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Praca stanowi rozwiązanie problemu badawczego wskazując wpływ koopetycji na 

efektywność rynku. Wyniki przeprowadzonych badań literaturowych, jak również obserwacja 

rzeczywistych zachowań podmiotów na rynku, stanowiły źródło inspiracji dla sformułowania 

problemu badawczego oraz przeprowadzenia dalszych badań empirycznych.  

Koopetycja oznacza współpracę konkurentów i stanowi odpowiedź na dynamikę 

funkcjonowania rynku odzwierciedlającą rzeczywiste zachowania jego graczy. Definicją 

koopetycji, którą przyjęto do rozważań jest definicja M. Bengtsson i S. Kocka mówiąca, że 

badana koncepcja jest współpracą konkurentów, a samo współdziałanie jak i konkurowanie 

może odbywać się w różnych dziedzinach działalności podmiotów1. Przyjęto, że koopetycja 

jest strategią zaprojektowaną i wdrożoną w celu osiągnięcia lepszych wyników w długim 

okresie, dzięki współpracy z firmą konkurencyjną. W naukach o zarządzaniu, pojęcie 

koopetycji rozpowszechnili amerykańscy badacze A. Brandenburger oraz B. Nalebuff w 

swojej książce „Co-opetition”2 wydanej w 1996 roku. Koopetycja stanowi aktualne i 

atrakcyjne poznawczo pole rozważań, w szczególności w kontekście wspólnych korzyści 

jakie może przynieść współpraca konkurentów uwzględniając efekty również dla całego 

rynku, na którym funkcjonują.  

Głównym celem pracy jest określenie czy koopetycja wpływa pozytywnie na 

efektywność rynku. Przyjęto międzyorganizacyjną perspektywę efektywności rynku, w której 

zdolność generowania wspólnych korzyści jest przejawem efektywnego działania. Sytuuje to 

badania w obszarze nauk o zarządzaniu, a w ich ramach w zarządzaniu strategicznym. 

Zmienną wyjaśnianą operacjonalizowano w postaci korzyści wspólnych, tj. wygenerowanych 

                                                           
1 M. Bengtsson, S. Kock: Cooperation and competition in relationships between competitors in business 
networks. “The Journal of Business & Industrial Marketing” 1999, Vol.14, No.3, s.178-191. 
2 A.M. Brandenburger, B.J. Nalebuff: Co-opetition. New York: Doubleday Currency 1996. 
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we współdziałaniu i potencjalnie dostępnych uczestnikom interakcji niższych kosztów. 

Wyjaśnienia tych korzyści z kolei poszukiwano w celowym kształtowaniu interakcji 

przedsiębiorstw. Dla realizacji celu głównego przyjęto cele szczegółowe: poznawcze, 

metodologiczny oraz praktyczne. Cele poznawcze sprowadzają się do usystematyzowania 

istniejących: podłoży teoretycznych, definicji oraz typologii koopetycji, jak również 

określenia wpływu: liczby koopetytorów, ich homogeniczności (podobieństwa) oraz 

częstotliwości ich interakcji na osiąganie efektywności rynku. Cel metodologiczny polega na 

opracowaniu metod badawczych przydatnych do identyfikacji zjawiska koopetycji oraz 

określenia wspólnych korzyści jakie może przynieść. Cele praktyczne skupiają się na 

wskazaniu potencjalnych możliwości zastosowania w praktyce strategii koopetycji przez 

graczy rynkowych oraz opracowaniu zaleceń dla graczy rynkowych w zakresie nawiązywania 

relacji koopetycji w celu osiągania oraz zwiększania efektywności rynku.  

Badanie literaturowe zostało przeprowadzone w celu usystematyzowania istniejących: 

podłoży teoretycznych, definicji oraz typologii koopetycji. Zebrany został dotychczasowy 

dorobek naukowy na temat koopetycji, a następnie przeprowadzono szczegółowy przegląd 

literatury. Pierwszym krokiem w procesie analizy było stworzenie bazy literaturowej, 

następnie przeprowadzono analizę frekwencyjności, analizę cytowań i analizę treści, a także 

wyciągnięto wnioski i sformułowano propozycje dalszych badań. Do stworzenia bazy 

literaturowej wykorzystano międzynarodowe elektroniczne bazy danych: ISI Web of 

Knowledge, Ebsco, Elsevier/Springer, Emerald, oraz Proquest. Według zdefiniowanych 

kryteriów, zidentyfikowane zostały potencjalnie istotne prace naukowe, które poddano dalszej 

selekcji. W rezultacie, liczba artykułów po pierwszej selekcji wyniosła 523 pozycje, jednak 

do szczegółowej analizy zakwalifikowanych zostało 96 artykułów. 

