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Wstęp

Od blisko trzydziestu lat w gospodarce światowej jednym ze sposobów
na rozwój przedsiębiorstwa jest wykorzystanie aliansów strategicznych. Po
czątkowo sądzono, że zawieranie aliansów jest jedynie wynikiem pewnej
mody, która szybko przeminie. Okazało się jednak, że ta nietypowa forma
kooperacji stosowana jest coraz powszechniej, przybiera nowe formy i wkra
cza na nowe obszary. Alianse strategiczne zawierane są nie tylko przez wiel
kie organizacje gospodarcze, ale także przez średnie i małe przedsiębiorstwa,
pragnące zwiększyć swój potencjał ekonomiczny i podnieść konkurencyj
ność.

Decyzje o podjęciu współdziałania strategicznego w ramach aliansu są
wynikiem przemyślanego wyboru menedżerów, dostosowujących metody za
rządzania oraz formy działania do zmian zachodzących w makrootoczeniu i
otoczeniu konkurencyjnym firmy. Przedsiębiorstwo powinno przy ustalaniu
swojej strategii rozwoju i konkurencji brać pod uwagę przeobrażenia w go
spodarce narodowej, światowej oraz w sektorze.

Na początku XXI wieku eksperci zarządzania strategicznego nadal
uznają alianse strategiczne za właściwą drogę ekspansji przedsiębiorstwa w
warunkach zmieniającej się gospodarki światowej. Przemiany w makrooto
czeniu firmy i jej otoczeniu konkurencyjnym, takie jak: liberalizacja świato
wych rynków, globalizacja gospodarki, zanik granic narodowych dla prze
pływających zasobów, kapitałów i produktów, ,,kalifomizacja potrzeb",
wzrost znaczenia kosztów w zarządzaniu, skrócenie cyklu życia produktów i
technologii, wzrost kosztów badań i rozwoju, rosnące ryzyko i niepewność w
działalności gospodarczej, są w opinii ekspertów przyczynami zwiększania
liczby zawieranych sojuszy i rozszerzania ich zasięgu. Wszystkie te prze
obrażenia i konieczność dostosowania się firm do nich, wymagają dużego
kapitału i umiejętności. Nasilająca się konkurencja pomiędzy krajowymi i
zagranicznymi firmami, zmusza przedsiębiorców do podjęcia rywalizacji i
stworzenia przewagi konkurencyjnej.

Nowe wyzwania wymagają nowych, odmiennych od dotychczasowych
strategii. Przedsiębiorstwa podejmują współdziałanie strategiczne nawet ze
swoimi konkurentami. Koncentrują siły i środki, łącząc się w trwałe i nie
trwałe formy organizacyjne, tworząc grupy kapitałowe, wchodząc w fuzje
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lub porozumienia strategiczne. Podmioty, które nie chcą stracić niezależności
organizacyjnej i decyzyjnej, mogą wykorzystać alianse jako alternatywną
formę strategii.

Alianse (sojusze) strategiczne to umowy kooperacyjne, najczęściej dłu
gookresowe, pomiędzy przedsiębiorstwami, zachowującymi wspólnie
uzgodnioną suwerenność (decyzyjną i organizacyjną), w zakresie działań nie
objętych porozumieniem, ale realizującymi wspólny projekt, łączącymi
swoje zasoby, umiejętności i kompetencje w celu osiągnięcia wspólnych ko
rzyści i zmniejszenia związanego z tym ryzyka. Zarówno korzyści, jak i ry
zyko - będące wynikiem współdziałania - dzielone są pomiędzy partnerów
relatywnie do ich wkładów. Alianse strategiczne mogą powstawać pomiędzy
aktualnymi lub potencjalnymi konkurentami, ale także pomiędzy podmiotami
nie rywalizującymi ze sobą, a pochodzącymi z różnych sektorów.

Doświadczenia firm amerykańskich, japońskich i europejskich, które za
wierały sojusze strategiczne wskazują, że efektami aliansów mogą być liczne
korzyści, np.: obniżenie kosztów wytwarzania, nowe umiejętności i kompe
tencje, większe zdolności innowacyjne, zdobycie środków na B+R, moderni
zację i inwestycje, osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Jednak poza korzy
ściami, podejmowanie współdziałania z konkurentami lub podmiotami z in
nych sektorów prowadzi do niebezpieczeństw. Zagrożenia mogą mieć różną
siłę i znaczenie, a do najważniejszych należy zaliczyć: pewne ograniczenie
suwerenności partnerów, . możliwość wykorzystania wiedzy i umiejętności
partnera przez innych uczestników sojuszu przeciwko niemu, oportunizm i
działanie na szkodę drugiej strony, utratę wyprzedzenia technologicznego,
przejęcie rynku i kanałów dystrybucji przez silniejszego partnera, a nawet
przejęcie przez niego firmy.

W polskiej rzeczywistości gospodarczej alianse strategiczne są zjawi
skiem nowym. Krajowe przedsiębiorstwa nie dysponują wiedzą o porozu
mieniach strategicznych i umiejętnościami ich tworzenia oraz zarządzania
nimi. Z tego powodu bardzo rzadko podejmują tego rodzaju współdziałanie.
Nieliczne przykłady potwierdzają fakt, że stworzenie aliansu i zarządzanie
nim jest bardzo skomplikowane (przez niektórych ekspertów uznawane za
sztukę), wymaga bardzo specyficznej wiedzy i szczególnych umiejętności.
Alianse oferują wiele korzyści partnerom porozumienia, jednak nie zawsze i
nie dla wszystkich uczestników muszą zakończyć się sukcesem.

Sojusze strategiczne nawiązywane są w Polsce najczęściej pomiędzy
krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami. Niezmiernie rzadko alianse
łączą krajowe podmioty gospodarcze. Wynika to przede wszystkim z niechę
ci do współdziałania i występującego wśród przedsiębiorców syndromu wil
ka-samotnika oraz niedostatecznej wiedzy. Alianse strategiczne mogą wnieść
do firmy kapitał i nowoczesną technologię, ale nieumiejętnie zawarte mogą
osłabić zdolności do konkurowania i pozycję na rynku. Menedżerowie pol
skich firm obawiają się podejmowania współpracy ze swoimi konkurentami
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lub podmiotami z innych sektorów ze względu na ryzyko popełnienia błędu i
skazanie swojej firmy na porażkę.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się zawrzeć alians strategiczny z
partnerem silniejszym lub bez dokładnego przeanalizowania tego kroku, są
niezadowoleni z efektów, rozczarowani brakiem korzyści, utratą znaczenia
swojej firmy na rynku, a niekiedy wchłonięciem przez firmę partnera. Mene
dżerowie, którzy zawarli alians strategiczny zgodnie z regułami sztuki, przy
znają, iż osiągnęli sukces i będą nadal stosowali taką strategię. Niestety sta
nowią oni nieliczną grupę. Większość z przedsiębiorców nie posiada wiedzy
na temat aliansów i zarządzania nimi. Nawet, jeżeli polscy menedżerowie
słyszeli o sojuszach strategicznych, to postrzegająje jedynie jako źródło ko
rzyści, a zapominają o zagrożeniach. Niezbędne jest więc uświadomienie im
czym są alianse strategiczne, jak je zawierać i jak nimi zarządzać, aby osią
gnąć sukces. Przydatne okażą się w tej sytuacji doświadczenia zagranicznych
i polskich firm, które stosowały tę formę kooperacji. Przedsiębiorcom, zawie
rającym alianse po raz pierwszy, doświadczenia te pozwolą na zminimalizo
wanie ryzyka i uniknięcie błędów.

Celem mojej książki jest przedstawienie przesłanek zawierania aliansów
strategicznych pomiędzy przedsiębiorstwami, zasad zarządzania nimi oraz
określenie pewnych reguł i zasad mogących zapewnić powodzenie sojuszu
strategicznego. Polscy przedsiębiorcy stanęli wobec wyzwań, które wyma
gają od nich nowych umiejętności i kompetencji. Nie dysponują nimi i ustę
pują w tym zakresie konkurentom zagranicznym. Muszą więc poszukiwać
wiedzy i doświadczeń, które pomogą poprowadzić ich firmy w nowych uwa
runkowaniach i skutecznie wykorzystywać alianse strategiczne.

Książka podzielona została na sześć rozdziałów. W rozdziale pierwszym
przedstawiłam przeobrażenia społeczeństwa przemysłowego, nowe trendy w
gospodarce i społeczeństwie, które zmuszają przedsiębiorstwo do działania w
warunkach zmian i poszukiwania odmiennych od stosowanych dotychczas
strategii. Uwzględniłam zmiany, które są już dzisiaj wyraźnie dostrzegalne,
ale także te mogące odgrywać główną rolę w kształtowaniu przemysłu przy
szłości.

Rozdział drugi poświęciłam charakterystyce otoczenia przedsiębiorstwa
- makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego. Przedstawiłam również
wpływ otoczenia, zwłaszcza konkurencyjnego, na działanie firmy.

W rozdziale trzecim omówiłam przyczyny tworzenia sojuszy strategicz
nych, które są reakcją na globalizację i konkurencję w gospodarce. Przedsta
wiłam znaczenie takich zjawisk, jak: mondializacja działalności, przemiany
technologiczne, tendencje integracyjne i regionalistyczne, tworzenie barier
dla inwestycji zagranicznych oraz nieefektywność fuzji i akwizycji. Określi
łam ich wpływ na zawieranie porozumień strategicznych, zwiększanie każ
dego roku liczby sojuszy oraz rozszerzanie ich zasięgu.
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Rozdział czwarty poświęciłam zdefiniowaniu aliansu strategicznego na
podstawie literatury przedmiotu oraz określiłam jego cechy. Zaprezentowa
łam rodzaje i formy organizacyjno-prawne sojuszy, podkreślając konieczność
wyboru odpowiedniej formy sojuszu. Wybór formy aliansu i jego struktury
zależny jest od wielu uwarunkowań wynikających z siły partnerów, sposobu
koordynacji pracy wewnątrz aliansu, stopnia integracji pomiędzy uczestni
kami sojuszu, zamierzonych celów i korzyści, wysokości ryzyka itd. W roz
dziale przedstawiłam także cele strategiczne uczestników porozumień, korzy
ści i niebezpieczeństwa aliansów strategicznych.

W rozdziale piątym sformułowałam zasady zawierania sojuszy i zarzą
dzania nimi. Wskazałam na czynniki zapewniające powodzenie aliansu stra
tegicznego. Omówiłam dynamikę, trwałość i efektywność tej formy współ
pracy oraz przedstawiłam działania związane z rekonstrukcją aliansu w przy
padku obniżonej efektywności. W rozdziale tym zamieściłam również model
oceny efektywności aliansu strategicznego, pozwalający na dokonanie anali
zy jego efektywności z punktu widzenia aliansu jako całości, partnerów i
sektora.

W ostatnim, szóstym rozdziale przedstawiłam możliwości tworzenia po
rozumień strategicznych w Polsce - ich szanse i ograniczenia. Jest to nie
zmiernie istotne dla polskich przedsiębiorców, którzy będą zawierali sojusze
w naszych uwarunkowaniach gospodarczych i prawnych. Omówiłam rów
nież formy i zakres zawieranych w Polsce aliansów strategicznych, przed
stawiłam przykłady zawartych porozumień w różnych sektorach i dokonałam
ich oceny. W końcowej części rozdziału przedstawiłam perspektywy rozwoju
aliansów strategicznych w polskiej gospodarce, poddanej presji integracji z
Unią Europejską, strukturami NATO i globalizacji wielu sektorów gospodar
ki światowej.

Całość rozważań podsumowuje zakończenie.
Książka ta jest wynikiem moich kilkuletnich badań nad współdziałaniem

strategicznym przedsiębiorstw (także wśród polskich podmiotów), strategia
mi rozwoju firmy i przeobrażeniami w gospodarce światowej. W polskiej go
spodarce alianse strategiczne są nowym zjawiskiem, rzadko wykorzystywa
nym przez krajowe podmioty gospodarcze, zwłaszcza małe i średnie. Od kil
ku lat w. Polsce i innych krajach postkomunistycznych podjęto badania nad
współdziałaniem strategicznym, m. in. zajęto się problemem aliansów strate
gicznych. W większości przypadków podstawą do badań stały się alianse
zawierane w krajach wysoko rozwiniętych. Nadal brakuje badań, które
uwzględniałyby specyfikę naszej gospodarki lub sektora i omawiałyby do
świadczenia polskich przedsiębiorstw.

W literaturze przedmiotu można znaleźć jedynie nieliczne prace polskich
autorów, które omawiają problem i są wynikiem szeroko zakrojonych badań.
W związku z tym, pomimo dużego zainteresowania sojuszami jako ekono
miczną i efektywną drogą rozwoju, niewiele firm decyduje się je wykorzy-
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stać. Te, które podjęły się stworzenia aliansu strategicznego, nie zawsze
osiągnęły sukces. Dzisiaj przyznają się do tego, że z powodu braku wiedzy i
umiejętności zawierania aliansu i zarządzania nim, popełniły wiele błędów,
które zniweczyły potencjalne korzyści.

Powyższe argumenty w pełni uzasadniają potrzebę powstania tej książki.
Problematyka współdziałania polskich firm w formie aliansów strategicznych
w celu podniesienia konkurencyjności i możliwości rozwoju ma także zna
czenie praktyczne. Wyniki badań i doświadczeń menedżerów, zarówno z
krajów Triady, jak i polskich firm oraz sugerowane zalecenia i reguły postę
powania przy konstruowaniu aliansów i zarządzania nimi mogą pomóc
przedsiębiorcom w budowaniu efektywnych sojuszy strategicznych.

Książka ta adresowana jest do menedżerów i właścicieli firm, pragnących
poznać zasady sztuki zawierania aliansów strategicznych. Kierowana jest
także do naukowców, starających się zrozumieć tak nietypową formę strate
gii kooperacyjnej oraz do studentów. XXI wiek będzie wymagał nowych
strategii, innego spojrzenia na konkurentów, kompetencje i umiejętności.
Mam nadzieję, że ta książka przyczyni się do zwiększenia wiedzy na temat
aliansów strategicznych wśród polskich przedsiębiorców i skłoni ich do za
wierania sojuszy, które zakończą się sukcesem.

Autorka
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1. Przedsiębiorstwo wobec nowych wyzwań i zadań

1.1. Przeobrażenia społeczeństwa przemysłowego

Pod koniec XX wieku, w ostatniej jego dekadzie zachodnie społeczeń
stwo przemysłowe (industrialne) przeżywało wiele zmian, bardzo radykal
nych i brzemiennych w skutki. Niektórzy np. Sadler ( 1997) i Fukuyama
(Trzecia ... 1999) z tego powodu nazywają ten proces rewolucją, zachodzącą
we wszystkich sferach społeczeństw (techno-, socjo- i infosferze). Ukorono
waniem przebiegających przeobrażeń staje się nowy rodzaj społeczeństwa -
odmiennego od obecnego, znanego nam z doświadczenia - społeczeństwa
postindustrialnego (Bell 1973) lub jak mówi Toffler (1997) - społeczeństwa
,,trzeciej fali". Choć społeczeństwo postindustrialne jest jeszcze w dużej mie
rze kwestią przyszłości, zwłaszcza dla krajów rozwijających się, czy też kra
jów z dawnego bloku wschodniego, należy poznać jakościowe przeobrażenia,
które zmieniają zasadniczo obraz przyszłości - świata, społeczeństwa i go
spodarowania (produkcji i konsumpcji). Podmioty gospodarcze powinny in
teresować się przyszłością, ponieważ będą musiały umiejętnie się do niej
przystosować, aby egzystować, rozwijać się i osiągać sukcesy w nowym
świecie trzeciej fali (Stacewicz 1988, 1997).

Pojawiająca się trzecia fala nie określa gotowego modelu, do którego
ludzkość może dążyć. Nowa cywilizacja (postindustrialna) nie jest jeszcze w
pełni uformowana. Kształtując się - otwiera dla wszystkich żyjących na
świecie (biednych i bogatych) - nowe, nieoczekiwane możliwości. Muszą je
sobie uświadomić wszyscy przywódcy gospodarczy i polityczni, konsumenci
i pracownicy, a także pracodawcy. Jeżeli rozpoznają prawdziwą naturę za
chodzących zmian i stopniowo, a potem radykalnie, zaczną stosownie do
nich działać, wówczas cywilizacja trzeciej fali zaistnieje.

Przyszłość przyniesie wielkie zmiany ekonomiczne, społeczne i techno
logiczne, stąd też przeobrażeń tych nie nazywa się jedynie rewolucją tech
nologiczną, ale nadejściem zupełnie nowej cywilizacji (McRae 1996; Toffler
1997). Twórca koncepcji trzeciej fali - Toffler (1997) twierdzi, że zmiany
zachodzące na wszystkich płaszczyznach - biosferze, technosferze, socjosfe
rze, infosferze i sferze władzy - spowodują nie tylko dezintegrację starego
społeczeństwa, lecz tworzenie podwalin nowego. Określa tzw. fundamentalia
jutra, czyli próbuje odpowiedzieć jaki będzie ten nowy świat i jakiego ro-
dzaju społeczeństwo'. ·

Ten wybitny futurysta przewiduje, że cywilizacja trzeciej fali, w odróż
nieniu od świata industrialnego, w którym obecnie żyjemy, opierać się będzie

A Z poglądami Tofflera polemizuje M. Castells w swojej trylogii: M. Castells, The Information Age: Econo
my, Society and Culture": The Rise ofNetwork Society, Blackwell Publishers, Cambridge 1996, v. l; The
Power of Tdentity, Blackwell, Malden 1997, v. 2; End of Millennium, Blackwell Publishers, Malden 1998,
V. 3.
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na niezwykle zróżnicowanych źródłach energii. Społeczeństwo będzie wyko
rzystywać energię wodoru, geotermiczną siłę wód i wiatrów, energię sło
neczną, energię wytworzoną przez żywe organizmy, energię atomu i być mo
że inną - całkiem dzisiaj jeszcze nieznaną. Kierunek przemian jest więc wy  
raźny - cywilizacje przechodzą od egzystencji opartej na dominacji dwóch
źródeł energii: węgla i ropy, do innej - wykorzystującej wiele bezpieczniej
szych, niezależnych i niezniszczalnych źródeł energii.

Społeczeństwo trzeciej fali będzie korzystać z bardziej różnorodnej bazy
technologicznej, stosując nowe rozwiązania w biologii, genetyce, elektronice
i materiałoznawstwie (Millet, Kop 1996). Niektóre nowe technologie mogą
wymagać dużych ilości energii, jednak większość okaże się energooszczęd
na. Technologie trzeciej fali nie będą tak ograniczone, jak obecnie, nie wy
wołają także równie-wielkich szkód w środowisku naturalnym. Wykorzysty
wać mają odpady z jednej gałęzi przemysłu do reprodukcji materiałów wyj
ściowych dla innych gałęzi (Burrus, Gittines 1993; Dietrich ... 1996; Jarrat,
Coates 1993-1994; Leszczyński 1996; Ram 1998; Rosłaniec 1997).

Toffler (1997) uznaje, że w nowym świecie najważniejszym surowcem
stanie się informacja. Pociągnie to za sobą przemiany w systemie oświaty,
zmieni kierunki i charakter badań naukowych. a przede wszystkim zreorgani
zuje środki komunikacji - drukowane i elektroniczne, chcąc uczynić je bar
dziej wydajnymi i różnorodnymi oraz zindywidualizowanymi.

Zmianom ulegnie także sposób pracy człowieka, co wynikać będzie z
połączenia nowych form energii, technologii i informacji. Fabryka - miejsce
pracy człowieka społeczeństwa przemysłowego - przestanie służyć jako mo
del dla innych instytucji (McRae 1996)2. Jej podstawowa współcześnie funk
cja - produkcja masowa - straci na znaczeniu. Fabryka zacznie produkować
wyroby zindywidualizowane, zamawiane i nawet projektowane przez klienta.
Będzie zużywać mniej energii i surowców, wymagać mniej części składo
wych i zrezygnuje z monotonnej taśmowej pracy ludzkiej. Fabryka będzie
jednak żądać znacznie więcej pomysłów i koncepcji projektowych. Dlatego
do obsługi przyszłych fabryk i biur niezbędni staną się pracownicy pełni ini
cjatywy, zdolni do podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności,
w przeciwieństwie do wymagań obecnych - ludzi automatycznie wykonują
cych polecenia.

Zmiany w cywilizacji trzeciej fali nastąpią także w odniesieniu do miej
sca pracy. Znaczna część siły roboczej będzie przynajmniej częściowo pra
cować w domu. W fabrykach pozostaną ci, którzy faktycznie mają kontakt z
materiałem fizycznym. Pomocne przy tym staną się komputery - dzięki nim

2 Zwolennicy teorii Tofflera wyznają pogląd, że życie współczesnego społeczeństwa jest zorganizowane na
podobieństwo zasad organizacji fabryk - wszystkie sfery życia ulegają koncentracji, standaryzacji, spe
cjalizacji, synchronizacji, centralizacji, braku indywidualizacji, a jednostki w takim świecie są całkowicie
podporządkowane systemowi, nastawionemu na produkowanie i konsumowanie coraz większej ilości dóbr
i usług.
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nie trzeba będzie jeździć do pracy, zmuszać się do wykonywania obowiąz
ków w godzinach niedogodnych dla siebie, pokonywać odległości drogim
transportem itd. Przeniesienie pracy do domu spowoduje zmianę modelu ro
dziny i wzrostu więzi międzyludzkich. Toffler (1997) uważa, że rozwój pro
sumpcji', rozprzestrzenianie się wioski elektronicznej, nowa organizacja biz
nesu i zindywidualizowanie produkcji spowodują, że dom stanie się najważ
niejszą komórką społeczeństwa trzeciej fali, które w szerszym niż wcześniej
zakresie będzie spełniać funkcje projektowe, produkcyjne, oświatowe, me
dyczne i społeczne.

Zupełnie inaczej postrzegać się będzie takie pojęcia, jak czas wolny, czas
pracy, dochód i bezrobocie, ubóstwo i dobrobyt. Zmaleje znaczenie rynku i
pieniądza (Toffler 1997) - cywilizację trzeciej fali stworzy społeczeństwo
„ponadrynkowe", tzn. sieć wymiany nie będzie już rozbudowywana, jedynie
konserwowana i unowocześniana, a środki wycofane z angażowania się w
ten proces będą mogły być wykorzystane na inne cele. Część transakcji za
niknie, przebieg towarów stanie się krótszy, znikną liczne pośrednie etapy
wymiany (obecnie następuje to w transakcjach internetowych). Dochody i
zyski przestaną być głównym celem ludzkich działań, a wzrośnie znaczenie
innych pozaekonomicznych wartości.

Wszystkie formy ekspansji rynku, zrodzone przez materializm, pęd do
zysku i przeświadczenie, że włączenie się do rynku jest postępowe (samowy
starczalność świadczy o zacofaniu), dobiegają kresu swoich możliwości.
Ludzkość poszukiwać będzie innych wartości i motywów działania w nowej,

· rodzącej się rzeczywistości oraz dążyć do odkrywania tych, które dotychczas
były zapomniane lub mniej cenione. Pojawią się zupełnie nowe zapatrywania
na temat przyrody, ewolucji, postępu, czasu, materii, religii, kultury i sztuki,
roli państwa i instytucji.

Tradycyjne, nie ekologiczne przemysły okresu industrialnego, np. włó
kienniczy, żelaza, stali, samochodowy, gumowy, maszynowy, precyzyjny -
produkujące na skalę masową - stracą swoją dominującą pozycję i w cywili
zacji trzeciej fali będąjedynie pomocniczymi.

Dzisiaj większość tego typu przemysłów napotyka na bardzo poważne
problemy - częstokroć postrzegane są one przez rządy jako załamanie ko
niunktury i zapaść. Jednocześnie w tym samym czasie rozrastają się gwał
townie nowe branże i przemysły: komputerowy, elektroniczny, biochemiczny
i lotniczy. Według Sadlera (1997) można obecnie zauważyć objawy nie rece
sji, ale głębokiej restrukturyzacji, przebiegającej w znacznie szybszym tem
pie i bardziej gwałtownie, niż ta, która dokonywała się trzysta lat temu w
trakcie rewolucji przemysłowej (Cameron 1996; Sadler 1997; Toffler 1997).

3 Prosumpcja - termin określający wytwarzanie dóbr i usług na własny użytek, klient staje się „wytwórcą'',
zanikanie rozgraniczenia między producentem i konsumentem.
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Nowy porządek ekonomiczny w wyniku tych przeobrażeń charakteryzują
trzy cechy:
- podstawowym zasobem gospodarki staje się wiedza (Ruttgers 1998),
- zmniejszenie względnego znaczenia ilości wytwarzania dóbr materialnych

przy jednoczesnym wzroście względnego znaczenia usług - zarówno w ka
tegoriach wyznaczonego PNB, jaki i wielkości zatrudnienia,

- gospodarki nowego typu nie będą już gospodarkami niedoboru, ale gospo
darkami nadmiaru (Sadler 1997),

· t 

Przemysły ery industrialnej, tzw. drugiej fali, będą ustępować szybciej
rozwijającym się przemysłom opierającym się na informacji, elektronice i
komputerach, technologiach wykorzystywania mórz i oceanów, przestrzeni
kosmicznej i na genetyce. Jeżeli chcą się utrzymać, powinny adaptować no
we technologie, wykorzystywać ich możliwości w celu zmiany metod pro
dukcyjnych. Przedsiębiorstwa produkcyjne zaczną >- dobrowolnie lub pod
przymusem - przywiązywać coraz większą wagę do czynników ekologicz
nych, politycznych, społecznych, moralnych i kulturalnych, które dotychczas
uznawano za nieekonomiczne, a więc nieistotne. Doprowadzi to do zweryfi
kowania pojęcia sprawiedliwości i wydajności, firmy zaczną uwzględniać
ukryte koszty społeczne, gospodarcze i inne, przerzucone na nabywcę lub
podatnika. Myślenie jedynie kategoriami ekonomicznymi straci rację bytu.
a cywilizacji trzeciej fali korporacja przestanie dominować nad innymi in
stytucjami społecznymi. Uważać ją się będzie za organizację kompleksową,
która powinna realizować wiele różnorodnych celów, a nie tylko przynosić
zyski i wykonywać plan.

a epoce industrialnej przykładano ogromną wagę do takich reguł życia,
jak:
1) standaryzacja (ujednolicenie) - nie tylko produktów, ale i procedur, metod

pracy, programów szkolnych, pomieszczeń mieszkalnych, systemów miar
i wag, waluty, cen itd.,

2) specjalizacja - społeczeństwo industrialne niesie ze sobą zwiększanie po
działu pracy,

3) synchronizacja - wszystko robione jest zgodnie z planem, w którym jedna
działalność zaplanowana jest tak, by pasowała do innych: podporządko
wanie wszystkich sfer życia (nie tylko zawodowego) reagowaniu na zega
rek i dzwonek,

4) koncentracja - ludzi w miastach, pracy w fabrykach, kapitału w olbrzy
mich korporacjach,

4 Przewidywane i prognozowane przez Sadlera i Tofflera zjawiska nie są jedynie „pieśnią przyszłości". W
Niemczech obserwuje się pozytywną tendencję - powstają nowe obszary działalności zawodowej, np.
działalność na rzecz ochrony środowiska, przemysł ekologiczny, konsumpcja ekologiczna. Szerzej na ten
temat: K. Willen, O. Ruther, Dla środowiska: rewolucja struktur przez „zielone miejsca pracy", Deut
schland, 1995, nr 1, s. 50-55.
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5) maksymalizacja (gigantomania) zwana przez Tofflera obsesyjną „makro
filią'' - wielkość stała się ideałem, wszystko powinno być robione na
ogromną skalę, dotyczyło to produkcji, budynków, zatrudnienia, przy
wódców, dzieł sztuki,

6) centralizacja - obejmująca całe społeczeństwo przemysłowe, odnosiła się
do władzy, informacji, zarządzania, rozwoju, biurokracji, jednostka sta
wała się nic nie znaczącym trybikiem sprawnie działającego systemu.
Wraz z cywilizacją trzeciej fali wszystkie kanony ery przemysłowej

przestaną obowiązywać. Doprowadzi to do drastycznych reform struktur
przedsiębiorstw przemysłowych oraz większości innych instytucji. Zamiast
standaryzacji zachowań, ideologii, języka, stylu życia społeczeństwa maso
wego nastąpi zróżnicowanie, indywidualizm i decentralizacja decyzji oraz
zmniejszenie roli państwa narodowego.

Rynki i gospodarki zaczną się rozpadać, co wywoła wzrost znaczenia re
gionów. Obecnie obserwuje się próby nawiązania współpracy i sojuszy po
między regionami, oparte na sympatiach religijnych, środowiskowych, kultu
rowych lub gospodarczych. Nie są one koordynowane przez rządy, państwa
narodowe, lecz przez nowe, ponadnarodowe organizacje.

Podsumowując można zacytować Tofflera (1997): ,,Cywilizacja trzeciej
fali stanowi przyszłość praktopijną'. Można w niej dostrzec cywilizację, która
toleruje indywidualne różnice między ludźmi i dopuszcza (a nie tłumi) zróż
nicowanie rasowe, regionalne, religijne, subkulturowe. Cywilizację skoncen
trowaną w poważnej mierze wokół własnego domu każdego człowieka. Cy
wilizację daleką od skostnienia, pulsującą innowacjami, a jednocześnie zdol
ną do stworzenia enklaw względnej stabilności dla tych, którzy tego potrze
bują i pragną. Cywilizację, która już nie będzie musiała ładować wszystkiego
co najlepsze w marketyzację. Cywilizację zdolną do wykorzystywania wiel
kich namiętności w sztuce i działalności artystycznej. Cywilizację, stojącą w
obliczu nie mających precedensu w historii wyrobów - jak choćby w dzie
dzinie genetyki i ewolucji - oraz konieczności stworzenia nowych norm
etycznych i moralnych, które pozwoliłyby rozstrzygać tak skomplikowane
problemy (sprawa owcy Dolly i klonowanie ludzi - por. autorki). I wreszcie
cywilizację, która - przynajmniej potencjalnie - jest demokratyczna i huma
nitarna, zachowuje lepszą niż obecnie równowagę z biosferą i w mniejszym
stopniu jest uzależniona od zasobów eksploatowanych w innych częściach
świata".

Społeczeństwo trzeciej fali jest jeszcze nadal przyszłością, choć w społe
czeństwach dobrobytu, np. amerykańskim są już jego symptomy - rozwój
prosumpcji, odmasowienie społeczeństwa, gospodarki, kultury i obyczajów.
Proces ten nasilił się w przeciągu kilku ostatńich lat (Kotler 1994; Michnów-

5 Cywilizacja praktopijna oznacza dla Tofflera cywilizację utopijną, niemożliwą do zrealizowania, ale znaj
dującą się w zasięgu realnych możliwości ludzkości.
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ski 1994; Schólgen 1996; Sonntag 1998). Nie ogarnie on jednak całego
świata. Na to potrzeba czasu oraz dobrej woli elit przemysłowych i politycz
nych. Osiatyński (1997), autor przedmowy do „Trzeciej fali" sądzi, że w
większości krajów najnowsze technologie i środki informacji zostaną za
właszczone przez obce elity, które dzięki temu zdobędąjeszcze większą wła
dzę i pomnożą swoje bogactwo. Dojdzie, więc w przyszłości do rozwar
stwienia społeczeństw na te, które rzeczywiście staną się postindustrialne i
rozwiną się błyskawicznie w nowych kierunkach i te, które pozostaną w sta
gnacji na etapie cywilizacji przemysłowej (Toffler 1997)6. Należy przyjąć, że
nie jest możliwy błyskawiczny awans do grupy trzeciej fali krajów, które
obecnie są na etapie prymitywnego społeczeństwa przemysłowego lub agrar
nego. Kraje te będą musiały przejść ten etap, choć pewnie przebiegnie to
szybciej niż w przypadku społeczeństw: amerykańskiego czy europejskich.
Jeszcze do niedawna wydawało się, że kraje bloku komunistycznego, w któ
rych obowiązują inne niż pieniądz ograniczenia dostępu do informacji i tech
nologii - nie będą w stanie przeżyć tak rewolucyjnych przemian i przeobra
żeń w cywilizacji trzeciej fali. A jednak także w Polsce, w chwili gdy rozpo
częła się transformacja systemów: politycznego, społecznego i gospodarcze
go, kiedy zlikwidowano sztuczne bariery dla informacji, technologii i inno
wacji, rozpoczęła się era komputeryzacji i elektroniki. W szybkim tempie
próbujemy rozwijać wielki przemysł, nadrabiać dystans dzielący nas od kra
jów bardziej rozwiniętych. Jednocześnie powstają nowe prężne przedsiębior
stwa z dziedzin i sektorów przemysłowych, związanych z usługami, biotech
nologią i informatyką. Budzi to nadzieję na to, iż zmiany zapowiadane przez
Tofflera obejmą również Polskę. Osiatyński (1997) stwierdza, że chociaż je
steśmy krajem biedniejszym od przodujących państw trzeciej fali, przestali
śmy już należeć do innej cywilizacji i po pokonaniu oporów elit drugiej fali
(władzy, przemysłowych) - kontrolujących demokratyczne struktury i insty
tucje, i opierających się decentralizacji - istnieje szansa na wprowadzenie
całkiem nowego społeczeństwa postindustrialnego. Wyzwania cywilizacji i
społeczeństwa informacyjnego wobec Polski nasilą się w momencie integra
cji z Unią Europejską. Umiejętność ich pokonania zdecyduje o wyborze sce
nariusza jej rozwoju w epoce cywilizacji informacyjnej (Wierzbicki 1998).

Obserwując przeobrażenia i zmiany oraz tworzenie nowych kierunków
rozwoju w Stanach Zjednoczonych i innych krajach (choć z opóźnieniem)
można uznać, iż koncepcja Tofflera znajdzie swoje potwierdzenie w przy
szłości.

: Problem ten rozważa także artykuł: Multimedia vision, tłum. z ang. W. Bayer, Deutschland, 1996, nr 1, s.
24-25.
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1.2. Megatrendy rozwojowe i ich wpływ na orientację przedsiębiorstwa
Znany amerykański prognostyk społeczny Naisbitt (1997) wyodrębnił

dziesięć najważniejszych kierunków zmian we współczesnym świecie, tzw.
megatrendów;

• Przeistaczają one życie społeczeństw (nie tylko Ameryki),
stawiają wyzwania - politykom, rządom, przedsiębiorcom, pojedynczym
osobom i grupom społecznym. Zmuszają do zajęcia określonego stanowiska
wobec zmian i poszukiwania nowych rozwiązań zarządzania przyszłością.
Naisbitt zwraca uwagę na konieczność permanentnej transformacji gospodar
czej i społecznej współczesnego świata. Uważa, że nawet gdy coś jest osią
gnięciem w jakieś dziedzinie, szybko przestanie nim być bez ulepszenia, po
szerzenia czy .nowych rozwiązań. Sukces gwarantuje jedynie nieustanna tro
ska o stałe ulepszanie osiągnięć, produktów i pomysłów oraz duch konkuren
cyjności. Ci, którzy wstrzymują transformację lub nie potrafią się dostosować
do nowej sytuacji, zaprzepaszczają swoją szansę. Czyż to zdanie nie powinno
stać się mottem wszystkich społeczeństw transformujących swój ustrój go
spodarczy, polityczny i społeczny? Uświadomienie sobie megatrendów roz
wojowych i przemian trzeciej fali jest początkiem dostosowywania się Pol
ski, Czech, Węgier oraz innych postkomunistycznych krajów Europy Środ
kowowschodniej do wymagań gospodarki rynkowej i wyzwań XXI wieku.

Naisbitt sprecyzował następujące istotne przemiany, które określił jako
megatrendy (Bohla 1998; Burtless, Lawrence, Litan, Shapiro 1998; Dahren
dorf 1998; Hutmacher 1996; Kircher 1998; Mecklinger 1998; Naisbitt 1997;
Trzecia... 1999):
1) Tworzenie społeczeństwa informacyjnego, tj. przesuwanie się społeczeń

stwa z przemysłowego ku społeczeństwu opartemu na tworzeniu i dystry
bucji informacji.

2) Ekspansja gospodarki globalnej - gospodarki narodowe stają się częścią
gospodarki światowej, a jednocześnie w społeczeństwach następuje rene
sans odrębności językowych i kulturowych oraz dążenie do odrywania się
małych fragmentów państw narodowych - integryzm.

3) Myślenie długofalowe wypiera krótkofalowe - przestawianie działań
opartych na decyzjach krótkofalowych na podejmowanie problemów w
szerszych ramach czasowych i przywiązywanie wagi do długofalowego
prognozowania.

7 Naisbitt nazywa megatrendami „znaczące zmiany społeczne, polityczne i technologiczne, które kształtują
się powoli, lecz gdy już zaistnieją to przez pewien czas wywierają wpływ na wszystkie dziedziny życia -
średnio od siedmiu do dziesięciu lat, a nawet dłużej". Trend jest kierunkiem lub sekwencją zdarzeń, które
wykazują pewną siłę i ciągłość w czasie. Według futurologa F. Popcoma - trend jest zjawiskiem długo
trwałym, które można zaobserwować na kilku rynkach oraz w zachowaniu się klienta, jak również zgod
nym z innymi wiarygodnymi wskaźnikami pojawiającymi się lub powstającymi w t y m samym czasie. Por.
F. Popcorn, The Popcorn Report, Harper Business, New York, 1992 (za Ph. Kotler, Marketing. Analiza,
planowanie, wdrażanie i kontrole, Gebethner i S-ka Wydawnictwo, Warszawa 1994, s. 140 i 142-143.
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4) Uzyskanie równowagi w społeczeństwie poprzez wyważenie technologii i
duchowych potrzeb natury ludzkiej. Wraz z rozwojem techniki zachodzi
potrzeba jej humanizacji i ułatwienie dostępu do niej zwykłym użytkow
nikom.

5) Szybka decentralizacja organizacji i hierarchii, wzrost zdolności społe
czeństwa do działania innowacyjnego i rozwiązywania problemów przez
inicjatywy lokalne (oddolne).

6) Wyzwalanie się członków społeczeństwa ze zbiorowej zależności od in
stytucji (pomocy zinstytucjonalizowanej) i poleganie na własnych siłach,
swojej zaradności oraz na samopomocy grup społecznych.

7) Powstawanie demokracji uczestniczącej (narastająca potrzeba ludzi do
brania udziału w podejmowaniu decyzji).

8) Rozpadanie się struktur hierarchicznych i zastępowanie ich siecią powią
zanych ze sobą ludzi, dzielących się miedzy sobą pomysłami, informa
cjami i zasobami (komunikacja międzyludzka służąca rozwiązywaniu
problemów i spraw, których nie udało się rozwiązać strukturom tradycyj
nym).

9) Powstanie społeczeństwa różnorodności, zindywidualizowanych wybo
rów, gustów, stylów życia, wolności i wieloopcyjnych decyzji.

1 O) Upadek północy USA i rozkwit regionu południowo-zachodniego i za
chodniego (trend ten dotyczy wyłącznie społeczeństwa amerykańskiego,
ale w innych krajach podobne zmiany związane z przemieszczaniem się
znaczenia regionów będą zauważalne).
Wymieniane uwarunkowania życia społecznego i gospodarczego mają

charakter bardzo powszechny i ogarniają dużą liczbę gospodarek.
Naisbitt prowadząc dalsze prace badawcze nad przemianami społeczeń

stwa amerykańskiego sprecyzował nowe, różniące się od poprzednich mega
trendy (Naisbitt 1990; Penc 1994), wynikające ze zmian cywilizacji przemy
słowej zauważanej przez Naisbitta, oraz Tofflera. Podobnie, jak i wcześniej
sformułowane megatrendy, i te znalazły potwierdzenie w rzeczywistości lat
dziewięćdziesiątych XX wieku:
1) Kapitałem społeczeństwa przemysłowego jest zdolność prowadzenia stra

tegii. W społeczeństwie informacyjnym ważniejsza staje się informacja,
nauka, wiedza i kreatywność. Podnosi to znaczenie kapitału ludzkiego.

2) W późnych latach 80. i 90. przedsiębiorstwa będą konkurowały ze sobą o
najlepszych pracowników. Trend ten został potwierdzony także na prze
łomie XX i XXI wieku.

3) Znacznie zmniejszy się liczebność kadry kierowniczej średniego szczebla.
Organizacja przedsiębiorstw ulegnie spłaszczeniu, hierarchia zostanie za
stąpiona sieciami. Wiele zadań menedżerów niższych i średnich szczebli
przejmie komputer.

4) Propagować się będzie przedsiębiorczość, a pracownikom stworzy się
możliwości do wykazania swoich uzdolnień.
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5) Miejsca pracy wymagać będą młodszych, lepiej wykształconych pracow
ników. Wśród nich wyraźnie zaczną przeważać kobiety.

6) Wzrośnie wpływ kobiet na organizację i funkcjonowanie przedsiębior
stwa.

7) W kierowaniu firmą nabierze znaczenie inicjatywa i umiejętność przewi
dywania.

8) Przez pewien czas zapanuje rozdźwięk między systemem kształcenia a
potrzebami społeczeństwa informacyjnego. Dojdzie jednak do silniejszej
współpracy między przedsiębiorstwami i szkolnictwem.

9) Wzrośnie gospodarcze znaczenie problemów zdrowotnych. Brak dobrych
pracowników spowoduje większą dbałość o sprawność i zdrowie.

1 O) Menedżerowie z młodego pokolenia (postindustrialnego) preferują i kul
tywują inne wartości: niezależność, przedsiębiorczość, liberalizm, aktyw
ność, otwartość na problemy społeczne i polityczne oraz dbałość o zdro
wie.
Z mieszaniny tych wszystkich wizji, postulatów i prognoz wyłania się

pewien dosyć wyraźny i znajdujący potwierdzenie w postaci symptomów
przemian na początku XXI wieku obraz przyszłości i przeobrażeń cywiliza
cyjnych. Kreśli on koniec znanego nam przemysłowego świata, jego struktur,
hierarchii, reguł oraz wartości, a nawet modelu człowieka. Zachodzące zmia
ny należy zidentyfikować, określić i zrozumieć, gdyż pozwoli to - poprzez
otwarcie się na nie - wykorzystać wszystkie szanse rozwojowe i uniknąć
niebezpieczeństw, szkód i zagrożeń, które ze sobą niosą.

Przemiany zachodzące w społeczeństwie musi zauważyć i uwzględnić w
swoich planach, każde nowocześnie zarządzane przedsiębiorstwo, które pra
gnie działać w przyszłości. Jest to konieczne, aby mogło funkcjonować i
rozwijać się w coraz bardziej niepewnym, zmiennym i trudnym otoczeniu
(Clark 1997). Czynniki wywierające wpływ, a nawet presję na dzisiejsze i
przyszłe przedsiębiorstwo są bardzo liczne. Pochodzą z różnych sfer, wnoszą
zarówno możliwości rozwojowe, jak i zagrożenia dla firm. Zmuszają je do
permanentnej transformacji i dostosowania się do zmieniających się warun
ków gospodarczych, technologicznych, politycznych, społecznych, a nawet
moralnych czy etycznych. Ilustracją tego zjawiska jest rycina 1.1.

Reasumując - przyszłość, nawet dla Polski stosunkowo, niezbyt odległa
z całąpewnościąprzyniesie następujące zmiany (Dahrendorf 1998; Karpiński
1994; Kłosiński 1996; Penc 1994; Stacewicz 1998):
1) Upadek niezależności (niezawisłości) gospodarczej państwa, stopniowy

zanik znaczenia wpływu granic narodowych na działalność handlową. Na
silenie się przepływu zasobów: kapitału, techniki, wiedzy, informacji oraz
dóbr i usług pomiędzy różnymi krajami, awraz z tym idei, koncepcji in
telektualnych wartości i stylów zarządzania.

2) Postępującą globalizację działań gospodarczych większości firm działają
cych w wymiarze rynków narodowych. Proces ten będzie powodował po-
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dział przedsiębiorstw przemysłowych na dwie grupy, tzn. o zasięgu glo
balnym i lokalnym, kosztem grupy środkowej.

3) Uaktywnienie małych i średnich przedsiębiorstw, zmiana wzajemnych
proporcji pomiędzy przemysłem małym i drobnym na korzyść tego ostat
niego. Rozwój tych jednostek sprzyja ujawnieniu przedsiębiorczości, która
odgrywa ogromną rolę we współczesnym postępie technologicznym i
zmniejszeniu nakładów w przemyśle. Małe i średnie firmy w większym
stopniu będą dążyć do internacjonalizacji, czyli umiędzynarodowienia
działalności, wykorzystując swoje atrybuty - innowacyjność, operatyw
ność, elastyczność i dużą zdolność adaptacji do zmieniających się warun
ków działania.

Zmiany
technologiczne

- postęp technologiczny
- nowe metody produkcji

Zmiany ekonomiczne
- wzrost cen zasobów
- spadek koniunktury

- inflacja

Zmiany
społeczne

- nowe normy prawne
- nowe systemy wartości

- zmiana osobowości człowieka

Konieczności obiektywne
(trendy, zagrożenia, wyzwania)

Logiczne możliwości
(pojawiające się szanse rozwojowe)

Uwarunkowania sytuacyjne
- konkurencja

- polityka rządu
- przepisy prawne itp.

Kształtowanie się elity władzy
Wzrost udziału pracowników w

zarządzaniu
Imperatywy nowoczesnego
zarządzania i organizacji

Rycina 1.1. Czynniki wpływające na proces zmian w przedsiębiorstwie
Źródło: Penc (1994).
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4) Powstanie jednolitego rynku, na którym przestaną istnieć bariery i otworzą
się nowe stosunki gospodarcze. Ukształtują się ze zderzenia „nacjonali
zmów technicznych" z ekspansją wielkich ponadnarodowych korporacji,
co spowoduje wzmożenie konkurencji międzynarodowej. W czasie walki
konkurencyjnej zmniejszy się znaczenie ceny, a wzrośnie rola totalnej ja
kości i „agresywnego" marketingu. Zmiany w sytuacji rynkowej będą
wywołane głównie przez nowe technologie, które przyspieszą pojawianie
się innowacji i skrócą ich cykl życia na rynku.

5) Postępującą zmianę stylów życia wynikającą z procesu starzenia się społe
czeństw, skracania czasu pracy, wcześniejszego przechodzenia na emery
turę, wydłużenia okresu kształcenia i zdobywania kwalifikacji itp., a także
indywidualizację i różnicowanie (odmasowienie) wartości społecznych,
upodobań, gustów zainteresowań konsumpcyjnych oraz rosnące znaczenie
zdrowego środowiska naturalnego w podnoszeniu jakości życia. Wyraża
to społeczny nacisk na ochronę zasobów stanowiących własność narodu i
przestrzeganie etycznych zasad gospodarowania.

6) Konieczność zapewnienia uczestnictwa pracownikom w zarządzaniu firmą
i korzyściach wynikających z rozwoju przedsiębiorstwa, stworzenie im
możliwości poszerzenia wiedzy - upodmiotowienie pracowników. Nie
zbędne stanie się także polepszenie jakości życia pracowników w pracy i
nadanie ich pracy sensu i znaczenia.

7) Rosnącą liczbę możliwych wyborów przy podejmowaniu indywidualnych
decyzji w kwestii wyboru zawodu i pracy, wyższe aspiracje i oczekiwania
ludzi tzw. nowych wartości, lepiej wykształconych i spodziewających się
szybkich karier i awansu społecznego.

8) Podejmowanie decyzji gospodarczych w coraz dłuższym horyzoncie cza
sowym, odchodzenie od celów krótkookresowych na rzecz długofalowego
określania kompleksowych celów strategicznych. Wzrost znaczenia czyn
nika czasu w pokonywaniu konkurencji i zaspokajania potrzeb rynku - co
raz trudniejszego, bardziej wymagającego i niepewnego.

9) Głęboki i nieodwracalny w skutkach kryzys hierarchicznych struktur za
rządzania, szybka decentralizacja organizacji i hierarchii, powstawanie
sieci przetwarzania informacji, jak również zasadnicze zmiany w struktu
rze zatrudnienia, wynikające z serwicyzacji, przyspieszenie procesów au
tomatyzacji produkcji i usług przemysłowych oraz zmiękczenie struktury
przemysłu - softening8 (Podstawy ... 1997).

1 O) Pełniejszą transformację gospodarki przemysłowej w informacyjną, roz
szerzenie zastosowania technologii informatycznej (IT) - komputerów,
satelitów, wideofonów itd., co spowoduje szeroki przepływ informacji

8 Serwicyzacja przemysłu oznacza przesuwanie się coraz większej części działalności przedsiębiorstwa na
świadczenie usług. Softening to proces odchodzenia od struktury przemysłowej, w której dominowały
przemysły ciężkie, określane w terminologii jako twarde (hard) na rzecz przemysłów miękkich (soft) -
tzn. związanych z informacją i świadczeniem usług.
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ułatwiających nawiązanie kontaktów międzyludzkich oraz handlowo
produkcyjnych, tworzenie wspólnych przedsięwzięć, zdobywanie nowych
segmentów rynku, tworzenie nowych sieci sprzedaży i produkowania wy
robów dostosowanych do potrzeb lokalnych rynków zagranicznych nie
zależnie od ich położenia geograficznego. IT zwiększy wydajność pracy,
obniży koszty i ceny, stworzy bardzo wiele możliwości - przede wszyst
kim w zakresie wytwarzania nieznanych dotychczas wyrobów oraz
świadczenia nowych rodzajów usług (Klein 1998; Maciejewski 1997; Miś
1997; Multimedia... 1996; Nowa... 1997; Sadler 1997; Volz 1998; Win
nacker 1995).
Te przemiany wywołają z pewnością poważne skutki w sferze zarządza

nia, dostosowanego obecnie do procesu wytwarzania dóbr o charakterze ma
terialnym, a nie zarządzania w dziedzinie usług, które zaczynają i będą nadal,
dynamicznie się rozwijać. Niezbędne stanie się tworzenie nowych skutecz
niejszych koncepcji sterowania gospodarką nadmiaru (Sadler 1997), jej roz
wojem i zarządzaniem przedsiębiorstwami bez względu na ich status formal
ny. Zarówno cała gospodarka, jak i indywidualne podmioty - przedsiębior
stwa muszą określić nową orientację w świecie trzeciej fali czy postindu
strialnym.

Niedostosowanie się do zachodzących przemian cywilizacyjnych mogło
by według Penca (1994) przekreślić możliwość czerpania korzyści przez Pol
skę z efektów współpracy międzynarodowej i utrudniłoby bardzo integrację z
Unią Europejską. W ramach Unii Europejskiej następuje ciągłe zwiększanie
kompatybilności poszczególnych gospodarek, stale poszerza się internacjo
nalizacja produkcji i rynku, zwiększa się znaczenie dobrze zorganizowanej,
twórczej i wydajnej pr~cy, innowacyjności i nowoczesności oraz umiejętno
ści współżycia systemów ze środowiskiem naturalnym.

1.3. Otwarcie na zmiany - najważniejszym celem zarządzania
. czwartej generacji

Wobec obecnych i przyszłych przeobrażeń i wyzwań rozwojowych nale
ży stwierdzić, że teraźniejszość i przyszłość wymagają innego, nowoczesne
go zarządzania. Niezbędne są także zupełnie inne lub obecnie występujące w
zbyt wąskim zakresie, cechy i podmioty menedżerów. Jedynie dzięki temu
możliwe jest adaptowanie organizacji do burzliwego środowiska, zarówno w
zakresie strategii, jak i struktur (Drucker 1996; Koźmiński, Obłój l 989; Sad
ler 1997).

Niestety niewielu jest takich menedżerów, którzy widząc zachodzące
zmiany potrafią przewidzieć przyszłość, a nawet ją kreować. Potrafią po
strzegać przyszłość nie jako jedynie rozszerzenie przeszłości, ale coś całkiem
nowego. Tą grupę praktyków gospodarczych Sadler (1997) nazywa przeni
kliwcami. Obok nich wielu menedżerów prezentuje postawę reakcjonistów,

24



tzn. nie akceptują zmian, dążąc do restauracji przeszłości i przywrócenia tra
dycyjnych wartości.

Podobne zdanie mają na ten temat Hammel i Prahalad (1999). Uważają,
że tylko nieliczni menedżerowie są w stanie konkurować o przyszłość. Mu
szą jednak umieć uwolnić się z paradygmatów myślowych, schematyczności
decyzji i zachowań. Powinni dostrzegać sygnały zmian i umieć zaryzykować,
aby wykorzystać je w interesie firmy. Muszą zrozumieć, że te symptomy
przemian, które dzisiaj się obserwuje, nie sąjedynie kosmetyczną zmianą w
organizmie społeczeństwa, ale radykalną i głęboką transformacją.

Menedżerowie przyszłości powinni charakteryzować się przymiotami -
wymaganymi także i oJ współczesnych, jednak w znacznie większym stop
niu - oraz całkiem nowymi, istotnymi w przyszłym świecie cechami. Od me
nedżerów początku XXI wieku wymaga się przemyślanego potraktowania
zmian dokonujących się w otoczeniu rynkowym firmy, przygotowania pro
gramu rozwoju, właściwie pasującego do okoliczności i uwarunkowań, czyli
tzw. ,,strategicznego okna" (Abell 1978; Minzberg 1988; Wrapp 1988). Do
niezbędnych cech menedżera zalicza się: zdolności przywódcze, umiejętności
przewidywania i zapominania, umiejętności porozumiewania się z innymi,
zdolności do ponoszenia ryzyka, odpowiedzialność oraz elastyczność i
umiejętność dostosowywania się do zmian, ,,wyczucia środowiska", wyższą
sprawność, skuteczność w sytuacjach kryzysowych, zdolność do tworzenia
dalekosiężnych wizji i entuzjastycznego zachęcania do wcielania ich w czyn.
Należą do nich także: umiejętność zarządzania usługami, kierowania utalen
towanymi pracownikami, wykorzystywania technologii informatycznej (Penc
1994; Sadler 1997).

Nowi menedżerowie będą musieli podjąć się wprowadzenia innego, no
woczesnego zarządzania - jak to określa Grudzewski - zarządzania czwartej
generacji (Grudzewski 1991; Hicks, Gullet 1981). Ten typ zarządzania cha
rakterystyczny dla wielu firm w różnych krajach w latach 80. i 90. XX wieku
będzie się rozwijał w przyszłości i obejmie wszystkie przedsiębiorstwa pra
gnące sprostać wymaganiom cywilizacji trzeciej fali. Podając za Pencem -
zarządzanie czwartej generacji umożliwia firmie elastyczność w reagowaniu
na zmienność warunków działania. Przez skupienie uwagi na najważniej
szych problemach, znaczną mobilność i przedsiębiorczość w podejmowaniu
ryzykownych działań i pełne wykorzystanie możliwości oraz uzdolnień ludzi,
którzy na jej sukces pracują, firma może pokonywać wyzwania przyszłości
(Bursiak 1997; Durlik 1997; Penc 1994).

W tego typu zarządzaniu istnieją ogromne możliwości do mobilizowania
i pobudzania energii oraz kreatywności wszystkich, którzy uczestniczą w
tworzeniu wartości, niezależnie nawet od poziomu rozwoju ekonomicznego,
struktury gospodarki i stosunków własnościowych. Stanowi on szansę przy
spieszenia transformacji i unowocześniania gospodarki, co jest dzisiaj szcze
gólnie ważne dla krajów Europy Środkowowschodniej.
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Zarządzanie czwartej generacji jako element zmian warunków gospoda
rowania w ostatnich dwóch dziesięcioleciach i na początku XXI wieku
uznaje za konieczne rozwój i doskonalenie następujących cech (Grudzewski
1991; Malinowska 1995; Penc 1994):
1) Kształtowanie sprawności i uzdolnień ludzkich poprzez rozwijanie -

zwłaszcza u menedżerów - myślenia strategicznego, zdolności do podej
mowania racjonalnych decyzji oraz stosowania innowacji w warunkach
zmieniającego się środowiska przedsiębiorstwa i ryzyka.

2) Rozwijanie marketingu i zarządzania strategicznego w aspekcie global
nym, przy uwzględnieniu regionalizmu i kształtowania się wielu rynków
narodowych.

3) Wykorzystanie drogi do rozwoju i wdrożenia innowacji produktowych i
technologicznych, know-how, a także rozwoju różnych form współpracy
kooperacyjnej pomiędzy partnerami (np. aliansów strategicznych) dla
uzyskania przewagi konkurencyjnej.

4) Czynne uczestnictwo podmiotów w procesach restrukturyzacji gospoda
rek, w których jedne gałęzie zanikają a inne powstają, następują ciągłe
przekształcenia kapitałowe poprzez zorganizowany wykup pakietów kon
trolnych akcji i rozproszenie pozostałych oraz zmiany kierownictw orga
nizacji gospodarczych.

5) Rozwój rynku produktów i usług w zakresie zarządzania, co oznacza ko
nieczność oferowania pakietów informatycznych, technologii budowy
struktur baz danych i banków informacji, usług wywiadowni gospodar
czych, systemów eksperckich, usług analitycznych oraz projektowych w
zakresie programów produkcji i usług, struktur organizacyjnych, procedur
decyzyjnych zarządzania, doradztwa, edukacji, szkoleń i sprzedaży wie
dzy.

6) Przemiany i doskonalenie systemów finansowych (banki, giełdy papierów
wartościowych i surowcowe), działalności handlowej i logistyki, komuni

. kacji oraz transportu, a także infrastruktury pomiędzy przedsiębiorstwami
międzynarodowymi i transnarodowymi koncernami.
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2. Otoczenie przedsiębiorstwa

Wokół przedsiębiorstwa początku XXI wieku wszystko się zmienia. Jak
sugerują: Toffler (1997), Naisbitt (1997), Sadler (1997) i „guru" zarządzania
Drucker (1996) przyszłość będzie jeszcze bardziej burzliwa. Przedsiębior
stwo jest systemem otwartym, a więc jego wzrost i egzystencja zależą od ist
niejących w danym momencie warunków zewnętrznych i tych, które nastąpią
w przyszłości. System otwarty według Penca (1994) to taki, który stara się
osiągnąć równowagę dynamiczną, prowadząc ciągłą wymianę materii, ener
gii i informacji z otoczeniem, co pozwala na wykorzystanie długotrwałej pra
cy (funkcji transformacyjnej). W tym systemie występują dwa diametralnie
różne procesy: tworzenie negentropii, czyli nowych konfiguracji, elementów
budujących system, które warunkująjego sprawniejsze działanie i tworzenie
entropii - niszczenia w trakcie działań części elementów systemu, które są
usuwane do otoczenia. Negentropia jest zjawiskiem dosyć rzadkim w prze
ciwieństwie do powszechnego występowania entropii.

Jak widać przedsiębiorstwo jest powiązane ze swoim otoczeniem, im
bardziej staje się ono zmienne, burzliwe, tym więcej przemian i dostosowań
musi zachodzić w przedsiębiorstwie.

Warunki działania współczesnych przedsiębiorstw ulegają zasadniczym
przemianom - dotyczy to firm amerykańskich, niemieckich, francuskich,
polskich czy rosyjskich. Wymuszają przemiany w zakresie stawianych ce
lów, sposobów działania, form współwłasności, kryteriów racjonalności go
spodarowania, metod zarządzania oraz wyboru właściwej drogi rozwoju.
Przeobrażenia te w krajach Europy Srodkowowschodniej wynikają z wpro
wadzenia gospodarki rynkowej i pojawiania się w nich przesłanek trzeciej
fali. Przedsiębiorstwa krajów o ugruntowanym systemie rynkowym dostrze
gają coraz silniejsze symptomy transformacji cywilizacji społeczeństw prze
mysłowych i to wymusza na nich konieczność dostosowań. Jeżeli filmy chcą
przetrwać i rozwijać się, muszą umiejętnie reagować na pojawiające się pro
blemy między nimi a otoczeniem. Stale regulować swoje stosunki i powiąza
nia ze środowiskiem 1, przewidując zmiany i przygotowując się do zapanowa
nia nad nimi.

Otoczenie przedsiębiorstwa jest w literaturze definiowane jako cało
kształt zjawisk, procesów i instytucji kształtujących jego stosunki wymienne,
możliwości sprzedaży, zakresy działania i perspektywy rozwojowe (Beards
haw, Palfreman 1988; Griffin 1997; Penc 1994). Do otoczenia należą
wszystkie elementy, które znajdują się poza systemem przedsiębiorstwa -

A Środowisko - przestrzeń, w której działa organizacja (przedsiębiorstwo), termin stosowany zamiennie
przez autorkę z terminem „otoczenie". Podobnie czyni R. W. Griffin w: Podstawy zarządzania organiza
cjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 100-133.
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stanowią tzw. środowisko organizacji. Obejmuje ono czynniki techniczne,
ekonomiczne, prawne, polityczne i ekologiczne. To one określają warunki
działania organizacji oraz wykorzystania jej zasobów bez zbytecznego mar
notrawstwa i pozwalają osiągać zamierzone cele.

Otoczenie przedsiębiorstwa ma zmienny charakter, a warunki działania
są tymczasowe i trudne do całościowego określenia. Wynika to z faktu, iż
liczba i lista podmiotów zainteresowanych - mogących wywierać wpływ na
decyzje firmy lub ulegających jej decyzjom - podlega ciągłym zmianom. W
życiu gospodarczym jedni zainteresowani organizacją odchodzą, inni się po
jawiają (Beardshaw, Palfreman 1988; Bielski 1992; Hall 1966). Stare inte
rakcje między przedsiębiorstwem a zainteresowanymi podmiotami są zastę
powane przez nowe, częstokroć o całkiem innym charakterze. Otoczenie fir
my staje się bardziej złożone i obciążone niepewnością. Im większa jest licz
ba elementów (klientów i dostawców, organizacji gospodarczych, admini
stracyjnych, politycznych itd.) tworzących otoczenie, tym większa staje się
liczba sprzężeń i powiązań pomiędzy organizacją a otoczeniem - system jest
coraz bardziej złożony i skomplikowany.

Przy takiej złożoności systemu, przedsiębiorstwo nie może w pełni prze
widzieć wszystkich możliwych do zrealizowania zdarzeń, stara się jednak
postrzegać jak najwięcej aspektów swojego otoczenia i przewidzieć te fakty,
które mogą zaistnieć jako konsekwencje obecnych zdarzeń. Próbuje selek
cjonować czynniki środowiska pod kątem stopnia ważności i siły powiązań z
organizacją. Wybiera i gromadzi informacje wartościowe w jego ocenie -
oferujące szanse lub stanowiące zagrożenia. Nieuniknionym i negatywnym
skutkiem tych działań staje się niepewność, a także coraz większe ryzyko
działalności (Fabiańską, Jędralska, Rokita 1994). Niektórzy specjaliści od za
rządzania uważają, że przedsiębiorstwa nie są już w stanie osiągnąć równo
wagi w warunkach chaosu. Systemy ewoluują, a menedżerowie są zbyt sta
tyczni i nie potrafią dostosować strategii do nowych warunków. Udaje się to
w·pełni jedynie nielicznym, np. firmom: MICROSOFT i Disney Company,
które stosują tzw. ,,rozbuchane strategie" (Beinhocker 1997).

Współczesne środowisko przedsiębiorstwa uznaje się za burzliwe, tzw.
turbulentne. Cechuje się ono ścisłymi zależnościami poszczególnych ele
mentów i bardzo szybkimi zmianami - często nieprzewidywalnymi, o cha
rakterze kumulatywnym (jedne przyspieszają pojawienie się innych). Nie
możliwe staje się w nim kontrolowanie w pełni przyszłych wydarzeń, prze
widywanie reakcji i współdziałania pomiędzy podmiotami gospodarczymi.
W takiej sytuacji inicjatywy przedsiębiorstwa niewiele znaczą wobec ogrom
nej konkurencji, braku przewidywalności i wspólnego ryzyka. Organizacja
ma utrudnione rozpoznanie otoczenia - zbyt szybko i kompleksowo się ono
przeobraża, stąd problemy z oceną sytuacji i dostosowaniem się do niej (Ani
szewska 1996; Runek 1989; Koźmiński, Oblój 1989). Powinno jednak śle
dzić i analizować zachodzące zmiany w swoim środowisku oraz uwzględnić
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je w programowaniu rozwoju i samoregulacji. Zmiany te zachodzą w wielu
płaszczyznach i są wywołane różnymi uwarunkowaniami. Wśród nich za
uważa się następujące zmiany:
1) Większość rynków staje się rynkiem „nadmiaru", tzn. podaż przeważa na

nich nad popytem. Przedmiotem wymiany stają się wyroby wysokiej jako
ści, wytwarzane w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki i techniki. Ryn
ki te opanowywane są w coraz większym stopniu przez wyroby krajów,
uznawanych do niedawna za rozwijające się, a obecnie produkujące towa
ry nowocześniejsze, o wysokiej jakości i stosunkowo tanie. Świadczy to 0 
upowszechnianiu się globalnej konkurencji.

2) W wielu dziedzinach i sektorach działalności nastąpiło załamanie techno
logii - na .. miejsca przestarzałych technologii i metod produkcji weszły
nowe. Powiązane to jest ze zmianami organizacji produkcji - automatyza
cja wkracza dzisiaj do wszystkich obszarów działania przedsiębiorstwa i
obejmuje takie czynniki jak: projektowanie, konstruowanie wyrobów,
techniczne przygotowanie produkcji, sterowanie procesami produkujący
mi oraz jakością. Wywołane to jest także przestawieniem się produkcji
przemysłowej na mniej materiałochłonne i energochłonne produkty oraz
technologie, jak również „odrywaniem" się produkcji od zatrudnienia.

3) Podwyższa się złożoność wyrobów, wymagania klientów w stosunku do
ich jakości, a także wykonawstwa, niezawodności, terminowości dostaw i
usług serwisowych. Stawia to przedsiębiorstwa przed trudnym zadaniem
zaspokojenia wszystkich tych oczekiwań w stosunku do produkcji oraz
wymusza konieczność stosowania sterowania produkcją i jakością.

4) Wzrasta zapotrzebowanie na ludzi obdarzonych talentami, uzdolnionych,
utalentowanych, na stanowiska na najwyższych szczeblach zarządzania.
Złożoność struktur: innowacyjność czy globalizacja wymagają inwesto
wania w kadrę zarządzającą. Jednocześnie zmieniają się aspiracje pracow
ników. Poszukują pracy bezpiecznej, sensownej, zhumanizowanej, która
pozwala zaangażować intelekt i innowację pracowników oraz osiągnąć
samozadowolenie, a także oferuje suwerenność czasową i elastyczne za
trudnienie.

5) Charakterystyczny jest coraz krótszy cyk] życia wyrobów, a także wpro
wadzanie innowacji. Proces ten prowadzi do rozszerzenia elastyczności
systemów produkcji, pozwalających osiągać efektywność produkcji rów
nież w małych seriach, nie tylko na skalę masową.

6) Wzrasta znaczenie marketingu i zarządzania strategicznego w ujęciu glo
balnym. Nie można jednak zapominać o tendencjach do regionalizmu i
utrwalania rynków narodowych - powstających obok „globalnej wioski"
różnorodności etnicznych, rasowych, religijnych, językowych i narodo
wych pomiędzy klientami, dostawcami i pracownikami. Wzrasta również
znaczenie systemów finansowych, tj. banków, giełd, papierów wartościo-
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wych, funduszy ventures capital itd., jak też logistyki, doradztwa oraz
controllingu.

7) Rośnie znaczenie informacji (,,rewolucja informatyczna") we wszystkich
dziedzinach życia przedsiębiorstwa oraz innych podmiotów gospodar
czych. Wraz z pojawieniem się nowoczesnych technik komputerowych i
telekomunikacyjnych, zaistniała możliwość szybszego przenoszenia in
formacji pomiędzy krajami, a także gromadzenia, przetwarzania i anali
zowania dużej ilości danych. Umożliwia to szybsze i skuteczniejsze reak
cje firmy na zmiany w otoczeniu. Dynamiczny rozwój systemów informa
cyjnych może prowadzić do przesycenia informacyjnego przedsiębiorstwa
- konieczne stanie się więc w przyszłości przygotowywanie syntez oraz
sterowanie strumieniami informacyjnymi w taki sposób, aby tylko nie
zbędne informacje trafiły do poszczególnych komórek decyzyjnych (Alt
kom 1996; Malinowska 1995; Marchesnay 1994; Mruk 1995; Penc 1994).
Przemiany w środowisku przedsiębiorstwa są burzliwe, szybkie, niecią

głe, często chaotyczne i trudne do przewidzenia. Związki i relacje pomiędzy
nimi są kompleksowe i w dużym stopniu nieprzewidywalne. Rozwiązywanie
problemów utrudnia wzrastające ryzyko - w ocenie menedżerów - coraz bar
dziej przekraczające dopuszczalne normy. Przedsiębiorstwo próbując dosto
sować się do zmian w otoczeniu podlega ciągłej dynamice wewnętrznej i ze
wnętrznej. Jest to proces przystosowawczy polegający na samoregulacji sys
temu do różnych zmian w środowisku (np. w strukturze konsumpcji i rynku,
jakości, technologii), w polityce rządu, w zamiarach konkurencji, w kształ
towaniu się zysków czy kryzysów wynikających z zakłóceń w organizacji
(Griffin 1997; Matczewski 1990), których skutki dla przedsiębiorstwa mogą
być niszczące (firmy .starają się posiadać plany postępowania na wypadek
poważnych kryzysów, jednak wszystkich zdarzeń i faktów nie są w stanie
przewidziećj-,

Organizacja i jej otoczenie wywierają na siebie nawzajem różnorodny
wpływ. Oddziaływanie środowiska na przedsiębiorstwo może się wyrażać w
niepewności, nieprawidłowości, w różnych siłach konkurencji i zaburzeniach

2 Zakłócenia w otoczeniu mogą nagle i bez ostrzeżenia zmusić przedsiębiorstwo do zareagowania na dra
matyczne wydarzenia, np. zatrucie cyjankiem kapsułek z Tylenolem (produkt Johnson&Johnson) zakoń
czone śmiercią 8 osób, zatrucie puszki z sokiem pomidorowym firmy Campbell zmusiło firmę do wycofa
nia towarów z obrotu i spowodowało straty, katastrofa tankowca EXXON spowodowała konieczność za
płacenia kar, odszkodowań i zwiększenia stopnia bezpieczeństwa tankowców. Por. R. W. Griffin, Podsta
wy zarządzania organizacjami, op. cit., s. 121-123. Atak terrorystyczny na wieże World Trade Center w
Nowym Jorku (11.09.2001 r.) spowodował podobne, choć znacznie większe i groźniejsze skutki. Por. A.
K. Wróblewski, Jutro będzie lepiej, ,,Polityka", 2001, nr 39, s. 18 i 20. Epidemia encefalopatii gąbczastej
wśród bydła (BSE) wywołała konieczność zareagowania na zagrożenie polityków, decydentów, hodow
ców bydła, producentów mięsa, handlowców, producentów żelatyny i produktów zawierających żelatynę
we wszystkich prawie krajach Europy. Reakcja ta objawiła się zakazem importu bydła, wołowiny i jej
przetworów z krajów objętych chorobą. Spowodowała ogromne straty producentów i dodatkowe wydatki
związane m. in. z profilaktyką BSE. Szerzej na ten temat: \t Grzeszak, W. Markiewicz, Wołowa ruletka,
,,Polityka", 2000, nr 50, s. 20-24, D. Romanowska, M. Rotkiewicz, R. Kamiński, Epidemia szalonych lu
dzi, ,,Wprost", 2000, nr 50, s. 88-94.
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(zakłóceniach). Organizacja ma jednak ze swojej strony możliwość wpływa
nia na otoczenie, wykorzystując: zarządzanie informacją, reakcję (odpo
wiedź) strategiczną, fuzje, przejęcia, zakupy, sojusze, wybór bardziej opty
malnej struktury organizacji, wpływy bezpośrednie, lobbing, sponsoring itp.
(Griffin 1997; Runek 1989; Tkaczyk 1997; Walkowski 1986).

