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Przegląd definicji i analiza krytyczna pojęcia koopetycja 
  

 Koncepcja koopetycji pojawiła się jako praktyka biznesowa we wczesnych latach 90-

tych ub. wieku w firmie komputerowej Novell prowadzonej przez Noorda. R. Noorda 

zarządzał firmą Novell w latach 1982-1994. Została następnie spopularyzowana przez A 

Brandenburger’a i B Nalebuff’a w książce pt. „Co-opetition” wydanej w 1996 r. Autorzy na 

stronie internetowej Uniwersytetu Yale (www.yale.edu) informują, iż w zakresie swoich 

analiz dotyczących koopetycji, zwrócili oni uwagę na teorię gier J.von Neumann’a i O. 

Morgenstern’a , która ich zainspirowała do badań nad konkurencją i kooperacją. 

 Z uwagi na ograniczenia związane z postrzeganiem konkurowania i kooperacji G.B. 

Dagnino proponuje opisać bardziej złożony model strukturalny, w którym kooperacja i 

konkurencja „wchodzą ze sobą w fuzję aby sformułować nową perspektywę” (G.B. Dagnino 

2007, s.4). 

 Obecnie nadal Koopetycja jest neologizmem i jej definicje nie występują w 

słownikach biznesu: Oxford, Merriam-Webster. Jednocześnie z uwagi na międzynarodowe 

konferencje m.in. organizowane przez EIASM (European Institut for Advanced Studies in 

Management) pojęcie koopetycja pojawia się coraz częściej. Przez pryzmat teorii gier 

koopetycja może zostać zdefiniowana jako współzależność firmy (G.B. Dagnino 2007, s.5). 

K.Walley za Bengtsson’em i Kock’iem definiuje koopetycje jako sytuację gdzie konkurencji 

równocześnie konkurują i kooperują ze sobą (K.Walley 2007, s.11). Jest to hybrydowa 

działalność tradycyjnie patrząc na kooperacje i konkurencje. Klasyczne podejście 

prezentowało konkurencje jako motor działalności komercyjnej w teorii mikroekonomicznych 

modeli, im więcej jest konkurencji w przemyśle tym większa jest konkurencja, konkurencja 

powoduje obniżanie cen produktów i zwiększa poziom innowacji. Kooperacja jest 

postrzegana jako czynnik redukujący konkurencje, utrzymujący ceny produktów, 

monitorujący procesy innowacyjne. Pojęcie kooperencji choć używane już w wielu analizach 

badawczych nadal jest nowe. Konkurowanie wg. G. Padula, G.B. Dagnino (2007, s.33) bazuje 

na interakcjach negatywnych bądź pozytywnych, gdzie gra zachodzi w zakresie wygrany – 

przegrany (win-lose). 

 W połowie lat dziewięćdziesiątych tradycyjnie postrzegana gra wygrany-przegrany 

zmierzało do sytuacji wygrany-wygrany. Według K.Walley w przypadku koopetycji można 
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uzyskać sytuację nową: wygrany-wygrany-wygrany (win-win-win), gdzie trzecim wygranym 

jest konsument (K.Wally 2007, s.16). K.Walley prezentuje typologię koopetycji: 

 dominacja kooperacji: gdzie we współpracy pomiędzy dwoma podmiotami występuje 

więcej kooperacji niż konkurencji, 

 równa współpraca: w przypadku takiej koopetycji współpracy i konkurencji jest tyle samo 

w ramach istniejącego powiązania, 

 dominacja konkurencji: gdzie występuje więcej działalności konkurencyjnej niż 

kooperacyjnej. 

 Istnieje również prezentowana typologia przez Bengston’a i Kock’a, w której podział 

następuje na (K.Walley 2007, s.15): 

 wzajemnych koopetycji (reciprocal coopetition), 

 wielobiegunowych koopetycji (multipolar coopetition). 

 K.Walley zwraca uwagę na szczególny rodzaj koopetycji, która zachodzi wewnątrz 

organizacji. W tym przypadku poszczególne działy konkurują o roczne przyznanie środków 

finansowych równocześnie produkują i sprzedają z sukcesem swoje wyroby. 

