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 Praca doktorska podejmuje problematykę koopetycji na rynku obrotu energią 

elektryczną.  

Pojęcie koopetycji po raz pierwszy zostało użyte we wczesnych latach 

dwudziestych XX w. (1911 r.) przez przedsiębiorcę Kirka S. Picketta, który mianem 

koopetycji określił jednoczesną współpracę z konkurencją, jakie zachodzą między 

tymi samymi przedsiębiorstwami w tym samym czasie. Za głównych propagatorów 

wspomnianego pojęcia uważa się M. Brandenburgera i B. J. Nalebuffa, którzy 

opublikowali w 1996 r. książkę pt. Co-opetition. Ta pierwsza w pełni poświęcona 

zagadnieniom koopetycji publikacja spopularyzowała odrębne spostrzeganie, 

paradoksalnej w świetle obowiązujących teorii zarządzania, strategii koopetycji          

w  świecie naukowym.  

 Obecny dorobek naukowy z zakresu wiedzy o koopetycji jest w fazie 

wzrostowej. Mówi się wręcz o wczesnym etapie rozwoju teorii koopetycji. Choć 

identyfikuje się wiele różnych typów i form jednoczesnej konkurencji ze współpracą,    

a wśród nich m.in. koopetycję bilateralną, sieciową, horyzontalną, wertykalną, 

zdominowaną przez konkurencję/współpracę, czy też równoważną, w światowej 

literaturze z zakresu problematyki koopetycji niewiele odnotowuje się badań 

eksploracyjnych. Systematyczny przegląd zagranicznej i krajowej literatury 

opublikowanej do stycznia 2011 roku wskazuje wobec tego, że wiele płaszczyzn 

i obszarów występowania omawianego zjawiska wciąż nie zostało zbadanych, 

ukazując wolną przestrzeń do nowych rozważań w tym zakresie.  W szczególności 

brakuje badań z zakresu morfologii koopetycji oraz jej kontekstowości w zależności 

od branży, w której funkcjonują przedsiębiorstwa stosujące strategię koopetycji. 

Pozwoliłyby one bowiem na poznanie przejawów, typów oraz postaci koopetycji        

w zależności od konkretnej rzeczywistości gospodarczej, w której przedsiębiorstwa 

wykazują przesłanki stosowania nie opisanych jeszcze w literaturze form koopetycji.   
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Taki wycinek rzeczywistości gospodarczej stanowi rynek detaliczny energii 

elektrycznej, który jeszcze nigdy w krajowych i zagranicznych publikacjach nie 

podlegał naukowym eksploracjom pod kątem zachowań koopetycyjnych, pomimo 

przesłanek występowania wśród sprzedawców detalicznych energii elektrycznej 

nietypowych, jak na obecny stan wiedzy, wertykalno-horyzontalnych konfiguracji 

koopetycji. Celem głównym pracy jest więc identyfikacja zachowań koopetycyjnych 

na polskim rynku energii elektrycznej, aby lepiej rozpoznać złożoność 

i heterogeniczność koopetycji oraz uzupełnić stan wiedzy o tym zjawisku.  

Celem teoretyczno-poznawczym niniejszej pracy jest z kolei identyfikacja 

wzorców zachowań koopetycyjnych zachodzących pomiędzy sprzedawcami 

detalicznymi energii na rynku obrotu energią elektryczną. Wreszcie, celem 

utylitarnym pracy jest wyznaczenie dyrektyw stosowania koopetycji na rynku obrotu 

energią elektryczną, które pomogą podmiotom nią zainteresowanym w korzystnym –

dla każdej ze stron relacji – zarządzaniu koopetycją. 

W oparciu o analizę funkcjonowania polskiego rynku energii oraz analizę 

wyników systematycznego przegląd literatury o koopetycji postawiono następujące 

hipotezy badawcze:  

H1: Sprzedawcy detaliczni energii elektrycznej jednocześnie konkurują 

i współpracują z innymi sprzedawcami detalicznymi energii, od których 

nabywają oni energię elektryczną w celu dalszej odsprzedaży.   

H2: Sprzedawcy detaliczni energii elektrycznej odnoszą obopólne korzyści 

z jednoczesnego uczestnictwa w relacjach konkurencji i współpracy z innymi 

sprzedawcami detalicznymi energii, od których nabywają oni energię 

elektryczną w celu dalszej odsprzedaży. 