Właściwe przystosowanie się do zmian wywoływanych przez otoczenie,
postępowanie zorientowane na świat zewnętrzny oraz zasoby własne przed
siębiorstwa - w teraźniejszości i przyszłości, pozwala organizacji osiągnąć w
miarę systematyczny rozwój. Realizacja określonych celów krótko-, średnio
i długoterminowych w kontekście związków z otoczeniem pozwala odnaleźć
i wykorzystać wszystkie potencjalne podstawy rozwoju prowadzące do osią
gnięcia i utrzymania przewagi konkurencyjnej (Baugier, Vuillod 1993; Biel
ski 1991; Foumier 1993; Kramer, Appelt 1978; Kwiatkowski 1988; Pierścio
nek 1997). Rozwój według Pierścionka jest warunkiem koniecznym prze
trwania przedsiębiorstwa i utrzymania się na rynku, pomimo permanentnych
zmian otoczenia.

Przedsiębiorstwo zmuszane jest do wypracowania zdolności adaptacyj
nych do otoczenia, w którym funkcjonuje. Dla Tkaczyka (1996) i Renarda
(1993) wymaga to opanowania przez firmę określonych umiejętności - za
rządzania kapitałem kompetencji, ustalenia i uściślenia swojej specjalizacji i
wyjątkowości, rozwijania inwestycji oraz potencjału wyobraźni i kreatywno
ści wokół produktu i usług.

Skuteczne przystosowanie organizacji do środowiska jest możliwe jedy
nie poprzez następujące działania:
- obserwacja i analiza otoczenia,
- zaakceptowanie niepewności i ryzyka w działaniu,
- przewidywanie przyszłości i dopasowywanie poprzez zmiany w przedsię-

biorstwie do sytuacji mających nastąpić,
- gromadzenie doświadczeń i przeprowadzenie prób, które eksperymentowa

ne pozwoląprzeprowadzić proces zmian (organizacja ucząca się),
- unikanie utartych ścieżek, zaniechanie wykorzystywania starych sprawdzo

nych metod, które dotychczas gwarantowały powodzenie, odkrywanie no
wych rozwiązań, czyli odchodzenie od myślenia liniowego na rzecz myśle
nia lateralnego (Hamel, Prahalad 1999; Obłój 1995; Penc 1995),

- reagowanie na szanse i zagrożenia w otoczeniu.

2.1. Różne koncepcje podziałów środowiska firmy

W otoczeniu przedsiębiorstwa można wyróżnić dwie jego części. Jedna z
nich nazywana jest otoczeniem sterowalnym - na nią organizacja może
wpływać. Natomiast drugą część określa się mianem otoczenia niesterowal
nego, tzn. takiego, na które przedsiębiorstwo nie wpływa. Firma może wpły
wać m.in. na popyt, klientów, konkurencję, dostawców, na związki zawodo-
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we, a nawet w pewnym sensie na sferę regulacji systemu gospodarczego po
przez lobbing i negocjacje (Griffin 1997; Pierścionek 1997).

W procesie gospodarczym, istniejące wzajemne sprzężenia pomiędzy je
go uczestnikami: przedsiębiorstwem i otoczeniem, mogą ulegać zmianie, a
stopień sprzężenia też może stać się inny - słabszy lub silniejszy. Niektóre
czynniki dotychczas sterowalne mogą w przyszłości okazać się niezależnymi
(niesterowalnymi) lub odwrotnie - czynniki niesterowalne staną się zależne
od roli i wpływu przedsiębiorstwa.

W literaturze poza wymienioną klasyfikacją otoczenia pojawiają się tak
że inne koncepcje podziałów środowiska, w którym egzystuje przedsiębior
stwo. Jedną z nich jest podział Penca (1994) na trzy obszary otoczenia:
1) Środowisko własne - przemysłowe lub usługowe, w którym działa firma.

Wyznaczająje wyroby, rynek i nabywcy. Informacje o każdym z tych wy  
znaczników tworzą bazę danych o środowisku własnym. Powinna ona
określać: listę wyrobów w danej gałęzi przemysłu, kondycję każdego z
tych wyrobów (nowość, upowszechnienie, upadek), listę szczególnie
wartościowych wyrobów zapewniających przewagę konkurencyjną oraz
potencjalnych „gwiazd". Poza tym w ramach poznawania własnego śro
dowiska przedsiębiorstwo powinno zdohyć informacje o rynkach obsłu
giwanych przez dany sektor przemysłu, określić stan i charakter każdego
rynku, stopień jego atrakcyjności, aktualny udział w rynku i możliwe no
we rynki zbytu. Istotne jest także poznanie preferencji i oczekiwań klien
tów, ich potrzeb oraz zmian tych potrzeb, określenie ogólnej liczby na
bywców i ich rozmieszczenia itd.

2) Środowisko konkurencyjne, obejmujące konkurentów firmy, zarówno
obecnych, jak i potencjalnych, bezpośrednich i producentów substytutów.
Znani doradcy organizacyjni Obłój (1995) i Penc (1994) zalecają zbudo
wanie mapy konkurentów, która ukazuje ich liczbę, udziały w rynku, tem
po wzrostu, słabe i silne strony. Pozwala to przedsiębiorstwu określić
swoją pozycję na konkurencyjnym rynku i ułatwia identyfikację wzorco
wego konkurenta - układu odniesienia dla ustalenia pozycji organizacji
obecnie i w przyszłości.

3) Środowisko ogólne - postrzegane bardzo szeroko, dotyczy zarówno bran
ży, jak i sytuacji w gospodarce kraju oraz świata, trendów na rynkach
krajowych i międzynarodowych, sytuacji demograficznej, tendencji i mód,
którym podlegają nabywcy, a także zmian zachodzących w sferze ekono
micznej, politycznej i prawnej kraju lub zagranicy. Dane o środowisku są
bardzo obszerne - ich zebranie i przeanalizowanie przez finnę nie jest w
pełni możliwe. Prowadzi to do dokonywania przez przedsiębiorstwo se
lekcji informacji i danych (gromadzone są te, które dotyczą głównie bliż
szego i dalszego otoczenia, i uzupełniane w miarę potrzeb).
Inaczej klasyfikuje otoczenie przedsiębiorstwa Griffin (1997). Dzieli je

na dwa główne elementy - otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne. Otoczenie
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zewnętrzne składa się z dwóch warstw. Pierwsza nazywana jest otoczeniem
ogólnym, a druga - otoczeniem celowym. Ilustracją tego podziału jest rycina
2.1.

Organizacja
zenie wewnęt
Zarząd
Pracownicy

ultura

7 dt6666•'6'6'6'<' '<'<'<'ccccccccs's''' ' ' ' · '' ' '6<66666 dd 

Rycina 2.1. Organizacja i jej otoczenie
Źródło: Griffin (1997).

Jak wskazuje rycina 2.1. otoczenie ogólne, należące do otoczenia ze
wnętrznego, ma w większości organizacji, płaszczyznę ekonomiczną, tech
niczną, socjokulturową, prawnopolityczną i międzynarodową. Wymiar eko
nomiczny to ogólna kondycja systemu gospodarczego, w którym istnieje i
działa przedsiębiorstwo. Płaszczyzna techniczna dotyczy tych dostępnych
metod, które pozwalają transformować zasoby czynników produkcji w pro
dukty lub usługi. Na wymiar socjokulturowy składają się zwyczaje, nawyki,
wartości oraz cechy demograficzne społeczeństwa, w którym funkcjonuje
przedsiębiorstwo. Prawnopolityczny element otoczenia ogólnego odnosi się
do regulacji działalności gospodarczej przez państwo oraz ogólnych stosun-
ków pomiędzy gospodarką a państwem. ·

Ostatnia składowa otoczenia ogólnego, czyli płaszczyzna międzynaro
dowa określa zakres, w jakim organizacja uczestniczy w procesie gospodar
czym w innych krajach lub pozostaje pod jego wpływem. Siły oddziałujące w
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tych wymiarach na firmę nie są wyraźnie sprecyzowane. Mogą się różnić w
zależności od rodzaju organizacji i nie muszą być związane z innymi kon
kretnymi przedsiębiorstwami.

Otoczenie celowe obejmuje bardziej konkretne grupy i podmioty, które
wywierają lub mogą wywierać na daną organizację. Do tej części środowiska
zalicza się konkurentów, nabywców, dostawców, związki zawodowe, właści
cieli i sojuszników strategicznych.

Nieco podobnie jak Griffin, postrzega otoczenie Perechuda (1993), który
wyodrębnia cztery podstawowe elementy środowiska:
1. otoczenie gospodarcze - określane jest przez takie czynniki, jak: stopa in

flacji, stopa bezrobocia, wysokość dochodów ludności, średnia płaca, do
stępność kredytów i ich oprocentowanie, kurs wymiany walut, poziom
inwestycji, stopa zwrotu z kapitału itd.,

2. otoczenie prawnopolityczne, związane jest ze stopniem regulacji systemu
gospodarczego, wyznaczane jest przez: stabilność rządu, politykę fiskalną,
dochodową i zatrudnieniową rządu, ustawodawstwo gospodarcze regulu
jące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, prowadzenie określonej
działalności (koncesje, kontyngenty, prawo patentowe), politykę państwa
wspierającą konkurencję i ustawodawstwo antymonopolowe,

3. otoczenie społeczno-kulturowe, które wyznaczają następujące parametry:
czynniki demograficzne - tempo przyrostu naturalnego, struktura wieko
wa ludności, struktura narodowościowa i płciowa społeczeństwa, mental
ność, tradycja, preferencje konsumentów, skłonność lub brak skłonności
do pracy, orientacja na konsumpcyjny styl życia, wartości i postawy spo
łeczne, normy, wzory zachowań,

4. otoczenie technologiczne - określająje następujące czynniki: tempo trans
feru nowych technologii do firm, poziom wydatków na badania i rozwój,
liczba nowych odkryć i wynalazków oraz ich wdrożeń, wielkość inwesty
cji odtworzeniowych, przeciętne tempo odnowienia parku maszynowego
w poszczególnych branżach.
Jak zauważa Kornacka (1997) podział ten nie uwzględnia instytucjonal

nych elementów otoczenia, co sugeruje, iż otoczenie przedsiębiorstwa utoż
samiane jest jedynie z uwarunkowaniami makroekonomicznymi, w których
funkcjonuje firma.

Szerszym spojrzeniem na środowisko przedsiębiorstwa jest klasyfikacja
Trzeciaka ( 1973 ), który wyróżnia:
1. otoczenie pionowe, wynikające z relacji: jednostka nadrzędna - przedsię

biorstwo,
2. otoczenie poziome, postrzegane jako związki między dostawcami - firmą

- odbiorcami, realizowane na tym samym szczeblu w hierarchii zarządza
nia gospodarczego,
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3. środowisko naturalne, uwarunkowane takimi czynnikami, jak: położenie
geograficzne, klimat, fizyczne właściwości naturalnych czynników oto
czenia, zasoby surowcowe,

4. środowisko społeczne - utożsamiane ze społeczeństwem, które dla przed
siębiorstwa stanowi odbiorcę dóbr i usług, ale także jest rezerwuarem siły
roboczej.
W większości publikacji otoczenie przedsiębiorstwa dzielone jest jednak

na dwa elementy, w których szczegółowo ujmuje się poszczególne podseg
menty. Kotler (1994) dzieli otoczenie firmy na:
- makrootoczenie,
- mikrootoczenie.

Makrootoczenie składa się z sześciu dużych bloków czynników: demo
graficznych, ekonomicznych, przyrodniczych, technologicznych, politycz
nych oraz kulturowych i odnosi się do wszystkich podmiotów gospodar
czych. W obrębie tych segmentów otoczenia istotne dla przedsiębiorstwa są
aktualne stany oraz przyszłe trendy i technologie. Otoczenie demograficzne
charakteryzuje się ogólnoświatową eksplozją demograficzną i migracjami,
zmianami w strukturze wiekowej, etnicznej i poziomie wykształcenia, no
wymi typami gospodarstw domowych oraz rozbiciem rynków masowych na
mikro rynki. Zmiany w otoczeniu ekonomicznym opisują: spowolnienie
wzrostu dochodów realnych społeczeństwa, niski poziom oszczędności i wy
soki poziom zadłużenia, a także inne wzorce wydatków konsumentów w po
równaniu z przeszłością. Otoczenie przyrodnicze informuje przedsiębiorstwa
o potencjalnych niedoborach surowców naturalnych, zmieniających się
kosztach energii, wzroście poziomu zanieczyszczenia środowiska oraz nasi
laniu się ruchów ekologicznych. Otoczenie technologiczne wskazuje na przy
spieszenie zmian technologicznych, nieograniczone możliwości innowacji,
wzrost sum w budżetach na badania i rozwój, skupienie się na mniejszych
usprawnieniach, kosztem znaczących wynalazków oraz na coraz silni ej szą
regulację, poprzez przepisy prawa, zmian technologicznych. Segment poli
tyczny otoczenia firmy dotyczy przepisów prawnych, regulujących działal
ność gospodarczą i wskazuje na jej silną kontrolę przez agendy rządowe, a
także wzrastającą liczbę oraz rosnące znaczenie grup interesu i nacisku. Oto
czenie kulturowe świadczy o tworzeniu się w społeczeństwie długookreso
wego trendu do samorealizacji jednostek, konsumpcyjnego stylu życia oraz
postępującej sekularyzacji3 społeczeństwa.

Mikrootoczenie budują następujące podsegmenty: dostawcy, odbiorcy,
pośrednicy, otoczenie konkurencyjne oraz otoczenie publiczne. Istotne jest w
tej klasyfikacji ujęcie w otoczeniu trzech ostatnich elementów, zwłaszcza
otoczenia konkurencyjnego. Kotler (1994), jak również Obłój (1995) czy Hill

3 Sekularyzacja (zeświecczenie) - usuwanie wpływów Kościoła z różnych dziedzin życia społecznego, la
icyzacja.
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i Jones (1989) zaliczają do tego podsegmentu otoczenia konkurentów bezpo
średnich i potencjalnych, a Obłój także rywali substytucyjnych.

Otoczenie publiczne stanowią grupy zainteresowane w bieżącej lub po
tencjalnej zdolności przedsiębiorstwa do osiągania zamierzonych celów -
odpowiada to tzw. ,,elektoratowi strategicznemu" w podziale otoczenia Grif
fina (1997). W tym podziale mikrootoczenie obejmuje także pośredników,
czyli podmioty, które zajmują się promocją, sprzedażą, dystrybucją, trans
portem i magazynowaniem produktów firmy. Szeroko pojmowane mikrooto
czenie, obejmuje poza dostawcami, nabywcami i konkurentami, wyjątkowo
dużo różnorakich instytucji. Zalicza się do niego również agencje reklamo
we, agencje usług marketingowych, brokerów, agentów ubezpieczeniowych,
pośredników sprzedaży, akwizytorów, media (radio, internet, telewizja, pra
sa), agencje rządowe, organizacje konsumentów, obywateli kraju i pracowni
ków firmy (publiczność).

Wszechstronnie pojmują otoczenie przedsiębiorstwa również Certo i Pe
ter (1988). Środowisko organizacji dzielone jest przez tych autorów na trzy
płaszczyzny:
1) otoczenie ogólne,
2) otoczenie operacyjne,
3) otoczenie wewnętrzne.

Powiązania między tymi poziomami (płaszczyznami) otoczenia a organi
zacji przedstawia rycina 2.2.

Otoczenie ogólne dotyczy zewnętrznego otoczenia organizacji i jest bar
dzo rozległe. Obejmuje następujące elementy:
a) składnik ekonomiczny, wyznaczony jest przez takie czynniki, jak: produkt

narodowy brutto, zyski korporacji, stopa inflacji, produkcyjność czynni
ków wytwórczych, stopa zatrudnienia, poziom płac, stopa zysku, stopa
podatkowa, dochody, zadłużenie i wydatki konsumentów;

b) składnik społeczny - opisuje społeczeństwo, w którym przedsiębiorstwo
egzystuje; charakterystyczne parametry tego elementu środowiska to: od
setek umiejących czytać i pisać, poziom wykształcenia, wyznania, wy
znawane wartości, styl życia, wiek, podział geograficzny i zmienność po
pulacji;

c) składnik polityczny, zawiera takie elementy, które są związane z pań
stwem i rządem, np. typ rządów, stosunek (nastawienie) władzy do róż
nych przemysłów, natężenie lobbingu prowadzonego przez różne grupy
interesu, postępująca ingerencja prawa w życie gospodarcze, programy
partii politycznych i czasami predyspozycje kandydatów ubiegających się
o stanowiska.

d) składnik prawny - związany jest ustawodawstwem, prawodawstwem od
działywującym na organizację; ten element nakazuje przepisy prawne,
zgodnie z którymi społeczeństwo oraz przedsiębiorstwo (wszystkie pod
mioty gospodarcze) muszą postępować, np. ustawa o zobowiązaniach po-
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datkowych, prawo prasowe, ustawa o działalności gospodarczej, kodeks
rodzinny itd.;

e) składnik technologiczny obejmuje nowe sposoby produkcji dóbr i usług,
nowe, bardziej korzystne i efektywne sposoby postępowania organizacji i
wykorzystania majątku produkcyjnego; dotyczy również obserwacji pew
nych trendów i zastosowania technologii przyszłości, która pozwoli
znacznie zwiększyć produktywność i skuteczność organizacji (np. auto
matyzacja procesu technologicznego) .

.

t7'7'>'r r ~ ~ At t ~ r tt tr At Wr r '7t 
 ):;:; ' ' ~ 

tt . ~.:......:.....~.- t· t· t· t• 6 

· t· t' '>mCCO4sOsCs·m·Y ł +'''' · · · 
t '6 ' '' ' c c~'~< c :!:i:'.''.·:.::::;:::~: i:'.:'..:.'.:'.::::::::;:;::::.:.~:'.::'=:::::::,::::.

Rycina 2.2. Organizacja, poziomy jej otoczenia i składowe tych poziomów
Źródło: Certo, Peter (1988).

Otoczenie operacyjne jest tym poziomem zewnętrznym organizacji, który
określa specyfikę i bezpośrednie implikacje do zarządzania organizacją. Do
głównych jego elementów należą: nabywcy, konkurencja, zatrudnienie (pra
cownicy), dostawcy i stosunki międzynarodowe:
a) Nabywcy - charakteryzują się określonym zachowaniem i preferencjami

przy zakupie dóbr i usług. Ten element otoczenia określa, kto kupuje pro
dukty firmy w praktyce. Badania przyzwyczajeń nabywców pomagają ka-
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drze zarządzającej tworzyć idealne, akceptowane przez klientów produkty
i usługi.

b) Element konkurencji - opisuje to z czym organizacja musi walczyć, jakie
zasoby tkwią w otoczeniu. Zrozumienie konkurencji jest kluczem do sto
sowania efektywnej strategii. Analiza otoczenia konkurencyjnego staje się
podstawowym wyzwaniem dla menedżerów. Gruntowna analiza zamia
rów konkurencji pomaga określić mocne i słabe strony organizacji, moż
liwości działania potencjalnych konkurentów i sugeruje jaką strategię po
winno zastosować przedsiębiorstwo w danej sytuacji (Porter 1994). Wy
znacznikami konkurencji są takie czynniki jak: stopień rywalizacji pomię
dzy działającymi firmami, siła przetargowa dostawców, nabywców, groź
ba nowych wejść na rynek oraz groźba substytucyjnych wyrobów lub
usług (tzw. pięć sił konkurencji Portera).

c) Zatrudnienie - ten komponent określają takie czynniki jak: wykształcenie
pracowników, ich' kwalifikacje, dostępność siły roboczej niezbędnej do
pełnienia określonych zadań, wprawa, praktyka, zdolności pracowników,
ich wymagania co do poziomu wynagrodzenia oraz stopień utożsamiania
się pracowników z misją firmy.

d) Dostawcy - dostarczają zasobów do produkcji dóbr i usług przez przed
siębiorstwo. Siła dostawców określana jest przez: wielkość dostaw, specy
ficzne stosunki sprzedaży, zagrożenie podniesienia cen lub obniżenia ja
kości, terminy płatności, brak innych dostawców oferujących substytuty
itd.

e) Otoczenie międzynarodowe, a w nim aspekty - prawny, polityczny, kultu
rowy i ekonomiczny, stwarzają normy, w których działa przedsiębiorstwo
mające kontakty zzagranicą, Dotyczy tom.in. następujących uwarunko
wań znanych z zagranicy: prawo patentowe, sprawność systemu prawne
go, klienci - ich normy, wartości oraz styl życia, język, motywacje, wy
znania, poziom rozwoju gospodarczego, ludność, poziom produktu naro
dowego brutto i PNB per capita, klimat, polityka fiskalna i monetarna, in
flacja, system podatkowy, poziom płac, przynależność do bloków gospo
darczych, formy rządów, ideologia polityczna, stabilność rządu, mocne
strony partii i grup opozycyjnych, polityka zagraniczna, społeczne niepo
koje i zamieszki, związki rządu z obcymi firmami itd.
Otoczenie wewnętrzne przedsiębiorstwa to ten poziom otoczenia, który

określa normalną działalność organizacji i specyficzne formy zarządzania.
Wyróżnia się w nim kilka ważnych aspektów - organizacyjny, marketingo
wy, produkcyjny, finansowy i pracowniczy (zatrudnienie). Każdy z tych
aspektów wymaga określonego sposobu postępowania i wyboru właściwej
strategii - wykorzystującej atuty zasobów organizacji i chroniącej przed za
grożeniami oraz pozwalającej firmie jako całości osiągnąć sukces w otocze
mu.
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Z podziałem środowiska dokonanym przez Certo i Petera ma wiele
wspólnego dosyć powszechne rozróżnienie na (Gierszewska, Romanowska
1995; Hill, Jones 1989; Rue, Holland 1986):
- otoczenie konkurencyjne odnoszące się do sektora (branży),
- makrootoczenie (odnoszące się do wszystkich podmiotów).

Otoczenie konkurencyjne obejmuje wszystkie podmioty gospodarcze bę
dące z organizacją w związkach kooperacyjnych lub konkurencyjnych. Do
najważniejszych elementów otoczenia konkurencyjnego zalicza się: dostaw
ców, nabywców, istniejących i potencjalnych konkurentów. Pomiędzy nimi a
przedsiębiorstwem zachodzą różne interakcje - podmioty otoczenia oddzia
ływają na firmę, ale ona ma również możliwość aktywnego wpływania na
nie, reagowania na bodźce pochodzące od nich. Staje się to grą ekonomiczną,
po części nie do przewidzenia, jednak w pewnej mierze, menedżerowie
przedsiębiorstwa prowadząc badania i analizę tej części otoczenia, mają
możliwość wpływania na wynik tej gry.

Otoczenie konkurencyjne wyznacza warunki funkcjonowania organizacji
w określonym sektorze kluczowym elemencie środowiska, w którym ono
konkuruje. Sektor oznacza grupę przedsiębiorstw wytwarzających wyroby
lub usługi o podobnym przeznaczeniu, a więc będące substytutami. W danym
sektorze obserwuje się konkurencję pomiędzy klientami, dostawcami, fir
mami oferującymi produkty substytucyjne i konkurentami wytwarzającymi
identyczne produkty, a nawet nowo wchodzącymi przedsiębiorstwami. Inny
jest jednak w każdym przypadku przedmiot konkurencji i sposób gry ekono
micznej pomiędzy stronami. W zależności od konkretnych uwarunkowań
każdy z tych podmiotów może wpływać w różnym stopniu na firmę. Rywali
zacja taka napędzana jest według Portera (1994) pięcioma siłami konkurencji
i nazywana rywalizacją rozszerzoną.

Makrootoczenie stanowi zbiór warunków funkcjonowania organizacji,
będący wynikiem tego, gdzie ona działa, tzn. w jakim kraju, regionie, strefie
klimatycznej, w jakich warunkach politycznych, systemach prawnych czy
ugrupowaniach międzynarodowych. Makrootoczenie tworzy wokół przedsię
biorstw pewien określony układ sił i zagrożeń, jednak postrzeganie uwarun
kowań - szans i niebezpieczeństw tkwiących w danym makrootoczeniu -
przez różne podmioty jest zindywidualizowane. Otoczenie tworzy przedsię
biorstwom zróżnicowane warunki egzystencji, które zależą od regionu, sekto
ra, branży, skali działalności, wielkości tych organizacji, ich formy własności
itd. Właściwe rozpoznanie tych uwarunkowań, ich znaczenie dla uzyskania
przewagi konkurencyjnej firmy, wymaga przeprowadzenia analizy makro
otoczenia.

Makrootoczenie można podzielić na następujące segmenty:
- otoczenie ekonomiczne,
- otoczenie technologiczne,
- otoczenie społeczne,
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- otoczenie demograficzne,
- otoczenie polityczne,
- otoczenie prawne,
- otoczenie międzynarodowe.

Podział środowiska organizacji na otoczenie konkurencyjne i makrooto
czenie jest bardzo czytelny, jasny i pozwala, pomimo pewnych uproszczeń,
zaliczyć poszczególne elementy otoczenia firmy do określonych segmentów.
W przypadku stosowania przez innych autorów (Griffin 1997; Penc 1994;
Trzeciak 1973) klasyfikacji otoczenia przedsiębiorstwa na bliższe (ewentual
nie celowe), związane ze strefą produkcyjno-rynkową oraz dalsze (ewentual
nie ogólne), dotyczące sfery społeczno-gospodarczej, istnieją pewne trudno
ści ze ścisłym przyporządkowaniem poszczególnych składników otoczenia
do danego segmentu. Granice pomiędzy elementami i segmentami są płynne,
co może powodować trudności w rozróżnieniach składników, a nawet zali
czanie tych samych parametrów do różnych segmentów.

2.2. Charakter otoczenia konkurencyjnego i jego wpływ
na przedsiębiorstwo

2.2.1. Istota i siła oddziaływania otoczenia konkurencyjnego na firmę
Od początku lat osiemdziesiątych XX w. znaczenie otoczenia konkuren

cyjnego w analizie strategicznej bardzo wzrosło. Wynika to ze zwiększenia
stopnia złożoności i zmienności środowiska przedsiębiorstwa. Menedżerowie
firm w krajach zachodnich już od lat 70. zaczęli sobie uświadamiać, iż firma
jest systemem otwartym, zmuszonym do współżycia ze swoim otoczeniem w
stanie symbiozy, jeżeli chce w nim przetrwać. Przestało więc wystarczać ba
danie rynku, a właściwie wielkości udziału w nim. Z biegiem czasu rozpo
częto stosowanie analizy pozycji konkurencyjnej organizacji przemysłowej
oraz badanie nacisków konkurencyjnych w branży przemysłu - sektorze
działalności (Marchesnay 1994; Strategor 1997).

Badanie makrootoczenia jest trudne na poziomie przedsiębiorstwa, gdyż
wymaga dobrej znajomości sytuacji ekonomicznej, demograficznej, zasobów
naturalnych, polityki, systemu prawnego danego kraju działania i wielu in
nych danych.

Otoczenie konkurencyjne jest dla przedsiębiorstwa łatwiejsze do zidenty
fikowania i zbadania. Tworzą je wszystkie podmioty mające z przedsiębior
stwem powiązania kooperacyjne lub konkurencyjne, tj. dostawcy, nabywcy,
banki finansujące, aktualni i potencjalni konkurenci (Romanowska 1995).

Otoczenie konkurencyjne charakteryzuje się coraz silniejszym wpływem
na funkcjonowanie organizacji. Zjawiska w nim zachodzące są z biegiem
czasu trudniejsze do przewidywania i trudniej na nie reagować. Ponieważ
zmiany w tym środowisku oddziaływają na przedsiębiorstwo, muszą być cią-
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gle monitorowane. Otoczenie konkurencyjne jest złożonym systemem, two
rzonym z podmiotów i więzi mniej lub bardziej zhierarchizowanych oraz
wzajemnie sprzężonych. Oznacza to, że elementy środowiska konkurencyj
nego oddziałują na firmę pozytywnie lub negatywnie, ale i przedsiębiorstwo
może aktywnie reagować na te impulsy. Możliwość wpływania przez firmę
na otoczenie konkurencyjne jest zróżnicowana, bowiem zależy od jej pozycji
konkurencyjnej. Przedsiębiorstwo łączy odmienny charakter stosunków z
otoczeniem konkurencyjnym niż w przypadku związków z makrootocze
niem. Do zmian w makrootoczeniu firma musi się przygotować i dostosować,
natomiast w odniesieniu do środowiska konkurencyjnego ma możliwość od
działywania na nie. Badając, przewidując i kształtując korzystne relacje po
między firmą· a składnikami otoczenia konkurencyjnego, można uzyskać do
godniejszą pozycję i większą przewagę konkurencyjną.

Otoczenie konkurencyjne określa warunki funkcjonowania i rozwoju or
ganizacji (przedsiębiorstwa) w danej branży. Zbyt szerokie pojęcie „branża"
zostało przez Portera zastąpione w analizie otoczenia konkurencyjnego poję
ciem „sektor". Przenosi to badanie warunków środowiska konkurencyjnego
firmy na rynek jednego wyrobu lub grupy wyrobów. Zawężenie ram otocze
nia konkurencyjnego pozwala precyzyjniej określić specyficzne warunki i
czynniki wpływające na badane przedsiębiorstwo.

Porter (1994) uznaje, że siły zewnętrzne - działające poza danym sekto
rem i wpływające zazwyczaj na wszystkie organizacje należące do niego -
względnie oddziałują na przedsiębiorstwo. Kluczem do skutecznej strategii
są odmienne możliwości radzenia sobie z tymi siłami przez każdego z
uczestników sektora.

Model analizy zbudowany przez Portera, ograniczając otoczenie konku
rencyjne do sektora, sprowadza je do tej części przedsiębiorstw, która produ
kuje wyroby lub usługi o podobnym przeznaczeniu, będące substytutami
(Porter 1994). Sektor obejmuje firmy wytwarzające grupę produktów lub
usług zaspokajających określoną potrzebę nabywców oraz korzystających z
tych samych źródeł zaopatrzenia (Romanowska 1995a).

Identyfikując sektor działań należy prześledzić ścieżkę transformacji,
prowadzącą od surowca do produktu finalnego nabywanego przez klienta
(Gierszewska, Romanowska 1995). Naukowcy francuscy nazywają ją cią
giem gospodarczym, który może być rozumiany jako (Strategor 1997):
- zbiór operacji technologicznych, począwszy od wydobycia surowców, aż

po wytworzenie produktu finalnego kupowanego przez klienta,
- zbiór relacji ekonomicznych i transakcji handlowych nawiązywanych po

między przedsiębiorstwami tworzącymi różne komplementarne stadia cią
gu,

- zbiór silniej lub słabiej zhierarchizowanych organizacji, które koordynują
operacje techniczne i zarządzają transakcjami handlowymi.
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Przyjmując, że ciąg gospodarczy jest całkowicie zintegrowany, to każdy
kolejny sektor powinien być rozpatrywany w związku z sektorem go poprze
dzającym, czyli sektorem dostawcy oraz sektorem następującym po nim, tzn.
sektorem nabywcy. Zarówno dostawcy, jak i nabywcy wywierają na badany
sektor różne presje, wywołując międzysektorową walkę konkurencyjną. Re
lacje te przedstawia rycina 2.3.

Dostawcy A7◄7777776~77td dd s_e_kt_o_r ___,-~------► I Nabywcy

Rycina 2.3. Ciąg gospodarczy
Źródło: Strategor (1997)

2.2.2. Analiza kontekstu konkurencji w sektorze
Podstawą do wydzielenia określonego sektora jest wykorzystywanie tych

samych źródeł dostaw (zaopatrzenia) i oferowanie produktów substytucyj
nych tym samym grupom nabywców przez uczestników grupy konkurencyj
nej. Konieczne jest również określenie teoretycznych granic sektora oraz za
sięgu terytorialnego rynku badanego przedsiębiorstwa. Sektor można więc
analizować w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodo
wym.

Analiza konkurencyjna firmy jest utrudniona w przypadku, gdy prowadzi
ona działalność zdywersyfikowaną - działa jednocześnie na kilku rynkach, a
więc w kilku sektorach. Wymaga to przeprowadzenia badania otoczenia kon
kurencyjnego oddzielnie dla każdego sektora, w którym działa lub zamierza
działać przedsiębiorstwo.

Określając ramy sektora należy zdawać sobie sprawę z tego, że nie mają
one sztywnego charakteru, są nieostre i często ulegają przesunięciu. Coraz
częstsze przenikanie się sektorów wywołuje zacieranie się granic pomiędzy
sektorami.

Płynność granic otoczenia konkurencyjnego i pojawienie się nacisków
konkurencyjnych w płaszczyźnie narodów, a nie tylko sektorów przemysło
wych, utrudniają praktyczne zastosowanie modeli Portera - jednak nie tracą
one wciąż aktualności (Marchesnay 1994; Porter 1994).

Podmioty otoczenia konkurencyjnego działają w oparciu o relacje i
związki zachodzące pomiędzy nimi. Każdy z aktorów sektora wykonuje
pewne działania i wywołuje kontrakcje pozostałych uczestników. Współ
działanie wielu sił wywołujących naciski konkurencyjne oddziałuje na dane
przedsiębiorstwo, ujawnia jego silne i słabe strony oraz naświetla te obszary,
które mogą stać się okazjami lub zagrożeniami. Analiza otoczenia konkuren
cyjnego sprowadza się do poszukiwania i zidentyfikowania powiązań pomię
dzy elementami sektora oraz określenia sił napędowych konkurencji w jego
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wnętrzu. Służy do tego celu klasyczny model Portera, nazywany analizą pię
cioczynnikową, który polega na zbadaniu pięciu czynników kształtujących
sytuację konkurencyjną w sektorze oraz jego możliwości rozwojowe i atrak
cyjność dla bieżących i przyszłych inwestorów (Porter 1994).

Ogólny schemat analizy kontekstu konkurencji obrazuje rycina 2.4.

NOWI WCHODZĄCY

Groźba nowych wejść

DOSTAWCY

KONKURENCI
W SEKTORZE

Siła
przetargowa
dostawców

RYWALIZACJA
MIĘDZY FIRMAMI

SEKTORA

NABYWCY

Siła
przetargowa
nabywców

Groźba substytucyjnych
wyrobów lub usług

SUBSTYTUTY

Rycina 2.4. Czynniki konkurencji wewnątrz sektora
Źródło: Certo, Peter (1988).

Lata dziewięćdziesiąte XX w. charakteryzowały się radykalnymi prze
kształceniami w makrootoczeniu przedsiębiorstwa we wszystkich jego
aspektach: ekonomicznym, politycznym, technologicznym, prawnym, kultu
rowym, demograficznym, społecznym oraz międzynarodowym. Zmiany te
obejmowały zarówno kraje o ustabilizowanej gospodarce rynkowej, jak i te,
które starają się ją stworzyć. Przeobrażenia technologiczne, zmiany w stylu
życia, zmiany demograficzne, umiędzynarodowienie się gospodarki, konsu
meryznr' (Kotler 1994) oraz zmiany legislacyjne i prawne - wpływały na za
chowania konkurencyjne uczestników danego sektora i ich przyszłości. Nale
żało je także uwzględnić w analizie walki konkurencyjnej. Klasyczny model
Portera okazał się jednak wówczas zbyt ogólnikowy. Poddano go pewnym
modyfikacjom, co pozwoliło wykazać dynamiczność procesu konkurencji.

4 Konsumeryzm - społeczny ruch obrony konsumentów, rozwijający się intensywnie w latach dziewięćdzie
siątych XX w. w USA i innych krajach wysoko rozwiniętych. Szerzej na ten temat: E. Mistewicz, Musz
kieterowie wolnego rynku, ,,Wprost", 2000, nr 50, s. 76-77.
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Modyfikacja dokonana przez francuskich ekspertów strategii przedsię
biorstwa (Strategor 1997) polega na podzieleniu dostawców i nabywców na
różne kategorie. Dostawcy podzieleni zostali na dostarczycieli: surowców i
towarów, technologii i usług. Każda z tych kategorii może mieć inne powią
zania z producentem (klientem) oraz cechować się odmiennymi zagrożeniami
integracji. Nabywców rozdzielono na trzy kategorie, biorąc za podstawę
klienta finalnego i różne typy sieci dystrybucji. W zmodyfikowanym modelu
konkurencji nowi wchodzący do sektora zostali powiązani z substytutami, co
wynika z faktu, że oba te zagrożenia pojawiają się często w sektorze jedno
cześnie. Nowy produkt substytucyjny trafia na rynek wraz z nowym konku
rentem.

Dodatkową zmianą klasycznego modelu jest uwzględnienie oddziaływań
władzy państwowej i społecznej na procesy konkurencji w sektorze. Autorzy
modyfikacji wykorzystali w tym celu późniejsze wersje oryginalnego modelu
Portera, który poszerzył swoje rozważania otoczenia konkurencyjnego o
aspekty globalizacji oraz polityczne i instytucjonalne (Marchesnay 1994;
Porter 1994).

Zmodyfikowany model konkurencji ilustruje rycina 2.5.

DOSTAWCY

Surowce i towary Technologie Usługi

Władza rynku

Władza rynku

Sprzedaż wysyłkowa Sieci wielobranżowe Sieci specjalistyczne

NABYWCY

Rycina 2.5. Proces konkurencji w sektorze - wersja zmodyfikowana
Źródło: Strategor (1997).

Analiza pięcioczynnikowa pozwala określić intensywność konkurencji
wewnątrz sektora poprzez ocenę sił oddziaływania dostawców i nabywców,
groźby wejścia nowych producentów lub pojawienie się substytutów oraz
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ostrość walki konkurencyjnej pomiędzy firmami sektora. W rezultacie okre
śla rentowność sektora, czyli finansową atrakcyjność dla inwestorów.

Możliwości rozwojowe i atrakcyjność sektora są tym większe, im słabsza
jest presja (słabsza siła przetargowa) na sektor ze strony dostawców i klien
tów, mniejsze są możliwości wejścia do sektora nowych przybyszów (produ
centów) lub pojawienie się na rynku wyrobów substytucyjnych, a także im
słabsza (mniej intensywna) jest rywalizacja między przedsiębiorstwami we
wnątrz sektora (Gierszewska, Romanowska 1995; Porter 1994).

Siła przetargowa dostawców i nabywców jest pochodną ich relatywnej
potęgi, wynikającej z relacji podaży i popytu określonego wyrobu oraz kon
centracji danego sektora w porównaniu z sektorem partnera. Jeżeli podaż
przewyższa popyt, to silniejszą pozycję uzyskuje nabywca i mamy do czy
nienia z tzw. rynkiem klienta. W przypadku przewagi popytu nad podażą
tworzy się rynek producenta i większą siłą przetargową dysponuje producent
lub sprzedawca wyrobu. Stopień koncentracji w sektorze określa ilość przed
siębiorstw występujących na danym rynku - im większa liczba firm, tym
mniejszy jest stopień koncentracji, a co za tym idzie mniejsza siła przetargo
wa producenta.

Siła presji wywierana przez dostawców i klientów zależy także od ich
skoncentrowania. Nabywcy dysponują potęgą w stosunku do producentów,
jeżeli stanowią skoncentrowaną grupę lub zakupują duże ilości wyrobów w
porównaniu z wielkością sprzedaży. Grupa dostawców uzyskuje dużą siłę
przetargową, jeżeli jest zdominowana przez kilka przedsiębiorstw i jest bar
dziej skoncentrowana niż sektor, do którego dostarcza swoją ofertę. Dzięki
temu zarówno dostawcy, jak i nabywcy mogą wywierać wzajemną presję na
siebie, grożąc podniesieniem cen (wymuszając obniżenie cen) lub obniże
niem jakości (targując się o wyższą jakość) - oddziałując na rentowność
sektora (Porter 1994).

Istotnym czynnikiem decydującym o sile rynkowej dostawców i nabyw
ców jest uzależnienie jakości produktu finalnego od jakości wyrobu kupowa
nego od dostawcy (surowca, komponentów, półproduktu). Przy wyższym
stopniu uzależnienia korzystniejszą pozycję przetargową osiągają dostawcy,
mogący negocjować warunki dostaw.

Naciski wywierane przez dostawców zależą także od stopnia zróżnico
wania produktów, który jest wskaźnikiem substytucji. Jeżeli produkty są
mocno zróżnicowane, to ich wzajemna substytucja maleje, a tym samym
znaczenie dostawców jest większe i ich siła rynkowa rośnie w stosunku do
nabywców. Przy produktach standardowych naciski dostawców są dużo
mniejsze, gdyż producent jest w stanie zastąpić ich ofertę wyrobami substy
tucyjnymi (Strategor 1997).

Za ważny czynnik siły oddziaływania dostawców i klientów uznaje się
(Gierszewska, Romanowska 1995) pozycję monopolistyczną dostawcy lub
odbiorcy. Może ona wynikać z dominacji w sektorze, stosowania unikatowej

45



technologii służącej do produkowania niepowtarzalnego wyrobu, posiadania
jedynych w swoim rodzaju cech użytkowych lub estetycznych. Uzyskiwaniu
pozycji monopolistycznej przez którąś ze stron jest w stanie zapobiec standa
ryzacja wyrobów.

Kolejnym czynnikiem wzmacniającym pozycję konkurencyjnąjest udział
dostawcy w kosztach całkowitych odbiorcy. Zwiększa to naciski nabywcy na
obniżanie ceny, ponieważ pragnie on obniżyć swoje koszty i powiększać
zysk. Sytuacja taka może także doprowadzić do poszukiwania nowego do
stawcy lub zachęcić dostawcę do produkowania wyrobu wytwarzanego do
tychczas przez jego odbiorcę (Certo, Peter 1988). O sile rynkowej dostawców
lub nabywców decyduje także wskaźnik kosztów transferu, czyli poziom
kosztów zmiany dostawcy - nabywcy. Nakłady te sąjednorazowe i ponosi się
je w przypadku zmiany kontrahenta. Wydatkowane są na poszukiwanie no
wego partnera, przeszkolenie pracowników, nabycie nowego wyposażenia
pomocniczego, zakup pomocy technicznej, zmianę wzoru wyrobu itp. W
przypadku zmiany dostawcy - nabywcy istnieje także możliwość utraty nie
powtarzalnej jakości wyrobu lub określonego segmentu rynku, a nawet poja
wienia się emocjonalnych kosztów zerwania długoletnich więzi współpracy.
Niechęć do zmiany kontrahenta może wynikać także z niepewności i obawy
o jakość i terminowość dostaw - zakupów od nowego partnera. Wszystkie te
uwarunkowania powodują, że koszty transferu szacowane są z reguły jako
wyższe od rzeczywistych (Porter 1994; Strategor 1997).

Istotnym czynnikiem presji wywieranej przez dostawców lub klientów
jest także możliwość integracji w przód lub wstecz. Wiąże się to z koniecz
nością podjęcia działalności w nowym sektorze i pokonywaniem istniejących
barier wejścia do niego. Dla przedsiębiorstw w badanym sektorze oznacza to
nie tylko utratę dostawcy lub nabywcy, ale także pojawienie się nowego ry
wala w ich otoczeniu.
. Oddziaływanie poszczególnych partnerów na siebie zależy również od
rozkładu wartości dodanej. Jeżeli kontrahenci znają swoje wyniki finansowe i
zyski, to największy nacisk wywierany jest na tego, który osiąga największą
wartość dodaną. Partnerzy osiągający duże zyski są przeważnie mniej wy
czuleni na koszty (o ile dana pozycja nie stanowi znacznej części kosztów
całkowitych) i godzą się na uzyskiwanie korzystniejszej pozycji dostawców.
Niekorzystny rozkład wartości dodanej może spowodować integrację które
goś z partnerów z dostawcą lub odbiorcą (Porter 1994; Strategor 1997).

Atrakcyjność sektora zależy w dużym stopniu od tego, jakie zagrożenia
zewnętrzne stoją przed nim. Mają one dwojaki charakter. Mogą się wiązać z
pojawieniem nowych konkurentów, nowych produktów oraz z wejściem na
rynek nowych wyrobów i usług substytucyjnych.

Produkt nowy to odmiana produktu wytwarzanego w sektorze, który ma
te same lub podobne cechy użytkowe. Różni go opakowanie, znak firmowy,
jakość, a niekiedy wygląd i technologia. Natomiast wyrób substytucyjny,
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czyli zastępczy jest pod względem technologicznym zupełnie innym pro
. duktem. Pełni jednak podobną albo szerszą funkcję użytkową i zaspokaja po
dobną potrzebę nabywcy.

Zarówno wejście nowych rywali do sektora, jak i substytutów lub no
wych produktów wywołuje ten sam skutek. Doprowadza do zmniejszenia
popytu na dotychczas nabywane dobra i zintensyfikowania konkurencji. Naj
gorszą sytuacją dla dotychczasowych producentów staje się zmniejszenie, a
nawet całkowity zanik rynku jakiegoś tradycyjnego wyrobu lub usługi.

Największe zagrożenie wkraczania nowych przybyszów istnieje w sekto
rach młodych, o dużej dynamice popytu, w których nabywcy nie przyzwy
czaili się jeszcze do określonych wzorów wyrobów, a elastyczność cenowa
popytu jest duża. W sektorach starzejących się wyrobów wzrasta niebezpie
czeństwo pojawienia sie substytutów. Klienci są znudzeni dotychczasową
ofertą, a postęp techniczny wywołuje pojawienie się nowych technologii i
wynalazków, które lepiej zaspokajają zmieniające się potrzeby konsumen
tów.

Nowi producenci wkraczają do sektora dążąc do przejęcia zysków firm w
nim działających. Skłonność ta rośnie, gdy sektor jest atrakcyjny finansowo i
nie istnieją zbyt wysokie bariery wejścia do niego oraz możliwości represji
ze strony producentów sektora są niewielkie (Gierszewska, Romanowska
1995).

Nowi przybysze wchodzą do sektora, najchętniej w przypadku, gdy
(Strategor 1997):
- nowa działalność łatwo się mieści w dotychczasowym profilu, co pozwala

przynajmniej częściowo wykorzystać posiadane doświadczenie, kompeten
cje i umiejętności,

- nowa działalność stwarza interesujące perspektywy rozwoju i wzrostu zy
sków,

- podjęcie nowej działalności nie zmusza do ponoszenia nadmiernych kosz
tów.

Atrakcyjność sektora określa przede wszystkim jego spodziewana dyna
mika, którą mierzy się np. stopą wzrostu sprzedaży. Im większa jest roczna
stopa wzrostu sektora, tym większa jest jego atrakcyjność dla obecnych i po
tencjalnych inwestorów, gdyż wszyscy będą mogli równocześnie zwiększać
sprzedaż bez konieczności zniszczenia konkurentów. Sektory o spadku dy
namiki popytu, wynikającego ze starzenia się wyrobu, są nieatrakcyjne dla
nowych przybyszów oferujących takie same produkty, lecz godne uwagi dla
firm pragnących wkroczyć do sektora z swoimi substytutami (Romanowska
1995a; Strategor 1997).

Starzenie się wyrobu występuje na skutek zmiany mody, znudzenia
klientów oraz przede wszystkim rozwoju technologii oferujących produkty
substytucyjne, lepiej zaspokajające istniejące i pojawiające się potrzeby.
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Symptomami starzenia się produktu są następujące zjawiska (Strategor
1997):
- nasycenie rynku,
- nieelastyczność popytu,
- niemożność wykorzystania zdolności produkcyjnych,
- pojawienie się na rynku substytutów,
- dojrzałość technologii,
- coraz bardziej wyrafinowani i wymagający nabywcy.

Z reguły każdy sektor wytwarza wiele produktów, które często, przy du
żym zróżnicowaniu wyrobów, znajdują się w tym samym czasie w różnych
fazach cyklu życia. Wartość dziedziny, czyli atrakcyjność sektora należy
oceniać więc na podstawie faz życia wszystkich produktów i perspektyw ca
łego sektora. Schyłek życia jednego z produktów nie musi doprowadzić do
schyłku sektora. Ocena atrakcyjności danej dziedziny będzie zależała od oce
ny cykli życia wszystkich należących do niej wyborów przez obecnych i po
tencjalnych inwestorów. Określenie fazy życia sektora pozwoli im przewi
dzieć przyszłą rentowność i możliwość rozwoju firm w danym sektorze oraz
odpowiednio wcześniej wycofać się z sektora lub zainwestować w nowy pro
dukt, zastępujący poprzedni. Pomocne w identyfikacji fazy życia sektora
mogą być kryteria przedstawione w tabeli 2.1.

Tabela 2.1. Fazy cyklu żyda sektora
Fazy Narodziny Rozwój Dojrzałość Schyłek

Kryteria Rozruch Ekspansja Starzenie się
Stopa wzrostu Średnia Wysoka Słaba, ale stabilna Zerowa lub ujemna
Możliwość wzrostu Znaczna Znaczna Zerowa Ujemna
Konkurenci Nieliczni lub liczni Liczni Nieliczni Nieliczni
Struktura konkurencji Podzielona i płynna Stabilna Dominują liderzy Oligopol

Technologia Eksperymentalna Rozwijająca się Dojrzała Schyłkowa
Burzliwa Zmienna Stabilna Stabilna

Dostęp do sektora Łatwy Możliwy Trudny Nieinteresujący
Źródło: Strategor (1997), Gierszewska, Romanowska (1995).

Istotne znaczenie dla uczestników sektora oraz jego potencjalnych no
wych inwestorów posiadają bariery mobilności przedsiębiorstw, czyli wejścia
i wyjścia z sektora. Nowe produkty i nowi przybysze mogąwejść do sektora i
na stałe zaistnieć na rynku, tylko wówczas, gdy bariery wejścia nie są zbyt
wysokie, a dotychczasowi jego uczestnicy nie zagrożą ostrymi represjami.

Bariery wejścia to koszty jakie musi ponieść inwestor wchodzący do
sektora. Im bardziej atrakcyjny jest sektor, tym wyższe są te bariery. Mogą
być one swoistą gwarancją bezpieczeństwa i minimalnego zysku dla firm,
które wcześniej wkroczyły do sektora i poniosły te koszty. Nowi przybysze
wnoszą do sektora nowe zdolności produkcyjne, pragnąc zdobyć udział w
rynku. Wiąże się to w koniecznością odebrania części zysków obecnym
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uczestnikom sektora. W zależności od oceny atrakcyjności sektora i przewi
dywanych ponadnormatywnych zysków nowe firmy będą gotowe ponosić
koszty wejścia i walczyć z ripostą lub zrezygnują z wkroczenia do sektora.

Bariery wejścia mają główne źródło w sferze kosztów i czasu. Wzmacnia
je także polityka państwa, która ogranicza lub uniemożliwia wejście do po
szczególnych sektorów, np. służb publicznych i strategicznych gałęzi prze
mysłu. Rząd dokonuje tego za pomocą takich instrumentów, jak licencje i
koncesje, przepisy dotyczące bezpieczeństwa i sprawności wyrobów itd.
(Porter 1994).

Do najważniejszych barier wejścia zalicza się następujące uwarunkowa
nia (Gierszewska, Romanowska 1995; Porter 1994; Strategor 1997):
1) Zjawisko korzyści skali powodujące, że tylko określony minimalny roz

miar produkcji gwarantuje koszt jednostkowy wyrobu poniżej obowiązu
jącej ceny produkcji. Występuje ono również w sferze marketingu, prac
badawczo-rozwojowych, dystrybucji i zaopatrzenia. Ograniczenia wielko
ści produkcji mogą być usunięte poprzez zdywersyfikowane przedsiębior
stwo wielozakładowe, które może rozłożyć niektóre koszty na poszcze
gólne rodzaje działalności.

2) Gorsza sytuacja kosztowa niezależna od skali. Obecne w sektorze przed
siębiorstwa mogą mieć niższe koszty w porównaniu z nowymi przyby
szami z uwagi na posiadaną wyłączność produkcji (patenty), korzystny
dostęp do surowców, najlepszą lokalizacją, subsydia państwowe oraz zdo
byte doświadczenia (krzywa doświadczenia i uczenia się).

3) Koszty transferu, czyli nakłady ponoszone podczas zmiany partnera - do
stawcy lub odbiorcy. Utrwalają istniejące powiązania pomiędzy kontra
hentami.

4) Zróżnicowanie wyrobów, które nadaje im jakieś szczególne właściwości.
Klienci odbierają produkty jako jedyne w swoim rodzaju i są lojalni danej
marce. Może być to wynik poprzedniej działalności reklamowej, odmien
ności wyrobu, doskonałej jakości, poziomu obsługi klientów, rzetelności
serwisu lub faktu, że dane przedsiębiorstwo pierwsze weszło na rynek.

5) Potrzeby kapitałowe zmuszające nowych inwestorów do zgromadzenia i
zainwestowania znacznych zasobów finansowych, aby móc konkurować.
Problem ten nasila się w przypadku sektorów o podwyższonym ryzyku,
ponieważ istnieje prawdopodobieństwo nie uzyskania właściwej stopy
zwrotu kapitału w przyszłości.

6) Dostęp do sieci dystrybucji może stanowić silną barierą wejścia, podobnie,
jak koszty zmiany dostawcy. Jeżeli kanały dystrybucji danego produktu są
już zajęte przez jakieś przedsiebiorstwa, to nowy przybysz musi znaleźć
odpowiednią zachętę dla sieci dystrybucji; aby przyjęła jego wyrób. Wy
korzystuje w tym celu upusty cenowe, rabaty, wspólną reklamę, szkolenia
pracowników itd. Ogranicza to jednak jego zyski.
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7) Posiadanie strategicznych surowców dzięki reglamentacji rządu - ograni
czającej dostęp innym uczestnikom sektora - stanowi barierę wejścia o
charakterze kosztowym.

8) Bariery celne - tworzone są przez państwo w celu prowadzenia określonej
polityki gospodarczej. Mają chronić rodzimych producentów lub wzmac
niać konkurencyjność przedsiębiorstw danego sektora.

9) Znak handlowy i norma branżowa. Te bariery były do niedawna uznawane
w Polsce za słabe przeszkody wejścia. Nasilenie konkurencji i perspekty
wa wejścia w struktury gospodarcze Unii Europejskiej powoduje, że
działające w sektorze przedsiębiorstwa są zainteresowane tworzeniem te
go typu barier.

1 O) Wysoki poziom technologii i wysoka jakość wyrobów. Czynniki te okre
ślają wymagania dotyczące zakupu technologii gwarantującej wysoką
konkurencyjność i wielkość nakładów na zakup technologii, techniki oraz
na organizację produkcji.
Jeżeli nowi przybysze pokonają istniejące bariery wejścia do sektora,

muszą się częstokroć jeszcze zmierzyć z działaniami represyjnymi ze strony
obecnych w sektorze firm, Riposta nabierze znaczenia w sektorach o słabych
barierach wejścia. Uczestnicy sektora starają się więc zniechęcić wchodzą
cych poprzez (Porter 19~4; Strategor 1997):
1) Tradycyjne podtrzymywanie ścisłych i serdecznych więzi profesjonalnych

pomiędzy dotychczasowymi przedsiębiorstwami w sektorze. Dzięki nim
łatwiej jest szybko stworzyć wspólny front przeciwko zagrożeniom z ze
wnątrz.

2) Kultywowanie zawodowych tradycji - niektóre sektory do perfekcji opa
nowały tę sztukę, inne nigdy nie zdołały tego osiągnąć.

3) Zmobilizowanie zasobów własnych przedsiębiorstwa do walki z wchodzą
cymi firmami. Dużego znaczenia nabierają w tej sytuacji zasoby niemate
rialne - unikalne, stanowiące czasami ostateczną szansę ratunku dla
przedsiębiorstwa (kultura organizacyjna, wiedza i image firmy).

4) Dysponowanie odpowiednią strukturą kosztów i zysków, która pozwoli
dokonać skutecznej riposty nawet w formie dużej obniżki cen.

5) Posiadanie możliwości zaciągania kredytów i na tyle duże nadwyżki zdol
ności produkcyjnej, aby zaspokoić przewidywane przeszłe zapotrzebowa
me.

6) Dużą siłę oddziaływania na kanały dystrybucji lub klientów.
Decyzja o inwestycji w nowy sektor wymaga także przeanalizowania ist

niejących w nim barier wyjścia. Mogą one przybrać charakter ekonomiczny
lub emocjonalny oraz polityczny i społeczny (Porter 1994; Strategor 1997).
Należą do nich:
- wyspecjalizowane zasoby, wiążące się z określonym rodzajem działalności

lub określoną lokalizacją; przy likwidacji uzyskują niską wartość albo wy
magają wysokich nakładów na ich przeniesienie lub konwersję,
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- stałe koszty wyjścia, obejmują układy zbiorowe z pracownikami, koszty
przeniesienia pracowników, utrzymania produkcji, zapewnienie części za
miennych itd.,

- powiązania i współzależności o charakterze strategicznym między różnymi
dziedzinami dotychczasowej działalności, związane z posiadanym presti
żem jednostki na rynku, zdolnościami działania w otoczeniu, dostępem do
rynków kapitałowych, wspólnych urządzeń itp.,

- bariery emocjonalne o podłożu psychologicznym - kierownictwo firmy
może być niechętne upuszczeniu sektora, ponieważ identyfikuje się z daną
dziedziną działalności, obawia o własną karierę, traktuje wyjście z branży
jako porażkę, a czasami z powodu lojalności wobec pracowników, za któ
rych czuje się odpowiedzialne,

- restrykcje państwowe i społeczne - obejmują zakazy rządowe lub naciski
związków zawodowych, podejmowane są w celu zachowania miejsc pracy
lub utrzymania określonej polityki gospodarczej oraz zminimalizowania
negatywnych skutków ekonomicznych związanych z likwidacją miejsc pra
cy.

W badaniu barier wejścia i wyjścia stosuje się analizę ekonomiczną. Po
zwala ona na podstawie znajomości mechanizmów oddziaływania stopy zy
sku i cenowej bariery wejścia na zmiany struktury przemysłu i rynku, precy
zyjnie sformułować ograniczenia wejścia i wyjścia (Duraj 1993).

Piątym elementem analizy „pięciu sił" Portera jest określenie, jak
kształtuje się walka konkurencyjna wewnątrz sektora i jakie czynniki wyzna
czają rywalizację pomiędzy podmiotami działającymi na rynku. Istotnym
uwarunkowaniem wyznaczającym natężenie rywalizacji wewnątrz sektora
jest stopień koncentracji sektora. Wskaźnik ten określa liczbę i siłę działają
cych konkurentów.

Wyznaczenie liczby konkurentów i zbadanie struktury udziałów rynko
wych poszczególnych przedsiębiorstw zapewnia informację o tym, kto bę
dzie dominował i tworzył reguły gry w sektorze. Jednocześnie uświadamia
firmie, jakie są szanse na realizowanie własnej koncepcji rozwoju przedsię
biorstwa w tak ukształtowanej strukturze rynku.

Duża koncentracja udziałów w sektorze (Samuelson, Marks 1998), mo
nopolistyczny lub oligopolistyczny charakter rynku oznacza, że jest on zdo
minowany przez niewielką liczbę przedsiębiorstw. Tworzy to niekorzystne
warunki funkcjonowania dla średnich i małych firm, ponieważ reguły gry
konkurencyjnej narzucają liderzy. Oni mają wpływ na ustalanie cen i pozio
mu zysku osiąganego w sektorze. Stwarzają liczne bariery wejścia i grożą
ostrą walką konkurencyjną. Duża liczba przedsiębiorstw o małych i zrówno
ważonych udziałach rynkowych stwarza środowisko podobne do doskonałej
konkurencji i oferuje podobne możliwości prowadzenia rywalizacji wszyst
kim uczestnikom sektora.
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Siła rywalizacji wewnątrz sektora zależy również od wzrostu dziedziny.
Rynek szybko rosnący stwarza perspektywy rozwoju wielu firmom i gwa
rantuje osiąganie odpowiednich zysków oraz zwrot nakładów na inwestycje.
Natomiast powolny wzrost rynku wywołuje natężenie walki konkurencyjnej i
silne napięcia związane głównie z kwestią cen. Duże znaczenie dla konku
rencji między przedsiębiorstwami ma także dojrzałość sektora. W miarę jego
dojrzewania tempo wzrostu dziedziny maleje, wywołując wzmożoną rywali
zację, zmniejszanie zysków, a nawet kryzys.

Kolejnym czynnikiem oddziałującym na konkurencję wewnątrz sektora
jest stopień zróżnicowania konkurentów. Może on dotyczyć technologii i
sektorów, wielkości i lokalizacji przedsiębiorstw. Zróżnicowanie wywołuje
segmentację rynku i bardzo utrudnia identyfikację najgroźniejszych rywali.

Jeżeli sektor charakteryzuje się brakiem możliwości rzeczywistego zróż
nicowania produktów, następuje w nim nasilenie gry konkurencyjnej za po
mocą innych narzędzi, a nie poprzez nadawanie specyficznych cech wyro
bom. Konkurenci zmuszeni są do rywalizacji za pomocą kosztów - wygry
wają ci, którzy osiągną wiodącą pozycję pod względem kosztów całkowi
tych.

Badanie podziału rynku i zysków pomiędzy podmioty sektora jest po
mocne w analizie walki konkurencyjnej w sektorze, ale nie pozwala na po
znanie i przewidywanie form gry przeciwników oraz obszarów jej koncentra
cji, czyli strategii konkurentów. Logikę tej rywalizacji można zbadać odkry
wając strukturę wewnętrzną sektora. Prowadzi do tego pogrupowanie dzia
łających w nim firm według kryterium stałego podobieństwa ich cech (Pe
renc, Hołub 1997) w tzw. grupy strategiczne. Według Portera (1994) grupę
strategiczną tworzą te firmy w sektorze, które stosują podobną strategię w
zakresie takich obszarów, jak: specjalizacja, marka i reputacja przedsiębior
stwa, polityka kształtowania cen, system dystrybucji, zakres usług pomocni
czych, poziom jakości wyrobu, przywództwo techniczne, pozycja kosztowa,
stopień integracji pionowej, polityka handlowa, stosunki z macierzystą firmą,
stosunki z instytucjami władzy publicznej. W skład sektora może wchodzić
tylko jedna grupa - wówczas wszystkie przedsiębiorstwa stosują w zasadzie
tę samą strategię lub wiele grup. Taka sytuacja jest możliwa, gdy każdy z
podmiotów wykorzystuje odmienną strategię. Najczęściej jednak w danym
sektorze istnieje niewielka liczba grup strategicznych.

Istnienie grup strategicznych wynika z wielu różnych przyczyn. Należą
do nich: silne i słabe strony firm w chwili startu, różne momenty wejścia do
danego sektora, bariery mobilności, wielkość zasobów przedsiębiorstwa,
ewolucja sektora i inne. Jeżeli grupy powstaną, to firmy z danej grupy strate
gicznej są na ogół do siebie podobne pod wieloma względami, nie tylko z
powodu stosowanych strategii. Ich udział w rynku i rentowność są z reguły
podobne. Ze względu na podobieństwo strategii tak samo odczuwają impulsy
zewnętrzne i posunięcia konkurencyjne oraz podobnie na nie reagują. Zi-
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dentyfikowanie grup strategicznych w danym sektorze pozwala poznać
prawdziwą strukturą konkurencji, teraźniejsze i przyszłe zachowania przed
siębiorstw, ich decyzje strategiczne i trwałość pozycji rynkowych. Najważ
niejsze czynniki strategii konkurencyjnej firmy, takie jak: jakość wyrobu,
wykorzystywane technologie, specjalizacja asortymentowa, ceny produktu,
koszty produkcji, zakres obsługiwanego rynku, rodzaj klientów, sieć dystry
bucji, integracja pozioma i pionowa, stanowią podstawę do połączenia przed
siębiorstw w grupy strategiczne (Harrigan 1985).

Analiza grup strategicznych pozwala sporządzić mapę konkurencji w da
nym sektorze. Grupy strategiczne przedstawione są w dwuwymiarowym
układzie współrzędnych. Osie mapy stanowią dwa szczególnie ważne wy
miary strategii. Mogą to być np. cena (jakość) i segmenty obsługiwanego
rynku lub specjalizacja i integracja pionowa. Dla celów dalszych badań przy
datne staje się pokazanie za pomocą wielkości symboli łącznego udziału w
rynku przedsiębiorstw należących do każdej z grup strategicznych. Rycina
2.6 przedstawia hipotetyczny rozkład grup strategicznych w pewnym sekto
rze.

Pełny
asortyment
w y ro 5ó w 

Wąski
asortyment
wy ro 5ó w 

Wysoki
stopień
integracji

INTEGRACJA PIONOWA
Montaż
wy ro 5ó w 
finalnych

~ycina 2.6. Mapa grup strategicznych w hipotetycznym sektorze
Zródło: Porter (1994).

Grupy strategiczne są narzędziem pozwalającym na dokładniejszą anali
zę sektora. Siły konkurencyjne w nim działające mają różny wpływ na po-
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szczególne grupy strategiczne. Wysokość barier wejścia dla nowy ch przyby
szów jest różna przy wejściu do każdej z grup strategicznych. Przejście firmy
z jednej grupy strategicznej do drugiej jest także utrudnione ze względu na
istnienie określonych barier. Z tego powodu niektóre przedsiębiorstwa uzy
skują stale lepsze rezultaty niż pozostałe w tym samym sektorze, pomimo te
go, iż cały sektor znajduje się pod naciskiem pięciu sił konkurencyjnych,
stwarzających identyczne warunk i wszy stkim firmom działającym w sekto
rze. Jest to wy nikiem stosowania przez poszczególne podmioty danego sekto
ra różnych strategii, a także różnych wielkości i umiejętności. Czynn iki te,
wraz z barierami przejścia do innej grupy, utrudniają również naśladowanie
strategii zwy cięskich firm (Pierścionek 1997).

Mapa grup strategicznych jest uży tecznym i względnie łatwy m do spo
rządzenia narzędziem badania sektora , ma jednak swoich krytyków (Mar
chesnay 1994). Zarzucają mu złożoność analizy, schematyczność i norma
tywność, a także brak uznania niepewn ości, przypadkowości i ewolucyjnych
przemian w zachowaniach konkurentów. Problematyczne staje się również
stworzenie mapy grup strategicznych w branżach, nie posiadających jeszcze
czytelnej struktury, mogących prawdopodobnie mieć wpływ na przyszłość
danej branży , rozkład sił i przyszłych strategii (Hamel, Prahalad 1999).

Schemat grup strategicznych pozwala określić charakter konkurencji
wewnątrz sektora , jej siłę oraz podjąć decyzje związane z przeniesieniem się
do innej grupy strategicznej lub zmianą sektora . Dzięki poznaniu mapy grup
strategicznych firm a może oznaczyć swoją pozycję w sektorze (do jakiej
grupy należy), określić konkurentów w swojej grupie strategicznej oraz stra
tegie konkurentów z innych grup. Łatwiej jest jej wymienić, które z czynni
ków analiz struktura lnych (ryzyko wejścia na rynek potencjalnych konku
rentów, stopień rywalizacji wewnątrz sektora, siła dostawców i nabyw ców,
zagrożenie pr.oduktami substytucyjnymi) powodują największe zmiany w
intensywności walki konkurencyjnej pomiędzy różnymi grupami strategicz
nymi. Narzędzie to staje się pomocne także przy określeniu atrakcyjności po
szczególnych grup strategicznych - przedsiębiorstwo może prognozować wa
runk i swojego rozw?ju w każdej z nich (Gierszewska, Romanowska 1995).

