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A stratégiai szövetségek jelentősége az iparban 
A stratégiai szövetségek a bennük rejlő előnyök miatt érdeklődést válta-

nak ki mind a piaci szereplőkben, mind a kutatókban. Kérdés azonban, hogy 
mivel lehet legjobban mérni a szövetség hatékonyságát? Az egyik legjobb mé-
rőszám talán az együttműködés tartóssága, hiszen minél hamarabb felbomlik 
egy szövetség, annál kevesebb lehetőség van a potenciális előnyök kiaknázá-
sára. Az előnyök jelentkezhetnek a költségcsökkenésben vagy az egymástól 
való tanulásban. Ha egy szövetség túl hamar bomlik fel, a kezdeti költségeket 
szinte teljesen le lehet írni anélkül, hogy bármi haszon származott volna belőle 
a befektetők számára. A hosszú távú együttműködés – siker esetén – növeli a 
részt vevő cégek piaci részesedését, esetleg hozzásegíthet új piacokra való 
betöréshez, nem beszélve a szakmai fejlődésről. Az együttműködés persze 
felbomolhat azért is, mert valamelyik résztvevő hamarabb eléri azt a célt, ami-
ért az együttműködést kialakította, de ez csak az esetek elenyésző részében 
igaz. Bizonyos vizsgálatok arra utalnak, hogy 2,5-szer nagyobb a valószínű-
sége az együttműködés folytatásának, ha a célkitűzések teljesültek. Eddig 
azonban viszonylag kevés tanulmányt publikáltak arra nézve, hogy milyen té-
nyezők befolyásolják egy-egy szakmai szövetség élettartamát. Az alábbi vizs-
gálati eredmények a biotechnológiai szektorból 1980 és 1996 között gyűjtött 
adatokra támaszkodnak. A biotechnológiai szektor két szempontból is érdekes 
vizsgálati terep. Egyrészt a piaci környezet bizonytalansága miatt a szakmai 
szövetségek kialakulása szükségszerű, másrészt viszont a gyorsan változó 
környezet nem feltétlenül kedvez a hosszú távú együttműködésnek. Mivel ma-
ga a biotechnológia sem régi iparág, mód nyílott olyan tényezők vizsgálatára 
is, mint a partnercégek előzetes tapasztalata az együttműködés terén. Annak 
is vannak előnyei, hogy a tanulmány egyetlen iparágra koncentrál, mert így 
olyan tényezők hatását is vizsgálni lehet, mint a technológiaváltás, a gazdasá-
gosság függése a léptéknöveléstől – ezek ugyanis mind elvezethetnek a stra-
tégiai szövetség felbomlásához. A tanulmány csak már felbomlott szövetsé-

 



gekre vonatkozik, hogy ne keveredjenek a még fennálló és a már megszűnt 
együttműködésekre vonatkozó adatok. 

Szakmai szövetségek kialakulása és felbomlása  
a biotechnológiai iparban 

A rekombináns DNS technikát 1970-ben fedezték fel, ami radikális elté-
rést jelentett a gyógyszercégek által korábban használt próba–hiba módszer-
től, és ez a felfedezés a biotechnológiai cégek számának robbanásszerű 
emelkedéséhez vezetett. 1999-ben csak az USA-ban kb. 1400 ilyen vállalko-
zást tartottak számon. Ezek a vállalkozások igen aktívnak mutatkoztak az in-
novációban, új génterápiás és gyógyszer-célbajuttatási módszerek kifejleszté-
sében. A nagy gyógyszercégeknél szokássá vált a kis biotechnológiai cégek-
kel való együttműködés, amely mindkét fél számára előnyökkel járt. 1993 és 
1995 között az ilyen szövetségek száma 341%-kal nőtt. A kis cégeknek esé-
lyük sem lenne arra, hogy egy fejlesztésre 200–350 M USD-t költsenek, és 
évekig várjanak, amíg az új gyógyszer átjut a bevezetés útvesztőin. A szaba-
dalmi jogok részleges vagy teljes átadása fejében ezek a cégek hozzájutnak a 
nagy cégek fejlesztési és elosztási hálózatához. A nagy cégekkel kötött szö-
vetség gyorsabb piacra jutást és nagyobb üzleti sikert kínál. A kis cégek egy 
ilyen szövetség révén jobban el tudják fogadtatni magukat a közvéleménnyel 
is, és igazolni tudják kutatásaik értékét. A nagy cégekkel kötött és sikerrel 
fenntartott szövetség növeli a kis cég presztízsét, és a későbbiekben meg-
könnyíti számára a tőkéhez jutást a pénzpiacon. Természetesen a nagy cé-
geknek is haszna van az együttműködésből. Hozzájuthatnak új technológiák-
hoz és termékekhez, amivel gyorsíthatják saját fejlődésüket. A kis cégekkel 
való együttműködés hiányában a nagy cégek jóval nehezebben hajtották volna 
végre a kutatás–fejlesztés területén a paradigmaváltást. 

