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Drugi z modeli – model Y, to propozycja autora niniejszej pracy. Może ona 

stanowić rozszerzenie i uzupełnienie modelu X, ponieważ akcentowane są w niej 

inne problemy, choćby takie, jak: różnorodność opcji porozumień aliansowych, 

ocena, kontrola, zmiany organizacyjne, a przede wszystkim zadania składające się 

na poszczególne fazy procesu tworzenia i funkcjonowania aliansu. W modelu Y 

przewiduje się cztery etapy inicjowania i tworzenia aliansu (zob. tab. nr 1)

Faza projektowania jest najważniejsza, gdyż wyznacza kierunek i strukturę 

dalszych faz przy tworzeniu porozumień aliansowych. Winna się ona składać 

z czterech zadań.

Zadanie pierwsze to utworzenie mocnej, konkurencyjnej siły z aliansu. Istota 

tego zadania polega na tym, że jeżeli zamierzamy utworzyć alians strategiczny, to 

z założenia powinniśmy dążyć do stworzenia możliwie najlepszego i najsilniej-

szego porozumienia przedsiębiorstw w danych warunkach na rynku. Projektując 

alians, nie należy szukać partnerów tylko chętnych do wejścia w porozumienie 

aliansowe. Ma to być porozumienie najlepsze z możliwych, tworzące znaczącą 

siłę na rynku. Oznacza to, że partnerzy porozumienia aliansowego powinni:

W zakresie produkcji być na tyle silni, aby uzyskać określoną skalę produk-1. 

cji i skierować ją na określone regiony i segmenty rynku.

Mieć mocną sieć handlową (z bazami zaopatrzenia), dobrze dostosowaną 2. 

do kanałów sprzedaży i dystrybucji na danym rynku.

Współdziałać ze sobą w elementach czy komponentach będących przed-3. 

miotem porozumienia aliansowego.
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Być na tyle silni fi nansowo, aby inwestować w produkcję, marketing, badanie 4. 

i rozwój, polepszając tym samym strukturę produkcji, sprzedaży, usług oraz 

wyniki ekonomiczno-fi nansowe (wzrost wydajności pracy, obniżka kosztów).

Tabela 1. Specyfi ka procesu inicjowania i tworzenia współdziałania przedsiębiorstw 
na przykładzie aliansów

Zadania aliansów

Faza projektowania Faza negocjowania Faza realizowania
Faza oceny i zmian organi-

zacyjnych

1.  Pomysł na utworzenie 
mocnej – konkuren-
cyjnej w stosunku do 
innych siły rynkowej

2.  Wykorzystanie różnych 
opcji i zakresów porozu-
mień aliansowych

3.  Jednoczesne umacnia-
nie pozycji na rynku 
i rozwój technologii pro-
dukowanych wyrobów

4.  Prowadzenie równo-
legle strategii aliansu 
i strategii partnerów

1.  Rozwijanie strategii 
aliansu z punktu 
widzenia wspólnika 
(wspólników)

2.  Wspólne wyjaśnianie 
konfl iktów celem 
znalezienia satysfakcjo-
nującego partnerów 
rozwiązania

1.  Realizacja planowanych 
celów ekonomiczno-
fi nansowych porozu-
mienia aliansowego

2.  Określenie roli naczel-
nego kierownictwa 
w realizacji planowanych 
celów aliansu

1.  Stała ocena funkcjono-
wania porozumienia 
aliansowego

2.  Gdy trzeba, redefi nio-
wanie celów i zasad 
porozumienia oraz 
przeprowadzanie zmian 
w tym obszarze

Źródło: opracowanie własne.

Inaczej mówiąc, tylko tacy partnerzy, którzy spełniają wymienione kryteria, 

winni stanowić podstawę porozumienia aliansowego.

Zadanie drugie polega na wykorzystaniu zakresu rozwiązań (opcji) w ramach 

porozumienia aliansowego. Ilustracją różnych możliwości rozwiązań (opcji) w ra-

mach porozumień aliansowych jest tab. nr 21.