Należy jednak pamiętać, iż strategiczna mapa sektora nie jest niezmienna
- ulega ona przeobrażeniom szybciej lub wolniej, zależnie od dojrzałości
sektora i zachowań jego uczestników. Przedsiębiorstwo musi być świadome
tej ewolucji i we właściwy sposób reagować na zmiany - wy bierać odpo
wiedn iąpostawę w zależności od sytuacji. Zachowania przedsiębiorstw mogą
być w takich przypadkach (Strategor 1997):
a) defensywne - uczestnicy grupy mają skłonność do budowania jak najsil

niejszych barier blokujących dostęp dla konkurentów wewnętrznych i ze
wnętrznych,

b) ofensywne - przedsiębiorstwa dążą do wpływania na równowagę sił kon
kurencyjnych i zmieniania jej na swoją korzyść,
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c) proaktywne - polegają na wykorzystywaniu w maksymalnym stopniu pro
cesów konkurencji oraz rezygnacji z dotychczasowej działalności, o ile
nie przynosi ona zamierzonych efektów.
Istotne dla strategii przedsiębiorstwa jest wybranie grupy strategicznej,

do której zamierza należeć oraz ocena procesów konkurencji. Firma może
wybrać trzy drogi (Porter 1994):
a) wzmocnić swoją pozycję w ramach danej grupy i podnieść pozycję całej

grupy;
b) przejść do grupy, która ma w jej odczuciu korzystniejszą sytuację;
c) utworzyć małą grupę strategiczną, która obejmie nową niszę rynkową

(próżnię rynkową).
Wszystkie te opcje mogą być możliwe do realizacji, choć urzeczywist

nienie ich utrudniają bariery mobilności i riposta ze strony dotychczasowych
uczestników grup. Sytuacja w sektorze - charakter konkurencji, położenie
grup strategicznych, ich stabilność lub rozpad - ulegają ciągłym zmianom.
Obserwowanie tych przemian i przystosowanie się do nich, należy do naj
ważniej szych zadań przedsiębiorstwa.

Firma musi starać się ocenić perspektywy rozwoju sektora, ponieważ bę
dzie to sugerowało przyszłe dochody i możliwości osiągnięcia sukcesu. Pro
gnoza rozwoju sektora powinna dotyczyć: wielkości rynku, przewidywanej
stopy wzrostu dziedziny, struktury konkurencji, potencjalnej rentowności, ba
rier wejścia do i wyjścia z sektora, groźby pojawienia się substytutów i no
wych produktów, pewności zaopatrzenia, stabilności technologicznej, moż
liwości różnicowania produktów, elastyczności cenowej popytu, sezonowo
ści, kapitałochłonności sektora, stopnia zagrożenia środowiska przyrodnicze
go (Gierszewska, Romanowska 1995).

Prognoza rozwoju dziedziny powinna obejmować także najważniejsze
trendy wynikające z makrootoczenia. Zauważenie tych tendencji w właści
wym czasie pozwala przewidzieć zmiany w popycie na produkty badanego
sektora i uwarunkowaniach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Podjęte we
właściwym czasie działania adaptacyjne pozwolą firmie wykorzystać szanse
stworzone przez otoczenie demograficzne, technologiczne, społeczne, poli
tyczne itd., a także uniknąć wynikających z ich zmian zagrożeń (Porter
1994).
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3. Alianse strategiczne jako reakcja na globalizację
i konkurencję w gospodarce

Ostatnie dwadzieścia lat w gospodarce światowej to okres rozpowszech
niania się aliansów strategicznych jako dogodnego sposobu na rozwój przed
siębiorstw. Nie jest to wynikiem mody na sojusze, ale przemyślanego wyboru
menedżerów, dostosowujących metody zarządzania oraz formy działania do
zmian zachodzących w makrootoczeniu i otoczeniu konkurencyjnym. Przed
siębiorstwo ustala swoją strategię rozwoju i konkurencji biorąc pod uwagę
przeobrażenia w gospodarce - narodowej i światowej oraz w sektorze (Koź
miński 1999). Związki firmy z sektorem i gospodarką określili za pomocą
prostego modelu Whipp i Pethigrew ( 1993 ). Ich autorski model nieco zmody
fikowany przedstawia rycina 3 .1.

poziomy konkurencji

Gospodarka światowa

Gospodarka narodowa

Sektor

Przedsiębiorstwa

· ,,kalifornizacja potrzeb"
· bariery kulturowe i protekcjonizm rządów
· nasilenie walki konkurencyjnej
· globalizacja działalności
· struktura kosztów
· kurs walutowy
· stosunki finansowe i przemysłowe •
· struktura rynku
· dojrzałość dziedziny
· sieć handlowa
· zdolność do zmian
· wybór strategii rozwoju
· wybór przewagi konkurencyjnej

czas
Rycina 3.1. Wpływ zmian otoczenia na orientację strategiczną firmy
Żródło: Opracowanie własne na podstawie: Whipp, Pettigrew (1993).

3.1. Nowe zjawiska w makrootoczeniu i otoczeniu
konkurencyjnym firmy

3.1.1. Mondializacja działalności

Francuscy naukowcy (Garrette, Dussauge 1996) upatrują przyczynę
zmian w zachowaniach przedsiębiorstw i wykorzystywanie aliansów w
przemianach międzynarodowego otoczenia firm - głównie mondializacji,
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czyli rozszerzenia na cały świat wymiany handlowej A i rozwoju technolo
gicznym. Rozwój gospodarczy i cywilizacyjny doprowadza do zacierania się
granic państwowych dla przepływu kapitału, produktów, usług, ludzi, infor
macji i pomysłów. Coraz mniejsze znaczenie we współczesnym świecie mają
interesy narodowe, siła militarna czy zasoby materialne. Źródłem potęgi i siły
międzynarodowej konkurencji stają się wykształceni ludzie i wartości nie
materialne (Hamel, Prahalad 1999; Ohmae 1990, 1990a).

W krajach Europy, w ~SA i w Japonii, określanych przez Ohmae
(1990a), Zorską (1998), Dicke!la (1992) i naukowców europejskich (Grupa
Lizbońska 1996) mianem Triady2, postępuje proces integracji politycznej,
gospodarczej i finansowej. Tendencja ta zauważalna jest także w rozwinię
tych krajach azjatyckich i postkomunistycznych Europy Środkowowschod
niej. Zmiany te wywołują globalizację rynków i dążenie przedsiębiorstw do
wychodzenia ze swoją działalnością poza granice kraju.

Mondializacja działalności ma wiele wymiarów. Zmieniają się rozmiary i
struktura rynku międzynarodowego, w którym uczestniczą globalni nabywcy
i globalni producenci oraz dystrybutorzy. Wzrasta znaczenie konkurencji
kosztowej i cenowej przy niezmienionych lub rosnących wymaganiach w za
kresie jakości. Konsekwencją tego staje się coraz silniejsza presja ekonomii
skali i dążenie do poszukiwania nowych rynków zbytu. Polityka gospodarcza
rządów prowadzi do liberalizacji handlu międzynarodowego i wspiera po
wstawanie dużych regionalnych ugrupowań integracyjnych.

Globalizacja jest według autorów francuskich (Strategor 1997, Zorska
1998) uwarunkowana dwoma grupami czynników (zewnętrznych i we
wnętrznych): ·
1) otoczenia międzynarodowego,
2) związanymi z rozwojem danej firmy i podejmowanymi w niej decyzjami

strategicznymi.
Do pierwszej grupy należą takie czynniki, jak: zmiany technologiczne,

wpływające na decyzje inwestycyjne związane z produkcją, pracami w sferze
B+R, zmiany form konkurencji, zmiany uwarunkowań ekonomicznych, po
litycznych i społecznych, różnicowanie się popytu, formy regulacji wykorzy
stywane przez państwo w celu ochrony własnego rynku i producentów.

A Termin mondializacja używany jest przez autorkę zamiennie z pojęciem globalizacja, co zgodne jest z po
dejściem francuskich badaczy z Wydziału Strategii i Polityki Przedsiębiorstwa Centrum HEC-ISA,
współpracujących w ramach grupy STRATEGOR.

2 Triada to grupa obejmująca wiodące ekonomicznie kraje Ameryki Północnej, Europy Zachodniej i Azji
Wschodniej, tworzona przez około 20 państw
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Czynniki te można podzielić na dwie podgrupy: społeczno-polityczne i ryn
kowe.

Natomiast druga grupa czynników wpływających na zjawisko mondiali
zacji tkwi w samym przedsiębiorstwie. Można do nich zaliczyć następujące
wyznaczniki: charakter działalności firmy, rodzaj wytwarzanego produktu
lub usługi, proces wytwarzania, dążenie do uzyskania największej skali pro
dukcji i obniżenia kosztów jednostkowych, możliwość geograficznego roz
kładania ryzyka, zwiększenie siły rynkowej przedsiębiorstwa. Czynniki te,
nazywane wewnętrznymi można podzielić na kosztowe i konkurencyjne.

Oddziaływanie zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych czynników
na procesy globalizacji działalności ilustruje rycina 3.2.

* Globalne korzyści skali;
efekt zakresu

* Efekt doświadczenia
* Obniżka kosztów

transportu
* Wzrost kosztów B+R
* Wyścig technologiczny
* Zróżnicowanie kosztowe

krajów
* Zmiana kosztów

czynników produkcji

* Polityka liberalizacji handlu
międzynarodowego

* Normy techniczne
* Jednolita reglamentacja wymiany

handlowej
* Liberalizacja przepisów
* Integracja w skali kontynentów

* Potrzeby nabywców
* Globalny popyt
* Globalna dystrybucja
* Marketing międzynarodowy

CZYNNIKI
RYNKOWE

* Eksport i import
* Międzynarodowe współzależności

gospodarcze
* Wielonarodowi konkurenci
* Globalizacja konkurencji
* Zmiana definicji wyrobu
* Rozpoznawanie segmentów ry np u 
* Zmiany konstrukcyjne

(zunifikowanie komponentów)

~ycina 3.2. Główne czynniki procesów mondializacji sektorów
Zródło: Opracowanie własne na podstawie: Strategor (1997), Porter (1994).

59



Globalizacja ma możliwość rozwoju, wtedy gdy rządy oraz organizacje
międzynarodowe zmniejszają bariery celne i ograniczenia prawne wymiany
handlowej. Decyzje te mogą doprowadzić do całkowitej otwartości granic,
ułatwić międzynarodową wymianę (międzynarodowe umowy o wolnym
handlu i redukcji stawek celnych) oraz obniżyć koszty transferu dóbr i usług
w skali światowej (liberalizm lub całkowity brak barier celnych).

Do czynników polityczno-prawnych sprzyjających procesowi globaliza
cji należy także integracja obszarów całych kontynentów, która prowadzi do
tworzenia stref wolnego handlu bez barier celnych oraz ujednolicenia tech
nicznych, prawnych, społecznych, fiskalnych i monetarnych warunków
działalności gospodarczej w połączonych krajach. Do głównych bloków go
spodarczych obecnie należą: Unia Europejska, NAFTA (USA, Kanada, Mek
syk), Mercosur (Brazylia, Argentyna, Urugwaj, Paragwaj, Boliwia, Chile),
CACM (Gwatemala, Salwador, Honduras, Nikaragua, Korsyka), APEC
(obejmujący kraje Azji i Pacyfiku). Od 2005 roku obie Ameryki - Południo
wa i Północna - planują całkowite zespolenie gospodarcze, ale bez Kuby
(Kubala 1998; Urbanowicz 1998; Vidal 1999). Powstawanie tak wielkich ob
szarów liberalnej wymiany gospodarczej przyspiesza, nie tylko w aspekcie
ekonomicznym, umiędzynarodowienie przedsiębiorstw.

Wpływ na rozszerzanie się działalności gospodarczej na cały świat, czyli
globalizację mają także czynniki rynkowe. Najważniejsze z nich to:
- unifikacja i doskonalenie środków transportu oraz łączności,
- ujednolicanie się międzynarodowego popytu.

Coraz nowocześniejsze i doskonalsze systemy transportu morskiego, lot
niczego i lądowego pozwalają skrócić czas przewozu towarów oraz zmniej
szyć ich koszty. Przykładem jest obniżenie kosztów transportu morskiego w
latach 1980-1996 aż o 70% (Gabryel, Janecki 1999). Redukcja nakładów na
transport wpływa korzystnie na przenoszenie ośrodków produkcyjnych bez
obawy, iż wywoła t~ zmniejszenie zasięgu produktów. Nawet pomiędzy od
ległymi filiami globalnych korporacji powstaje sprawna sieć przepływów to
warów, ludzi i informacji. Jednocześnie niezbędnym uzupełnieniem tego
systemu jest doskonała sieć łączności międzynarodowej. Dzięki postępowi w
dziedzinie technologii informacyjnych (informatyka, telekomunikacja, tele
matyka, telekopiowanie itd.) przedsiębiorstwa działające na całym świecie
mogą szybko i sprawnie przekazywać i gromadzić informacje dotyczące or
ganizacji i zarządzania rozbudowanymi podmiotami gospodarczymi. Mają
także ułatwiony dostęp do wiedzy zgromadzonej w pamięci komputerów ca
łego świata i wszystkich dostępnych jego zasobów technicznych (Garrette,
Dussauge 1996).

Obecnie w krajach wysoko rozwiniętych obserwujemy pewną uniformi
zację sposobów życia i zachowań konsumentów. W literaturze (Garrette,
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Dussauge 1996) zjawisko to nazywane jest „kalifornizacją potrzeb". Na te
rytorium Triady zauważa się upodabnianie potrzeb, stylu życia i popytu na
dobra i usługi. Marzeniem konsumentów wszystkich krajów jest osiągnięcie
pewnego - wyidealizowanego, stworzonego przez media i reklamę - pozio
mu życia reprezentowanego przez mieszkańców Kalifornii. Dążąc do tego
ideału nabywcy pragną korzystać z dóbr dostępnych we wszystkich krajach,
chętnie kupują tzw. produkty i marki globalne (Berbeka 1999, Gwiazda
1998, Gwiazda 1998a). Także konsumenci krajów Europy Środkowow
schodniej, wraz z rozwojem gospodarek i podwyższaniem standardu życia,
coraz częściej sięgają po te same produkty i usługi, które cieszą się uznaniem
nabywców z obszaru Triady. Przedsiębiorstwa chcąc zaspokoić ten zunifi
kowany i międzynarodowy popyt wprowadzają na rynek „globalny" produkt,
odpowiadający każdemu konsumentowi, niezależnie od kraju i pochodzenia.

Obok powszechnego upodabniania się, obserwuje się także drugie zjawi
sko, pozornie sprzeczne - powszechne zróżnicowanie. Poza tendencją do
unifikacji, utrzymuje się w przypadku wielu produktów i usług, regionalne
(w różnych krajach) zróżnicowanie popytu. Wynika ono z tradycyjnej od
mienności kulturowej poszczególnych krajów, innych nawyków konsump
cyjnych utrwalanych przez pokolenia i różnej mentalności społeczeństw.
Jednocześnie można zauważyć, iż bardzo dobrze sprzedają się te produkty,
które nie są skierowane do masowego odbiorcy, ale do poszczególnych seg
mentów czy nisz rynkowych. Podstawą ich wyodrębnienia staje się nie tyle
kryterium demograficzne, co styl życia i stosunek do świata (Berbeka 1999,
Goławska 1999). Niektóre segmenty cechuje homogeniczność potrzeb i mo
gą być one zaspokajane przez jednakowe, identyczne produkty. Inne wyma
gają przystosowania globalnego produktu do upodobań lokalnych lub naro
dowych i pewnego zróżnicowania między poszczególnymi krajami.

Światowy popyt staje się więc zarazem coraz bardziej zunifikowany i
zróżnicowany. Tego typu wyzwania stają się szansą tylko dla niektórych
podmiotów, dla innych niosą niebezpieczeństwo przegranej. Część przedsię
biorstw nie jest w stanie udźwignąć rosnących kosztów ekspansji, rozszerze
nia rynków zbytu i nie może zaspokoić coraz większych wymagań nabyw
ców.

3.1.2. Zmiany technologiczne
Podejmowanie współpracy w ramach aliansów strategicznych jest także

zdaniem specjalistów (Krubasik, Lautenschlager 1993) wywołane coraz
szybszymi zmianami technologicznymi. Ponieważ technologia zaczyna sta
nowić ważne źródło przewagi konkurencyjnej, nie tylko w sektorach high
tech, przedsiębiorstwo musi starać się prześcigać konkurentów stosując in
nowacje i nowe produkty. Hamel i Prahalad uznają, że firma działająca za
chowawczo - sprzedająca kolejne wersje produktu bez żadnych dodatków,
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nie będąca pionierem rynkowym lub zbyt wolno czy za późno wprowadzają
ca innowacje - uznawana jest przez nabywców za konserwatywną i mało dy
namiczną. Może wówczas utrzymać tylko część starych, lojalnych klientów,
ale na pewno nie zdobędzie nowych, którzy oczekują czegoś innego (Hamel,
Prahalad 1999). Jednocześnie zauważany jest bardzo szybki wzrost kosztów
technologii i jej złożoność. W takich branżach, jak: telekomunikacja, pół
przewodniki i farmaceutyka, koszty innowacji, badań i rozwoju wzrosły od
lat sześćdziesiątych XX w. pięciokrotnie. Tak wysokie nakłady na inwestycje
mogą zwrócić się jedynie w przypadku, kiedy firma zdobędzie np. 20% ryn
ku światowego. Zmusiło to firmy do poszukiwania nowych sposobów na
zdobycie środków finansowania B+R, nabycia nowych umiejętności, kom
petencji, technologii i rozłożenie ryzyka poprzez wejście w alianse strate
giczne

Nieuniknionymi konsekwencjami wysokich kosztów technologii stały się
więc konsolidacje sektorów, powstawanie powiązań sieciowych i sojuszy
pomiędzy producentami oraz konkurencja o udział w globalnym rynku. Poje
dynczym podmiotom bardzo trudno stosować niezależną strategię. Wynika to
z niemożliwości samodzielnego poniesienia kosztów B+R, rozwijania
wszystkich niezbędnych kompetencji i umiejętności oraz braku pewnych za
sobów, których koszty zdobycia przekraczałyby korzyści ich posiadania.
Wpływ na podjęcie decyzji o aliansie ma także fakt, że współczesne techno
logie są coraz bardziej złożone i kompleksowe. Do ich powstania potrzebne
są różnorodne zasoby,· którymi dysponują niezależni producenci. Połączenie
ich może doprowadzić do osiągnięcia dużych korzyści - obniżenia kosztów
technologii, szybszego jej wdrożenia, wcześniejszego wprowadzenia pro
duktu na rynek i jednocześnie podzielenia się zyskiem przez partnerów. W
ramach sojuszu można łączyć zasoby komplementarne lub różnorodne. Part
nerzy mogą pochodzić z odmiennych przemysłów i ciągów produkcyjnych
(porozumienia międzysektorowe) albo należeć do wspólnego ciągu - powią
zani są wówczas zależnościami dostawca i odbiorca'.

Jeszcze jedna przyczyna natury technologicznej wywołuje coraz częstsze
tworzenie koalicji przedsiębiorstw. Jest to problem niepewności technolo
gicznej. Im bardziej różnorodna i złożona staje się technologia, im szerszych
kompetencji wymaga, tym więcej jest możliwych wariantów innowacji. Każ
dy z nich może, ale nie musi gwarantować wygranej firmie. Zaangażowanie
się w podjęcie prac nad jakimś projektem wiąże się z koniecznością zaak
ceptowania niepewności (niepewność popytu i konkurencji), czy wybór jest
właściwy i ponoszenia ryzyka przegranej. Utworzenie porozumienia strate
gicznego pozwala podzielić pomiędzy uczestników aliansu prace w zakresie

3 Jako przykład można podać alians dwóch amerykańskich przedsiębiorstw z różnych sektorów: firmy inter
netowej Amazon. com oraz producenta zabawek Toys'R'Us w celu stworzenia wirtualnego systemu dys
trybucji zabawek. Szerzej: H. Green, Koalicja zabawek, Business Week. e.biz., grudzień 2000, w:
,,Wprost",2000, nr 50, s. 66-69.
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badań i rozwoju, analizy wariantów innowacji, rozszerzyć obszar poszuki
wań, podzielić nakłady oraz połączyć zasoby, kompetencje i umiejętności
(Garrette, Dussauge 1996; Sroka 1996a). Wykorzystanie współdziałania w
ramach aliansu może doprowadzić do efektu synergii w zakresie skrócenia
czasu przygotowywania produkcji, obniżenia kosztów przygotowywania no
wego produktu i jego komercjalizacji (Wiśniewski 1996).

Niepewność popytu według amerykańskich badaczy (Burgers, Hill, Kim
1993) wywołuje wzrost kosztów rozwoju przedsiębiorstw i skłania je do
wchodzenia w alianse. Niepewność popytu wynika z nieprzewidywalności
zachowań konsumentów i wzorców konsumpcji, pomimo tendencji do „kali
fornizacji potrzeb". Firma, która chce nadążyć za szybko zmieniającym się
popytem musi często i szybko zmieniać technologie, nabywać nowe umiejęt
ności, np. w zakresie komercjalizacji produktu+.

We wszystkich branżach dokonuje się skracanie cyklu życia produktu i
technologii, co doprowadza do starzenia się produktów i przemysłów oraz
spadku rentowności (Strategor 1997). Zawieranie koalicji pomiędzy przed
siębiorstwami, także w skali globalnej stało się sposobem na zmniejszenie
kosztów rozwoju oraz pomaga rozwiązać problem starzenia się sektora
(przedłużenie cyklu życia produktu i technologii). W krajach wysoko rozwi
niętych przedsiębiorcy stają przed barierą stabilnego lub malejącego popytu.
Nie są w stanie wykorzystać swoich zdolności produkcyjnych, a indywidual
nie nie mogą rozpocząć silnej walki konkurencyjnej. Próbują więc przedłużać
cykl życia produkowanych przez siebie wyrobów na nowych rynkach zbytu
np. krajów postkomunistycznych Europy Środkowej i Wschodniej - działając
samodzielnie lub wchodząc w porozumienia z lokalnymi firmami (Grzeszak
1999).

Charakterystyczne dla ostatnich lat stało się zjawisko rozpraszania tech
nologii, które także ma ogromny wpływ na wzrost kosztów technologii oraz
B+R. Polega ono na szybszym niż dotychczas upowszechnianiu się wśród
producentów nowych, kluczowych technologii. Wynaleziona przez jedną z
firm technologia jest tylko bardzo krótko źródłem przewagi konkurencyjnej.
Potem zostaje rozpracowana przez konkurentów, powielona lub zmieniona
(udoskonalona) i zaczyna przyczyniać się do realizowania przez nich zy
sków, podczas gdy największe koszty musiał ponieść pierwotny jej odkrywca
(Dussauge, Ramanantsoa 1987; Kowalczyk 1999).

4 Zmiany w popycie, stylu życia konsumentów, zwłaszcza młodych, poszerzanie dostępu do informacji, za
bawy i rozrywki za pośrednictwem telefonii komórkowej zmusza operatorów telekomunikacyjnych do
zawierania aliansów z dostawcami zawartości, np. włoski operator telefonii komórkowej Andala zawarł
porozumienie z pięcioma klubami piłkarskimi Włoch. Kibice, abonenci specjalnego serwisu sportowego,
będą na bieżąco otrzymywać na swoje telefony wyniki rozgrywanych meczów oraz inne wiadomości z
piłkarskich boisk. Prace nad tym aliansem trwają, a uruchomienie tej usługi jest planowane na W03 r. Sze
rzej na ten temat: \t Gontarz, Partnerstwo trzeciej generacji, Computerworld, 2001, nr 15, s. 2, 32 i 38.
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Szybkie rozpowszechnianie się wiedzy o wynalazkach i nowych techno
logiach wraz z coraz krótszym życiem technologii, znacznie obniża wartość
nowych technologii i zmusza firmy do pracy nad kolejnymi, nowymi pro
duktami i technologiami, czyli ponoszenia kolejnych ogromnych nakładów
na prace badawczo-rozwojowe. Utrata efektu doświadczenia najlepszych
przedsiębiorstw w sektorze i przyspieszenie wyścigu w obszarze prac badaw
czo-rozwojowych oraz konieczność coraz szybszego wprowadzania nowego
produktu na rynek - zanim zrobią to naśladowcy - wywierają wielki wpływ
na poziom kosztów działalności (Marchesnay 1994). Chcąc osiągnąć zwrot
ogromnych nakładów przedsiębiorstwa muszą niezwłocznie po wynalezieniu
nowego wyrobu skomercjalizować go, eksploatować krótko, ale na olbrzymią
skalę (nawet globalną). Dodatkowym problemem w realizowaniu tych zamie
rzeń staje się walka o rynek z producentami nielegalnych, nie markowych
podróbek znanych wyrobów.

Aby tym wszystkim wyzwaniom sprostać, famy łączą swoje siły w for
mie aliansów strategicznych. Badania przeprowadzone przez naukowców
amerykańskich wśród przedsiębiorstw należących do przemysłów wysokiej
techniki: informatycznym, telekomunikacji, lotniczym, samochodowym,
farmaceutycznym, w dziedzinie produkcji nowych materiałów oraz biotech
nologii zdają się potwierdzać ten fakt (Garette, Dussauge 1996; Gugler 1992;
Moszkowicz 1998; Romanowska 1997).

Ohmae (1993) uznaje, że przyczynami wchodzenia w koalicje przedsię
biorstw są: wzrost udziału kosztów stałych w kosztach produkcji, rozszerze
nie badań, rozbudowa ośrodków innowacyjnych, zwiększenie sieci sprzedaży
i serwisu na wielką skalę. Według niego część kosztów przyjmowanych do-

. tychczas za zmienne takich, jak: wynagrodzenie pracowników zaplecza ba
dawczo-rozwojowego, koszty utrzymania wizerunku przedsiębiorstwa - staje
się w krótkim okresie kosztami stałymi, niezależnymi od wielkości produk
cji. O ile w przypadku kosztów zmiennych firma może dążyć do ich redukcji
poprzez obniżenie kosztów materiałów, płac, skracania godzin pracy, auto
matyzację, to w odniesieniu do kosztów stałych jedynym rozwiązaniem osią
gania większej rentowności, jest zwiększanie produkcji i sprzedaży. Dzięki
temu udział jednostkowych kosztów stałych w całkowitych nakładach się
zmniejsza. Jednak taka strategia wiąże się z rozszerzeniem rynków zbytu,
wchodzeniem z produktem na rynki globalne i dalszymi kosztami.

Dostrzegalnym problemem w osiągnięciu rentowności nowych przedsię
wzięć produkcyjnych staje się obniżenie cen wyrobów. Chcąc pokonać kon
kurentów liczne przedsiębiorstwa sprzedają nowoczesne produkty poniżej
wartości lub oferują je za darmo w ramach promocji (Lifting za ... 1999;
Mierżyńska 1998; Romański 1999). Gotowe są ponosić straty w przypadku
ich sprzedaży, mając nadzieję, że przekonają nabywców do kupowania in-
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nych wyrobów, które przyniosą zysk>, Ciągła pogoń za rozwojem rynku
zmusza firmy do ponoszenia strat - dopóki rośnie on szybciej niż straty, ak
ceptuje się takie postępowanie. Zawłaszczanie coraz większych obszarów
rynku, spadek cen, rosnący udział kosztów stałych, to kolejne powody poja
wiania się sojuszy strategicznych w światowej gospodarce.

3.1.3. Regionalizm i bariery inwestycji zagranicznych

Jedną z ważniejszych przyczyn zawierania aliansów jest zjawisko regio
nalizmu i tworzenie barier inwestycjom zagranicznym. Obok czynników
sprzyjających globalizacji działalności przedsiębiorstw zauważa się także
tendencje pewnych obszarów do utrzymania powiązań gospodarczych głów
nie z własnymi sąsiadami. Powoduje to utrudnienia w ekspansji na skalę
światową wielu firmom, które próbują pokonać te ograniczenia tworzone
przez rządy i wejść na zablokowane rynki poprzez fuzje lub akwizycje albo
lokowanie swoich firm na obszarze danego kraju. Rozwiązaniem tego pro
blemu mogą stać się zawierane z lokalnymi przedsiębiorstwami różne formy
kooperacji (Sitek 1996, 1997, 1998).

Spośród wielu determinant inwestycji zagranicznych wielką rolę odgry
wają czynniki makrootoczenia kraju macierzystego lub przyjmującego, takie
jak:
1) uprzednie i bieżące zachowania polityczne,
2) forma ustroju politycznego i gospodarczego,
3) stabilność rządu i jego program,
4) ideologia i siła ugrupowań opozycyjnych,
5) konflikty polityczne, społeczne, etniczne i inne,
6) udział w stowarzyszeniach integracyjnych (UE, CEFTA i in.) i organiza

cjach międzynarodowych (MFW, WTO),
7) nasilające się tendencje izolacjonizmu i odrębności gospodarczej oraz

kulturowej.
Pomimo dążeń do deregulacji i zmniejszenia wpływu państwa na gospo

darkę, nadal bardzo istotna dla podejmowanych inwestycji zagranicznych,
jest polityka gospodarcza kraju przyjmującego. Może ona stwarzać zachęty i
ograniczenia oraz rozwiązania instytucjonalne, zmierzające do wpływania na
inwestorów zagranicznych zgodnie z interesami kraju lokowania inwestycji.
W krajach niechętnych integracji z gospodarką światową, z powodu różnych
motywów (np. politycznych, religijnych), polityka gosp_?darcza rządu może
kontrolować, ograniczać albo zakazać inwestycji obcych w swoim kraju. Ta
kie ograniczenia mogą dotyczyć wszystkich inwestorów lub tylko inwesto
rów z niektórych państw. W większości krajów istnieją tendencje do ochrony
Własnych rynków pod pretekstem chronienia własnych firm lub miejscowego

5 Potwierdzeniem tego są działania firm oferujących na polskim rynku telefony komórkowe.
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zatrudnienia. Tworzy się więc wiele przeszkód ze strony rządu, najczęściej w
sektorach związanych z ważnymi celami państwowymi, jak zatrudnienie,
rozwój regionalny, miejscowe źródła strategicznych surowców, obronność,
energetyka, urządzenia telekomunikacyjne. W tym celu wykorzystuje się ta
ryfy celne, kwoty importowe i eksportowe, preferencje w zaopatrywaniu się
jednostek i instytucji państwowych w miejscowych firmach, preferencyjną
politykę podatkową i inne instrumenty, które doprowadzają do obniżania się
efektywności firm zagranicznych lub nie dopuszczają do wejścia inwestorów
zagranicznych. Zawiązanie aliansu z lokalnym przedsiębiorstwem pomaga
uniknąć tych przeszkód (Porter ~ 990, 1994; Romanowska 1997).

Wraz z postępującą globalizacją gospodarki coraz częściej powstają re
gionalne porozumienia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą krajami, które przy
znają krajom - uczestnikom preferencyjny dostęp do rynków drugiej strony.
Według The Economist (Kubala 1998) na świecie istnieje około 80 regional
nych porozumień, z których najbardziej znane to: Unia Europejska, Północ
noamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu (NAFTA) - zrzeszające
USA, Kanadę i Meksyk oraz Mercosur - pakt dla krajów Ameryki Łaciń
skiej. Spośród 130 członków Światowej Organizacji Handlu (WTO) jedynie
Japonia, Korea Południowa i Hongkong nie podpisały jeszcze żadnego poro
zumienia o wolnym handlu.

Powody, dla których poszczególne kraje wchodzą w regionalne układy
gospodarcze są różne. Generalnie obniżenie barier celnych w wymianie
sprzyja jej ożywieniu i bliskość rynków zbytu zapewnia niższe koszty trans
portu. Silniejsi partnerzy (np. USA w stosunku do Meksyku) mogą doprowa
dzić do nierównowagi sił wewnątrz porozumień z korzyścią dla siebie i zmu
szać uczestników do wymiany handlowej między sobą, pomimo niekorzyst
nych relacji cenowych towarów pochodzących z sąsiednich krajów w stosun
ku do eksportu· i importu z bardziej odległych stron. Rozszerzenie się poro
zumień regionalnych i obejmowanie coraz liczniejszej rzeszy krajów prefe
rencyjnym traktowaniem i jednocześnie wysokie cła narzucane krajom nie
członkowskim, doprowadzają do tego, że próbują one zawiązywać swoje po
rozumienia (nawet nieformalne). Zobowiązują się do wzajemnego importu,
pomimo iż bardziej efektywna byłaby dla nich wymiana z innymi partnerami
(np. Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj).

Niektóre kraje wykorzystują regionalne pakty gospodarcze w celu uła
twiania i utrwalania wolnorynkowych reform, co ma miejsce w przypadku
krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz krajów rozwijających się. Cza
sami służą do tego, aby wprowadzone nowe pionierskie rozwiązania w wy
mianie handlowej przyniosły wielostronne korzyści członkom porozumienia.
Na przykład, zawarty przez Australię i Nową Zelandię układ o wolnym han
dlu dotyczy, takich kwestii zasad liberalizacji wymiany, których WTO nie
rozważyła.
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Regionalizacja postrzegana jest przez jej uczestników najczęściej w kate
goriach korzyści, choć niesie także i pewne zagrożenia (Kubala 1998). Z tego
powodu istnieje pewna niechęć do włączania się w obieg gospodarki świato
wej i przyjmowania obcych inwestorów (spoza paktu gospodarczego) lub
nawiązywania z nimi stosunków gospodarczych. W tej sytuacji, przedsiębior
stwa decydujące się wejść na ten typ rynku, wybierają taką formę obecności
na nim, która jest dostosowana do lokalnej specyfiki i zapewnia długotrwałe
korzyści przy ograniczonym ryzyku, np. różne formy aliansów strategicznych
lub innych strategii relacyjnych (Strategor 1997). Strategie relacyjne polegają
na stworzeniu uprzywilejowanych związków (stosunków) pomiędzy firmą a
wybranymi partnerami z otoczenia. Do nich mogą należeć poza typowymi
uczestnikami sektora, tj. dostawcami i nabywcami, także konkurenci, grupy
nacisku i państwo.

Francuscy naukowcy (Strategor 1997) wyróżniają sześć rodzajów strate
gii relacyjnych:
l) protekcjonizm państwowy,
2) porozumienie między konkurentami, niwelujące proces rywalizacji między

nimi (legalne lub nielegalne),
3) alians strategiczny, czyli współdziałanie konkurentów,
4) klub dostawców dla państwa - rząd rozdziela pomiędzy konkurujące firmy

zamówienia, nie kierując się przy tym ani ceną ani jakością; podobnie
może „uznaniowo" traktować udzielanie pomocy przy eksporcie wyrobów.
różnych konkurentów,

5) strategia polityczno-technologiczna polegająca na tym, że państwo stara
się całościowo zintegrować procesy produkcyjne; oferuje każdej specjali
zującej się w danym obszarze firmie wsparcie finansowe z budżetu oraz
pomoc w działalności eksportowej; prowadzi to do zniesienia rywalizacji
między krajowymi przedsiębiorstwami,

6) strategia polityczno-związkowa - przedsiębiorstwo usiłuje utrzymać się na
rynku dzięki porozumieniom ze związkami zawodowymi i rządem, ma
charakter doraźny i nie będzie wystarczająca w dłuższym okresie czasu.
Alianse strategiczne nie są więc jedynym sposobem przełamywania ba

rier tworzonych przez państwo, jego politykę i stosunek do wspierania lub
ograniczania konkurencji, zwłaszcza zagranicznej.

3.1.4. Nieefektywność fuzji i akwizycji
W latach osiemdziesiątych XX w. wiele firm o zasięgu międzynarodo

wym wykorzystywało fuzje i akwizycje, czyli połączenia przedsiębiorstw ja
ko podstawową metodę wzrostu. Największa ilość fuzji i wchłonięć przed
siębiorstw na całym świecie przypadła na lata 1986-1990. Proces ten był
skutkiem uznania przez menedżerów, iż połączenia są najskuteczniejszą
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strategią umożliwiającą poziomy, pionowy i zdywersyfikowany6 wzrost
przedsiębiorstwa. Przy sprzyjających uwarunkowaniach prawnych i finanso
wych (niezbyt rygorystyczne przepisy antymonopolowe oraz liberalizacja za
sad przepływu kapitału. nowe instrumenty finansowe) następowało dyna
miczne łączenie i wykupowanie przedsiębiorstw. Miało doprowadzić do
ominięcia barier wejścia i zredukować ryzyko związane z wchodzeniem na
nowe rynki lub do nowych sektorów. Fuzje dotyczące konkurentów ograni
czały rywalizację i wzmacniały połączone firmy przeciwko wspólnym wro
gom. Pozwalały uzyskiwać efekt synergii? i lepsze warunki do konkurencji w
oparciu o przywództwo kosztowe oraz możliwość dyferencjacjif (Kicińska
1995; Pierścionek 1997; Strategor 1997; Sudarsanam 1998).

Wraz z nasilającą się falą przejmowania i łączenia przedsiębiorstw we
wszystkich krajach zaczęto zastanawiać się nad ekonomicznymi motywami
nabywców firm. Coraz częściej społeczeństwa uświadamiały sobie, iż kon
trolę nad jakąś branżą przejmuje jeden potentat. Atmosfera przejęć miała
charakter walki na froncie - przedsiębiorstwa prowadziły ze sobą wojnę.

Powszechną taktyką stało się osaczanie, najazdy, szantaże, tajemne ku
powanie oraz walka bez względu na koszty po to, aby wróg (konkurent) nie
mógł zdobyć upatrzonej firmy. Częstokroć wiązało się to z przepłaceniem za
nabytą własność. Jednocześnie taka strategia doprowadzała do obniżenia
sprawności funkcjonowania całych przedsiębiorstw, zmniejszała się ich zdol
ność elastycznego dostosowywania się do warunków rynkowych. Stały się
ociężałe, mało dynamiczne, a osiągnąwszy dominującą pozycję w branży
zmniejszyły swoją innowacyjność (z braku konkurencji). Przerosty biurokra
cji, trudności w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy oraz gigan
tyzm spowodowały, że wiele z operacji połączeń i wykupów nie doprowa
dziło do zamierzonych korzyści. Eksperci oceniają, że 80% zakupów przed
siębiorstw przeprowadzonych przez grupy amerykańskie nie powinno się
zdarzyć. W skali światowej 75% firm, które przeprowadziły fuzje uznaje, że
zapłaciły za zakupy zbyt drogo (Garrette, Dussauge 1996; Strategor 1997).
Najważniejszymi przyczynami nieefektywności niektórych fuzji okazały się
wraz ze złożonością formalnych struktur hierarchicznych megaprzedsię
biorstw (powstałych w wyniku połączeń) nowe zjawiska: niewydolność
struktur organizacyjnych, potrzeba kontroli poza strukturami, zmiana podej
ścia do kształtowania i wykorzystania przewagi konkurencyjnej, utracenie

6 Dywersyfikacja - rozgałęzienie, urozmaicenie produkcji, rozszerzanie jej na różnorakie, odległe od siebie
dziedziny, zwłaszcza po to, aby straty w jednej dziedzinie móc wyrównywać zyskami osiągniętymi w in
nej branży. Przesłankami dywersyfikacji mogą być także: konieczność wykorzystania nadwyżek siły ro
boczej lub kapitału w danym przedsiębiorstwie, chęć podniesienia rentowności firmy lub wykorzystania
sezonowych rezerw mocy wytwórczych.

7 Synergia - współdziałanie, kooperacja czynników, skuteczniejsza niż suma ich oddzielnych działań.
8 Dyferencjacja, np. produktów - różnicowanie produktów, tworzenie oferty odbieranej przez klientów jako

unikatowa ze względu na nadanie jej indywidualnych cech.
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szybkości i elastyczności działania (Błaszczyk 1999; Zorska 1996). Jedno
cześnie częstokroć w wyniku fuzji dochodziło do połączeń pomiędzy całkiem
różnymi pod względem kulturowym i organizacyjnym przedsiębiorstwami.
W wyniku zderzenia się tak odmiennych cech organizacji pojawiły się nieko
rzystne efekty - konflikty pomiędzy menedżerami, niemożność osiągnięcia
porozumienia ze względu na odmienną mentalność, różny stosunek do pracy
i biznesu zasobów ludzkich w łączonych firmach. Problem ten ujawnił się
szczególnie silnie w sytuacji, gdy fuzje dotyczyły przedsiębiorstw pochodzą
cych z różnych krajów.

Obok tych zjawisk zauważono także, iż po połączeniach takie mocne
strony wchłanianej firmy, jak: innowacyjność, elastyczność i samodzielność,
zostają zatracone w zhierarchizowanej strukturze. Kompetencje pracowni
ków z włączonego przedsiębiorstwa nie są właściwie wykorzystywane, a ich
pomysłów i strategii nikt nie· chce realizować. Wywoływało to frustracje do
brej kadry i odchodzenie jej z połączonych firm.

Eksperci francuscy (Garrette, Dussauge 1996) uważają także, że przy
czyną nieefektywności operacji fuzji I kupna jest tzw. ,,trudność z pozbyciem
się pestki". Firma silniejsza decydująca się na fuzję z inną firmą, często zmu
szona jest do przejęcia działalności lub aktywów, które nie są dla firmy-mat
ki istotne lub doprowadziłby do niepożądanej dywersyfikacji działalności
bądź podwójnego zatrudnienia. Po połączeniu musi więc dokonać uporząd
kowania swej struktury - odsprzedać takie właśnie przedsiębiorstwa lub wy
cofywać się z określonego typu działalności.

Wszystkie te czynniki przyczyniły się do tego, że do połowy lat dzie
więćdziesiątych połączenia wielkich międzynarodowych korporacji należały
do rzadkości. Dopiero nasilenie się globalizacji, wzrost konkurencji, rosnące
koszty technologii (B+R) i marketingu oraz możliwość wkraczania na tzw.
emerging markets (rynki krajów rozwijających się) spowodowały ponowne
wykorzystywanie fuzji i akwizycji jako sposobu na podniesienie pozycji
konkurencyjnej. Tworzenie megaprzedsiębiorstw rozpoczęło się na nowo, po
okresie zastoju, od sektora finansowego w Stanach Zjednoczonych. Potem
fuzje objęły firmy motoryzacyjne, przemysł naftowy, farmaceutyczny, spo
żywczy oraz telekomunikację na całym świecie (Boruc 1999; Cielemęcki
1998; Gołata 1998, 1998a; Lachowski 1998, 1998a; Łącka 1997; Pasternak
1999; Tarnowski 1998; Wróblewski 1998; Zieliński 1998).

Analitycy sądząjednak, iż wielkie firmy przełomu XX i XXI wieku róż
nią się znacznie od swoich poprzedniczek z lat 70. i 80. Kierowane są z re
guły przez absolwentów szkół zarządzania, którzy mając na uwadze błędy
Popełniane przez menedżerów wielkich połączonych firm z lat wcześniej
szych, starają się obecnie zmieniać sposoby zarządzania". Próbują uelastycz-

9 Nie wszystkie fuzje zawierane pod koniec XX wieku kończyły się dobrze i okazywały się efektywne, np.
fuzja Daimlera z Chryslerem dokonana w 1998 roku. Połączenie obu koncernów motoryzacyjnych dopro-
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niać, rozluźniać i spłaszczać hierarchiczną strukturę organizacyjną. W gestii
centrali pozostawiają decyzje strategiczne, natomiast operacyjne przekazują
niższemu szczeblowi. W podległych strukturach tworzone są tzw. ośrodki
zysku, mające dużą samodzielność. Nowością staje się także wchodzenie du
żych, połączonych przedsiębiorstw (lub ich elementów) w powiązania typu
sieciowego (o charakterze wewnętrznym lub zewnętrznym). Elementami ze
wnętrznymi sieci są inne przedsiębiorstwa (dostawcy, odbiorcy, instytucje),
które współdziałają w procesie gospodarczym. Megafirma lub jej element
nawiązuje kontakt i/ lub porozumienie z innymi podmiotami gospodarczymi,
wykorzystując je do realizacji. własnej strategii. Zewnętrzne sieci stają się
więc alternatywą dla własnych struktur organizacyjnych, zarówno w płasz
czyźnie integracji pionowej, jak i dywersyfikacji poziomej (Gomes-Casseres
1996, Gomes-Casseres 1997; Porter 1998; The corporation ... 1996; Zorska
1998). W wyniku rozpowszechniania się strategicznych porozumień zmianie
ulega struktura poszczególnych sektorów. Zaczynają upodobniać się do mi
sternych pajęczych sieci, nakładających się na siebie i niekiedy także ze sobą
powiązanych. Trzonem takich sieci są główne firmy lub ich ugrupowania,
czyli klastery. Gomes-Casseres (1997) nazywa je konstelacjami oferującymi
„nową siłę ekonomiczną". Wskazuje, iż obejmują one coraz więcej dziedzin
działalności gospodarczej, np. informatykę, przemysł audio-wideo, teleko
munikację, przemysł samochodowy , biotechnologię, przemysł farmaceutycz
ny i linie lotnicze.

Korporacje globalne, np. IBM, AT&T, Corning Glass, Samsung, Mazda
wykorzystują sieci aliansów dla stworzenia swoich długookresowych strate
gii, które mogą mieć zarówno ofensywny, jak i defesywny charakter. W USA
i Europie zmierzają one do stworzenia ochrony przed ekspansją firm japoń
skich lub przejęcia kontroli nad przedsiębiorstwami, które dysponują intere
sującymi technologiami, ale nie mają odpowiednich zasobów kapitałowych
(Chwistccka-Dudek 2000, Hamel, Prahalad 1999).

wadziło do chaosu w obu firmach, kilku mld 1 strat oraz spadku cen akcji firmy DaimlerChrysler na no
wojorskiej giełdzie. Zaniedbania, zwłaszcza na poziomie łączenia kultur organizacyjnych, utrata innowa
cyjności, wyobraźni i odwagi do tworzenia nowych projektów - podawane są jako główne przyczyny nie
powodzenia tej fuzji. Szerzej na ten temat: D. Świątek, \t Kaniewski, Toksyczne partnerstwo, Business
man Magazine, 2001, nr 2, s. 54 -56.
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4. Alians jako forma strategii kooperacyjnej

Od początku lat 80. ubiegłego wieku powszechne stało się zawieranie po
rozumień kooperacyjnych. Traktowano je jako sposób na rozwój i wzrost
firmy. Obecnie liczba zawieranych sojuszy na świecie z każdym rokiem
wzrasta i dzisiaj można już mówić, iż nie jest to jedynie przejściowa moda w
zarządzaniu. Taki pogląd· reprezentował swego czasu Porter (Sulejewicz
1997). Na przełomie XX i XXI w. nadal uważa się alians za właściwą drogę
ekspansji przedsiębiorstwa w warunkach zmieniającej się gospodarki świa
towej.

Spośród wielu różnorodnych form współpracy pomiędzy przedsiębior
stwami (porozumień strategicznych, aliansów strategicznych, joint venture,
tzn. wspólnych przedsięwzięć, połączeń, konsorcjów, stowarzyszeń)A najbar
dziej rozpowszechnione stają się alianse strategiczne. Dotyczą one wszyst
kich sektorów działalności w przemyśle, a także w usługach - w krajach wy
soko uprzemysłowionych oraz dążących do szybszego rozwoju. Biorą w nich
udział bardzo różne przedsiębiorstwa, zarówno duże (lub grupy firm, nawet
wielonarodowe), jak i małe. Nawet granice nie są dla nich przeszkodą we
współdziałaniu. Porozumienia o charakterze aliansów przyjmują często za
sięg światowy, a uczestnikami sojuszy mogą stać się przedsiębiorstwa pół
nocnoamerykańskie, japońskie, europejskie (Garrette, Dussauge 1996; Sule
jewicz 1997). Heterogeniczność porozumień o współdziałaniu wywołuje
problemy ze sporządzeniem przybliżonych, ale całościowych zbiorów da
nych statystycznych oraz dokładne przyporządkowanie określonego typu
współdziałania przedsiębiorstw do właściwego rodzaju partnerstwa. Znaczna
ilość powiązań jest nieformalna i dotyczy wymiany informacji, Nie trafia do
statystyk, choć często może stać się zaczątkiem trwalszych więzi. Większość
danych o partnerstwie (m. in. o aliansach) opiera się na informacjach przy
gotowywanych przez zainteresowane firmy dla mediów. Nie zawsze muszą
być one obiektywne. Często podaje się je nie w pełni prawdziwe, w celu
zmylenia konkurencji.

Informacje niezbędne do badań nad aliansami dotyczą zwykle tylko mię
dzynarodowych porozumień lub bardzo dużych przedsiębiorstw. Niektóre
bazy danych obejmują tylko współpracę firm narodowych lub ze swego
kontynentu (np. jedynie porozumienia japońskie lub azjatyckie). Dotyczą
Wszystkich typów współpracy lub tylko niektórych (np. joint venture). Do-

A W literaturze nie ma zgodności co do definicji i klasyfikowania aliansów strategicznych. Niektórzy autorzy
ttjnmją alianse jako jedną z form różnorodnych porozumień pomiędzy podmiotami, a inni uznają, że alian
se strategiczne obejmują wiele różnych form współdziałania. Problem ten próbuje rozwiązać autorka w
kolejnym podrozdziale.
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datkowym utrudnieniem jest brak informacji o porozumieniach kooperacyj
nych mniejszych firm, które są szeroko niedoceniane.

Przeglądając jednak literaturę i wyniki badań z ostatnich kilkunastu lat
(Anderson 1990; Doz, Hamel, Prahalad 1989; Dussauge, Garrette 1992; Har
rigan 1987; Hergert, Morris 1988) można stwierdzić, że zarówno zakres
(sektoralny, geograficzny, podmiotowy, celowy), jak i intensywność wystę
powania porozumień wykazują tendencję szybko rosnącą.

W Polsce dotychczas nie wykorzystywano kooperacji strategicznej jako
dogodnego i ekonomicznego sposobu rozwoju. Nieliczne przypadki nie były
przedmiotem szeroko zakrojonych badań (Cygler 1999; Romanowska 1997;
Sulejewicz 1990, 1991). Jednak wraz ze zmianą uwarunkowań gospodar
czych w naszym kraju, koniecznością coraz szybszego rozwoju polskich
przedsiębiorstw i nasileniu się presji konkurencji wskutek wchodzenia naszej
gospodarki w struktury Unii Europejskiej i gospodarki światowej - zaistniała
potrzeba poszukiwania nowych możliwości rozwoju dla firmy, oferujących
wiele korzyści, ale także i pewne niebezpieczeństwa. Polskie przedsiębior
stwa zaczęły się interesować aliansami strategicznymi ze względu na możli
wość osiągnięcia dzięki nim takich korzyści, jak: zmniejszenie kosztów B+R,
ograniczenie konkurencji i jej kosztów, obniżenie ryzyka działalności i jego
rozłożenie itd.

Przenikanie informacji o nawiązywanych sojuszach strategicznych na
świecie oraz publikowanie wyników światowych badań nad aliansami spra
wiło, iż menedżerowie polskich firm rozpoczęli tworzenie aliansów - zarów
no z partnerami zagranicznymi, jak i krajowymi. Brakuje im jednak umiejęt
ności właściwego zawierania sojuszy i zarządzania tego typu porozumienia
mi strategicznymi. Pożądane byłoby więc, aby korzystając z doświadczeń za
chodnich menedżerów, mogli opanować tę niezmiernie trudną i finezyjną
,,sztukę" (Harbison, Pekar Jr. 1998) tworzenia aliansu strategicznego.

Z powodu braku polskich doświadczeń w tym zakresie (poza nielicznymi
wyjątkami) podstawą do zdobycia wiedzy, jak zawierać alianse i jak nimi za
rządzać, muszą stać się osiągnięcia przedsiębiorstwa z krajów tzw. Triady,
czyli Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Japonii. Przyswojenie i
zrozumienie doświadczeń pochodzących z tego obszaru powinno pozwolić
polskim menedżerom stworzyć właściwy, adekwatny do ich celów rodzaj
aliansu strategicznego.

W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce i w innych krajach Europy Środko
wowschodniej rozpoczęto badania nad współdziałaniem strategicznym, mię
dzy innymi zajęto się także problemem aliansów strategicznych. W większo
ści przypadków badania te dotyczą sojuszy strategicznych, zawieranych po
między dużymi firmami międzynarodowymi, w krajach Triady. W polskiej
literaturze przedmiotu nadal brak jest publikacji, które byłyby pomocne dla
polskich menedżerów i uwzględniałyby specyfikę naszej gospodarki lub
branży (sektora). W związku z tym, pomimo dużego zainteresowania alian-

72



sami, jako ekonomiczną i efektywną drogę rozwoju, niewiele firm decyduje
się je zawierać. Obawiają się partnerstwa z konkurentami i nie potrafią wyko
rzystać możliwości, które stwarzają sojusze. Nieliczne przedsiębiorstwa kra
jowe, które podjęły się stworzenia takiego porozumienia strategicznego, cza
sami ponosiły klęskę. Ich menedżerowie przyznają, że przyczynami porażki
były: brak wiedzy i umiejętności zawierania aliansu oraz zarządzania part
nerstwem, niezdolność do współdziałania i zespolenia różnych kultur organi
zacyjnych, brak harmonii pomiędzy aliantami, oportunizm partnera.

4.1. Pojęcie aliansu strategicznego i jego cechy

Różnorodność form współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami (chociaż
nie tylko - partnerami współdziałania strategicznego stają się również ośrod
ki naukowe, władze samorządowe, organizacje konsumenckie itd.) powoduje
trudności w precyzyjnym zdefiniowaniu, czym jest alians strategiczny. Róż
norodne założenia teoretyczne, różne podejścia i techniki badawcze, anali
zujące współdziałanie strategiczne, spowodowały chaos w zakresie definicji
aliansu. a większości przypadków prezentowane definicje są nieprecyzyjne.

a literaturze z dziedziny zarządzania można spotkać wiele terminów
wyjaśniających znaczenie aliansu. Dla niektórych badaczy alianse strategicz
ne oznaczają „rozszerzone przedsiębiorstwa" powstające w wyniku nawiąza
nia współpracy pomiędzy zleceniodawcami robót i podwykonawcami. Na
zywają je także „konstelacjami przedsiębiorstw" (Lorenzoni, Ornati 1988).
Inni naukowcy do aliansów zaliczają uzgodnione zbliżenia między firmami,
umowy o różnych formach współpracy, nawet umowy dżentelmeńskie, fuzje
lub akwizycje „przyjacielskie" (w przeciwieństwie do „wrogich przejęć").
Podstawą do określenia mianem aliansu jakiejś formy współdziałania stają
się także przejęcia mniejszościowych udziałów wzajemnych między przed
siębiorstwami lub aport części aktywów (Karlóf 1997, Sulejewicz 1997).
Niektóre definicje uznają za alians strategiczny także formy kooperacji, które
prowadzą do utworzenia jednostki prawnej, spółki joint venture - odrębnej
Wspólnej filii realizującej zamierzony przez partnerów cel (Gomes-Casseres
1997; Harrigan 1995; Killing 1983).

Romanowska ( 1997) przestudiowała w literaturze przedmiotu wiele
określeń aliansu strategicznego i wyodrębniła trzy podstawowe typy defini
cji.

Po pierwsze aliansem można nazwać związek między przedsiębiorstwa
mi, którego zamierzeniem jest zrealizowanie ustalonego przez uczestników
porozumienia, wspólnego celu. Ta definicja zakłada: podział odpowiedzial
ności za zarządzanie aliansem, pozostawienie tożsamości organizacyjnej
podmiotów współpracy, stały przepływ zasobów pomiędzy partnerami oraz
niepodzielność, integralność projektu lub instytucji aliansu. Należy ona do
najszerszych określeń aliansu, ponieważ obejmuje wszystkie formy współ-
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działania pomiędzy firmami, będącymi konkurentami, dostawcami i klienta
mi, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, nie wyróżniając do jakiej for
my prawno-organizacyjnej należy porozumienie (Morris, Hergert 1987).

Druga definicja określa alians jako spółkę joint venture pomiędzy przed
siębiorstwami, z których jedno ma zamiar wejść lub utrzymać się na rynku
krajowym partnera. Zgodnie z tą definicją alians musi spełniać cztery warun
ki (Hung 1992):
- musi zostać określony cel działalności,
- przedsięwzięcie ma mieć długoterminowy charakter,
- partnerzy powinni wnosić różnorodne zasoby,
- każdy aliant powinien aktywnie uczestniczyć w tworzeniu i zarządzaniu

aliansem.
Takie ujęcie aliansu zawęża obszar współpracy tylko do jednej formy or-

, ganizacyjno-prawnej (joint venture) i do przypadków współdziałania w skali
międzynarodowej. Jednocześnie wyklucza ze zbioru aliansów przypadki ko
operacji przedsiębiorstw dysponujących podobnymi zasobami (alianse kon
kurencyjne).

Trzecie wyjaśnienie aliansu określa go jako: formalną lub nieformalną
współpracę przedsiębiorstw konkurujących w ramach tego samego lub po
krewnych sektorów. Dotyczy więc współdziałania zawiązującego się pomię
dzy aktualnymi lub potencjalnymi konkurentami. Nie obejmuje jednak przy
padków porozumień między dostawcami i odbiorcami, które uwzględniane
były w definicji pierwszej. W ramach tej definicji mieści się określenie Blan
ca (Blanc, Dussauge, Garette 1991) uznawane za najtrafniejsze i akceptowa
ne przez badaczy europejskich. Według niego za alianse strategiczne można
uznać: różne formy współpracy pomiędzy aktualnymi lub potencjalnymi
konkurentami, którzy podjęli decyzję o prowadzeniu wspólnego przedsię
wzięcia lub jakiegoś rodzaju działalności, łącząc i koordynując swoje zasoby,
środki i umiejętności. Takie ujęcie aliansu ogranicza zbiór do przypadków
współdziałania konkurentów, odrzucając takie porozumienia, które nie za
wierają elementów rywalizacji. Jednocześnie definicja ta jest na tyle pojem
na, że obejmuje każdą formę porozumienia (także nieformalną), jeżeli spełnia
poprzedni warunek. Dotyczy także bardzo różnorodnych form współpracy ze
względu na istotę prawną i organizacyjną lub położenie geograficzne partne
rów (alianse wewnątrzkrajowe i międzynarodowe).

Dussauge i Garrette (1996) podkreślają w swojej definicji bardzo specy
ficzną cechę aliansu, która wyróżnia go od innych form zbliżenia przedsię
biorstw. Charakterystyczne dla aliansu strategicznego jest utrzymanie nieza
leżności i suwerenności każdego partnera, pomimo umowy wiążącej uczest
ników aliansu. W przeciwieństwie do fuzji lub kupna partnerzy łączą się dla
realizacji wspólnych celów, ale utrzymują swoją autonomię strategiczną i
chronią swoje interesy. Alianci nie są podporządkowani jednolitej strukturze
hierarchicznej, mają prawo do określenia celów i tworzenia strategii, nie tra-
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cą swojej tożsamości i kultury w wyniku podjęcia współpracy. Różnice po
między aliansem a fuzją przedstawiają ryciny 4.1 i 4.2.

FIRMA A FIRMA B

Cele i interesy
własne „A"

Ograniczone
cele wspólne

,,A"+,,B"

Rycina 4.1. Schematyczny obraz aliansu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Garrette, Dussauge (1996).

Podczas fuzji lub wykupienia, cele własne jednostek i ich dążenia znikają
- nowo połączona całość kieruje się własnymi interesami i celami. Kultury i
tożsamości firm połączonych zaczynają się stapiać w jedność, a niekiedy
partner silniejszy narzuca drugiemu swoją kulturę i tożsamość, Jednocześnie
- w wyniku konieczności podporządkowania się jednolitej strukturze hierar
chicznej, jednemu ośrodkowi podejmowania decyzji - niezależni dotychczas
partnerzy tracą swoją suwerenność w zakresie określenia celów, formułowa
nia strategii, podejmowania ważnych decyzji.

Nowa jednostka organizacyjna z połączenia A+B

Przepływ zasobów,

Firma A p r h Firma B

umiejętności 1 kompetencji

Spójne i jednolite cele
nowego podmiotu

Rycina 4.2. Schematyczny obraz fuzji
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Garrette, Dussauge (1996).
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Inne podejście reprezentuje Szpringer (1999), który uważa, że nie każda
fuzja prowadzi do utraty podmiotowości prawnej spółek przejętych i niektóre
fuzje można zaliczyć do aliansów.

Biorąc pod uwagę specyfikę aliansów, która pozwala odróżnić je od in
nych form współpracy między przedsiębiorstwami Garrette i Dussauge
(1996) zdefiniowali alians jako: porozumienia pomiędzy wieloma niezależ
nymi przedsiębiorstwami, które podejmują się wspólnie realizować projekt
lub prowadzić specyficzną działalność. Wykorzystują przy tym koordynację
kompetencji, umiejętności, sposobów i niezbędnych zasobów działania.
Uznają to za korzystniejsze niż;
1) realizacja samodzielna tego projektu lub prowadzenie działalności indywi

dualnie, ze względu na możliwość obniżenia ryzyka i osiągnięcie większej
przewagi konkurencyjnej w wyniku aliansu,

2) dokonanie fuzji pomiędzy przedsiębiorstwami, cesji bądź kupna działalno
ści.
Romanowska (1997) zwróciła uwagę na bardzo istotny aspekt współ

działania - mianowicie na dążenie do wywarcia strategi cznego wpływu
aliansu na jego partnerów, sytuację w sektorze czy nawet w całej gospodarce.
Przyjęła, że sojusz strategiczny to taka współpraca konkurentów, która zmie
nia charakter i strukturę gry ekonomicznej w sektorze poprzez wzmocnienie
pozycji partnerów porozumienia na rynku, wyeliminowanie lub ograniczenie
konkurencji oraz umocnienie pozycji przetargowej wobec dostawców i od
biorców.

Sulejewicz (1997) uważa, że stosowana przez Garrette i Dussauge'a oraz
Romanowską definicja aliansu - oparta na podstawie jednego kryt erium, tzn.
istnienia konkurencji (przynajmniej potencjalnej) pomiędzy partnerami soju
szu - znacznie.ogranicza możliwość przyporządkowania innych form koalicji
przedsiębiorstw do aliansów. Według tego autora takie rozumowanie ma
swoje wady:
1) Trudno zdobyć wiarygodne dane empiryczne potwierdzające istnienie

aliansów jedynie pomiędzy konku rentami.
2) Pogląd ten zawęża pojęcie konkurencji do rywalizacji na tym samym ryn

ku finalnym, a przecież porozumienie diagonalne powstające pomiędzy
dwoma różnymi rynkami poprzez wspólny potencjał technologicznych in
nowacji, także staje się porozumieniem (aliansem) strategicznym. Wraz ze
zmniejszeniem się odległości pomiędzy rdzennymi dziedzinami (np. in
formatyką i telekomunikacją) i przemianami w otoczeniu (np. technolo
gicznym) i w przedsiębiorstwach (zdobywanie wiedzy organizacyjnej i
umiejętności) należy weryfikować pojęcie rywalizacji pomiędzy organiza
CJam1.

3) Statyczne rozumienie łańcucha wartości i rozróżnianie oraz przeciwsta
wianie kooperacji (pionowej) i aliansów (poziomych) nie uwzględnia
przemian w globalnej konkurencji. Korporacje transnarodowe, będące
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poddostawcami lub odbiorcami produktów, w momencie podjęcia decyzji
o integracji wstecz lub w przód, stanowią większe zagrożenie strategiczne
lub stwarzają większą możliwość współpracy niż nominalny konkurent z
branży.

4) Brak konsekwencji w stosowaniu własnych definicji przez Romanowską,
Dussauge'a i Garrette'a. Autorzy używają zawężonych definicji aliansu,
ale jednocześnie w dalszych wywodach omawiają tradycyjne, nie strate
giczne więzi pomiędzy podmiotami, pionową quasi-integrację lub odrzu
cane wykupy. Problem pojawia się zwłaszcza w przypadku, gdy próbują
zastosować te definicje do układów partnerskich polskich przedsiębiorstw.
Sulejewicz (1997) uważa, że związki kooperacyjne tych podmiotów

oparte na zasadzie: poddostaw, przejęcia udziałów, wykupu lub tworzenia
joint venture mają zbyt mało cech kooperencji (konkurencji + kooperacji),
aby można je było uznać za „prawdziwe alianse". Niesymetryczne alianse
polskich przedsiębiorstw - zauważone przez Romanowską ( 1997) są wyni
kiem tego, że alianse są układem hybrydalnym o cechach konkurencyjno
kooperacyjnych, które ulegają ciągłym przekształceniom. Warunki istniejące
pomiędzy partnerami zmieniają się w trakcie trwania aliansu i może to spo
wodować zmianę pozycji poszczególnych uczestników aliansu względem
siebie. Początkowo zrównoważony (symetryczny) alians - wskutek akumula
cji kluczowych zasobów, uczenia się, przejmowania kompetencji i oportuni
zmu partnera - staje się układem o cechach kooptroli (kontrola+ kooperacja)
lub pełną kontrolą albo doprowadza do bankructwa jednego z uczestników.

Podejście Sulejewicza (1997) do aliansów wynika z przyjęcia założeń, że
pomiędzy przedsiębiorstwami mogą powstawać związki o charakterze kon
kurencji, kontroli i kooperacji oraz formy mieszane (hybrydy), czyli przej
ściowe stosunki między organizacjami: kooperencja, konkrola i kooptrola.
Koegzystują one obok siebie - przedsiębiorstwa mają swobodę wyboru spo
sobów funkcjonowania i koordynacji na rynku, w zależności od sytuacji ryn
kowych i zasobów firmy (Strategor 1997). Ilustruje to rycina 4.3.

Zgodnie z tym założeniem można stwierdzić, że kooperacja (współpraca,
strategie kooperacyjne) to jakikolwiek układ międzyorganizacyjny pozwala
jący firmom na zachowania i decyzje doprowadzające do osiągnięcia wspól
nych celów i współzależnych korzyści. Kooperacja to interaktywny proces
podejmowania decyzji przez osoby, grupy i organizacje, będące suwerenny
mi uczestnikami rynku, w wyniku uzgodnień formalnych lub nieformalnych,
a dłuższym najczęściej okresie czasu. Do głównych postaci kooperacji zali
cza się (Sulejewicz 1997):
1) kooperację czystą (np. prowadzenie wspólnej - kolektywnej strategii,

równoprawne konsorcjum, 50/50 joint venture);
2) kooptrolę: kooperację kontrolującą (np. quasi-integracja - piramida pod

dostawców, quasi-absorpcja, quasi-pionowa integracja, pionowa quasi
integracja);
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3) kooperencję, czyli kooperację konkurencyjną (np. alianse strategiczne).

KONKURENCJA
otwarta rywalizacja

(konturencja) KONTROLA
Integracja, hierarchia

HYBRYDY

KOOPTROLA
(konteracja)

Alianse strategiczne
,,czyste"

KOOPERACJA
Czysta współpraca

Quasi-integracja
zmowa

Rycina 4.3. Koordynacja działań rynkowych między podmiotami
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Sulejewicz (1997).

Pomiędzy podmiotami gospodarczymi mogą powstawać roznego typu
zachowania - zarówno czyste (konkurencja, kooperacja czy kontrola), jak i
coraz częściej obserwowane mieszane w różnych proporcjach (w zależności
od subiektywnych intencji, sytuacji w sektorze, obiektywnych właściwości
technologicznych itp.) formy konkurencji, kooperacji i kontroli. W związku z
tym zauważa się w praktyce tworzenie przejściowych układów partnerstwa
strategicznego pomiędzy przedsiębiorstwami, czyli aliansów strategicznych.

Alians strategiczny określany jest przez Sulejewicza (1997) jako forma
międzyorganizacyjnej strategii co najmniej dwóch partnerów, którzy reali
zują działania kooperacyjne w określonym obszarze, ale pozostają niezależni
w zakresie działań nie wchodzących w obszar porozumienia. W wyniku pro
wadzenia wspólnych działań możliwe jest osiąganie przez nich strategicznie
ważnych celów konkurencyjnych, a w przypadku osiągania korzyści, dzielo
ne są one zgodnie z relacją do wkładu partnerów - decyduje to o stabilności
układu. Alians jest jednocześnie:
1) strukturą, tzn. względnie trwałym układem kooperacji między przedsię

biorstwami, związanym z przepływami i więziami wykorzystującymi za
soby, umiejętności i/ lub struktury zarządcze samodzielnych podmiotów,

2) strategią, czyli drogą wspólnej realizacji indywidualnych celów konku
rencyjnych wynikających z misji każdego z partnerów.
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Nawiązując do prezentowanych definicji podjęłam się stworzenia wła
snego pojęcia aliansu i określenia jego kluczowych elementów. Alians strate
giczny to jakikolwiek układ (najczęściej długookresowy) z szerokiego wa
chlarza układów kooperacyjnych między co najmniej dwoma przedsiębior
stwami, które zachowują wspólnie uzgodnioną suwerenność (decyzyjną i or
ganizacyjną) w zakresie działań nie objętych porozumieniem, ale realizują
strategię kooperacyjną łącząc swoje zasoby, umiejętności i kompetencje w
celu osiągnięcia wspólnych korzyści i wspólnego ponoszenia ryzyka. Zarów
no korzyści, jak i ryzyko będące wynikiem współdziałania dzielone są po
między partnerów relatywnie do ich wkładów. Alians strategiczny może po
wstać pomiędzy aktualnymi lub potencjalnymi konkurentami, ale także
wśród podmiotów nie rywalizujących ze sobą i pochodzących z innych sekto
rów - łączących się w zamiarze stworzenia technologicznej innowacji.

Alians (sojusz) strategiczny należy do układów hybrydalnych, charakte
ryzujących się mieszaniną cech konkurencji, kooperacji i kontroli. Proporcje
określonych form koordynacji rynkowej w poszczególnych aliansach mogą
być różne, z czego wynikają bardzo zróżnicowane w rzeczywistości gospo
darczej, formy porozumień, zarówno nieformalnych, jak i formalnych. Klu
czowymi elementami tych układów partnerskich są:
I) mieszany charakter,
2) wspólnota własności i zarządzania w określonym obszarze,
3) dowolne zespolenie zasobów,
4) realizacja wspólnej strategii w różnych obszarach: B+R, produkcji, logi

styce, sprzedaży i serwisie,
5) strategiczna odpowiedź na wyzwania globalnej gospodarki i turbulentnego

otoczenia firmy,
6) zespolenie zasobów, łączenie systemów, wykorzystanie okazji,
7) strategiczny i globalny charakter (bardziej stabilny od taktycznych poro-

zumień),
8) długi, nieokreślony horyzont czasowy;
9) niezależność, autonomia partnerów;
10) ryzyko utworzenia konkurenta w wyniku przejęcia wiedzy od partnera i

wspólnie wypracowanych korzyści,
11) konkretne cele strategiczne,
12) kluczowe zasoby: wiedza, organizacja, wysoka technologia, dostęp do

rynku (sieć dystrybucji).
Z powyższych rozważań wyłania się obraz aliansu sffategicznego, jako

określonego typu stosunków między partnerami, który charakteryzuje się du
żą niejednoznacznością relacji: rywalizacja - kooperacja. W ramach porozu
mienia realizowane są zarówno cele wspólne, jak i cele indywidualne (od
rębne), czasami nawet sprzeczne poszczególnych partnerów. Sojusz jest
strukturą (ale i strategią) umożliwiającą zachowanie autonomii uczestników,
istnienie wielu ośrodków decyzyjnych i pozostawiającą partnerom prawo do
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kształtowania własnej polityki wewnątrz aliansu i preferowania lub obrony
swoich interesów w ramach współdziałania (Baran 1998; Cygler 1997; Stra
tegor 1997). Przy takim ujęciu współpracy pomiędzy partnerami rodzą się
pewne zagrożenia, wynikające z trudności w zarządzaniu aliansem, niebez
pieczeństwa osłabienia pozycji uczestników sojuszu wobec siebie nawzajem,
przechwycenia korzyści wspólnych przez któregoś z nich itd.