A szövetségek felbomlásának okai 
A fenti érvek ellenére nem minden együttműködés bizonyul sikeresnek, 

és sok korán felbomlik. Ennek számos oka lehet. Mivel az együttműködések 
zöme kutatás–fejlesztési feladatok kapcsán születik, a műszaki feladat megol-
dásának kudarca automatikusan az együttműködés végét eredményezi. A ku-
darc okai is sokfélék lehetnek: pl. a tervezett gyógyszer-hatóanyag nem bizo-
nyul elég hatékonynak; káros mellékhatásai vannak; a versenytársak hama-
rabb jutnak ki a piacra egy versenyképes termékkel. Az empirikus vizsgálat 
mindenesetre azt bizonyította, hogy a tudományos fiaskó csak 17%-ban okoz-
ta az együttműködés végét. A maradék 83% inkább igazgatási és szervezési 
(menedzsment) problémákkal hozható összefüggésbe. Itt is többféle tipikus 
probléma fordulhat elő. Az egyik az, hogy az előkészítő fázis nem elég alapos, 

 



ami súrlódásokhoz vezethet a későbbiekben. Az ilyen elhamarkodott szövet-
ségek felbontása azonban nagy anyagi veszteséggel jár. Az a tény, hogy a két 
partner adott esetben nem egyforma jelentőséget tulajdonít az együttműkö-
désnek, véleménykülönbséghez vezethet pl. abban a kérdésben, hogy milyen 
gyorsan kellene előrehaladnia a fejlesztésnek. Különösen érzékeny kérdés ez 
egy nagy és egy kis vállalat kooperációjában, hiszen az adott projekt kulcskér-
dés lehet a kis vállalat szempontjából, a nagy számára pedig csak egy a futó 
projektek közül. Az egyik fél anyagi csődje is eredményezheti az együttműkö-
dés végét – ami megint a rossz előkészítésre utal. Előfordulhat, hogy az 
együttműködés során az egyik partner stratégiát vált, és az adott projekt már 
nem illeszkedik az új stratégiához. Egyes esetekben a közös vállalkozás jóval 
értékesebbnek bizonyulhat az egyik partner számára, mint a másiknak. Ilyen-
kor megoldást jelenthet a kivásárlás az erősebben érdekelt fél részéről. Ha 
erre korai fázisban kerül sor, az eladó fél rendszerint keveset profitál (akár 
vesztesége is lehet). A vizsgált esetek 20%-ában végződött az együttműködés 
kivásárlással. A dolog végződhet a közös tulajdon felvásárlásával, vagy a fej-
lesztési, esetleg terjesztési együttműködés felmondásával is. 

Az együttműködés élettartamát  
befolyásoló tényezők 

Eleve feltételezhető, hogy a befolyásoló tényezők két csoportba osztha-
tók: az egyik a partnerek jellemzőit, a másik az együttműködés „karbantartá-
sának” jellemzőit tartalmazza. Most tekintsük át az egyes tényezőket. A part-
nerekre jellemző tényezők között szerepel a korábbi együttműködési tapaszta-
lat, a partnerek közti korábbi kapcsolat és az, hogy bármelyik partner szakított-
e már meg korábban ilyen jellegű együttműködést. Gyakran előfordul, hogy a 
cégek ismételten együttműködnek egymással. Az ismétlődő együttműködés 
növeli a kölcsönös bizalmat és csökkenti az információcserével járó kockáza-
tokat. A nagyobb bizalom rugalmasabb és kevésbé formális együttműködést 
eredményez, ami megint csökkenti a költségeket és kockázatokat. A már ko-
rábban is egymással kapcsolatban állt partnerek kifejleszthetnek olyan mód-
szereket, eljárásokat, amelyek a későbbi együttműködésben már „készen” fel-
használhatók. Mindennek alapján valószínűsíthető, hogy egy korábbi együtt-
működés növeli az éppen aktuális együttműködés valószínű élettartamát.  