H3: Sprzedawcy detaliczni energii elektrycznej zawiązują z innymi 

sprzedawcami detalicznymi energii, od których nabywają oni energię 

elektryczną w celu dalszej odsprzedaży, zmienne relacje jednoczesnej 

konkurencji i współpracy pod względem intensywności ich wzajemnych 

zachowań kooperacyjnych i konkurencyjnych. 

H4: Komplementarność kompetencji sprzedawców detalicznych energii 

elektrycznej z innymi sprzedawcami detalicznymi energii, od których nabywają 

oni energię elektryczną w celu dalszej odsprzedaży, jest warunkiem 

koniecznym wystąpienia koopetycji pomiędzy nimi. 
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 Hipotezy: 1, 2, 3 odnoszą się do istoty koopetycji. Pierwsza z nich testuje, czy 

na polskim rynku energii występują niekonwencjonalne wertykalno-horyzontalne 

zachowania koopetycyjne przedsiębiorstw, charakteryzujące się zgodnie 

z powszechną definicją koopetycji jednoczesnością zachowań konkurencyjnych 

i kooperacyjnych stron. Druga i trzecia natomiast testuje, czy w relacjach tych 

występują również dodatkowe cechy koopetycji: korzystność stron oraz jej 

zmienność, jakie zostały zidentyfikowane przez autora w drodze systematycznego 

przeglądu literatury. Ostatnia hipoteza, czwarta, sprawdza z kolei warunek 

zaistnienia koopetycji między sprzedawcami energii elektrycznej, jaki został 

sformułowany w oparciu o analizę specyfiki rynku energii i analizę dotychczasowych 

wyników badań z zakresu koopetycji opublikowanych w literaturze. 

Zakres przedmiotowy pracy obejmuje grupę powiązań biznesowych jednego 

zasiedziałego sprzedawcy energii, należącego do grupy sześciu sprzedawców 

wydzielonych z dawnych spółek dystrybucyjnych, z innymi sprzedawcami 

detalicznymi energii, będącymi paradoksalnie jego klientami (19 firm). Dla każdego    

z tych powiązań dokonano studium przypadku, które uznaje się za metodę naukową 

adekwatną w badaniach eksploracyjnych w naukach o zarządzaniu. Wiedza 

uzyskana w ten sposób została wsparta systematyczną analizą dokumentów, aby 

dzięki triangulacji danych zminimalizować subiektywność badawczą oraz zapewnić 

trafność uzyskanych wyników.  

W pierwszym rozdziale pracy przedstawiono międzyorganizacyjne relacje firm 

na rynkach konkurencyjnych, jakie identyfikuje się w literaturze zarządzania 

strategicznego oraz podstawy teoretyczne międzyorganizacyjnych interakcji 

przedsiębiorstw. Rozdział ten stanowi wprowadzenie do problematyki koopetycji. 

W drugim rozdziale zaprezentowano dotychczasowy stan wiedzy o koopetycji 

w ujęciu ilościowym. Został on opracowany w oparciu o systematyczną analizę 

recenzowanej literatury, opublikowanej do stycznia 2011 r. w kraju i zagranicą. 

Przedstawiono w nim syntezę wiedzy o koopetycji i jej istocie, oraz zaprezentowano 

najczęściej badane i pomijane aspekty tego zjawiska w ujęciu czasowym 

i regionalnym.  

Rozdział trzeci przedstawia funkcjonowanie polskiego rynku energii 

elektrycznej w warunkach konkurencji, która wpłynęła na zachowania koopetycyjne 

przedsiębiorstw w nim uczestniczących. Zawiera on informacje o sposobie wdrażania 
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w Polsce rynku energii, jego regulacjach kierujących przedsiębiorstwa energetyczne 

w stronę wzajemnej konkurencji, oraz o podejmowanych próbach regulacyjno-

legislacyjnych otworzenia rynku na nowych graczy. Ponadto rozdział ten prezentuje 

sposoby intensyfikacji zachowań konkurencyjnych wśród jego uczestników oraz 

efekty tych prób w rzeczywistości gospodarczej polskich detalicznych sprzedawców 

energii elektrycznej.  

