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Streszczenie: Głównym celem rozdziału jest próba odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu 
porozumienia partnerskie o charakterze aliansu, w szczególności aliansu innowacyjnego, mogą 
zabezpieczyć organizacje przed skutkami kryzysu? W rozdziale autor przeanalizował obecną 
sytuację na rynkach światowych oraz wyjaśnił problem tworzenia aliansów strategicznych 
i innowacyjnych. Narastająca konkurencja rynkowa oraz sytuacja związana z pandemią wy-
wołują potrzebę budowania przewagi konkurencyjnej z wykorzystaniem zasobów, które często 
pozostają poza granicami przedsiębiorstwa. Organizacje, aby przetrwać, muszą nabyć nowe 
umiejętności poprzez nawiązanie umów strategicznych z partnerami na rynku. Autor scha-
rakteryzował problematykę zarządzania wiedzą w organizacji oraz wybrane modele aliansów 
strategicznych, a następnie zaprezentował rozwiązania wieloaspektowego modelu zarządzania 
wiedzą w aliansie innowacyjnym. Uwzględniając obecną sytuację kryzysową, autor zapro-
ponował wykorzystanie przedstawionego modelu w celu poprawy pozycji konkurencyjnej 
przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe: alianse strategiczne, zarządzanie wiedzą, alians innowacyjny, wieloaspekto-
wy model zarządzania wiedzą

1. Wprowadzenie

Powrót gospodarki światowej do normalności zastanie rzeczywistość gospodar-
czą inną niż realia przed pandemią COVID-19. W poprzednich okresach kryzyso-
wych (1986–1995 – Stany Zjednoczone, 1990–1999 – kryzys bankowy w Japonii, 
1989–1999 – finansowy kryzys w Azji, 2007–2008 – globalny kryzys) wiele organi-
zacji zbankrutowało bądź zlikwidowało swoją działalność z powodów ekonomicz-
nych. Aż 54% małych firm w Stanach Zjednoczonych w okresie od początku pandemii 
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do czerwca 2020 roku wstrzymało lub zakończyło działalność gospodarczą. Obecnie 
to, jak duża część organizacji poniesie stratę, zależy od sektora, w którym dane przed-
siębiorstwo działa, oraz od finansów danej jednostki (Rhodes i Stelter, 2020: 68; 
Rockeman, 2020: 15). Międzynarodowy Fundusz Walutowy w kwietniu 2020 roku 
prezentował scenariusz, w którym 170 państw odnotuje spadek dochodu per capita 
na koniec roku kalendarzowego (Butler i Rivera, 2020: 6).

Istotnym elementem w ocenie scenariuszy jest tempo, w jakim dana firma odnaj-
dzie się po kryzysie. Przedsiębiorstwa działające w branży spożywczej, chemicznej 
zapewne poradzą sobie lepiej niż firmy z branży tekstylnej lub samochodowej. Firmy 
farmaceutyczne, komputerowe i z sektora nowych technologii mogą liczyć na rozwój 
oraz dodatkowe wsparcie rządów poszczególnych państw.

Organizacje po okresie pandemii będą się rozwijać w nieporównywalnie wol-
niejszym tempie. Nadal będą obowiązywać zasady zachowania odległości, zdalnego 
monitorowania za pomocą nowych technologii oraz obowiązku używania środków 
dezynfekujących. Producenci będą musieli gwarantować swoim pracownikom za-
chowanie odległości na liniach technologicznych oraz dodatkowe środki higieniczne 
do dezynfekcji. Dla dobra klientów organizacje będą musiały zadbać o bezpieczeń-
stwo swoich produktów. To wszystko znacząco podniesie koszty działalności poszcze-
gólnych podmiotów i spowoduje ograniczenie ich zyskowności. Lepiej przygotowane 
organizacje, posiadające scenariusze wydarzeń, szybciej wyjdą z kryzysu niż ich ry-
wale rynkowi (Butler i Rivera, 2020: 8).

Zmiany na rynku są nieuniknione. Dysproporcje w tempie rozwoju poszcze-
gólnych sektorów rynku oraz selektywne wsparcie dla poszczególnych organiza-
cji, takie jak gwarancje, pomoc rządowa, pożyczki, rozwiązania strukturalne będą 
stwarzały nowe możliwości oraz zagrożenia dla firm. Zarządy spółek, komisje 
nadzorujące bądź rady nadzorcze mają skutecznie zabezpieczać organizacje przed 
upadkiem i gwarantować ich dalszy rozwój. Jednocześnie wśród 2000 największych 
na świecie firm ponad 25% ma więcej wolnych środków niż długu. Część z nich 
planuje bądź będzie planować zakup swoich rywali w celu ograniczenia konkurencji, 
zagwarantowania sobie dystrybucji lub gwarantowania dostaw surowców. Zmiany 
w gospodarkach światowych i w strukturach poszczególnych sektorów spowodują, 
że w organizacjach w okresie pandemii oraz po jej zakończeniu spadnie zyskowność, 
a konsolidacja rynku może sprawić równocześnie ograniczenie konkurencji oraz 
wzrost dochodowości nielicznych przedsiębiorstw. Przepływy środków z funduszy 
pomocowych umocnią wybrane sektory, w tym same organizacje, stąd pojawi się 
efekt wsparcia już i tak silnych podmiotów na rzecz osłabienia podmiotów małych 
i średnich.