Informacje zawarte w tab. 2 wskazują jednoznacznie, że zarówno zakres po-

rozumień aliansowych, jak i różnorodność opcji (możliwości skoncentrowania się 

na określonym współdziałaniu partnerów aliansu) to istna „szachownica” czy też 

„równanie z wieloma niewiadomymi”. Praktyczna przydatność tych informacji po-

lega przede wszystkim na pokazaniu owych możliwości. Natomiast najważniejszy 

jest wybór: jaki zakres i jaka opcja? Jednak na to nie ma już prostych rozwiązań 

ani procedur, nawet o charakterze matematyczno-ekonometrycznym.

1  Dane do tabeli zaczerpnięto z badań własnych autora, jak i pracy E. Kubasika i H. Lauten-
schlagera Forming Succesful Strategic Alliances in High-Techn. Business, Th e Free Press, New 
York 1999.
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Tabela 2. Możliwości opcji porozumień aliansowych

Zakres porozumień aliansowych

Różnorodność opcji 
w porozumieniach aliansowych

a b c d e f g h

Dotychczasowy biznes partnerów aliansu x x x x x

Sprzedaż x x x x

Produkcja x x x x

Rozwój x x x

Zmiana produktu x x x x

Licencja produkcyjna x x x x x

Porozumienie technologiczne x x x

Rozwój licencji x x x

Objaśnienia:  a – rozwój rynków nowego produktu, b – dzielenie ryzyka, 
c – dzielenie kosztów rozwoju, d – przejmowanie technologii produktu, 
e – powiększanie wykorzystywania zdolności produkcyjnych, 
f – wykorzystywanie ekonomiki skali, g – wypełnianie defi cytu linii produkcyjnych, 
h – wchodzenie na nowe rynki.

Źródło: opracowanie własne.

Zadanie trzecie polega na rozliczeniach fi nansowych pomiędzy partnerami za 

„wzajemne udostępnienie” np. rynku, sieci czy technologii. Istotą aliansu jest na 

ogół reguła „coś za coś”, np. wymiana rynku na technologię, technologii na sieć 

itp., czyli wzajemne uzupełnianie się partnerów w tym, w czym każdy z osobna 

jest najlepszy, i stworzenie na tej podstawie siły rynkowej.

Podstawą tych rozliczeń są oczywiście pieniądze uzyskane ze sprzedaży wy-

robów, towarów czy usług. Jednak partnerzy aliansu nie tylko rozdysponowują 

uzyskane środki fi nansowe między siebie, ale również je wydatkują, np. dzielą 

między siebie koszty badań i rozwoju, inwestują wspólnie na zasadzie „pół na pół” 

w określony produkt itd. Alians zatem to przede wszystkim sposób na wzajemne 

uzupełnianie się partnerów, wzajemną pomoc, co pozwala na osiąganie czegoś 

wspólnie bądź ochronę czy zabezpieczenie się przed czymś (np. konkurencją 

innych fi rm).

Zadanie czwarte polega na prowadzeniu równolegle dwu strategii: strate-

gii aliansu i strategii partnerów jako samodzielnych fi rm. Partnerzy aliansu to 
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samodzielne podmioty gospodarcze, mające i realizujące własną wypracowaną 

strategię funkcjonowania i rozwoju, a tylko w tej części, która dotyczy porozumień 

i współdziałania z partnerem aliansowym, realizują wspólną strategię aliansu, i na 

tym polega ta „równoległość” strategii.

Faza negocjowania składać się powinna z dwu zadań: budowania i rozwijania 

strategii aliansu z punktu widzenia partnera oraz wspólnego wyjaśniania różnego 

rodzaju konfl iktów i nieporozumień, nieuniknionych – jak w każdym działaniu ze-

społowym, oraz znajdowania wyważonych rozwiązań. Obydwa zadania są ogrom-

nej wagi, ale muszą być one zrealizowane, aby alians w ogóle funkcjonował.

Warunkiem bowiem tworzenia i funkcjonowania aliansu jest to, by negocjo-

wana czy wynegocjowana ogólna strategia nie była jednostronna, tzn. powinna 

uwzględniać zarówno potrzeby, jak i możliwości obu lub wszystkich partnerów. 