W rozdziale czwartym opisano metodykę badań terenowych polskiego rynku 

energii. Wyjaśniono w nim, dlaczego dokonano badań jakościowych 

z wykorzystaniem studium przypadku, zaprezentowano wykorzystaną technikę 

badań terenowych oraz opisano organizację tych badań i ich przebieg. W tej części 

pracy przybliżono też problematykę pozyskiwania danych empirycznych i dylematy, 

przed jakimi stają badacze podejmujący się przeprowadzenia badań terenowych 

w zakresie nauk o zarządzaniu.  

Ostatni, piąty rozdział pracy poświęcono prezentacji wyników badań 

terenowych. W pierwszej kolejności omówiono problematykę współpracy, następnie 

konkurencji, obopólnej korzyści oraz zmienności, z jakimi utożsamiane jest zjawisko 

koopetycji. W drugiej części tego rozdziału zaprezentowano zidentyfikowane na 

polskim rynku energii modele zachowań koopetycyjnych, które wywodzą się 

z ortogonalnej i heterogenicznej natury koopetycji. Wreszcie część trzecia to 

autorskie dyrektywy stosowania koopetycji na polskim rynku detalicznym energii 

elektrycznej. 

Uzyskane wyniki badań dowodzą o występowaniu koopetycji wśród 

sprzedawców detalicznych energii elektrycznej działających na polskim rynku energii. 

Identyfikacja zjawiska koopetycji odbywała się w oparciu o jej cechy, jakie wyłoniono 

w trakcie systematycznego przeglądu literatury przedmiotu. Zalicza się do nich cechę 

wiodącą: jednoczesność występowania konkurencji i współpracy pomiędzy tymi 

samymi organizacjami, oraz cechy dodatkowe: wzajemne korzyści uzyskiwane 

z uczestnictwa w związku koopetycyjnym, oraz zmienność poszczególnych interakcji 

międzyorganizacyjnych zachodzących pomiędzy koopetytorami. Wyniki badań zatem 

umocniły odrębność paradygmatyczną powstającej teorii koopetycji.  

Niemniej jednak nie potwierdziło się przypuszczenie badawcze, iż każda 

wzajemna transakcja zakupu/sprzedaży energii polskich detalicznych sprzedawców 

energii elektrycznej wskutek kooperacyjnych regulacji prawnych jest przejawem 
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nietypowej wertykalno-horyzontalnej koopetycji (tab.1). Zidentyfikowano bowiem 

skojarzone z nią współistnienie stron kontraktu, bądź jednowymiarowe relacje: 

konkurencji lub współpracy. 
 

Tab. 1. Ustalenia badawcze 
 

Hipotezy badawcze 
Test 

hipotezy 
Ustalenia badawcze 

H1: Detaliczni sprzedawcy energii 
elektrycznej jednocześnie konkurują 
i współpracują z innymi detalicznymi 
sprzedawcami energii, od których 
nabywają oni energię elektryczną 
w celu dalszej odsprzedaży.    

negatywny 

nie każda transakcja zakupu/sprzedaży energii 
zawiązywana między sprzedawcami detalicznymi 

energii związana jest z ich jednoczesnymi 
kooperacyjnymi i konkurencyjnymi interakcjami. Między 

badanymi podmiotami zidentyfikowano również 
współistnienie stron oraz jednowymiarowe relacje 

konkurencji bądź współpracy. Sytuacja taka wynika 
z regulacji prawnych, jakim podlegają podmioty, fazy ich 

rozwoju na rynku, oraz indywidualnych decyzji 
strategicznych podmiotów.  

Wśród firm stosujących koopetycję identyfikuje się 
pasywne/aktywne formy kooperacji oraz konkurencji. 

H2: Detaliczni sprzedawcy energii 
elektrycznej odnoszą obopólne 
korzyści z jednoczesnego 
uczestnictwa w relacjach konkurencji 
i współpracy z innymi detalicznymi 
sprzedawcami energii, od których 
nabywają oni energię elektryczną 
w celu dalszej odsprzedaży. 

pozytywny 

jednoczesność występowania wzajemnych zachowań 
kooperacyjnych i konkurencyjnych polskich 

sprzedawców detalicznych energii umożliwia stronom 
interakcji odnoszenie obopólnych korzyści, co 

potwierdza wyniki dotychczasowych badań nad 
koopetycją. Uzyskiwane korzyści przybierają różnorakie 
postacie w zależności od strony kontraktu, jak również 

wielkości przedsiębiorstwa, który angażuje się w relacje 
koopetycji z jego konkurentem. Wynikają one bowiem 

z indywidualnych celów przedsiębiorstw, jakie zamierzają 
one zrealizować dzięki koopetycji z inną, bezpośrednio 

konkurencyjną wobec nich firmą. 