Dyrektorzy zarządzający mają w trakcie pandemii dwa konkurujące ze sobą 
zadania do wykonania. Muszą podejmować działania, aby sprostać współczesnym 
wyzwaniom, przy równoczesnym dostosowaniu się do tego, co będzie jutro. Obecne 
najlepsze praktyki muszą zostać udoskonalone w taki sposób, aby stały się najlep-
szymi rozwiązaniami dla organizacji w przyszłości (Heifetz i in., 2020: 13). Celem 
rozdziału jest zaprezentowanie rozwiązań dających ochronę pozycji konkurencyjnej 
przed zagrożeniami, jakie pojawiają się w związku z kryzysem ekonomicznym.
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2. Zarządzanie wiedzą w organizacji

Postępowanie ukierunkowane na rozwój wiedzy pozwala przedsiębiorstwu na realiza-
cję swoich celów oraz uzyskanie przewagi konkurencyjnej nad pozostałymi uczestni-
kami rynku. Stankiewicz podaje następującą definicję wiedzy: wiedza, jaką dysponuje 
przedsiębiorstwo, to specyficzny zasób o charakterze niematerialnym. Zasoby wiedzy 
organizacji stanowią sumę wiedzy poszczególnych pracowników oraz zespołów ludzi, 
którzy tworzą firmę. Zasoby wiedzy indywidualnej i zbiorowej powstają na bazie 
danych, a następnie informacji (Stankiewicz, 2005: 76). Wiedza w ujęciu Stabryły 
(2015: 169) jest usystematyzowanym zbiorem wiadomości, będącym uniwersalnym 
lub wyspecjalizowanym materiałem faktograficznym, jaki zużytkowuje się w proce-
sach funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa.

Dla Rokity (2005: 107) wiedza jest rezultatem uczenia się, a równocześnie war-
tością warunkującą zdobywanie doświadczenia.

Na bazie prezentowanych definicji można stwierdzić, że wiedza to:
 – informacje pozyskiwane przez interpretację doświadczeń;
 – połączenie informacji ze zrozumieniem;
 – przetworzenie informacji, doświadczeń oraz uczenia się w jeden zasób;
 – ogół wiadomości człowieka lub organizacji, które mogą stanowić o pozycji 

konkurencyjnej na rynku, składowa kapitału intelektualnego.

Analizując zadanie dotyczące zarządzania wiedzą w organizacji w czasie kry-
zysu, autor zaprezentował wybrane definicje w tabeli 1.

Tabela 1
Zarządzanie wiedzą – wybrane definicje

A.D. Marwick (2001)

Zarządzanie wiedzą jest pojęciem oznaczającym systematyczne i zdyscyplinowane działania, 
które organizacja może przedsięwziąć w celu uzyskania najwyższej wartości z wiedzy, którą 
posiada

L.A. Sherwood (2002)

Proces, który wiąże się z zarządzaniem wiedzą, zawiera z jednej strony poprawianie poziomu 
wiedzy w organizacji, a z drugiej pozyskiwanie jej ze źródeł zewnętrznych. Zarządzanie wie-
dzą to kreowanie wiedzy i jej pozyskiwanie

H. Piekarz, A. Stabryła (2005)

Zarządzanie wiedzą jest specjalizacją dziedziny zarządzania ukierunkowaną na procesy ucze-
nia się i doskonalenie umiejętności pracowników firmy, systematyzację i wykorzystywanie 
wiedzy w praktyce gospodarczej. Jest to obszar, w którym tkwi twórczy potencjał firmy, bę-
dący głównym czynnikiem uzyskania przewagi konkurencyjnej
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M.J. Stankiewicz (2005)

Efektywne zarządzanie wiedzą przeważnie wymaga odpowiedniej kombinacji zaangażowa-
nia organizacji, ludzi, zarządu i dodatkowo technologii. Zarządzanie wiedzą powinno obej-
mować wzajemnie uzupełniające się składniki, takie jak:
 – wewnętrzny sprawny system informacyjny,
 – prawidłowo dobraną technologię,
 – kulturę organizacyjną sprzyjającą indywidualnym i grupowym działaniom mającym na 

celu pomnażanie wiedzy i dzielenie się wiedzą w organizacji,
 – system bodźców i zachęt wspierających działania w procesie uczenia się organizacji

J.-L. Ermine, I. Boughzala, T. Tounkara (2006)

Strategia zarządzania wiedzą pozwala, aby wiedza mogła zostać zlokalizowana, sformalizo-
wana, dzielona (transferowana) pomiędzy partnerów, wzbogacana i rozwijana

Słownik pojęć ekonomicznych (2007)

Zarządzanie wiedzą to proces pozyskiwania, przechowywania, dystrybuowania i stosowania 
wiedzy w firmie. Informacje zazwyczaj są przechowywane w dużej bazie danych i dystrybu-
owane przez sieć komputerową