Podstawową cechą aliansu strategicznego jest to, że pozostawia partne
rom prawo do własnej tożsamości i niezależności, a jednocześnie oferuje ta
kie same korzyści - efekt skali produkcji, obszaru czy skumulowanych kom
petencji - jak fuzja, wykup czy inne formy koncentracji. Dzięki temu dwa
(lub więcej) podmioty zachowują swoją tożsamość i kulturę organizacyjną,
nie ulegają „rozmyciu się" w większej całości i unikają zjawiska szoku orga
nizacyjnego (zauważanego w przypadku fuzji i akwizycji). Z faktu występo
wania suwerenności partnerów wynika możliwość realizowania własnej
strategii i indywidualnych celów poza obszarem wspólnym, objętym poro
zumieniem.

Sojusze strategiczne charakteryzują się także tym, że stosunkowo łatwo
można z nich zrezygnować. Umożliwiają wystąpienie z sojuszu (wycofanie
się z decyzji strategicznych) bez większych problemów, w przeciwieństwie
do sytuacji, gdy współpracujące firmy stworzą osobną jednostkę organiza
cyjną czy nową - z połączenia dwóch podmiotów w wyniku koncentracji. Ta
cecha jest szczególnie ważna w przypadku aliansu, który nie przyniósł sukce
su i partnerzy pragną się rozstać. oraz wtedy, gdy dotyczy on działalności
zdywersyfikowanej (np. alianse międzysektorowe). W tym ostatnim przy
padku dzięki łatwości wycofania się z sojuszu można przekształcić działal
ność w ramach aliansu poprzez występowanie z porozumień z partnerami z
jednego sektora, a tworzenie umów o współpracy strategicznej z podmiotami
z innych sektorów. Partner wycofujący się z aliansu może scedować swoje
miejsce w sojuszu na pozostałych uczestników, co zapobiegnie rozpadowi
porozumienia i zapewni realizację zamierzonych celów.

Alianse strategiczne cechuje także współzależność jego uczestników (ich
zasobów, kompetencji, środków), która wpływa na osiągnięcie ustalonych
celów. Wzajemne dostosowania potencjałów i zasobów pomiędzy partnerami
warunkuje powodzenie sojuszu. Największe szanse na sukces ma alians, któ
ry budują podmioty o zbliżonym potencjale ekonomicznym, gdyż wówczas
istnieje najmniejsze zagrożenie przejęcia jednej firmy przez drugą. Każdy z
aliantów powinien mieć określone umiejętności, którymi nie dysponują po
zostali uczestnicy, powodujące, że uznaje się jego niezbędność dla porozu
rruema.

Alians strategiczny cechuje złożoność organizacyjna i zadaniowa oraz
konieczność wspólnego podejmowania decyzji, rozdział kontroli i czasami
dominacja jednego z partnerów. Z tego powodu należy liczyć się z występo
waniem wielu (co najmniej dwóch) kooperacyjnych strategii, centrów decy-
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zyjnych i konfliktów interesów. Niezbędne są permanentne negocjacje po
między partnerami w celu pogodzenia interesów cząstkowych z interesami
aliansu. Wielkie znaczenie odgrywa zaufanie wśród uczestników sojuszu.
Zawsze istnieje potencjalna możliwość zaistnienia konfliktu pomiędzy part
nerami, niepewność reakcji każdego z nich oraz wrażliwość na postępowanie
partnera/ przeciwnika, którego nie można w pełni kontrolować. Ryzyko nie
pewności może zostać ograniczone dzięki należytemu przepływowi informa
cji, zarówno z partnerami, jak i wewnątrz własnej firmy.

Kolejną cechą wynikającą ze złożoności sojuszu, wielości różnych, czę
sto sprzecznych interesów partnerów, licznych ośrodków decyzyjnych oraz
autonomiczności uczestników jest skomplikowany proces zarządzania poro
zumieniem. Znacznie trudniej zarządzać nim niż podmiotem będącym wyni
kiem fuzji lub wykupu. Duży odsetek nieudanych aliansów potwierdza tezę,
iż nie jest to łatwe. Zarządzanie aliansem bardzo się różni od zarządzania
nawet dużą i złożoną firmą, Wynika to z faktu, że musi uwzględniać różnice
interesów uczestników aliansów i sposób funkcjonowania poszczególnych
jednostek organizacyjnych oraz specyfikę ich wspólnego porozumienia. Od
typowych stosunków kooperacyjnych między firmami alianse różnią nastę
pujące cechy:
I) szerszy zakres - obejmują one z reguły wiele segmentów rynkowych, a

nawet w skrajnym przypadku cały rynek lub jego część,
2) współpraca dotyczy także przyszłościowych kierunków działania (mogą

cych przynieść potencjalne korzyści), np. nowych rynków, nowych tech
nologii i obejmuje dłuższy horyzont czasowy niż w przypadku kooperacji,

3) mniejsza liczba partnerów niż przy kooperacji - pozwala to uzgodnić w
znacznym stopniu sprzeczne interesy uczestników porozumienia,

4) strategiczność sojuszu - współpraca nabiera charakteru strategicznego, co
oznacza długofalowe wspólne lub skoordynowane prowadzenie działań w
ściśle ustalonym obszarze (np. B+R, produkcji, handlu, serwisie), które
mają doprowadzić do poprawy konkurencyjności i rynkowego udziału
przynajmniej jednego z partnerów,

5) wzajemność - alianse są wynikiem powstania sieci relacji pomiędzy fir
mami tworzącymi ugrupowanie nie na zasadzie hierarchicznej struktury,
ale długookresowej wzajemności (umów pisanych lub nie) zobowiązującej
uczestników sojuszu do działań w interesie aliansu, czyli również we wła-
snym, .

6) możliwość transformacji - alians określany jako jeden typ, może się z bie
giem czasu przeistoczyć w inny; wraz ze zmianą celów i strategii partne
rów alianse będą ulegały transformacji w celu przeistoczenia się w inne,
bardziej adekwatne do warunków, typy współpracy.
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4.2. Alianse strategiczne - podstawy teoretyczne
Badania nad kooperacją i aliansami strategicznymi rozpoczęto na szerszą

skalę dopiero w latach siedemdziesiątych XX w. Pierwszymi pogłębionymi
analizami współdziałania przedsiębiorstw były prace na temat roli joint ven
tures, powiązań międzyorganizacyjnych, przepływu licencji, transferu tech
nologii i umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa tzn. eklektyczny model pro
dukcji międzynarodowej Dunninga (Romanowska 1997; Sulejewicz 1997;
Zorska 1998).

Zjawisko tworzenia sojuszy strategicznych można współcześnie wyjaśnić
za pośrednictwem kilku teorii: kosztów transakcyjnych, teorii produkcji mię
dzynarodowej i powiązań (teorie konkurencji), koncepcji - globalizacji za
rządzania, zachowań strategicznych przedsiębiorstwa, teorii uczenia się or
ganizacji (wiedzy organizacyjnej), teorii gier oraz teorii sieci.

Teoria kosztów transakcyjnych stworzona została przez Coase w latach
trzydziestych XX wieku, a rozwinięta i wzbogacona przez Williamsona w
latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Coase rozwinął koncepcję go
spodarczą, która uznawała, że rynek i przedsiębiorstwo powinny być trakto
wane jako alternatywne sposoby koordynacji produkcji, mogące się wzajem
nie zastępować. Firmy winny przejmować (i robią to) rolę rynku, w sytuacji
gdy nie jest on odpowiednio skuteczny. Wówczas koszty związane z jego
wykorzystaniem - nazywane kosztami transakcyjnymi - są wyższe niż
koszty organizacji takiej samej wymiany wewnątrz przedsiębiorstwa. Koszty
transakcyjne wynikają z konieczności prowadzenia negocjacji, tworzenia re
zerw, gromadzenia i przetwarzania informacji, strat wywołanych nieudanymi
transakcjami i zmarnowanymi szansami.

W tradycyjnej ekonomii uznającej, że: rynek podlega doskonałej konku
rencji, a popyt i podaż spotykają się bez trudu, cena automatycznie wynika z
konfrontacji ilości oferowanych i pożądanych (od razu jest wszystkim zna
na), uczestnicy gospodarki konkurują ze sobą za wszelką cenę, nie licząc się
z kosztami transakcyjnymi - nie brano pod uwagę możliwości alternatywne
go (poza rynkiem) funkcjonowania przedsiębiorstwa i porównywania kosz
tów transakcji w działalności produkcyjno-handlowej w różnych formach
struktur zarządczych.

Williamson ( 1998) stwierdził, że podmioty gospodarcze nie dążą do ry
walizacji, jeżeli koszty transakcyjne są zbyt wysokie, zwłaszcza, gdy firma
działa w zmiennym, niepewnym i nieprzewidywalnym otoczeniu. Dodatko
wo wpływ na wzrost kosztów transakcyjnych ma ograniczona racjonalność
podmiotów, oportunizm jednostek, specyfika aktywów będących podstawą
transakcji (może spowodować niebezpieczną sytuację w stosunkach bilate
ralnych dla któregoś z partnerów wymiany) oraz powtarzalność dokonywa
nych transakcji (częstotliwość), która wzmacnia niebezpieczeństwa wymie
nione wcześniej. Jeżeli koszty transakcyjne stają się zbyt wysokie, przedsię
biorcy będą ograniczali konkurencję, rozwijali współpracę z dostawcami,
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klientami, a nawet swoimi konkurentami. W ten sposób przedsiębiorstwa do
prowadzą do wyłączenia rynku z transakcji i zastąpią go bardziej rozbudo
waną organizacją. Alternatywnymi formami struktur zarządczych są poza
rynkiem hybrydalne (mieszane) formy organizacyjne - oparte na porozumie
niach firm oraz przedsiębiorstwa, będące scentralizowaną i hierarchiczną or
ganizacją powstającą w wyniku koncentracji przez fuzje lub wykupy. Analiza
porównawcza kosztów różnych form organizacyjnych pozwala ocenić, które
transakcje powinny być realizowane przy udziale struktur hierarchicznych,
form hybrydalnych czy na rynku. Wybór wariantu optymalnego dokonywany
jest w wyniku analizy sumy zarówno kosztów transakcyjnych, jak i produk
cyjnych (wraz z handlowymi). Te dwa rodzaje kosztów zmieniają się prze
ważnie w przeciwnym kierunku (jedne rosną, drugie spadają) i mogą się
wzajemnie kompensować. Realizowanie transakcji na rynku pozwala obniżyć
koszty produkcji, wskutek zwiększenia rozmiarów produkcji i działania
efektu skali (łączenie zamówień różnych nabywców), ale jednocześnie do
prowadza do wzrostu kosztów transakcyjnych. Obniżenie ich lub uniknięcie
może nastąpić w wyniku wykorzystania mieszanych form organizacyjnych,
np. aliansów lub poprzez internalizację (rozwój wewnętrzny jednego z part
nerów, fuzję lub zakup między firmami). Szczególnie dobre efekty w obniże
niu kosztów transakcyjnych mają podmioty znajdujące się w bliskich ogni
wach tego samego łańcucha działalności gospodarczej, np. w produkcji i
dystrybucji. Teoria kosztów transakcyjnych uzasadnia dlaczego podmioty
gospodarcze tworzą porozumienia i podejmują współdziałanie, dążąc do
zmniejszania kosztów działalności poprzez wybór adekwatnej do sytuacji
struktury organizacyjnej, np. hybrydalnej. Jednocześnie - wraz z przemiana
mi w gospodarce, powstawaniem nowych mieszanych form organizacyjnych
i ich utrwalaniem, uelastycznianiem się struktur hierarchicznych - firmy do
strzegają także inne korzyści strategiczne, dzięki kooperacji z partnerami.
Współdziałanie (kooperacja) wraz z konkurencją i kontrolą stało się równo
rzędnym sposobem koordynacji działań podmiotów gospodarczych. Suleje
Wicz ( 1997) określa to paradygmatem KKK.

Teoria kosztów transakcyjnych pomaga w zrozumieniu przyczyn oraz
istoty aliansów i współdziałania. Nie wyjaśnia jednak w pełni motywów
działania przedsiębiorców, chcących zapewnić trwałość firmy i jej konkuren
cyjność. Aby to osiągnąć nie wystarczy dążyć do minimalizowania kosztów.
Należy w konkretnych warunkach otoczenia sformułować__właściwą strategię
Pozwalającą osiągnąć przewagę konkurencyjną.

Alianse można również uznać za środek tworzenia lub konsolidowania
przewagi konkurencyjnej, który umożliwia skuteczne zwalczanie rywali oraz
za sposób służący unikaniu konkurencji w wyniku nawiązywania powiązań
między partnerami (Garrete, Dussauge 1996; Porter 1986, 1994).

Korzystając z teorii produkcji międzynarodowej, rozwiniętej przez Dun
ninga, można wyjaśnić, w jaki sposób firmy zdobywają specyficzne, trwałe i
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dające się obronić rodzaje przewagi konkurencyjnej. Koncepcja Dunninga
zakłada, że poza podstawowymi źródłami przewagi konkurencyjnej (zwięk
szanie rozmiarów produkcji - obniżenie kosztów oraz posiadanie indywidu
alnych, niepowtarzalnych umiejętności i wyróżniające się produkty) przed
siębiorstwo ma możliwość rozwoju i ekspansji, w skali międzynarodowej, je
żeli potrafi uzyskać trzy rodzaje przewagi konkurencyjnej, tzn. przewagę
wewnętrzną, zdolność do internalizacji działalności oraz korzyści lokaliza
cyjne, a połączone razem - właściwie wykorzystać. Szczególnego znaczenia
nabiera to współcześnie wraz z nasileniem się procesów globalizacji rynków
i wzrostem konkurencji oraz przemianami technologicznymi i rosnącą presją
kosztów. Dunning (Rymarczyk 1996), wykorzystując teorie umiędzynarodo
wienia działalności gospodarczej - zarówno makro-, jak i mikroekonomicz
ne, dokonał syntezy analizy mikro- i makroekonomicznej w stworzonym

' przez siebie eklektycznym modelu produkcji międzynarodowej (Dunning
1995). W trzech sferach: przewag własnościowych „O" (ovner-ship - speci
fic advantage), przewag internalizacyjnych „I" (wynikają z umiędzynarodo
wienia) oraz przewag lokalizacyjnych „L" - rozpatrywał ich wpływ na pozy
cję konkurencyjną przedsiębiorstwa. Przewagi własnościowe - wynikają z
posiadania specyficznych aktywów, takich jak: umiejętności, doświadczenie,
marka, możliwości innowacyjne, systemy marketingowe i organizacyjne itd.
Powinny być połączone z przejęciem przez przedsiębiorstwo pewnych funk
cji, realizowanych do tej pory dla niego przez niezależnych partnerów, czyli
przewagami typu „I". Wybór integracji pionowej przez przejęcie swoich do
stawców i odbiorców pozwala unikać ryzyka i kosztów transakcyjnych, a
także zmonopolizować wiedzę i know-how. W momencie połączenia prze
wag „O" i „I" firma może wybierać pomiędzy eksportem lub usytuowaniem
swojej filii w branym pod uwagę kraju. Na decyzję, gdzie umiejscowić swoją
działalność i stać się firmą wielonarodową mają wpływ warunki polityczno
ekonomiczne: koszty produkcji, przepisy prawne, polityka celna i podatko
wa, szerokość rynku, różnice pomiędzy państwami, zachęty i bariery inwe
stycyjne itd. Czynniki te należą do przewag lokalizacyjnych „L".

Reasumując - przedsiębiorstwo chcąc podjąć lub kontynuować rozwój
międzynarodowy powinno posiadać specyficzną przewagę konkurencyjną
(wynikającą z połączenia trzech typów przewag „O", ,,I" i „L", poprzez którą
można skutecznie osiągać korzyści ekonomiczne za granicą tylko w sposób
wewnętrzny i lokalizując fizycznie pewne swoje zasoby (aktywa) w kraju
przyjmującym (Garrette, Dussauge 1996).

Dunning zwrócił uwagę na nasilenia się od lat 80. powiązań kooperacyj
nych (szczególnie obejmujących konkurencję i współpracę) oraz związków
koncentracyjnych. Jest to skutek przemian w otoczeniu firmy, ewolucji tech
nologicznej i globalizacji działań gospodarczych, które zasadniczo zmieniły
warunki dostępu przedsiębiorstw do przewag konkurencyjnych sfery „O", ,,I"
i „L". Zjawiska te Dunning (Cygler 1996) określił mianem kapitalizmu alian-
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su. Trudności w tworzeniu i utrzymywaniu przewag własnościowych uzna
wane są przez Dunninga za przyczyny powstawania aliansów strategicznych.
Przedsiębiorstwa porozumiewają się i łączą swe zasoby, a przez rozszerzenie
rynku szybko mogą osiągnąć rentowność produktów. Wyścig technologiczny
zmusza przedsiębiorstwa do współpracy w celu połączenia ich wiedzy, kom
petencji, umiejętności i doświadczeń, dzięki czemu uzyskują nową przewagę
typy „O".

Przewagi konkurencyjne „I" osiągnąć można zarówno przy pełnej inter
nalizacji, jak i przy współdziałaniu. Jeżeli okaże się, iż korzystniejsze będzie
porozumienie kooperacyjne niż fuzja lub wykup, to przedsiębiorstwo wybie
rze tę opcję. Z kolei mondializacja gospodarki i „kalifomizacja" potrzeb wy
wołują konieczność wchodzenia w alianse ze względu na możliwość szyb
kiego dotarcia do głównych rynków, a samodzielne lokowanie działalności
we wszystkich najważniejszych krajach powoduje zbyt wysokie koszty. Wej
ście w sojusze strategiczne umożliwia osiągnięcie przewag lokalizacyjnych.
Jednocześnie alians (jako alternatywa wobec koncentracji przez wykup czy
fuzję) oferuje możliwość dostosowania podaży do bardzo zróżnicowanych
rynków (potrzeby różnych krajów są jednak w pewien sposób niejednorod
ne), wykorzystując przewagi partnerów lokalnych.

Sojuszom strategicznym sprzyjają także trzy tendencje zauważane w go
spodarce:
- wzrost znaczenia małych i średnich firm w gospodarce globalnej, zwłaszcza
jako element systemu powiązań z przedsiębiorstwami flagowymi (tzw. ke
iretsu),

- wzrost znaczenia regionów o przewagach wynikających z lokalizacji i per
fekcyjnego opanowania określonych działań,

- zwiększenie ilości sieci przemysłowych; alianse powodują, że przedsiębior
stwo będące początkowo jednostką, staje się integralnym składnikiem pew
nego systemu powiązanych organizacji.

Teoria produkcji międzynarodowej zmodyfikowana przez Dunninga po
zwala wykazać przyczyny powstawania aliansów w zmieniającej się i globa
lizującej gospodarce. Wiąże ze sobą argumenty ekonomiczne podejścia
transakcyjnego z argumentami strategicznymi wynikającymi z międzynaro
dowego zarządzania. Ma ona jednak pewne mankamenty. Strategia przedsię
biorstwa sprowadzona jest w niej jedynie do tworzenia i podnoszenia porów
nywalnych przewag konkurencyjnych. Działania strategiczne firmy są w rze
czywistości bardziej skomplikowane. Mogą prowadzić do zmniejszania lub
likwidacji przewag konkurencyjnych rywalizujących podmiotów. W tym
kontekście alians strategiczny może stać się groźną bronią strategiczną, która
zmieni reguły gry konkurencyjnej, np. poprzez współdziałanie z rywalem
można ograniczyć jego zdolności innowacyjne lub kontrolować go, aby nie
Połączył się z innym konkurentem itd.

85



Omówione dotychczas teorie ekonomiczno-konkurencyjne zakładają, że
zachowania firm wynikają tylko z analizy kosztów i logiki konkurencji oraz
ciągłego ścierania się ze sobą podmiotów gospodarczych w walce o klienta.
Nowoczesne podejście do strategii przedsiębiorstw uznaje, że w wielu sytu
acjach przedsiębiorstwa starają się unikać rywalizacji i konfrontacji między
sobą, uzyskując - dzięki powiązaniom, relacjom( np. w formie aliansów) -
poczucie bezpieczeństwa. Teoria wzajemnych powiązań wydaje się być bar
dziej realistyczna i obiektywna niż teorie ekonomiczno-konkurencyjne. Rze
czywiste zachowania podmiotów gospodarczych na rynku często odbiegają
od modeli konkurencji - konfrontacji. Przedsiębiorstwa tworząc więzi z róż
nymi partnerami, zarówno prywatnymi, jak i publicznymi, starają się zmniej
szyć istniejące zagrożenia, minimalizować potencjalne niebezpieczeństwa i
,,organizować rynek". Wielokrotnie porozumiewają się z innymi uczestnika
mi gry konkurencyjnej i drogą kompromisów oraz konsensusu wybierają
określane zachowania. Przyjęte do realizacji wybory nie są „maksymalizują
ce", a jedynie „satysfakcjonujące" w płaszczyźnie gospodarczej. Rezygnując
z maksymalnego zysku lub minimalnego kosztu w wyniku negocjacji z part
nerami przedsiębiorstwa osiągająpoczucie bezpieczeństwa na akceptowanym
poziomie (Anastassopoullos, Blanc, Nioche, Ramanantsoa 1985; Joffre, Ko
ening 1985; Strategor 1997). Przedsiębiorstwa wypaczają mechanizm ryn
kowy i budują układ stosunków z różnymi podmiotami, który zapewnia im
bardziej stabilne i pewne warunki działania. Transakcje obciążone mniej
szym ryzykiem i kosztem pozostawiają w sferze rynku, a pozostałe organi
zują w ramach uprzywilejowanych relacji. Twórcy tej teorii zakładają, iż po
lityka współdziałania i rywalizacja mogą współistnieć w świecie gospodarki,
a przejawem tego stały się alianse.

Podejście od strony wzajemnych powiązań wyjaśnia przyczyny tworze
nia aliansów - mają być sposobem na satysfakcjonujące zyski i bezpieczeń
stwo w niepewnym i burzliwym otoczeniu, ale pomija dwie istotne sprawy.
Koncentrując się na problemie strategii i bezpieczeństwie warunków działa
nia nie docenia możliwości pojawienia się w wyniku utworzenia aliansu i
połączenia różnorodnych zasobów i kompetencji nowej wartości dla nabyw
cy. Drugim problemem tej teorii jest mało prawdopodobne założenie, że
wszyscy uczestnicy sojuszu pragną osiągnąć ten sam cel, tzn. zwiększyć
swoje bezpieczeństwo. Wskutek tego przyjęto, że alianse strategiczne mają
doprowadzić do grupowego umocnienia wszystkich partnerów, a przecież w
rzeczywistości takie porozumienia kooperacyjne mogą doprowadzić do osła
bienia jednego uczestnika w stosunku do drugiego. Partner może wykorzy
stać alians do nauczenia się umiejętności będących domeną drugiego uczest
nika współpracy, przejąć jego zasoby, aktywa i doprowadzić do osłabienia
pozycji konkurencyjnej dotychczasowego sojusznika.

Alianse strategiczne można badać także w płaszczyźnie wiedzy organiza
cyjnej. Teoria uczenia się organizacji zakłada, że pewne umiejętności: wie-
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dza, kompetencje, doświadczenie itp. mają charakter „organizacyjny" i nie
można ich pozyskać bez wprowadzenia określonej organizacji, z którą są nie
rozerwalnie połączone. Firmy, które pragną zdobyć tego typu umiejętności
powinny współdziałać z partnerem, dysponującym nimi. Alianse strategiczne
są więc środkiem do nabywania umiejętności konkurencyjnych od innych
podmiotów gospodarczych, uczenia się od nich wiedzy, poznawania procedur
i programów organizacyjnych, które wymagają długoletniej współpracy i ob
serwacji. Zaowocować to może transferem wyższej kultury organizacyjnej,
akumulacją kapitału ludzkiego i osiągnięciem większych korzyści wspólnych
w porównaniu z implantacjąjednej kultury organizacyjnej w scalony drogą
fuzji organizm (Garrette, Dussauge 1996; Hamel, Prahalad 1999; Romanow
ska 1997; Sulejewicz 1997).

Ważnym aspektem w tworzeniu porozumień jest posiadanie odpowied
niego wkładu, kompensującego wprowadzane umiejętności przez partnera.
Jeżeli uczestnicy aliansu są w stanie zaoferować sobie wzajemnie określone
korzyści, to gotowi są zawiązać sojusz. Może to nastąpić także wtedy, gdy
jeden z partnerów usiłuje przejąć kompetencje oraz wiedzę pozostałych i wy
eliminować ich z grupy rynkowej. Uczestnicy aliansów łączą się poszukując
komplementarnych aktywów, które mogą doprowadzić do podniesienia ich
pozycji konkurencyjnej. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że w
przypadku niesymetryczności układów i pozycji partnerów może dojść do
ewolucji aliansu i przechwycenia korzyści z niego wynikających przez sil
niejszego z uczestników. W tym przypadku w łonie sojuszu dochodzi do ry
walizacji pomiędzy aliantami. Jest to dosyć specyficzna forma konkurencji,
gdyż dotyczy rynku kontroli aktywów i korzyści pochodzących z kooperacji.

Współzawodnictwo partnerów w aliansie o przejęcie silniejszej pozycji
Wobec pozostałych może objawiać się agresywnymi intencjami, np. chęcią
zdobycia maksimum informacji, podważaniem znaczenia i roli partnera w
aliansie, niektórych podstawowych zasobów partnera, wykorzystaniem jego
doświadczeń i wiedzy dla własnych celów, oszukiwaniem, szantażem itp.
Wszystkie te niebezpieczeństwa powinny być dostrzeżone i/ lub przewidzia
ne przez podmioty związane z porozumieniem. Na pewno rodzą one szereg
problemów związanych z zarządzaniem sojuszem, który ze względu na po
tencjalne zagrożenie wykorzystania go do zdominowania i wyeliminowania
konkurenta nazywany jest „koniem trojańskim" (Garrette, Dussauge 1996).
Problematyczne staje się także określenie celu aliansu jako takiego - należy
brać pod uwagę cele i motywy każdego z uczestników, które mogą bardzo się
różnić. Nie jest również łatwe ocenienie, czy sojusz przyniósł uczestnikom
sukces czy porażkę.

Pomocna przy zrozumieniu funkcjonowania aliansów może być także
teoria gier, która dotyczy decyzji współzależnych. Podkreśla konieczność
uwzględniania wiedzy i zachowania innych graczy- partnerów dla optymali
zacji wyboru własnych działań (Sulejewicz 1994).
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Podsumowując można stwierdzić, że każda z omówionych teorii naświe
tla jeden ze szczególnych aspektów aliansów strategicznych. Niektóre
uwzględniają czynniki ekonomiczne, wpływające na powstanie sojuszy, inne
rozważają stosunki między aliansem a otoczeniem lub wewnętrzną rywaliza
cję i wzajemny stosunek sił pomiędzy uczestnikami. Łącząc wszystkie - uzy
skujemy odpowiednie podstawy teoretyczne do zrozumienia powstawania i
funkcjonowania aliansów strategicznych oraz zarządzania nimi.

4.3. Rodzaje i formy organizacyjno-prawne sojuszy
Badania prowadzone nad wieloma aliansami z krajów Triady (Dussauge,

Garrette 1991; Garrette 1991; Gomes-Casseres 1996; Yoshino, Rangan
1995), ujawniły rosnące zróżnicowanie form kooperacji pomiędzy przedsię
biorstwami pod względem zakresu umowy, celów współpracy, specyfiki
funkcjonowania aliansu i zaangażowanych partnerów. Podział sojuszy na
wiele różniących się kategorii i ich charakterystyczne cechy wywołują ko
nieczność uporządkowania rodzajów aliansów. Pomoże to w zrozumieniu ro
dzących się problemów strategicznych i łatwiejszym ich rozwiązywaniu w
sytuacji wykorzystania konkretnego typu sojuszu.

Alianse można podzielić na wiele rodzajów w zależności od przyjętych
kryteriów. Sulejewicz (1997) jest zdania, że kryteria podziału współpracy
strategicznej można zgrupować w dwóch zbiorach, dotyczących struktury i
strategii. Biorąc pod uwagę struktµrę klasyfikuje się alianse ze względu na
formę organizacyjną, konfigurację prawno-finansową powstających pomię
dzy partnerami relacji oraz typ stosunków wiązanych uczestników sojuszu
oraz jego skutki dla struktury rynku i jego organizacji. Uwzględnia się przy
tym koszty transakcyjne wynikające z przyjęcia określonego rozwiązania.
Podejście do aliansów od strony strategii porządkuje alianse według logiki
konkurencyjnej - sposobów poszukiwania źródeł wartości dodanej i realiza
cji przewagi konkurencyjnej przez partnerów i jej skutków dla wartości
przedsiębiorstwa.

Klasyfikacji typów aliansów według logiki ich tworzenia dokonuje także
Cygler ( 1997). Rozróżnia sojusze strategiczne tworzone zgodnie z logiką
konkurencyjną i logiką transakcyjną. Logika konkurencyjna zawiązywania
porozumienia polega na podniesieniu i wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej
partnerów poprzez tworzenie przewag wynikających z efektu synergii, eko
nomii skali i efektu doświadczenia. W tym przypadku mogą powstawać dwa
rodzaje aliansów: ścisłej integracji i addytywny, zwany także aliansem pseu
do-koncentracji.

Sojusz ścisłej integracji powstaje pomiędzy partnerami, którzy pragną
osiągnąć korzyści skali produkcji w zakresie wytwarzania jakiegoś podze
społu, części składowych lub wyodrębnionego etapu procesu produkcyjnego.
Wspólnie wytworzone elementy są następnie włączane do własnej produkcji
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każdego uczestnika aliansu - często produkty takie stają się względem siebie
bezpośrednio konkurencyjne na rynku. Sojusze wspólnej integracji ograni
czają współdziałanie partnerów do ścisłej działalności każdego z nich (naj
częściej badawczo-rozwojowej i/lub produkcji), ale nie eliminują rywalizacji
przedsiębiorstw w innych sferach np. produktów finalnych. Alianse tego ro
dzaju nawiązują przedsiębiorstwa zbliżone geograficznie (np. europejskie,
amerykańskie) o podobnych, porównywalnych rozmiarach i pozycji rynko
wej. Zorganizowane są najczęściej w formie joint venture, powoływanym do
wytworzenia jakiegoś podzespołu (elementu składowego). Sojusze ścisłej
integracji spotykane są często w sektorach samochodowym i informatycznym
(Strategor 1997).

Alians addytywny, nazywany przez Dussauge i Garrette sojuszem pseu
do-koncentracji polega na nawiązaniu porozumienia pomiędzy firmami, które
mają podobne zasoby i umiejętności. a wyniku ich połączenia pragną wy  
twarzać i sprzedawać wspólny produkt. Ich celem jest osiągnięcie odpowied
nio dużej skali produkcji i obniżenie kosztów. Efektem sojuszu staje się
Wspólny produkt, który trafia na rynek i jest sprzedawany jako identyczny
(po tej samej cenie) przez każdego partnera. Alianse addytywne doprowa
dzają więc do zaniechania konkurencji pomiędzy uczestnikami porozumie
nia, przynajmniej w opinii rynku. a ramach współdziałania może występo
wać rywalizacja wewnętrzna uczestników, zwłaszcza w sytuacji ochrony
Własnych kompetencji.

Sojusze pseudo-koncentracji obejmują wszystkie funkcje łańcucha war
tości, tzn. B+R, produkcję i sprzedaż poszczególnych partnerów. Nawiązy
wane są głównie przez przedsiębiorstwa europejskie, zarówno między sobą,
jak i z podmiotami z innych kontynentów. Partnerzy mają podobne pozycje
konkurencyjne i do czasu zawarcia porozumienia stanowią względem siebie
bezpośrednich konkurentów ze względu na ofertę handlową Alianse addy
tywne opierają się na podziale zadań pomiędzy partnerami, chociaż czasami
dochodzi do dublowania niektórych z nich, tzn. realizowane są przez kilku
Partnerów (w celu zachowania wyłączności i nie ujawniania know-how).
Celem podstawowym tego typu aliansów jest osiągnięcie efektu skali z reali
zacji wspólnego projektu oraz specjalizacji, co prowadzi do zdobycia prze
wagi konkurencyjnej przez uczestników sojuszu. Przykłady aliansów addy
tywnych można znaleźć wśród przedsiębiorstw europejskich z sektorów: lot
niczego, zbrojeniowego (Garrette, Dussauge 1996; Strategor 1997).

Logika transakcyjna tworzenia sojuszy strategicznych wynika z możli
Wości uzyskania korzyści konkurencyjnych poprzez połączenie unikalnych
Zasobów partnerów, ich specyficznych umiejętności, czyli wykorzystanie
komplementarności zasobów (wkładów) i efektu specjalizacji. Logika trans
akcyjna zawierania aliansów prowadzi do nawiązywania współpracy pomię
dzy firmami o charakterze aliansów komplementarnych.
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Alianse komplementarne tworzą przedsiębiorstwa dysponujące zrozm
cowanymi umiejętnościami, kompetencjami, produkujące różne produkty i
posiadające inne pozycje rynkowe. Partnerzy nie mogą być bezpośrednimi
konkurentami względem siebie. Podejmują się realizacji wspólnego projektu
wnosząc do niego swoje aktywa i kompetencje. Niezbędne jest więc przeka
zywanie sobie zasobów i wiedzy. W poszczególnych fazach procesu tworze
nia wartości dochodzi do przepływu (transferu) komplementarnych kompe
tencji. Sojusze komplementarne tworzone są przeważnie tylko przez dwa
przedsiębiorstwa, z reguły o różnej wielkości i odmiennej pozycji konkuren
cyjnej. Ograniczają się najczęściej do działalności handlowej, rzadziej doty
czą produkcji. Większość tego rodzaju porozumień powstaje w celu wejścia z
jakimś produktem na nowe obszary rynku. Wówczas produkt jednego partne
ra (dysponującego wyjątkowymi umiejętnościami w zakresie B+R i produk
cji) sprzedawany jest przez sieć dystrybucyjną drugiego uczestnika - mające
go w tym przypadku jako atut rozwiniętą sieć sprzedaży i znajomość rynku.

Alianse komplementarne łączą często firmy japońskie i amerykańskie lub
europejskie z takich sektorów, jak: elektronika powszechnego użytku, tele- .
komunikacja, informatyka i przemysł samochodowy. Realizowane są w po
staci joint-ventures, prostych umów - kontraktów oraz nonequity alliances
(Cygler 1997; Garrette, Dussauge 1996; Strategor 1997).

Oceniając siłę więzi pomiędzy partnerami, należy zwrócić uwagę, że naj
silniej związani są oni ze sobą w przypadku aliansów komplementarnych i
pseudo-koncentracji (addytywnych). W odniesieniu do aliansu komplemen
tarnego żaden z partnerów, wyspecjalizowany w określonej dziedzinie, nie
może samodzielnie działać, silne więzi pomiędzy nimi umożliwiają więc,
zrealizowanie wspólnych korzyści oraz indywidualnych celów uczestników.

W przypadku aliansu addytywnego, którego efektem staje się wspólny
produkt, silne więzi osłabiają rywalizację, gdyż nie można w innym przypad
ku osiągnąć zamierzonych korzyści i konkurencja pomiędzy partnerami
sprzedającymi ten sam produkt byłaby dla nich szkodliwa. Syntetyczne
omówienie rodzajów aliansów przedstawia tabela 4.1.

Alianse strategiczne można klasyfikować także wykorzystując następują
ce kryteria: lokalizacja siedziby, obszar działania firmy oraz zasięg samego
aliansu (Cygler 1997). Sojusze dzieli się wówczas na dwie grupy: alianse
krajowe (o charakterze lokalnym) i alianse międzynarodowe.

Porozumienia lokalne powstają pomiędzy przedsiębiorstwami, które
swoją działalność ograniczająjedynie do swego macierzystego kraju. Zalicza
do nich także takie umowy, które dotyczą podmiotów krajowych i obcych,
mających siedziby w danym kraju. Do drugiej grupy sojuszy strategicznych
należą umowy zawierane przez firmy, których siedziby są w różnych pań
stwach i co najmniej jedna z nich działa na obszarze większym niż jedno
państwo. Nazywane są aliansami ponadlokalnymi, międzynarodowymi, po
nadnarodowymi lub globalnymi w zależności od zasięgu terytorialnego soju-
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szy i przyjętych strategii. Do porozumień o charakterze ponadlokalnym zali
c~a się także sojusze _między przedsiębiorstwami, których siedziby znajdują
się w tym samym kraju, ale umowa dotyczy obszaru działania większego niż
dane państwo.

Tabela 4.1. Typologia aliansów strategicznych między firmami
wne

1. Schemat
Alianse ścisłe· inte rac· i

AliantB

2. Definicja Firma komercjalizuje pro
dukt jednego z partnerów
na rynku, na którym jest
już ulokowana.

Konsorcjum przedsię
biorstw rozwija, produ
kuje i sprzedaje wspólny
produkt dla firm uczes
tnicz c eh w so · uszu

Firmy rozwijają i/ lub
produkują wspólny ele
ment, który zostaje na
stępnie włączony do ich
własn eh roduktów.

3. Cele Wykorzystanie komple
mentarności zasobów, każ
dy uczestnik unika inwe
stowania w identyczne
aktywa partnera.

Osiągnięcie efektu skali i
doświadczenie w zakresie
sektora działalności, uni
kając koncentracji wyma
gającej utraty niezależno-
ści fuzi e, ku .

Osiągnięcie ekonomii
skali wyodrębnionego sta
dium produkcyjnego.

, t Wpływ na konku
rencję bieżącą i po
tencjalną (w przy
padku porozumień
międzysektoro
wych)

Unika się frontalnej kon
kurencji poprzez zróżni
cowanie produktu będące
go przedmiotem sojuszu w
stosunku do podmiotów
artnera - d st butora.

5. Najczęściej wystę
pująca forma orga
nizacji

Podział przyjętych zadań
pomiędzy poszczególnych
aliantów, którzy wykonują
je za pomocą własnych
aktywów. Czasami pro
dukcja i sprzedaż prowa
dzone są przez wspólną
filię.

Rywalizacja znika w za
kresie wspólnego pro- ·
duktu.

Partnerzy aliansu rywali
zują ze sobą na rynku w
zakresie produktów final
nych.

Wspólny projekt dzielony
jest na części w sferze
B+R i produkcji. Każde z
zadań powierzane jest
poszczególnemu partne
rowi. Komercjalizacja po
dzielona jest terytorialnie
pomiędzy aliantami lub
powierzona wspólnej filii.

Zadania ze sfery B+R pro
wadzone są najczęściej
przez koordynację działań
poszczególnych partnerów
i wymianę doświadczeń
bez tworzenia wspólnych
laboratoriów. Wspólna
produkcja części składo
wych (podzespołów) pro
wadzona jest w centralnym
wspólnym ośrodku, co za
pewnia efekt skali produk
cii.

6. Typowe sektory

7- Najczęstsza przy-
należność pań-
stwowa

Telekomunikacja, prze
mysł samochodowy, elek
tronika powszechnego
uż tku, informa ka

Lotnictwo, sektor zbroje
niowy.

Informatyka, przemysł
samochodowy

Japonia - Europa
Japonia - USA

Wewnątrz - europejska. Wewnątrz - europejska
Wewnątrz- USA

8. Symetria partne-
r ó w 

9, Zasięg geograficz
n 

Zróżnicowane pozycje
rynkowe, dominacja jed
ne o z artnerów.
Rozszerzenie zasięgu ge
o raficzne o.

Dowolne układy sił,
ochrona własnych kom
etenc· i rzed artnerami.

Brak penetracji geogra
ficznei.

Równowaga pozycji kon
kurencyjnych.

Brak penetracji geogra
ficznei,

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Garrette, Dussauge (1996).
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Kolejnym kryterium pomocnym przy klasyfikowaniu rodzajów aliansów
strategicznych jest rodzaj funkcji łańcucha wartości, które są przedmiotem
współpracy. Harrigan (1995) wyróżnia w związku z tym trzy typy porozu
mień:
- upstream alliances - dotyczą działań wspomagających w łańcuchu wartości

np. rozwijania technologii, zaopatrzenia,
- downstream alliances - obejmują podstawowe funkcje łańcucha wartości

np. produkcję i sprzedaż,
- mixed alliances - dotyczą współpracy w zakresie zarówno działań podsta

wowych (funkcji głównychj.jak i pomocniczych.
Sojusze typu upstream związane są ze wspólnym prowadzeniem działal

ności badawczej i innowacji produktowych, tworzeniem infrastruktury po
magającej jak najbardziej obniżyć koszty funkcjonowania aliansów. Alianse
downstream dotyczą współdziałania w sferze wytwarzania, prowadzenia
wspólnych badań rynkowych, marketingu mix czy serwisu. Ich celem jest jak
najlepsze poznanie potrzeb konsumentów i przybliżenie się do nich w sensie
geograficznym.

Współpraca w ramach aliansów mieszanych prowadzona jest w odniesie
niu do badań i rozwoju, zarządzania, zaopatrzenia, logistyki, produkcji, han
dlu i usług posprzedażowych. Łączy partnerów we wszystkich stadiach łań
cucha wartości lub tylko w wybranych pojedynczych funkcjach.

Narzędziem do analizy najkorzystniejszego wyboru typu aliansu jest ma
cierz przedstawiająca łańcuch wartości firmy w rozbiciu na trzy produkty.
Pozwala ona określić sekwencję tworzenia wartości według stadiów. Można
ją uszeregować pod względem przewagi kosztowej, jaką firma posiada nad
konkurentami. Jeżeli przedsiębiorstwo realizuje jakąś działalność drożej niż
rywale (przyszli partnerzy), to ta funkcja może zostać przekazana do aliansu i
wykonywana w ramach kooperacji (Sulejewicz 1997)2.

Yoshino i Rangan (1995) przyjęli jako podstawę do typologii sojuszy
dwa ważne kryteria: konkurencję i kooperację oraz dwa istotne problemy z
nich wynikające, tzn. groźbę konfliktu między potencjalnymi uczestnikami
porozumienia oraz stopień interakcji organizacyjnej. Wykorzystując te zało
żenia scharakteryzowali cztery rodzaje sojuszy, przedstawionych na rycinie
4.4.

- Typologii aliansów strategicznych przy wykorzystaniu kryterium stadium łańcucha wartości dokonali tak
że Porter i Fuller, którzy wyodrębnili koalicje technologiczno-rozwojowe (TR), działań operacyjnych i lo
gistyki (OL), marketingu, dystrybucji i obsługi (MDO) oraz sojusze wielostadialne (W). Szerzej na ten
temat: M. E. Porter, M. B. Fuller, Coalitions and global strategy, In: M. E. Porter (ed.), Competition in
global industries, Harvard Business School Press, Boston, 1986, s. 330-336.
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Rycina 4.4. Typy porozumień strategicznych ze względu na zakres więzi
organizacyjnych i możliwości wystąpienia konfliktu

Źródło: Yosino, Rangan (1995).

Alianse prekonkurencyjne powstają pomiędzy firmami działającymi w
różnych, często nie związanych ze sobą sektorach. Ich celem jest nawiązanie
Współpracy i połączenie wysiłków partnerów w pracach nad rozwojem no
wych technologii, tworzeniem produktów i us-ług przyszłości (porozumienia
międzysektorowe, partnerstwo wertykalne). Uczestnicy sojuszu podejmują
Współdziałanie w dziedzinie badań i rozwoju, natomiast pozostałe sfery
działalności realizują osobno. Z tego powodu obserwuje się dosyć niski sto
pień współzależności organizacyjnej i ograniczony zakres interakcji pomię
dzy aliantami. Jednocześnie partnerzy z obawy przed przechwyceniem ich
kompetencji przez współalianta starają się chronić swoje umiejętności, sta
nowiące o ich przewadze konkurencyjnej. Zakres współpracy jest ściśle okre
ślony, może jednak rodzić znaczne zagrożenia występowania konfliktów,
zwłaszcza gdy sojusznicy nie określą dokładnie granic współdziałania lub nie
stworzą odpowiedniej ochrony kluczowych kompetencji i umiejętności. Fir
my muszą elastycznie dostosować swoje zachowanie strategiczne w stosunku
do siebie, w zależności od sytuacji i układu sił w aliansie.

Alianse prokonkurencyjne to powiązania pionowe pomiędzy producen
tami i dostawcami lub odbiorcami, np. alianse logistyczne (Baran 1998). Ce
lem tego typu współdziałania jest rozwój produktu i procesu produkcyjnego
oraz minimalizowanie sumy kosztów ponoszonych przez uczestników alian
su. Jednocześnie stawia się przy ich zawieraniu także cele dodatkowe, np.
Poprawienie poziomu obsługi klienta, poszerzenie zakresu usług itd. Alians
Prokonkurencyjny cechują: niski stopień współzależności organizacyjnej oraz
niewielkie ryzyko zaistnienia konfliktów pomiędzy partnerami. Nadal jest
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ono jednak możliwe, ponieważ pomimo wspólnych celów uczestnicy aliansu
nie przestają kierować się własnym interesem (np. jeden z partnerów zdecy
duje się wycofać z aliansu i straty z tego tytułu będą duże lub w przypadku
nieporozumień pragnienie wycofania się z sojuszu może wiązać się ze znacz
nymi karami albo straconymi środkami na inwestycje pozostałych uczestni
ków).

Alianse konkurencyjne zawierane są przez firmy będące bezpośrednimi
konkurentami. Charakteryzują się wysokim stopniem współzależności mię
dzyorganizacyjnych, jak i dużym prawdopodobieństwem występowania kon
fliktów. Wybierane są ze względu na możliwość osiągnięcia synergii poprzez
konsolidację zazębiających się produktów i pozycji rynkowych. W przypad
ku próby rozszerzenia kluczowych obszarów działalności przez jednego z
partnerów, przy wykorzystywaniu tych samych produktów i rynków, najczę
ściej dochodzi do konfliktów (np. alians Rolls-Royce i General Electric w
dziedzinie silników odrzutowych). Stosunki pomiędzy sojusznikami nazna
czone są dwuznacznością stosunków, polegających jednocześnie na współ
działaniu i konkurencji (Doz, Hamel, Prahalad 1989; Garrette, Dussauge
1996). Z tego względu alians konkurencyjny wymaga dokładnego rozgrani
czenia kompetencji i umiejętności partnerów, zakresu współpracy oraz cią
głego obserwowania partnera - rywala.

Sojusze niekonkurencyjne powstają pomiędzy przedsiębiorstwami, które
nie są bezpośrednimi konkurentami w chwili zawierania aliansu. Charaktery
zują się wysokim stopniem interakcji organizacyjnych oraz niewielkim za
grożeniem konfliktami między koalicjantami. Podmioty aliansu mogą pocho
dzić z tej samej branży, ale operują na innych rynkach. Sojusz stanowi dla
nich szansę na rozszerzenie geograficzne swojego rynku (internalizacja). Je
żeli alianse niekonkurencyjne dotyczą firm z różnych sektorów, to może to
wynikać z dążenia do pionowej integracji działalności i rozszerzenia obecno
ści przedsiębiorstwa w tych sektorach, w których funkcjonują niektórzy jego
dostawcy lub odbiorcy. Dzięki temu firma może sobie zapewnić rynek zbytu
na swoje wyroby, tworząc sojusz z klientem.

Alianse niekonkurencyjne wymagają od partnerów woli współdziałania,
częstych spotkań, kontaktów, zwłaszcza gdy współpraca dotyczy wielu sta
diów łańcucha wartości. Uczestnicy porozumienia muszą poświęcić dużo
uwagi tej formie partnerstwa, aby osiągnąć porozumienie i zbieżność celów.
Jednocześnie potrzebne jest zaufanie pomiędzy koalicjantami i ich uczciwość
względem siebie. Z obawy przed wykorzystaniem umiejętności partnera
przez pozostałych, każdy z nich stara się chronić swoją elastyczność organi
zacyjną oraz kluczowe kompetencje.

Kolejnym kryterium służącym do określenia typu aliansu jest relacja
wielkości potencjałów konkurencyjnych poszczególnych partnerów. Faulkner
(1995) uznaje, że porównywalność rozmiarów i siły partnerów stanowi jeden
z istotniejszych czynników wyboru partnera. W związku z tym wyróżnia się:
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1) alians symetryczny - występuje, wówczas gdy firmy tworzące sojusz mają
równe potencjały ekonomiczne, techniczne i organizacyjne. Relatywna
siła partnerów pozostaje w równowadze, co sprzyja osiąganiu wspólnych
celów. Za alians idealnie symetryczny uznaje się spółkę joint venture, w
której dwaj partnerzy o podobnym potencjale i pozycji konkurencyjnej
mają po 50% udziałów;

2) alians asymetryczny - występuje w sytuacji koalicji przedsiębiorstw mają
cych nierówne potencjały ekonomiczne, techniczne i organizacyjne. Taki
typ współpracy może doprowadzić do wykupienia słabszego partnera lub
przechwycenia jego umiejętności i wykorzystania ich przez byłego alianta.
Zjawisko takie może nastąpić w przypadku podejmowania współdziałania
przez firmy z krajów wysoko i słabo rozwiniętych (Romanowska 1997).
Garrette i Dussauge (1992) nazywają takie alianse niezrównoważonymi.
Klasyfikacja aliansów strategicznych może być także dokonywana ze

względu na relację siły partnerów. Wyróżnia się wówczas trzy typy soju
szów, z których dwa pierwsze są symetryczne: alians silnych partnerów,
alians słabych partnerów i alians mieszany (Murray, Mahon 1993; Roma
nowska 1997).

Sojusz silnych partnerów zawiązywany jest przez przedsiębiorstwa (dwa
lub więcej), które mają podobny udział w rynku i kondycję finansową. Two
rzone są w sektorach będących w fazie dojrzałości lub starzenia jako odpo
wiedź na utratę dynamiki sprzedaży. Konieczne jest wówczas zmniejszenie
liczby konkurentów i zdobywanie dużych udziałów rynkowych. Można to
osiągnąć nawiązując alians z równie silnym konkurentem. Przedsiębiorstwa
podejmują tego rodzaju współdziałanie także w przypadku niestabilnej sytu
acji politycznej, zmiany stosunku państwa do sektora, podmiotów gospodar
czych itd. (zmian systemu regulacji) oraz pod presją szybkich i dużych prze
mian w technologii. Zdaniem większości menedżerów z krajów Triady ten
typ partnerstwa jest zazwyczaj długotrwały i stabilny oraz ma największe
szanse powodzenia. Sukces przedsięwzięcia zależy od jasnego określenia ob
szarów wspólnych korzyści oraz zachowania odrębnych przewag konkuren
cyjnych uczestników.

Alians słabych partnerów tworzą słabe przedsiębiorstwa w nadziei, że
połączenie wspólnych sił poprawi ich pozycje konkurencyjne. Najczęściej
jednak słaby uczestnik staje się jeszcze słabszy, a porozumienie kończy się
fiaskiem - poszczególni partnerzy tracą swoje pozycje rynkowe i ich firmy są
nabywane przez podmioty silniejsze. Ten typ aliansu ma charakter obronny a
nie ofensywny. Jego celem jest utrzymanie się na coraz mniej dynamicznym
lub trudnym rynku. Skojarzenie słabszych partnerów bez odpowiedniego ka
pitału i potencjału technologicznego nie pozwala na ekspansję rynkową po
przez innowacje produktowe i marketingowe. Źródłem korzyści w tym przy
padku jest krótkotrwały efekt synergii, który pozwala aliantom uzupełnić
brakujące etapy łańcucha wartości i przejściowo poprawić ich pozycję kon-
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kurencyjną. Sojusze słabszych partnerów są niestabilne i krótkotrwałe, często
zamiast spodziewanych zysków przynoszą straty lub kończą się wykupie
niem (Sroka 1997)3

•

Alianse mieszane powstają poprzez współdziałanie partnera słabszego z
silnym (sojusze niesymetryczne). Tworzone są najczęściej w atrakcyjnych
niszach rynkowych, do których wejście kontroluje jeden z partnerów. Ma on
prawne lub polityczne uprawnienia do działania na lokalnym rynku. Jeżeli
silniejszy partner, np. zagraniczny zamierza wkroczyć do takiej dziedziny,
poszukuje lokalnego alianta o słabszej pozycji. Taki charakter ma większość
sojuszy strategicznych zawieranych pomiędzy światowymi koncernami a
przedsiębiorstwami w krajach Europy Wschodniej i Środkowej w ostatnich
latach i w krajach rozwijających się, np. południowoamerykańskich lub afry
kańskich.

Słabszy partner wiąże się z silnym poszukując dostępu do kapitału,
know-how i nowoczesnych technologii. Silny aliant pragnie wykorzystać
kompetencje miejscowego partnera we wszystkich dziedzinach specyficz
nych dla rynku lokalnego (np. aspekty prawne, zachowanie i preferencje kon
sumentów, miejscowa siła robocza). Wnoszone przez słabszego sojusznika
aktywa np. nieruchomości, sieć dystrybucji, infrastruktura, mogą być pozy
skane tą drogą na znaczniej korzystniejszych warunkach niż przez zakup.
Jednocześnie cenny jest tzw. ,,kapitał znajomości i powiązań" słabego, lokal
nego partnera, gdyż może on zwiększyć szansę powodzenia aliansu. Alianse
mieszane mogą być trwałe i stabilne, jeżeli nie nastąpi zdominowanie przez
silniejszego pozostałych partnerów, a interesy obu stron będą właściwie re
spektowane (Romanowska 1997; Garrette, Dussauge 1996). Sukces takich
aliansów zależy od systematycznego uczenia się słabszego partnera, jego
zdolności do nauki, współdziałania z firmą, która posiada odpowiednie kom
petencje i jest skłonna je udostępnić, a zarazem nie zamierza stać się przy
szłym nabywcą oraz od czasu potrzebnego na poprawienie pozycji słabszego
alianta. Uznaje się (Bleeke, Ernst 1993), że alianse mieszane są szkodliwe w
większości przypadków dla słabszego partnera, ponieważ osłabiają jego
zdolności w wyniku poczucia bezpieczeństwa, pod opieką silnego sojusznika.
Doprowadzają do uzależnienia się od partnera i eliminują możliwość samo
dzielnej rywalizacji. Jednocześnie w aliansach tego typu dochodzi do prze
chwycenia kluczowych kompetencji słabszego partnera, wykorzystywania go
lub przejęcia przez współkoalicjanta.

Przy porządkowaniu klasyfikacji aliansów nie można zapomnieć o takich
kryteriach, jak: forma organizacyjno-prawna sojuszu i zakres działalności. Ze
względu na formę organizacyjno-prawną alianse dzieli się na: formalne i nie-

3 Do podobnych wniosków doszła autorka podczas badań zrealizowanych aliansów przedsiębiorstwa prze
twórstwa. spożywczego w Polsce. Por. I. Łącka, Alianse strategiczne jako czynniki rozwoju przedsię
biorstw przetwórstwa spożywczego, praca doktorska, SGGW, Warszawa 2000.
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formalne. Sojusze formalne to porozumienia zalegalizowane w formie umów
handlowych, wspólnych jednostek lub legalnych inwestycji kapitałowych.
Najczęściej rozgranicza się je na: alianse udziałowe (equity joint venture),
tzn. tworzące nową, odrębna jednostkę gospodarczą i alianse pozostałe (no
nequity joint venture), w których współpraca prowadzona jest w obrębie do
tychczas istniejących podmiotów gospodarczych, bez tworzenia nowej jed
nostki. Cygler (1995) dzieli alianse strategiczne na trzy podstawowe formy:
nonequity alliances, minority equity alliances i joint venture.

Alianse nieformalne stanowią porozumienia pomiędzy przedsiębior
stwami i menedżerami dotyczące współpracy w jakimś zakresie, które nie są
potwierdzone dokumentami (np. umową). Czasami są to tzw. umowy dżen
telmeńskie, bazujące na wzajemnym zaufaniu i szacunku partnerów lub
zmowy (milczące porozumienia) polegające na dogadywaniu się podmiotów
w sprawie podziału rynków zbytu, wpływów, wysokości cen czy taktyki wo
bec osób trzecich. Niekiedy ich zawarcie wynika z podejmowania działań
niezgodnych z prawem, np. w celu zmonopolizowania rynku. W innym przy
padku przyczyną powstania aliansu nieformalnego może być chęć sprawdze
nia przez pewien czas funkcjonowania współpracy pomiędzy partnerami na
luźnych zasadach. W sytuacji, gdy jedna ze stron nie jest zadowolona, po
zwala to na łatwe i szybkie przerwanie współdziałania. Następstwem alian
sów nieformalnych są często trwałe formy współpracy oparte na sformalizo
wanym działaniu. Przykładami nieformalnych porozumień pomiędzy firma
mi mogą być popularne we Francji kluby przedsiębiorstw - nieformalne sto
warzyszenia przedsiębiorstw wytwarzających produkty komplementarne.
Firmy uzyskują dzięki temu efekt synergii i obniżenie kosztów wspólnej ko
mercjalizacji produktów. Nieformalny charakter może mieć także ugrupowa
nie przedsiębiorstw eksporterów mające na celu wspólne promowanie za
granicą ich wyrobów lub usług np. turystycznych, producentów przemysłu
odzieżowego, muzeów itd. (Jarco 1999; Romanowska 1997). Klasyfikację
form organizacyjno-prawnych sojuszy strategicznych przedstawia rycina 4.5.

Spośród wszystkich form aliansów strategicznych najobszerniej omawia
ne w literaturze przedmiotu są spółki joint venture. Wynika to z tego, iż ła
two je zidentyfikować i uzyskać o nich wiarygodne dane empiryczne. Naj
bardziej znane i często cytowane są badania Harrigan (1987, 1988), przepro
Wadzone w latach 80. Dotyczyły 895 aliansów strategicznych w 23 przemy
słach w latach 1924-1985. Miały wykazać, jakie zmiany .w przemyśle, jego
strukturze i dynamice, wywołują sojusze.

Harrigan zajęła się także problemem trwałości joint venture, ich sukcesu,
kwestiami symetryczności partnerów oraz powiązaniami nowych podmiotów
z macierzystymi firmami. Zdefiniowała joint venture jako alians dwóch lub
Więcej uczestników prowadzący do utworzenia odrębnej jednostki realizują
cej wspólne przedsięwzięcie.

97



Alianse
nieformalne

1--------) Alianse
forrralne

umowy
dżentelrreńskie I--

(gentelmm Alianse Alianse
agreerrents) udziałowe pozostałe

zrmwyttacit - .__ spółki·joint I
agreerrents) ventures Alianse ,.._ - Umowy

kapitałowe

kluby ,.._ ~0' przedsiębiorstw udziały '\ I---- licencje
mniej- J

szościowe ,~ GEIE

'\wzajemny .__
wykup

udziałów
'

- franchising

_ umowyo
współpracy

- umowyo
stowarzyszeniu

Rycina 4.5. Podział form organizacyjno-prawnych aliansów strategicznych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Romanowska (1997).

Sulejewicz (1997) podkreśla, że zmierza ono do obniżenia ryzyka dzia
łalności, które rozkłada się w joint venture na większą liczbę partnerów.
Uznaje, że joint venture jest formą o najwyższym stopniu kooperacji, tzn. ob
serwuje się w niej najszerszy zakres interakcji procesów decyzyjnych i po
wiązań międzypartnerskich, stosunkowo wysoki stopień ryzyka i kontroli, ale
także potencjalny wysoki oczekiwany przychód (wysokie korzyści).

Alians w postaci joint venture wyróżnia się spośród innych form kilkoma
cechami (Bojar 1997; Romanowska 1997):
- zawarcie długofalowej i trwałej współpracy w oparciu o umowę prawną,

regulującą cele, zakres oraz okres trwania przedsięwzięcia, podział kompe
tencji, możliwość przejęcia udziałów, podział zysku i ryzyka, sprawy likwi
dacji firmy i in.;

- stworzenie odrębnego podmiotu prawnego, w którym partnerzy obejmują
ustalone udziały;
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- kierowanie realizacją uzgodnionych celów przez wyodrębnione, własne or
gany zarządzające;

- zachowanie suwerenności partnerów;
- dzielenie korzyści i ryzyka proporcjonalnie do wniesionych wkładów kapi-
tałowych.

Joint ventures są pośrednią formą wejścia na rynki o dużym ryzyku in
westycyjnym, np. zagranicznym. Pozwalają na omijanie barier celnych (tary
fowych) i administracyjnych oraz osiąganie korzyści marketingowych na
rynku sojusznika. Umożliwiają zdobywanie doświadczeń organizacyjnych i
technicznych, wykorzystanie niedostępnej inną drogą najnowszej technologii,
zaangażowanie niewykorzystanych aktywów i umiejętności partnera na
optymalnie korzystnych warunkach, otrzymywanie części dewiz w formie
zysku, możliwości nabycia .za dewizy surowców, materiałów, urządzeń i
usług.

Wybór tej formy porozumień strategicznych zależy od następujących wa
runków (Doz, Hamel 1998; Garrette, Dussauge 1996; Romanowska 1997):
- alians dotyczy wspólnego sektora działalności,
- zasoby wnoszone do koalicji są specyficzne, łatwe do oddzielenia od macie-

rzystych jednostek i wymagają wspólnego zarządzania,
- cele aliansu są łatwe do określenia, zmierzenia i odniesienia do wnoszonych

zasobów,
- partnerzy wykazują widocznąpotrzebę nawiązania współpracy,
- przepisy prawne danego kraju wskazują tylko taką formę wejścia kapitału

zagranicznego,
- uczestnicy aliansu wnoszą określoną wielkość zasobów.

Joint ventures (od początku XX wieku znane i stosowane w Stanach
Zjednoczonych) rozpowszechniły się w Europie w latach 50. i 60. Istniejące
problemy z brakiem przepisów regulujących status spółki joint venture w Eu
ropie doprowadziły do tego, że wybrano kilka rozwiązań: w Holandii - ho
lenderską spółkę akcyjną (Naamlisa Vennotschap), we Francji - le Groupe
inent d'Interet Economique (GIE) w 1967, w całej Unii Europejskiej - le
Groupe Europeen d'Interet Economique (GEIE) w 1989 roku oraz we Francji
- la Societe par Actions Simplifićes (SAS) od 1994 roku.

GEIE ma za zadanie połączenie potencjałów organizacyjnych koalicjan
tów w celu ochrony ich dziedzin działalności przed konkurentami spoza Unii
Europejskiej. Warunkiem tej formy współdziałania jest przynależność dwóch
Partnerów do różnych krajów Unii. Każdy z uczestników aliansu zachowuje
pełną niezależność prawną i ekonomiczną, co zabezpiecza przed integracją
przedsiębiorstw i koncentracją kapitału (Garrette, Dussauge 1996).

Poza aliansami związanymi z tworzeniem samodzielnej jednostki organi
zacyjnej (tzw. alianse udziałowe) wyróżnia się także alianse pozostałe, które
obejmują sojusze kapitałowe oraz różnorakie umowy o współpracy (ryc. 4.5).
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Alianse kapitałowe polegają na wykupieniu części udziałów partnera lub
wzajemny wykup udziałów. Zakup części udziałów sojusznika prowadzi do
objęcia mniejszościowego udziału i raczej sprowadza się do biernego inwe
stowania w przedsięwzięcie bez czynnego uczestniczenia w realizowaniu
celów aliansu. Jedynie w niektórych przypadkach firmy w takim układzie
naprawdę wspólnie zarządzają koalicją. Niekiedy początkowo mniejszościo
wy udział zostaje powiększony, co prowadzi do zmiany układu sił w partner
stwie.

Udział mniejszościowy zazwyczaj mieści się w granicach od 5 do 15
procent udziałów, czasami więcej. Nie ma jednak definicji granic udziałów
mniejszościowych, a więc trudno jest jednoznacznie określić, od którego
momentu może istnieć groźba przejęcia firmy. W zależności od rozproszenia
akcji nawet 15% udziałów może stanowić pakiet kontrolny w firmie. Roma
nowska (1997) przyjmuje, że porozumienie przestaje być aliansem, kiedy
wielkość nabytych udziałów pozwala przejąć zarząd nad przedsiębiorstwem.
Stopień wpływania na politykę przedsiębiorstwa zależy także od dolnej gra
nicy udziałów.

Wśród aliansów kapitałowych niewiele jest rzeczywiście działających
porozumień. o charakterze mniejszościowych wykupów. Większość z nich to
zwykłe inwestycje kapitałowe o biernym charakterze lub przejęcia firm po
przez zakup kontrolnego pakietu akcji. Bardziej aktywnie działającymi for
mami aliansów są sojusze bazujące na wzajemnej wymianie udziałów (wy
kupie udziałów), np. 20%. Partnerzy oddają sobie wzajemnie po 20% udzia
łów w swoich firmach, wraz z rynkami zbytu i kanałami dystrybucji. W opi
nii menedżerów (Łękawski 1999) takie rozwiązanie lepiej zabezpiecza inte
resy firm i zapewnia ochronę przed przejęciem.

Poza aliansami kapitałowymi do form współpracy o charakterze aliansów
strategicznych zalicza się także umowy o współpracy, które mają bardzo
zróżnicowany charakter i trwałość. Najczęściej stosuje się:
- zwykłe umowy o współpracy w wyodrębnionej dziedzinie,
- umowy licencyjne,
- umowy franchisingowe,
- umowy o stowarzyszaniu się przedsiębiorstw.

Yoshino i Rangan (1995) wykluczają z grupy aliansów umowy zawarte
na zasadzie franchisingu. Do aliansów zaliczają trzy grupy powiązań:
1) nonequity alliances (wspólne badania i rozwój, wspólne wytwarzanie,

wspólny marketing i dystrybucja itd.),
2) minority equity alliances (inwestycje na zasadzie mniejszościowego

udziału lub wymiana udziałów),
3) subsidiary i nonsubsidiary joint ventures (joint ventures z równymi udzia

łami, np. 50/50 lub z nierównym udziałem).
Najpopularniejszymi formami porozumień między podmiotami gospo

darczymi są zwykle umowy o współpracy. Formalizując współpracę firmy
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zostają zabezpieczone przed niepożądanymi działaniami, nieuczciwością czy
nadużyciem partnerów oraz określają ściśle kontrolę realizacji aliansu. Jed
nocześnie pozostawiają przedsiębiorstwu niezbędną elastyczność działania i
pozwalają dokonać po pewnym czasie wyboru, czy pozostawać w aliansie,
czy z niego odejść. Najczęściej przedsiębiorstwa podpisują umowy o współ
pracy w dziedzinie badawczo-rozwojowej (R&D agreements), które zakła
dają współdziałanie nad nowymi projektami, technologiami itd. w celu obni
żenia kosztów, uzupełnienia swoich kompetencji, zmniejszenie ryzyka nie
powodzenia badań oraz przyspieszenia wprowadzenia nowości na rynek. Za
pewnia to poprawę pozycji koalicji wobec innych podmiotów na rynku
(Gommes-Casseres 1997). W ramach tej formy aliansu ogranicza się dostęp
alianta do kluczowych kompetencji, pozwalając mu uczestniczyć jedynie w
wybranym obszarze działalności. Czasami realizuje się to w wyodrębnionych
jednostkach, oddalonych od obu przedsiębiorstw, w których pracami badaw
czymi zajmują się specjaliści obu stron. Niekiedy umowy o współpracy w
dziedzinie badań i rozwoju polegająjedynie na wymianie informacji nauko
wo-technicznych pomiędzy partnerami, przeprowadzeniem szkoleń czy se
minariów.

Do zwykłych umów o współpracy należą także umowy o wspólnej pro
dukcji oraz umowy dystrybucyjne. Pierwsze - polegają na podjęciu współ
działania w sferze wytwarzania produktów lub świadczenia usług (np. umo
wy między liniami lotniczymi lub bankami), z wykorzystaniem specjalizacji
poszczególnych partnerów lub realizowaniem tego samego produktu u obu
aliantów, co pozwala osiągnąć efekt skali. Czasami umowy te doprowadzają
do stworzenia wspólnej jednostki gospodarczej. Umowy dystrybucyjne doty
czą porozumień związanych z podjęciem wspólnej sprzedaży wyrobów każ
demu z partnerów, wzajemnego wykorzystywania kanałów dystrybucji part
nerów lub innych przedsięwzięć ułatwiających aliantowi sprzedaż i promo
wanie wyrobów na danym rynku (Mierżyńska 1995). Przykładem takich
działań - łączonych kampanii promocyjnych w Polsce - są wspólne reklamy
POLAR-u i LEVER - Polska, czyli producentów pralek i proszków do pra
nia. Obie firmy podjęły współpracę i podpisały umowę, dotyczącą wielolet
niej kooperacji marketingowej i wspólnych badań. Podobnie postąpili natu
ralni konkurenci - LOT i POLFERIES, którzy w 1994 roku rozpoczęli
Wspólną kampanię promocyjną w Finlandii. Zarówno producenci dóbr kom
plementarnych, jak i substytutów, znaleźli obszar, który połączył ich zbieżne
interesy i pomimo różnic oraz dzielących wcześniej konfliktów - zdecydo
Wali się na partnerstwo. Umowy pomiędzy firmami mogą być bardzo zróżni
cowane, tzn. obejmować współpracę nie tylko jednostronną, bilateralną,
Wielostronną, wielokierunkową, a nawet łączyć wielu partnerów między so
bą.