Ocena istniejącego stanu wiedzy w zakresie koopetycji, przeprowadzona  

z wykorzystaniem technik bibliometrycznych w szczególności analizy frekwencyjności, 

analizy cytowań, jak również analizy treści3, wykazała luki poznawcze oraz wyznaczyła 

aktualne kierunki badań w tym obszarze. Wyniki otrzymane dzięki systematycznemu 

przeglądowi literatury stały się podstawą opracowania założeń projektu badawczego, w tym 

postawienia hipotezy głównej oraz trzech hipotez dodatkowych, wskazujących na związek 

koopetycji oraz koopetytorów z osiąganiem efektywności rynku: 

H1:   Koopetycja pozytywnie wpływa na efektywność rynku. 

H1a: Wzrost liczby koopetytorów ma dodatni wpływ na efektywność rynku. 
                                                           
3 W. Czakon: Metodyka systematycznego przeglądu literatury. „Przegląd Organizacji” 2011, nr 3, s.57-61. 
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H1b: Zwiększenie homogeniczności koopetytorów ma dodatni wpływ na efektywność 
rynku. 

H1c: Wzrost częstotliwości interakcji koopetytorów ma dodatni wpływ na efektywność 
rynku. 

Badania empiryczne zostały poświęcone analizie wpływu wspólnych strategii graczy na 

poprawę ich sytuacji kosztowej na przykładzie polskiego rynku energii elektrycznej. Wybór pola 

badawczego, pozwalającego odzwierciedlić efekty interakcji koopetycyjnych został dokonany 

w sposób nieprzypadkowy. Przedmiotem rozważań niniejszej pracy stał się rynek energii 

elektrycznej – uwarunkowany specyfiką funkcjonowania, która uwarunkowana jest prawami 

fizyki, aspektami technicznymi, zasadami ekonomii oraz regulacjami prawnymi. Dodatkowo, 

rynek ten wraz ze swoimi newralgicznymi segmentami, w tym w szczególności z rynkiem 

bilansującym, stanowi ciekawy obszar eksploracji z uwagi na swój ewoluujący charakter w 

zmiennym otoczeniu legislacyjnym i regulacyjnym. Kluczowe zmiany funkcjonowania rynku 

pozwalają pokazać po pierwsze, ewolucję możliwości doboru koopetytora do współpracy, 

oraz po drugie, korzyści koopetycji na poziomie wspólnym uczestników rynku.  

Do pokazania efektów koopetycji w kształtowaniu rynku, skupiono się na 

uczestnikach prowadzących aktywną działalność handlową w ramach hurtowego rynku 

energii, natomiast efekty koopetycji w wymiarze biznesowym zostały pokazane na 

przykładzie rzeczywiście funkcjonującej próby badawczej, na którą składa się trzydzieści 

jeden marketów - konkurentów jednocześnie współpracujących ze sobą w zakresie 

minimalizacji kosztów bilansowania handlowego w ramach współtworzonej grupy 

bilansującej. Przedstawiono sumaryczne koszty bilansowania wszystkich uczestników 

badanego rynku na tle wprowadzanych zmian jego funkcjonowania. Analiza dokumentacji, 

m.in. w zakresie regulacji prawnych rynku energii, pozwoliła wyłonić newralgiczne zmiany 

funkcjonowania rynku bilansującego, które z kolei przełożyły się na nowe możliwości 

koopetycyjnych zachowań uczestników tego rynku. Na podstawie zebranych danych 

dotyczących rzeczywistego poboru energii elektrycznej przez koopetytorów oraz prognoz ich 

zapotrzebowania, przedstawiono trzy modele rozliczeń możliwe do zastosowania zgodnie z 

wdrażanymi zmianami. Przeprowadzone kalkulacje, przy przyjętych założeniach, pozwoliły 

uzyskać porównanie sumarycznych kosztów dla badanych trzech modeli dodatkowo przy 

uwzględnieniu trzech cen referencyjnych, tak jak ma to miejsce w praktyce biznesowej. 