A. Kowalczyk, B. Nogalski (2007)

Autor podkreśla istotne elementy systemu zarządzania wiedzą, określając je w następujący 
sposób: system jest zależny od zapotrzebowania, a równocześnie dostępny, aktualny, miaro-
dajny, wydajny, przystępny, przyjazny dla użytkownika, łatwy do utrzymania, spójny, skalo-
walny, elastyczny i powtarzalny. System ma aspirować do osiągnięcia najwyższego poziomu 
jakości i powinien być okresowo testowany przez porównanie do systemów zarządzania wie-
dzą w organizacjach uważanych za liderów w danym sektorze oraz porównywany z oczeki-
waniami użytkowników

J.N.D. Gupta, S.K. Dharma, J. Hsu (2004) 

Zarządzanie wiedzą to model działania przedsiębiorstw obejmujący: tworzenie wiedzy, kody-
fikację, dzielenie się wiedzą i wykorzystanie tych działań do promowania procesów uczenia 
się oraz innowacji. Dotyczy to zarówno narzędzi technologicznych, jak i rutyny organizacyj-
nej składającej się z wielu komponentów. Obejmują one następujące procesy: generowanie 
nowej wiedzy, pozyskiwanie wartościowej wiedzy z zewnętrznych źródeł, wykorzystywanie 
tej wiedzy w procesach decyzyjnych, nasycanie wiedzą procesów produkcyjnych, produk-
tów i/lub usług, kodowanie informacji w postaci dokumentów, baz danych, oprogramowania, 
rozwój wiedzy, transfer wiedzy do innych części organizacji oraz pomiar wartości zasobów 
wiedzy i wyników zarządzania wiedzą

Źródło: Marwick (2001: 1); Sherwood (2002: 25); Piekarz i Stabryła (2005: 50); Stankiewicz (2006: 97); 
Ermine i in. (2006: 1); Słownik pojęć ekonomicznych (2007: 195); Kowalczyk i Nogalski (2007: 200); 
Gupta i in. (2004: 151)

Dzięki zewnętrznym relacjom firm organizacjom dostarczana jest wiedza, która 
stymuluje ich innowacyjność. Wiedza tworzona w relacjach ze światem zewnętrz-
nym, jak również powstająca w umysłach ludzi stanowi kluczowy i niejednokrotnie 

Tabela 1 cd.



Przyczynek do badania koncepcji ochrony pozycji konkurencyjnej partnerów... 47

decydujący zasób w organizacjach osiągających sukces. Stąd P. Senge i inni używają 
pojęcia wiedzy kolektywnej jako istotnego elementu wykorzystywanego w proce-
sie zmiany. Można zatem zauważyć, że uczestniczą w nim pracownicy wszystkich 
szczebli powiązani wspólnym rozumieniem systemu (Senge i in., 2008: 113). Wiedza 
pracowników organizacji kształtuje pozycję przedsiębiorstwa na rynku, co następnie 
odnosi się do pozycji konkurencyjnej organizacji. W budowaniu konkurencyjności 
decydującą rolę odgrywają procesy komunikacji, zarządzania wiedzą oraz innowacje. 
Zagrożenia oraz niestabilne otoczenie stawia przed zarządzającymi nowe obowiązki 
w obszarach zarządzania wiedzą w organizacji w czasie pandemii (Doty, 2020: 9):

 – budowanie komunikacji ze zrozumieniem przekazywanej treści w obszarze 
organizacji;

 – budowanie zaangażowania pracowników w trakcie wykonywania zadań za-
wodowych;

 – myślenie kompleksowe o obowiązkach członków zespołów, organizacji;
 – bieżące dostosowywanie się do zmieniających się celów organizacji.

Ważne są posiadane umiejętności współpracy z otoczeniem rynkowym: placów-
kami naukowo-badawczymi, uczelniami, innymi innowacyjnymi przedsiębiorstwami.

Zarządzanie wiedzą w sposób uporządkowany oznacza ciągłość realizacji zadań 
stawianych organizacji, umożliwiając jej rozwój przez:

 – tworzenie wiedzy,
 – dzielenie się wiedzą,
 – przechowywanie wiedzy,
 – wykorzystanie wiedzy (Boćko, 2018: 26).

Budowa zasobów wiedzy obecnie i w przyszłości wymaga od zarządzających 
nowych rozwiązań. Współpraca międzyorganizacyjna w świetle badań międzynarodo-
wych jest kluczowa dla tworzenia nowych zasobów wiedzy. Wiedza staje się źródłem 
przewagi konkurencyjnej organizacji, co wpływa na wzrost jej znaczenia dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego (Stankiewicz, 2005: 116). W tym trudnym dla rozwoju 
organizacyjnego okresie w celu ochrony pozycji konkurencyjnej organizacji należy 
rozwijać systemy zarządzania wiedzą.

