kwoty w zakresie inwestycji branży są nowe 

technologie. Alianse strategiczne odgrywają tu znaczącą rolę z uwagi na fakt, iż firmy muszą 

być bardzo konkurencyjne, rozwój następuje szybko i aby się utrzymać na rynku należy 

inwestować ogromne sumy na badania i rozwój (H. Yasuda 2003, s.9). Według badania firmy 

doradczej Boston Consulting Group 51% aliansów strategicznych w 2000 roku było 
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zawartych w przemyśle nowych technologii i komunikacji, dlatego warto zaprezentować 

badania w tym zakresie (BCG 2005, s.15) 

Według badań IC Insight przeprowadzonych w latach 2000 – 2002 wśród tylko 10 

największych firm w zakresie produkcji półprzewodników doszło do zawarcia 509 

strategicznych aliansów (autorzy raportu wyłączyli takie zdarzenia gospodarcze jak 

licencjonowanie i przejęcia bądź fuzje; analizując wszystkie ogłoszone przez wymienione 

firmy porozumienia o charakterze aliansu strategicznego) (H. Yasuda 2003 s.46). Poniższa 

tabela przedstawia ich rozłożenie. 

 

Tab. 5. Alianse strategiczne w 10 największych firmach produkcji półprzewodników w latach 

2000 - 2002 
 Intel Samsung TI STMicro Toshiba Infineon NEC Motorola TSMC Philips 

Ilość 60 24 87 66 46 86 35 52 22 31 

Źródło: (H.Yasuda 2003, s. 46) 

 

W tym czasie IBM w odpowiedzi na zmieniające się otoczenie i nowe wyzwania 

zaprezentował przełomowy raport w zakresie nowych rozwiązań biznesowych. G.Pohle 

odgrywający rolę globalnego lidera w instytucie IBM (IBM Institute for Business Value jest 

częścią firmy IBM Business Consulting Service Group) przedstawił w listopadzie 2005 roku 

założenia IBM dotyczące przyszłych modeli biznesowych, które muszą skupiać uwagę na: 

- efektywności, 

- rozwoju, 

- odróżnieniu się od konkurencji. 

Aby tego dokonać należy zawierać porozumienia z innymi (www.ibm.com/bcs, wywiad 

Pt. Component Business Modeling/ Specialised Enterprise). Kontynuacją tego stanowiska 

było opublikowanie w 2006 roku raportu Expanding The Innovation Hozinon The Global 

CEO Study 2006, w którym 765 szefów światowych firm stwierdziło, że współpraca z 

zewnętrznymi firmami, alianse strategiczne są jedyną drogą ich dalszego rozwoju.  

Wynikiem nowego podejścia IBM jest alians strategiczny jakie zawarły Cisco i IBM 

(www.306-ibm.com). Oficjalne rozpoczęcie aliansu nastąpiło w maju 2005 roku i 

obejmowało rozwiązania, które zostały wdrożone w firmie Toyota Technical Center Asia 

Pacific (Tajlandia) company Limited (TTC-AP). Firma TTC-AP została założona kosztem 

68,9 mln USD i zajmuje 80.000 m2, zatrudniając 290 pracowników. Centrum odgrywa ważną 

rolę przy wspomaganiu firmy Toyota Motor Corporation w projektowaniu i modyfikowaniu 
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rozwiązań w zakresie produkcji części przeznaczonych na rynek azjatycki, w głównej mierze 

jest to centrum badań i rozwoju  (B+R). Z uwagi na wyzwania jakie stawia działalność w 

sieci TTC-AP musiało się wykazać wysoką efektywnością działania, i stać się 

odpowiedzialna i rzetelną platformą, której celem było wsparcie w zakresie badań i nowych 

rozwiązań. Wice-Prezes firmy TTC-AP S.Nantatoyatana zaprezentował przyszłą działalność 

w następujący sposób: chcemy stać się prawdziwym centrum badan i rozwoju, tak aby 

wypełniać ciągle wzrastające nowe potrzeby rozwijających się rynków azjatyckich, które są 

coraz bardziej zaawansowane i zdywersyfikowane. Aby uzyskać cele TTC-AP ustaliła, iż 

krytycznym elementem są wysokie umiejętności inżynierów pracujących w centrum B+R i 

wysokiej jakości infrastruktura, która pozwoli na wymianę wiedzy w firmie, w regionie i na 

świecie. 

Wspólne rozwiązania opracowane w aliansie strategicznym pomiędzy Cisco IP 

Telephony Solution i IBM Global Technology Services określono w zakresie efektywności 

następująco: uzyskano poprawę kooperacyjną i komunikacyjną pomiędzy inżynierami 

tajlandzkimi a ich kolegami w Japonii. Zostało stworzone narzędzie komunikacyjne, które 

umożliwiło optymalizację rozwiązań w zakresie projektowania części zamiennych. 

Wykorzystano ze strony Cisco narzędzie o nazwie Cisco®Voice, ze strony IBM wiedzę w 

zakresie wideo konferencji, przysyłania danych. Wykorzystanie aliansu strategicznego jako 

rozwiązania w firmie TTC-IP sprawiło,  iż osiągnięto korzyści finansowe: 

- mierzone wskaźnikiem ROI, 

- obniżono koszty działalności, 

- poprawiono wskaźnik produktywności.  