Dostępność danych pozwoliła na przeprowadzenie dodatkowej analizy pokazującej jak 

kształtowały się koszty przy uwzględnieniu częstotliwości interakcji w ramach badanej próby. 

W kolejnym kroku, przeprowadzono badania nad statystyczną istotnością osiągniętych 
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wyników, do czego zastosowano metody ilościowej analizy danych. Przeprowadzono analizę 

wariancji poprzedzoną testami na normalność rozkładu i równość wariancji.  

Układ pracy jest odzwierciedleniem realizacji wyznaczonych celów badawczych. 

Praca składa się z pięciu rozdziałów. Integralną część pracy stanowią dwa załączniki. 

Pierwszy z nich dokumentuje objęcie niniejszych badań honorowym patronatem Towarzystwa 

Obrotu Energią, natomiast drugi załącznik zawiera zestawienie danych wykorzystanych w 

badaniach empirycznych. 

Rozdział pierwszy przybliża istotę koopetycji pokazując różne sposoby jej 

przedstawiania w literaturze. Rozdział opisuje jej koncepcję w świetle badań nad więziami 

międzyorganizacyjnymi oraz nad strategiami rynkowymi. Dodatkowo, w rozdziale 

wprowadzono zagadnienie wspólnych korzyści, uzupełniając tym samym funkcjonujący 

dotychczas wymiar badań widzianych głównie przez pryzmat konkurencji lub współpracy z 

osobna lub też przez pryzmat efektów osiąganych w skali jednego podmiotu. 

Rozdział drugi stanowi rozwinięcie rozdziału pierwszego i przedstawia koopetycję z 

punktu widzenia jej znaczenia w naukach o zarządzaniu. W rozdziale przedstawiono wyniki 

przeprowadzonego badania literatury, które było podstawą do usystematyzowania oraz 

integracji dotychczasowego dorobku naukowego w kontekście badań nad koopetycją. Analizy 

pozwoliły uporządkować dotychczasowe postrzeganie omawianego pojęcia pod względem 

określania podłoża teoretycznego, definiowania pojęcia oraz określania jego cech, jak 

również klasyfikowania koopetycji. Analiza literatury pozwoliła opracować jedną definicję 

tego zjawiska w celu uspójnienia przedmiotu dalszych rozważań. Z tego powodu na potrzeby 

badania przyjęto koopetycję poziomą tj. występującą pomiędzy konkurentami, celową i 

wyłaniającą się tj. wynikającą z formalnych decyzji podmiotów, jak również będącą bieżącą 

reakcją uczestników. Ponadto scharakteryzowano koopetycję na poziomie sieci,  

tj. w odniesieniu do więcej niż dwóch uczestników. Zauważono, że przeanalizowaną literaturę 

charakteryzuje wyraźny brak oceny wpływu koopetycji na poziomie wspólnym. Tym samym, 

niniejsza praca kierunkuje badania w tą właśnie stronę oraz na poziom rynku, na którym 

funkcjonują zaangażowane podmioty.  

Rozdział trzeci stawia krok w stronę badania empirycznego przybliżając 

charakterystykę oraz funkcjonowanie rynku energii elektrycznej w Polsce, ze szczególnym 

uwzględnieniem segmentu rynku bilansującego. W rozdziale scharakteryzowano ramy 

prawne i regulacje, w oparciu, o które funkcjonują gracze rynkowi. Ponadto charakterystyce 

poddano poszczególne segmenty rynku oraz ich uczestników wskazując dodatkowo na 

łączące ich relacje. W rozdziale przedstawione zostało uzasadnienie wyboru tego rynku do 
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przeprowadzenia badań empirycznych wskazując na charakterystykę procesu bilansowania 

energii oraz istotę kosztów z tym związanych, których minimalizacja jest wskaźnikiem 

efektywności rynku. 

Rozdział czwarty poświęcony został kwestiom metodologicznym, a jego 

podstawowym celem było opracowanie podstawowych założeń projektu badawczego. W 

rozdziale przedstawiono cele oraz hipotezy, jak również charakterystykę próby badawczej 

wyłonionej w sposób celowy, która zastosowała koopetycję w szeroko rozumianym procesie 

rozliczania energii na rynku bilansującym. Dobór tej właśnie próby pozwolił dodatkowo 

zweryfikować czy liczba i homogeniczność koopetytorów, jak również częstotliwość ich 

interakcji wpływają na osiągane przez nich wspólne wyniki, co z kolei przekłada się na efekty 

dla całego rynku, na którym funkcjonują.  