Kolejną formą współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami są umowy li
cencyjne. Polegają one na jednokrotnym lub wielokrotnym przekazaniu
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(sprzedaży) przez jednego z uczestników aliansu prawa do: stosowania tech
nologii, zastrzeżonej konstrukcji, praw autorskich, znaków handlowych
(zwykle opatentowanych), a także swoistej wiedzy technicznej lub organiza
cyjnej, drugiemu partnerowi (pozostałym partnerom). W przypadku transferu
wiedzy firmy traktują licencje jako partnerstwo strategiczne, a nie tylko jako
źródło przewagi konkurencyjnej. Powiązanie pomiędzy przedsiębiorstwami
obejmuje wówczas szeroki zakres współpracy, dotyczący zarówno technolo
gii, jak i logistyki. Zazwyczaj umowa o udzieleniu licencji na technologię
wiąże się także z umową o dystrybucji wyrobów licencjodawcy przez sieć
sprzedaży i serwisu licencjobiorcy. Umowy licencyjne są najczęściej stoso
waną formą współdziałania w dziedzinie technologii, zwłaszcza między du
żymi i małymi oraz średnimi firmami (Fisher 1996), a także między przed
siębiorstwami z krajów dobrze i słabo rozwiniętych lub transformujących go
spodarkę.

Między firmami o podobnym poziomie technologicznym spotyka się tak
że zawieranie umów o wymianie licencji, wymianie technologii, czyli wza
jemnym udostępnieniu technologii na różnych etapach jej rozwoju (badania,
wdrożenie, przekazanie, wykorzystanie). Zdaniem Cygler licencje mogą zo
stać uznane za formę aliansu strategicznego, tylko wówczas, gdy stanowią
aport (wkład) jednego z partnerów do umowy.

Specjalnym rodzajem umów licencyjnych są umowy franchisingowe.
Określają zasady użyczania partnerowi (sprzedaży) licencji, praw do wyko
rzystywania przez biorcę szeroko pojmowanego know-how wraz ze znakiem
firmowym i metodami zarządzania. Partner podejmujący współpracę na za
sadach franchisingu działa na własny rachunek, a dawca oferuje mu system
marketingowy (którego pozostaje właścicielem), prowadzi badania rynku i
kampanie reklamowe, wprowadza nowe produkty, szkoli biorców. W zamian
za prawo do korzystania ze znaku firmowego, wiedzy know-how itd. franchi
singobiorca zobowiązany jest do opłaty na rzecz dawcy (Banachowicz, No
wak, Starkowski 1995; Caffey 2000; Stecki 1994) Jest to rodzaj aliansu, któ
ry doprowadza do zniesienia konkurencji aktualnej lub potencjalnej i z rywali
franchisingodawcy czyni jego klientów. Może wiązać się z utratą niezależno
ści partnera, w przypadku, gdy jest on słabszy i nie jest w stanie zdobyć no
wych kompetencji (ucząc się od partnera). Korzyści z tego typu aliansu są w
dużej mierze przejmowane przez franchisingodawcę. W przemysłach wyso
kiej technologii nawiązywane są umowy VAR- Value Added Resseler, które
są strategicznymi układami o dystrybucji. Dotyczą dostosowywania produktu
nabytego od partnera do wymogów lokalnego rynku (od przepakowania lub
zmiany nazwy do opracowania nowego wzoru i możliwości dostarczenia
produktu na zamówienie). Umowy tego typu obejmują relacje czysto han
dlowe. W ich wyniku nie powstaje żadna nowa jednostka, ale mimo tego
tworzą więzi pionowe - sojusze dostawcze (Romanowska 1997; Sulejewicz
1997). Niektórzy autorzy, np. francuscy nie uznają umów franchisingowych
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za pełnoprawne alianse. Faktem jest, że część z nich czasem przypomina
bardziej zwykłe umowy między dostawcami i odbiorcami niż strategiczne
alianse. Wydaje się jednak właściwe zaliczenie franchisingu do form alian
sów ze względu na długookresowość porozumienia (np. kilkanaście lat), nie
zależność finansową i zarządczą partnerów, istnienie cech konkurencji, ko
operacji i kontroli (franchisingodawcy), zespolenie zasobów, realizację
wspólnej strategii, wspólnotę własności w określonym obszarze itd. (Caffey
2000).

Do umów o współpracy zaliczanych do aliansów, nie mających charakte
ru aliansów kapitałowych lub nie tworzących odrębnych jednostek, należą
także umowy o stowarzyszaniu się przedsiębiorstw. Wśród nich wyróżnia się
następujące typy:
1) umowy o grupie interesów.GIE -tworzą odrębne jednostki organizacyjne;
2) umowy o czasowym stowarzyszeniu - polegają na podjęciu współdziała

nia pomiędzy konkurentami dla realizacji ważnego strategicznego celu;
obejmują działania o mniejszym stopniu integracji uczestników porozu
mienia i dotyczą określonego czasu, po którym ulegają rozwiązaniu; przez
cały czas trwania umowy partnerzy zachowują pełną niezależność i auto
nomię;

3) sekretne spółki, które polegają na wydzieleniu, ale bez zarejestrowania,
przedsiębiorstwa będącego własnością partnerów.
Członkowie tego ostatniego stowarzyszenia są zazwyczaj znani, ale nie

jest ujawniany cel ani zakres działania spółki. Celem stawianym przez alian
tów w sekretnej spółce jest realizowanie poufnych operacji handlowych,
zwłaszcza w takich dziedzinach, jak: handel winem, drewnem, dziełami sztu
ki, niekiedy w przemyśle budowlanym i projektowaniu obiektów przemy
słowych. Sekretna spółka prowadzi sprzedaż w imieniu wszystkich człon
ków, zarządza wspólnymi zasobami, np. składami win, magazynami, cen
trum rozładunkowym, domem aukcyjnym itd. (Romanowska 1997).

Przegląd różnorodnych form aliansów strategicznych wskazuje, że w za
leżności od okoliczności i celów, które chcą osiągnąć partnerzy, możliwe jest
znalezienie najbardziej odpowiedniej formy. Uczestnicy aliansu mogą wy
brać najstosowniejszą formę współpracy uwzględniając takie czynniki, jak:
sfera współdziałania, pożądana siła powiązań i stopień integracji, groźba wy
stępowania konfliktów, porównywalność (lub jej brak) potencjałów konku
rencyjności partnerów, poufność powiązań oraz rozwiązania prawne obowią
zujące w poszczególnych krajach. Decyzja o wyborze formy aliansu nie musi
być ostateczna. Większość sojuszy przechodzi proces ewoluowania od luź
nej, nieformalnej współpracy, poprzez formalne umowy o współpracy,
Wspólne jednostki np. badawcze lub konsorcja kapitałowe aż do sieci powią
zań z wzajemnym wykupem udziałów (Penc-Pietrzak 1998; Sroka 1997a).
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Urban i Vendemini (1992) powiązali formy współdziałania w ramach
aliansów strategicznych z fazami procesu gospodarczego, czyli etapami łań
cucha funkcji przedsiębiorstwa. Przedstawia to rycina 4.6.

Funkcje
przedsiębiorstwa

Koncepcja
produktu

projektowanie
wyrobu 1----+---Wspólne badania

ZAOPATRZENIE ----Wspólne zakupy

PRODUKCJA

MARKETING

DYSTRYBUCJA

Formy aliansów

UmowyB+R

mowy techniczne, wymiana technologii na udziały
i----t----. mowy o kooperacji produkcyjnej

mowy o wspólnej produkcji
Wymiana know-how

---+----i icencje, patenty, umowy franchisingowe

1-----+---Licencje handlowe, umowy franchisingowe

Umowy o wspólnym marketingu

Porozumienia co do wspólnej dystrybucji

Umowy o prowadzeniu serwisu posprzedażowego

Rycina 4.6. Podstawowe funkcje przedsiębiorstwa a formy aliansów strategicznych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Koźmiński (1999); Strategor (1997);

Urban, Vendemini (1992). ·

Do fazy projektowania wyrobu, określenia koncepcji produktu i wyboru
właściwej technologii najkorzystniej zastosować umowę o wspólnym prowa
dzeniu badań lub stworzyć spółkę z wydzieloną jednostką, która zajmie się
pracami badawczo-rozwojowymi.

Etap zaopatrzenia może wykorzystać umowy logistyczne o dostawy on
time delivery (dokonywanie dostaw na czas), zarządzaniu zapasami i / lub
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spółkę zaopatrzeniową prowadzącą zakupy na dużą skalę dla wszystkich
uczestników sojuszu i negocjującą z dostawcami warunki zakupu.

W trakcie stadium produkcji partnerzy mogą zastosować porozumienia o
wspólnym produkowaniu · ( świadczeniu usług), zlecenie wykonania części
produkcji aliantowi lub wspólnej wydzielonej jednostce, umowy licencyjne,
franchisingowe, transfer myśli technologicznej, wiedzy z dziedziny organiza
cji i zarządzania w ramach aliansu.

W fazie obejmującej działalność marketingową i sprzedaż korzystnie jest
nawiązywać porozumienia dotyczące aportu w postaci licencji handlowych,
umowy o partnerskim marketingu (Sulejewicz 1997), konsorcja w celu
wspólnej sprzedaży oraz umowy o wykorzystywaniu wzajemnym kanałów
dystrybucji, porozumienia o prowadzeniu serwisu i usług posprzedażowych
(Romanowska 1997).

Konsorcja są specyficzną formą aliansu. Polegają na łączeniu zasobów i
kompetencji większej liczby partnerów w celu realizacji konkretnego, wspól
nego celu w formie spółki joint venture lub bez zawiązywania odrębnej jed
nostki gospodarczej. Jeżeli konsorcjum nie powołuje osobnej organizacji, to
alians opiera się na zgromadzeniu przez wszystkich uczestników wyodręb
nionego funduszu, którym wspólnie zarządzają. Konsorcja tworzone są
przeważnie do realizacji dużych projektów w sektorze obronnym lub aero
nautyce, budowie autostrad, telekomunikacji itd., których powodzenie wy
maga zaangażowania ogromnych środków finansowych oraz wiedzy specja
listycznej. Forma konsorcjum zaczyna być coraz częściej stosowana, ze
względu na następujące korzyści z niej wynikające:
1) połączenie wielu zasobów (kilku partnerów) stwarza możliwość sprostania

stawianym celom,
2) podniesienie wiarygodności partnerów wraz z powiększaniem rozmiarów

przedsięwzięcia (np. wobec kontrahentów, państwa, banków),
3) połączenie umiejętności, kompetencji i doświadczenia pozwala wykorzy

stać efekt synergii i gwarantuje szeroki i zróżnicowany zakres umiejętno
ści,

4) możliwość ekspansji geograficznej i zdobywania wielu rynków jednocze
śnie,

5) rozłożenie (rozproszenie) wysokiego ryzyka na większą liczbę uczestni
ków konsorcjum.
Dostrzegają to także przedsiębiorstwa w krajach Europy Środkowow

schodniej. Unia Europejska, także widzi w tej formie aliansów pomiędzy
MŚP różnych krajów rozwijających się oraz transferujących swoją gospodar
kę, instytucjami naukowo-badawczymi i podmiotami gospodarczymi z ob
szarem Unii, ogromną szansę na rozwój tych krajów. Gotowa jest wspierać
takie porozumienia o współdziałaniu w formie konsorcjów środkami finan
sowymi, w ramach programów pomocowych np. 5 Ramowego Programu
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Badań,• Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej (Informator
1999).

Zakres współpracy w formie aliansów może być różny - dotyczyć wielu
sfer działalności lub koncentrować się jedynie na jednym stadium łańcucha
wartości. W związku z tym Faulkner podzielił alianse na (Faulkner 1992;
Faulkner, Bowman 1996):
1) kompleksowe - mogą obejmować całościowe łańcuchy funkcji przedsię

biorstw tworzących sojusz, pozwalają stworzyć znacznie większą przewa
gę konkurencyjną wszystkich aliantów w porównaniu z indywidualnym
działaniem poszczególnych partnerów. Wspólne prowadzenie badań, pro
dukcji i zaopatrzenia połączone jest z dużą niezależnością sojuszników w
zakresie sprzedaży i marketingu;

2) zogniskowane (skoncentrowane) - zawierane są pomiędzy dwiema firma
mi lub większą liczbą przedsiębiorstw dla osiągnięcia zamierzonego
wspólnego celu. Charakteryzują się tym, że każdy sojusznik podejmuje się
realizacji określonego zadania lub prowadzenia tylko jednego typu dzia
łalności, np. produkcji lub sprzedaży. Przykładem takiego aliansu może
stać się porozumienie zawarte pomiędzy producentem, który nie posiada
sieci dystrybucji z firmą zajmującą się działalnością handlową, mającą
odpowiednie kanały dystrybucji.
Duża różnorodność form współpracy pomiędzy podmiotami gospodar

czymi w ramach aliansów pozwala podjąć właściwą decyzję o wyborze for
my sojuszu adekwatnej do interesów, możliwości, motywów partnerów,
czynników zewnętrznych oddziaływujących na podejmowane wspólnie
przedsięwzięcie (np. polityki regulacyjnej), zakresu działalności itd. Każda z
form ma inne walory i wady. Przedsiębiorstwa niepewne dalszych losów po
rozumienia mogą wybrać umowy o współpracy w poszczególnych dziedzi
nach zamiast tworzenia wspólnej spółki, uzyskując połączenia trwałości z
elastycznością działania oraz możliwość wycofania się z sojuszu w przypad
ku braku satysfakcji. Umowa franchisingowa pozwala osiągnąć znaczne ko
rzyści biorcy, zwłaszcza gdy dotyczy to małych, startujących w biznesie
firm, ale ogranicza ich niezależność i inwencję właścicieli. Sekretne umowy
lub porozumienia dżentelmeńskie oferują uczestnikom poufność i pozwalają
ukryć rzeczywisty zasięg, cele i intencje partnerów. Nie pozwalają jednak z
pełni egzekwować zobowiązań od koalicjantów i nie gwarantują trwałości
współpracy. Spółki joint ventures mają wiele zalet, ale także i mankament -
stają się przedmiotem badań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta,
gdyż stosuje się do nich przepisy antymonopolowe.

Poszukując optymalnej formy organizacyjno-prawnej aliansu należy
wziąć pod uwagę następujące kryteria (Lynch 1993):
1) forma aliansu powinna być dostosowana do typu struktury organizacyjnej,

systemu kierowania i koordynacji,
2) określana forma musi najlepiej chronić interesy partnerów,
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3) wybór powinien być dostosowany do przyjętych celów w sposób najprost
szy, nie należy komplikować procesu współdziałania, jeżeli można wyko
nywać to w prostszy sposób, np. jeżeli wystarczy pisemna umowa o
współpracy, to nie ma potrzeby tworzyć nowej firmy,

4) adekwatność formy organizacyjno-prawnej sojuszu do przyjętego przez
partnerów czasu trwania porozumienia; krótkotrwałe związki partnerskie
mogą być realizowane w ramach zwykłych umów o współpracy, nato
miast współpraca długoletnia raczej powinna posiłkować się założeniem
wspólnej spółki, nabywaniem udziałów partnera/ partnerów lub podpisaną
umową franchisingową,

5) zawsze przy decyzji o wyborze formy aliansu należy rozważyć, jakie im
plikacje podatkowe z tego wynikną - przedsiębiorstwa powinny dążyć do
nawiązania takich układów koalicyjnych, które pozwolą obniżyć sumę
podatku.
Podsumowując należy stwierdzić, że forma organizacyjno-prawna alian

su i jego struktura musi być elastyczna - dopasowana do uwarunkowań. Eks
perci twierdzą, że każda sytuacja wymaga indywidualnej strategii, a więc i
wybór typu aliansu, jego formy organizacyjno-prawnej oraz sposobu zarzą
dzania będzie zależał od szeregu czynników wpływających na uczestników
aliansu (Harbison, Pekar Jr. 1998).

Ciekawą koncepcję powiązań pomiędzy uczestnikami aliansu, opartą na
budowie kola z piastą - dominującą firmę w centrum i wieloma partnerami
związanymi umowami, czyli szprychami przedstawili amerykańscy doradcy
organizacyjni McKinsey, Booz i Allen (When... 1996). Wybór formy aliansu
i jego struktury zależny jest od wielu uwarunkowań wynikających z siły
partnerów, sposobu koordynacji pracy wewnątrz aliansu, stopnia integracji
pomiędzy uczestnikami sojuszu, zamierzonych celów i korzyści, wysokości
ryzyka itd.

4.4. Cele strategiczne uczestników oraz korzyści
i niebezpieczeństwa sojuszu

Warunkiem przetrwania przedsiębiorstwa w długim okresie i jego zdol
ności do realizowania podstawowych celów jest permanentny rozwój i
wzrost. Nabiera on coraz większego znaczenia w nieprzewidywalnym i coraz
bardziej złożonym otoczeniu, które zmusza firmę do ciągłego dostosowywa
nia się do zmian, czyli rozwoju. Pierścionek (1997) definiuje rozwój jako
zjawisko jakościowe polegające na wprowadzeniu innowacji produkcyjnych,
procesowych, strukturalnych oraz innowacji w zakresie organizacji i zarzą
dzania. Rozwój przedsiębiorstwa umożliwia mu osiągnięcie i utrzymanie
przewagi konkurencyjnej.

Wzrost firmy stanowi według Pierścionka ( 1997) kategorię ilościową,
gdyż oznacza powiększanie ilości zasobów przedsiębiorstwa. Pozwala to
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zwiększyć skalę jego działalności, co przeważnie prowadzi do powiększenia
udziału w rynku (rynkach) lub przynajmniej utrzymania już istniejącego
udziału oraz dywersyfikacji działalności. Wzrost przedsiębiorstwa można
zmierzyć przez dynamikę wartości sprzedaży, dynamikę udziału w rynku
(rynkach), dynamikę wzrostu wartości aktywów i zatrudnienia, a także przez
określenie wzrostu potencjału kompetencji i umiejętności.

Przedsiębiorstwo, chcąc przetrwać i ekspansywnie pokonywać rywali w
długim okresie, winno nie tylko biernie dostosowywać się do otoczenia, ale
także posiąść zdolność oddziaływania na część otoczenia, która jest stero
walna. Im bardziej przedsiębiorstwo się rozwija, tym większy uzyskuje
wpływ na swoje otoczenie, a to zapewnia osiągnięcie, utrzymanie i/ lub po
większanie przewagi konkurencyjnej.

Uznaje się (Pierścionek 1997), że rozwój i wzrost są ze sobą sprzężone
zwrotnie, gdyż firma nie może się rozwijać bez wzrostu. Powiększanie zaso
bów i zdobywanie nowych umiejętności pozwala organizacji konkurować na
nowych zasadach. Oznacza to, że ilość zmienia się w jakość. Zarówno roz
wój, jak i wzrost nie są jedynie celem samym w sobie dla przedsiębiorstwa.
Stanowią środki do realizacji celu firmy, a więc są pewnymi strategiami.

Przedsiębiorstwo prowadząc walkę konkurencyjną może wybrać jedną z
trzech podstawowych, potencjalnie skutecznych, strategii konkurencji (Porter
1994): ,
1) przywództwo kosztowe,
2) zróżnicowanie (tzw. dyferencjacja),
3) koncentracja (na określonej grupie nabywców, wyrobie, rynku lub kilku

rynkach).
Johnson i Scholes (1989), Marchesnay (1994) i eksperci z grupy Strate

gor (1997) wskazują na możliwość wykorzystania alternatywnych kierunków
rozwoju poprzez:
1) rozwój w kierunkach pokrewnych,
2) dywersyfikację w kierunkach pokrewnych,
3) dywersyfikację w kierunkach odmiennych.

Każda z tych alternatywnych dróg rozwoju może być realizowana na je
den z trzech sposobów:
1) wewnętrzny rozwój,
2) rozwój zewnętrzny przez nabycie,
3) rozwój zewnętrzny przez stowarzyszenie się z innymi przedsiębiorstwami,

czyli wspólne przedsięwzięcia, np. w ramach aliansu strategicznego
(Johnson; Scholes 1989; Strategor 1997).
Wybór strategii rozwoju firmy zależy od wielu czynników, zarówno we

wnętrznych, jak i zewnętrznych. Decyzje o wykorzystaniu aliansów strate
gicznych jako sposobu na rozwój przedsiębiorstwa i umocnienie pozycji
konkurencyjnej wynika z analizy alternatywnych strategii w kontekście ce
lów przedsiębiorstwa oraz wewnętrznych i zewnętrznych warunków działa-
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nia. W porównaniu do innych strategii, tzn. działania samodzielnego, fuzji
czy nabycia, sojusze strategiczne nie wymagają powoływania nowej organi
zacji do realizacji celu strategicznego. Wpływa to na zmniejszenie kosztów i
przeważnie nie stwarza konkurencji firmie (firmom) partnerskiej. Alians sta
nowi elastyczną formę organizacji, stosunkowo łatwo odwracalną, pozwala
jącą zachować własną autonomię strategiczną i tożsamość partnerów. Jedno
cześnie partnerzy aliansu mogą osiągnąć takie same korzyści, jakie dostar
czają alternatywne strategie, bez konieczności przyjmowania ograniczeń nie
sionych przez koncentrację (fuzje i akwizycje).

Badania prowadzone przez Batkina i Matthews'a (1992) nad współpracą
między dużymi i małymi firmami wskazują, że wśród szeregu motywów po
dejmowania strategicznych sojuszy najważniejszym i nadrzędnym jest zdo
bycie dostępu do umiejętności i zasobów, których same nie posiadają. Dąże
nie do uzyskania przewagi konkurencyjnej staje się więc głównym celem
strategicznym, który można zrealizować stosując między innymi strategię
aliansu. Firma uzupełniając swoje zasoby, kompetencje i umiejętności, ,,po
życzając" je, a także ucząc się od swoich partnerów w sojuszu, może je wy
korzystać, pomimo tego, że znajdują się poza jej organizacyjnymi granicami.
Hamel i Prahalad (1999) uznają, że pożyczanie jest jednym ze sposobów
uzyskiwania tzw. dźwigni zasobów. Dźwignia zasobów - to termin, który
stworzyli w celu wyjaśnienia, w jaki sposób firmy mające mniejsze zasoby
(materialne, ludzkie, finansowe), ale ogromne ambicje, są w stanie lepiej wy
korzystać swoje zasoby i pokonać konkurenta. Luka pomiędzy zasobami, a
aspiracjami takich przebojowych przedsiębiorstw określana jest jako napię
cie, wytężenie, które staje się motorem napędowym tworzenia przewagi kon
kurencyjnej. Ogromne aspiracje do stawania się liderem w swojej branży po
pychają przedsiębiorstwa do poszukiwania całkowicie nowych form przewa
gi nad rywalami. Niektóre z nich mogą stosować alianse strategiczne w celu
pozyskania wiedzy i umiejętności partnera z zakresu określonego etapu łań
cucha wartości (Sroka 1998).

Podobnego zdania o znaczeniu umiejętności, kompetencji i wiedzy w
konkurencji między przedsiębiorstwami są także Kogut (1988) i Badaracco
( 1991) - zwolennicy koncepcji uczenia się organizacji. Sądzą oni, że w ry
walizacji pomiędzy firmami w krajach wysoko rozwiniętych zmaleje znacze
nie tradycyjnie rozumianych zasobów i dostępu do rynku, natomiast wzrośnie
rola wiedzy, know-how w postaci technologii i koncepcji.

Nieco inaczej postrzegają ten problem Jones i Shill (1993), którzy prze
badali alianse strategiczne zawierane przez firmy japońskie z partnerami za
granicznymi. Zaobserwowali, że zmieniły one swoją formę i zamierzone ce
le. Dawniej przybierały formę tradycyjnych joint venture, których celem była
wymiana technologii i użyczanie licencji na wyroby. Od kilkunastu lat alian
se te nastawione są na wzajemne użyczanie sobie dostępu do rynków i

109



wspomaganie partnerów w rozwoju firm. Celem aliansu staje się więc ucze
nie się współdziałania dotychczasowych rywali i ich rynków.

Garrette i Dussauge ( 1996) oraz inni naukowcy francuscy (Strategor
1997) twierdzą, że uzasadnieniem utworzenia aliansu musi stać się możli
wość zrealizowania tą drogą określonych celów strategicznych przez partne
rów. Powodem jego powstania nie może być jedynie fakt dzielenia między
uczestnikami sojuszu kosztów rozwoju i / lub obniżenia kosztów produkcji.
Ze względu na przewidywanie przyszłych trudności w zarządzaniu porozu
mieniem i konieczność pogodzenia się z charakterystycznymi problemami
(wielość ośrodków decyzyjnych, konflikty interesów, negocjacje), firmy nie
powinny kierować się tylko chęcią rozwiązania doraźnych trudności i trak
tować aliansów jako środka do osiągnięcia wąskich celów bezpośrednich.
Nie mogą zapominać o tym, że wejście w sojusz ma długofalowe implikacje
strategiczne, dotyczące ich samych, jak i całego sektora.

W literaturze (Kicińska 1995; Lynch 1993) podkreśla się, że głównym
celem zawierania sojuszy strategicznych jest możliwość wykorzystania
efektu synergii, tj. uzyskanie wyższych rezultatów od wyników sumy efek
tów każdej z firm przed podjęciem partnerstwa. W przypadku aliansu słabe
strony jednego z uczestników zostają zrównoważone mocnymi stronami
partnera - dochodzi do uzupełnienia wiedzy, umiejętności i zasobów sojusz
ników. Efekt synergii staje się swoistą dodatkową wartością, będącą rezulta
tem kombinacji czynników wytwórczych, innego przystosowania się do wa
runków, wyboru innej strategii czy zmiany układu sił w sektorze.

Lynch zakłada, że w przypadku aliansu powinny zostać zrealizowane
, przez partnerów określone cele strategiczne lub przynajmniej ich część. Do

bra strategia konkurencyjna prowadzona w ramach wspólnego przedsięwzię
cia - sojuszu - może przynieść następujące skutki: wzrost rynku, podniesie
nie potencjału organizacyjnego, lepsze i większe zdolności innowacyjne,
podniesienie pozycji konkurencyjnej i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej
oraz pozytywne efekty finansowe. Cele główne można rozbić na szczegóło
we cele strategiczne, które powinni osiągnąć alianci (Romanowska 1997).

Wzrost rynku można zrealizować poprzez:
- znalezienie nowych nisz rynkowych,
- wzrost udziału w rynku,
- wprowadzenie nowych linii produkcyjnych,
- zdobycie nowych, lepszych kanałów dystrybucji,
- szybsze reagowanie na potrzeby i preferencje klientów,
- wyższą satysfakcję klientów,
- wzrost uznania dla marki firmy,
- skrócony cykl rotacji towarów.

Podwyższenie potencjału organizacyjnego uczestników sojuszu powstaje
w wyniku:
- rozwinięcia zdolności usługowych poprzez współdziałanie zespołu,
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- krótszego cyklu rozwoju produktu (wyższej produktywności zasobów),
- rozszerzenia wiedzy i specjalizacji,
- szybszego i efektywniejszego podejmowania decyzji, myślenia strategicz-

nego,
- niższej absencji i wyższego morale pracowników, identyfikujących się z

misją.
Partnerzy aliansu mogą zamierzony cel w postaci zwiększenia zdolności

innowacyjnych osiągnąć poprzez:
- zdobycie szerszych umiejętności lub nowych zdolności technicznych,
- stworzenie udoskonalonego procesu wytwórczego,
- stworzenia innowacji produktowych lub udoskonalenie istniejących wyro-

bów lub usług,
- wykorzystania nowych urządzeń lub mechanizmów finansowych (tzw. in

nowacje finansowe),
Przewaga konkurencyjna będzie konsekwencją zrealizowania takich ce

lów szczegółowych, jak:
- stworzenie nowych barier wejścia lub wyjścia,
- osiągnięcie przywództwa· kosztowego lub jakościowego, narzucanie nowe-

go standardu,
- rozszerzenie rynku w celu maksymalizowania efektywności produkcji,
- wczesne wejście na rynek, kontrolowanie nisz rynkowych, ograniczenie

konkurencji poprzez sojusze,
- uznana marka,
- pozycja najlepszego konkurenta w swojej klasie i wysokie ambicje,
- uczestnictwo w wyścigu liderów branży.

Dążąc do uzyskania pozytywnych efektów finansowych poprzez poro
zumienia pomiędzy partnerami należy osiągnąć następujące cele finansowe:
- szybsze przepływy finansowe,
- obniżenie kosztów stałych,
- podniesienie przychodów ze sprzedaży wyrobów, usług, praw i aktywów,
- obniżenie kosztów produkcji i podwyższenie efektywności,
- zwiększenie stopy zysku,
- obniżenie kosztów handlowych na jednostkę wyrobu (przeciętnych kosztów

sprzedaży),
- racjonalizacja kosztów stałych,
- zabezpieczenie się przed niszczącą konkurencją kosztową.

Lista celów strategicznych Lyncha jest zestawieniem potencjalnych ce
lów (oczekiwań) przedsiębiorstw uczestniczących w sojuszu. Od tego, ile z
nich uda się firmie (firmom) zrealizować, będzie zależała ocena skutków
aliansu. Należy pamiętać o tym, że nie wszyscy partnerzy w aliansie w jed
nakowym stopniu zrealizują swoje cele. Wynikać to może z ich różnych po
zycji w sojuszu, zdolności do uczenia się w ramach współpracy i szybkości
przyswajania wspólnie wypracowanych wartości.
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W literaturze można znaleźć także inną klasyfikację celów (motywów
zawierania aliansów), która wiąże się z sytuacją przedsiębiorstwa w sektorze,
jego pozycją konkurencyjną. W zależności od tego, jaką pozycję w sektorze
osiąga firma zamierzająca zawrzeć sojusze oraz od znaczenia strategicznego
sektora dla przedsiębiorstwa wyodrębniono cztery główne cele (Lorange,
Roos 1992):
1. obronę pozycji,
2. poprawę pozycji,
3. utrzymanie się w sektorze,
4. restrukturyzację.

Twórcy tego podziału celów - Lorange i Ross zbudowali model zacho
wania się firm, decydujących się na alians i zdeterminowanych jednym z
wymienionych celów. Wybór danej opcji zależy od pozycji rynkowej w sek
torze oraz znaczenia wybranej działalności w portfelu produktów przedsię
biorstw - aliantów. Firmy szukające partnerów do aliansu działają równocze
śnie w kilku sektorach (dywersyfikacja) i są złożone z samodzielnych jedno
stek (business units), które mogą samodzielnie podejmować decyzje o soju
szach w zakresie swojej działalności. Model ten przedstawia rycina 4.7.

Pozycja konkurencyjna firmy w sektorze

Lider Naśladowca

'
obrona pozycji lidera poprawa pozycji

utrzymanie się w sektorze restrukturyzacja

Rycina 4.7. Główne cele i ich uwarunkowania zawierania aliansów.
Źródło: Lorange, Roos (1992).

Cel w postaci obrony pozycji wybierają przedsiębiorstwa będące przy
wódcami w· swojej ważnej dla macierzystej jednostki dziedzinie. Firma
wchodzi w sojusze strategiczne z innymi dobrymi firmami chcąc zdobyć no
we umiejętności, rynki, technologie lub specyficzne zasoby - pozwala jej to
podtrzymać i obronić wysoką pozycję konkurencyjną. Przykładami takiego
zachowania są liczne porozumienia strategiczne zawierane przez IBM z fir
mami softwarowymi, przez japońskie koncerny z wietnamskimi przedsię-
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biorstwami w celu penetracji nowego rynku lub alianse strategiczne dużych
banków europejskich i amerykańskich z towarzystwem ubezpieczeniowym
(Garrette, Dussauge 1996; Lachowski 1998, 1998a) oraz zauważane od pew
nego czasu sojusze zawiązywane pomiędzy firmami branży telekomunika
cyjnej i informatycznej (Harbison, Pekar Jr. 1998).

Poprawa pozycji jest celem dla przedsiębiorstw będących naśladowcami
lidera w ważnym dla firmy sektorze. Nawiązanie sojuszu pozwala zdobyć
nowe umiejętności i zasoby, umocnić pozycję konkurencyjną w sektorze, a
nawet przejść z pozycji naśladowcy na pozycję przywódcy w branży. Nie
spodziewający się zagrożenia lider, pewien swojej pozycji zostaje nagle za
skoczony i zaatakowany przez rosnącego w siłę, ambitnego i agresywnego
konkurenta, który przed aliansem był zbyt słaby, aby z nim rywalizować.

Firmy, które zajmują pozycję lidera w sektorach o marginalnym znacze
niu dla macierzystej jednostki wybierają jako cel aliansów utrzymanie się w
sektorze. Próbują utrzymać pozycję konkurencyjną w sektorze, który jest
schyłkowy lub nie dość atrakcyjny dla przedsiębiorstwa. Wchodząc w soju
sze strategiczne starają się. wyeksploatować w efektywny sposób dziedzinę,
w której były liderem, dzięki czemu ich całkowite zyski stają się większe niż
w przypadku wycofania się z działalności i zainwestowania w innym sekto
rze. Przykładem takiego postępowania był alians zawarty w 1989 roku po
między szwedzkim Ericssonem i General Electric, dotyczący radia komór
kowego (Romanowska 1997).

Ostatnim celem wybieranym przez uczestników aliansów według modelu
Lorange'a i Roos'a jest testrukturyzacja. Dążą do niego przedsiębiorstwa
funkcjonujące w sektorze o marginalnym znaczeniu i mające w nim słabą
pozycję. Alians staje się dla takich firm szansą na pozostanie w sektorze i
znaczącą poprawę pozycji konkurencyjnej. Alternatywą wobec niego pozo
staje definitywne opuszczenie sektora i poszukiwanie nowych zastosowań
zasobów w innych sektorach. Restrukturyzacja stała się celem dla szwedz
kiego producenta zamków błyskawicznych - firmy Bulten AB, kiedy na po
czątku lat 80. znalazł się w trudnej sytuacji rynkowej. Dzięki aliansom za
wieranym z innymi producentami ze Skandynawii firma ta zrestrukturyzo
wała się i w latach 90. zagwarantowała sobie stabilną sytuację rynkową.

Harrigan w pracy z 1986 roku podzieliła cele i motywy podejmowania
aliansów na trzy grupy (Harrigan 1986; Sulejewicz 1997):
I. Motywy wewnętrzne
1) Dzielenie z partnerami kosztów i ryzyka (zmniejszenie niepewności).
2) Dostęp do zasobów przy braku rynku.
3) Dostęp do źródeł finansowania.
4) Dzielenie się produktami z zakładów o wysokim współczynniku MES

(minimalnej efektywnej skali produkcji).
5) Cele ekonomiczne - obniżenie kosztów i poprawa efektywności:
a) unikanie dublowania mocy wytwórczych,
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b) wykorzystanie produktów i procesów ubocznych,
c) dzielenie się markami, kanałami dystrybucji, szerokimi asortymentami

produkcji.
6) Innowacje zarządzania:
a) dostęp do doskonalszych systemów zarządzania,
b) udoskonalenie komunikowania pomiędzy strategicznymi jednostkami biz

nesu (SBU).
7) Zatrzymanie przedsiębiorczych pracowników.
II. Motywy konkurencyjności (wzmocnienie bieżących pozycji strategicz-

nych)
1) Wpływanie na ewolucję struktury gałęzi:
a) pionierski rozwój nowych sektorów,
b) stabilizacja sytuacji konkurencyjnej,
c) racjonalizacja dojrzałych gałęzi.
2) Wyprzedzanie konkurentów:
a) dostęp do atrakcyjniejszych klientów,
b) rozszerzenie możliwości produkcyjnych lub integracja pionowa,
c) dostęp do nowych zasobów lub na lepszych warunkach,
d) koalicja z najlepszym partnerem.
3) Obronna odpowiedź na globalizację i zmiany granic sektora:
a) pokonywanie barier tworzonych przez państwo,
b) dostęp do globalnych powiązań (sieci).
4) Utworzenie skuteczniejszych konkurentów:
a) hybrydy (alianse) dysponujące atutami partnerów,
b) zmniejszenie konkurencji poprzez objęcie skutecznych i groźnych firm

współpracą strategiczną,
c) komunikowanie się - porozumienie pomiędzy różnymi partnerami.
III. Motywy strategiczne (zdobycie nowych pozycji strategicznych)
1) Tworzenie i wykorzystywanie synergii.
2) Transfer technologii (i innych zasobów).
3) Dywersyfikacja:
a) przyczółek do wejścia na nowe rynki, produkty i umiejętności,
b) racjonalizacja lub likwidacja inwestycji,
c) zastosowanie kluczowych umiejętności partnerów do nowych zadań.

Wydaje się, iż ten podział motywów jest na tyle szeroki, aby uwzględnić
wszystkie potencjalne cele poszczególnych partnerów. W literaturze można
także znaleźć inne klasyfikacje celów aliansów strategicznych, jednak
wszystkie wskazują na dążenie do osiągnięcia większości z wymienionych
zarówno przez Lyncha, Lorange'a i Roos'a, jak i Harrigan (Fisher 1996;
Romanowska 1997; Sulejewicz 1997).

Wszystkie motywy zawierania sojuszy są logicznym punktem wyjścia
procesu tworzenia aliansów. Dążenie do ich osiągnięcia zbliża partnerów do
siebie. Cele te są dla poszczególnych uczestmków inne, inna jest ich hierar-
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chia i różne oczekiwania wobec pozostałych aliantów. Sojusze strategiczne
są próbą pogodzenia tych indywidualnych celów ze sobą, a jednocześnie z
celami aliansu jako wspólnoty. Uczestnicy porozumienia starają się określić
zgodność celów aliansu z ich własnymi długofalowymi celami rozwoju. Wy
korzystują swoje cele i motywy jako punkt odniesienia przy ocenie efektyw
ności sojuszu oraz do określenia kierunków działań przy niezbędnej korekcie
lub całkowitej zmianie układu porozumienia (Marciniak 1997).

Podczas tworzenia aliansu należy pamiętać o tym, że nie wszystkie cele
zarówno partnerów, jak i partnerstwa są zbieżne. Każdy uczestnik będzie sta
rał się uzyskać, jak największy stopień realizacji własnych celów, nawet
kosztem pogarszania sytuacji współpartnerów. Nie należy sądzić, iż uczestni
cy aliansu zmierzając do osiągnięcia celów wspólnych (całości porozumie
nia), nie będą starali się wykorzystać swoich partnerów do zrealizowania
własnych korzyści. Nielojalność opłaca się niekiedy pewnym partnerom bar
dziej niż pełna szczerość, lojalność i uczciwość (Sulejewicz 1994, 1997).

Teoria aliansów musi uwzględniać wielocelowość wspólnych przedsię
wzięć, dostrzegać fakt, że nie zawsze motywy podjęcia współpracy są w peł
ni ujawniane, a ukryte zamiary mogą mieć wpływ na rezultaty.

Istotna jest także zgodność celów między partnerami. Wraz z narastającą
rozbieżnością celów aliantów, rośnie możliwość zaistnienia konfliktu oraz
zmniejsza się zadowolenie ze współpracy wskutek niższych efektów i sła
bych wyników współdziałania (Habib, Burnett 1989). Możliwa jest jednak
pełna zgodność celów. Podjęcie decyzji o aliansie musi być procesem pole
gającym na znajdowaniu przez poszczególnych uczestników jak największej
liczby celów wspólnych i sprawdzenia stopnia ich wpływu na długofalowy
rozwój. Nie dopuści to do pospiesznego podejmowania decyzji, obniży po
ziom ryzyka oraz zapewni najlepszą alokację zasobów poszczególnych part
nerów. Należy liczyć się z tym, że w zmiennym otoczeniu, cele poszczegól
nych sojuszników, jak i cele samego aliansu mogą być czasami modyfikowa
ne i dostosowywane do sytuacji strategicznej. Wprowadza to w alians pewien
element niestabilności. Aby tego uniknąć, pomocne staje się posiadanie
większej ilości celów wspólnych, umożliwiających porozumienie w innych
obszarach. W najgorszym przypadku, gdy zmiany sytuacji strategicznej do
prowadzą do rozbieżności w większości celów, partnerstwo może zostać
względnie szybko rozwiązane, gdyż stanowi elastyczny układ organizacyjny.

Cele przyjęte przez partnerów za podstawę do nawiązania porozumienia
strategicznego, mogą stać się realnie osiągniętymi korzyściami ze współpra
cy. Warunkiem ich zrealizowania jest jednak właściwe utworzenie aliansu i
odpowiednie zarządzanie. Naukowcy są zgodni, że alianse strategiczne mogą
wówczas przynieść znaczne korzyści stronom umowy, jak i całemu sektoro
wi, a nawet gospodarce.

Połączenie środków i umiejętności koalicjantów może wpłynąć na rów
nomierny rozwój przedsiębiorstw, a większa siła konkurencyjna pozwala
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skuteczniej konkurować z rywalami i osiągać wyższe zyski z inwestycji.
Sprzyja to tworzeniu rezerw na dalszą ekspansję na nowe rynki po niższych
kosztach. Cygler (1995, 1995a, 1995b) uważa, że sojusze strategiczne mogą
przynieść firmom następujące korzyści:
- podział kosztów inwestycji, zwłaszcza na badania i rozwój,
- dostęp do komplementarnych zasobów partnera,
- szybszy zwrot z inwestycji poprzez szybszy obrót aktywami przedsiębior-

stwa,
- podział ryzyka,
- korzyści ekonomii skali, specjalizacji i/ lub racjonalizacji działań.

Badaracco (1991) wskazuje na kilka kluczowych korzyści, które można
osiągnąć dzięki aliansom. Należą do nich: redukcja kosztów, zmniejszenie
ryzyka, przyspieszenie opanowania rynku, zwiększenie elastyczności, obser
wowanie rywali, szybki transfer umiejętności, możliwość osłabienia konku
rentów.

Korzyści wynikające z podjęcia współpracy w ramach koalicji rozciągają
się na wszystkie obszary i funkcje przedsiębiorstwa. Oznacza to, że można je
osiągnąć w sferze zaopatrzenia, badawczo-rozwojowej, produkcji, finansów
lub marketingu (Cygler 1995).

Główną korzyścią zawarcia aliansu pomiędzy przedsiębiorstwami w ob
szarze zaopatrzenia jest racjonalizacja zakupów. Realizacja wspólnych zaku
pów przez uczestników porozumienia poprawia pozycję przetargową wobec
dostawców i pozwala osiągać lepsze warunki cenowe, np. rabaty ilościowe
lub kontraktowe. Poza tym wspólne przedsięwzięcie obniża ryzyko w zakre
sie dostaw surowców i materiałów. Partnerzy działając razem, mogą żądać i
wymagać odpowiednich pod względem ilościowym i jakościowym dostaw.
Stanowią siłę dyktującą warunki na rynku zasobów. W obszarze zaopatrzenia
(w czynnik pracy) możliwa jest także poprawa sytuacji kadrowej, np. poprzez
kształcenie pracowników współpracujących przedsiębiorstw lub przesunięcia
kadr pomiędzy firmami.

Utworzenie aliansu strategicznego może przynieść korzyści również w
obszarze badań i rozwoju. Wynikają one z nawiązania współpracy przez
przedsiębiorstwo mniej doświadczone, nie posiadające dostępu do nowocze
snej technologii i nie mające środków na jej zakup z partnerem (partnerami)
dysponującym tymi atutami. Zdarza się, że nawet dużym firmom nie opłaca
się podejmować drobnych, szybkich innowacji rynkowych (choć mogłyby
sobie na to pozwolić) i wolą to zlecić małym, operatywnym firmom, specja
lizującym się w doskonaleniu pierwszego ogniwa łańcucha wartości - badań
i rozwoju. Wspólne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych pozwala po
dzielić nakłady inwestycyjne, zmniejszyć koszty rozwoju produktu, lepiej
wykorzystać zaplecze badawczo-rozwojowe, zmniejszyć udział wydatków na
badania w całkowitych kosztach. Pozwala podzielić ryzyko i niepewność
działań innowacyjnych pomiędzy większą liczbę podmiotów, a tym samym
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zwiększa skłonność do podejmowania prac nad nowymi technologiami, pro
duktami itd.

Podstawową korzyścią wynikającą z zawarcia aliansu w obszarze pro
dukcji jest racjonalizacja kosztów wytwarzania oraz wprowadzenie organiza
cji procesów produkcyjnych poprzez wykorzystanie ekonomii skali. Alians
umożliwia także wypełnienie luki we własnej bazie produkcyjnej lub wyko
rzystanie z zyskiem nadmiaru zdolności produkcyjnych. Wzrost skali działa
nia pozwala obniżyć długookresowe koszty produkcji i sprzedawać wyroby
po coraz niższych cenach. Wraz z korzyściami skali pojawiają się także
efekty wprawy i doświadczenia, a przedsiębiorstwa partnerskie doskonalą
proces wytwarzania przez substytucję pomiędzy czynnikami produkcji
(Strategor 1997).

Alians strategiczny prowadzi także do osiągnięcia korzyści w obszarze
finansów i inwestycji. Dzięki niemu można zwiększyć kapitał własny, zdo
być duże środki finansowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych, lepiej wyko
rzystać inwestycje, zwiększyć ich rentowność i przyspieszyć zwrot z inwe
stycji, zmniejszyć ryzyko finansowe i rozłożyć je na większą liczbę uczestni
ków porozumienia, osiągnąć korzyści podatkowe.

Korzyści w sferze marketingu i zbytu polegają na osiągnięciu lepszej po
zycji rynkowej i uzyskaniu związanych z nią przewag konkurencyjnych oraz
zmniejszeniu poziomu ryzyka. Koalicjanci tworzący wspólny system działań
marketingowych mogą obniżyć koszty tej sfery działalności. Prowadzą
wspólne badania rynkowe, wykorzystują wspólną sieć dystrybucji, mogą le
piej i taniej wykreować wspólną markę produktu lub usługi. Jednocześnie
mogą ponosić mniejsze koszty przy wchodzeniu na nowe rynki, łatwiej jest
im pokonywać bariery wejścia lub wyjścia z sektora.

Myśląc o korzyściach poszczególnych partnerów w ramach aliansów
strategicznych, należy pamiętać o tym, że występują różnice pomiędzy ko
rzyściami możliwymi do osiągnięcia w przypadku sojuszy różnych uczestni
ków - zarówno pod względem potencjałów, jak i krajów pochodzenia. Firmy
słabsze mogą w ramach aliansów z silniejszym partnerem zdobyć kapitał na
rozwój, wypełnić lukę technologiczną lub organizacyjną, rozszerzyć pole
aktywnej produkcji, zwiększyć udział w rynku oraz pozyskać dostęp do no
wych rynków. Przedsiębiorstwa silne liczą na osiągnięcie korzyści skali, re
dukcję kosztów i ryzyka, przyśpieszenie opanowania rynku i eliminację kon
kurentów przez ich osłabienie lub uzależnienie od siebie i pozbawienie wy
łączności na pewne dziedziny wiedzy. Duże firmy zawierają alianse z przed
siębiorstwami wyspecjalizowanymi, działającymi w niszach rynkowych, po
to by móc je kontrolować i szybko reagować na powstawanie nowych tech
nologii i otwieranie się nowych rynków. Korzyściami stają się: zwiększenie
elastyczności inwestowania oraz szybkie zmiany kierunków i wielkości in
westycji w zależności od sytuacji w otoczeniu.
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Firmy z krajów wysoko rozwiniętych, o wysokim poziomie rozwoju
technologicznego i kulturze organizacyjnej, wybierają alianse z partnerami
zagranicznymi ze względu na takie korzyści, jak: dostęp do nowych rynków,
pokonanie pewnych, biurokratycznych czy politycznych barier wejścia, obej
ście ograniczeń inwestycyjnych, obniżenie ryzyka związanego ze zmianą
kursów walutowych, barierami celnymi, konfliktami politycznymi, zdobycie
przewagi w drodze ograniczenia konkurencji, przedłużenie cyklu życia wy
robu, obniżenie kosztów działalności w wyniku niższych cen zasobów czyn
ników produkcji, uzyskiwanie subwencji rządowych, niższych niż w krajach
macierzystych podatków.

Natomiast przedsiębiorstwa z krajów o niższym poziomie rozwoju, ale
chcące stać się nowoczesnymi i konkurencyjnymi, które włączą się w mię
dzynarodowy obieg gospodarczy, oczekują następujących korzyści po alian
sach z partnerami zagranicznymi (Cygler 1995):
- dopływ kapitału do firmy i wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa wobec

banków, dostawców i odbiorców,
- transfer nowych technologii, szczególnie w produkcji wyrobów wysoko

przetworzonych, wymagających znacznych nakładów na B+R,
- dostarczenie profesjonalnego know-how na poziomie wyższym od konku-

rencJI, _
- przekazanie doświadczeń i wiedzy w zakresie zarządzania, marketingu,

controllingu itd.,
- stworzenie systemu motywowania personelu do kreatywności, samodziel

ności i podejmowania inicjatywy w konkurencyjnym otoczeniu,
- przekazanie i nauczenie technologii planowania i prognozowania, które po

zwolą przewidywać zmiany w otoczeniu firmy i szybko na nie reagować,
- otwarcie nowych rynków zbytu, wykorzystywanych dotychczas przez za

granicznego partnera,
- poprawienie wizerunku firmy w oczach klientów i konkurencji.

Istotne znaczenie ma także wpływ tworzenia aliansów na sektor działal
ności. Generalnie wpływ ten jest pozytywny, tzn. nawiązywanie koalicji po
między konkurentami lub przedsiębiorstwami nie konkurującymi ze sobą
wyw ołuje korzystne zmiany w sektorze (Sroka 1997). Sojusze przyczyniają
się do przyspieszenia zmian technologicznych i szybszego rozwoju branży, a
także ograniczenia liczby konkurentów w sektorze. Pozwala to podnieść ich
siłę przetargową wobec dostawców i odbiorców oraz stopę zysku z działalno
ści.

Alianse strategiczne mogą także stabilizować przemysł, pozwalają unikać
wąskich gardeł po stronie podaży w okresach gwałtownego wzrostu popytu.
W okresach zmniejszonego popytu i spowolnionego rozwoju rynku pomagają
rozładować nadmiar podaży, dzięki wykorzystaniu większej sieci dystrybucji
koalicjantów i przenoszeniu nadwyżek towaru na nowe rynki. W wolno roz
wijających się branżach sojusze wchłaniają i wykorzystują nadmiar zdolności
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produkcyjnych, stabilizując ich rentowność. Szczególne znaczenie dla sekto
rów mają sieci aliansów, które mogą narzucać określone standardy technicz
ne, jakościowe i cenowe w danej dziedzinie.

Alianse strategiczne wywierają także korzystny wpływ na gospodarkę
kraju, w którym działają. W przypadku nawiązywania partnerstwa firm po
nadnarodowych z przedsiębiorstwami z krajów słabo rozwiniętych, dopro
wadzają do włączenia ich w międzynarodową wymianę gospodarczą. Kraj
lepiej i silniej integruje się z gospodarką międzynarodową, a jego konkuren
cyjność wzrasta. Potwierdzają to dokonania nowo uprzemysłowionych kra
jów Azji.

Podsumowując można stwierdzić, że alianse strategiczne mogą przynieść
partnerom, sektorowi i całej gospodarce wiele korzyści. Warunkiem osią
gnięcia korzyści jest jednak właściwe utworzenie sojuszu (analiza strategicz
na w wyborze partnera, negocjowanie warunków umowy, jasno określone
cele, zdolność do uczenia się) oraz zarządzanie. W przeciwnym przypadku
koalicja może doprowadzić do osłabienia partnera, przechwycenia jego
umiejętności, zasobów i aktywów, a więc zagrozić jego istnieniu.

Niewątpliwie alianse są atrakcyjną formą współpracy pomiędzy przed
siębiorstwami ze względu na liczne korzyści i ogromne możliwości dla part
nerów, których nie osiągnęliby w wyniku innej formy działalności, np. sa
modzielnego pokonywania konkurentów. Jednakże wejście w alians obar
czone jest znacznym niebezpieczeństwem porażki, zarówno całości porozu
mienia, jak i któregoś z partnerów. Zagrożenia wynikające z niekorzystnie
zawieranych aliansów może odczuć także cała gospodarka.

Do podstawowych niebezpieczeństw należą (Penc-Pietrzak 1998):
- asymetria korzyści aliansu - niezależnie od tego co określają umowy mię

dzy przedsiębiorstwami, podział korzyści nie zawsze jest zgodny z oczeki
waniami wszystkich partnerów, a największe korzyści osiągnie ten, który
był stroną silniejszą oraz szybciej przyswajał wiedzę i kompetencje; może
to doprowadzić do umocnienia się na rynku tylko jednego z nich,

- alianse firm o nierównych potencjałach (tzw. asymetryczne) mogą dopro
wadzić do uzależnienia słabszego partnera od dominującego nad nim pod
względem ekonomicznym, technicznym i organizacyjnym przedsiębior
stwa, pozbawiają go samodzielności organizacyjnej i prawnej,

- chęć zawarcia aliansu może służyć jedynie jako pretekst do poznania izba
dania konkurenta oraz jego możliwości; podejmowanie rozmów i otwiera
nie się firmy przed przyszłym partnerem staje się przyczyną przecieku in
formacji o kluczowych kompetencjach przedsiębiorstwa i zagrożeniem dla
jego przewagi konkurencyjnej,

- po rozwiązaniu aliansu jeden z jego uczestników może wykorzystać zdo
byte w trakcie tworzenia współpracy informacje przeciwko dawnemu part
nerowi; taka sytuacja zwana jest w literaturze syndromem „konia trojań
skiego" - na rynku pojawia się nowy konkurent, któremu pomógł wejść
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sojusznik, nowy rywal jest tym bardziej niebezpieczny, gdyż doskonale zna
swojego byłego alianta,

- niebezpieczeństwo wynikające z niedostosowania procesów i struktur za
rządzania do współpracy w ramach aliansu oraz konflikt odmiennych kultur
organizacyjnych partnerów; połączenie się różniących się w ważnych sfe
rach firm okazuje się nie do pogodzenia, a skutkiem tego może być fiasko
współpracy, w innym przypadku partner o silniejszej pozycji wywrze taki
wpływ na innych uczestników porozumienia, że zmienią przedsiębiorstwo
od wewnątrz - system zarządzania, elementy kultury organizacyjnej, a na
wet ogólną politykę przedsiębiorstwa; nie wszyscy sojusznicy byliby goto
wi do takiej utraty autonomii (Sroka 1996).

W literaturze (Cieślicki 1998; Sroka 1997b) podaje się także inne zagro
żenia wynikające z nawiązywania porozumienia strategicznego w drodze
aliansu. Wskutek dwoistości relacji zachodzących między partnerami, tzn.
jednoczesnej rywalizacji i .kooperacji, istnieje niebezpieczeństwo, że niektó
rzy partnerzy będą starali się preferować własne interesy i dążyli do prze
chwycenia wszystkich ważnych informacji od innych aliantów, nie oferując
w zamian nic lub minimalnie udostępniając własne zasoby. Może to dopro
wadzić do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej rywala - partnera. Czasami
objawia się to preferowaniem produktu jednego partnera kosztem produktu
wspólnego, przechwyceniem kanałów dystrybucji lub rynku. W rezultacie
prowadzi to do wykupienia słabszego partnera, przejęcia działalności lub je
go marginalizacji na rynku.

Wraz z decyzją o nawiązaniu aliansu i rozpoczęciem współpracy, uczest
nicy porozumienia muszą pogodzić się z mniejszym lub większym ograni
czeniem suwerenności (Bojar 1997; Łącka 1999).

W przeciwieństwie do połączenia lub wykupu, alians pozwala zachować
niezależność organizacyjną. Wiąże się to jednak z koniecznością uznawania
zdania i poglądów innych sojuszników we wspólnym obszarze działalności.
Wybierając współpracę należy przygotować się na oddanie części niezależ
ności, ustępstwa, rezygnację z części interesów własnych, poddawanie się
ocenie nie tylko rynku, ale także współpartnerów. W przypadku aliansu z sil
nym partnerem, np. dużym międzynarodowym koncernem, niebezpieczeń
stwem staje się utrata wpływów ·w przedsiębiorstwie przez właścicieli lub
menedżerów na rzecz silniej szych aliantów. Realnym zagrożeniem dla bytu
przedsiębiorstwa wchodzącego w sojusz strategiczny może być także utrata
wyprzedzenia technologicznego, jeżeli jeden z partnerów agresywnie stara
się przejmować wiedzę, szybko się uczy (tzw. ,,wyścig po kompetencje"), nie
chcąc udostępniać swojej wiedzy, traktuje alians jako środek osłabienia kon
kurenta i wyeliminowania go z rynku.

Analizując zagrożenia wynikające z wchodzenia w alianse strategiczne
nie należy zapominać o pojawiającym się ryzyku niepowodzenia sojuszu lub
niskiej rentowności wspólnej działalności. Jeżeli partnerem w aliansie zostaje
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słabszy partner, ale wnoszący do wspólnego przedsięwzięcia dostęp do rynku
lub swoją znajomość pokonania barier wejścia (np. w przypadku aliansów
zagranicznych), to może się zdarzyć sytuacja, w której słaby partner ma nie
wystarczające pokrycie kapitałowe do rozwijania operacji na rynku i cały
ciężar kosztów musi przejąć partner silniejszy. Niestety, nie zawsze ma on
możliwość decydowania o wspólnym przedsięwzięciu w stopniu adekwat
nym do ponoszonego ryzyka finansowego. Pewne trudności wiążą się także z
kontrolą przestrzegania ustaleń zawartych w umowie aliansu. Firma zagra
niczna o większym potencjale technicznym, ekonomicznym i organizacyj
nym wnosi swoje doświadczenie i wiedzę, której wartość zna. Nie zawsze
potrafi docenić to słabszy partner. Należy więc stworzyć odpowiednie syste
my wymiany informacji oraz kontroli przedsięwzięcia. Koszty ich wprowa
dzenia, negocjacji, uzgodnień i stosowania zabezpieczeń są bardzo wysokie.
Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę niepewność i ryzyko wynikające z róż
nic w zachowaniach na nowym dla zagranicznego partnera rynku i mentalno
ści. Niebezpieczeństwami, o których nie należy zapominać są także: ryzyko
polityczne - niestabilność .politycżna, zmiana stosunku do obcego kapitału,
prywatnej własności itd., zmiany warunków makroekonomicznych i praw
nych - wzrost kosztów wytwarzania w danym kraju i spadek wartości waluty,
nowe bariery prawne i administracyjne (Galas 1998; Garrette, Dussauge
1996; Koźmiński 1999).

Alianse zawiązywane pomiędzy przedsiębiorstwami wywierają również
wpływ na dziedzinę (sektor) działalności, w ramach której powstają sojusze
strategiczne. Skutki nie zawsze są korzystne. Tworzenie trwałych lub nie
trwałych powiązań koalicyjnych, podobnie jak ich zerwanie, może znacznie
zniekształcić dotychczasowe stosunki konkurencyjne w sektorze. Alianse
strategiczne zmieniają istotę gry konkurencyjnej - charakter i strukturę - w
sektorze poprzez zasadnicze wzmocnienie pozycji aliantów na rynku, margi
nalizowanie lub wyeliminowanie pozostałych firm lub umocnienie pozycji
przetargowej wobec dostawców i odbiorców. Jako przykład często podaje się
porozumienie pomiędzy IBM i Microsoft, dotyczące wykorzystywania opro
gramowania Microsoft we wszystkich komputerach IBM. Pozwoliło to obu
partnerom narzucić światowy standard w dziedzinie mikroinformatyki i zdo
minować ten sektor działalności. (Hamel, Prahalad 1999). Pozostali uczestni
cy rynku mogli albo go przyjąć i dostosować się do korzystania z systemu
użytkowego przyjętego przez IBM (wynalezionego przy współpracy z
Microsoft ), albo sprzeciwić się temu. Firma Apple odrzuciła ten system, co
przyczyniło się do utraty jej znaczenia na rynku i osłabienia pozycji konku
rencyjnej (Garrette, Dussauge 1996).

Sojusze strategiczne o różnym zasięgu mogą wywierać bardzo zróżnico
wany wpływ na sytuację konkurencyjną obowiązująca w danej dziedzinie lub
w nowej, stworzonej przez partnerów przestrzeni konkurencyjnej (Garrette,
Dussauge 1996). W pewnych przypadkach porozumienia strategiczne, łącząc
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grupy przedsiębiorstw rywalizujących dotychczas ze sobą, zmniejszają liczbę
rzeczywistych uczestników gry konkurencyjnej w sektorze i stwarzają ko
rzystniejszą i bardziej bezpieczną przestrzeń. Czasami zdarza się jednak, że
alianse wywołują przeciwny skutek. Połączenia sojuszami kilku partnerów
mających silną pozycję na danym rynku ze słabszymi aliantami (np. zagra
nicznymi), powodują wprowadzenie obcej konkurencji i ułatwienie jej eks
pansji na zamkniętym lub trudno dostępnym wcześnie dla niej rynku. Nie
bezpieczeństwem staje się więc zwiększenie konkurencji i podniesienie
(wzmocnienie) pozycji pewnych firm kosztem pozostałych. Może wywołać
to obawy o zdominowanie rynku i osiąganie pozycji monopolistycznej przez
koalicję. Drugim zagrożeniem okazuje się wprowadzenie obcego rywala na
swój rynek, który może zagrozić zarówno firmie wprowadzającej go, jak i
pozostałym uczestnikom gry (Garrette, Dussauge 1996).

Nieumiejętnie zawierane i zarządzane alianse, mogą przynieść oprócz za
silania kapitałowego i nowoczesnej technologii, także osłabienie zdolności
do konkurowania i wyparcia z zajmowanego rynku. W gospodarce zauważyć
można skutki takiego stanu w postaci uzależnienia się nabywców od pro
duktów pochodzących z firm zagranicznych (nawet działających na krajo
wym rynku) i utraty jej znaczenia w międzynarodowym obiegu gospodar
czym. Doprowadza to do pogorszenia pozycji gospodarczej kraju, utraty ryn
ków i odpływu kapitału.

Reasumując, podjęcie decyzji o utworzeniu aliansu powinno być wyni
kiem nie jednorazowego aktu, ale procesem prowadzącym do oceny jego
skutków (tzw. stawek strategicznych) w trzech różnych obszarach:
- wspólnego projektu, dla którego ma powstać alians,
- przedsiębiorstw uczestniczących w porozumieniu,
- sektora działalności, w ramach którego podejmuje się współpracę.

W każdym z tych obszarów należy dokonać oceny, zarówno korzyści, jak
i ograniczeń oraz niebezpieczeństw. Poprawna ocena stawek strategicznych
wywołanych przez alianse wymaga umiejętności przewidywania ich ewolucji
i skutków dla uczestników porozumienia, ich konkurentów, dziedziny dzia
łalności, w której są obecni, a nawet dla całej gospodarki.
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5. Sztuka tworzenia aliansów i zarządzania nimi

5.1. Dynamika, trwałość i efektywność porozumienia

Alianse w literaturze traktowane są według dwóch podejść, tzw. opiso
wego (procesowego) oraz wynikowego (normatywnego). Pierwsze ujęcie sta
ra się przedstawić alians jako proces mający wewnętrzną logikę i mechanizm,
kształtowany przez zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania. Opisuje pro
ces tworzenia się i funkcjonowania porozumienia oraz odtwarza okoliczno
ści, które towarzyszą całemu procesowi. Przedstawiciele tego podejścia,
Murray i Mahon (1993) starają się nie formułować jednoznacznych ocen po
stępowania decydentów. Raczej koncentrują się na uchwyceniu typowych
procedur i rozwiązań powtarzalnych problemów.

Uzupełniającym podejściem zrozumienia aliansów jest podejście wyni
kowe. Nastawia się ono na ocenę skutków aliansu, jego trwałości i efektyw
ności. Reprezentantami tego ujęcia są badacze francuscy - Garrette i Dussau
ge, a także Bleeke i Ernst, Doz i Prahalad.

Problem dynamiki aliansu jest inaczej postrzegany w podejściu proceso
wym i wynikowym. Całkowite zrozumienie ewolucji aliansu, czyli jego dy
namicznych zmian, wymaga przeanalizowania zarówno faz procesu oraz zi
dentyfikowania problemów i decyzji charakterystycznych dla poszczegól
nych faz, jak i trwałości, a także skutków (np. sukcesu lub porażki) porozu
mienia.

5.1.1. Proces powstawania i rozwoju aliansu

Procesowe podejście do sojuszu reprezentowane jest przez dwie szkoły.
Pierwsza - porterowska1

- traktuje dynamikę aliansu jako pewien obiektyw
ny, widziany z zewnątrz proces. Przemiany faz aliansu opisuje cykl życia,
rozpoczynający się w momencie pierwszych działań związanych z zawiąza
niem porozumienia, a kończy się w chwili zakończenia i rozwiązania aliansu.
Drugie stanowisko typowe dla tradycyjnej szkoły organizacji i zarządzania2

przyjmuje tworzenie aliansu za specyficzny proces decyzyjny, obejmujący
fazę wstępną i intensywną. Podejście to wskazuje, jak skomplikowany i
wielowątkowy jest proces zawiązywania sojuszu i jak wiele obszarów decy
zyjnych należy dokładnie przeanalizować przy podejmowaniu ostatecznej
decyzji. Do badania aliansów strategicznych można wykorzystać dwa mode
le: cyklu życia porozumienia (i jego odmiany) oraz model procesu powsta
wania aliansu.

1 Szkoła ta wykorzystuje dorobek M.E. Portera związany z teorią konkurencji.
2 W ramach tego nurtu wykorzystuje się teorię konkurencji i podejście porterowskie, ale wzbogacone dorob

kiem teorii podejmowania decyzji, zachowań organizacyjnych, procesów przystosowywania organizacji
do otoczenia, koncepcji rozwoju organizacji i cyklu życia organizacji.
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'Autorami pierwszego modelu są Murray i Mahon. Przedstawili oni dy
namikę aliansu jako proces zmiany pięciu faz od zabiegów po zakończenie.
Zmiennymi wielkościami w czasie są nakłady ponoszone na zawarcie i funk
cjonowanie aliansu. Koszty te znacząco rosną w momencie wejścia w życie
zawartej umowy koalicyjnej. Cykl życia przykładowego aliansu przedstawia
rycina 5.1.

Tczas

Rycina 5.1. Cykl życia sojuszu strategicznego
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Murray i Mahon (1993).

Dwie pierwsze fazy cyklu: zabiegi i negocjacje obejmują czynności
wstępne podejmowane przez przyszłych sojuszników w celu zawiązania
aliansu. Do typowych czynności wstępnych należy rozpatrzenie, czy alians
jest najlepszym sposobem na rozwój firmy i porównanie go z innymi alter
natywami, wybór potencjalnych przyszłych sojuszników i zdecydowanie się
na najbardziej odpowiedniego. Główną czynnikiem powodzenia aliansów
strategicznych jest wybór właściwego partnera. Decyzja w tej sprawie musi
być poprzedzona dokładnymi badaniami, gdyż wybór nieodpowiedniego ko
alicjanta może spowodować porażkę porozumienia, a nawet stać się niebez
pieczny dla inicjatora aliansu. Na tym etapie należy więc dokładnie zbadać
partnera, jego przeszłość, intencje, doświadczenia z kontaktów gospodar
czych w przeszłości, posiadaną przez niego infrastrukturę i urządzenia, zaso
by i koneksje. Powinno się przeanalizować zgodność kultur zarządzania i in
stynktowne reakcje partnerów na siebie, przewagi konkurencyjne przyszłych
sojuszników · oraz przeprowadzić rachunek przyszłych kosztów i korzyści
aliansu, a także potencjalnych zysków i strat (Sulejewicz 1997). W fazie
wstępnej występują także negocjacje z wybranym partnerem i sformułowanie
najkorzystniej szych dla każdej ze stron umowy. Odpowiednie przeprowadze
nie faz zabiegów i negocjacji pozwala zmniejszyć koszty aliansu w następ
nych etapach oraz zwiększa prawdopodobieństwo jego trwałości i sukcesu.
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Po ukończeniu negocjacji i podpisaniu umowy aliansu rozpoczyna się
właściwe życie porozumienia, czyli faza narodzin. Wejście w życie wynego
cjowanego kontraktu wiąże się z koniecznością zarządzania partnerstwem i
realizowania wspólnych korzyści, jak też ponoszeniem wspólnych kosztów.
Faza narodzin charakteryzuje się wzrostem kosztów związanych z inwesty
cjami ponoszonymi przez aliantów na rzecz wspólnego, zamierzonego celu.
Przerwanie aliansu lub wycofanie się z umowy któregoś z partnerów, będzie
się wiązało ze znacznymi stratami ekonomicznymi nie tylko dla tego sojusz
nika, ale także dla całości porozumienia i wszystkich pozostałych partnerów.

Kolejną fazą cyklu życia aliansu jest kontynuacja. Na tym etapie stosunki
między partnerami utrwalają się i ulegają rutynizacji. Powstają trwałe proce
dury i zachowania, a współpraca pozwala osiągnąć efekt synergii. Partnerzy
uczą się od siebie i tworzą wspólną wartość aliansu. Pojawiają się pozytywne
efekty porozumienia. W fazie tej zauważa się dalszy wzrost nakładów na
funkcjonowanie aliansu. Ponieważ, jednocześnie obserwuje się pojawiające
się korzyści ze współdziałania strategicznego, partnerzy nie zamierzają rezy
gnować z aliansu. Nasila się stopień wzajemnego dostosowywania partne
rów, przekazywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji (przy zachowaniu
skutecznej ochrony zasobów i umiejętności każdego z sojuszników, pozwa
lającej zachować im niezależność). Sprzyja to także utrzymaniu porozumie
nia.