H3: Detaliczni sprzedawcy energii 
elektrycznej zawiązują z innymi 
detalicznymi sprzedawcami energii, od 
których nabywają oni energię 
elektryczną w celu dalszej 
odsprzedaży, zmienne relacje 
jednoczesnej konkurencji i współpracy 
pod względem intensywności ich 
wzajemnych zachowań 
kooperacyjnych i konkurencyjnych. 

pozytywny 

relacje koopetycji zawierane wśród polskich 
sprzedawców detalicznych energii elektrycznej ulegają 

fluktuacjom pod kątem intensywności ich 
poszczególnych zachowań kooperacyjnych 

i konkurencyjnych w trakcie trwania koopetycji. 
Zmienność ta wynika nie tylko z wewnętrznych pobudek 

koopetytorów oraz sytuacji rynkowej, ale również 

z regulacji prawnych, którym podlegają koopetytorzy 

pasywnie współpracujący ze sobą. Ustalenie to umacnia 
pogląd 47% badaczy, co do traktowania zmienności 
jako jednego z paradygmatycznych wyznaczników 

koopetycji. 

H4: Komplementarność kompetencji 
detalicznych sprzedawców energii 
elektrycznej z innymi detalicznymi 
sprzedawcami energii, od których 
nabywają oni energię elektryczną 

w celu dalszej odsprzedaży, jest 

warunkiem koniecznym wystąpienia 
koopetycji pomiędzy nimi. 

pozytywny 

warunkiem koniecznym zaistnienia koopetycji wśród 
polskich sprzedawców detalicznych energii elektrycznej 

jest ich komplementarność kompetencyjna. Wskutek 
ograniczonych kompetencji sprzedawcy decydują się 

nabywać hurtowo energię od ich konkurentów zamiast 
samodzielnie na rynku hurtowym energii, co przyczynia 

się do zawiązywania pasywnej/aktywnej współpracy 
między jednocześnie konkurującymi ze sobą 

przedsiębiorstwami. 
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Otrzymane rezultaty potwierdzają więc istotność kontekstowego ujmowania 

koopetycji w badaniach eksploracyjnych w zależności od rynków/sektorów, gdzie 

identyfikowane są przesłanki występowania koopetycji. Uwydatniły one ponadto 

heterogeniczną oraz ortogonalną naturę koopetycji, która swój szczególny wyraz ma 

w nowej typologii opracowanej w oparciu o dokonane badania. Opracowano bowiem 

dziewięć teoretycznych modeli zachowań koopetycyjnych, w tym cztery 

zidentyfikowano wśród badanych podmiotów, które różnią się między sobą formami 

zachowań koopetytorów, tj. pasywnymi, aktywnymi, bądź pasywnymi i aktywnymi 

wzajemnymi kooperacyjnymi i konkurencyjnymi interakcjami stron relacji. 

Wykazano więc, że koopetycja zawarta pomiędzy podmiotami z tej samej 

zbiorowości nie jest homogeniczną strategią. Ponadto udowodniono, że koopetycja 

jest strategią relacyjną, dostosowaną do potrzeb partnera, co wyraźnie obrazują 

zachowania respondenta A, który w latach 2010-2011 jednocześnie funkcjonował 

z poszczególnymi jego konkurentami w czterech różnych modelach koopetycji. Tym 

samym – proponując nową typologię koopetycji, obejmującą koopetycję pasywną, 

mieszaną, aktywną i elastyczną, jednocześnie potwierdzono i uwydatniono 

heterogeniczność i relacyjność zjawiska koopetycji w gospodarce realnej. Ponadto 

wsparto typologie już zaprezentowane przez: Y. Luo; K.-S. Chin, B. L. Chan, P.-K. 