Dodatkowo poprawiono komunikację pomiędzy firmami (www.306-ibm.com, 

17.03.2007). Ważnym elementem w wyżej opisanym sukcesie firmy TTC-AP były jasne 

określone założenia aliansu strategicznego. Cisco artykułuje swą misję w zakresie zawierania 

aliansów strategicznych następująco: umożliwić osiągnięcie sukcesu klientom poprzez 

dokonywanie zmian w zakresie biznesu i technologii, dzięki aliansom strategicznym 

zawieranym z przemysłowymi liderami (www.cisco.com, 17.03.2007). Firma IBM Global 

Technology Services wspólnie z partnerem wdraża zamówione systemy i jest już z nim od 

etapu projektowania, przez konsultacje, wdrożenie a następnie w okresie poinstalacyjnym co 

umożliwia przy nowych wdrożeniach zmniejszyć ryzyko błędu. S. Nantatoyatana 

podsumowując okres wdrożenia stwierdził, iż nowa technologia wdrożona dzięki zawartemu 

aliansowi strategicznemu daje podstawy strategii, która umożliwi zakładany rozwój firmie w 

najbliższej przyszłości poprzez: 
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- efektywną wymianę wiedzy, 

- przekazywanie umiejętności z centrum B+R oddalonym od siebie zakładom, 

- uzyskiwanie rozwiązań innowacyjnych, 

- ograniczenie kosztów dzięki wyeliminowaniu pośrednich kosztów egzystującej do 

niedawna infrastruktury. 

Firma IBM i Cisco skupiają uwagę w zakresie działalności na softwarze, przesyłaniu 

danych, przechowywaniu danych, poprawianiu istniejącej infrastruktury, redukowaniu 

kosztów utrzymania sieci. Ze strony IBM podstawowym wsparciem dla klienta jest pierwsza 

pomoc techniczna, zarządzanie problemem, relacje z klientami, zarządzanie satysfakcją 

klienta. Ze strony Cisco to są: pomoc techniczna, dostarczanie i odbiór części.  

W dniu 12 marca 2007 IBM i Cisco ogłosiło, iż rozszerza alians strategiczny na 46 

nowych krajów w celu zwiększenia ekspansji w zakresie dostarczania usług. Alians umożliwi 

klientom w skali globalnej na wsparcie w zakresie infrastruktury z obu firm równocześnie. 

Klienci nie będą już mieli potrzeby wybierania usług pomiędzy Cisco a IBM. Dzięki 

aliansowi klient uzyska z IBM-Cisco Strategic Alliance, wspólną, najlepszą ekspertyzę z obu 

firm (www.newsroom.cisco.com, 17.03.2007). Jest to potwierdzenie kontynuacji działalności 

na kolejne lata firm IBM i Cisco. Ta ostatnia, opisała strategię w specjalnym programie 

poświęconemu aliansom strategicznym Cisco pt.: Global Service Alliance Partners 

zarządzając obecnie 17 aliansami w tym z Accenture, Capgemini, Ericsson, HP, Intel, 

Microsoft, Motorola, etc. 

Wnioski 

Moment, gdy przedsiębiorstwo zdecyduje się na zawarcie aliansu jest bardzo istotny. 

Odpowiednie przygotowanie się do jego zawarcia a następnie jego zarządzanie daje znaczące 

możliwości przedsiębiorstwu. Alianse strategiczne stają się integralną częścią strategii 

organizacji, dzięki której poprzez jej odpowiednie wdrażanie i rozwijanie przedsiębiorstwa 

mogą zdobywać przewagi konkurencyjne. Mamy do czynienia z szansą na poprawienie 

pozycji konkurencyjnej sojuszników, samego aliansu, danej branży (por. www.bcg.com). 

Stopień skomplikowania aliansów w zakresie dostępu do wiedzy jest wysoki, a umiejętności 

w zakresie zarządzania nimi są jeszcze nadal niskie. Stad tak ogromna masa przedsiębiorstw 

nie jest w stanie poprowadzić efektywnego projektu jakim jest zawarcie aliansu w celu 

uzyskania wymaganych przez aliantów rezultatów. Wiele aliansów kończy się 

niepowodzeniem (E.P. Rodriguez-Somoza, 2007).  

Narzędzia jakimi należy mierzyć porozumienia strategiczne są bardzo rozbudowane i 

powinny być indywidualnie dobierane do danego porozumienia. Powinno się używać 
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twardych mierników ekonomicznych ale równocześnie należy pamiętać o prezentowanych w 

artykule miernikach miękkich, tak aby kompleksowo ocenić dany sojusz. Wyniki analizy 

powinny być porównane z sektorem w jakim działały przedsiębiorstwa w ramach aliansu, 

bądź w przypadku międzysektorowych porozumień powinny być zastosowane narzędzia 

równie szeroko obejmujące analizę (np. benchmarking). Otoczenie konkurencyjne sprawia, iż 

firma działając samodzielnie na rynku nie jest w stanie wygrać z zalienowanymi 

przedsiębiorstwami, z którymi mamy coraz częściej do czynienia. 

 
Przyczynek do badania efektywności aliansu strategicznego 

(Streszczenie) 
 

Budowa i zarządzanie aliansami strategicznymi przedsiębiorstwa staje się jednym z 

najważniejszych elementów strategii. W celu stworzenia efektywnego aliansu strategicznego 

organizacja musi zrozumieć jak i czym różni się on od innych form kontroli korporacyjnej i 

kiedy jest on efektywny, a kiedy traci sens ekonomiczny. Dlatego należy bardzo precyzyjnie 

dokonać klasyfikacji aliansu strategicznego, następnie przeprowadzić jego parametryzację i 

kwantyfikację. Tak wykonane badanie powinno zawierać odpowiedni zbiór determinant z 

dokładnie określonymi charakterystykami. Przeprowadzenie obliczeń i ustalenie wartości, 

które powinny być porównane z założeniami zapisanymi w kontrakcie danego aliansu 

strategicznego jest istotnym elementem badania oceny efektywności zawartego porozumienia.   
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