Ostatnia faza cyklu życia aliansu strategicznego to zakończenie. Nastę
puje ono po zrealizowaniu· zamierzonego wspólnego celu. Czasem współpra
ca podejmowana jest ponownie w innym obszarze działalności. Zdarzają się
także przypadki, gdy partnerzy rozstają się po dobiegnięciu kresu sojuszu w
przyjaznej atmosferze i podtrzymują takie stosunki. Najgorszy wariant za
kończenia aliansu, to burzliwe rozstanie w wyniku niezadowolenia partnerów
z wzajemnych stosunków (np. nielojalność, oszustwa lub próby wykupienia)
albo braku zamierzonych efektów. W tym okresie życia aliansu nadal pono
szone są pewne nakłady związane z istnieniem porozumienia, np. koszty kar
za zerwanie umowy, wydatki na stworzenie barier wejścia dla dotychczaso
wego partnera, który usamodzielnił się i eksploatuje wspólnie wypracowaną
wartość, koszty utrzymania nadmiernych, po zakończeniu aliansu, mocy
wytwórczych itd.

Z ekonomicznego punktu widzenia najlepszym momentem zakończenia
aliansu jest chwila, gdy zamierzony cel gospodarczy został już osiągnięty,
poniesione przez partnerów koszty zostały pokryte przez zrealizowane przy
chody i dokonano wspólnego dzielenia korzyści.
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Interesującym modelem przebiegu życia aliansu jest schemat Faulknera3

(1995). Przedstawia on proces rozwoju aliansu w następujących po sobie fa
zach: tworzenia, zarządzania i ewolucji. Stworzenie aliansu i odpowiednie
zarządzanie nim pozwalają osiągnąć zamierzone cele, pomnożyć wartość
wspólną i stanowią podstawy do jego ewolucji. W poszczególnych fazach
cyklu życia porozumienia narasta efekt synergii i rosną korzyści całego alian
su i poszczególnych partnerów. Proces rozwoju aliansu według Faulknera
przedstawia rycina 5 .2.

Partner A Partner B

Tworzenie

Nowa organizacja

Zarządzanie

Pozyskiwanie nowych
wartości - zasobów

i umiejętności

Ewolucja

Pomnażanie
. wartości sojuszu

Rycina 5.2. Fazy rozwoju aliansu strategicznego
Źródło: Faulkner (1995).

3 Faulkner analizował dynamikę aliansów obserwując spółki joint ventures, które prowadzą do powstania
nowej organizacji - wspólnego przedsięwzięcia z własnym wyodrębnionym organem zarządzającym.
Można jednak model ten zastosować również w innych sytuacjach współdziałania w ramach aliansów.
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Istotne w podejściu Faulknera jest to, że tylko dobrze utworzony i zarzą
dzany alians doprowadzi do osiągnięcia sukcesu partnerów. Spowoduje po
mnożenie zainwestowanych w niego zasobów i umiejętności oraz pomoże
uzyskać partnerom nowe wartości w wyniku uczenia się. Taki alians staje się
czynnikiem rozwoju ze względu na to, że sojusznicy wzmacniają dzięki
uczeniu się i synergii swoje przedsiębiorstwa i podnoszą pozycje konkuren
cyjne.

W fazie ewolucji alians zaczyna pomnażać nową wspólnie wypracowaną
wartość i oddawać uczestnikom porozumienia zainwestowane zasoby z zy
skiem. W tym etapie powstaje tzw. samoistna wartość aliansu (residua! syn
ergy value), której nie można jednostronnie zawłaszczyć. Można ją realizo
wać jedynie w momencie trwania aliansu, a przestaje istnieć po rozdzieleniu
partnerów (np. efekt skali i pola). Jeżeli alians zostanie zbyt wcześnie roz
wiązany lub zerwany, wartość ta zostanie utracona.

Ewolucja aliansu strategicznego może polegać także na przechodzeniu z
jednej formy w inną pod wpływem zmiany uwarunkowań zewnętrznych i na
bytych doświadczeń. Naturalnym kierunkiem ewolucji sojuszy strategicz
nych jest przechodzenie z luźnych, nieformalnych porozumień przez poro
zumienia zacieśniające współpracę (np. umowy o wspólnym marketingu i
dystrybucji) do form obejmujących wzajemny wykup udziałów lub założenie
spółki joint venture. Nie należy tego postrzegać jedynie w kategoriach zdo
bywania łatwego „łupu" przez silniejszego partnera. Nie wszystkie wykupy
udziałów muszą być próbą zlikwidowania lub marginalizowania konkurenta
(zarówno obecnego, jak i potencjalnego), choć nie można wykluczyć takich
intencji wśród partnerów.

Etapowość aliansów i możliwość dostosowania ich formy oraz struktur
do warunków lub okoliczności jest zaletą. Pozwala bowiem najpierw zainwe
stować mniejsze zasoby, potem stopniowo rozwijać współpracę lub zrezy
gnować z partnerstwa. Poniesione w tym ostatnim przypadku nakłady zosta
ną utracone, ale i tak koszty błędnej decyzji będą wówczas niższe niż w sytu
acji stworzenia filii firmy lub nabycia innego przedsiębiorstwa w celu reali
zowania zadań, które zakończyły się porażką.

Ewolucja aliansów może dotyczyć także zmian obszarów współpracy. Po
zrealizowaniu celów sojuszu pozytywne doświadczenia mogą skłonić partne
rów do przeniesienia porozumienia na inne obszary lub podjęcia współpracy
w innych zakresach niż dotychczas prowadzone. Alians umożliwia także cza
sowe przerwanie współdziałania (,,zamrożenie" współpracy) w sytuacji nie
zdecydowania któregoś z uczestników na kontynuowanie partnerstwa lub ra
dykalnej zmiany warunków zewnętrznych (Romanowska 1997). Alians jest
przygotowywany w określonych warunkach otoczenia i ma realizować okre
ślone cele. Zmiana uwarunkowań zewnętrznych wymusza okresową reinter
pretację misji aliansu, a to może wymagać przejściowego zawieszenia
współpracy.
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Sulejewicz (1997) uważa, że nie istnieje jedna poprawna kolejność reali
zacji aliansu strategicznego. Ze względu na wielość form sojuszy, uczestnicy
aliansów posiadają odmienne doświadczenia. Istnieje jednak możliwość wy
odrębnienia pewnych wspólnych etapów, realizowanych przy różnych for
mach partnerstwa strategicznego, które można skonfrontować ze wcześniej
omawianymi modelami cyklu życia aliansu. Sulejewicz dzieli proces (cykl)
życia aliansu na pięć etapów, posługując się przykładem międzynarodowego
joint venture:
1) Etap strategiczny.
2) Etap poszukiwania partnera (partnerów).
3) Etap strukturyzacji aliansu.
4) Etap uruchomienia aliansu.
5) Etap operacjonalizacji.

W etapie strategicznym przeprowadzone są analizy możliwych strategii
przedsiębiorstwa, jego makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego oraz
ewentualnych celów aliansu. Stanowi on podstawę dla wypracowania przy
szłych przewag konkurencyjnych w ramach wykorzystywania strategii part
nerskich. W tym okresie zostają sformułowane potrzeby i motywy podejmo
wania współpracy oraz dokonana ocena potencjału współdziałania strategicz
nego. W zależności od jej wyniku zapadają decyzje o podjęciu lub zaniecha
niu uczestnictwa w aliansie. W chwili wyboru sojuszu jako strategii rozwoju
należy zidentyfikować potencjalnych partnerów.

Podejmując decyzję o aliansie i przyszłych jego uczestnikach menedże
rowie muszą odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytania: jaka jest strategia
firmy, czy wybiera ona rozwój zewnętrzny bez zmiany struktury i utraty nie
zależności, czy współpraca jest atrakcyjnym sposobem uzyskiwania przewagi
konkurencyjnej, czy istnieje takie pole współpracy, które łączy obecnych
konkurentów (firmy z różnych sektorów) itd. W etapie strategicznym poja
wiają się także pomysły konkretnych rozwiązań bardziej szczegółowych
kwestii, co często wynika z istniejących doświadczeń nieformalnych kon
taktów.

Etap poszukiwania partnera jest ściśle związany z oceną strategii. Wyod
rębnia się jednak tę fazę ze względu na szczególne znaczenie właściwego do
boru sojusznika, od którego zależy powodzenie aliansu. Etap ten obejmuje w
miarę możliwości pełną analizę strategiczną przyszłego kandydata. Należy
ocenić jego silne i słabe strony, zasoby, wielkość, potencjał ludzki, finanse,
koszty, kulturę organizacyjną, renomę, potencjał rozwojowy itp. Bardzo
ważne jest także właściwe zrozumienie motywów partnera i przewidywanie
jego przyszłych zachowań. Kluczowe znaczenie mają również: określenie
stopnia dopasowania strategiczno-organizacyjnego do firmy, ocena procesów
zarządczych i możliwość dostosowania się dwóch organizacji do siebie w
pewnym obszarze objętym aliansem. Informacje takie pozwolą stworzyć bazę
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danych o potencjalnych kandydatach na partnerów, z której zostanie wyło
niony ten właściwy.

Kolejnym etapem jest faza strukturyzacji obejmująca negocjacje pomię
dzy ustalonymi partnerami. W trakcie rozmów precyzowane są oczekiwania
uczestników aliansu, korygowane zbyt wygórowane lub nierealistyczne ży
czenia. Strony określają wkłady do wspólnego porozumienia, sposoby mie
rzenia sukcesu sojuszu i podział korzyści. Przyszli alianci formułują prawne
aspekty współpracy, tzn. formę organizacyjną, sposoby zarządzania i kontro
li, ochrony swoich kompetencji i umiejętności spoza obszaru sojuszu, kwe
stie finansowe, kary umowne i warunki rozwiązania aliansu. Przedmiotem
negocjacji są również prawa do własności intelektualnej, nowego produktu
lub technologii będącej efektem współdziałania oraz sposoby korzystania ze
wspólnej wartości w późniejszym okresie (po zakończeniu sojuszu). W trak
cie strukturyzacji aliansu niekiedy w decyzjach uczestniczą stakeholders',

Po sfinalizowaniu rozmów i ustaleniu ostatecznego kształtu aliansu na
stępuje podpisanie umowy. Sojusz wkracza w kolejną fazę, czyli etap uru
chomienia. Po dyskusjach i negocjacjach projekt współpracy zaczyna być re
alizowany w ustalonej strukturze prawnej, organizacyjnej, zasobowej i stra
tegicznej. Zasoby i umiejętności przepływają do aliansu od poszczególnych
partnerów. Jednocześnie rozpoczyna się zarządzanie projektem i niezbędna
kontrola operacyjna. W zarządzaniu aliansem koordynować należy zarówno
relacje partnerów względem siebie, jak również względem wspólnego
,,dziecka" - wypracowanej w sojuszu wartości.

Po osiągnięciu odpowiedniej dojrzałości operacyjnej alians wchodzi w
etap operacjonalizacji. Partnerzy zastępują procedury kontroli operacyjnej w
coraz szerszym zakresie kontrolą strategiczną. Wspólne przedsięwzięcie na
biera coraz większej niezależności od swoich „rodziców", a zarządzający nim
mają coraz większy zakres władzy i swobody decyzji. Osiąganie pozytyw
nych rezultatów zgodnie z oczekiwaniem partnerów sprzyja samodzielności
aliansu. Jednocześnie na tym etapie ujawniają się rzeczywiste oczekiwania
sojuszników, stabilizuje się pragnienie korzyści. Niekiedy mogą się wówczas
pojawić zachowania, których partner wcześniej nie sygnalizował - próby
przechwycenia kompetencji i umiejętności współpartnera, coraz większe
trudności w komunikacji, oportunizm, a nawet dążenie do wyeliminowania
sojusznika z porozumienia. Omówione etapy cyklu życia aliansu przedstawia
rycina 5.3.

4 Stakeholders - grupy mogące coś uzyskać lub stracić wskutek aliansu, osoby lub organizacje zaangażowa
ne w alians, które mogą pozytywnie lub negatywnie wpływać na porozumienie i jego rezultat. Szerzej na
ten temat: A.J. Rowe, R. O. Mason, K. E. Dickel, N. H. Snyder, Strategie Management. A Methodological
Approach, Addison-Wesley Publishing Company, 1990, s. 78 Termin ten można utożsamiać z pojęciem
używanym przez R.W. Griffina - ,,elektorat" organizacji. Oznacza on osoby i organizacje bezpośrednio
dotknięte zachowaniem organizacji i materialnie zainteresowane jej wynikami, np. akcjonariusze, udzia
łowcy, wierzyciele, dostawcy, władze gospodarcze. Por. R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organiza
cjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 146-147.
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~a otoczenia

Potrzeby, motywy Kontakty nieformalne

Początkoł~e~o:_c_z-ek_i_w_a_n-ia _:_ ~(P_o_s_z_uk_i_w_ar informacji)

Początkowe kontakty

~
Etap strategiczny: ocena
strategicznego potencjału

współpracy

l 
Etap poszukiwania partnera,

wyszukiwanie, selekcja i
analiza partnerów

l 
Etap strukturyzacji:

negocjacje i sformułowanie
umowy aliansu

l 
Etap uruchomienia aliansu:

funkcjonowanie, zarządzanie
i kontrola

l 
Etap operacjonalizacji:
stabilizacja oczekiwań,
pomnażanie wartości

wspólnej.

Rycina 5.3. Fazy procesu tworzenia porozumienia strategicznego
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Sulejewicz (1997).

Innym sposobem badania procesu rozwoju aliansu jest przedstawienie go
jako procesu decyzyjnego, dokonywanego przez kadrę kierowniczą, która
tworzy alians, jego jakość, efekty i określa dalsze losy. Przedstawiciele tego
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podejścia koncentrują uwagę na tych etapach życia sojuszu, które prowadzą
do sformułowania umowy i narodzin aliansu. Istotne jest dla nich, w jaki spo
sób przebiega proces podejmowania decyzji o porozumieniu i jak następuje
jego utworzenie. Proces ten można prześledzić na przykładzie modelu opra
cowanego przez Lorange'a i Roos'a (rycina 5.4).

Faza wstępna Faza intensywna

Zdobycie akceptacji
udziałowców
(stakeholders)

Działania polityczne

Działania analityczne

Strategiczne
zwarcie

Montowanie koalicji

Plan strategiczny

Umowa aliansu

Rycina 5.4. Model procesu tworzenia aliansu
Źródło: Lorange, Roos (1992).

Autorzy modelu podzielili proces podejmowania decyzji o aliansie i
sformułowania umowy na dwie fazy: wstępną i intensywną. Uznają, że suk
ces aliansu zależy w dużej mierze od fazy wstępnej, w której tworzy się wizja
sojuszu. Wskutek przekonania udziałowców do wyboru partnerstwa jako
sposobu na rozwój i strategicznego zwarcia partnerów dochodzi do rozmów
na temat podjęcia współpracy, określany jest plan strategiczny dla nowego
projektu będącego wspólnym tworem, czyli rozpoczyna się faza intensywna.
Po niej następuje skonkretyzowanie i sformalizowanie wizji aliansu w posta
ci umowy pomiędzy partnerami.

Strategiczne zwarcie przyszłych uczestników sojuszu jest fazą analizy
strategicznej przeprowadzonej przez każdego z przyszłych partnerów. Jedno
cześnie w tym czasie następuje sygnalizowanie potencjalnym kandydatom
chęci do podjęcia współpracy. Na tym etapie partnerzy mają możliwość
wzajemnego poznania siebie, oczekiwań i możliwości, a także określenie
czynników sprzyjających i niesprzyjających rozwojowi aliansu. Wszystko to
zostanie wykorzystane w procesie podejmowania decyzji o porozumieniu.
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Aby alians mógł powstać musi istnieć dla niego poparcie ze strony nie
tylko menedżerów zainteresowanych firm, ale przede wszystkim ich właści
cieli - wewnętrznych i zewnętrznych. Zdobycie akceptacji udziałowców
(stakeholders blessing) stanowi polityczny warunek powstania i realizacji
aliansu. Ponieważ wejście w porozumienie naraża istniejące układy w fir
mach oraz we władzy, jak i stosunki własnościowe (Lewandowski 1998;
Mendel 2000), może to zostać odebrane przez grupy udziałowców lub inne
grupy interesu, np. związki zawodowe jako zagrożenie (Strategor 1997). W
przypadku braku przekonania co do pozytywnego wpływu przyszłego aliansu
na interesy tych grup może dojść do zastopowania decyzji o nawiązaniu soju
szu. Proces wyjaśniania i przekonywania stakeholders prowadzony jest rów
nolegle do analiz strategicznych, choć często trwa dłużej niż one.

Faza intensywna procesu decyzyjnego wykorzystuje zgromadzone in
formacje o potencjalnych partnerach, warunkach aliansu, czynnikach mu
sprzyjających lub będących dla niego przeszkodą. Prowadzą one do stworze
nia sojuszu partnerów mających określoną wizję i poparcie swoich właści
cieli. Dla przyszłego aliansu przygotowywany jest plan strategiczny, który
określa główne orientacje umożliwiające aliansowi osiągnięcie odpowiedniej
pozycji rynkowej i przewagi konkurencyjnej. Całość negocjacji ukoronowana
jest podpisaniem umowy o współdziałaniu.

Choć model Lorange'a i Roos'a rozwija szerzej jedynie proces decyzyjny
w fazie przedrealizacyjnej, wskazuje na ogrom trudności, które wiążą się z
zawarciem aliansu. Proces zawiązywania aliansu jest bardzo skomplikowany
i wielowątkowy, dotyczy tak licznych i różnych od siebie obszarów, że nie
trudno popełnić błąd, zaniedbując jeden z obszarów decyzyjnych lub ocenia
jąc niewłaściwie uzyskane informacje strategiczne albo intencje partnera.

5.1.2. Trwałość i stabilność aliansu oraz jego kontynuacja

Analiza dynamiki aliansu nie byłaby pełna, gdyby nie objęła oceny jego
skutków, trwałości i efektywności. Menedżerowie decydujący się na wybór
takiej formy strategii muszą umieć ocenić wyniki aliansu, stopień realizacji
zamierzonych celów, długość trwania sojuszu, która przez wielu badaczy
utożsamiana jest z sukcesem i efektywnością (Morris, Hergert 1987). Inny
pogląd reprezentują Doz, Hamel i Prahalad (1989) - oddzielają sprawę trwa
łości sojuszu od jego efektywności. Uważają, że efektywność nie wpływa ani
na trwałość ani na harmonijną współpracę. Takie podejście wynika z założe
nia, że alians· może być efektywny również tylko dla jednej strony, jeżeli wy
kazuje ona większą zdolność do uczenia się i korzystania z umiejętności
partnera.

Kiedy życie aliansu dobiega kresu możliwe jest kilka wariantów jego za
kończenia (Garrette, Dussauge 1996; Murray, Mahon 1993):
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1) zakończenie współpracy w określonym obszarze i przeniesienie jej w inne
obszary,

2) naturalne zakończenie projektu (przyjazna separacja) po wypełnieniu ce-
lów aliansu,

3) gwałtowny nieprzyjazny rozwód po okresie zamierzonej współpracy,
4) przedwczesne zerwanie, .
5) przejęcie projektu przez jednego z partnerów,
6) przejęcie kontroli nad jednym partnerem przez drugiego.

Badania Garrette 'a, Dussauge 'a ( 1996) dotyczące przekształceń, efektów
i konsekwencji strategicznych 200 aliansów między konkurentami potwier
dzają fakt, iż dwoma najczęstszymi sposobami zakończenia aliansów tego
typu są odnowienie lub przedłużenie umowy (20% badanej próby bądź 30%
przypadków, w których zakończenie jest znane) oraz wcześniejsze zerwanie,
przed osiągnięciem ustalonych na początku celów (16 % badanej próby bądź
24% przypadków, w których zakończenie jest znane). Zakończenie w postaci
rozstania się partnerów po osiągnięciu celów zdarza się w tej badanej próbie
relatywnie rzadko (9% przypadków), podobnie jak przejęcie kontroli nad
jednym partnerem przez drugiego (tylko 7% przypadków).

Prowadzone przez Bleeke'a i Ernsta (1993) analizy sposobów zakończe
nia 49 międzynarodowych joint ventures w krajach Triady wykazały, że 78%
spośród nich zakończyło się wykupieniem jednego partnera przez drugiego,
17% rozwiązaniem aliansu, a 5% nabyciem spółki przez inna firmę. Stroną
wykupującą okazał się najczęściej silniejszy partner sojuszu. Romanowska
( 1997) uważa, że nawet sytuację wykupienia jednego partnera przez drugiego
w aliansie można odczytać jako sukces przedsięwzięcia. Świadczy ono bo
wiem o stworzeniu silnych powiązań kooperacyjnych oraz integracji organi
zacyjnej i kulturowej podmiotów sojuszu. Wykupienie może być także spo
sobem na niebezpieczeństwo utraty konkurencyjności jednego lub obydwu
partnerów w przypadku rozstania, gdy istnieją pomiędzy nimi silne zależno
ści.

W literaturze można znaleźć trzy wskaźniki statystyczne mierzące trwa
łość aliansów (Chowdhury 1992). Dotyczą one co prawda oddziałów zagra
nicznych w formie filii lub spółek joint ventures międzynarodowych korpo
racji, ale można je wykorzystać do określenia trwałości i stabilności różnych
form aliansów strategicznych. Należą do nich:
1) wskaźniki wyjścia (exit rate) - definiuje się go jako stosunek liczby od

działów, które opuściły zbiór w wyniku rozwiązania lub sprzedaży do
ogółu oddziałów działających w danym okresie,

2) wskaźnik trwałości (longevity rate) mierzony liczbą lat, które minęły od
powstania oddziału do jego likwidacji lub przekształcenia w inną formę
własności,

3) wskaźnik zmienności statusu właścicielskiego (stability of ovnership status
rate), który wyraża stosunek liczby oddziałów pozostających w danym
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okresie w określonej formie własności do liczby oddziałów, które w tym
samym czasie zmieniły status własnościowy.
Wykorzystując te wskaźniki razem lub indywidualnie różni badacze

osiągali różne wyniki swoich badań i wyciągali różne wnioski. Sugerowano,
iż na niestabilność spółek joint ventures wpływają relacje udziałów pomiędzy
partnerami (Ghertman, Obadia 1992; Gomes-Casseres 1997; Harrigan 1988).
Różnice we wnioskach mogą wynikać z faktu, iż badania prowadzone były
różnymi metodami, często porównywano podmioty pochodzące z różnych
branż czy sektorów oraz krajów pochodzenia.

Harrigan wykazała, że trwałość aliansów zależy zarówno od konstrukcji i
zarządzania nimi, jak i od warunków zewnętrznych, tkwiących w otoczeniu
aliansu - konkurencyjnym i makrootoczeniu. Udowodniła pozytywny zwią
zek symetrii pomiędzy partnerami sojuszu na jego trwałość, ale także i kore
lację między rodzajem przemysłu a trwałością porozumienia. Do podobnych
wniosków doszli francuscy naukowcy Ghertman i Obadia. Za stabilne uznali
alianse, które trwają tyle, na ile zostały zamierzone. Po zrealizowaniu zadań,
do których je powołano rozwiązują się i uznaje się je za stabilne. Alianse,
które kończą się przed wypełnieniem zamierzonych zadań i zrealizowaniem
podjętych celów uważa się za niestabilne. Badacze ci ściśle oddzielają poję
cie stabilności aliansu od jego trwałości, czyli czasu trwania. Stabilność dla
nich wiąże się z koniecznością wykonywania zadań przez alians. Sojusze
mogą przecież trwać długo, ale nie prowadzić do zamierzonych celów. Cza
sami trudno partnerowi wyjść z porozumienia, pomimo nie zadawalających
rezultatów. Alians trwa pomimo tego, że jest on nieefektywny w odczuciu
partnera, gdyż nie można zerwać porozumienia. Niekiedy trwanie sojuszu
przedłuża się, choć nie przynosi on oczekiwanych korzyści, ale wstrzymuje
się jego inwestowanie. W ten sposób „uśpiony" alians oczekuje na likwidację
lub zmianę swojej formy albo połączenie partnerów w jedną firmę.

Harrigan, Ghertman i Obadia zwrócili uwagę na istotny czynnik wpły
wający na stabilność aliansów strategicznych - stabilność cyklu życia prze
mysłu, w którym powstaje i funkcjonuje sojusz. Przemysły, w których nastę
puje zmiana fazy cyklu życia, charakteryzują się innymi, niż przed zmianą,
kluczowymi czynnikami sukcesu. Wywołuje to dezaktualizację listy kluczo
wych czynników sukcesu (KCS) aliansów, które zawarto przed zmianą w
przemyśle. Konsekwencją tego jest rozpad istniejących aliansów lub ich
przeobrażenie, ze względu na trudności w dostrojeniu do siebie zasobów i
umiejętności partnerów w nowych warunkach zewnętrznych.

O stabilności aliansu decyduje także taki czynnik wewnętrzny, jak stałość
proporcji w jakiej sojusznicy wnoszą aktywa. W przypadku aliansu komple
mentarnego, partnerzy stale wnoszą te same zasoby i umiejętności, to zawsze
jeden z nich ma przewagę, w zależności od tego czy jego aktywa są istotnymi
KCS dla aliansu i czy są zbieżne z KCS aktualnej fazy cyklu życia przemy
słu. Przy zmianie fazy życia przemysłu (sektora) znaczenie odpowiedniego
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partnera wzmacnia się, gdyż to jego aktywa stają się strategiczne. Jednocze
śnie należy zwrócić uwagę na układ sił między sojusznikami, który może
ulegać zmianie w ramach aliansu, także pod wpływem wyścigu po kompe
tencje. Dążenie do przejęcia i przyswojenia sobie umiejętności, doświadcze
nia i wiedzy partnera jest ściśle związane z funkcjonowaniem aliansu. Krucha
równowaga sił pomiędzy stronami zostanie zachwiana w chwili, gdy jeden z
nich będzie miał większą zdolność uczenia się, lepiej przyswajał wchodzące
w grę kompetencje i odpowiednio chronił swoje specyficzne zdolności, a do
brze umiał przejrzeć przedsiębiorstwo partnera (Romanowska 1997; Garrette,
Dussauge 1996).

Ghertman i Obadia są twórcami modelu, który pokazuje zależność mię
dzy stabilnością cyklu życia przemysłu, sposobem skonstruowania aliansu a
jego stabilnością. Przedstawia go rycina 5.5.

Zbieżność między celami sojuszu a zasobami wnoszonymi przez
partnera

Istnieje Nie istnieje

::::1
Cll
Q)

~
Cll

<l.)

]
tr:

3. Szybka prz.ebudowa
L Alians stabilny sojuszu lub jego

zakończ.enie

2. Możliwa restrukturyzacja 4. Gwałtowne zakończenie
aliansu porozumienia

Rycina 5.5. Oddziaływanie stabilności cyklu życia sektora i struktury aktywów
wnoszonych przez sojuszników na stabilność porozumienia

Źródło: Romanowska (1997).

Pełna stabilność aliansu może być osiągnięta, gdy przez cały czas jego
trwania, otoczenie jest niezmienne lub gdy pomimo zmian modelu obowią
zują te same kluczowe czynniki sukcesu w przemyśle. Jednocześnie aktywa
wnoszone do aliansu przez partnerów są niezmienione i odpowiednie do za
mierzonych celów sojuszu. Porozumienie jest zagrożone w obecnej formie,
gdy zmienia się lista kluczowych czynników sukcesu, znika zgodność zgro
madzonych w aliansie zasobów dla zamierzonych celów, które także zaczy
nają ulegać zmianie. Zjawisko to tłumaczy teoria kosztów transakcyjnych.
Zmienność otoczenia powoduje konieczność ciągłej obserwacji i kontroli
przemian, badanie i poszukiwanie nowych KCS w przemyśle oraz koordyna
cji wysiłków i coraz liczniejszych kontaktów między partnerami. W efekcie
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wzrastają koszty transakcyjne, mogące spowodować nawet nieopłacalność
przedsięwzięcia. Niekiedy ich poniesienie nie przynosi pozytywnych rezul
tatów, gdyż alians w dotychczasowej strukturze nie może zostać przebudo
wany i jedynym wyjściem jest jego zakończenie lub zerwanie (Cygler 2000).

Dynamika aliansu wiąże problem stabilności i trwałości sojuszu z jego
efektywnością. Wraz ze zmianą cyklu (formy) życia aliansu, długością jego
trwania zmienia się poziom efektywności porozumienia, mierzonej i postrze
ganej bardzo różnie (Sulejewicz 1997). Jednak zależność między efektywno
ścią współdziałania strategicznego a jego trwałościąjest jednostronna. Alian
se oceniane przez partnerów jako zadawalające (np. gwarantują zadeklaro
wane korzyści, wiążące się z możliwością wzajemnego uczenia się, odpo
wiednimi relacjami pomiędzy sojusznikami itd.), mogą przeobrazić się w
trwałą formę współpracy. Tym samym alians może mieć dłuższą trwałość i
charakteryzować się dużą stabilnością. Natomiast nie każdy alians, który
długo trwa bez zakończenia w jakiejkolwiek formie (pokojowej lub drama
tycznej) musi być efektywny, zwłaszcza z punktu widzenia każdego partnera
lub całości porozumienia.

Zadowolenie partnerów z podjętej współpracy można ocenić w katego
riach stabilności porozumienia, efektywności oraz subiektywnej oceny suk
cesu.

5.1.3. Model oceny efektywności aliansu strategicznego

W literaturze przedmiotu nie ma jednej definicji efektywności aliansu
oraz uniwersalnych kryteriów jej pomiaru. Dla jednych badaczy sojusz jest
efektywny, jeżeli doprowadził do zamierzonych celów. Inni uznają za miarę
efektywności to, że alians okazał się stabilny i gwarantuje osiąganie efektu
synergicznego.

Alians jest przedsięwzięciem łączącym różnych partnerów, którzy w wy
niku podejmowania współpracy są w stanie wypracować większe korzyści
niż działając indywidualnie. Z istoty sojuszu, wynika więc - konieczność
oceniania efektywności z różnych punktów widzenia - nie tylko poszczegól
nych przedsiębiorstw, ale także wspólnego projektu czy działalności prowa
dzonej w ramach aliansu oraz sektora - otoczenia konkurencyjnego (a nawet
całej gospodarki), w którym działa alians.

W pierwszym przypadku oceny sprawności i skuteczności aliansu doko
nują firmy uczestniczące w kooperacji. Mogą się one różnić w ocenie ocze
kiwanej i osiągniętej wartości aliansu. Kierują się przecież własnym intere
sem, a sojusz ma doprowadzić do tego, aby miara korzyści osiąganych przez
nie była jak największa. Firmy wchodzą w porozumienie chcąc zdobyć nowe
kompetencje i podnieść lub wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną. W tym
samym czasie może dojść do utraty części przewagi konkurencyjnej przez
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inne przedsiębiorstwa, także te należące do wspólnego porozumienia. Za
uważa się więc konflikt interesów w ramach procesu działania aliansu. Może
się on okazać efektywny dla jednej ze stron, ponieważ pozwolił osiągnąć jej
swoje cele i pozytywnie wpłynął na jej pozycję konkurencyjną, ale z punktu
widzenia pozostałych partnerów ocena efektywności może być negatywna.

Ujęcie efektywności w kategoriach wspólnego przedsięwzięcia lub wy
odrębnionej jednostki (bytu samodzielnego) skupia się na tym, czy alians do
prowadził do osiągnięcia sukcesu technicznego i handlowego produktów bę
dących efektem współpracy, osiągnięcia rentowności przedsięwzięcia, okre
ślonej liczby wspólnych odkryć (wynalazków) dokonanych w ramach umo
wy B+R, wzmożenia obrotów w wyniku umowy dystrybucyjnej itd.

Trzecia płaszczyzna oceny efektywności aliansu musi odnosić się do jego
wpływu na organizację dziedziny działalności i istotę konkurencji w sekto
rze. Ze względu na bardzo zróżnicowany wpływ sojuszy na sytuację konku
rencyjną dominującą w danym sektorze różne mogą być oceny ich efektyw
ności. Niekiedy uznawane są za korzystne i pożyteczne dla sektora, ponieważ
doprowadzają do rozwoju .technologii i sprzyjają postępowi w branży. Cza
sami - z powodu eliminowania lub marginalizowania konkurentów - stają się
zagrożeniem konkurencji i podstawą do tworzenia pozycji monopolistycz
nych aliantów (Garrette, Dussauge 1996).

Ocena efektywności aliansu powinna być dokonywana we wszystkich
płaszczyznach, gdyż tylko wówczas jej wyniki będą w miarę wiarygodne.
Nieco inne podejście do efektywności sojuszu przedstawia Faulkuer (1995).
Uważa, iż alians będzie efektywny, jeśli spełni następujące warunki:
1) osiąga konkretne, wcześniej ustalone cele,
2) przynosi dodatkowe, nie zaplanowane korzyści,
3) jest prowadzony w sposób etyczny,
4) zdobył sobie dobrą reputację w przedsiębiorstwach prowadzących współ

pracę,
5) cieszy się dobrą opinią w przemyśle.

Kryterium osiągnięcia zamierzonych celów jest brane pod uwagę także
przez innych badaczy, np. Urbana i Vendeminiego (1992) oraz Bleeke'a i
Ernsta ( 1993 ). Sugerują oni, iż stopień osiągnięcia celów, czyli sukcesu moż
na mierzyć, np. wzrostem udziału w rynku, rozwojem produktu, wzrostem
sprzedaży oraz rezultatami finansowymi w postaci obniżenia kosztów, wzro
stem stopy zysku itd.

Natomiast dla Doza, Hamela i Prahalada (1989) najwłaściwszym mierni
kiem pomiaru sukcesu jest stopień, w jakim sojusz wpłynął na pozycję kon
kurencyjną każdego z partnerów w stosunku do swoich konkurentów. Dopóki
trwa proces wzajemnego uczenia się partnerów i podnoszenia ich przewag
konkurencyjnych - alians jest efektywny, nawet gdy tylko dotyczy to jedne
go sojusznika. Większe szanse dla równomiernego rozłożenia sukcesu rokują
alianse symetryczne. Bardzo istotny wpływ na efektywność aliansu ma silna
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motywacja partnerów do rozwijania współpracy oraz umiejętność porozu
miewania się, łagodzenia konfliktów i wzajemnego wybaczania.

Alianse strategiczne mogą mieć wpływ nie tylko na sytuację firm w nich
uczestniczących, ale także na cały sektor a nawet gospodarkę. Zasadnym
staje się więc wykorzystywanie do oceny efektywności sojuszy zmodyfiko
wanego modelu Portera sił konkurencyjnych w sektorze'. Jego autorami są:
Lorange i Roos (Romanowska 1997). Oceniając wpływ aliansu na każdy z
pięciu czynników konkurencyjnych można określić korzyści, które zrealizują
potrzeby aliansu i zagrożenia lub szanse dla pozostałych uczestników sekto
ra. Schemat takiej analizy przedstawia rycina 5.6. Ze względu na swoją kom
pleksowość i uniwersalność model ten może zostać wykorzystany do badania
wpływu sojuszu na każdy przemysł i przedsiębiorstwa danej branży.

D

A
Strategiczni

rywale B

C

Rycina 5.6. Potencjalne korzyści konkurencyjne sojuszu firm
Źródło: Romanowska (1997).

Symbole A, B, C, D sugerują obszary, w których mogą być tworzone ko
rzyści aliansu, czyli przewagi konkurencyjne:

5 Pierwotny model sił konkurencyjnych w sektorze Portera można znaleźć w: M.E. Porter, Strategia konku
rencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1994, s. 22.
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A - w stosunku do dostawców; alianci posiadając większą siłę nabywczą mo
gą zawierać długoterminowe, korzystne umowy na dostawy i negocjować
niższe ceny.

B - w stosunku do nabywców; współpracujące w ramach sojuszu firmy mogą
oferować swoim nabywcom szerszą ofertę produktów i usług, korzyst
niejsze formy sprzedaży i promocji, dysponują większym potencjałem
produkcji i innowacji.

C - w stosunku do producentów produktów substytucyjnych, czyli swych
bezpośrednich konkurentów; alianse, zwłaszcza dotyczące badań i roz
woju, umożliwiają wprowadzanie nowoczesnej technologii, wyprzedza
nie pozostałych uczestników gry rynkowej we wprowadzaniu nowych
produktów, tworzenie standardów jakościowych w branży, poza tym
stwarzają szansę na uzyskanie przewagi kosztowej i jakościowej wobec
firm oferujących substytuty.

D - w stosunku do potencjalnych nowych rywali; alianse polegają na łączeniu
zasobów, umiejętności i kompetencji, stanowią trudną do pokonania ba
rierę wejścia dla nowych podmiotów, które nie mogą osiągnąć takiej
skali działalności, posiadać całej wiedzy i doświadczenia partnerów
aliansu, aby móc im zagrozić.
W praktyce istnieją duże trudności w zmierzeniu efektywności aliansów.

Wydaje się, iż nie są wystarczające do tego tradycyjne metody pomiaru na
stawione na ocenianie krótkoterminowych skutków działalności, tzn. rentow
ność, zdolność kredytowa, wskaźniki kosztów, wzrost wartości przedsiębior
stwa, wzrost zysku przypadającego na jedną akcję, stopa zysku, wydajności,
zasoby finansowe (tzw. twarde wskaźniki). Do pełniejszego zbadania efek
tywności aliansów przydatne stają się także mierniki określające pozycję
konkurencyjną partnerów czy samego sojuszu wobec pozostałych przedsię
biorstw, takich jak: wzrost udziału w rynku, wizerunek firmy i jej produktów,
konkurencyjność cen, innowacyjność, poziom jakości produktów, zdobyte
nowe umiejętności, np. poznanie nowych rynków i nowych technologii. Jed
nocześnie należy zwrócić uwagę na kształtowanie się tzw. miękkich wskaź
ników, związanych ze stosunkami międzyludzkimi wewnątrz i na zewnątrz
organizacji. Dotyczą one takich aspektów jak: stopień poparcia aliansu przez
podmioty społeczno-polityczne, motywacja i morale kadry zarządzającej i
pracowników, lojalność i poczucie przynależności, identyfikowanie się z mi
sją przedsięwzięcia przez jego wykonawców (Herman, Szablewski 1999;
Koźmiński, Obłój 1989).

Podczas oceny efektywności aliansu trudno jest pewne rzeczy zmierzyć,
np. harmonię między partnerami, zdolność do uczenia się, tworzenia kanałów
właściwej komunikacji, atmosfery zaufania, powstrzymywanie się od zdrady
i oportunizmu, skłonność do współpracy. Należy jednak starać się także i te
wskaźniki opisać (słownie), dzięki czemu ocena efektywności aliansu będzie
pełniej sza.
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Biorąc pod uwagę różne sposoby mierzenia efektywności partnerstwa
strategicznego reprezentowane przez badaczy można stworzyć model oceny
efektywności aliansu strategicznego, który posłuży do zbadania jakiejkolwiek
formy współdziałania w dowolnym sektorze, np. w przemyśle spożywczym.
Model ten zakłada etapową ocenę efektywności w trzech płaszczyznach
funkcjonowania sojuszu: samego aliansu jako niezależnego bytu, poszcze
gólnych firm tworzących porozumienie oraz sektora, w którym istnieje
alians. Na każdym poziomie analizy należy dokonać identyfikacji czynników
(kryteriów) oceny. Każdy z nich przyjmuje wartość 1-5 punktów i jest mno
żony przez wagę czynnika. Suma wag równa jest 1 lub 100%. Maksymalny
udział wagowy każdego czynnika w ocenie określa się dzieląc wartość 1 lub
100% (sumę wag) przez liczbę czynników będących podstawą oceny aliansu
na każdym poziomie. W przypadku poziomu aliansu, gdy do oceny przyj
muje się 1 O kryteriów, każdy czynnik będąc jednakowo ważny może przyjąć
wartość O, 1. Wagę kryterium Wj należy pomnożyć przez wybraną ocenę stop
nia zrealizowania danego czynnika i podać w rubryce jako wskaźnik w-e.,
np. trwałość aliansu ma wagę O, 1, a oceniono ją na poziomie 4, więc wynik
stopnia zrealizowania tego kryterium wynosi 0,4. Wyniki oceny poszczegól
nych kryteriów zostają następnie całkowicie zsumowane (I:wi·ei) i określają,
na jakim poziomie została osiągnięta efektywność w poszczególnych obsza
rach. Ocena efektywności aliansu z punktu widzenia partnerów może zawie
rać szereg różnych czynników, np. takie jakie ja przyjęłam. Nie wszystkie
przedsiębiorstwa będą musiały brać je pod uwagę, gdyż część może ich nie
dotyczyć. Całkowitą ocenę efektywności danego sojuszu określa się dzieląc
sumę wskaźników trzech poziomów analizy przez liczbę 3. Uzyskuje się
średnią ocenę efektywności aliansu. Propozycję modelu oceny efektywności
aliansu na trzech poziomach analizy przedstawia tabela 5 .1.

Zakłada się, że istnieje związek pomiędzy efektywnością osiąganą na
kolejnych poziomach analizy. Trwałość, stabilność i dynamiczność zapew
niają możliwość realizowania przyjętych celów i przyrost korzyści dla
uczestników aliansu. Adaptacyjność i elastyczność pozwalają dostosować się
do zmian w otoczeniu i odpowiednio zrestrukturyzować porozumienie, aby
nadal mogło oferować partnerom korzyści. Korzyści te będą tym większe im
bardziej innowacyjny okaże się produkt wspólny aliansu i przyczyni do stwo
rzenia nowych barier strategicznych dla potencjalnych lub obecnych rywali
porozumienia. Wewnętrzna harmonia i umiejętność nawiązania komunikacji
pomiędzy partnerami, nawet w przypadku zaistnienia konfliktu sprawia, że
alians może się rozwijać. Przestrzeganie zasad etycznych i wysokie morale
partnerów gwarantują, że okażą się wobec siebie uczciwi, lojalni. Obce im
będą zachowania oportunistyczne i chęci oszukania partnerów. Wysoka oce
na efektów aliansu przez partnerów dokonana za pomocą wymienionych
,,twardych" i „miękkich" wskaźników sugeruje, że osiągają oni poprawę po
zycji konkurencyjnej, czyli nadrzędny cel, dla którego nawiązali sojusz.
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Tbl 51 Mdla ea o e oceny e e .ywnosci a iansu
Ocena w

Poziom Waga punktach
analizy Kryterium kryterium stopnia zre- Wskaźnik

W; alizowania e;

Alians - trwałość (ilość lat trwania aliansu) i stabilność l 2 3 4 5
·· rentowność
- dynamika I 2 3 4 5
- innowacyjność I 2 3 4 5
- renoma wśród konkurentów, decydentów po I i tycznych, 1 2 3 4 5

klientów
- harmonia, brak konfliktów, umiejętne ich zażegnanie I 2 3 4 5
- etyka, morale kadry menedżerskiej i pracowników l 2 3 4 5
- zasoby finansowe 1 2 3 4 5
- adaptacyjność i elastyczność 1 2 3 4 5
- stworzenie nowych barier wejścia, np. standardów techno-

logicznych, jakościowych i kosztowych l 2 3 4 5
rf Wj =I rJ1 Wi ·ei

Partnerzy - nabycie nowych umiejętności 1 2 3 4 5
- powiększenie własnych zasobów 1 2 3 4 5
- zlikwidowanie nadwyżek wytwórczych 1 2 3 4 5
- wzrost udziału w rynku 1 2 3 4 5
- wzrost zysku I 2 3 4 5
- wzrost wartości firmy 1 2 3 4 5
- wzrost wskaźnika zysku na I akcję 1 2 3 4 5
- większa zdolność kredytowa 1 2 3 4 5
- ograniczenie konkurencji 1 2 3 4 5
- trwała poprawa pozycji konkurencyjnej 1 2 3 4 5
- wzrost eksportu
- przedłużenie cyklu życia produktu 1 2 3 4 5
- wzrost efektywności sprzedaży 1 2 3 4 5
- obniżenie kosztów l 2 3 4 5
- zmniejszenie ryzyka i niepewności 1 2 3 4 5
- zachowanie niezależności 1 2 3 4 5
- skuteczna ochrona własnych umiejętności i kompetencji 1 2 3 4 5
- dobra reputacja w sektorze 1 2 3 4 5
- zadowoleni konsumenci 1 2 3 4 5

L; Wi = 1 rJ1 Wi -ei
Sektor - podniesienie barier wejścia 1 2 3 4 5

- dynamizacja sektora l 2 3 4 5
- stabilizacja przemysłu w okresach odchyleń (nadwyżek lub 1 2 3 4 5

niedoborów) rynkowych
- wzrost stopnia koncentracji w sektorze I 2 3 4 5
- wzrost konkurencji w sektorze i spadek rentowności l 1 2 3 4 5
- wzrost rentowności l 2 3 4 5
- zmnieiszenie kosztów konkurencji I 2 3 4 5
- wzmocnienie siły przetargowej wobec dostawców . I 2 3 4 5
- wzmocnienie wobec producentów substytutów 1 2 3 4 5
- osłabienie siły przetargowej nabywców 1 2 3 4 5
- przedłużenie cyklu życia sektora 1 2 3 4 5

L; Wj= I r[1 Wi ·ei

fi kt r

Źródło: Opracowanie własne.

Ich sukces indywidualny przekłada się na sukces sektora, w którym po
jawiło się porozumienie. Staje się on bardziej dynamiczny, obserwuje się w
nim szybszy postęp technologiczny i organizacyjny. Wskutek pojawienia się
innowacji oraz przedłużenia cyklu życia produktów, poprawy rentowności,
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zwiększenia potencjału rozwojowego następuje przedłużenie cyklu życia
sektora. Dodatkowo - pozytywny wpływ sojuszy strategicznych na dziedzi
ny, w których działają - przejawia się także w ich stabilizowaniu. Pozwalają
unikać „wąskich gardeł" po stronie podaży w przypadku szybkiego wzrostu
popytu oraz rozładować nadmiar podaży poprzez wykorzystanie nowych
rynków zbytu (np. za granicą, w kraju partnera), w okresie zmniejszonego
zapotrzebowania (Harrigan 1987). Jeśli sektor rozwija się zbyt wolno, to po
wstające porozumienia wchłaniają nadmiar mocy wytwórczych i wykorzy
stująje, podnosząc rentowność.

Należy pamiętać, że alianse strategiczne dużych przedsiębiorstw, a
przede wszystkim sieci aliansów bardzo silnie wpływają na strukturę i dyna
mikę dziedziny (sektora). Nie zawsze jest to wpływ pozytywny dla przemy
słu, choć z punktu widzenia niektórych partnerów aliansu na pewno uznawa
ny za wysoce odpowiedni dla ich interesów. Za negatywne zmiany dla sekto
ra, w którym najsilniejsze przedsiębiorstwa tworzą alianse, uznaje się nad
mierną koncentrację i eliminację słabszych konkurentów oraz tendencje do
oligopolizacji, a nawet monopolizacji rynku.

5.2. Zarządzanie partnerstwem strategicznym
Alianse strategiczne jako struktury międzyorganizacyjne - łączące w so

bie elementy rywalizacji (konkurencji), kooperacji i kontroli pomiędzy
uczestnikami porozumienia - wymagają swoistych technik analitycznych i
zarządczych. Wszyscy specjaliści w dziedzinie zarządzania wskazują na to,
że ze względu na charakterystyczne cechy sojuszy, zarządzanie nimi jest bar
dzo skomplikowane i od niego w dużej mierze zależy sukces przedsięwzięcia
(Garrette, Dussauge 1996; Gomes-Casseres 1997; Managing... 1996).

Zarządzanie wspólnym przedsięwzięciem obejmuje działania w następu
jących głównych obszarach (Sulejewicz 1997):
1) Analiza otoczenia.
2) Analiza uczestników sojuszu (partnerów).
3) Koncepcja aliansu jako przewagi konkurencyjnej.
4) Wybór strategii rynkowej dla realizacji przewagi.
5) Analiza i wybór formy organizacyjno-prawnej aliansu.
6) Wybór strategii własności i kontroli.
7) Realizacja wspólnego projektu.
8) Ocena wyników.
9) Negocjacje prowadzone w każdym z obszarów 1-8.

Punktem wyjścia dla analizy procesu zarządzania jest zbadanie otoczenia
przedsiębiorstwa, które decyduje się na podjęcie współdziałania. W otocze
niu - zarówno makrootoczeniu, jak i sektorowym (konkurencyjnym) tworzo
ne są warunki dla funkcjonowania i rozwoju aliansu. Należy w nim znaleźć
czynniki wpływające na zmiany zachowań strategicznych przedsiębiorstw,
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determinujące wybór sojuszu, źródła strategii i taktyki działań rynkowych.
Zmienne otoczenie firmy, niestabilność czynników rozwoju, pojawiające się
coraz szybciej nowe wyzwania, zmuszają organizację do ciągłego obserwo
wania burzliwego otoczenia i dostosowywania jej strategii do określonych
warunków. W szczególności, na skutek rosnącego tempa przemian gospodar
czych, technologicznych, politycznych, społecznych itd., zmianie ulega cha
rakter konkurencji, wymagającej zwiększonej szybkości i elastyczności
działania na wszystkich polach działania firmy.

Alianse są porozumieniami łączącymi przedsiębiorstwa będące aktual
nymi konkurentami, potencjalnymi rywalami lub pochodzącymi z różnych
sektorów oraz podmioty nie stanowiące dla siebie konkurencji (np. alians
firmy produkcyjnej z organizacją ekologiczną). Wśród uczestników porozu
mienia, których dotyczy proces zarządzania wyróżnia się nie tylko partnerów
w postaci firm (krajowych lub zagranicznych) czy instytucji, ale także rezul
tat ich współpracy - alians (np. odrębna jednostka organizacyjna jako joint
venture lub projekt realizowany jako wspólna wartość). Każdy z potencjal
nych sojuszników dokonuj.e analizy korzyści i kosztów podejmując decyzję o
współpracy. Kierują nimi czasem rozbieżnie, czasami sprzeczne - motywy
działania. Mogą mieć także różne cele i oczekiwania wobec pozostałych
partnerów i wspólnego przedsięwzięcia. Cele te muszą mieć jednak pewien
wspólny mianownik, gdyż wtedy uczestnicy partnerstwa są w stanie się po
rozumieć. Tym wspólnym dążeniem, które chcą wszyscy sojusznicy osiągnąć
jest utrzymanie lub wzmocnienie swojej pozycji konkurencyjnej.

Na cele, które można· zrealizować w ramach aliansu strategicznego nale
ży patrzeć w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze - każde przedsiębiorstwo
decydując się na udział w porozumieniu posiada własny punkt widzenia na
korzyści możliwe do osiągnięcia. W sytuacji, kiedy cele te są dla każdej fir
my podobne i nie kolidują ze sobą, ich akceptacja nie budzi wątpliwości.
Problemy mogą się pojawić w sytuacji, gdy poszczególni partnerzy mają
rozbieżne cele i nieakceptowane intencje. Wówczas najlepszym rozwiąza
niem będzie zrezygnowanie z tworzenia sojuszu pomiędzy nimi. Idea współ
pracy może być realizowana, ale z innymi uczestnikami. Po drugie - utwo
rzony w wyniku wspólnoty celów i motywów, a także połączenia zasobów i
umiejętności, alians mógłby stać się źródłem powstania nowego produktu
(lub usługi) wspólnego dla wszystkich partnerów.

Ogromne znaczenie dla realizacji celów zarówno indywidualnych, jak i
celu wspólnego przedsięwzięcia ma dobór partnerów. Decyzja ta nie może
być przypadkowa, ale musi być poprzedzona analizą potencjalnych sojuszni
ków, gdyż wybór niewłaściwego partnera może nie tylko doprowadzić do
fiaska przedsięwzięcia, ale także zagrozić pozycjom strategicznym przedsię
biorstwom inicjującym alians. Naukowcy amerykańscy (Brouthers, Bro
uthers, Wilkinson 1995) proponują dokonanie analizy 4 elementów, których
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istnienie u ewentualnych partnerów znacząco wpływa na stworzenie sojuszu.
Firmy zamierzające utworzyć alians strategiczny powinny reprezentować:
- komplementarne umiejętności,
- kulturę kooperacji,
- kompatybilne cele,
- współmierny poziom ryzyka.

Podstawową zasadą przy wyborze kandydata na partnera współdziałania
jest znalezienie takiego, który może wnieść do aliansu najwięcej korzyści.
Mogą to być: nowe technologie, unikatowe produkty lub usługi, know-how
zarządzania, dobre kanały dystrybucji, określona pozycja rynkowa, korzystna
struktura cenowa, umiejętności pracowników lub inne kompetencje, które
wyróżniają przedsiębiorstwo na tle pozostałych w sektorze (Sroka 1996). Ko
rzyści te mogą przybierać postać widoczną i łatwą do zmierzenia oraz nie
uchwytną dla otoczenia, którą trudno oszacować. Do wiadomych atrybutów
potencjalnych kandydatów na sojuszników należą: kapitał, zdolności produk
cyjne, lokalizacja produkcji, technologia, marka firmy, nakłady na B+R i in.
Jednak analiza wyłącznie uchwytnych korzyści może doprowadzić do zafał
szowania obrazu przyszłego partnera. Generują one raczej krótkookresowe
korzyści potencjalnego związku, a o jego perspektywie długookresowej de
cydują także nieuchwytne zasoby partnera (wewnątrz firmy i poza nią). Do
nieuchwytnych atrybutów partnera wewnątrz przedsiębiorstwa można zali
czyć:
- wiedzę techniczną,
- know-how zarządzania,
- umiejętności marketingowe,
- orientację strategiczną,
- kulturę organizacji,
- kreatywność,
- doświadczenie w tworzeniu aliansów.

Poza firmą potencjalny partner może posiadać następujące atrybuty:
- lojalność klientów,
- stosunki z dystrybucją,
- wpływ na sektor,
- kontakty z władzami, instytucjami z grupy stakeholders,
- pozycja rynkowa przedsiębiorstwa,
- reputacja i renoma firmy.

Analiza potencjalnego partnera powinna być uzupełniona analizą makro
otoczenia i otoczenia konkurencyjnego. Na podstawie wyników otrzymanych
z badań i informacji od kandydata na partnera, przeprowadza się całościową
ocenę ewentualnego sojusznika i przyszłego aliansu. Pozwala to zredukować
w znacznym stopniu ryzyko związane z wyborem partnera i formą współ
działania, która musi być adekwatna do uwarunkowań zewnętrznych i we
wnętrznych nawiązywanej współpracy. W zależności od konkretnego przy-
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padku (sytuacji) konieczne może stać się zbadanie kilku lub kilkunastu part
nerów - kandydatów. Zastosowanie jednolitej metody oceny każdego z nich
pozwala dokonywać porównań i umożliwia wybranie firmy mogącej w jak
największym stopniu przyczynić się do sukcesu przedsięwzięcia.

Kolejnym obszarem zarządzania sojuszem jest alians jako źródło tworze
nia przewagi konkurencyjnej. Cele ustalone. przez sojuszników będą mogły
być urzeczywistniane tylko wówczas, gdy strategiczna koncepcja aliansu
okaże się pasującą do sytuacji rynkowej. Jeżeli będzie adekwatna do niej, to
umiejętne połączenie misji rynkowej, celów strategicznych oraz strategii i
taktyki działania, przyczyni się do utrzymania i umocnienia rynkowej warto
ści przedsiębiorstw tworzących alians (i / lub nowo utworzonej odrębnej jed
nostki organizacyjnej w przypadku joint venture). Aby móc zrealizować ko
rzyści motywujące podmioty do współdziałania, alians musi dysponować
potencjałem dochodowym oraz odpowiednimi zasobami finansowymi. De
cydują one o zdolności do realizacji celów uczestników sojuszu na tle
obiektywnej sytuacji konkurencyjnej. Należy pamiętać, że wartość jest poję
ciem względnym i ma odmienne znaczenie dla różnych grup zainteresowań,
tj. zarządu - kierownictwa aliansu, inwestorów - akcjonariuszy lub menedże
rów firm tworzących porozumienie (Nogalski, Bors 2000).

Tworzenie wartości rynkowej jest możliwe jedynie przy przyjęciu wła
ściwej, optymalnej strategii na konkretnym rynku, tj. na poziomie branży -
business strategy (Romanowska 1995). Wybór strategii rynkowej musi być
optymalny dla warunków konkurencyjnych aliansu, tzn. struktury gałęzi
(sektora), charakteru popytu, technologii, prawnych i politycznych warunków
działalności itd.

Warunki realizacji sojuszu i początkowe motywy jej uczestników są de
terminantami wyboru formy aliansu, czyli sposobu funkcjonowania porozu
mienia i realizowania wartości w kooperacji. Analiza porównawcza korzyści
i kosztów różnych form organizacyjno-prawnych sojuszu i znalezienie naj
bardziej adekwatnej do zamierzeń partnerów, doprowadza do wybrania jed
nego z aliansów. Formy kooperacji w ramach aliansów muszą być podpo
rządkowane generalnej linii strategicznej, która znacząco wpływa na organi
zację i lokalizację mocy wytwórczych, badań naukowych, zasięg dystrybucji
sojuszu i jego uczestników.

Spośród wielu alternatyw organizacyjnych należy wybrać taką, która
najlepiej będzie pasować do otoczenia konkurencyjnego oraz w największym
stopniu zapewni realizację celów partnerów i aliansu. Według Harrigan takie
cechy otoczenia konkurencyjnego, jak: niepewność co do popytu, cechy
klientów, stadium rozwoju gałęzi, technologia produkcji, niestabilność za
chowań konkurencyjnych warunkują wybór właściwej formy organizacyjno
prawnej aliansu (Sulejewicz 1997).

Istotne jest także przy wyborze formy współpracy czy partnerzy gotowi
są na inwestycje kapitałowe we wspólnym przedsięwzięciu, czy tylko chcą
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realizować je poprzez stosunki umowne. W obu wariantach należy wziąć pod
uwagę kształtowanie się takich zmiennych, jak: oczekiwany przychód ikon
trola Gej zakres i stopień) oraz ryzyko inwestycyjne. Uwzględniając te czyn
niki można stworzyć mapę alternatyw współpracy.

Ciekawą propozycję modelu finansowego wyboru formy aliansu o cha
rakterze międzynarodowym prezentuje Sulejewicz (1997). Rozpatruje on trzy
podstawowe układy kooperacji: licencje (względnie także inne rynkowe for
my więzi), joint venture i całkowicie kontrolowaną filię jako alternatywy
współpracy transnarodowej kooperacji. Porównuje koszty różnych form
działalności i przychody z realizacji przedsięwzięcia w różnych formach.
Przyjmuje, że celem inwestora zagranicznego jest maksymalizacja wyrażenia
określającego strumień gotówkowy netto będącego wynikiem różnicy przy
chodów oraz łącznych kosztów produkcji, kosztów organizacji transakcji
(negocjacji, organizacji, transferu zasobów), kosztów alternatywnych oraz
kosztów internalizacji.

Po określeniu formy aliansu i wzajemnych stosunków partnerów, należy
wybrać właściwą dla danego aliansu strategię własności i kontroli. Określa
ona zakres swobód strategicznych sojuszu. Proporcje udziałów w aliansach
formalnych, zarówno udziałowych, jak i pozostałych, wpływają na zakres
kontroli partnerów nad wspólnym przedsięwzięciem. Nie są jednak jedynym
jego wyznacznikiem. Oprócz tego kluczowe znaczenie ma stopień kontroli, a
więc typ ról zarządczych: zarządzanie wspólne przez sojuszników, zarządza
nie niezależne od poszczególnych partnerów, podzielone (np. w poszczegól
nych etapach przedsięwzięcia), zdominowane przez jednego z aliantów
(Fisher 1996; Garrette, Dussauge 1996). Można także zastosować zarządza
nie aliansem przez wspólne biuro koordynacyjne, do którego delegowani są
przedstawiciele każdego partnera (Garrette, Dussauge 1996; Sulejewicz
1997).

Ważnym obszarem zarządzania aliansem jest etap realizacji. W tym eta
pie należy rozważyć rozplanowanie cyklu wspólnego przedsięwzięcia, po
dział zadań pomiędzy partnerami oraz ustalić warunki uczestnictwa w alian
sie. Warunki te są dwubiegunowe, ponieważ z jednej strony stanowią zespół
warunków, które muszą spełnić potencjalni sojusznicy, ale z drugiej - są ze
społem uwarunkowań, jakie muszą uwzględnić pozostali uczestnicy aliansu i
sama organizacja, jaką on stanowi.

Ten obszar zarządzania projektem współpracy powinien dotyczyć także
takich aspektów, jak: stworzenie mechanizmów promujących współpracę i
zaufanie, dostrzeganie konfliktów i przygotowanie instrumentów zapobiega
nia im, a w przypadku zaistnienia napięć i konfliktów - wykorzystanie me
chanizmów doprowadzających do kompromisu i załagodzenia kryzysu po
między partnerami. Z charakteru aliansów wynika potrzeba znalezienia me
tod zarządzania wspólnym przedsięwzięciem w przypadku występowania
różnic kulturowych i odmiennych mentalności. Problem ten nasila się
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zwłaszcza w sytuacji, gdy alianse tworzą firmy pochodzące z różnych kra
jów, o różnym poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz gdy współ
pracują ze sobą przedsiębiorstwa duże o sformalizowanej strukturze organi
zacyjnej i małe firmy mające inny sposób funkcjonowania6•

Zarządzanie realizacją przyszłego aliansu musi również określać sposób
alokacji zasobów w sojuszu i sposób podziału korzyści wypracowanych w
aliansie pomiędzy partnerów, prawa do wspólnej własności intelektualnej,
zakres transferu wiedzy i kompetencji pomiędzy uczestnikami współpracy
oraz sposobu zabezpieczenia się przed przejmowaniem aktywów partnera itd.
Istotne jest także określenie roli dyrektora i innych menedżerów we wspól
nym projekcie oraz zakresu ich odpowiedzialności.

Kolejnym etapem w procesie zarządzania wspólnym przedsięwzięciem
(aliansem) jest ocena stopnia realizacji celów. Kryteriami sukcesu lub niepo
wodzenia sojuszu bywają wskaźniki finansowe, stabilność umowy, subiek
tywne oceny kadry menedżerskiej i in. Ocena dokonywana jest przez każde
go partnera z osobna oraz jako współocena w odniesieniu do samego aliansu
- wspólnoty interesów. Rezultatem tych ocen są decyzje kontynuacji współ
pracy lub wycofania się jednego lub obydwu partnerów, zmiany uzgodnień
prawnych, zmiany alokacji zasobów, strategii rynkowych lub metod zarzą
dzania.

Ostatnim obszarem procesu zarządzania aliansem są negocjacje spajające
cały wcześniej omawiany proces. Wnioski - wynikające z analizy otoczenia,
analizy partnerów oraz wola uczestników sojuszu, aby wspólnie tworzyć
przewagę strategiczną poprzez określoną strategię rynkową i właściwie do
braną formę organizacyjno-prawną aliansu - zostają zamknięte w wyniku
prowadzonych rozmów i negocjacji w formie umowy. Syntezuje ona cały
proces negocjacyjny i stanowi podstawę do egzekwowania praw, obowiąz
ków i korzyści przez partnerów współpracy (Gomes-Casseres 1997; Mana
ging ... 1996).

5.2.1. Kluczowe czynniki powodzenia

Badania prowadzone nad aliansami w krajach Triady wykazują, że tylko
część aliansów strategicznych może zakończyć się sukcesem. Istnieje wiele
powodów, które wywołują niską efektywność sojuszy i nietrwałość oraz nie
korzystny dla partnerów rozwój porozumienia. Niektóre z nich uwarunkowa
ne są czynnikiem zewnętrznym, inne wynikają z braku harmonii i porozu
mienia jego uczestników lub nieumiejętności zarządzania hybrydowymi
strukturami, zawierającymi elementy kooperacji i konkurencji.

6 Taka sytuacja ma miejsce w przypadku aliansów koncernów farmaceutycznych z małymi firmami prowa
dzącymi prace badawczo-rozwojowe w USA (por. I.Ł.).
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Najczęściej badania dotyczą aliansów międzynarodowych oraz sojuszy
dużych firm. Znacznie rzadziej można przeanalizować wyniki badań empi
rycznych, które ujawniałyby przyczyny ograniczonego powodzenia lub suk
cesu aliansów przedsiębiorstw lokalnych, z jednego kraju, należących do
grupy małych, średnich przedsiębiorstw. Historię zawiązywania i funkcjo
nowania aliansów miedzy wielkimi, średnimi i małymi przedsiębiorstwami
przeanalizowali Botkin i Matthews (1992) oraz Urban i Vendemini (1992).

Pomimo różnic wynikających z charakteru aliansu możliwe jest ustalenie
pewnych wspólnych generalnych problemów, z którymi spotykają się wszy
scy·zarządzający aliansami oraz kluczowych czynników sukcesu, które mogą
doprowadzić do osiągnięcia powodzenia przez sojusz (jako całość) i po
szczególnych partnerów.

Kluczowe czynniki sukcesu aliansu należy rozumieć jako czynniki, ma
jące wpływ na zrealizowanie wygranej, czyli przewagi konkurencyjnej przez
porozumienie i jego uczestników. Można je uznać za źródła przewagi konku
rencyjnej, które zapewniają sukces przedsięwzięcia. Za kluczowe czynniki
sukcesu aliansu można przyjąć kompetencje, zasoby i atuty, które pomogą w
osiągnięciu zamierzonych celów i satysfakcji wszystkich uczestników alian
su.

Według Lyncha (2000) powodzenie realizowanego sojuszu zależy od je
go właściwego utworzenia i zarządzania tą nietypową formą kooperacji. Au
tor podkreśla, że do czynników sukcesu i efektywności sojuszu należą: od
powiednio skonstruowana umowa, uzupełnianie się zasobów partnerów,
zgodność strategii i kultur organizacji wchodzących w porozumienie, ochro
na kluczowych kompetencji i zasobów przed partnerem, małe ryzyko stwo
rzenia konkurenta w wyniku przejęcia przez niego umiejętności i zasobów z
aliansu, korzystny stosunek grupy stakeholders do sojuszu.

Znaczenie tych czynników dla powodzenia aliansu jest omówione szerzej
przez Faulknera (1995) i Srokę (1996), którzy wskazują na konieczność wy
stępowania jednocześnie dwóch czynników, aby możliwy stał się sukces po
rozurmerua:
1) dostosowania strategicznego,
2) dostosowania kulturowego.

Dostosowanie strategiczne polega na tym, że zasoby i umiejętności part
nerów są komplementarne. Umożliwia to w przypadku współpracy osiąganie
silnego efektu synergicznego. Uczestnicy aliansu dążąc do spełnienia warun
ku dostosowania strategicznego powinni mieć podobne cele strategiczne i nie
różnić się zbytnio rozmiarami. Dostosowanie strategiczne wymaga więc
oparcia sojuszu na logice transakcyjnej, symetryczności partnerów oraz
wspólnocie celów strategicznych.

Dostosowanie kulturowe definiowane jest jako zdolność sojuszników do
współdziałania ze sobą pomimo różnic kulturowych, odmiennych mentalno
ści i stylów zarządzania. Pomimo tych różnic pomiędzy aliantami musi ist-
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nieć zaufanie, otwartość, umiejętność komunikowania się, przekazywanie
wiedzy i uczenie się. Sukces porozumienia jest możliwy, jeżeli pomiędzy
firmami je tworzącymi nie występują zbyt duże różnice kulturowe, co bardzo
często zachodzi w przypadku aliansów międzynarodowych. Jednak wystę
pujące różnice kulturowe mają także pozytywny aspekt dla tworzonego
aliansu. Pozwalają na poznanie innych, odmiennych zachowań, metod dzia
łania, dają możliwość uczenia się, rozwijania· i podnoszenia efektu synergicz
nego, który nie wystąpiłby w przypadku sojuszu przedsiębiorstw z tego sa
mego kraju lub z krajów o podobnych kulturach.

Faulkner uważa, że gwarancję powodzenia ma tylko taki alians, w któ
rym istnieje wysoki stopień dostosowania strategicznego i kulturowego jed
nocześnie. Mniejszą pewność na odniesienie sukcesu mają sojusze, w któ
rych występuje tylko jeden rodzaj dostosowania. Trudniej jest nimi zarzą
dzać, a rozwiązywanie rodzących się problemów nie wszystkim menedżerom
udaje się w jednakowym stopniu. Natomiast nie istnieje jakakolwiek szansa
na osiągnięcie powodzenia przez partnerów aliansu, którzy nie są do siebie
dostosowani ani strategicznie ani kulturowo. Różne możliwości osiągnięcia
sukcesu przy określonym stopniu dostosowania uczestników sojuszu przed
stawia rycina 5.7.

Dostosowanie kulturowe

Wysokie Niskie

(l)
:.Q
o

ł

Alians oparty na wspólnej Brak możliwości
kulturze z szansą osiągnięcia efektów

powodzenia współpracy - żadnych
szans na sukces

Alians gwarantujący sukces Alians oparty na
- optymalne warunki wspólnych celach z
działania partnerów szansąpowodzenia

Rycina 5. 7. Alianse - kombinacje dostosowania strategicznego i kulturowego
Źródło: Faulkner (1995).

Dokonując przeglądu literatury można określić pewne charakterystyczne
uwarunkowania i czynniki, które sprzyjająpowodzeniom aliansów.

Jako jedne z ważniejszych aspektów wpływających na sukces porozu
mienia traktuje się rozmiary przedsiębiorstw je tworzących oraz zakres
współpracy. Badania prowadzone wśród aliansów z krajów europejskich
(Urban, Vendemini 1992) wskazują, że procent efektywnych aliansów był
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znacząco większy w grupie przedsiębiorstw dużych niż średnich i małych.
Jednocześnie najbardziej efektywne okazują się alianse dotyczące technolo
gii, zwłaszcza w odniesieniu do wymiany technologii. Wynika to z możliwo
ści precyzyjnego określenia celów i zakresu wzajemnych świadczeń uczest
ników aliansu oraz wycenienia tych świadczeń. Dodatkowym atutem tego ty
pu współpracy, który wpływa na sukces aliansu jest fakt, że te sojusze są za
zwyczaj ekwiwalentne - każdy z partnerów wnosi do nich konkretne zasoby i
umiejętności. Jednocześnie w przypadku aliansów technologicznych istnieje
najmniejsze niebezpieczeństwo przenikania tajemnic firmy partnera do pozo
stałych, co zabezpiecza jego przewagę konkurencyjną oraz niezależność. W
przypadku sojuszy dotyczących pierwszej fazy łańcucha wartości - prowa
dzenia prac badawczo-rozwojowych - partnerzy nie muszą ujawniać swoich
tajemnic dotyczących dalszych faz, tj. produkcji i marketingu pozostałym
uczestnikom oraz nie są całkowicie od nich uzależnieni.