Wcześniej zarządzanie wiedzą było traktowane jako działalność uzupełniająca 
w stosunku do zarządzania tradycyjnymi (materialnymi) zasobami (Stankiewicz, 
2005: 116). Wiek XXI to czas wzmożonego zainteresowania problematyką wiedzy. 
Okres kryzysu, który uwidocznił niską konkurencyjność europejskich gospodarek 
oraz problemy w konkurowaniu na globalnych rynkach firm z Europy z firmami azja-
tyckimi i amerykańskimi, spowodował wzmożone badania nad wiedzą i sposobami jej 
pozyskiwania. Ograniczenie komunikacji bezpośredniej oraz zmniejszenie częstotli-
wości kontaktów pomiędzy organizacjami wpływa na poziom zasobów wiedzy w or-
ganizacjach, dodatkowo w zakresie zarządzania wiedzą w kryzysie znaczenie mają:

 – różnice kulturowe w organizacjach oraz sprawność funkcjonowania systemu 
zarządzania wiedzą (Stankiewicz, 2005: 145);

 – myślenie systemowe (Senge i in., 2008: 29);
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 – efektywność systemów zarządzania wiedzą (Zheng i in., 2012: 763);
 – nowe technologie telekomunikacyjne oraz technologia informatyczna (Stan-

kiewicz, 2005: 145; Czekaj, 2013: 193; Eliades i in., 2012: 7);
 – komunikacja międzyorganizacyjna (Kondefer, 2012: 66);
 – aspekty ilościowe i jakościowe zarządzania wiedzą (Stankiewicz, 2005: 145); 

współpraca pomiędzy jednostkami badawczo-rozwojowymi a przemysłem 
(Dec, 2011: 60);

 – kompleksowy system zarządzania wiedzą (Kowalczyk i Nogalski, 2007: 200);
 – identyfikacja i pomiar wartości niematerialnej przedsiębiorstw (Trocki, 

2012: 114; Nogalski i Surawski, 2006: 196);
 – udział stanowisk pracy w procesach wiedzy (Nogalski i Surawski, 2006: 196);
 – zwinność organizacyjna rozumiana jako zdolność do adaptacji i zmiany 

(Doty, 2020: 8; Jackson-Moore i in., 2020: 31; Tilman i Jacoby, 2020: 38; 
Nohria, 2020: 130).

W. Zheng, B. Yang, G.N. McLean uważają, że wydaje się możliwe stworzenie 
modelu zarządzania wiedzą, łączącego ze sobą strukturę organizacyjną, kulturę orga-
nizacyjną oraz strategię organizacyjną, które wpływają na poziom efektywności zarzą-
dzania wiedzą i tworzą organizacyjną efektywność podmiotu (Zheng i in., 2012: 766). 
Bardzo istotnym elementem staje się zdolność do adaptacji organizacji w dynamicznie 
zmieniającym się otoczeniu. Tabela 2 prezentuje zasoby wiedzy i określa podstawowe 
wyzwania gospodarcze w czasie kryzysu.

Tabela 2
Zasoby wiedzy, obszary ograniczeń w czasie kryzysu

Społeczne zasoby wiedzy Konceptualne zasoby wiedzy

 – indywidualne umiejętności i know-how
 – opieka, zamiłowanie, zaufanie, 

bezpieczeństwo
 – energia, pasja, napięcie

Obszar ograniczeń: zagrożenia w zakresie za-
ufania, poczucia bezpieczeństwa

 – koncepcja produktowa
 – wzornictwo przemysłowe
 – wartość marki

Obszar ograniczeń: zmniejszenie kontaktów 
bezpośrednich z projektantami, uczestnictwo 
w wydarzeniach branżowych takich jak targi 
wzornictwa przemysłowego

Rutynowe zasoby wiedzy Systemowe zasoby wiedzy

 – know-how codziennych obowiązków
 – rutyna organizacji
 – kultura organizacji

Obszar ograniczeń: codzienna rutyna ulega 
zmianie i jest zastąpiona nowymi procedu-
rami w związku z kryzysem (tworzona jest 
nowa rutyna)

 – dokumenty, specyfikacje, instrukcje
 – bazy danych
 – patenty i licencje

Obszar ograniczeń: zwiększenie bezpieczeń-
stwa wiąże się ze zwiększeniem nowych za-
sobów danych

Źródło: opracowanie własne na podstawie Nonaki (2006: 46)
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I. Nonaka określa społeczne zasoby wiedzy (social knowledge assets) jako stano-
wiące zasoby wiedzy ukrytej, którą się dzieli z innymi. W czasie pandemii te zasoby 
są najbardziej zagrożone, brakuje bowiem zaufania, poczucia bezpieczeństwa. Zasoby 
konceptualne (conceptual knowledge asstes) oznaczają wiedzę jawną, artykułowaną 
przez użycie symboli, znaków, obrazów i języka. Rutynowe zasoby (routine knowledge 
assets) obejmują całą wiedzę cichą, która jest wykorzystywana na co dzień w orga-
nizacji w jej poszczególnych działaniach i stosowanych praktykach. Zasoby wiedzy 
systemowej (systemic knowledge assets) obejmują wiedzę jawną usystematyzowaną 
i zaprezentowaną w bazach danych czy dokumentach. Wymiana wiedzy podczas bezpo-
średnich spotkań, wydarzeń branżowych (targi i wystawy) oraz kontaktów poszczegól-
nych organizacji zastępowana jest wymianą za pośrednictwem platform internetowych.