Lama oraz A. A. Lado, N. G. Boyd i S. C. Hanlon o ich praktyczne wykorzystanie przy 

badaniu gospodarki realnej, a  z  drugiej strony uzupełniono typologię zaproponowaną 

przez M. Bengtsson i S. Kock, wskazując na wielopoziomowe analizy koopetycji          

o równoważnych relacjach. Ostatecznie, udowodniono, że warunkiem koniecznym do 

zawiązania się koopetycji pomiędzy organizacjami jest ich komplementarność, 

która w połączeniu z różnorakimi indywidualnymi strategiami biznesowymi 

przedsiębiorstw oraz regulacjami prawnymi determinuje typy zaimplementowanych 

związków koopetycyjnych – od pasywnych, przez mieszane, do aktywnych 

i elastycznych.  

Uzyskane wyniki badawcze mają również swój wyraz w praktycznych 

rekomendacjach skierowanych do sprzedawców detalicznych energii elektrycznej 

zainteresowanych współpracą z ich konkurentami. Po pierwsze zaleca się im 

każdorazowo przed podjęciem decyzji o koopetycji dokładne przeanalizowanie             

i odniesienie prognozowanych kosztów uczestnictwa w tego typu powiązaniu 

biznesowym względem kosztów samodzielnego uczestnictwa w rynku hurtowym 
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energii i – w przypadku planowanych aktywnych form kooperacji  z potencjalnym 

koopetytorem – nieskrępowanej niczym konkurencji, aby móc wybrać 

najkorzystniejsze dla siebie rozwiązanie biznesowe. Należy pamiętać bowiem, że 

sprzedawcy detaliczni energii elektrycznej funkcjonują nie tylko na dynamicznym, 

perspektywicznym rynku, pozwalającym im na systematyczny rozwój własnych 

kompetencji, ale też w dynamicznym środowisku regulacyjno-legislacyjnym, które to, 

jak wskazywali sami respondenci, istotnie kształtują koszty hurtowego nabywania 

energii elektrycznej, w efekcie determinując korzyści biznesowe płynące ze 

stosowania koopetycji. Po drugie zaleca przedsiębiorstwom zainteresowanym 

koopetycją staranny dobór partnerów biznesowych, tj. poprzedzony weryfikacją 

potencjalnych koopetytorów pod kątem ich kondycji finansowej, pozycji rynkowej 

i strategii biznesowych, gdyż brak sumienności każdego z nich, niewypłacalność czy 

też problemy finansowe mogą bezpośrednio wpłynąć na funkcjonowanie drugiej 

strony, rzutując na obopólną korzystność koopetycji dla stron w nią 

zaangażowanych. Tym samym każda decyzja podmiotów związana z implementacją 

i zarządzaniem koopetycją powinna opierać się w równym stopniu na systematycznej 

analizie uwarunkowań wewnętrznych podmiotów i na analizie zewnętrznych 

okoliczności, gdyż zarówno od jednych, jak i drugich zależy osiągnięcie biznesowego 

sukcesu. 

Podsumowując, wyniki badań wzbogaciły dotychczasową wiedzę na temat 

koopetycji o istotę i morfologię zidentyfikowanych powiązań koopetycyjnych 

przedsiębiorstw na polskim rynku energii elektrycznej, oraz umożliwiły opracowanie 

dyrektyw stosowania koopetycji na rynku energii. Wobec powyższego zrealizowano 

zamierzone cele badań. 

Rozprawa niniejsza nie wyczerpuje ostatecznie omawianej problematyki 

koopetycji. Zaprezentowany w niej stan wiedzy, uzupełniony wynikami badań 

własnych na temat zachowań koopetycyjnych, wciąż wymaga rozwijania poprzez 

dalsze badania, które umożliwią systematyczny rozwój teorii koopetycji. Dysertacja 

stanowi jednak przyczynek do lepszego zrozumienia i poznania złożoności                 

i wielowymiarowości tego nietypowego, jak na rynkowe zwyczaje, zjawiska i może 

stać się inspiracją do dalszych badań poznawczych. Między innymi nad 

wskaźnikowym wyznaczeniem intensywności koopetycji, czy też replikacji 

zaprezentowanego w niej studium przypadku na inne rynki detalicznego obrotu 
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energią elektryczną. Dotyczy to zwłaszcza rynków w krajach członkowskich Unii 

Europejskiej, które wskutek dyrektyw unijnych podlegają zbliżonym regulacjom 

prawnym i uwarunkowaniom środowiskowym otoczenia konkurencyjnego.  

 

 

 

 

Katowice, 8 października 2013 r. 