Bezpieczeństwo kluczowych kompetencji poszczególnych firm jest jesz
cze większe, gdy prace badawczo-rozwojowe prowadzone są w odrębnym
ośrodku, z wydzielonymi aktywami wszystkich partnerów, którzy nie utrzy
mują bliskich więzi z macierzystymi przedsiębiorstwami poza kontrolowa
nymi wizytami i szkoleniami ich przedstawicieli w centrum badawczym.

Alianse prowadzone w fazie produkcji ograniczają autonomię partnerów
jedynie do sfery dystrybucji i marketingu, ponieważ dla realizowania współ
pracy i tworzenia wspólnego produktu muszą być ujawniane tajemnice tech
nologii i zaopatrzenia oraz samej produkcji u któregoś z partnerów. Przy tak
wydłużonym odcinku (trzy fazy łańcucha), który należy kontrolować przed
wypływem informacji, prawie niemożliwe staje się zabezpieczenie kluczo
wych kompetencji firmy (Chwistecka-Dudek, Sroka 2000a), dającej jej
przewagę w długim okresie czasu przed sojusznikami - konkurentami (aktu
alnymi lub potencjalnymi). Wywołuje to zmniejszenie przewagi konkuren
cyjnej przedsiębiorstwa, jego marginalizację w branży, a nawet przechwyce
nie jego zasobów i przejęcie działalności.

Najbardziej niebezpieczne są porozumienia dotyczące wszystkich faz
łańcucha wartości lub fazy dystrybucji i marketingu. Wynika to z tego, że
umożliwiają dostęp do wszystkich ważnych informacji o firmie w dziedzinie
produkowanych wspólnie wyrobów lub oferowanych usług, a także przy
niewłaściwej kontroli w innych obszarach. Przedsiębiorstwa w krajach wy
soko rozwiniętych, w których alianse mają już trzydziestoletnią historię są
świadome takich zagrożeń, dlatego też większość sojuszy między firmami -
rzeczywistymi konkurentami - dotyczy tylko technologii. Niebezpieczeństwo
penetracji partnera jest szczególnie duże w przypadku aliansów firm do
świadczonych i przedsiębiorstw po raz pierwszy wykorzystujących taką for
mę współpracy oraz o niższej kulturze organizacyjnej. Muszą o tym pamiętać
także polskie przedsiębiorstwa tworzące w ostatnim czasie alianse z przed
siębiorstwami zagranicznymi, często międzynarodowymi korporacjami.
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Pewną rekompensatą dla słabszych w aliansie firm za przenikanie ich ta
jemnic i kluczowych kompetencji do partnera jest to, iż mogą się uczyć od
silniejszych partnerów i podwyższać swoje umiejętności. Podnosi to ich po
tencjał i stwarza nowe możliwości konkurowania. Proces uczenia się obej
muje wiedzę o umiejętnościach, zasobach partnera, ale także i o tym co
wspólnie wypracują w wyniku aliansu. Jak wykazuje praktyka nie wszystkie
przedsiębiorstwa są zdolne do realizacji procesu organizacyjnego uczenia się
przez alians strategiczny. Nie potrafią wykorzystać możliwości, jakie rodzą
się wskutek nawiązania współpracy, a nawet czasami nie są zainteresowane
transferem wiedzy uzyskanej od swoich partnerów i wypracowanej wspólnie
w sojuszu od swoich macierzystych firm (Sroka 1998). Jako przyczyny ta
kiego stanu rzeczy podaje się: niewłaściwe podejście do wiedzy jako czynni
ka przewagi konkurencyjnej, złą politykę firmy w zakresie kadrowym (np.
odsuwanie od kluczowych stanowisk w firmie osób, które nabyły wiedzę i
nowe umiejętności w aliansie), brak motywacji pracowników do nabywania i
transferu wiedzy, ,,organizacyjną amnezję" - zapominanie dawnych ustaleń i
wiedzy wyniesionej z aliansu, zbyt częstą rotację zatrudnienia.

Ważnym czynnikiem sukcesu aliansu jest unikanie nadmiernego uzależ
nienia od partnerów i zdominowania przez jednego z nich. W przypadku ta
kiej sytuacji dochodzi do nierównego podziału korzyści, nawet podstępnego
osłabiania partnera w celu przejęcia jego udziału w alianse (Garrette, Duss
auge 1996), a w późniejszym okresie także firmy macierzystej. Przyczynami
takiego zagrożenia mogą być: złe intencje partnerów, cel i forma sojuszu oraz
asymetria uczestników porozumienia.

Uznaje się, że najmniej niebezpieczny dla niezależności partnerów jest
alians w postaci odrębnego podmiotu, a także porozumienie o współpracy,
zwłaszcza w obszarze badań i rozwoju. Duże zagrożenie dla autonomii
uczestników wnosi alians polegający na przejmowaniu udziałów mniejszo
ściowych. Takie przypadki bardzo często kończą się przejęciem jednego
partnera przez drugiego lub fuzją.

Romanowska ( 1997) wskazuje na wpływ celu i sposobu konstruowania
aliansu na możliwość utraty niezależności. Najbardziej groźne dla suweren
ności partnerów są według niej alianse komplementarne, które wymagają
połączenia zasobów i aktywów wszystkich partnerów - żaden z nich nie jest
w stanie wytworzyć wyrobu bez pozostałych. Najwięcej z nich kończy się
przejęciem projektu przez jednego z sojuszników i wśród nich najczęściej
zauważa się zjawisko „konia trojańskiego". Natomiast najmniej uzależniające
są alianse oparte na logice konkurencyjnej, w których zasoby i umiejętności
wnoszone przez partnerów są podobne, a sojusz ogranicza się do jednej lub
dwóch faz łańcucha wartości, np. B+R i / lub produkcji. Celem połączenia sił
partnerów jest zwiększenie efektu skali i wykorzystanie efektu doświadczeń.

Asymetria partnerów może wynikać z różnicy w potencjałach konkuren
cyjnych, wielkości udziałów w aliansie, sposobu zarządzania aliansem przez
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partnerów, słabości organizacyjnej i odmienności kulturowej uczestników
sojuszu. W przypadku zaistnienia niesymetryczności następuje silne uzależ
nienie słabszego partnera od silniejszego i zniechęca do rozwiązywania alian
su. Wydłuża to co prawda czas trwania porozumienia i wpływa pozytywnie
na stabilność, jednak znacznie ogranicza sukces przedsięwzięcia. Przy dużej
asymetryczności partnerów korzyści z aliansu są nieproporcjonalne, firmy
uczestniczące we współpracy mają różne poczucie zadowolenia ze współ
działania, nie są więc spełnione warunki powodzenia, będące kryterium suk
cesu aliansu.

Doświadczenia ekspertów od aliansów strategicznych (Bhalla 2000; Go
mes-Casseres 1997; Harbison, Pekar Jr. 1998; Litter, Leverick 1995) oraz
badania prowadzone wśród firm brytyjskich pozwalają stworzyć listę klu
czowych czynników sukcesu aliansu. Należą do nich następujące czynniki:
- jasno określane cele i zamiary wszystkich partnerów,
- znalezienie odpowiednich partnerów,
- precyzyjne rozdzielenie zadań i odpowiedzialności dla każdego partnera

SOJUSZU,

- stworzenie bodźców dla kooperacji i właściwego klimatu współpracy -
współdziałanie nie przychodzi łatwo i automatycznie, szczególnie pomię
dzy partnerami - rywalami, ,

- wzajemne korzyści,
- zminimalizowanie konfliktów pomiędzy uczestnikami sojuszu,
- częste konsultacje i dobra komunikacja przy jednoczesnej ochronie tajemnic

partnerów spoza obszaru współpracy,
- wzajemne zaufanie, otwartość, uczciwość i zrozumienie,
- podejmowanie działań i planowanie o długim horyzoncie czasowym,
- zaangażowanie na wszystkich poziomach projektu,
- rozwój wielorakich, wielostronnych wspólnych projektów - sukces koope-

racji jednego projektu może pomóc partnerom osiągnąć powodzenie przy
innych wspólnych przedsięwzięciach,

- kultura i sposób zarządzania,
- regularny przegląd postępów,
- elastyczność - alianse muszą utrzymywać odpowiednie stosunki ze swoim

otoczeniem i właściwie reagować na nowe zagrożenia i wyzwania,
- presja rynku na nowy produkt- partnerzy mają wówczas bodziec do poszu

kiwania nowych zasobów, umiejętności, którymi sami nie dysponują, a jed
nocześnie s_ą w stanie zrealizować korzyści przy obniżonym ryzyku,

- prowadzenie procesu uczenia się aliansów, zarządzania nimi wśród mene
dżerów firm tworzących sojusze7 i wykorzystanie ich wiedzy do tworzenia

7 Eksperci zarządzania uważają, że wiedza, kompetencje i zarządzanie nimi stały się decydującym elemen
tem nowoczesnej gospodarki. Wskazują, że dzięki wymianie myśli, doświadczeń, uczenia się pracowni
ków i organizacji firma może odnieść sukces, Szerzej na ten temat: M, Stepanek, Sieć mózgów, Business
Week, e. biz., grudzień 2000, w: ,,Wprost", 2000, nr 50, s. 70-73.
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centrum doskonałości aliansu, czyli takiego obszaru współpracy, który
wytwarza wspólną wartość i przewagę konkurencyjną (rycina 5.8).

Partnerskie zrozumienie
- polityka, procesy, działanie
- wspólny nadzór
- ustalenie wypłaty
- przegląd procedur

Doświadczenia „najlepszej praktyki"
- studia przypadków
- analiza wewnętrzna firm
- konsultanci
- podział wiedzy o aliansie

i doświadczeń z partnerami

Transfer wiedzy
- seminaria
- treningi
- podręczniki
- strony elektroniczne WWW
- bazy danych

Warsztaty- gry ról
- negocjacje
- połączenia firm
- zrozumienie zasad zarządzan ia

Rycina 5.8. Centrum doskonałości aliansu- warunki zaistnienia
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Harbison, Pekar Jr. (1998).

Wszyscy, którzy podejmą się tworzenia aliansów strategicznych i zarzą
dzania nimi muszą zwrócić uwagę na cztery główne problemy, których roz
wiązanie zwiększy szanse na powodzenie przedsięwzięcia. Należą do nich
(Griffin, Pustay 1996; Romanowska 1997; Yoshino, Rangan 1995):
- ustalenie wspólnej strategii korzystnej dla wszystkich partnerów,
- dobry klimat współpracy pomiędzy uczestnikami sojuszu,
- ochrona suwerenności przedsiębiorstwa i jego kluczowych kompetencji,
- utrzymanie dobrych stosunków z otoczeniem.

Najbardziej istotnym dla powodzenia aliansu jest warunek zbudowania
strategii, która zapewnia wygraną dla wszystkich uczestników sojuszu. Taka
strategia, aby mogła być uznana przez partnerów za korzystną, musi zapew
nić realizację każdemu z uczestników jego strategicznych interesów. Jedno
cześnie należy zapobiec konfliktom w wyniku sprzeczności interesów po
szczególnych partnerów.

Podczas tworzenia aliansu powinno się przyjąć zasadę, że ma być on
przedsięwzięciem, w którym wygrywają wszyscy. Należy to wyrazić już w
początkowym kontrakcie. Wymaga to niekiedy wzajemnych ustępstw i rezy-
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gnacji z pewnych przyjętych przed aliansem założeń przez partnerów, ale
stwarza szanse na to, aby się mogli porozumieć. Poziom korzyści i wzajem
nych ustępstw uczestników sojuszu ustalany jest w początkowych negocja
cjach, w fazie zawierania aliansu. Nie wolno popełnić błędu przy ustalaniu
obszarów wspólnych interesów i korzyści dla każdego partnera, gdyż w póź
niejszych fazach realizacji sojuszu grozi to konfliktami i wywołuje obniżenie
się efektywności aliansu. Spełnienie warunków stworzenia właściwej i ko
rzystnej strategii dla wszystkich partnerów wymaga zmiany postaw kadry
menedżerskiej i właścicieli firm, które chcą współpracować strategicznie.
Przede wszystkim muszą być skłonni do współdziałania i zrezygnować z by
cia „wilkiem-samotnikiem". Powinni dobrze zrozumieć misję i strategię
aliansu oraz wyrobić w sobie gotowość do uczenia się od partnerów i przeka
zywanie im wiedzy, a także poznawanie ich potrzeb. Pomocne okaże się
przeanalizowanie celów i motywów partnerów w różnych obszarach, zbada
nie, czy nie występują w pewnych sferach cele sprzeczne, które mogłyby za
grozić aliansowi w późniejszych etapach. Realizowanie strategii wzajemnych
korzyści wymaga właściwej komunikacji sojuszników, otwartości, uczciwo
ści, chęci do porozumienia, wiarygodności i zaufania (Sulejewicz 1994,
1997).

Drugim ważnym warunkiem zaistnienia sukcesu aliansu jest stworzenie
dobrej współpracy partnerów. Nie jest to łatwe, ponieważ sojusz łączy ze so
bą dla jakiegoś zamierzenia obce sobie podmioty, często konkurujące do
tychczas ze sobą, reprezentowane przez ludzi, którzy mogą mieć różne oso
bowości, odmienną mentalność, oczekiwania i sposoby działania. Dodatko
wym problemem stają się różnice kulturowe, zarówno narodowe, jak i orga
nizacyjne. Nie wszyscy partnerzy łatwo wyzbywają się podejrzliwości i bra
ku zaufania, inni mogą wykazywać dużą skłonność du oportunizmu i oszu
kiwania partnerów (Williamson 1975). Niekiedy kłopotliwe staje się współ
działanie z powodu braku zrozumienia intencji i zachowań alianta, gdyż po
chodzi on z innego kręgu kulturowego.

Problemy związane z tworzeniem dobrego klimatu współpracy można
przezwyciężyć, jeżeli poszczególni partnerzy będą:
1) postępować otwarcie, ufnie wobec siebie,
2) wybaczać w przypadku drobnych problemów pomiędzy sojusznikami -

przeciwdziała to eskalacji ewentualnych konfliktów,
3) uczyć się (nawzajem) dbałości o partnera, altruizmu,
4) uznawać odmienność kulturową sojuszników,
5) dostosowywać się do wzorców postępowania w odmiennych kulturowo

krajach, zamiast zmuszać partnerów do działania według swoich reguł,
6) utrzymywać harmonię i dobre stosunki wśród uczestników sojuszu oraz

zażegnywać konflikty.
Wspólna strategia, wzajemne respektowanie swoich interesów oraz dobry

klimat współpracy nie wykluczają konieczności ochrony swojej suwerenna-
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ści oraz kluczowych zasobów i umiejętności. Każdy alians jest przedsięwzię
ciem zawiązanym na określony czas i ograniczonym do pewnego obszaru
działania.

Pozostałe sfery funkcjonowania przedsiębiorstw powinny być silnie
strzeżone przed penetracją ze strony innych uczestników aliansu. Ochrona
kluczowych kompetencji jest warunkiem utrzymania wysokiej pozycji w
aliansie, uzyskanie zamierzonych korzyści współpracy, a także podjęcia nie
zależnych działań po zakończeniu sojuszu. Utrata zdolności do samodzielne
go konkurowania na rynku jednej firmy przez jej partnera (fuzja) jest skut
kiem niekontrolowanego transferu zasobów i umiejętności od jednego partne
ra do drugiego.

Ostatnim problemem zagrażającym powodzeniu aliansu są odpowiednie
stosunki z otoczeniem. Wspólne porozumienie tylko wtedy będzie efektywne
i zagwarantuje sukces partnerom, jeżeli jego wynik - produkt, technologia,
usługa, będzie mógł być sprzedany na rynku.

Otoczenie zewnętrzne aliansu, zarówno konkurencyjne, jak i makrooto
czenie ulega ciągłym zmianom, do których sojusz musi się dostosować. Sy
gnały pochodzące z rynku należy analizować i odpowiednio na nie reagować,
co czasem wiąże się z przebudową aliansu. Niekiedy partnerzy nadmiernie
koncentrują się na budowaniu harmonijnych stosunków współpracy, a zapo
minają o zewnętrznych uwarunkowaniach powodzenia (m.in. makroekono
micznych, politycznych, prawnych, socjologicznych itd.).

5.2.2. Zasady zarządzania aliansami

Doświadczenia firm z krajów Triady oraz tych przedsiębiorstw w Polsce,
które weszły w alianse strategiczne z krajowymi lub zagranicznymi partne
rami pozwalają na ustalenie pewnych reguł i zaleceń przy zarządzaniu soju
szami (Brown 1999; Cygler 1999; Galas 1998; Garrette, Dussauge 1996;
Hamel, Prahalad 1999; Harbison, Pekar Jr. 1998; Marciniak 1997). Zasady te
można odnieść do następujących etapów:
1) przygotowanie aliansu,
2) zarządzanie aliansem,
3) rekonstrukcja lub rozwiązanie sojuszu.

Etap przygotowywania aliansu obejmuje wszystkie czynności poprze
dzające zawarcie umowy, tzn. analizy strategiczne, dobór partnerów, wybór
formy organizacyjno-prawnej współpracy, opracowanie strategii aliansu i ne
gocjacje warunków kontraktu. Etap ten powinien być zakończony testami
sprawdzającymi, czy alians spełnia wszystkie warunki efektywności.

Pierwszym zadaniem, jakie należy wykonać podczas planowania aliansu
jest przeprowadzenie analizy sytuacji wyjściowej, tzn. dokładnej analizy
strategicznej przedsiębiorstwa. Potem należy określić, jaki sposób rozwoju
jest dla niego najkorzystniejszy - wariant rozwoju wewnętrznego lub akwi
zycji czy też wariant aliansu. Wybór sojuszu jako sposobu na rozwój firmy
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zmusza do kolejnego kroku. Na podstawie analizy mocnych i słabych stron
przedsiębiorstwa, szans i zagrożeń, możliwości finansowych i organizacyj
nych ustala się listę oczekiwań wobec przyszłego partnera strategicznego.

Znając motywy i cele, które firma chce osiągnąć przy współpracy z in
nymi podmiotami, może rozpocząć analizę potencjalnych uczestników alian
su. Proponuje się, aby wybór odpowiedniego kandydata (kandydatów) opie
rać na analizie SWOT, stosując trójstopniową procedurę selekcji przyszłych
partnerów (Harvey, Lusch 1995):
1. analizę makrootoczenia potencjalnego kandydata,
2. analizę jego otoczenia konkurencyjnego,
3. analizę jego przedsiębiorstwa.

W zależności od relatywnej wartości każdego poziomu dla przedsiębior
stwa przeprowadzającego selekcję, badanie można rozpocząć od dowolnego
stopnia. Różnić się może również czas trwania oceny każdego poziomu, co
może wynikać z trudności w uzyskaniu i przetworzeniu niezbędnych infor
macji. Eksperci zalecają, aby przed wyborem ostatecznego sojusznika rozwa
żyć większą liczbę potencjalnych kandydatów, oceniając ich mocne i słabe
strony. Sugeruje się, że ocena i selekcja partnerów do współpracy powinna
polegać na zbadaniu dwóch grup kryteriów - ekonomicznych i organizacyj
nych.

Analiza ekonomiczna potencjalnych kandydatów na partnerów obejmuje
badanie i porównywanie potencjału partnerów, ich zachowań konkurencyj
nych, stref wspólnych i konfliktowych interesów, aliansów, w których już
uczestniczą, sytuacji finansowej i dynamiki rozwoju. Szczególnie dokładnie
należy zbadać źródła przewag konkurencyjnych przyszłych sojuszników i
możliwości ich wykorzystania przez alians dla własnych celów. Przydatne w
tej fazie analizy jest badanie łańcucha wartości potencjalnych aliantów8 i po
równywanie go z łańcuchem wartości firmy przeprowadzającej badanie.

Analiza organizacyjna kandydatów dotyczy kultury organizacji i metod
zarządzania. Ocenia się różnice pomiędzy kulturami firmy prowadzącej ba
dania, a jej potencjalnymi sojusznikami, rozważa się możliwość współistnie
nia lub wspólnoty kulturowej oraz transferu wiedzy i umiejętności z zakresu
zarządzania.

Bardzo istotnym zagadnieniem jest przeprowadzenie pewnej symulacji
zaistnienia aliansu z danym partnerem i przewidzenie jakie skutki wywrze to
porozumienie na sytuację danej firmy i jej sojusznika. Należy sobie odpo
wiedzieć na następujące pytania:

8 Można w tym celu wykorzystać łańcuch funkcji przedsiębiorstwa, będący zestawieniem sekwencyjnym
wszystkich elementarnych zbiorów operacji (funkcji) firmy, uzupełniony szczegółowymi podziałami po
szczególnych funkcji oraz koncepcję łańcucha wartości dodanej M. E. Portera obejmującą funkcje pod
stawowe (główne) oraz funkcje pomocnicze, w których powstawać mogą określone przewagi konkuren
cyjne. Szerzej na ten temat: Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE,
Warszawa, 1997, s. 61-67.

156



1) Jak zmieni się pozycja strategiczna przedsiębiorstwa myślącego o aliansie
i jego partnera (partnerów) po zawiązaniu sojuszu? Jak będzie się ona
przedstawiać w następnych latach, także po rozwiązaniu współpracy?

2) Jakimi motywami kieruje się przyszły partner? Dlaczego jest zaintereso-
wany współpracą, na co liczy?

3) Jakie sąjego ukryte motywy?
4) Jak szczery i otwarty jest potencjalny kandydat?
5) Czy przyszły aliant wykazuje dużą chęć współpracy i skłonność do kom

promisów?
6) Które ze słabych stron partnera wzmocnią się przez zawarcie aliansu i czy

to może zagrozić pozycji inicjatora porozumienia?
Dokonując wyboru przyszłego sojusznika firma powinna być przekonana

o zbieżności strategicznych celów aliantów oraz wspólnej gotowości do po
noszenia kosztów i ryzyka, a także prowadzenia współpracy opartej na har
monii i poszanowaniu partnera.

Eksperci od zarządzania aliansami wskazują z jakimi partnerami do
współpracy nie należy się. wiązać. Powinno unikać się partnerów fałszywych,
ukrywających swoje intencje i mających złą reputację w środowisku i na
rynku, negatywnie ocenianych przez partnerów z innych aliansów. Podejrza
ne jest w nich także to, iż są mało wymagający, zbyt ogólnikowi i dążący do
zwycięstwa za każdą cenę. Nie należy wybierać firm, które nie mają żadnych
istotnych zasobów, są w schyłkowym okresie życia, nie dysponują kadrą ro
kującą nadzieje na porozumienie. Spośród kandydatów trzeba odrzucić te
przedsiębiorstwa, które traktują alians jedynie jako sposób na przetrwanie, a
nie mają żadnej wizji rozwoju oraz takie, które zbyt wysoko oceniają swoją
pozycję, możliwości i wizerunek. Kłopotliwe i niebezpieczne może być
podjęcie współdziałania strategicznego z firmami, którymi rządzą rodziny a
nie profesjonalni menedżerowie (Lynch 1993).

Po dokonaniu wyboru kandydatów do aliansu należy ich przekonać do
ekonomicznego sensu przedsięwzięcia. Wzajemne poznanie swoich celów
pozwala przyszłym partnerom upewnić się, że porozumienie jest obustronnie
korzystne, a suma korzyści jest większa niż obie strony mogłyby osiągnąć
działając indywidualnie.

Z punktu widzenia przyszłego uczestnika aliansu, decydujące znaczenie
dla jego zaakceptowania lub odrzucenia propozycji inicjatora sojuszu, ma
treść ofert i zawarta w nich wizja przewidywanych korzyści. Oferta taka po
winna zawierać wiarygodny materiał dotyczący istoty całej propozycji. Zało
żenie wstępne współpracy należy wzbogacić w materiał dotyczący kierun
ków jej rozwoju oraz wiarygodną perspektywę korzyści ekonomicznych.

Przykładowa oferta kierowana do potencjalnych partnerów mogłaby się
składać z trzech części. Część pierwsza zawiera ogólny opis koncepcji
współpracy w jakimś obszarze i określa ideę i misję wspólnego przedsię
wzięcia. Część druga może obejmować prezentację uczestników aliansu wraz
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z propozycją podziału wśród nich zadań, funkcji, odpowiedzialności oraz
oczekiwań ze strony inicjatora aliansu. Trzecia część powinna być próbą
określenia efektów, jakie mogą przypaść w udziale przedsiębiorstwom po
dejmującym współpracę.

Ustalona oferta wspólnego przedsięwzięcia stanowi punkt wyjścia do
rozpoczęcia zasadniczej dyskusji. Każda z firm, do których kieruje się ofertę
powinna na jej podstawie dokonać wstępnej oceny całości projektu. Należy
zdawać sobie sprawę z tego, że punkty widzenia inicjatora sojuszu i przy
szłych partnerów mogą być różne, a w związku z tym i przewidywanie roz
woju współpracy i korzyści mogą nie być na początku w pełni zgodne. Za
letą takiej oferty jest to, że ma ona szansę na wywołanie pozytywnego i ak
tywnego zainteresowania przedsięwzięciem oraz tworzy płaszczyznę poro
zumienia pomiędzy przyszłymi partnerami.

Po zaakceptowaniu oferty wspólnego projektu należy dokonać precyzyj
nego określenia uczestnictwa w aliansie. Warunki udziału w sojuszu są dwu
biegowe:
a) z jednej strony jest to zbiór wymagań, jakie musi spełnić firma ubiegająca

się o przyjęcie do porozumienia,
b) z drugiej strony to zespół warunków, które muszą spełnić pozostali

uczestnicy aliansu i same instytucje, jakie on stanowi.
W obu przypadkach istotne są w tej kwestii przede wszystkim kwestie fi

nansowe, zasadnicze dla sukcesu aliansu. Firmy tworzące alians różnią się
nie tylko rodzajem produktu lub usługi oferowanej w ramach swojej działal
ności (czasami nawet pochodzą z odmiennych sektorów). Wyróżnia je także
wielkość zasobów, zdolności produkcyjne, pozycja rynkowa, potencjał ludz
ki, tradycja, kultura, stosunki z dystrybucją, reputacja firmy itd. Alians bę
dzie silniejszy i skuteczniejszy im mniejszy wpływ będą miały elementy róż
nicujące. Finansowy aspekt uczestnictwa w sojuszu bywa najczęściej wypad
kową wszystkich różnic i podobieństw. Będzie on dotyczył zarówno pono
szonych kosztów i ryzyka ich realizowanych korzyści. Warunkiem nadrzęd
nym powodzenia wspólnego przedsięwzięcia jest jasność i czytelność zasad
jego finansowania oraz udziału w podziale efektów końcowych.

Oferta wspólnego przedsięwzięcia powinna określić przyszły kształt i
cele strategiczne aliansu, udziały wnoszone przez partnerów, sposób powią
zania sojuszu z macierzystymi firmami partnerów, harmonogram i koszty re
alizacji. Wszystkie jej elementy staną się przedmiotem negocjacji, które zde
cydują o rzeczywistym kształcie i zakresie współpracy.

Proces negocjacji należy do najważniejszych i decydujących etapów two
rzenia aliansu. W zależności od przebiegu doprowadza do ustalenia wspólnej
strategii współdziałających firm, dominacji jednego z partnerów lub z powo
du trudności w znalezieniu wspólnego stanowiska rozejścia się potencjalnych
koalicjantów.
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Firma inicjująca alians powinna zastosować odpowiednią strategię nego
cjacji - ustalić kolejność prowadzenia rozmów z partnerami oraz minimalną
ilość podmiotów w aliansie, a także wybrać właściwy sposób argumentacji
adekwatny do pozycji każdego partnera.

W pierwszej kolejności należy negocjować z przedsiębiorstwami najbar
dziej znanymi, z którymi istnieje już ugruntowana współpraca. Dobre do
świadczenia, jakie mają partnerzy z poprzednich więzi współdziałania będą
atutem w rozmowie z tymi partnerami i następnymi firmami.

Proces negocjowania umowy obejmuje trzy etapy w przypadku tworzenia
aliansu złożonego z kilku uczestników. Etap pierwszy stanowią negocjacje
dwustronne, w trakcie których ustalone są relacje pomiędzy inicjatorem soju
szu a poszczególnymi jego uczestnikami. W tej fazie najistotniejszą kwestią
jest uzyskanie wstępnej akceptacji dla przystąpienia do aliansu. Etap ten trwa
tak długo, aż nie wyłoni się grupa przedsiębiorstw gotowa jednoznacznie za
wrzeć porozumienie.

Drugi etap negocjacji odbywa się z udziałem kilku firm, wyłonionych we
wcześniejszej fazie. W tym momencie dochodzi do pierwszej konfrontacji
grupowych interesów z interesami poszczególnych przedsiębiorstw. Zdarza
się, że ustalone wcześniej, w toku dwustronnych rozmów, kwestie stają się
przyczyną nie zamierzonej kolizji interesów pomiędzy partnerami. Czasami
okazuje się, że jednopodmiotowy punkt widzenia, obowiązujący w pierw
szym etapie, musi się zmienić pod wpływem argumentów innych uczestni
ków. Etap ten bywa często bardzo burzliwy, gdyż nie łatwo przychodzi rezy
gnować z części lub całości swego stanowiska dla dobra wspólnego przed
sięwzięcia. Rozmowy prowadzą ze sobą reprezentanci przedsiębiorstw, które
nierzadko walczyły lub walczą ze sobą na rynku. Jeżeli nie mieli doświad
czeń związanych ze wspólnymi przedsięwzięciami, trudno im przejść z pozy
cji agresji i rywalizacji na pozycję przyjaźni, współpracy, zaufania i otwarto
ści. Jednak powodzenie drugiego etapu negocjacji przybliża w znacznym
stopniu moment osiągnięcia ostatecznego porozumienia.

Proces negocjacji zamyka etap trzeci, który przyjmuje formę plenarnych
posiedzeń z udziałem przedstawicieli wszystkich przedsiębiorstw. Może to
być nawet cała seria spotkań, niemniej dotyczą one już tylko technicznych
aspektów procesu wdrożenia współdziałania strategicznego. Zasadnicze kwe
stie dla przyszłego sojuszu, takie jak: uzgodnienie warunków udziału w
aliansie, podział zadań, zarządzanie sojuszem, podział wspólnych korzyści
itd. muszą być rozstrzygnięte w dwóch pierwszych fazach negocjacji.

Podpisanie umowy aliansu następuje po zamknięciu procesu negocjacji.
Od tego momentu kończy się etap przygotowywania aliansu, a rozpoczyna
jego realizacja. Doradcy zajmujący się aliansami strategicznymi (Romanow
ska 1997) proponują, aby przed przystąpieniem do realizacji sojuszu prze
prowadzić test dla jego przyszłych uczestników. Odpowiedzi na postawione
pytania dotyczące postawy i sytuacji firmy, stylu działania, poparcia dla idei
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współpracy, sytuacji w sektorze, perspektyw sojuszu i sposobów oceniania
osiągnięć finansowych i strategicznych wspólnego przedsięwzięcia, pozwolą
określić jego szanse powodzenia.

Faza realizacji aliansu ma decydujący wpływ na powodzenie aliansu. Za
rządzanie aliansem stwarza bardzo wiele problemów, które wynikają gene
ralnie z cech sojuszy, tzn. permanentnych konfliktów i negocjacji, różnic in
teresów oraz skomplikowanej organizacji wyodrębnionego projektu, możli
wych różnic pomiędzy partnerami zarówno organizacyjnych, jak i kulturo
wych lub narodowych (Garrette Dussauge 1996). Z powodu specyfiki alian
sów zarządzanie tą formą kooperacji wymaga precyzyjnego połączenia trzech
ważnych elementów:
1. silnego kierownictwa,
2. prawidłowego wykorzystania zasobów ludzkich,
3. planowania, koordynacji i kontroli zarządzania.

Sukces każdego przedsiębiorstwa i przedsięwzięcia zależy w poważnym
stopniu od „jakości" jego lidera, kierownika. Powinien on umieć rozwiązy
wać problemy pojawiające się w aliansie, tak aby nie wywoływały one kry
zysu lub konieczności ingerowania osób trzecich, tzn. firm-matek, akcjona
riuszy itd. O „jakości" lidera świadczy to, że odnosi on sukcesy, jest samo
dzielny i niezależny od nacisków zewnętrznych. Jednocześnie wykazuje sa
modzielność myślenia i umiejętności dyplomatycznego postępowania. Powi
nien być zdolny do rozumienia kultury narodowej i kultury przedsiębiorstwa
każdego z partnerów. Dobrze, gdy naczelny menedżer zdaje sobie sprawę z
różnic pomiędzy nimi i stara się ułatwić komunikację oraz tworzy płaszczy
znę porozumienia (Killing 1989). Doświadczenia (Garrette, Dussauge 1996;
Lawrence, Vlachoutsicos 1993) wskazują, że lepsze efekty osiągają alianse
zarządzane przez profesjonalistów zaangażowanych przez partnerów, nie
związanych z żadną z firm macierzystych.

Silne kierownictwo aliansu oznacza, że pomimo pozostawania w sym
biozie ze swoimi macierzystymi przedsiębiorstwami, sojusz musi mieć wła
sną strategię i sprawnie ją realizować. Kierownictwo aliansu niezależnie od
wpływów firm-matek posiada autorytet i może sprawnie zarządzać przedsię
biorstwem. Budzi zaufanie zarówno wśród partnerów, jak i pracowników za
trudnionych do prac nad wspólnym projektem. Menedżerowie zarządzający
aliansem powinni mieć doświadczenie, predyspozycje do pracy zespołowej i
tworzenia dobrego klimatu współpracy. Niezbędnymi cechami lidera sojuszu
jest otwartość, przedsiębiorczość, konsekwencja w działaniu i empatia.

Kolejnym warunkiem skutecznego zarządzania partnerstwem strategicz
nym jest prawidłowe wykorzystanie zasobów ludzkich. Praca nad wspólnym
projektem kilku partnerów wymaga od menedżerów i pracowników specjal
nych umiejętności. W przypadku spółek joint ventures kryteriami przyjęcia
jest znajomość języka partnera aliansu oraz akceptowanie jego odmienności
kulturowej. Chcąc przyciągnąć do pracy nad aliansem, jak najlepszych pra-
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cewników należy zaoferować im odpowiednie wynagrodzenie i dodatkowe
gratyfikacje. Wiąże się to z wysokimi kosztami i skłania kierownictwo firm
partnerskich do efektywnego wykorzystania potencjału ludzkiego i odpo
wiedniego zarządzania nim. Istotne w tym procesie jest odpowiednie moty
wowanie pracowników i kadry. Nie powinno ograniczać się jedynie do sto
sowania zachęt materialnych. Przyjęcie do- pracy w aliansie umotywować
można jako wyróżnienie za dotychczasową pracę w firmie - matce i stworze
nie możliwości wykazania się na nowym polu. Jednocześnie należy podkre
ślić, że doświadczenie i wiedza zdobyta w aliansie przez menedżera lub pra
cownika nie zostanie zaprzepaszczona, gdyż po zakończeniu projektu wróci
on do swojej macierzystej firmy na wyższe stanowisko. Nie straci z nią kon
taktu przez okres pracy nad wspólnym przedsięwzięciem i będzie na bieżąco
informowany o wszystkim, co dzieje się w przedsiębiorstwie (Devlin, Bleac
kley 1988; Richter, Vettel 1995).

Właściwe zarządzanie kapitałem ludzkim w aliansie obejmuje także do
bór odpowiednich pracowników na stanowiska kierownicze i wykonawcze.
Niezależnie od umiejętności zawodowych, językowych i doświadczenia, pra
cownicy przyjmowani do pracy nad wspólnym przedsięwzięciem powinni
posiadać takie cechy jak: umiejętności negocjacyjne, umiejętności przysto
sowywania się, łagodzenia konfliktów, tolerancja dla odmienności, wrażli
wość, cierpliwość, pokora, ciekawość, towarzyskość, akceptowanie ryzyka i
odpowiedzialność (Lewis 1990). Walory te są niezbędne zwłaszcza w przy
padku dużego zróżnicowania kultur partnerów sojuszu. Im bardziej różnią się
alianci między sobą, tym więcej problemów z zarządzaniem sojuszem, tym
więcej potencjalnych konfliktów - cenniejsi stają się pracownicy obdarzeni
takimi właśnie cechami.

W trakcie organizowania aliansu zaleca się tworzenie zespołów z pra
cowników o podobnych doświadczeniach i wykształceniu. Łatwiej będzie im
się wówczas pracować i uczyć się od siebie w nowych warunkach, często w
nowym otoczeniu.

Specjaliści (Lynch 1993) uznają, iż najskuteczniejszy w zarządzaniu ze
społami pracującymi nad wspólnym przedsięwzięciem jest styl integratywny,
mało hierarchiczny, niesformalizowany, nastawiony na komunikowanie się
pracowników, wymianę wiedzy i umiejętności, pracę zespołową oraz nagra
dzanie za przedsiębiorczość i sukcesy. Wymagane jest, aby wszystkie piony i
komórki znały strategiczne cele firmy i sposób w jaki mogą przyczynić się do
powodzenia aliansu.

Ważnymi zasadami zarządzania sojuszem są: precyzyjne planowanie,
koordynacja i kontrola. Alians wymaga stworzenia systemu planowania do
stosowanego do specyfiki tej formy kooperacji i umożliwiającego precyzyjne
przeniesienie ustalonej strategii na określone zadania i działania oraz systemu
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informacji, a także kontroli, które umożliwią stałą kontrolę zarówno realizacji
planu, jak i zmian w otoczeniu.

W zarządzaniu strategicznym aliansami kontrola powinna przyjmować
nie tylko formę tradycyjną - finansową, a także formę kontroli strategicznej -
nie finansową. Pozwala ona ocenić zaangażowanie zasobów i przepływ
umiejętności między partnerami, a także pomaga chronić niezależność so
juszników, gdyż przyczynia się do tworzenia barier przed wypływem tajem
nic i kluczowych umiejętności do innych partnerów. Kontrola strategiczna
musi towarzyszyć planowaniu, gdyż niepewność i złożoność wywołają ko
nieczność zmiany i modyfikacji „założeń" (Steinmann, Schreyógg 1998).
Dotyczy to nie tylko monitoringu otoczenia firmy w celu wykrycia nowych
szans i zagrożeń, ale także i kontroli sytuacji strategicznej (pozycji strate
gicznej) partnerów względem siebie wewnątrz aliansu i poza nim. Jeśli cho
dzi o stronę finansową aliansu, to przydatna w konstruowaniu systemu pla
nowania i kontroli sojuszu jest technika budżetowania strategicznego (Stein
mann, Schreyógg 1998).

Romanowska (1997) sugeruje, że precyzyjny system kontroli i realizacji
aliansu powinien spełniać następujące warunki:
1) System sprawozdawczości powinien dysponować danymi uzyskanymi od

każdej komórki i każdego stanowiska pracy, które muszą posiadać zdol
ność dokładnego zmierzenia swoich kosztów i efektów, oceny wykonania
zadań zgodnie z harmonogramem. Każdy z partnerów powinien mieć
możliwości jasnego określenia korzyści, które wynikają dla niego z soju
szu. Do tego celu należy stworzyć sprawny system mierzenia nakładów i
efektów, który można na każdym etapie rozwoju projektu kontrolować.
Tylko dzięki właściwym informacjom i ich interpretacji partnerzy będą
skłonni ryzykować wspólną działalność, mając wymierne korzyści. Zgod
nie z regułą, dobrze można zarządzać tylko tym, co się daje zmierzyć.

2) Partnerzy muszą posiadać świadomość wspólnej misji i strategii aliansu.
Jeżeli dojdzie do zmian oczekiwań sojuszników i nie ma już pełnej zbież
ności celów partnerów, należy przeprowadzić proces uzgodnień i osiągnąć
jakiś kompromis. Nie wolno dopuścić do sprzecznych działań na różnych
poziomach aliansu.

3) Właściwą koordynację powinien zapewnić precyzyjny i elastyczny plan
operacyjny. Jego realizacją musi zająć się właściwie dobrany zespół z od
powiednim kierownikiem - przywódcą.

4) Podstawą odpowiedniej koordynacji i kontroli powinna być dobra komu
nikacja bezpośrednia, otwartość i szybkie reagowanie na objawy kryzysu
pomiędzy partnerami. Uzupełnieniem bezpośrednich kontaktów mogą stać
się połączenia elektroniczne, za pomocą sieci komputerowych.
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Podstawowym warunkiem precyzyjnego zarządzania aliansem powinno
być dokładne rozgraniczenie pól współdziałania i ochrona własnych kompe
tencji. Musi to nastąpić już w fazie negocjacji. Zawsze istnieje niebezpie
czeństwo wykorzystywania przez partnera - ryw ala wiedzy swoich sojuszni
ków dla podniesienia pozycji konkurencyjnej. Jeśli nie będzie możliwości
zabezpieczenia się przed zagrożeniem, to nie należy podejmować współpracy
w ramach aliansu.

Menedżerowie kierujący aliansami muszą zdawać sobie sprawę z tego, że
nie każda koalicja jest efektywna. Czasami jest to skutkiem błędów popeł
nionych w fazie tworzenia lub realizacji sojuszu albo wyn ikiem nieprzewi
dzianych przez partnerów zmian politycznych, technologicznych, rynko
wych, pojawienia się nowych rywali, dostawców lub segmentów rynku.

W przypadku obniżenia efektywności współdziałania, kiedy nie wystar
czają doraźne korekty i usprawnienia, należy zastanowić się nad rekonstruk
cją lub rozwiązaniem aliansu, Ten ruch powinien być przewidywany wcze
śniej, tzn . na etapie planowania współpracy i jej negocjowania. Należy wów
czas określić termin i warunki rozwiązania sojuszu. Umożliwia to partnerom
i kierownictwu spokojną likwidację aliansu w przewidzianym terminie lub
jego przedłużenie, jeżeli partnerzy tego pragną. Do minimum niwelowane są
wówczas problemy i sprawy związane z rozstaniem uczestników aliansu, po
działem korzyści i praw. do wartości wypracowanej wspólnie. Specjaliści
(Faulkner 1995) uznają, że błędem jest pominięcie tego aspektu - zakończe
nia sojuszu i jego formy - w etapie przygotowania. Wywołuje niepotrzebne
stresy i koszty w fazie likwidacji, a takż e powoduje negatywne odczucia w
stosunku do partnerów i idei współdziałania.

Jeżeli w aliansie obniżenie efektywności nie jest przejściowe, ale prze
dłuża się, pojawia się spadek wyników ekonomicznych, pomiędzy partnerami
narasta wrogość i nieufność, nie ma odpowiedniej komunikacji, to należy
podjąć decyzję o przerwaniu lub przebudowie aliansu'. W zależności od dia
gnozy sojuszu postawionej przez partnerów, proponowanych nowych roz
wiązań współpracy, można zaprojektować nowy alians. Jego zaakceptowanie
powinno nastąpić dopiero po przeprowadzeniu całego procesu przygotowania
koalicji, omówionego wcześniej.

Bery i Bowers (1993) opracowali metodę diagnozowania i przebudowy
aliansu. Opiera się ona na podstawowych pytaniach dotyczących obecnego
aliansu, propozycji zmian i wizji nowego porozumienia (tabela 5.2).
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Tabela 5.2. Etapy procesu przebudowy sojuszu
Przeprowadź ocenę aliansu Rozważ nowe możliwości Zaprojektuj nowy alians

współpracy
1. Czy istniejący alians jest 1. Pozyskaj zgodę partnera 1. Określ cele strategiczne

optymalnym sposobem (partnerów) na rekon- i przygotuj biznes plan
realizacji celów strate- strukcję sojuszu. nowego aliansu.
gicznych? 2. Razem ustalcie nowy za- 2. Jakie są cele i strategia

2. Jakie wewnętrzne zmia- kres i obszar działalności - nowego sojuszu?
ny spowodowały spadek dostosowany do nowych 3. Jakie są cele poszcze-
efektywności aliansu? uwarunkowań. gólnych partnerów?

3. Jakie zewnętrzne zmiany 3. Czy wszyscy partnerzy 4. Jakie są szczegółowe
wywołały obniżenie godzą się na przebudowę plany strategii produk-
efektywności sojuszu? aliansu i nowy kształt? cyjnej, technologicznej i

4. Jakie są aktualne cele: 4. Czy istnieje możliwość organizacyjnej?
a) partnerów aliansu, znalezienia nowej płasz- 5. Jakie korzyści z alian-
b) samego aliansu? czyzny porozumienia? su odniosą macierzy-

5. Czy sojusz jest jeszcze 5. Jak powinien wyglądać ste firmy?
potrzebny? alians idealny dla bada- 6. Jakie są zabezpiecze-

6. Czy dotychczasowy nej firmy (poszczegól- nia przed pojawieniem
partner (partnerzy) jest nych partnerów)? się nowego kryzysu?
nadal odpowiedni do 6. Co trzeba zrobić, aby od-
współpracy? budować zaufanie wśród

7. Jakie perspektywy ma sojuszników?
dalsza współpraca?

8. Czy istnieje szansa na
trwałość aliansu?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bery, Bowers (1993).

Zakres rekonstrukcji porozumienia może być zróżnicowany - od korekty
celów i stopnia zaangażowania partnerów, poprzez zmianę formy organiza
cyjno-prawnej aliansu, aż do całkowitej zmiany jego zakresu i struktury. Je
żeli proces przebudowy sojuszu nie wystarczy dla podniesienia jego efek
tywności, to jedynym wyjście jest rozwiązanie aliansu, o ile w trakcie rekon
strukcji nie doszło do przejęcia lub sprzedaży.

Zarządzanie aliansami strategicznymi jest sztuką, której można się na
uczyć (Harbison, Pekar Jr. 1998). Powodzenie aliansu zależy od wyszkolenia
menedżerów oraz ich umiejętności współpracy. Udział w treningach i semi
nariach pozwala zrozumieć proces tworzenia i funkcjonowania sojuszy i
zwiększa możliwość powodzenia zawieranych porozumień. Bez wiedzy i do
świadczeń w nawiązywaniu tej specyficznej formy współpracy efekty podję-
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cia sojuszu z partnerami, którzy także nie mają takich umiejętności, są mie
szane. Prowadzą z reguły do poniesienia niepotrzebnych kosztów i stanowią
zagrożenie dla firm z powodu odkrycia kluczowych kompetencji przed ry
walami. Porozumienia nawiązywane z silniejszymi partnerami, dysponują
cymi dodatkowo wiedzą z zakresu tworzenia i zarządzania aliansami mogą
doprowadzić do przejęcia słabszego partnera lub marginalizacji jego znacze
nia na rynku.

Zdobycie wiedzy o aliansach to tylko część sukcesu. Kluczem do powo
dzenia jest także umiejętność uczenia się i transfer wiedzy pomiędzy partne
rami. Bardzo ważnym elementem jest stworzenie odpowiedniego klimatu do
współpracy, a to wymaga przełamania oporów przed współdziałaniem z do
tychczasowymi lub potencjalnymi konkurentami wśród menedżerów i pra
cowników firm zawiązujących koalicję. Wymagane są od kierownictwa spe
cyficzne cechy charakteru, które mogą sprzyjać tworzeniu atmosfery zaufa
nia, otwartości i współdziałania.

Zdobycie wiedzy o aliansach to tylko część sukcesu. Kluczem do powo
dzenia jest także umiejętność uczenia się i transfer wiedzy pomiędzy partne
rami. Bardzo ważnym elementem jest stworzenie odpowiedniego klimatu do
współpracy, a to wymaga przełamania oporów przed współdziałaniem z do
tychczasowymi lub potencjalnymi konkurentami wśród menedżerów i pra
cowników firm zawiązujących koalicję. Wymagane są od kierownictwa spe
cyficzne cechy charakteru, które mogą sprzyjać tworzeniu atmosfery zaufa
nia, otwartości i współdziałania.

Błędne jest przekonanie, że zarządzanie aliansem można prowadzić we
dług jakiejś standardowej metody. W rzeczywistości należy w każdym przy
padku wypracować własne rozwiązanie. Katalog zasad i reguł postępowania
jest jedynie zbiorem sugestii, które należałoby rozważyć i dostosować do
swojej sytuacji. Powstał on wskutek doświadczeń wielu przedsiębiorstw i
aliansów, jednak pochodzą one głównie z krajów Triady. Niewiele jest zba
danych przypadków sojuszy pomiędzy partnerami zagranicznymi i firmami z
krajów postsocjalistycznych, jak również nie ma zbyt wielu studiów przy
padków sojuszy przedsiębiorstw krajowych z obszaru Europy Środkowow
schodniej. Przedsiębiorstwa z tych krajów czują jednak potrzebę zdobycia
umiejętności posługiwania się aliansami i wykorzystywania ich jako czynni
ków rozwoju firmy. Dotychczasowe przypadki zawieranych w Polsce alian
sów świadczą o tym, że rodzime przedsiębiorstwa z braku wiedzy i umiejęt
ności traktują alianse bardziej jako źródło dofinansowania i dostawy nowych
technologii, niż budowania nowoczesnej wizji konkurowania i rozwoju w
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otoczeniu międzynarodowym (Galas 1998). Zbiór zasad postępowania przy
przygotowywaniu aliansu, zarządzania nim, rozwiązaniu lub ewentualnej
przebudowie porozumienia mogą wykorzystać polscy menedżerowie. Muszą
zdawać sobie jednak sprawę z tego, że alianse nie są jedynie szansą na obni
żenie kosztów i redukowanie zaangażowania oraz ryzyka własnych firm w
procesie inwestowania w rozwój nowych produktów i nowoczesnych tech
nologii. Sojusze wiążą się także z niebezpieczeństwami, zwłaszcza w przy
padku aliansów niesymetrycznych. Poznanie tajników zawiązywania koalicji
i zarządzanie nimi pozwoli maksymalizować korzyści i zminimalizować za
grożenia. Specjaliści twierdzą, że podczas przygotowywania aliansu strate
gicznego nie należy pozostawiać decyzji jedynie ekspertom prawnym lub
technicznym, ale także menedżerom wyższych szczebli, którzy znają specy
fikę przedsiębiorstwa, dziedziny i problemu współpracy.
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6. Alianse strategiczne jako sposób na rozwój
przedsiębiorstw w polskiej gospodarce

Przedsiębiorstwo może funkcjonować w długim okresie i realizować za
mierzone cele tylko pod warunkiem ciągłego rozwoju. Rozwój firmy oznacza
skoordynowane zmiany systemów organizacji, które pozwalają dostosować
ją do stale zmieniającego się otoczenia. Te dostosowania muszą być skutecz
ne, aby zapewniły przedsiębiorstwu osiągnięcie i utrzymanie, a także zwięk
szenie przewagi konkurencyjnej (Pierścionek 1997).

Jednym z podstawowych atutów firmy w walce konkurencyjnej i jej roz
woju jest jej potencjał finansowy i ekonomiczny. Przedsiębiorstwo dysponu
jące dużym potencjałem zasobów może realizować produkcję na wielką ska
lę, inwestować w wielkie programy badawcze i promocyjne. Duży potencjał
pozwala firmie na dywersyfikację i wspieranie wybranych produktów kosz
tem innych, pokonywanie wysokich barier wejścia na nowe rynki i do no
wych sektorów.

Podstawowym problemem rozwoju polskich przedsiębiorstw jest, nie
stety, zbyt mały potencjał ekonomiczny i finansowy. Nie mogą one, w aktu
alnym stanie rozwoju wewnętrznego, właściwie reagować na zmiany w oto
czeniu i utrzymywać oraz podwyższać swojej przewagi konkurencyjnej na
rynku. Pozostaje im w większości przypadków rozwój zewnętrzny, który
polega na stowarzyszaniu się z innymi przedsiębiorstwami lub na ich naby
waniu (Strategor 1997). ·

Kotowicz-Jawor (1998) i Koźmiński (1999) uznają, że najważniejszymi
barierami rozwoju polskich przedsiębiorstw są:
- ograniczona zdolność akumulacyjna,
- wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego,
- bierność sektora bankowego w sferze finansowania inwestycji przedsię-

biorstw,
- niestabilność stosunków własnościowych w gospodarce,
- niekonsekwencja i niedostatki polityki gospodarczej państwa,

Ograniczenia, którym podlegają polskie przedsiębiorstwa, zmuszają je do
poszukiwania i wyboru strategii rozwoju opartej na rozwoju zewnętrznym -
poprzez fuzje lub zakupy oraz strategie kooperacyjne w postaci aliansów
strategicznych.

Na tle alternatywnych strategii w postaci działania samodzielnego, fuzji
czy nabycia alianse strategiczne mają przewagę pod wieloma względami.
Sojusze nie wymagają powołania nowej organizacji, co zmniejsza koszty i
nie stwarza konkurencji firmom macierzystym. Ich atutem jest elastyczna
forma, angażująca tylko część zasobów przedsiębiorstwa przeznaczoną do
realizacji określonego celu, na określony czas.
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Alianse strategiczne umożliwiają podział nakładów inwestycyjnych (w
tym także na prace badawczo-rozwojowe), zmniejszają ryzyko przedsięwzię
cia, prowadzą do powstania nowych umiejętności, wykorzystując efekt sy
nergii. Stworzenie aliansu strategicznego powiększa potencjał ekonomiczny i
finansowy partnerów i pozwala zrealizować projekty, których nie mogliby
realizować indywidualnie. Jednocześnie sojusze pozwalają partnerom na wy- ·
cofanie się z niektórych decyzji strategicznych.

Zmieniające się warunki otoczenia konkurencyjnego oraz makrootocze
nia (w tym otoczenia międzynarodowego) skłaniają polskie przedsiębiorstwa
do nawiązywania sojuszy strategicznych, zwłaszcza z przedsiębiorstwami
zagranicznymi. Współdziałanie strategiczne z silniejszymi partnerami może
zapewnić im wiodącą pozycję (przywództwo) i siłę oddziaływania na rynku.
Od swoich zagranicznych partnerów oczekują tego, czego im brakuje, tzn.
(Cygler 1995b; Galas 1998; Łącka 1999):
- usług i technologii marketingowych na najwyższym poziomie, które po

zwolą na konkurowanie w skali międzynarodowej;
- profesjonalnego know-how na poziomie wyższym od konkurencji, co

umożliwi stałe doskonalenie jakości towarów i usług oraz obniżenie kosz
tów;

- kapitału na niezbędne inwestycje;
- doświadczeń z takich dziedzin, jak: marketing, zarządzanie jakością, ryzy-

kiem, finansami itd., które pozwolą wypełnić lukę organizacyjną w przed
siębiorstwie';

- możliwości zdobycia dużych środków finansowych pochodzących ze źródeł
zewnętrznych (np. banków) wskutek zwiększenia wiarygodności partne
rów;

- obniżenia ryzyka inwestycji w wyniku wspólnych działań;
- dostępu do nowych kanałów dystrybucji i rynków zbytu partnera.

Polscy przedsiębiorcy bardzo często widzą w aliansach z zagranicznymi
partnerami jedynie szansę na obniżenie kosztów i nakładów własnych na in
westycje oraz nowe technologie. Sprowadzają współpracę z zagranicznymi
przedsiębiorstwami do zakupu technologii, polepszenia jakości i sprzedawal
ności produktu oraz do roli podwykonawcy, natomiast unikają trwałych
związków kooperacyjnych w formie aliansów. Wynika to z braku wiedzy i
umiejętności zarządzania aliansami oraz z istniejących wśród przedsiębior
ców postaw obronnych. Dodatkowo wpływ na to ma podejście do konkuro
wania - po~scy menedżerowie reprezentują pogląd, że najważniejsza jest

1 W literaturze wskazuje się na występowanie pewnych charakterystycznych przewag monopolistycznych,
którymi dysponują transnarodowe korporacje wobec krajowych podmiotów, dokonujące bezpośrednich
inwestycji zagranicznych w Polsce. Do tych przewag zalicza się: przewagę finansową, technologiczną,
menedżerską, marketingową, które wpływają na powstanie przewagi konkurencyjnej. Szerzej na ten te
mat: K. Przybylska, Monopolistyczne przewagi przedsiębiorstw podejmujących zagraniczne inwestycje
bezpośrednie, Gospodarka Narodowa, 1999, nr 4, s. 44 -55.
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obrona pozycji na rynku, a nie ofensywne zdobywanie zagranicznych rynków
(Koźmiński 1999), nie mają wizji konkurowania i rozwoju w długim okresie,
zwłaszcza w otoczeniu międzynarodowym.

Strona polska w aliansie z partnerem zagranicznym nastawiona jest na
korzyści, jakie poprawiąjej obecną sytuację, zapomina często o korzyściach
perspektywicznych. Partnerzy zagraniczni liczą głównie na korzyści długo
falowe, które mogą być znacznie większe od krótkoterminowych.

Biorąc pod uwagę korzyści wynikające z zawierania międzynarodowych
aliansów strategicznych z polskimi udziałowcami, należy zawsze rozgrani
czać korzyści oczekiwane od osiąganych. Liczne przypadki joint ventures
polskich przedsiębiorstw z zagranicznymi partnerami potwierdzają fakt, że
wiele celów polskich partnerów nie jest realizowanych albo że korzyści, jakie
miały one osiągnąć są znacznie mniejsze niż pierwotnie zakładano. Wynika
to z braku doświadczenia współpracy w formie aliansu strategicznego lub
niebezpieczeństw wiążących się z tą formą kooperacji (niesymetryczność,
niedostosowanie struktur i kultur, syndrom „konia trojańskiego", oportunizm
partnera).

Polskie przedsiębiorstwa mogą poszukiwać partnerów do współpracy w
ramach aliansów strategicznych nie tylko wśród firm zagranicznych. Więzi w
postaci aliansów mogą powstawać także pomiędzy krajowymi podmiotami.
Warunkiem jest to, aby współpracowały ze sobą firmy, które mogą uzgodnić
cele, prowadzące do osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej i które
mają sobie coś do zaoferowania. Tym czymś mogą być zasoby, umiejętności,
kompetencje, wiedza i ·doświadczenie. W wyniku połączenia potencjałów
partnerów może powstać wartość wspólna w postaci: nowej technologii, no
wego produktu, lepszego i efektywniejszego wykorzystania już istniejących
technologii, produktów, kanałów dystrybucji itd. W zależności od tego, czy
będą to alianse symetryczne czy asymetryczne, mogą generować różne ko
rzyści i zagrożenia dla stron sojuszu. Warto jednak starać się zrozumieć za
sady tworzenia i zarządzania aliansami, aby zwiększyć swoje możliwości
konkurencyjne i w drodze współdziałania wzmocnić swojąpozycję rynkową.

6.1. Możliwości tworzenia aliansów w Polsce - ich ograniczenia i szanse

Rozwój aliansów w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce wynika ze zmiany
zewnętrznych warunków działania przedsiębiorstw. Zmiany te zachodzą na
poziomie gospodarki narodowej, a wywołane są odmienną od poprzednich
sytuacją na arenie międzynarodowej, w handlu światowym, przemianami
technologicznymi i tendencją do globalizacji sektorów. Dotyczą wszystkich
sektorów, choć nie w tym samym stopniu. Dlatego też większość aliansów
strategicznych w naszym kraju powstało najwcześniej w takich samych sek
torach, jak w krajach Triady: w telekomunikacji, przemyśle informatycznym,
motoryzacyjnym, przewozach lotniczych, przemyśle tytoniowym, energety-
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ce, bankowości i ubezpieczeniach. Były to głównie alianse rodzimych firm z
partnerami zagranicznymi z krajów wysoko rozwiniętych, które wykorzy
stały tę formę inwestowania jako bezpieczniejszą na dynamicznym i począt
kowo nie wymagającym rynku, jednak tworzącym pewne bariery wejścia.

Następnie powstawały sojusze strategiczne w przemyśle spożywczym
(np. napojów bezalkoholowych, w mleczarstwie, przemyśle cukierniczym,
browarnictwie), przemyśle odzieżowym, meblarskim i w gastronomii (sieci
fast foods). Jednocześnie polskie przedsiębiorstwa rozpoczęły tworzenie po
rozumień strategicznych z partnerami z krajów Europy Środkowowschodniej,
kierując się podobnymi przesłankami jak podmioty z Europy Zachodniej -
niskimi kosztami produkcji oraz dostępem do dużego i mało wymagającego
dotychczas rynku.

Dopiero od niedawna, wraz z nasilającą się konkurencją, przedsiębior
stwa krajowe poszukują sojuszników wśród swych dotychczasowych rywali
na rodzimym rynku. Tendencja ta będzie się nasilać wraz ze wzrostem świa
domości zagrożeń wywoływanych zmianami makrootoczenia oraz wzrostem
poziomu wiedzy o aliansach i zarządzaniu nimi.

Pewnym hamulcem w wykorzystywaniu sojuszy strategicznych jest opór
przeciwko współdziałaniu i oddaniu partnerom części niezależności. W lite
raturze zjawisko to nazywa- się syndromem „wilka-samotnika" (Gąciarz,
Pańków 1998). Polskim przedsiębiorcom z trudnością przychodzi podejmo
wanie współpracy ze swoimi obecnymi lub potencjalnymi konkurentami lub
firmami z innych sektorów. Niewielu jest menedżerów, którzy mogliby być
inicjatorami aliansów, dysponując właściwymi cechami charakteru i wiedzą.
Mając odpowiednie predyspozycje staliby się inicjatorami aliansów, które
mogłyby okazać się również w naszym kraju dobrym sposobem na rozwój
firmy.

Możliwość tworzenia porozumień strategicznych w Polsce (i innych
krajach), zarówno z partnerami zagranicznymi, jak i krajowymi, zależy od
dwóch czynników (Romanowska 1997):
1) atrakcyjności danego kraju, mierzonej aktualną i przyszłą pojemnością

rynków zbytu, ceną robocizny i innych elementów kosztów, korzystnymi
rozwiązaniami podatkowymi, ochroną lokalnego rynku, ograniczoną kon
kurencją, łatwością dostępu i możliwością obsłużenia sąsiednich rynków,
poziomem dochodów nabywców, specjalnymi przywilejami dla inwesto
rów zagranicznych;

2) ryzyka związanego z inwestycjami w danym kraju, wynikającego z nie
stabilności polityki, odmienności kultury, wysokiej przestępczości, korup
cji, braku infrastruktury technicznej i kapitałowej, ryzyka handlowego
związanego z niską zdolnością przedsiębiorstw do regulowania zobowią
zań płatniczych oraz innych niekorzystnych uwarunkowań (np. niestabil
ność stosunków własnościowych, niesprawny system egzekwowania pra
wa).
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Przedsiębiorstwo podejmujące decyzję o nawiązaniu długofalowej
współpracy w postaci różnych form aliansów będzie badało głównie te dwa
aspekty decyzji. Powyższe przesłanki są istotne zwłaszcza w przypadku po
dejmowania partnerstwa strategicznego przez firmy zagraniczne z lokalnymi
partnerami. Kapitał zagraniczny, poszukując możliwości inwestowania w in
nym kraju o wysokiej atrakcyjności i podwyższonym poziomie ryzyka inwe
stycyjnego, będzie decydował się na alianse strategiczne częściej niż na in
westycje typu greenfield (tj. nowe inwestycje lub akwizycje lokalnych przed
siębiorstw). W sytuacji pogorszenia się warunków funkcjonowania wycofa
nie się z rynku będzie trudne i związane z dużymi stratami. Bezpieczniej
szym rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy z lokalnym partnerem i
dzielenie się ryzykiem, kosztami, ale i korzyściami.

Atuty aliansów, w porównaniu z akwizycjami lub nowymi inwestycjami,
dokonywanymi przez podmioty zagraniczne, ujawniają się głównie w sekto
rach:
- o ograniczonych możliwościach inwestowania przez kapitał zagraniczny

(wysokie bariery wejścia stawiane przez państwo i prawo),
- o podwyższonym ryzyku,
- o niejednoznacznej atrakcyjności.

Inwestorzy zagraniczni, poszukując możliwości inwestowania, najpierw
kierują się oceną atrakcyjności i ryzyka inwestycyjnego związanego z danym
krajem, a następnie szukają na lokalnym rynku atrakcyjnego obiektu - firmy
do lokowania inwestycji. Ryzyko inwestowania definiowane jest w literatu
rze jako potencjalny stopień zagrożenia w uzyskaniu oczekiwanych przez
inwestora efektów ekonomicznych. Im wyższy stopień ryzyka, tym mniejsze
prawdopodobieństwo osiągnięcia zamierzonych efektów. Atrakcyjność inwe
stowania natomiast definiowana jest jako zespół przewag i niedostatków
miejsca inwestycji. Biorąc pod uwagę te definicje - za najlepszy obszar do
inwestowania - można uznać rynek o dużej atrakcyjności i niskim ryzyku, co
może wystąpić w przypadku kraju (branży), w którym istnieje monopol natu
ralny lub koncesjonowanie dochodowej działalności (Mapa... 1994).

Inwestorzy zagraniczni przy ocenie atrakcyjności inwestycyjnej danego
kraju kierują się (Inwestycje ... 1995):
- dużym potencjałem rynkowym,
- potencjalną stopą zwrotu kapitału,
- strategiczną lokalizacją,
- dążeniem do wyprzedzenia konkurencji,
- bodźcami podatkowymi,
- niskimi kosztami pracy,
- dostępem do surowców naturalnych,
- możliwością uzyskania subsydiów rządowych.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione czynniki, Polska traktowana jest
generalnie jako kraj dosyć atrakcyjny inwestycyjnie. W różnych rankingach
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atrakcyjności Polska znajdowała się w połowie lat dziewięćdziesiątych XX
w. w pierwszej trójce krajów Europy Środkowowschodniej (Dworzecki
1997; Inwestycje... 1995). W 1999 roku największa część bezpośrednich in
westycji zagranicznych, kierowanych do Europy Środkowej i Wschodniej,
trafiła do Polski. Nasz kraj jest liderem wśród państw tego regionu pod
względem wielkości corocznych strumieni BIZ, jak i pozyskanych wcześniej
zasobów. Prawdopodobnie tendencja ta zostanie nadal utrzymana2

• Według
badań Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych najważniejszymi czyn
nikami przyciągającymi inwestorów zagranicznych do Polski w 2000 roku
były wzrost gospodarczy i niski koszt pracy. Jako kolejne czynniki wymie
niano według stopnia ważności: rozmiar rynku, liczbę siły roboczej i jej
kwalifikacje oraz klimat inwestycyjny. Dla niektórych inwestorów istotne
okazało się także przyszłe wejście Polski do Unii Europejskiej (Bo ta
ni...2001, Poniatowska-Jaksch 1998).

Znacznie gorzej przedstawia się sprawa oceny Polski jako kraju inwe
stowania ze względu na ryzyko inwestycyjne. Według badań firmy Deloitte
& Touche największym zagrożeniem dla inwestorów zagranicznych w Polsce
są: przepisy celne, telekomunikacja (obecnie już w mniejszym stopniu), sys
tem bankowy, władze lokalne, przepisy podatkowe, inflacja, miejscowa wa
luta i ściąganie należności od dłużników. Problemy stwarza także niestabil
ność polityczna, nadmiernie roszczenia związków zawodowych i mała wy
dajność pracy.

W opinii inwestorów Polska to kraj borykający się z prywatyzacją i
wdrażaniem reform, prowadzący intensywne przygotowania do wejścia do
Unii Europejskiej. Słabo oceniane są warunki kredytowe i zachęta ze strony
banków, które mogłyby sprzyjać lokowaniu inwestycji zagranicznych. Nie
pomaga w nawiązywaniu aliansów polski system podatkowy, zwłaszcza że w
krajach Unii Europejskiej (naszych najbliższych potencjalnych inwestorów)
zniesiono stawki podatku VAT wyższe niż 15%.

Na wysokie ryzyko inwestowania w naszym kraju mają wpływ także
trudności w egzekwowaniu zobowiązań handlowych, wydłużane terminy
płatności (nawet do 180 dni) oraz duża liczba bankrutujących polskich przed
siębiorstw, także tych dużych, notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papie
rów Wartościowych (Galas 1998).

Ryzyko inwestycyjne w Polsce z każdym rokiem się zmniejsza, co wyni
ka z postępujących reform i przygotowywania naszego kraju do integracji ze
strukturami Unii. Zostało to dostrzeżone przez ekspertów międzynarodowych

2 Szerzej na temat bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce i ich struktury w latach 1999-2000: E.
Izdebska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w 1999 roku, EiOP, 2001, nr 2, s. 22-25 oraz
Rekordowe wpływy, http://www.e-bm.pl. Niestety spowolnienie wzrostu gospodarczego w 2001 roku w
krajach rozwiniętych , inwestujących dotychczas w Polsce, a także obniżenie koniunktury w naszym kraju
wywoła prawdopodobnie zmniejszenie inwestycji zagranicznych w Europie Środkowej i Wschodniej
(przyp. 1.Ł.)
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i zdecydowało o przesunięciu Polski z grupy ryzyka czwartej do trzeciej w
1996 roku (Galas 1998; Jasiński 1994; Mapa... 1996).

Niepokojące dla inwestorów zagranicznych, również tych, którzy zawią
zują alianse strategiczne z polskimi partnerami, jest ograniczenie samodziel
ności wyboru i podejmowania decyzji zarządu i menedżerów, zwłaszcza w
spółkach skarbu państwa przez przedstawicieli właścicieli, rady nadzorcze i
związki zawodowe. Zarządy mogą samodzielnie decydować w sferze dzia
łalności eksploatacyjnej i częściowo finansowej (programowanie i planowa
nie, polityka kadrowa, płace, częściowo system premii i nagród, profilowanie
i modernizacja produkcji, profilowanie usług, obrót towarowy i zagraniczny,
gospodarka środkami trwałymi, ubezpieczenia gospodarcze). Ich decyzje nie
są samodzielne i znacznie ograniczone w sferze rozwoju przedsiębiorstwa,
organizacji gospodarki finansowej oraz gromadzenia i wydatkowania środ
ków finansowych. Inwestorom często tłumaczy się konieczność stosowania
takich barier zabezpieczeniem bliżej nieokreślonych interesów publicznych.
Takie ograniczenia wywołują dużą ostrożność partnerów zagranicznych, je
żeli chodzi o zawieranie aliansów i preferowanie wykupu lub zakładania firm
własnych w Polsce, ewentualnie zawiązywanie aliansu kapitałowego więk
szościowego z perspektywą całkowitego przejęcia udziałów (Koźmiński
1999; Pausenberger 1997).