Podsumowując, organizacje muszą ciągle angażować się w tworzenie scenariu-
szy rynkowych, które następnie powinny być korygowane na podstawie zmieniają-
cych się warunków rynkowych. W przeszłości organizacje tworzyły strategie, które 
były następnie wdrażane. Obecnie w czasie pandemii budowanie silnych organizacji 
wiąże się z ich zdolnością do adaptacji, umiejętnością tworzenia dynamicznych roz-
wiązań strategicznych, kreowaniem wartości w ramach zawiązywanych porozumień 
o charakterze aliansu, bieżącym dostosowaniem się do systemów regulacji prawnych 
oraz utrzymaniem silnych zasobów kapitałowych (Jackson-Moore i in., 2020: 33). 
W kolejnej części zostanie zaprezentowany przegląd wybranych modeli aliansów, 
w tym aliansów opartych na wiedzy, które tworzą nową koncepcję ochrony pozycji 
konkurencyjnej partnerów aliansu oraz są silnym wsparciem dla organizacji w trakcie 
kryzysu i niepewności. W tej części szczególny nacisk położono na strategiczny wy-
miar ochrony pozycji konkurencyjnej partnerów aliansu innowacyjnego.

3. Prezentacja wybranych modeli aliansów

Przedsiębiorstwa konkurują ze sobą o to, które z nich pierwsze będzie mogło stwo-
rzyć i skomercjalizować wiedzę w sposób jak najbardziej efektywny. Cele zawierania 
aliansów to przede wszystkim (Akkaya, 2007: 3):

 – tworzenie ekonomii skali;
 – lepsze wykorzystanie majątku trwałego;
 – zmniejszenie konkurencji na rynku;
 – wspólne działania rynkowe;
 – wymiana wiedzy, szybki i sprawny dostęp do wiedzy i rynków;
 – dostęp do specyficznych technologii i wiedzy;
 – uzyskanie dostępu do nowych międzynarodowych rynków zbytu.

Aby sprostać rosnącej presji rynkowej ze strony konkurencji, organizacje posze-
rzają zakres współpracy z innymi podmiotami na rzecz prowadzenia wspólnych badań 
i rozwoju oraz w celu poszukiwania innowacji, których nie są w stanie zrealizować 
w pojedynkę (Boćko, 2018: 69). Definicje prezentowane w tabeli 3 opisują alians 
jako umowę, porozumienie, wspólne działanie niekoniecznie konkurujących ze sobą 
organizacji na rzecz poprawy pozycji na rynku.
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Tabela 3
Definicje aliansu

Y. Allaire, M.E. Firsirotu (1993)1

Przedsiębiorstwa prawnie odrębne tworzą alianse w celu ograniczania ryzyka i kosztów dzia-
łalności; firmy, które je tworzą, wspólnie korzystają z komplementarnych kompetencji, tech-
nologii lub zasobów. Organizacje ograniczają bezpośrednie ryzyko działalności bądź projek-
tu, pomimo ryzyka, jakie pojawia się po stronie partnerów, którzy muszą przekazać swoją 
wiedzę, która dotychczas stanowiła tylko ich własność 

J. Hagedoorn (1993) 

Strategiczny alians technologiczny jest umową kooperacyjną, której celem dla przedsię-
biorstw w nim uczestniczących jest poprawa długoterminowej perspektywy w zakresie ist-
nienia produktu na rynku

B. Garrette, P. Dussauge (1995)

Porozumienie między przedsiębiorstwami zamierzającymi zrealizować projekt lub prowa-
dzić specyficzną działalność, w którym jest utrzymana niezależność każdej z firm partner-
skich, mimo umowy wiążącej jednych z drugimi w celu koordynacji kompetencji, sposobów 
i niezbędnych zasobów

S. Sudarsanam (1995)

Rodzaj umowy bądź porozumienia, zgodnie z którym dwie lub więcej firm współpracuje ze sobą  
w celu osiągnięcia pewnych celów handlowych

D. Faulkner, C. Bowman (1999)

Porozumienie umożliwiające firmom, które nie posiadają pewnych cech konkurencyjno-
ści lub zasobów, połączenie swojego potencjału z innymi podmiotami o komplementarnych 
umiejętnościach i zasobach, dzięki czemu partnerzy mogą zdobyć wspólną przewagę konku-
rencyjną i elastyczność działania

M. Romanowska (1997)

Współpraca między aktualnymi lub potencjalnymi konkurentami mająca wpływ na sytuację 
innych konkurentów, dostawców lub klientów w obrębie tego samego lub pokrewnych sek-
torów

Y.L. Doz, G. Hamel (1999) 

Forma dynamicznego (zmieniającego się w czasie w zależności od potrzeb) porozumienia 
odgrywająca obecnie jedną z najważniejszych ról na globalnych rynkach, często zawierana 
również z konkurentami w celu pozyskania odpowiednich zasobów. Porozumienie pomiędzy 
minimum dwoma partnerami (z naciskiem na wymiar wieloelementowy), mające na celu kre-
owanie wartości

B. Kaczmarek (2000)

Porozumienie między dwoma lub wieloma niezależnymi przedsiębiorstwami, które postana-
wiają wspólnie prowadzić określoną działalność gospodarczą lub wspólnie realizować okreś-
lony projekt, przedsięwzięcie itp., koordynując w tym celu między sobą kluczowe kompeten-
cje, niezbędne zasoby i umiejętności

1 W całej tabeli w nawiasach podano daty pierwszej publikacji (prezentacji) definicji.
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P.J. Szczepankowski (2000)