Gdy jest inaczej, porozumienie aliansowe nie jest możliwe lub nie jest do końca 

sprecyzowane. Oznacza to, że któryś z partnerów, a właściwie jego pozycja i rola 

w aliansie, jest nie do końca określona, a tym samym i przyszłe korzyści wyni-

kające z aliansu także nie są precyzyjnie wyartykułowane. Jak piszą E. Kubasik 

i H. Lautenschlager, „tylko zrozumienie potrzeb wspólnika [partnera – B.K.] 

prowadzi do interesujących propozycji gospodarczych i unikania tych propozycji, 

które brzmią jak zwyczajne prośby o pomoc w rozwiązywaniu własnych proble-

mów wspólnika”2.

Faza negocjacji ma to do siebie, że jest w niej pora i miejsce do zgłaszania 

i wyjaśniania różnego rodzaju problemów, konfl iktów i nieporozumień związanych 

z tworzeniem aliansu. Jedyna racjonalna wytyczna w tym względzie powinna 

polegać nie na tym, aby owych sytuacji spornych unikać (bo prawdopodobnie nie 

jest to możliwe), lecz na tym, aby problemów (konfl iktów, nieporozumień) nie 

unikać, ale zgłaszać je wcześniej, dyskutować, wyjaśniać tak długo, aż w toku ne-

gocjacji wypracowane zostanie rozwiązanie satysfakcjonujące strony porozumienia 

aliansowego. Nie można na tym etapie „przełożyć” sprawy na później, „odłożyć” 

problemu, „pozostawić go bez rozwiązania”, bo to oznacza samoczynne narastanie 

sytuacji problemowej (konfl iktowej), prowadzące w rezultacie do niezadowolenia 

któregoś z partnerów porozumienia aliansowego, a od tego już tylko krok do 

podważenia idei współdziałania partnerów.

Obydwie fazy łącznie, tzn. faza projektowania i negocjowania, winny zakoń-

czyć się przygotowaniem i podpisaniem pełnego projektu zasad funkcjonowania 

aliansu, zarówno od strony prawnej, jak i ekonomicznej.

2  Ibidem, s. 61.
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Faza realizacji. Obydwa zadania w fazie realizacji, tj. zrealizowanie planowa-

nych celów ekonomiczno-fi nansowych porozumienia i rola, jaką ma do spełnienia 

naczelne kierownictwo w aliansie, nakładają się na siebie i wzajemnie warunkują. 

Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ pełne zrealizowanie owych celów to kluczowe, 

najtrudniejsze zadanie aliansu w fazie realizacji. Zadanie to jest tym ważniejsze, 

że musi być zrealizowane w określonym czasie. Tylko to uwiarygodnia na bieżąco 

ideę i słuszność aliansu oraz stwarza podstawy do jasnych perspektyw na przy-

szłość. To jest ten „atut” aliansu, którego niczym innym zastąpić się nie da. Jeżeli 

bowiem nawet najlepiej pomyślane i zaprojektowane porozumienia aliansowe, 

zarówno od strony metodycznej, jak i ekonomiczno-organizacyjno-prawnej, nie 

osiągają sukcesu ekonomicznego, to nie ma szans na dalsze wspólne współdzia-

łanie partnerów na rynku. Jednocześnie ten warunek jest uzależniony (i tu jest to 

nakładanie się obydwu zadań w fazie realizacji) od sprawnego działania i funk-

cjonowania kadry kierowniczej zarówno na poziomie top management, jak i fi rst 

line management. Szczególnie zaś bardzo dobrzy koordynatorzy i „orędownicy” 

porozumienia na poziomie top management wśród partnerów aliansu są absolutnie 

niezbędni, choćby z uwagi na potrzebę stałego kontaktu, stałej oceny, ciągłego 

„monitorowania” funkcjonowania porozumienia i podejmowania na tej podstawie 

różnych decyzji. Sprawne kierownictwo, szczególnie na poziomie top management, 

to najlepszy sposób na sukces aliansu.