Olyan partnerek együttműködése, akik már korábban szüntettek meg 
együttműködési szerződéséket, mind pozitív, mind negatív hatással lehet a 
szövetség időtartamára. Pozitív hatással lehet az a tény, hogy a korábbi rossz 
tapasztalat komoly önvizsgálatra és a leghatékonyabb együttműködési straté-
gia keresésére ösztönzi őket. A korábbi együttműködés felbontása azonban 
azt jelezheti, hogy az adott partner csak a saját lehetőségeit kereste az 
együttműködésben és nehéz vele dolgozni. Ha egy cégről elterjed, hogy  
 

 



sok korábbi együttműködését bontotta fel, nehezebben talál új partnert. Egy 
olyan gyorsan fejlődő szektorban, mint a biotechnológia, feltételezhető, hogy 
az első (pozitív) hatás dominál, tehát a korábbi „szakításon” átment cégek 
együttműködéseinek élettartama várhatóan hosszabb lesz. Még ha a két adott 
cég között nem is volt együttműködés, az is segíthet, ha bármelyik félnek már 
van korábbi tapasztalata az együttműködésben, mert az adott cégnek már ki 
kellett alakítania az együttműködéshez szükséges belső eljárásokat, szabá-
lyokat. Ha csak az egyik fél rendelkezik ilyen tapasztalattal, aszimmetrikus 
együttműködést eredményezhet, ami viszont gyakran korai szerződésbontás-
hoz vezet. A tapasztaltabb partner hamarabb megtanulhatja a számára szük-
séges technológiát és megszakítja az együttműködést, mert már nincs rá 
szüksége. A hasonló tapasztalattal rendelkező partnerek közti együttműködés 
általában nem ilyen aszimmetrikus és kevesebb aránytalansághoz vezet – 
ezért az ilyen együttműködések általában sikeresebbek és tartósabbak. Azok 
a cégek, amelyek már korábban kötöttek szövetségeket, kevésbé fognak ki-
számíthatatlanul és önző módon cselekedni, mert az rontaná hírnevüket. Fel-
tételezhető tehát, hogy ha mindkét partnernek vannak korábbi együttműködési 
tapasztalatai, hosszabb lesz a szövetség élettartama. 

Az együttműködés irányítása szempontjából döntő tényező, hogy van-e 
közös tulajdon vagy sem. A közös tulajdon jelenthet közös vállalatot vagy ki-
sebbségi részvényvásárlást. A közös tulajdonnal rendelkező szövetségek két 
okból is várhatóan tovább tartanak. Az egyik az, hogy ha már mindkét fél be-
fektetett a közös tulajdonba, kölcsönösek az érdekek, kisebb a valószínűsége 
egyik fél önző magatartásának – hiszen az a saját befektetést is negatívan be-
folyásolná. A közös tulajdonnal rendelkező vállalkozások könnyebben igazod-
nak a gyorsan változó környezethez is. Egy olyan bizonytalan üzleti környe-
zetben, mint amelyet a biotechnológiai ipar jelent, nehéz pontosan előre defi-
niálni az együttműködés természetét és határait, ezért a rugalmasság kulcs-
fontosságú a hosszú távú együttműködés szempontjából. A másik ok az, hogy 
a közös tulajdonnal rendelkező együttműködések nagyobb tőkebefektetéssel 
indulhatnak és drágább kilépni is belőlük. Ezért a cégek jobban meggondolják 
(és előkészítik) az ilyen szövetségeket, és több türelmet mutatnak, mielőtt ki-
szállnának belőlük. Ez nem azt jelenti, hogy a közös tulajdonnal rendelkező 
társulások szervezetileg jobbak vagy hatékonyabbak lennének a közös tulaj-
donnal nem rendelkezőknél. A közös tulajdonnal nem rendelkező vállalkozá-
sok olcsóbbak és rugalmasabban létrehozhatók és felbonthatók, ami egy 
olyan bizonytalan üzleti környezetben, mint a biotechnológia, előnyös is lehet. 
Olyankor van jogosultságuk, ha a partnerek között laza a kapcsolat (pl. ter-
jesztésre korlátozódik), vagy ha a közös tulajdon valamilyen okból nem lehet-
séges (pl. ha az egyik partner állami szervezet vagy akadémiai/egyetemi in-
tézmény). Ezzel együtt az élettartam szempontjából a közös tulajdonnal ren-
delkező szövetségek várhatóan kedvezőbbek.  