Często spotykane rozwiązanie, które prowadzi w końcu do fuzji bądź przejęcia. Jest to współ-
działanie konkurujących stron, gdzie każdy z uczestników aliansu zachowuje swoją tożsamość 
organizacyjną i autonomiczną strategię. Jest to alians nawiązywany pomiędzy przedsiębior-
stwami, będącymi faktycznymi lub potencjalnymi konkurentami, zmierzający do poprawy 
zarządzania jakimś przedsięwzięciem lub częścią działalności poprzez koordynowanie kom-
petencji, środków i niezbędnych zasobów w celu osiągnięcia lepszej pozycji konkurencyjnej 
bądź przeprowadzenia fuzji

Z. Pierścionek (2003)

Sposób realizacji strategii prowadzący do usprawnienia innowacji, obniżki kosztów, a jedno-
cześnie istotnego zwiększenia konkurencyjności oferty firmy, wpływającego pozytywnie na 
wszystkie czynniki determinujące konkurencyjność

L. Berliński, I. Penc-Pietrzak (2004)

Sztuka opracowywania i wdrażania koncepcji skutecznego funkcjonowania i rozwoju gru-
py kooperacyjnie i zarządczo powiązanych przedsiębiorstw – bez utraty tożsamości prawno -
organizacyjnej; jego podstawowym zadaniem jest lepsze i szybsze osiąganie celów strategicz-
nych poszczególnych podmiotów

J. Cygler (2004)

Długoterminowa umowa między konkurentami zawarta na zasadach partnerstwa i adekwat-
ności czerpanych z aliansu korzyści przy zachowanej odrębności stron

M. Gorynia (2005)

Porozumienie w celu zrealizowania konkretnego projektu, najczęściej bez tworzenia nowe-
go przedsiębiorstwa, w którym dochodzi do przepływu produktów, technologii, systemów za-
rządzania i marketingu

J. Rokita (2005)

Umowa zawierana między co najmniej dwoma konkurentami, umożliwiająca osiąganie ko-
rzyści i zapewniająca zachowanie odrębności umawiających się stron

M.J. Stankiewicz (2005)

Wymóg współczesnej konkurencji, do którego dochodzi w przypadku partnerów dokonują-
cych wspólnych inwestycji i wysiłków, by zbudować wspólną orientację. Alians strategiczny 
zachodzi też wtedy, gdy pojawiają się doraźne koalicje firm, polegające na wspólnym wyko-
rzystywaniu posiadanych zasobów, ale niewiążące się z procesami ich umacniania i rozwi-
jania, dając spotęgowany efekt ich wykorzystywania. Z uwagi na swoją długofalową per-
spektywę alianse są drogą do budowania przyszłej, a nie tylko do eksploatowania obecnej 
konkurencyjności

Tabela 3 cd.
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D. Ernst, J. Banford (2006)

Alians to porozumienie dwóch lub większej liczby odrębnych spółek, w ramach którego ist-
nieje podział ryzyka, zysków i kontroli oraz pewien stopień operacyjnej integracji wzajem-
nej zależności

A. Najmaei, Z. Sadeghinejad (2009)

Alians strategiczny jest rozpatrywany jako strategia współpracy sformułowana i wdrożona 
w celu osiągnięcia wspólnych założeń. Podkreślenia wymaga fakt, że autorzy kładą szczegól-
ny nacisk na zasoby związane z wiedzą (knowledge based resources) oraz procesy nauczania

Źródło: Boćko (2018: 81–83)

Określone korzyści zakładane przez partnerów aliansu prowadzą do opisania 
zasad przyszłej współpracy, oceny charakteru oraz zgodności partnerów pod wzglę-
dem kulturowym, rynkowym, aż w końcu do ustalenia metod zarządzania ewentualną 
współpracą – stanowią najważniejsze i kluczowe zadania dla kierownictwa. Autorzy 
związani z tematyką porozumień kooperacyjnych rozróżniają alians strategiczny 
od operacyjnego, charakteryzując ten drugi jako przejściowe porozumienie, które 
w krótkim okresie ma przynieść pewne rezultaty, ale nie ma wpływu na długotermi-
nowe wyniki firmy. Inne porozumienie określone zostało mianem aliansu strategicz-
nego opartego na wiedzy lub aliansu technologicznego. Jest to przedsięwzięcie zacho-
dzące w branży wysokich technologii, zaawansowanych procesów technologicznych, 
o zdecydowanie wysokim udziale przepływu wiedzy i informacji. W niniejszej pracy 
pojęcie aliansu strategicznego opartego na wiedzy odnosi się do pojęcia aliansu inno-
wacyjnego. Rysunek 1 prezentuje modele aliansu.

Tabela 3 cd.

Rys. 1. Modele aliansu

Analizując specyfikę powiązań międzyorganizacyjnych, na rysunku 2 zaprezen-
towano autorskie ujęcie aliansu innowacyjnego, w ramach którego wyróżniono trzy 
zasadnicze cechy charakterystyczne.
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Uwzględniając powyższe, można stwierdzić, że alians innowacyjny stanowi stra-
tegiczną kooperację, która powstaje z konieczności ciągłego poszukiwania nowych 
rozwiązań oraz doskonalenia dotychczasowych w celu realizacji wspólnych nowa-
torskich przedsięwzięć zachodzących pomiędzy partnerami. Cechami specyficznymi 
aliansu innowacyjnego odnoszącymi się do bieżącej sytuacji są:

 – zdolność do tworzenia, rozwoju i wdrażania wiedzy w zakresie nowych pro-
duktów, procesów organizacyjnych, usług mających za zadanie poprawę sku-
teczności działania;

 – zdolność do zwiększania przewagi konkurencyjnej partnerów przez innowa-
cyjne działania.