Faza zmian. Porozumienie aliansowe nie jest „ustanowione w betonie”, stale 

i raz na zawsze. Jeżeli ma ono przeżyć i przynosić zyski partnerom, musi być 

w stanie poradzić sobie ze zmianą i zaakceptować zmianę dla niej samej. Może 

ona bowiem przyczynić się do wzmocnienia i rozwinięcia zadań przyjętych przez 

partnerów porozumienia. Jednak zmiana jest zawsze tylko ewentualnością, doko-

nywaną wtedy, kiedy wynika ona z oceny i analizy działania aliansu3.

Zatem pierwszym zadaniem fazy zmian jest ocena funkcjonowania porozu-

mienia aliansowego. Co wchodzi w skład takiej oceny, czy co powinno wchodzić 

w skład takiej oceny? Można powiedzieć, że wszystkie elementy składowe funk-

cjonowania porozumienia, z tym że jedne elementy są bardziej ważne, inne mniej. 

Wydaje się, że do tych najważniejszych elementów funkcjonowania porozumienia 

aliansowego, które powinny być stale oceniane, można zaliczyć:

3  Z badań McKinseya wynika, że z 49 aliansów w triadzie: USA, Europa, Japonia, 30 miało 
problemy w okresie pierwszych trzech lat, spośród których 19 dokonało istotnych zmian 
rozszerzających zasięg działania. Por. V. Bery, T. Bowers, Rebuilding an Alliance, London 
1992, s. 67.
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rezultaty ekonomiczne aliansu, –

produkt, wyrób, usługę, technologie produktu wyrobu i ich ewolucję, –

udział w danym rynku, –

elastyczność struktur organizacyjnych, rozumianych jako narzędzie zarzą- –

dzania, jako sposób komunikowania się zewnętrznego i wewnętrznego,

kanały porozumiewania się z partnerem, tzw. „ducha współpracy partnerów”, –

stopień realizacji wizji (planów) rozwoju, –

sygnały płynące z rynku (od głównych klientów, dostawców, kooperantów). –

Inaczej mówiąc, stała ocena porozumienia aliansowego to poszukiwanie 

i znajdowanie przez kadrę zarządzającą zadowalającej odpowiedzi na następu-

jące pytania:

Czy 1. de facto porozumienie aliansowe to najlepszy sposób na osiągnięcie 

celów strategicznych przez partnerów aliansu?

Jak realizowane są cele bieżące?2. 

Co lub kto powoduje, że alians jako całość jest nieefektywny, czy też nie 3. 

przynosi korzyści partnerom?

Czy partnerzy w stosunku do siebie przejawiają mocną chęć współpracy?4. 

Czy alians jest potrzebny obydwu partnerom?5. 

Czy alians ma jasne i pomyślne perspektywy rozwoju?6. 

Jeżeli kadra kierownicza porozumienia aliansowego udzieli pozytywnej od-

powiedzi na ten zbiór pytań, będzie to oznaczało, że alians funkcjonuje dobrze 

i nie trzeba w nim dokonywać istotnych4 zmian o charakterze reorganizacji, 

restrukturyzacji czy projektowania porozumienia aliansowego.

Natomiast jeżeli na któreś z pytań padnie odpowiedź negatywna, oznacza 

to, że jest powód i potrzeba dokonania zmian. Tym samym przechodzimy do 

drugiego zadania fazy zmian organizacyjnych, które polega na rozwijaniu opcji 

przeprojektowania porozumienia aliansowego.

W zadaniu tym nie chodzi bynajmniej o renegocjację kontraktu aliansowego 

(chociaż nie można tego wykluczyć), ale przy wykorzystaniu treści porozumienia 

aliansowego celem winno być dokonanie restrukturyzacji (częściowej lub cało-

ściowej) i na tej podstawie określenie nowych czy zrestrukturyzowanych opcji 

4  Oczywiście chodzi o istotne zmiany, tzn. zmiany polegające na przeprofi lowaniu celów, 
sposobów, metod pracy i współdziałania partnerów aliansu, a nie o zmiany mające charak-
ter prostych usprawnień organizacyjno-technicznych, bo takie zmiany potrzebne są stale 
i wciąż, ponieważ bez nich działanie zespołowe, a tym bardziej współdziałanie, słabnie.
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porozumienia. Podstawową kwestią w tym względzie jest stanowisko partnera, 
tzn. czy partner dostrzega i zgadza się na pewien rodzaj (głębokość, zasięg) zmian 
o charakterze restrukturyzacji, czy też zmian innego rodzaju.