 

 



Az adatgyűjtés és feldolgozás módszertani  
kérdései 

A biotechnológiai iparban születő és felbomló szövetségekre vonatkozó 
információ az amerikai Biotechnológiai Információs Intézet honlapjáról (www. 
biotechinfo.com) származik, amely az egyik legszakavatottabb forrásnak szá-
mít, és adatait a szakmai és üzleti folyóiratok rendszeres figyelésével gyűjti. 
Az adatbázis a következő típusú adatokat tartalmazza: 

– a szövetség meghirdetésének dátuma, a részt vevő cégek neve, 
– az az ország, ahová a szövetséget alkotó cégek tartoznak, 
– van-e közös tulajdon, 
– milyen típusú cégről van szó (gyógyszeripari cég, szűk értelemben vett 

biotechnológiai cég, oktatási/akadémiai intézmény, magán cég, kor-
mányzati ügynökség), 

– az együttműködés céljának rövid leírása. 
Az adatbázis 1980 és 1996 közötti adatokat tartalmaz. Az adatbázis se-

gítségével meghatározható a szövetségek élettartama. A fentiek értelmében 
azok az eseteket is feldolgozták, amikor az egyik partner felvásárolta a másik 
érdekeltségét (vagyis a szövetség felvásárlással végződött). Az eljárás az volt, 
hogy a felbomlott szövetségekhez visszakeresték a szövetség létrejöttének 
időpontját és körülményeit. A vállalkozás élettartama hónapban a felbomlás és 
a kialakulás időpontjai közti különbség volt. A kialakuláshoz tartozó adatokból 
ki lehetett deríteni, hogy volt-e közös tulajdon (bináris változó, 1, ha volt, 0, ha 
nem). A korábbi tapasztalatok leírására a kutatók három bináris változót ké-
peztek: egyet arra nézve, hogy legalább az egyik félnek volt-e korábbi együtt-
működési tapasztalata; egyet arra nézve, hogy mindkét félnek volt-e ilyen ta-
pasztalata és egy harmadikat arra nézve, hogy egymással volt-e korábbi 
együttműködésük. A partnerek közti kulturális hasonlóságot vagy eltérést egy 
több faktorból képzett (ugyancsak bináris) függvénnyel jellemezték. Mivel a 
változók egy része bináris jellegű volt, a hipotéziseket logisztikai regressziós 
analízissel vizsgálták. Ahhoz, hogy az élettartamot is bináris változóvá lehes-
sen alakítani, a közepesnél (medián) hosszabb élettartamú együttműködések-
hez 1-es, az annál rövidebbekhez 0-s értéket rendeltek.  

Bevezettek két ún. kontroll (vagy kiegészítő) változót is, amelyek közül az 
egyik a „kulturális távolság” volt. E mögött az a megfontolás húzódik, hogy a 
kulturális távolság megnehezíti a kommunikációt, de a partner ellenőrzését is. 
A nagy kulturális távolság arra is okot adhat, hogy valamelyik partner önző 
módon viselkedjen, hiszen ez nem csökkenti arányosan reputációját saját üz-
leti környezetében. A kulturálisan távoli partnerek (pl. az USA-ból és Japánból) 
azonban potenciálisan többet is tanulhatnak egymástól, tehát nagyobb 
szinergizmus várható az együttműködéstől. A másik kontrollváltozó az volt, 
hogy a partnercégek azonos vagy különböző kategóriákhoz (cégtípusokhoz, 
ld. fentebb) tartoznak-e. Azt nem lehet előre megjósolni, hogy az azonos vagy 