Alians innowacyjny odnosi się do organizacji, które wnoszą nowatorską wiedzę 
do planowanego bądź zawartego porozumienia. Mogą one tworzyć alians innowa-
cyjny jako dwa przedsiębiorstwa współpracujące ze sobą w formie sieci przedsię-
biorstw bądź mogą to być partnerzy współpracujący ze sobą w klastrze lub w innym 
układzie kooperacyjnym (np. sieci). Istotną kwestią jest rozróżnienie pojęcia wiedzy 
w aliansie od pojęcia wiedzy aliansu. Wiedza partnera aliansu może być inkorpo-
rowana do systemu i struktury partnera. Bez aliansu prawdopodobnie dostęp do tej 
wiedzy byłby ograniczony (Inkpen, 1996: 123). Dzielenie się wiedzą wiąże się z pro-
cesem jej transferu wewnątrz organizacji między różnymi obszarami jej działalności. 
Podstawą jej przenoszenia (transferu) jest funkcjonująca sieć, umożliwiająca prze-
pływy wiedzy, oraz system rejestracji wiedzy (Perechuda, 2005: 31).

4. Wieloaspektowy model systemu 
zarządzania wiedzą w aliansie innowacyjnym 
jako istotne narzędzie ochrony pozycji konkurencyjnej 
w czasie spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią

W horyzoncie długoterminowym zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa jest ściśle 
powiązane z zarządzaniem wiedzą. Generuje ono potencjał będący istotnym czyn-
nikiem uzyskiwania przewagi strategicznej w czasie kryzysu oraz stanowi barierę 

Rys. 2. Cechy aliansu innowacyjnego
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ochronną jego pozycji konkurencyjnej. System Zarządzania Wiedzą (SZW) w alian-
sie innowacyjnym jest częścią ogólnego systemu zarządzania i obejmuje te obszary 
organizacji, które stanowią o potencjale zasobowym wiedzy. W sytuacji spowolnienia 
gospodarczego lub kryzysu SZW staje się istotnym elementem w zakresie zarządzania 
organizacją. W szerokim, kompleksowym ujęciu SZW jest zdeterminowany przez 
następujące aspekty: celowościowy, podmiotowy, strukturalny, funkcjonalny i instru-
mentalny (Stabryła, 2015: 172). Pentagonalny model zarządzania wiedzą zaprezento-
wano na rysunku 3.

Rys. 3. Model zarządzania wiedzą
Źródło: Stabryła (2002: 19)

Rys. 4. Wieloaspektowy SZW w aliansie innowacyjnym
Źródło: opracowanie własne na podstawie Stabryły (2002: 19)

Prezentowane aspekty pozwalają na cząstkowe ujęcie SZW. Zagregowane 
aspekty odwzorowują bieżącą sytuację organizacji w szerokim ujęciu. Analizując 
kompleksowo działalność aliantów, należy zwrócić uwagę na integrację ich SZW na 
rzecz osiągnięcia lepszej pozycji konkurencyjnej na rynku i tym samym ochrony ich 
pozycji konkurencyjnej. Taki system będzie stanowić całość, którą można zaprezen-
tować jako wieloaspektowy SZW w aliansach opartych na wiedzy. Przykład systemu 
zaprezentowano na rysunku 4.



Przyczynek do badania koncepcji ochrony pozycji konkurencyjnej partnerów... 55

Opisany powyżej SZW w aliansie innowacyjnym (rys. 4) można zdefiniować 
jako działalność menedżerską prowadzoną w ramach aliansu innowacyjnego, skiero-
waną na planowanie, tworzenie, rozwijanie, dysponowanie zasobami niematerialnymi 
w ramach zawartego porozumienia.

Tak stworzony alians innowacyjny może zagwarantować poprawne funkcjono-
wanie, utrzymanie niskich kosztów, dzielenia się kosztami wspólnych prac badawczo -
-rozwojowych, w końcu utrzymanie wysokich marży. Alians daje możliwość pod-
niesienia konkurencyjności organizacji, które go tworzą. Pozwala na wykorzystanie 
wiedzy oraz umiejętności partnera aliansu, przez co zaangażowani partnerzy zdo-
bywają umiejętność dostosowania się do nowych warunków rynkowych (Gordon 
Douglas i in., 2018: 41).

5. Kierunki doskonalenia

Wiele organizacji, przygotowując się do pokonania nowych wyzwań gospodarczych 
w czasie pandemii, organizuje zespoły przeciwdziałania zagrożeniom lub zespoły 
zarządzania kryzysowego. W złożonym i nieprzewidywalnym otoczeniu współpraca 
organizacji o charakterze aliansu innowacyjnego będzie wspierała partnerów na rzecz 
ochrony ich pozycji konkurencyjnej. W opinii N. Nohrii organizacja, która jest otwarta 
na różne rozwiązania, organizacja sieciowa, będzie lepiej przygotowana na pokonanie 
sytuacji kryzysowych niż mająca wyłącznie zespoły przeciwdziałające takim sytu-
acjom (Nohria, 2020: 131). W tabeli 5 została zaprezentowana koncepcja zarządzania 
w ujęciu N. Nohrii dla dwóch odmiennych organizacji.