Rozdział piąty zawiera wyniki przeprowadzonych badań empirycznych, które 

posłużyły do testowania hipotez, weryfikacji modelu badawczego oraz wyciągnięcia 

wniosków o charakterze teoretyczno-praktycznym. Rozdział ten, w oparciu o wyniki 

przeprowadzonych badań, wypełnia znaczącą część założeń badawczych. Brak 

przypadkowości uzyskanych rezultatów, potwierdzony został w wykonanych testach 

statystycznych. Przeprowadzono symulacje dla różnych poziomów koopetycji, wykorzystując 

rzeczywiste dane dotyczące badanej próby. W rozdziale określone i zwymiarowane zostały 

efekty koopetycji występującej pomiędzy uczestnikami rynku wraz z oceną ich przełożenia na 

efektywność rynku energii oraz wyniki testowania statystycznego postawionych hipotez. 

Rozdział zawiera szczegółowe wyniki symulacji wykonanych dla kilku scenariuszy 

rozliczeniowych i pełnego możliwego do zastosowania wachlarza strategii handlowych 

koopetytorów. Badania ujmują zatem trójetapowe przejście z indywidualnego rozliczania 

kosztów przez koopetycyjny model z ograniczeniami alokacji geograficznej do modelu 

jednej, koopetycyjnej grupy bilansującej, uwzględniając przy tym odrębne odniesienie się do 

sprzedaży i zakupu energii elektrycznej w ramach rynku bilansującego, dla trzech scenariuszy 

referencyjnych cen odniesienia oraz dwóch horyzontów interakcji.  

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że nie ma podstaw do odrzucenia 

hipotez: H1, H1a oraz H1c, co oznacza, że sama koopetycja, jak również liczba koopetytorów 

oraz częstotliwość ich interakcji mają dodatni wpływ na efektywność rynku. Jednocześnie, 

przeprowadzone badanie nie przyczyniło się do jednoznacznego potwierdzenia hipotezy H1b, 

zakładającej, że homogeniczność koopetytorów ma pozytywny wpływ na efektywność rynku. 

W związku z tym hipoteza ta została odrzucona. Przeprowadzona analiza statystyczna 

uprawnia do wyciągnięcia wniosku, że wykorzystanie zmian otoczenia prawnego, 
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pozwalające zastosować koopetycję w rzeczywistej grze rynkowej poprzez współpracę 

konkurentów na polu agregacji na rynku bilansującym, dało policzalne efekty w postaci 

obniżenia kosztów bilansowania. Oprócz perspektywy wspólnych korzyści osiągniętych przez 

badane podmioty, pokazano korzyści w perspektywie całego rynku, na którym one 

funkcjonują, co z kolei oznacza, że korzyści odnoszą nie tylko gracze rynkowi bezpośrednio 

zaangażowani w interakcje, ale również pozostałe podmioty na rynku.  

Kluczowym wnioskiem badań zarówno teoretycznych jak i wyników 

przeprowadzonych analiz empirycznych jest stwierdzenie, że koopetycja ma pozytywny 

wpływ na efektywność rynku, co wprost przyczynia się do rozwiązania postawionego w pracy 

problemu badawczego. Poprzez określenie wpływu koopetycji, jak również liczby, 

homogeniczności oraz częstotliwości interakcji koopetytorów na efektywność rynku, 

osiągnięto postawiony w rozprawie cel główny. Sposób prowadzenia badań oraz uzyskane 

rezultaty pozwoliły ponadto na osiągnięcie celów szczegółowych o charakterze poznawczym, 

metodologicznym oraz utylitarnym 

Przedstawione w rozprawie wyniki są zgodne z efektami wcześniejszych badań nad 

koopetycją, pokazując korzyści osiągane dzięki współpracy konkurentów i jednocześnie 

rozszerzają spektrum dotychczasowych badań. Niniejsza praca przyczynia się do poszerzenia 

rozważań koncepcji wspólnych korzyści wykazując, że polegają one na obniżeniu kosztów 