 



különböző típusok együttműködése hatékonyabb-e. Az egy kategóriába tarto-
zó cégek talán jobban megértik egymást, de nagyobb a valószínűsége, hogy 
versenytársai egymásnak, ez pedig csökkenti az együttműködés hatékonysá-
gát. A különböző kategóriájú cégeknek talán nehezebb megtalálni a közös 
nyelvet, de több esélyük is van arra, hogy tanuljanak egymástól (ld. a nagy 
gyógyszercégek és a kis biotechnológiai cégek közti együttműködés előbbiek-
ben tárgyalt előnyeit). A kereskedelmileg érdekelt cégek és az akadémiai in-
tézmények között is hatékony együttműködés alakulhat ki, ha elkerülik a kü-
lönböző mentalitásból eredő félreértéseket.  

Összefoglalva tehát a modell a következő volt: 
Függő változó: a szövetség élettartama (bináris változó, rövid és hosszú 

élettartam) 
Független változók (mind bináris): 
– mindkét partnernek van együttműködési tapasztalata, 
– volt-e korábbi együttműködés a partnerek között, 
– bármelyik partner szakított-e meg már együttműködést, 
– van-e közös tulajdon, 
– van-e kulturális különbség a partnerek között, 
– a partnercégek azonos vagy eltérő típusba sorolhatók-e. 

A vizsgálat eredményei 
Az 1980 és 1996 közötti időszakban 83 olyan szövetség volt, amelyek 

ezen az intervallumon belül alakultak és szűntek meg. Annak ellenére, hogy 
nem zártak ki multilaterális együttműködéseket sem, a vizsgálatok mindegyike 
kétoldalú együttműködés volt. A szövetségek kialakulásának időpontja megle-
hetősen homogén módon oszlott el az intervallumon belül: 21,6% 1980 és 85 
között, 43,2% 1986 és 1990 között, 35,2% 1990 után jött létre. A szövetségek 
megszűnése viszont az 1993 és 1996 közti időszakra koncentrálódott. A 83 
szövetség élettartamának átlaga 36,2 hónap volt. Az esetek 14%-ában az 
együttműködés egy évnél rövidebb idő alatt megszűnt. Ezek a korai „szakítá-
sok” valószínűleg az üzleti környezet drasztikus megváltozásával, vagy azzal 
magyarázhatók, hogy valamelyik partner utólag tévedésnek minősítette a szö-
vetség létrehozását. A magas műszaki fejlettséget feltételező („high tech”) 
iparágakban a gyorsan változó környezet gyakran vezet a gyorsan idejét múló 
szövetségek felbomlásához. A felbomlott szövetségek 60%-ának élettartama 
volt rövidebb 3 évnél, és 85%-é 5 évnél. A vizsgált esetek 65%-ában a part-
nercégek azonos országból kerültek ki, vagyis a nemzetközi együttműködések 
kisebbségben vannak. Ez azonban azzal is magyarázható, hogy a kérdéses 
időszakban a biotechnológiai ipart az USA túlsúlya jellemezte. Ennek oka le-
het a biotechnológiai induló vállalkozások nagy száma az USA-ban és az is, 
hogy az USA-ban az oktatási intézmények nagy hangsúlyt fektetnek a bio-
technológiai kutatási témákra. A szövetségek 43%-ában alakult ki közös tulaj-

 



don. Az esetek 55%-ában mind a két partner rendelkezett korábbi együttmű-
ködési tapasztalatokkal. Érdekes adat, hogy az esetek 48%-ában legalább a 
partnerek egyike bontott már fel együttműködést. Az 1. táblázatban közölt kor-
relációs mátrixból látható, hogy a multikollinearitás problémája nem áll fenn. 
Ami az eredményt illeti, megállapítható, hogy a modell ugyan szignifikáns, de 
a regressziós modell elég gyengén működik: csak két változó esetében bizo-
nyult az együttható szignifikánsnak (2. táblázat). 