  W. Czakon w Przeglądzie Organizacji w nr 12/2009 zwraca uwagę na problem 

tworzenia i zawłaszczania wartości; kooperacji oraz konkurowania, stawiając tezę, iż może 

należy wybrać nowe rozwiązanie – koopetycje. Jednocześnie podkreśla, iż należy uważać aby 

Koopetycja nie stała się „jałową próbą nowej deklinacji teorii konkurencji lub 

współdziałania”.  

 G. B. Dagnino, S. Yami, F. Le Roy, W. Czakon również w Przeglądzie Organizacji w 

nr 6/2008 określają koopetycje jako „system aktorów działających na podstawie częściowej 

zgodności interesów i celów. Koopetycja jest osobliwym obiektem badań, wymagającym 

odrębnego podejścia teoretycznego. To podejście znajduje się dziś na początku drogi. Stwarza 

zupełnie nowe pole eksploracji, które jest a priori obiecujące dla postępu badań i praktyki 

zarządzania strategicznego.”. 

 Koopetycja prezentowana za J. Moor’em przez A. Lozano, przez S. Sysko-

Romańczuk podkreśla znaczenie i wpływ partnerskich układów sieciowych na charakter 

zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstw (A.Lozano, S. Sysko-Romańczuk, s.4) 

Posługując się podejściem J. Moor’a, A.Lozano i S.Sysko-Romańczuk, twierdzą że jesteśmy 

świadkami końca przemysłu w jego dotychczasowej formie. Podkreślają, iż należy na nowo 

przeanalizować uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej i pojęcia ekosystemu 
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biznesu, innych zewnętrznych interesariuszy. Jak szeroki może być zakres zawieranych 

porozumień prezentuje tab.7.  

 

 

 

Tab. 7. Zakres koopetycji  

Położenie koopetycji Oś Koopetycji 

Układ Wertykalny Układ Horyzontalny 

Para elementów wzajemnie 

uzupełniających się: czasowo i 

przestrzennie zlokalizowanych 

(colocated) 

Koopetycja pomiędzy graczami, 

którzy wertykalnie przylegają 

do siebie w łańcuchu wartości 

w ramach jednego przemysłu, 

konkurując i kooperując w tych 

samych dziedzinach 

Koopetycja pomiędzy graczami, 

którzy są rywalami na tym 

samym etapie łańcucha wartości 

w ramach jednego przemysłu, 

konkurując i kooperując ze sobą 

w tych samych dziedzinach 

Para elementów wzajemnie 

uzupełniających się: czasowo i 

przestrzennie oddzielonych  

Koopetycja pomiędzy graczami, 

którzy wertykalnie przylegają 

do siebie w łańcuchu wartości 

w jednym przemyśle, 

konkurując w jednej dziedzinie 

i kooperując w innych 

dziedzinach 

Koopetycja pomiędzy graczami, 

którzy są rywalami na tym 

samym etapie łańcucha wartości 

i którzy konkurują w jednej 

dziedzinie i kooperują w innej 

dziedzinie 

Grupy firm Gracze którzy przylegają 

wertykalnie do siebie w 

łańcuchu wartości ale kooperują 

w celu konkurowania z parą 

rywali (lub grup 

przedsiębiorstw)  

Gracze, którzy są rywalami na 

tym samym etapie łańcucha 

wartości ale kooperują ze sobą 

w celu konkurowania z parą 

rywali (lub grup 

przedsiębiorstw) 

Źródło: G.B. Dagnino, D.R. Gnyawali, Coopetition Strategy, Current Issues and Future Research 

Directions, Academy of Management, Chicago 2009 

 G.B. Dagnino określa koopetycje mianem strategii wspólnego tworzenia wartości, 

konkurencji przy podziale tych wartości w warunkach częściowej zbieżności celów oraz 

zmiennej strukturze gry o sumie dodatniej (B. Jankowska, 2008, s.5). 