dla wielu podmiotów z powodu komplementarności zachowań uczestników, wykorzystania 

swoich kluczowych kompetencji i dostosowania operacyjnego. Wyniki badań pokazują, że 

koopetycja jest najlepszym wyborem, ponieważ nasi konkurenci borykają się z tymi samymi 

problemami, co my, mając te same potrzeby i podobne możliwości. Należy podkreślić, że 

przyjęta w pracy empiryczna perspektywa pokazanych korzyści stanowi novum w badaniach 

nad koopetycją, które dotychczas realizowano na poziomie pojedynczej firmy skupiając się na 

korzyściach indywidualnych, a nie zbiorowych. Praca wypełnia te lukę identyfikując i 

kwantyfikując efekty współdziałania koopetytorów.  

Ponadto, na podstawie przeprowadzonego przeglądu literatury można stwierdzić, że 

współpraca konkurentów jest rozwiązaniem spotykanym w innych krajach, w różnych 

sektorach gospodarki, jednak badania na rynku bilansującym energii elektrycznej są 

pionierskie na skalę światową. Niniejsza praca, pokazuje pozytywny wpływ koopetycji na 

działania związane z rozliczaniem zakupów, którym jest w tym przypadku energia 

elektryczna. Powszechnie stosowane i praktykowane w ograniczonej próbie badawczej 

badania opinii menedżerów odpowiedzialnych za przedmiotowe działania, Autorka 

zdecydowała się zamienić na rzecz prezentacji rzeczywistych danych koopetytorów 
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ilustrujących wymierność zastosowania tej strategii. W ten sposób uzyskano wyższy stopień 

zaawansowania badań nad koopetycją. Dodatkowo przeprowadzona analiza tworzenia ram 

funkcjonowania rynku bilansującego energii elektrycznej pokazała, że interakcje 

konkurentów podczas tworzenia zasad i samego procesu rozliczania znacząco wpływają na 

generowanie wspólnych korzyści, tym samym wpływając na efektywność rynku.  

Badania empiryczne skupiające się na analizie porównawczej kosztów bilansowania w 

poszczególnych wariantach rozliczeń pokazały metodę identyfikacji oraz badania 

koopetycyjnych relacji na rynku energii, jak również wykazały ich pozytywne efekty, co z 

kolei wskazuje na uzasadnione ekonomicznie wykorzystanie przez graczy rynkowych 

koopetycji w praktyce. Wymierne rezultaty pokazujące korzystny wpływ rozliczania 

grupowego tj. nawiązywania współpracy nawet ze swoim konkurentem, powinny być 

wskazówką dla wszystkich graczy rynkowych, pokazując możliwe skuteczne i efektywne 

strategie zachowań. Efekty wysiłków badawczych znalazły również przełożenie na 

zaproponowanie implikacji praktycznych związanych z operacjonalizacją koopetycji. Wyniki 

przeprowadzonych badań mogą posłużyć zarówno innym badaczom, jak również praktykom 

biznesowym w celu: (1) identyfikacji koopetycji, (2) ustalenia jej teoretycznych ram, (3) 

klasyfikacji koopetycji, (4) wyboru koopetycji jako strategii działania, (5) intensyfikacji 

interakcji z konkurentami, (6) zwiększenia zaangażowania oraz siły wpływu na kształtowanie 

rynku oraz ram jego funkcjonowania.  

Zaprezentowana analiza nie wyczerpuje tematyki przedstawionego zagadnienia. 

Badania nad wspólnymi korzyściami koopetytorów ograniczone zostały do jednego 

wybranego rynku oraz do jednej wybranej grupy konkurentów, dlatego też interesującym 

byłoby przeprowadzenie dalszych analiz odpowiednio dla innych grup współpracujących 

konkurentów na rynku energii, jak również w innych sektorach gospodarki. Ponadto, w 

badaniu skupiono się na generowaniu korzyści wspólnych bez szczegółowej analizy, który z 

uczestników zawłaszcza największą korzyść. Ten wątek jest również niezwykle interesujący i 

stwarza możliwość rozszerzenia niniejszych badań w obszarze wskazania korzyści 

indywidualnych na tle efektów osiągniętych wspólnie przez koopetytorów, czy też 

opracowania sposobu pomiaru natężenia koopetycji. 

 

Katowice, 18 sierpnia 2014 r. 