 
1. táblázat 

A kutatás–fejlesztési szövetségek élettartamára végzett logisztikai regressziós 
analízis korrelációs mátrixa 

 
 Átlag 

(szórás) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Élettartam (1) 0,494  
(0,503) 

1,000       

Kulturális távolság (2) 1,580  
(3,400) 

–0,085 1,000      

Közös tulajdon (3) 0,47 
(0,499) 

0,156 –0,025 1,000     

Mindkét partnernek 
van korábbi szerződési 

0,550 
(0,500) 

0,256* –0,186 –0,095 1,000    

Korábbi kapcsolat  0,120 
(0,395) 

0,065 –0,095 –0,083 0,275* 1,000   

Legalább egyik  
partner szakított meg 

0,469 
(0,502) 

0,132 –0,045 –0,191 0,164 0,141 1,000  

A cégek különböző  0,650 
(0,480) 

–0,085 0,031 –0,174 0,055 –0,033 0,032 1,000

tapasztalata (4) 

a partnerek között (5) 

szerződést (6) 

típushoz tartoznak (7) 
 

* Legalább 5%-os szignifikanciaszint. 
 
 
A modell általános alkalmazhatóságának megállapítása után érdemes 

végigmenni az egyes hipotéziseken is. A partnerek közötti korábbi kapcsolat 
nem gyakorolt szignifikáns hatást az együttműködés élettartamára (bár ehhez 
hozzá kell tenni, hogy mindössze a minta 12%-a tartozott ebbe a kategóriába). 
Úgy tűnik, hogy ha mindkét partnernek volt korábbi együttműködési tapaszta-
lata, az pozitív hatással volt az együttműködés élettartamára. A bármelyik 
partner általi, korábbi szerződésfelbontás viszont nem volt szignifikáns hatás-
sal az együttműködés élettartamára. Érdekes, hogy a korábbi együttműködési 
tapasztalatnak pozitív hatása van, a szerződésbontásnak semmilyen. Talán a 

 



szerződésbontás okai túl komplexek ahhoz, hogy egyszerűen tanulni lehessen 
belőlük. A másik ok az lehet, hogy szerződésfelbontásra viszonylag ritkán ke-
rül sor, ezért egy cég életében lassan halmozódhat fel az ezzel kapcsolatos 
tapasztalat. Az együttműködések kialakítására gyakrabban kerül sor, ezért 
több esély van rá, hogy tanuljanak belőle. A közös tulajdonnal rendelkező szö-
vetségek bizonyultak a leghosszabb életűeknek. Ennek valószínű okairól már 
korábban is szó volt. A nagyobb befektetési igény miatt gondosabb az előké-
szítés, másrészt a megszüntetés is többe kerül, ami óvatosabbá teszi a kilépni 
készülő cégeket. A kiegészítő változókkal kapcsolatban kijelenthető, hogy a 
„kulturális távolság” semmilyen hatással nincs az együttműködés élettartam-
ára. Ez arra utal, hogy hajlamosak vagyunk ennek a tényezőnek a szerepét 
túlértékelni az együttműködések létrejöttében és sikerességében. Ugyancsak 
jelentéktelennek bizonyult a másik kiegészítő változó hatása is, hogy ti. a szö-
vetséget alkotó cégek azonos vagy eltérő vállalattípushoz tartoznak-e. Lehet 
azonban, hogy ez a választott témakör specifikus jellemzője, ugyanis a nagy 
gyógyszervállalatok és a kis biotechnológiai cégek együttműködései sikere-
sek. Más iparágban, pl. az autóiparban lehet, hogy eltérő eredmények adódtak 
volna. 

 
2. táblázat 

A logisztikai regressziós analízis eredményei 
 

Változó Együttható 

Kulturális távolság –0,005 (0,018) 

Közös tulajdon 0,877* (0,503) 

Mindkét partnernek van korábbi szerződési tapasztalata 1,126** (0,509) 

Korábbi kapcsolat a partnerek között –0,083 (0,618) 

Legalább egyik partner szakított meg szerződést 0,591 (0,490) 

A cégek különböző típushoz tartoznak –0,333 (0,501) 

Konstans –1,346* (0,542) 

χ2 10,466* 

Szabadsági fok 6 

Cox és Snell R2 0,118 

Nagelkerke R2 0,158 

Korrekt osztályozási hányad 62,7% 
 
* Legalább 10%-os szignifikanciaszint. 
** Legalább 5%-os szignifikanciaszint. 
 