 Przedsiębiorstwa stają się dla siebie jednocześnie klientami, 

dostawcami/usługodawcami, konkurentami i partnerami. Podlegają wzajemnej wspólnej 

ewolucji zarówno w zakresie konkurencji, jak i współpracy. Wspólna ewolucja (coevolution) 
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wiąże się z podzielaniem tej samej wizji, zawieraniem sojuszy, negocjowaniem umów i 

nawiązywaniem kompleksowych relacji na poziomie zarządzania, a także administrowania 

(A.Lozano, S.Sysko-Romańczuk za Brilman, 2002, s.141-142; J. Moore, 1996, 2001). 

 

Przegląd definicji i analiza krytyczna pojęcia kooperencja 
 

 Pojęcie kooperencji pojawia się u J. Cygler, podczas gdy B. Jankowska w prezentacji 

pt. „W poszukiwaniu panaceum na dylemat więźnia”1 stosuje zamiennie pojęcie kooperencji i 

koopetycji (B. Jankowska 2008).  

 Cygler w następujący sposób określa różnice pomiędzy kooperencją a aliansem 

strategicznym: w przypadku kooperencji rozpatrywane są jednocześnie strumienie relacji 

współpracy i konkurencji między konkurentami, podczas gdy alians strategiczny jest 

jednostkowym aktem, umową i rozpatrywany głównie w kategoriach współpracy, obejmuje 

znacznie węższą paletę form współdziałania .  

 Zgodna z J. Cygler jest M.K.Wyrwickiej, która uważa, że kooperencja powstaje gdy 

pojawia się równocześnie zjawisko konkurowania i kooperacji, a dotychczasowi konkurencji 

tworzą sieć kooperantów (M.K.Wyrwicka, 2008). W takiej sytuacji strony nadal ze sobą 

konkurują będąc jednocześnie kooperantami. 

 J. Markiewicz podkreśla korzyści płynące z kooperencji, wśród nich wymienia: 

 przewagę kosztową, będącą efektem uzyskania oszczędności dzięki koordynacji 

czynności z dostawcami lub kanałami dystrybucji, 

 dostęp do innowacji, 

 korzyści skali (w zakresie wykorzystywania technologii bądź kontaktu). (J. Markiewicz 

2007, s. 136).  

 Czy powinno się rozróżnić problem koopetycji od kooperencji? Według autora są to 

sformułowania stosowane przez badaczy i praktyków zamiennie, szczególnie jest to widoczne 

w prezentacji B. Jankowskiej (2008). W opinii autora jest to próba opisania problemu 

konkurencji i kooperacji, z czym nie zgadza się autor, proponując jednocześnie aby uwaga 

skupiła się na efektywności działania partnerów gry rynkowej w ramach prowadzonych gier 

rynkowych (w ramach zawieranych porozumień – aliansów strategicznych). 

                                                
1 Prezentacja dotyczy programu pt. Wielkopolskie Modele Sieciowania, współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2008. 
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 Wydaje się również ważne, w opinii autora, aby zwrócić uwagę na problem 

prezentowany przez Cygler: rozróżnienia aliansu strategicznego od koopetycji (kooperencji). 

Autor uważa, iż nie powinno się rozróżniać tych pojęć. Koopetycja (kooperencja) jest 

pojęciem określającym pewne zachowania konkurujących i kooperujących równocześnie 

podmiotów, co może choć nie musi wiązać się z pojęciem aliansu strategicznego. W 

kontekście ujęcia kooperacja-konkurencja alians strategiczny może występować w 

następujących układach organizacyjnych (autor wykorzystał tu również podział M.Y. 

Yoshino, U.S. Rangan 1995, s.19): 

 dwa podmioty konkurujące ze sobą w pierwszej części łańcucha dostaw (B+R) a 

kooperujących w drugiej części np. w zakresie logistyki, 

 dwa podmioty konkurujące ze sobą w drugiej części łańcucha dostaw (sprzedaż) a 

kooperujące ze sobą w pierwszej części w zakresie B+R, 

 wyłącznie występuje kooperacja (alians niekonkurencyjny), 

 alians konkurencyjny partnerów konkurujących ze sobą (alians konkurencyjny). 

 