Tabela 5
Zarządzanie kryzysowe w organizacji

Organizacja A Organizacja B

Zhierarchizowana struktura Organizacja sieciowa

Scentralizowane zarządzanie Rozproszone zarządzanie, centrum zarządzania 
w różnych obszarach

Silnie sprzężona, większa zależność 
poszczególnych elementów organizacji

Luźne powiązania

Skoncentrowana siła robocza na celach 
i wynikach

Rozproszona siła robocza

Specjaliści Wyszkoleni krzyżowo pracownicy, otwarci 
na zmianę obowiązków w obszarze nowych 
kompetencji

Polityka firmy, procedury Działania prowadzone na podstawie danej 
sytuacji, elastyczność podejścia

Źródło: opracowanie własne na podstawie Nohrii (2020: 130)
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Według N. Nohrii organizacja „B” pokona szybciej zagrożenia. Posiada ona bo-
wiem lepsze zdolności do modyfikacji działań (zwinność organizacyjna), kooperacji 
z pozostałymi organizacjami, w tym z konkurencją. Przedsiębiorstwa powinny starać 
się zastosować otwartość na nowe rozwiązania, ciągle dostosowywać swoje struktury 
do zmieniającego się otoczenia, zapraszając do współpracy zarówno partnerów, jak 
i konkurentów (co-opetition). Takie podejście polegające na wymianie wiedzy po-
między firmą „A” i „B” o produktach bądź kanałach dystrybucyjnych charakteryzuje 
te porozumienia, w których synergia jest głównym elementem poszukiwanym przez 
partnerów. Tego typu alianse są przygotowane na nowe wyzwania gospodarcze, jakie 
pojawiają się w czasie pandemii. Wymiana wiedzy występuje w tym przypadku na 
każdym poziomie organizacji, jest to wiedza zarówno ukryta, jak i wiedza jawna. 
Transfer wiedzy oraz jej tworzenie dotyczy tego zakresu, który był założony, a także 
tego, który nie był wcześniej określony. Procedury dotyczące tworzenia wiedzy oraz 
transferu nie zostały z góry opisane w umowie, przez co istnieje duże prawdopodo-
bieństwo powstawania nowej wiedzy. Dwie firmy zawiązujące alians zakładają wy-
mianę specyficznej wiedzy firmowej, przy założeniu, iż ich wiedza jest asymetryczna, 
pozwalając na tworzenie nowej wiedzy, będącej efektem interakcji dwóch firm.

Dokonując analizy rozwiązania zaprezentowanego przez N. Nohrię, można 
wziąć pod uwagę połączenie rekomendowanego rozwiązania „B” i wykorzystać je 
w obszarze wieloaspektowego SZW (rys. 4). SZW w aliansie innowacyjnym jest ukie-
runkowany na procesy uczenia się i doskonalenia zasobów na rzecz uzyskania lepszej 
przewagi konkurencyjnej dla partnerów porozumienia. Cechami charakterystycznymi 
systemu są: partnerstwo, wiedza i innowacja.

6. Podsumowanie

Osiągnięcie zamierzonej pozycji konkurencyjnej przez organizacje w okresie kryzysu 
jest zdeterminowane wieloma czynnikami, jednocześnie nowe wyzwania, jakie stawia 
przed przedsiębiorstwami zmieniający się rynek oddziałuje na przedsiębiorstwa i wy-
musza rozwiązania innowacyjne. Zawiązanie aliansu innowacyjnego powinno sprzy-
jać obronie pozycji konkurencyjnej aliantów. Alians jako forma dynamiczna zmienia 
się w zależności od potrzeb, stąd jest to wyjątkowo dobre rozwiązanie pozwalające 
między innymi na szybkie wdrożenie nowych rozwiązań, udostępnienie kapitału, od-
nalezienie się organizacji na nowym rynku w nowej niszy. Alianse innowacyjne są 
oparte na stałym transferze aktywów w ramach koalicji, co pozwala na ochronę ich 
pozycji konkurencyjnej.
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A CONTRIBUTION TO RESEARCH ON THE PROTECTING 
THE COMPETITIVE POSITION OF INNOVATIVE ALLIANCE 
IN A TIME OF CRISIS

Summary: The main aim of the chapter is to try to answer the question: to what extent can 
partnership agreements of an alliance protect organizations against the effects of the crisis? In 
the chapter, the author presents the current situation on world markets and explains the problem 
of creating strategic and innovative alliances. Growing market competition and the situation 
related to the pandemic cause the need to build a competitive advantage based on resources 
that often remain outside the company’s boundaries. In order to survive, organizations must 
acquire new skills by entering into strategic agreements with market partners. In the first chap-
ter, the author describes the issues of knowledge management in the organization and selected 
models of alliances. The second part will present solutions of the multidimensional knowledge 
management model in an innovative alliance. At the end, the author will refer to the current 
crisis situation and propose to use the presented model to improve the competitive position of 
enterprises.

Keywords: alliance management, alliance competence, knowledge management, knowledge 
based alliances, multidimensional knowledge management model in an innovative alliances