 



Milyen tanulságok vonhatók le  
az eredményekből? 

Az egyik tanulság az, hogy még egy ilyen kutatásigényes területen is, 
mint a biotechnológia, viszonylag kevés esetben (17%) bomlik fel egy kutatá-
si–fejlesztési szövetség azért, mert az ötlet nem működik vagy a megvalósítás 
elé áthághatatlan műszaki akadályok tornyosulnak. Valószínű, hogy más, ke-
vésbé alakuló stádiumban levő iparágakban még ennél is kisebb százalékokat 
kaptunk volna. Az eredményekből az tűnik ki, hogy az ilyen szövetséget létre-
hozni szándékozó cégeknek elsősorban a szervezési (menedzsment) oldalra 
kell koncentrálniuk, ha hosszú életű szövetséget kívánnak létrehozni. Célszerű 
több energiát befektetni az előkészítésbe, megvizsgálni az együttműködés le-
hetséges kimeneteleit, és előre gondoskodni a kedvezőtlen esetekben felme-
rülő megoldásokról. A korán megszűnt szövetségek esetében rendszerint stra-
tégiai kérdésekben vagy finanszírozási kérdésekben nem sikerült megálla- 
podni.  

Kulcsfontosságúnak tűnik az, hogy legalább az egyik partnernek legyen 
előzetes tapasztalata ilyen szövetségek létrehozásában. Ha valakinek nincs 
ilyen tapasztalata, jobb, ha olyan céget keres potenciális partnerként, akinek 
már rutinja van benne. Érdekes módon a cégek negatív tapasztalatai (korábbi 
szerződések felbontása) nem segítenek ilyen mértékben a jövőbeni sikeres 
szerződések megkötésében. Mindenestre célszerűnek tűnik, hogy a cégek 
tudatosan dokumentálják saját szerződéskötési tapasztalataikat (annak straté-
giáját, megoldásait, sikerességét). Nagyobb cégek esetében érdemes gondol-
kodni azon, hogy ilyen szövetségek létrehozására külön osztályt alakítsanak 
ki, amely így automatikusan „elraktározza” a tapasztalatokat. Ha időnként a 
vállalat különböző részeiről embereket delegálnak erre az osztályra, megvaló-
sulhat az így összegyűjtött információ cégen belüli elterjedése is. A szükséges 
információcsere megvalósítható természetesen nemcsak külön osztály létre-
hozásával, hanem belső viták, szemináriumok, osztályokon átívelő témacso-
portok vagy vezetőcserék segítségével is.  

A közös tulajdon ugyancsak stabilizáló tényezőnek tűnik a magasabb be-
indítási és kilépési költségek miatt. Persze ezt a költséges formát csak akkor 
célszerű választani, ha az leginkább megfelel az alakuló szövetség céljainak. 
Azt is érdekes megfigyelni, hogy a gyógyszeripari óriások és a frissen induló 
biotechnológiai törpék együttműködéséből nem származnak hátrányok. Bár 
keletkezhetnek feszültségek abból, hogy a két partner eltérő jelentőséget tu-
lajdonít az együttműködésnek, és a nagy cég éreztetheti erőfölényét, úgy tű-
nik, hogy a szinergetikus együttműködésből származó előnyök felülmúlják 
ezeket az esetleges hátrányokat. Ezért bármilyen anekdoták keringenek is a 
nagy cégekkel való együttműködés hátrányairól, a kis cégeknek nincsenek 
félnivalóik egy ilyen együttműködéstől. A sikeres együttműködés jelentősen 
növelheti a kereskedelmi forgalmat, vagy akár biztosíthatja a cég túlélését. A 

 



kulturális hasonlóság azonban, valamint az, hogy a két cégnek volt-e már 
egymással korábbi együttműködése, nincs jelentős hatással az együttműkö-
dés élettartamára – annak ellenére, hogy az együttműködés kezdeti fázisában 
segíthetnek. Ennek fényében szükségtelenül korlátozza az esélyeit az, aki 
csak hasonló, vagy vele egy országban működő cégek közül válogat, amikor 
partnert keres. 

(Bánhegyiné Dr. Tóth Ágnes) 
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