W jaki sposób organizacyjnie tego dokonać? Wydaje się, że najlepszym roz-
wiązaniem jest powołanie zespołu składającego się z przedstawicieli wskazanych 
przez partnerów aliansu. Zespół taki może z kolei korzystać z rad i uwag na-
ukowców, komisji, ekspertów przemysłowych, konsultantów itp. Istotne jest to, 
że zadaniem takiego zespołu jest opracowanie, a następnie zaprezentowanie opcji 
przeprojektowania aliansu i uzyskanie zgody partnerów na taką decyzję. Pod-
stawowy problem sprawności działania takiego zespołu nie polega na tym, jakie 
np. techniki decyzyjne czy techniki rozwiązywania problemów będzie stosował 
zespół (oczywiście może wykorzystywać w swojej pracy wszystko to, co uzna za 
słuszne i uzasadnione), lecz na tym, jaki klucz (jakie klucze)5 zastosować do udanej 
– co jest zasadniczo najważniejsze – restrukturyzacji porozumienia aliansowego. 
Spróbujmy wskazać na kilka owych kluczy udanej restrukturyzacji:

Działanie zespołu i cała procedura restrukturyzacji musi uwzględniać 1. 
utrzymanie i rozwinięcie „ducha współpracy” i równości partnerów, al-
bowiem „papierkiem lakmusowym” porozumień aliansowych jest właśnie 
owa dobrowolność działania, a nie stałe odwoływanie się do treści porozu-
mienia aliansowego.
Wyraźne eliminowanie opcji nieakceptowanych (co jest oczywiste), ale 2. 
i takich, co do których partner zgłasza zastrzeżenia bądź niejasności.
Zespół powinien raczej generować pomysły służące budowaniu lepszego 3. 
biznesu dla partnerów niż je negocjować.
Proponować takie zmiany i reorganizacje, które umacniają przekonanie, 4. 
że partnerzy aliansu to najlepszy wybór z możliwych, a alians jako całość 
ma szansę wygrywać na danym rynku, jednocześnie zaś być środkiem dla 
transferu umiejętności pomiędzy partnerami z korzyścią dla obu stron.
Zespół powinien być polem i miejscem do rozwiązywania wszystkich 5. 
spraw dotyczących różnych opcji twórczego przeprojektowania porozu-
mienia aliansowego.

Finalnym zadaniem zespołu jest określenie oraz podanie sposobu przepro-
wadzenia zmian wraz z nakładami i przewidywanymi korzyściami różnych opcji 
przeprojektowania funkcjonowania porozumienia aliansowego.

5  Klucz, klucze – to swoista fi lozofi a i podejście do zmiany możliwej do przyjęcia przez part-
nerów aliansu.
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Wydaje się, że przedstawiony zarys metodyki inicjowania, tworzenia i funk-

cjonowania aliansów strategicznych może przyczynić się do zaprojektowania 

najlepszej kombinacji współdziałania partnerów na rynku. Najlepszej, tzn. takiej, 

która daje możliwości realizacji założonych celów ekonomiczno-fi nansowych po-

rozumienia dla obydwu partnerów w określonym czasie oraz możliwość zmiany 

w funkcjonowaniu aliansu wtedy, gdy jest to uzasadnione i konieczne.

PRINCIPLES OF STRATEGIC ALLIANCE FOUNDATION INITIATIVE – PART II

Summary

Th e article refers to the specifi city of initiatives in foundations of strategic 
alliances. Th e core of this text is a proposed theoretical concept of alliance 
foundation together with the stages of foundation. Th e text also contains 
recommendations as to the work organization and management in subsequent 
stages which together constitute a rational approach.

Translated by Bogusław Kaczmarek