Dodatkowo negatywnie na decyzje firm zagranicznych o zawieraniu
aliansów z partnerami polskimi wpływa fakt, że przedsiębiorstwa polskie
dysponują niewystarczającym własnym pokryciem kapitałowym do rozwija
nia operacji na rynku wraz z partnerem zagranicznym. Jednak najczęściej
wiąże się to ograniczeniem możliwości decyzyjnych strony polskiej, więc je
śli powstaje alians, to przeważnie jest on asymetryczny i najczęściej kończy
się wykupieniem słabszego partnera.

Firmy zagraniczne obawiają się także trudności w zarządzaniu aliansem z
powodu niedostosowania partnerów, luk informacyjnych, różnic w kulturach
i mentalności. Ostrożnie podchodzą do tworzenia aliansów strategicznych z
polskimi partnerami także z powodu ryzyka politycznego, niestabilności rzą
du i polityki gospodarczej.

Pomimo wymienionych barier liczba aliansów strategicznych polskich
firm z podmiotami zagranicznymi rośnie. Ostrożnie inwestując, przedsiębior
stwa zagraniczne wykorzystują alianse jako sposób wchodzenia do polskiej
gospodarki. Dla partnerów polskich stanowią szansę na podniesienie niskiej
efektywności zarządzania i jego rozwój do poziomu i standardów międzyna
rodowych. Umożliwią polskim firmom (Galas 1998):
- budowanie strategii i taktyki w otoczeniu międzynarodowym,
- formułowanie postaw proeksportowych i proprzedsiębiorczych,
- poprawienie jakości stosunków z nabywcami i pracownikami, a w efekcie

kultury organizacyjnej firm,
- podniesienie konkurencyjności produktów i usług.
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Z drugiej strony polscy partnerzy nie zawsze potrafią właściwie ocenić
intencje partnera zagranicznego i wykazują pewną naiwność podczas nego
cjowania warunków sojuszu. Powoduje to wiele zagrożeń i wywołuje obawy
przed zawiązywaniem współpracy z partnerami zagranicznymi. Pozytywne
przykłady aliansów strategicznych polskich przedsiębiorstw z firmami zagra
nicznymi mogą przełamać barierę psychologiczną oraz lęk przed wykorzy
staniem słabszego partnera przez zagranicznego konkurenta.

Istotnym czynnikiem wpływającym na możliwość tworzenia aliansów,
zwłaszcza z partnerami zagranicznymi, są regulacje rządowe. Mają one
wpływ na ograniczanie wyboru sektora, w którym podmiot zagraniczny może
inwestować. Państwo pozostawia sobie prawo do kontroli udziału przedsię
biorstw zagranicznych w tzw. sektorach wrażliwych. Do sektorów „wrażli
wych" objętych specjalnymi ograniczeniami i wymaganiami należą (Roma
nowska 1997):
- sektory niedostępne dla inwestorów zagranicznych, takie jak: gry losowe,

zakłady wzajemne, telekomunikacja przewodowa i - w pewnym zakresie -
ubezpieczenia; sektory te będą w najbliższym czasie udostępnione na okre
ślanych warunkach dla podmiotów zagranicznych;

- sektory o ograniczonym udziale podmiotów zagranicznych, takie jak: ban
kowość, radio, telewizja, rybołówstwo, telekomunikacja bezprzewodowa,
transport morski i powietrzny oraz ubezpieczenia; państwo ogranicza pro
centowy udział partnerów zagranicznych, ustala wymogi kapitałowe oraz
narzuca formę prawną;

- sektory wymagające zezwolenia, takie jak: gospodarka morska, handel,
kultura, przemysł obronny nie objęty koncesjami, transport, turystyka, usłu
gi prawne i in.

Dla aliansów krajowych i aliansów z udziałem partnera zagranicznego
istotne jest także to, jak rząd traktuje tworzenie porozumień z punktu widze
nia ochrony konkurencji w gospodarce, prawa własności intelektualnej, pra
wa spółek, prawa rynku kapitałowego czy prawa prywatyzacyjnego.

Polskie prawo stosuje do umów o charakterze aliansów strategicznych
przepisy ogólne prawa cywilnego dotyczące czynności prawnych i umów lub
przepisy regulujące najbliższy normatywny typ umowy. W praktyce obrotu
gospodarczego można tworzyć umowy nie przyjmowane za typowe przez
ustawodawcę, co wynika z wyrażonej w art. 353 kodeksu cywilnego zasady
swobody umów. Polega ona na tym, że strony zawierające umowę mogą uło
żyć stosunek prawny wedle swojego uznania, byleby jego treść lub cel nie
sprzeciwiały się właściwości (naturze) tego stosunku, ustawie ani zasadom
współżycia społecznego.

Uczestnicy aliansu powinni mieć na uwadze ustawowe rygory przeciw
działające praktykom monopolistycznym. Alianse strategiczne, jeżeli dotyczą
dużych i silnych firm mogą stanowić zagrożenie dla konkurencji. Współpraca
między samodzielnymi prawnie i ekonomicznie firmami przyczynia się do
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łącznego zwiększenia ich konkurencyjności. Jeżeli sojusze doprowadzają do
ograniczenia konkurencji i marginalizowania znaczenia pozostałych uczest
ników rynku, nie mogących sprostać standardom technologicznym i jako
ściowym, to wskutek tego może dojść do oligopolizacji, a nawet monopoli
zacji rynku. Naturalną tendencją jest dążenie przedsiębiorców do ogranicza
nia bądź eliminowania konkurencji oraz podejmowanie działań przeciwko
interesom innych przedsiębiorców i konsumentów (Adamowicz, Król 1998).
Konkurencję przyjmuje się za trwały i niezbędny element gospodarki rynko
wej. Państwo uznaje, że występowanie monopolu (Begg, Fischer, Dombush
1993; Samuelson, Marks 1998) i form monopolizacji rynku (porozumień
kartelowych, połączeń firm) prowadzi do następujących negatywnych na
stępstw:
1) społecznego kosztu monopolizacji;
2) niepotrzebnego marnotrawstwa wskutek świadomego utrzymywania nad

wyżek mocy wytwórczych (w celu tworzenia barier wejścia dla konku
rentów);

3) ponoszenia dużych nakładów na wpływanie na instytucje państwowe, aby
popierały występowanie monopolu i oligopolu, na reklamę będącą dodat
kową barierą wejścia;

4) tendencji do pogarszania się jakości produktów i usług dominującej firmy
i zawyżania kosztów;

5) podnoszenia cen;
6) niepożądanego rozkładu dochodu w społeczeństwie wskutek przejmowa

nia największej części dochodów przez niewielką grupę najzamożniej
szych członków społeczeństwa.
Podkreśla się także takie skutki monopolizacji rynku i polityki monopoli

stów, jak: patologia modelu konsumpcji, degradacja środowiska naturalnego
oraz niepełne wykorzystanie możliwości produkcyjnych gospodarki (Jakóbik
1988).

Z uwagi na występowanie wyżej wymienionych negatywnych konse
kwencji funkcjonowania monopoli i form monopolizacji rynku państwo po
dejmuje działania zmierzające do demonopolizacji rynku - zmianę struktury
podmiotowej rynku, regulacje porozumień monopolistycznych oraz przeciw
działanie praktykom monopolistycznym (Samuelson, Marks 1998; Wrzosek
1998). Działania te należą do tzw. polityki antymonopolowej. Alianse strate
giczne w Polsce mogą być uznawane niekiedy za praktyki antykonkurencyj
ne i podlegać prawu antymonopolowemu (zwanemu prawem o ochronie
konkurencji) oraz prawu o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Skoczny
1995). Działania ochrony konkurencji objęte są dwiema ustawami - Ustawą z
dnia 24 lutego 1990 roku o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym
(Dz.U. nr 49; Sobczak 1999) oraz Ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 roku o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ochrona wolnej konkurencji realizuje
się na gruncie ustawy antymonopolowej (z dnia 24 lutego 1990 roku), która
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wyznacza granice wolności gospodarczej i przeciwdziała kartelizacji (poro
zumieniom), koncentracji (fuzjom) i nadużywaniu pozycji dominującej na
rynku. Ustawa o nieuczciwej konkurencji zakazuje działań sprzecznych z
prawem lub dobrymi obyczajami, które naruszają interesy innego przedsię
biorcy lub klienta (Kosikowski 1995; Szpinger 1993, 1994).W przypadku
uznania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sojuszu za nieko
rzystny dla warunków konkurencji (alians wywołuje niekorzystny dla innych
podmiotów podział rynku, ogranicza im dostęp do rynku lub prowadzi do ich
wyeliminowania) może zostać wydana decyzja nakazująca zaniechanie takich
praktyk na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu praktykom
monopolistycznym i ochronie interesów konsumenta (Srzednicki, Januszew
ska 2000).

W Polsce polityka i prawo konkurencji wydają się jednak nieprzygoto
wane do poprawnej analizy aliansów. Stanowiąjakościowo nową formę mię
dzy współpracą a konkurencją, hierarchią a rynkiem. Mają w sobie zarówno
cechy porozumień, jak i fuzji. W zależności od formy organizacyjno-prawnej
aliansu strategicznego mogą mieć charakter kooperacyjny lub koncentracyj
ny. Częściowa współpraca w celach strategicznych wymaga wymiany infor
macji. W zależności od charakteru tych informacji wymiana ich może być
oceniana przez państwo negatywnie - jako wykluczająca konkurencję, ale
może także dawać efekty wspomagające konkurencję (badania i rozwój) lub
być konkurencyjnie neutralna. Powstaje na tym tle wiele punktów spornych,
np. czy sfera badawczo-rozwojowa to faza „przedkonkurencyjna", która nie
stanowi zagrożenia dla konkurencji. Z podobnymi problemami borykają się
już od dłuższego czasu państwa Unii Europejskiej, w których nawiązywane
są sojusze strategiczne (Szpinger 1999).

Komisja Unii zajmująca się badaniem zachowań podmiotów gospodar
czych na rynku z punktu widzenia ustawy antymonopolowej, dzieli formy
współpracy strategicznej pomiędzy przedsiębiorstwami na wiele typów, spo
śród których niektóre mogą ograniczać konkurencję, mogą być neutralne albo
mogą być zagrożeniem dla konkurencji. Do każdego z tych rodzajów można
zaklasyfikować porozumienia o prace badawczo-rozwojowe, dotyczące li
cencji patentowych i know-how, porozumienia dotyczące wartości niemate
rialnych, porozumienia kooperacyjne, specjalizacyjne, dotyczące dystrybucji
selektywnej, przewidujące transakcje wyłączne, franchisingowe, joint ventu
res i in. Różnice w klasyfikowaniu poszczególnych aliansów wynikają z tego,
jakie cechy ma sojusz. O zakazie lub swobodzie podjęcia współpracy decy
duje to, czy partnerzy są względem siebie konkurentami, jakie mają udziały
w rynkach, jaka jest struktura rynku, na którym działają, co jest przedmiotem
aliansu, jak zmieni się sytuacja na rynku po zawiązaniu sojuszu, czy oferta
rynkowa nie zostanie ograniczona, jaka będzie relacja korzyści osiąganych
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przez społeczeństwo do kosztów, które będzie musiało ponosić w nowych
warunkach itd'.

Polskie ustawodawstwo antymonopolowe nie ma zbyt wielu doświad
czeń w zakresie badania związków sojuszniczych. Może jednak w tej kwestii
wzorować się na ustawodawstwie Unii Europejskiej, tym bardziej, że stara
my się zharmonizować nasze prawo, także dotyczące ochrony konkurencji, z
prawem europejskim. Ustawa antymonopolowa osiągnęła już stan dosyć du
żej zgodności z regułami konkurencji obowiązującymi w Unii. Wytyczne
"Układu Stowarzyszeniowego Polski z Unią Europejską - w formie uchwał
Rady Stowarzyszenia - stanowią ogniwo łączące stan prawny okresu stowa
rzyszenia z Unią Europejską i przyszłego członkostwa, kiedy traktat i rozpo
rządzenia Unii Europejskiej będą dotyczyć nas bezpośrednio. Sugeruje się
(Szpinger 1999), iż rozwiązania w kwestii regulacji aliansów strategicznych
można wprowadzać w drodze praktycznego rozwoju „zasady rozsądku" w
trybie konsekwentnego orzecznictwa administracyjnego i sądowego oraz
wytycznych bazujących na dorobku regulacji europejskich, zanim jeszcze
będą nas w pełni obowiązywać.

6.2. Formy i zakres porozumień wśród polskich przedsiębiorstw

Podstawę prawną do nawiązywania aliansów w różnych formach tworzą
w naszym kraju przepisy prawa cywilnego i handlowego. Przedsiębiorstwa
mogą zawierać między sobą różnego rodzaju umowy i porozumienia o
współpracy dotyczące sfery badań i rozwoju, produkcji lub handlu w postaci
umów handlowych i cywilnych. Tego rodzaju umowy nie są rejestrowane i
trudno określić jaka jest ich liczba, ani kim są ich uczestnicy. Część z tych
umów stanowi prawdopodobnie nieformalne, tajne i nielegalne porozumienia
zmierzające do ograniczenia konkurencji, np. porozumienia cenowe lub do
tyczące podziału rynków zbytu.

Najbardziej popularną formą zawierania sojuszy strategicznych w Polsce
były od dawna umowy licencyjne. Ich podstawąprawną w Polsce jest kodeks
cywilny oraz ustawa o wynalazczości z 23 kwietnia 1972 roku wraz z póź
niejszymi zmianami. Umowy tego typu polskie przedsiębiorstwa zawierały
często już w latach siedemdziesiątych z partnerami zagranicznymi poszuku
jąc dostępu do nowoczesnej technologii. Jednak ze względu na izolację Pol
ski od rynku światowego nie miały one charakteru aliansów. Wraz z prze
mianami politycznymi i gospodarczymi po 1989 roku zmieniło się ich zna
czenie. Obecnie stanowią nie tylko możliwość uzyskania nowej technologii,
ale także włączenia się w obieg gospodarki światowej. Obejmują nie tylko
umowy o udzielanie licencji przez przedsiębiorstwa z krajów wysoko rozwi-

3
Przykłady decyzji Urzędu Antymonopolowego w sprawie porozumień ograniczających ko~urencję w go

spodarce żywnościowej przedstawiono w: M. Adamowicz, J. Król, Ochrona konkurencji a rynek rolny,
Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1998, s. 121-139.
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niętych firmom z Polski, ale również przekazanie licencji pomiędzy krajo
wymi przedsiębiorstwami z tego samego sektora oraz umowy o przekazanie
praw do stosowania technologii pomiędzy polskimi firmami a przedsiębior
stwami z krajów byłego Związku Radzieckiego.

Obecnie wraz z rozwojem globalizacji, udzielanie licencji należy rozwa
żyć z punktu widzenia zagrożeń konkurencyjnych, jakie ze sobą niosą. Prze
kazanie licencji przedsiębiorstwu z tego samego sektora, które może stać się
w procesie globalizacji bezpośrednim konkurentem, może doprowadzić do
pogorszenia sytuacji konkurencyjnej firmy udzielającej licencji. Przedsię
biorstwo straci przewagę konkurencyjną, rozproszy swoje umiejętności i
wzmocni pozycję rywala. Zauważa się ostatnio, że niektóre polskie przedsię
biorstwa wolą udzielać licencji firmom zagranicznym niż krajowym, nie
chcąc wspomagać bliskiego konkurenta przez podniesienie jego poziomu
technologicznego.

Podobne zastrzeżenie mająpodmioty zagraniczne wobec polskich konku
rentów. Jeżeli decydują się na przekazanie licencji, to z reguły technologie,
których dotyczą, są w fazie dojrzałej lub schyłkowej i nie stanowią zagroże
nia dla partnera zagranicznego.

Spośród pozostałych aliansów w postaci umów, poza licencjami w Polsce
- bardziej znaną, choć jeszcze nie powszechną formą - jest franchising.
Umowa ta jest regulowana przez kodeks cywilny, umowę o znakach towaro
wych z 19 października 1972 roku oraz umowę o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji z 2 sierpnia 1926 roku. Wykorzystanie systemu franchisingu
umożliwia rozwijanie działalności gospodarczej i uzyskanie samodzielności
przez firmy nie mające dużego kapitału ani wyróżniającego się znaku towa
rowego lub produktu.

Franchising zmniejsza znacznie koszty wejścia do sektora ze względu na
możliwość korzystania ze znaku firmowego, renomy, technologii i doradztwa
franchise-dawcy. Instytucja franchisingu znalazła zastosowanie niemalże we
wszystkich dziedzinach produkcji, handlu i usług na świecie (Stecki 1994).
Przykłady umów franchisingowych można znaleźć w takich dziedzinach, jak:
handel nieruchomościami, samochodami, artykułami chemicznymi, droge
ryjnymi, lekarskimi i dentystycznymi, fotograficznymi, odzieżowymi, hote
larstwo, gastronomia (zwłaszcza fast food), turystyka, produkcja napojów
chłodzących, wynajem samochodów i in.4 Umowy franchisingowe stosowane
są również przez polskich przedsiębiorców. Ten system wykorzystują firmy:
Blikle - sieć cukierni - kawiarni, Pożegnanie z Afryką - sklepy połączone z
pijalnią kawy, Gabriel - sieć salonów fryzjerskich, Orbis - usługi turystyczne
(Banachowicz, Nowak, Starkowski 1995), Saloniki Prasowe - sieć sprzedaży

4 Do najbardziej znanych aliansów franchisingowych na świecie należą sieci: Levisa, Me Donalds'a, Pizza
Hut, Avis, Hertz, Beta, Sheraton, Hilton, Holiday Inn, Burger King, Marriot, General Motors. Mają one
swoje siedziby także w Polsce.
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prasy. Spośród aliansów w postaci franchisingu o zasięgu światowym w na
szym kraju można wymienić: Computerland Polska - oddział największej na
świecie sieci dostawczej systemów komputerowych, Xerox Document Cen
tres - usługi powielania i oprawiania dokumentów, Fuji Centres - usługi wy
woływania i opracowywania zdjęć, McDonald' s, Burger King, KFC, Pizza
Hut (oddziały polskie) - gastronomia w postaci szybkiej żywności (fast food),
Levi Strauss Polska - produkcja i sprzedaż odzieży dżinsowej.

W Polsce pojawiają się od pewnego czasu alianse kapitałowe polegające
na wykupie mniejszościowego udziału w firmie konkurencyjnej. Obserwuje
się to bardzo rzadko wśród krajowych konkurentów, częściej pomiędzy part
nerami polskimi i zagranicznymi. W większości przypadków firmy zagra
niczne wolą nabywać większe pakiety udziałów, które pozwalają na decydo
wanie o wspólnym przedsięwzięciu w formie aliansu. Bywa i tak, że po
wstępnym zakupie pakietu mniejszościowego dochodzi do przejmowania na
stępnych udziałów i zmianie właściciela. To co było pierwotnie aliansem w
formie kapitałowej o mniejszościowym udziale stało się przejęciem. Zdarzają
się jednak przypadki, kiedy alianse strategiczne obejmują wymianę udziałów
pomiędzy partnerami i mają tak skonstruowaną umowę, że nie jest możliwe
wykupywanie partnera, np. umowa firmy Balcerzak z Wróblewa z belgijskim
partnerem w sektorze przetwórstwa mięsa (Łękawski 1999).

Forma mniejszościowych udziałów w firmie partnera aliansu stosowana
jest najczęściej w stosunku do dostawców i nabywców w celu kontroli ich
działań i koordynacji łańcucha wartości5

•

Wśród polskich przedsiębiorstw zaczynają pojawiać się także nieobecne
wcześniej formy aliansów w postaci klubów przedsiębiorstw. Są to formalne
lub nieformalne porozumienia podmiotów z tego samego bądź bliskich sekto
rów w celu koncentracji niektórych działań i konsolidacji kapitału. Zawiązy
wane są, np. w reklamie6 (Baran 1998; Marciniak 1997; Mierzyńska 1995),
logistyce, w celu wprowadzenia postępu technologicznego, wspólnego pro
wadzenia badań i rozwoju.

Całkowicie nowym zjawiskiem są celowe konsorcja1 powstające dla
Wspólnej realizacji dużego przedsięwzięcia wymagającego bardzo dużych
nakładów finansowych, jak budowa autostrad, wprowadzenie i rozwijanie
telefonii bezprzewodowej, budowanie obiektów sportowych z zapleczem re-

5
Jako przykład tego typu aliansu można podać wspólne przedsięwzięcie Elektrowni Jaworzno III S.A. i czę
ści Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A., nazwane Zakładem Górniczo-Energetycznym Sobieski
Jaworzno III sp. z o. o. (ZGE). Szerzej na ten temat: M. Moroz, Teoria kosztów transakcyjnych a wspólne
przedsięwziecia na przykładzie spółki ZGE Sobieski-Jaworzno UJ, EiOP, 2001, nr 1, s. 74-80.

6
Przykładem aliansu zawartego w zakresie reklamy było porozumienie zawarte w 2000 roku pomiędzy Co
ca-Colą a Powszechnym Bankiem Kredytowym, związane ze świąteczną promocją „Pocztówka do św.
Mikołaja". Osoby dokonujące zakupów tego napoju w terminie od 1.11. 2000 do 31.12. 2000 r. mogły
wziąć udział w losowaniu kart płatniczych PBK START z ufundowanym limitem wydatków oraz nagród
- komputerów. W przypadku zebrania 9 wizerunków białego misia z etykiet napoju i przyniesienia ich do

7 siedziby banku - klient otrzymywał pluszowego polarnego misia.
Szerzej na ten temat: A. Srzednicki, J. Januszewska, Razem i osobno, ,,Rzeczpospolita" 2000, nr 40, s. C4.
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kreacyjnym, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, które doprowadzą
do wynalezienia i opatentowania nowego produktu itd. Przykładem tego typu
konsorcjów mogą być: Polska Telefonia Cyfrowa o handlowej nazwie ERA,
która zdobyła koncesję na budowę i eksploatację jednej z dwu sieci GSM,
konsorcjum powołane do budowy autostrady, konsorcjum dystrybucyjne na
Ukrainie (Wschodnioeuropejskie ... 1998), konsorcjum międzynarodowe z
udziałem polskiego zespołu naukowego z Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie dotyczące stworzenia europejskiej sieci rejestru nowotworów
genetycznie uwarunkowanych, konsorcjum polskich przedsiębiorstw i insty
tucji dotyczące techniki transportu morskiego, bezpieczeństwa żeglugi, no
wych konstrukcji i materiałów (Informator 1999; Kastory 2000), konsorcjum
banków z giełdowymi spółkami odzieżowymi mające na celu zakup akcji
prywatyzowanych Domów Towarowych „Centrum" i ich restrukturyzację,
konsorcjum spółek Prócłmik, Vistula i Wólczanka, którego celem jest pro
mocja i sprzedaż wyrobów tych firm w sieci specjalnych sklepów.

Najliczniejszą grupą aliansów w Polsce są spółki joint ventures zawiera
ne przez rodzime firmy z podmiotami zagranicznymi. Należą one do tzw. za
granicznych inwestycji bezpośrednich, których celem jest prowadzenie dłu
goterminowej działalności gospodarczej.

Dotychczas obowiązującymi podstawami prawnymi nawiązywania alian
sów strategicznych w tej formie były ustawa o spółkach z udziałem zagra
nicznym z 1991 roku oraz kodeks handlowy. Dopuszczały one funkcjonowa
nie inwestora zagranicznego w formie spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz w niektórych sektorach oddziału lub przedstawiciel
stwa tzw. permanent establishment (lnwestycje ... 1995). Najwygodniejszą w
tych uwarunkowaniach formą prawną dla przedsiębiorstw z udziałem kapi
tału zagranicznego okazywała się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Atutami tej spółki były niskie wymagania kapitałowe, łatwość jej powołania i
prowadzenia.

Ustawa o spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych z 14 czerwca
1991 roku (Dz. U. nr 60)8 ujednolicała powojenne prawo o inwestycjach za
granicznych w Polsce, dotychczas podzielone pomiędzy trzy ustawy o fir
mach polonijnych w drobnej wytwórczości z 1992 roku, ustawę o joint ven
ture z 1988 roku oraz ustawę o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z
1990 roku. Ustawa ta próbowała normalizować zasady działania inwestorów
zagranicznych wchodzących do Polski w różnych formach - przez zakłada
nie własnych spółek z o. o., aliansów w formie spółek joint ventures lub
przez uczestnictwo w prywatyzacji i innych formach transakcji rynku wtór
nego papierów wartościowych.

8 Ustawa ta została znowelizowana w zakresie zasad opodatkc wania - Dz. U. z 1993 r., nr 134, poz. 646.
Szerzej na ten temat: Ucieczka już nie grozi, Gazeta Prawna on-line, nr.74, 2000,
http://www.gazetaprawna.infor.pl.
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1 stycznia 2001 roku weszła w życie nowa ustawa -- Prawo działalności
gospodarczej (Dz. U. nr 1 O 1 ), uchwalona 19 listopada 1999 roku. Wynikała
ona z konieczności dostosowania polskiego prawa do przepisów Unii Euro
pejskiej. Ustawa określa, że podmioty zagraniczne mogą na zasadzie wza
jemności (o ile umowa międzynarodowa ratyfikowana przez Polskę nie sta
nowi inaczej) mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na
takich samych zasadach jak przedsiębiorcy polscy. Oznacza to, że przedsię
biorcy zagraniczni mogą zakładać w Polsce nie tylko, jak dotychczas było to
możliwe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ale także inne spółki
prawa handlowego i spółki osobowe. Dodatkowo na podstawie przepisów tej
ustawy możliwe jest otwieranie na nowych zasadach oddziałów i przedstawi
cielstw podmiotów zagranicznych (Bojar 2001 ).

Dostosowanie prawa naszego kraju do unormowań prawnych Unii Euro
pejskiej odbywa się również w zakresie prawa spółek. Ma ono doprowadzić
do pełnej jawności danych i dokumentów spółek, wzmocnić akcjonariuszy
oraz wierzycieli spółek, ·ułatwić proces zawiązywania przedsiębiorstwa i
podwyższania kapitału, a także uprościć procedury umożliwiające prze
kształcanie się spółek. W tym celu z dniem 1 stycznia 2001 roku wprowa
dzono w życie dwie nowe ustawy: O Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U.
nr 17, poz.209.) oraz Kodeks spółek handlowych, który zastąpił obowiązują
cy w Polsce od 1934 roku Kodeks handlowy (Dz. U. nr 94).

Pierwsza ustawa zakłada utworzenie ogólnopolskiego rejestru przedsię
biorców, działającego w systemie informatycznym i prowadzonego przez są
dy rejonowe. W rejestrze tym znajdą się poza szczegółowymi informacjami z
zakresu organizacji i działalności firmy, także dane o objętych egzekucją za
ległościach w stosunku do Skarbu Państwa (podatkowych, celnych, wobec
ZUS), o wierzycielach przedsiębiorstwa oraz informacje o postępowaniach
upadłościowych i układowych prowadzonych przez firmę.

Kodeks spółek handlowych zakłada powołanie do życia nowych typów
spółek, tzn. spółki partnerskiej i spółki komandytowo-akcyjnej. Zgodnie z
tym, zagraniczny przedsiębiorca pragnący założyć w Polsce firmę w formie
spółki prawa handlowego, będzie mógł wybierać spośród 6 typów spółek:
spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograni
czoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej.

Inwestycje zagraniczne w Polsce mogą przybierać różną postać (Roma
nowska 1997):
- spółki nabytej w całości przez inwestora zagranicznego przez akwizycję lub

fuzję krajowego podmiotu,
- spółki będącej w całości własnością inwestora, założonej jako nowy pod-

miot (greenfield investment),
- spółki joint ventures, czyli nowego podmiotu utworzonego wspólnie z part

nerem polskim, której inwestor zagraniczny bez względu na wielkość
udziału nie traktuje jako inwestycji portfelowej,
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- spółki polskiej z udziałem mniejszościowym kapitału zagranicznego.
Z wyżej wymienionych czterech kategorii spółek tylko dwie spełniają

wymogi aliansu strategicznego - spółki joint ventures i spółki z mniejszo
ściowym udziałem inwestora zagranicznego.

6.3. Przykłady zawartych w Polsce sojuszy strategicznych
i próba ich oceny
Analizując przykłady zawiązanych w Polsce aliansów strategicznych

można zauważyć, że w większości przypadków to porozumienia z partnerami
zagranicznymi. Niewiele jest opisanych i przebadanych przykładów współ
pracy strategicznej jedynie pomiędzy krajowymi podmiotami. Wynika to z
wspomnianych wcześniej przyczyn - niskiej akumulacji kapitału w polskich
firmach, braku środków na rozwój, braku umiejętności zarządzania, niedo
statku nowych technologii oraz oporów przed podejmowaniem współpracy z
obawy przed utratą niezależności albo niechęci do porozumień ze swoimi
dotychczasowymi rywalami. Polskie przedsiębiorstwa poszukując nowych
technologii, wiedzy i umiejętności z takich obszarów, jak: zarządzanie strate
giczne, marketing, zarządzanie zasobami, jakością, logistyką itd., wybrały
alianse z partnerami zagranicznymi, chcąc podnieść swoją pozycję konku
rencyjną. Dla firm zagranicznych takie alianse są często strategią wejścia i
zdobycia udziału w polskim rynku. W opinii partnerów europejskich sojusze
z przedsiębiorstwami polskimi mają zapewnić (Galas 1998):
- uzyskanie dostępu do rynku,
- zapewnienie udziału w rynku,
- wykorzystanie niskich płac,
- stworzenie obiektów będących wizytówką firmy,
- wykorzystanie udogodnień (np. zwolnień podatkowych).

Dokonując przeglądu zawartych w polskiej gospodarce aliansów strate
gicznych można je podzielić na takie, które były zawiązywane pod presją
bankructwa oraz na takie, które stanowiły świadomą decyzję o współpracy z
określonym partnerem zagranicznym lub krajowym w celu stworzenia długo
falowej strategii rozwoju.

Do pierwszej grupy można zaliczyć następujące alianse (Galas 1998;
Romanowska 1997):
- Fabryki Maszyn Rolniczych Polmo w Antoninku z Volkswagenem,
- Fabryki Samochodów w Lublinie z koreańskim koncernem Daewoo,
- Fabryki Telewizorów Polkolor z francuskim koncernem Thomson Consu-

mer Electronic,
- Fabryki Narzędzi „Kuźnie" w Sułkowicach k. Krakowa ze światowym pro

ducentem narzędzi Stanley.
Druga grupa jest znacznie liczniejsza i obejmuje alianse z różnych branż,

przeważnie polsko-zagranicznych, ale także i krajowych producentów. Nale-
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żą do mej m.in. takie sojusze, jak (Cygler 1999; Galas 1998; Górska
Warsewicz, Krajewski 1997; Gajewski 1995; Koźmiński 1999; Mle
ko ... 1997; Zalewski 1998):
- Zakładów Energetycznych Kraków z niemiecką RWE Energie,
- ,,Zamechu" i „Elzamu" z ABB (Asea-Brown-Boveri),
- grup cementowych Heidelberger/CBR i Cement Polski/CRH i in.,
- Przedsiębiorstwa Wyrobów Tytoniowych S.A. w Augustowie z British

American Tabaco (BAT),
- Polskich Linii Lotniczych LOT z American Airlines,
- Ponaru z Żywca (producenta wtryskarek) z Ultra-Tech z Hongkongu,
- producentów opon Dębica S.A. i Goodyear Tire & Rubber Company,
- Centertela (telekomunikacja),
- Osowa Sień-Durling Dairy Farm (produkcja jogurtów Bona),
- spółdzielni mleczarskich z zagranicznymi partnerami, tzn., Ovita Nutricia,

Hochland, Danone, Land O'Lakes Inc., Friesland Dairy Foods,
- krajowych spółdzielni mleczarskich, w postaci Spółdzielczej Korporacji

Mleczarskiej (promocja masła „Dobre") lub OSM w Turku i OSM w Siera
dzu (promocja i dystrybucja mleka UHT„Sielska Dolina"),

- polskiej wytwórni win AMBRA S.A. z niemieckim potentatem na europej
skim rynku win FABER,

- Żywca z Heinekenem,
- Elbląskich Zakładów Piwowarskich z australijską spółką Brewpole Compa-

ny (produkcja i ekspansja piwa EB na rynku polskim),
- Zakładów Przemysłu Cukierniczego Olza w Cieszynie z koncernem Kraft

Jacobs Suchard (produkcja i promocja wafelków Prince Polo),
- Viscoplastu z koncernem 3M.

W zależności od początkowej sytuacji partnerów aliansu i powodów, dla
których został on zawiązany, różnie kształtowały się losy sojuszu i polskiego
partnera. Inna była skala korzyści osiągana przez każdego z uczestników i
odmienne okazywały się oceny efektywności współpracy.

W przypadku nawiązywania współpracy z zagraniczną firmąjako sposo
bu na uniknięcie bankructwa, polski partner z reguły miał gorszą pozycję w
aliansie. Z reguły były to sojusze niesymetryczne, które w większym stopniu
przyniosły głównie korzyści sojusznikowi zagranicznemu, a w dłuższej per
spektywie kończyły się przejęciem polskiego partnera. Dla firmy zagranicz
nej oferowały dostęp do polskiego rynku, nową bazę produkcyjną, czasami
ochronę państwa (w przypadku aliansu FSO i Daewoo, Polkoloru i Thomso
na), niskie koszty wejścia na polski rynek itd. Problemy finansowe polskich
firm zostały rozwiązane, gdyż wraz z nowymi partnerami zyskiwały kapitał i
możliwość oddłużenia oraz restrukturyzacji9

• Nie zawsze jednak dawało to

9
Zmiana uwarunkowań rynkowych (załamanie rynku pojazdów użytkowych i osobowych) i sytuacji finan
sowej firmy-matki (np. bankructwo) może doprowadzić do kryzysu w przedsiębiorstwie, które weszło w
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efekty, gdyż czasami alians dotyczył tylko wydzielonej, nie zadłużonej części
polskiego przedsiębiorstwa. Jej odłączenie od pozostałej części macierzystej
organizacji pogarszało sytuację firmy matki, która traciła szansę na wydoby
cie się z kryzysu.

Inaczej przedstawiają się efekty sojuszy strategicznych zawieranych w
wyniku działań polskich firm. W większości przypadków, w opinii menedże
rów polskich przedsiębiorstw stanowią siłę wzrostu i rozwoju. Wraz z przy
jęciem partnerstwa do firm napływają nowe technologie i nowe produkty,
umiejętności związane z nowoczesnym zarządzaniem. Aliant udostępnia
swoje rynki zbytu, doświadczenie rynkowe, profesjonalizm i nowoczesny
marketing. Podnosi się efektywność wykorzystania potencjału produkcyjne
go, produkty mają wyższą jakość i znaną markę. Wejście w sojusz strate
giczny z partnerem o dużym kapitale zwiększa wiarygodność pozostałych
uczestników wobec banków, kontrahentów i pozwala pozyskiwać nowe za
soby finansowe. Przy właściwie wynegocjowanej umowie i umiejętności
przejmowania wiedzy od partnera, polskie przedsiębiorstwo jest w stanie
osiągnąć korzyści, których nie uzyskałoby działając samodzielnie. Efekty po
zytywne widoczne są już po krótkim okresie i dotyczą zarówno pozycji ryn
kowej, jak też procesów zarządzania firmą. W dłuższej perspektywie polski
partner w aliansie mieszanym lub tworzący alians lokalny z silniejszym so
jusznikiem w może podnieść swoją pozycję konkurencyjną i osiągnąć lepsze
warunki do dalszej ekspansji rynkowej.

Motywacją uczestników aliansów w Polsce, zarówno zagranicznych, jak
i krajowych, jest dążenie do zdobycia kapitału niezbędnego, by utrzymać się
na rynku i móc rozwijać. Firmy oczekują także, że sojusznik udostępni no
woczesne technologie, metody organizacji pracy i zarządzania, profesjonalny
marketing, a w niektórych przypadkach - także swoje kanały dystrybucji i
rynki zbytu. Partnerzy zagraniczni kierują się własnymi motywami, które
dotyczą: pozyskania taniej siły roboczej, niskich kosztów pokonywania ba
rier wejścia, niedrogiej bazy produkcyjnej, przełamania administracyjnych
barier wejścia do polskiej gospodarki, pozyskania lokalnego partnera znają
cego rynek. Często istotne jest to, że poprzez alians z polskim przedsiębior
stwem zdobędzie się możliwość ekspansji na inne rynki, np. wschodnie lub
Unii Europejskiej (motyw Daewoo), które stwarzają wysokie bariery wejścia.

W przypadku sojuszu strategicznego polskiego partnera z podmiotem za
granicznym _z krajów wysoko rozwiniętych mamy do czynienia z aliansem
niesymetrycznym, ze wszystkimi konsekwencjami. Jeżeli dochodzi do tego
jeszcze brak doświadczenia, trudności w obronie swojej pozycji w trakcie
negocjowania warunków aliansu oraz naiwność menedżerów w kwestii in-

alians jako podmiot słaby, nie mający możliwości samodzielnego rozwoju. Taka sytuacja nastąpiła w 2001
roku w Daewoo-FSO oraz firmie produkującej opony Dębica. Szerzej na ten temat: A. Grzeszak, Kółko
się urwało, ,,Polityka", 2001, nr 8, s. 62-63.
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tencji silniejszego partnera i słaba pozycja przetargowa w trakcie rozmów
(pozycja bankruta), to skutki dla polskiej firmy są negatywne. Najwięcej ko
rzyści przejmuje partner zagraniczny (lub silniejszy krajowy), który dąży do
przejęcia zasobów, udziałów i rynku swego dotychczasowego koalicjanta.
Natomiast w przypadku skonstruowania aliansu w sposób świadomy, z peł
nym zrozumieniem celów strategicznych każdej ze stron i właściwym zabez
pieczeniem się przed zagrożeniami wynikającymi z nielojalności i nieuczci
wości partnera, sojusz strategiczny może stać się właściwym sposobem na
rozwój przedsiębiorstwa.

Jako przykłady świadomie zawartych w ostatnich latach sojuszy strate
gicznych można podać (Chwistecka-Dudek, Sroka 2000):
- porozumienie PLL LOT z British Airways,
- sojusz Amica Holdings z Bankiem Handlowym S.A.,
- alians Servisco i Deutsche Post AG,
- porozumienie w postaci spółki joint venture Alkat pomiędzy wydziałem

Huty Katowice S.A. z francuską firmą Air Liquide.

Przykład: Alians LOT i British Airways

Porozumienie zostało zawarte 15 stycznia 1998 roku. Poprzedziły je
wcześniejsze próby znalezienia przez polską firmę partnera strategicznego.
Kierownictwo LOT-u świadome nasilania się konkurencji na rynku przewo
zów pasażerskich i powstawaniem w tym sektorze szeregu porozumień po
między światowymi przewoźnikami, postanowiło wejść w połowie lat 90. w
sojusz strategiczny z American Airlines. Był to alians bezudziałowy w posta
ci porozumienia technicznego, w którym American Airlines korzystało z lo
kalizacji polskiego partnera (amerykański przewoźnik uzyskał dzięki niemu
dostęp do europejskiego rynku), a LOT mógł wejść na rynek amerykański i
do krajowej sieci tego przewoźnika. Polska firma liczyła także na współpracę
eksploatacyjną, szkoleniową oraz w dziedzinie systemów dystrybucji i zarzą
dzania. Kilkuletnie doświadczenia LOT-u wykazały, iż oczekiwane korzyści
są zbyt małe, a porozumienie nie rokuje nadziei na przyszłość. W związku z
tym LOT rozpoczął poszukiwania nowego partnera strategicznego. Został
nim brytyjski przewoźnik.

Umowa pomiędzy LOT a British Airways określa, że obaj partnerzy
mają wspólnie obsługiwać przeloty z Warszawy do Manchesteru i z Krakowa
do Londynu. Rozkłady lotów zostają skoordynowane, procedury zakupu bi
letów i odpraw na lotniskach uproszczone. Sojusz ten ma na celu stworzenie
komplementarnego systemu połączeń lotniczych, ponieważ British Airways
to jedna z największych sieci przewozów na świecie, a LOT posiada dobrze
rozwinięty układ połączeń z krajami Europy Środkowowschodniej oraz dobrą
markę wśród klientów.
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Dla LOT-u sojusz ten stał się szansą na przetrwanie i rozwój w warun
kach zaostrzenia się walki konkurencyjnej i presji kosztowo-jakościowej.
Eksperci branży uznają, że za kilka lat pozostaną w niej tylko te linie lotni
cze, które przewozić będą co najmniej 10 mln pasażerów rocznie. Jednocze
śnie prognozy przewidują że w ciągu najbliższych dwudziestu lat, liczba
przewożonych pasażerów wzrośnie prawie trzykrotnie. W takich warunkach
w sektorze mogą utrzymać się tylko firmy tworzące alianse strategiczne.

Przykład: alians Amica Holdings i Banku Handlowego
Konsorcjum Amica Holdings i Banku Handlowego S.A. powstało w

1994 roku. Sojusz połączył dwóch komplementarnych partnerów, z których
każdy posiadał 50% udziałów. Bank Handlowy wniósł kapitał i umożliwił
zakup nowoczesnych technologii, a Amica Holdings - niezbędną wiedzę, do
świadczenie i know-how do przyjętej strategii. Konsorcjum przyjęło dwa
główne założenia strategii - dywersyfikację i podniesienie jakości. W tym
celu firma wprowadziła 15 nowych modeli urządzeń chłodniczych (wcześniej
Amica Wronki produkowała jedynie kuchenki) i rozszerzyła swoją działal
ność na ten sektor. Konsorcjum rozpoczęło sprzedaż kuchenek, lodówek,
zamrażarek i sprowadzanych z Włoch pralek. W przyszłości zamierzano
podjąć się produkcji i sprzedaży całego wyposażenia kuchennego.

Przykład: sojusz Servisco i Deutsche Post AG
Porozumienie Servisco z Deutsche Post AG zawarto w formie joint ven

ture w połowie lat 90. W powstałej spółce partner niemiecki objął większość
udziałów, natomiast zarządzaniem firmą zajął się polski menedżer. Servisco
to polskie przedsiębiorstwo przewozowe, obsługujące około 40% krajowego
rynku przesyłek kurierskich. Powstało w 1992 roku w wyniku zniesienia mo
nopolu Poczty Polskiej na przewozy paczek ekspresowych. Od początku ist
nienia firma przyjęła zasadę, że jej wizytówką będą szybkość i terminowość,
co w praktyce oznaczało, że przesyłka powinna być dostarczona w ciągu 24
godzin, a w wyjątkowych przypadkach - w ciągu 48 godzin. Przez kilka lat
działalności Servisco stało się znanym i pewnym przedsiębiorstwem kurier
skim, które w pewnym momencie spotkało się barierą rozwoju z powodu
wzrostu konkurencji w branży przesyłek kurierskich. Kierownictwo doszło
do wniosku; że rozwój będzie możliwy, jeżeli uda się firmie wejść na rynki
zagraniczne. Przedsiębiorstwo zaczęło poszukiwać partnera strategicznego
wśród europejskich firm sektora. Zainteresowanie współpracą wykazały
Deutsche Post AG i poczta holenderska - Koninkilijke PTT Nederlanden. Se
rvisco zdecydowało się na partnera z Niemiec.

Deutsche Post AG posiada około 30% europejskiego rynku obrotu pacz
kowego. Sojusz Servisco z tą firmą pozwolił polskiemu przedsiębiorstwu
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wykorzystać doświadczenia niemieckiej poczty, zwłaszcza w zakresie zarzą
dzania oraz umożliwił dostęp do sieci jej magazynów i terminali wysyłko
wych, a tym samym wkroczenie na zagraniczne rynki. Niemiecki sojusznik
uzyskał dzięki porozumieniu dostęp do dynamicznie rozwijającego się rynku
przewozów kurierskich w Polsce. Obaj partnerzy planują zwiększyć ośmio
krotnie liczbę przewiezionych przesyłek w ciągu kilku najbliższych lat.

Przykład: porozumienie Huty Katowice i Air Liquide
Ostatni wspomniany alians pomiędzy Hutą Katowice S.A. i francuską

firmą Air Liquide powstał wskutek restrukturyzacji Huty Katowice i wyod
rębnienia z niej wydziału tlenowego, jako nie związanego bezpośrednio z
działalnością produkcyjną. Huta Katowice od wielu lat współpracowała z Air
Liquide w dziedzinie gazów technicznych. W momencie wyodrębnienia wy
działu tlenowego ze struktury huty, została zawarta spółka joint venture z
francuską firmą, która jako jedna spośród kilku potencjalnych inwestorów,
zaproponowała najkorzystniejsze warunki. Partner francuski objął w spółce
79% udziałów, a huta - 21 %. Na czele spółki stanął menedżer mianowany
przez francuskiego sojusznika. Partner polski wniósł do aliansu aport rze
czowy w postaci infrastruktury wydziału tlenowego, natomiast Francuzi -
kapitał, know-how w zakresie gazów technicznych oraz system zarządzania.

Sojusz pozwolił na rozpoczęcie nowych inwestycji - wybudowano in
stalację produkującą gazy techniczne o zdolności produkcyjnej 1600 ton tle
nu na dobę. Inwestycja ta została sfinansowana z kredytu udzielonego przez
konsorcjum banków - EBOiR, Societe Generale i Credit Lyonnais. Alians
stał się wiarygodnym partnerem dla banków europejskich. Planowano także
w przyszłości wybudowanie nowej tlenowni, co pozwoliłoby obniżyć koszty
produkcji. Jednocześnie sojusz zamierzał rozszerzyć działalność na nowe
produkty - m. in. starał się o uzyskanie koncesji na sprzedaż środka farma
ceutycznego, tzn. tlenu medycznego.

Porozumienie to stanowi przykład udanej współpracy dwóch partnerów,
którzy posiadali wcześniejsze kontakty gospodarcze. Ich pozytywne do
świadczenia skłoniły strony do zawarcia sojuszu. Huta Katowice znalazła
inwestora strategicznego dla wydzielonego wydziału, który respektował
przysługujące pracownikom świadczenia socjalne i zapewniał ewolucyjne
przechodzenie na system opieki socjalnej stosowany w Air Liquide. Nato
miast partner francuski dzięki aliansowi zwiększył swój udział w rynku
sprzedaży gazów w Polsce. Huta uzyskała kapitał na niezbędne inwestycje,
nową wiedzę i umiejętności. Występująca asymetria udziałów może w przy
szłości doprowadzić do wykupienia udziałów Huty Katowice przez Air
Liquide.
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6.4. Perspektywy rozwoju porozumień strategicznych w Polsce
Badania - przeprowadzone wśród przedsiębiorstw przetwórstwa spo

żywczego" oraz analiza literatury i obserwacja bieżącego życia gospodarcze
go - wskazują, że alianse strategiczne i inne formy partnerstwa strategicznego
są w Polsce jeszcze rzadko wykorzystywane. Ich znaczenie dla rozwoju
przedsiębiorstw i pozycji konkurencyjnej jest relatywnie mniejsze niż w kra
jach Triady. Polska dopiero od niedawna weszła w sferę gospodarki świato
wej, w której wskutek liberalizacji wymiany, globalizacji rynków i produk
tów dochodzi do nasilenia konkurencji. Po rozpoczęciu transformacji została
zmuszona do przyspieszonego rozwoju i nadrobienia opóźnień cywilizacyj
nych, technologicznych i organizacyjnych. Wraz z otwarciem gospodarki na
świat, pojawiła się konieczność sprostania nowym wyzwaniom i zagroże
niom. Gwałtowność zmian w otoczeniu przedsiębiorstw wskazuje, że w krót
szej lub dłuższej perspektywie (w zależności od branży) polskie przedsię
biorstwa będą musiały poszukiwać innych niż dotychczas metod i środków
wzmocnienia pozycji konkurencyjnej, które umożliwiłyby im funkcjonowa
nie i rozwój w nowych uwarunkowaniach. Należy się spodziewać zwiększe
nia dynamiki tworzenia sojuszy strategicznych, zwłaszcza w kilku ważnych
sektorach naszej gospodarki. -

Do sektorów, w których należy się spodziewać zwiększenia ilości zawie
ranych aliansów należą (Gawiniecki, Grudzewski, Rogowski 2000; Łącka
2000): przemysł zbrojeniowy, lotniczy, transport lotniczy, telekomunikacja,

, sektor bankowy, przemysł farmaceutyczny i przemysł spożywczy (w przy
padku średnich i dużych przedsiębiorstw).

Sektor zbrojeniowy
Polska armia musi zostać zmodernizowana, aby spełniać wymagania

NATO. Krajowy przemysł zbrojeniowy nie zdoła samodzielnie zaspokoić
tych potrzeb11• Polityka państwa przewiduje realizację kontraktów zagranicz
nych na sprzęt wojskowy na zasadzie offsetu12

• Przyczyni się to do zawierania
aliansów strategicznych polskich przedsiębiorstw zbrojeniowych z zagra
nicznymi koncernami w celu realizacji kontraktów militarnych na potrzeby
Wojska Polskiego. Przewiduje się, że wartość bezpośredniego offsetu (bez
wydatków na wielozadaniowy samolot bojowy) wyniesie do 2013 roku 1,3
mld zł. Przedsiębiorstwa (krajowe i zagraniczne) - przystępujące do przetar
gów na dostawy sprzętu wojskowego, np. wielozadaniowego samolotu bojo-

10 Badaniom poddano 215 przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego województwa zachodniopomorskie
go, zatrudniających od 20 do 251 i więcej pracowników. Wyniki badań zostały przedstawione w pracy: I.
Łącka, Alianse strategiczne jako czynniki rozwoju przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego, praca
doktorska, SGGW, Warszawa, 2000.

11 Problem ten omówiony jest w artykułach: J. Urbanowicz, Papierowe tygrysy, ,,Wprost", 2001, nr 11, s.
103-104 i M. Henzler, Siła nas, ,,Polityka", 2001, nr 8, s. 70-72.

12 Offset - wyrównywanie, kompensacja.
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wego, samolotu transportowego, transportera opancerzonego, śmigłowca
bojowego, rakiet przeciwokrętowych lub rakiet powietrze- ziemia - wybiorą
prawdopodobnie strategię aliansów.

Obecnie w polskim przemyśle zbrojeniowym zawarte są następujące
alianse strategiczne (Gawiniecki, Grudzewski, Rogowski 2000):
- kontrakt na brytyjską armatohaubicę AS90, która będzie produkowana w

Hucie Stalowa Wola na bazie polskiego podwozia, z wykorzystaniem
kompletnej linii produkcyjnej brytyjskich zakładów zbrojeniowych Royal
Ordnance;
produkcja transporterów kołowych Pandur i Piranha w Stalowej Woli na
potrzeby naszej armii.

Sektor lotniczy

Alianse strategiczne są na świecie zawierane od lat wśród przedsię
biorstw przemysłu lotniczego. Wysokie koszty działalności, ogromne nakła
dy na prace badawczo-rozwojowe, duże ryzyko i niepewność - to główne
przyczyny podejmowania współpracy strategicznej w tym sektorze. Z takimi
samymi problemami zetknęły się polskie przedsiębiorstwa przemysłu lotni
czego w nowych uwarunkowaniach rynkowych, co doprowadziło do ich ni
skiej konkurencyjności i złej kondycji finansowej. Jeżeli podmioty te zamie
rzają poprawić swoją sytuację i uczestniczyć w wyścigu technologicznym,
będą musiały zawierać sojusze strategiczne, zwłaszcza z partnerami zagra
nicznymi. Pozwoli im to usunąć lukę technologiczną, organizacyjną i pozy
skać inwestorów, którzy udostępnią polskim firmom dostęp do zagranicz
nych rynków, zawieranych przetargów na dostawy, np. do projektu Eurofi
ghter. Przykładem współpracy w tym sektorze jest umowa między British
Aerospace i WSK Mielec, dotycząca remontów samolotów Hawk oraz pro
dukcji podzespołów do tego samolotu w Polsce. WSK Mielec prowadzi także
współpracę z firmą Boening w zakresie produkcji drzwi do samolotów cy
wilnych Boening 757.

Sektor przewozów lotniczych

Wzrostu ilości zawieranych w Polsce aliansów strategicznych należy się
także spodziewać w sektorze przewozów lotniczych. Nasilanie się konkuren
cji w tym sektorze, tworzenie porozumień pomiędzy przewoźnikami o najsil
niejszej pozycji na świecie, np. Oneworld - sojusz pomiędzy American Air
lines i British Airways oraz Star - alians United Airlines, Lufthansą i SAS,
wymusi na Polskich Liniach Lotniczych stosowanie podobnej strategii. Za
warte dotychczas sojusze pomiędzy PLL LOT i American Airlines, LOT i
British Airways oraz LOT i Swissair (w tym przypadku polski przewoźnik
włączył się do międzynarodowego porozumienia Atlantic Exellence) zdają
się potwierdzać moje przewidywania.
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Sektor telekomunikacji
Przemiany w sektorze telekomunikacji w Polsce, związane z otoczeniem

technologicznym, nasilająca konkurencja - wynikająca ze zbliżającej się libe
ralizacji polskiego rynku telekomunikacyjnego w związku z przyszłym
członkostwem w Unii Europejskiej - staną się przyczynami podejmowania
współpracy strategicznej firm w formie aliansów w tym sektorze. W krajach
europejskich, które rozpoczęły już wprowadzanie wolnej konkurencji na ryn
ku łączności, obserwuje się takie właśnie zachowania podmiotów gospodar
czych. W ramach porozumień potencjalnymi uczestnikami mogą się w przy
szłości stać PKP oraz PSE (Polskie Sieci Energetyczne). Telekomunikacja
Polska podejmie prawdopodobnie w przyszłości współdziałanie z operatora
mi zagranicznymi, aby móc skutecznie konkurować na rynkach zagranicz
nych. Firmy telekomunikacyjne mogą już w niedalekiej przyszłości tworzyć
sojusze z firmami informatycznymi, multimedialnymi, producentami gier
komputerowych, np. w sferze interaktywnej telewizji, komunikacji osobistej,
aplikacji obrazu. Strategia ta wymuszona zostanie koniecznością kreowania
nowych rynków i nowej przestrzeni konkurencyjnej.

Sektor bankowy
Wzrostu liczby zawieranych aliansów w Polsce należy w przyszłości

oczekiwać także w sektorze bankowo-finansowym. Wraz z nasilaniem się
konkurencji w branży bankowej, tendencją do znoszenia barier w przepły
wach kapitałowych i usługach finansowych znacznie zaostrzyła się walka o
międzynarodowe i krajowe rynki zbytu. Systematycznie spada rola małych i
średnich podmiotów w tym sektorze, a ich miejsce zajmują giganty finanso
we w skali światowej. Instytucje finansowe chcąc utrzymać lub zwiększyć
swój udział w rynku muszą się dynamicznie rozwijać i stale szukać możliwo
ści poprawienia swojej pozycji konkurencyjnej. Alianse strategiczne stano
wią jedną z potencjalnych dróg wzrostu i rozwoju podmiotów w sektorze
bankowo-finansowym. Niekiedy są one pierwszym krokiem do fuzji lub wy
kupu. Sojusze strategiczne wśród instytucji bankowo-finansowych na pol
skim rynku będą coraz powszechniejsze ze względu na ciągle duże rozdrob
nienie krajowego sektora finansowego oraz rosnące zagrożenie ze strony za
granicznych konkurentów.

Sektor farmaceutyczny
Kolejnym sektorem w Polsce, w którym należy się spodziewać wzrostu

liczby zawieranych aliansów strategicznych, jest przemysł farmaceutyczny.
Branża ta wykazuje według analityków ogromny potencjał rozwojowy.
Wśród przedsiębiorstw zauważa się konsolidację z krajowymi lub zagranicz
nymi podmiotami - w zakresie wytwarzania i dystrybucji. Podmioty, pragną
ce zachować niezależność organizacyjną i decyzyjną, mogą jako alternatywę
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wziąć pod uwagę sojusze strategiczne z polskimi firmami, opierając je na
komplementarności zasobów i dążeniu do obrony przed zagraniczną konku
rencją.

Sektor spożywczy

Z podobnych powodów mogą w przyszłości powstawać częściej niż do
tychczas porozumienia strategiczne w polskim przemyśle spożywczym,
zwłaszcza wśród średnich i dużych podmiotów gospodarczych. Będą one
zawierane pomiędzy krajowymi firmami, ale pojawią się także alianse mie
szane, które mogą ze względu na słabą pozycję polskich partnerów doprowa
dzić niekiedy do ich przejęcia. Podejmowane dotychczas w tym sektorze so
jusze między polskimi i zagranicznymi partnerami potwierdzają te prawidło
wości.

Badania13 wykazały, że najczęściej w przypadku podejmowania współ
działania strategicznego pomiędzy polską firmą - partnerem słabszym, a
przedsiębiorstwem zagranicznym - partnerem silniejszym, dochodzi do nie
równomiernego rozkładu korzyści, porażki aliansu, a nawet przejęcia firmy.
Menedżerowie polskich przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego wska
zywali jako jedną z najważniejszych przyczyn niepowodzenia brak wiedzy o
zawieraniu sojuszy i zarządzaniu nimi. Jednocześnie uczestnicy aliansów
symetrycznych - zawieranych zgodnie z zasadami sztuki tworzenia sojuszy i
zakończonych sukcesem lub obecnie kontynuowanych - gotowi byli ponow
nie wykorzystać alians jako strategię rozwoju.

Porozumienia strategiczne mogą powstawać częściej w przyszłości po
między polskimi przedsiębiorstwami a firmami z obszaru Europy Wschod
niej w celu zaistnienia i działania na ryzykownych, ale dynamicznie się roz
wijających rynkach wschodnich. Ekspansja na rynki wschodnie następować
będzie prawdopodobnie poprzez tworzenie wspólnych przedsięwzięć lub
alianse udziałowe z lokalnymi inwestorami", Jednocześnie wraz z nasilaniem
zainteresowania Polską przez korporacje transnarodowe i ich wkraczanie do
takich sektorów, jak: telekomunikacja, przewozy lotnicze, bankowość i
ubezpieczenia, przemysł samochodowy lub komputerowy nastąpi zwiększe
nie liczby zawieranych aliansów polskich przedsiębiorstw z globalnymi kon
cernami, poprzez które polskie firmy wejdą do globalnych sektorów.

13 Wyniki badań zostały przedstawione w pracy: I. Łącka, Alianse strategiczne jako czynniki rozwoju przed-
14 siębiorstw przetwórstwa spożywczego, praca doktorska, SG~~• Warszawa, 20?0._ _ . . .

Alianse stanowią dla podmiotów z krajów Europy Wschodniej szansę na usunięcie luki technologicznej 1

organizacyjnej.
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ZAKOŃCZENIE

Przedsiębiorstwo w warunkach współczesnej konkurencji ustalając drogę
rozwoju powinno przyjąć określoną strategię postępowania wobec konku
rentów. Tradycyjne podejście do strategii konkurencji, polegające na rywali
zacji ze wszystkimi na wszystkich polach, uznawane jest obecnie za archa
iczne. Prowadzi do zmniejszenia korzyści gospodarczych wszystkich uczest
ników gry rynkowej, angażuje siły i środki, które mogłyby być przeznaczone
na inne cele, np. na poszukiwanie nowych technologii, stworzenie nowych
wyrobów lub wkraczanie na nowe rynki.

Bardziej racjonalne staje się zatem ograniczenie rywalizacji do tych ob
szarów i uczestników sektora, gdzie jest to niezbędne. Natomiast w przypad
ku znalezienia przez konkurentów obszaru wspólnych korzyści, warto podjąć
współdziałanie strategiczne.

Kierując się powyższymi przesłankami przedsiębiorcy zaczęli przed kil
kudziesięciu laty tworzyć alianse strategiczne, początkowo ze swoimi konku
rentami, a potem również z podmiotami z innych sektorów. Pierwsze przy
padki zawierania sojuszy odnotowano wśród firm amerykańskich już w la
tach trzydziestych XX wieku. Alianse międzynarodowe zaczęto zawiązywać
na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Prawdziwy rozkwit tej
specyficznej formy kooperacji przyniosły jednak dopiero lata osiemdziesiąte
XX wieku.

Od tego czasu sojusze między przedsiębiorstwami stały się bardzo po
wszechne i różnorodne, zarówno z punktu widzenia treści, jak i charakteru,
czasu trwania oraz zasięgu. Najwięcej spektakularnych aliansów zawarto w
przemyśle samochodowym, komputerowym, lotniczym, zbrojeniowym, w
telekomunikacji, w przewozach lotniczych, przede wszystkim pomiędzy fir
mami ze Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Japonii. Pod koniec lat
80. porozumienia strategiczne zaczęły wykorzystywać także przedsiębior
stwa z innych krajów Dalekiego Wschodu. Wraz z rozpoczęciem transforma
cji w krajach postkomunistycznych zaczęto obserwować wkraczanie alian
sów na obszar Europy Środkowowschodniej.

W Polsce od blisko dziesięciu lat następują zmiany zewnętrznych warun
ków działalności przedsiębiorstw. Zmiany te zachodzą na poziomie gospo
darki narodowej i sektora. Wywołane są odmienną sytuacją na arenie mię-
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dzynarodowej, globalizacją rynków i produktów, liberalizacją wymiany,
przemianami technologicznymi i nasileniem konkurencji. Polska po rozpo
częciu transformacji została zmuszona do przyspieszonego rozwoju i nadro
bienia zapóźnień cywilizacyjnych, technologicznych i organizacyjnych. Wraz
z otwarciem gospodarki na świat pojawiły się nowe wyzwania i zagrożenia.
Przedsiębiorstwa pragnące przetrwać i rozwijać się w nowych uwarunkowa
niach musiały znaleźć strategię rozwoju, która przy ich ograniczeniach (ka
pitału, umiejętności, wiedzy), pozwoliłaby właściwie reagować na zmiany w
otoczeniu i stworzyć przewagę konkurencyjną na rynku.

Taką strategią okazała się nietypowa forma kooperacji ze swoimi konku
rentami lub firmami z innych sektorów w ramach różnorodnych rodzajów
aliansów strategicznych. Polskie firmy zaczęły zawierać pierwsze porozu
mienia strategiczne już na początku lat 90. w sektorach wymagających duże
go kapitału, nowoczesnych technologii i wiążących się z dużym ryzykiem
inwestycyjnym. Sojusze powstawały wówczas w przemyśle informatycznym,
motoryzacyjnym, w energetyce, w telekomunikacji, w przewozach lotniczych
oraz w bankowości i ubezpieczeniach. Najczęściej były to alianse mieszane z
partnerami zagranicznymi z krajów wysoko rozwiniętych, które stosowały tę
formę inwestowania jako bezpieczniejszą na dynamicznym, ale tworzącym
bariery wejścia, rynku.

Część porozumień powstawała w sytuacji kryzysowej przedsiębiorstw,
pod presją bankructwa. Inne były wynikiem świadomej decyzji przedsiębior
ców o współpracy z określonym partnerem zagranicznym lub krajowym w
celu stworzenia długofalowej strategii rozwoju. W zależności od powodów,
dla których powstawał alians, pozycji partnerów względem siebie oraz spo
sobu jego zorganizowania (zgodnie z regułami sztuki lub nie), różnie kształ
towały się losy sojuszu i poszczególnych partnerów. Inne były korzyści reali
zowane przez każdego z aliantów. Odmiennie także oceniano efekty współ
pracy. Lepsze efekty uzyskiwano w sytuacji, gdy alians powstawał w wyniku
przemyślanego wyboru menedżerów, właściwego doboru partnerów, przy
odpowiednio skonstruowanej umowie oraz zdolności uczestników do uczenia
się i przejmowania wiedzy od sojuszników.

Z biegiem lat proces tworzenia porozumień strategicznych się nasilił. Za
częły powstawać również w sektorach, które dotychczas nie stosowały tej
formy strategii, tzn. w przemyśle spożywczym (np. napojów bezalkoholo
wych, w mleczarstwie i w browarnictwie), w przemyśle odzieżowym, me
blarskim oraz w gastronomii.

Polskie przedsiębiorstwa podjęły się także tworzenia porozumień strate
gicznych z partnerami z krajów Europy Środkowowschodniej. Kierowały się
przy tym podobnymi przesłankami, jak przedsiębiorcy z krajów wysoko roz
winiętych - niskimi kosztami produkcji oraz dostępem do dużego i mało
wymagającego rynku. Uwarunkowania działalności na tamtym obszarze
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zmieniają się, jednak sojusze nadal powstają, a firmy dostosowują rodzaj
partnerstwa i sposoby jego działania do nowych okoliczności.

Dopiero od niedawna, wraz z nasilaniem się rywalizacji, firmy krajowe
poszukują partnerów do aliansów wśród swoich dotychczasowych konku
rentów na rodzimym rynku. Tendencja ta nasili się wraz ze wzrostem świa
domości zagrożeń wywoływanych zmianami w otoczeniu podmiotów gospo
darczych oraz zwiększeniem zasobu wiedzy o sojuszach strategicznych i za
rządzaniu nimi. Należy się spodziewać, że zmieniające się uwarunkowania
działalności przedsiębiorstw w takich sektorach, jak: przemysł zbrojeniowy,
lotniczy, transport lotniczy, telekomunikacja, sektor bankowy, przemysł far
maceutyczny i przemysł spożywczy (w przypadku średnich i dużych przed
siębiorstw), spowodują zwiększenie liczby zawieranych porozumień.

Pewnym hamulcem w stosowaniu aliansów strategicznych przez krajowe
podmioty gospodarcze jest opór przeciwko współdziałaniu i oddaniu partne
rom części niezależności decyzyjnej i organizacyjnej. Polskim przedsiębior
com z trudnością przychodzi podejmowanie współpracy ze swoimi obecnymi
lub potencjalnymi rywalami. W literaturze takie zjawisko określane jest mia
nem syndromu „wilka-samotnika". Właściciele przedsiębiorstw próbują sa
modzielnie pokonywać wyzwania stawiane im przez otoczenie i agresywnie
atakują pozostałych konkurentów. Skłonność do współdziałania jest bardzo
niska, nawet w przypadku zagrożenia bytu dużej liczby przedsiębiorstw.
Wynika to w dużej mierze z obaw przed utratą pozycji w swoim przedsię
biorstwie oraz z przewidywania niebezpieczeństw wiążących się ze wykorzy
stywaniem aliansów.

Szczególnie widoczne jest to w grupie małych i średnich przedsiębiorstw
niektórych sektorów, np. przemysłu spożywczego. Sojusze strategiczne są
dla nich ogromną szansą na rozwój, jednak aby móc je skutecznie wykorzy
stywać, przedsiębiorcy powinni dysponować wiedzą o nowoczesnych for
mach strategii, zarządzaniu, marketingu, controllingu itp. Niestety zakres
wiedzy na temat tych zagadnień jest bardzo ograniczony wśród przedsiębior
ców MŚP. Jednocześnie w tej grupie można niekiedy zauważyć niechęć do
uczenia się oraz skłonność do odrzucania nowoczesnych metod zarządzania
firmą. Taka taktyka może niestety doprowadzić do eliminacji z rynku wielu
podmiotów, w momencie nasilenia się procesów liberalizacji wymiany, glo
balizacji gospodarki oraz integrowania się Polski z Unią Europejską, z po
wodu ich niskiej konkurencyjności.

Wiedza o aliansach zasadach ich tworzenia i zarządzania nimi jest nie-' , . .
zmiemie istotna. Od tego jaki jest jej zasób wśród partnerow porozurmerna
zależy skuteczność i efektywność aliansu. Tylko właściwie zawiązany i za
rządzany sojusz może przynieść partnerom zamierzone korzyści oraz zmini
malizować ryzyko niepowodzenia. Polscy przedsiębiorcy decydujący się na
Współdziałanie ze swoimi konkurentami lub firmami z innych sektorów po
winni pamiętać, że ta forma strategii oferuje liczne korzyści, ale wiąże się
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także z wieloma pułapkami i zagrożeniami. Firma wchodząca w alians z sil
niejszym, bardziej doświadczonym partnerem, musi liczyć się z tym, że poza
dodatkowym kapitałem, nowymi umiejętnościami, kompetencjami i nowymi
możliwościami ekspansji na rynku, mogą pojawić się niekorzystne efekty
sojuszu, tzn. ograniczenie autonomii w decyzjach, próby wyparcia produk
tów partnera z atrakcyjnych segmentów rynku, a nawet dążenia do przejęcia
firmy lub doprowadzenia jej do upadłości.

Przedsiębiorstwa w krajach wysoko rozwiniętych zdobywały wiedzę i
doświadczenia w zakresie aliansów strategicznych przeszło trzydzieści lat.
Pomimo tego, według ekspertów z firmy Andersen Consulting, 60% zawie
ranych na świecie porozumień strategicznych kończy się porażką. Istnieje
wiele powodów wywołujących niską efektywność sojuszy i ich nietrwałość
oraz niekorzystny dla partnerów rozwój porozumienia. Niektóre z nich uwa
runkowane są czynnikiem zewnętrznym. Inne wynikają z braku harmonii i
porozumienia wśród uczestników aliansu lub braku umiejętności zarządzania
strukturami zawierającymi elementy kooperacji, konkurencji i kontroli.

Wszystkie alianse - te, które trwają lub się pozytywnie zakończyły i te,
które pozostawiły po sobie złe wspomnienia po porażce - są źródłem wielu
cennych doświadczeń. Na ich podstawie można sformułować pewne zasady i
reguły tworzenia sojuszy oraz zarządzania nimi. Mogą się one stać cenną
wskazówką dla polskich menedżerów i pomóc im w budowaniu efektywnych
aliansów strategicznych w XXI wieku.
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