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IMPLIKACJE KOOPETYCJI DLA ORGANIZACJI 
INTELIGENTNEJ W PERSPEKTYWIE TEORII 
GIER I TEORII KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH

Krystyna Romaniuk

Wprowadzenie

Z aawansowany technologicznie XXI wiek przyczynił 
się do konieczności budowania organizacji inteli-

gentnych, opartych przede wszystkim na wiedzy, a  nie 
na zasobach „twardych” (Jones, 2002, s.  69). To ona 
decyduje obecnie o  sukcesie bądź porażce rynkowej 
przedsiębiorstw i  jest postrzegana jako źródło prze-
wagi konkurencyjnej oraz siła tych, którzy ją posiadają 
we właściwym miejscu i  czasie (Van Der Bij i  in., 2003, 
s. 164–165). Dlatego organizacja powinna odpowiednio 
zarządzać nią zarówno na poziomie pracownika, jak 
i  jej samej. Przedsiębiorstwa zachowują się aktualnie 
jak swoisty system otwarty, który pozyskuje informacje, 
materiały i energię ze środowiska, następnie przetwarza 
te zasoby w  wiedzę, procesy i  struktury wytwarzające 
dobra i świadczące usługi, które w następstwie są konsu-
mowane przez to środowisko (Choo, 1995). Te wzajemne 
zależności mają kluczowe znaczenie. 

Wiedza może być kreowana wewnątrz przedsiębiorstw 
lub pozyskiwana ze źródeł zewnętrznych. W pierwszym 
przypadku rola pracowników zatrudnionych w organiza-
cji sprowadza się do bycia zarówno transmiterami wiedzy, 
jak i  jej kreatorami (Leonard-Barton, 1995, s.  10), nato-
miast w drugim m.in. do tworzenia układów koopetycyj-
nych z rywalami rynkowymi, w wyniku czego ma miejsce 
proces dzielenia się wiedzą między współpracującymi 
konkurentami. Znamienną cechą koopetycji jest zmien-
na intensywność nawiązywania współpracy z konkuren-
tami i jednoczesne rywalizowanie z nimi (Branderburger, 
Nalebuff, 1996, s. 4). Stąd nie każdą wiedzą koopetytorzy 
są  skłonni się dzielić. Aby w  ogóle można było mówić 
o  dzieleniu się wiedzą, muszą zostać spełnione nastę-
pujące warunki: mieć miejsce interakcja między co naj-
mniej dwoma osobami lub dwiema organizacjami; zostać 
podjęta indywidualna decyzja dotycząca gotowości co 
do uczestnictwa w takim działaniu przez każdą ze stron 
relacji oraz strony muszą być przekonane, że osiągną 
założony cel, przykładowo otrzymają satysfakcjonującą 
wypłatę lub interesujące je korzyści. Mając to na uwadze, 
sformułowano następujący problem badawczy: jakie 
są uwarunkowania, aby dzielenie się wiedzą było korzyst-
ne dla organizacji partycypujących w danym układzie ko-
opetycyjnym. Natomiast za cel artykułu przyjęto wskaza-
nie uwarunkowań sprzyjających i hamujących dzielenie 
się wiedzą między koopetytorami w perspektywie teorii 
gier i teorii kosztów transakcyjnych oraz sformułowanie 

warunków brzegowych, które determinują ten proces 
w ogóle. Wybrane teorie stanowią podstawy teoretyczne 
koopetycji i  należą jednocześnie do najczęściej ze sobą 
konfrontowanych. Dotychczasowa literatura przedmiotu 
nie wyczerpuje problemu dzielenia się wiedzą w  ukła-
dach koopetycyjnych. Ponadto nie łączy ona tego zagad-
nienia z organizacjami inteligentnymi. Niniejszy artykuł 
jest pewnego rodzaju wyzwaniem mającym na celu wy-
pełnienie tej luki badawczej. Badania przeprowadzone 
w Polsce wykazały, że tylko co ósmą firmę (w tym także 
z sektora MSP z wyłączeniem mikrofirm) można uznać 
za inteligentną, a tylko 38% z nich (zatem rzadziej niż co 
trzecia) wymienia się wiedzą z otoczeniem (Inteligentne 
organizacje …, 2010, s. 9).

Metoda badawcza

A rtykuł ma charakter teoretyczny. Do jego przygoto-
wania wykorzystano metodę systematycznego prze-

glądu literatury. Do badania wybrano następujące bazy: 
Ebsco oraz Google Scholar. W każdej z nich użyto słów 
kluczowych wyszukiwania: coopetition, co-opetition (ze 
względu na istniejące różnice ortograficzne), intelligent 
organization oraz knowledge sharing. Sposób działania 
służący realizacji wytyczonego celu odzwierciedla mo-
del teoretyczny przedstawiony na rysunku 1. Za główny 
wyróżnik organizacji inteligentnej przyjęto zdolność do 
kreowania wiedzy (najczęściej uwypuklaną w definicjach 
organizacji inteligentnej). Należy jednocześnie podkreślić, 
że omawiana problematyka dzielenia się wiedzą w  rela-
cjach koopetycyjnych nie odnosi się wyłącznie do organi-
zacji inteligentnych.

Istota organizacji inteligentnej

P róbując wyjaśnić istotę organizacji inteligentnej, 
warto sięgnąć do Słownika języka polskiego (2003, 

s.  277), aby zrozumieć, czym inteligencja jest w  ogóle. 
Rozpatrywany termin jest interpretowany jako „zdolność 
rozumienia, uczenia się oraz wykorzystywania posiadanej 
wiedzy i umiejętności w sytuacjach nowych”. Obserwacja 
otoczenia współczesnych organizacji pozwala zauważyć, 
że funkcjonują one stale w tzw. „nowych sytuacjach”, stąd 
budowanie i  rozwijanie przez nie ich inteligencji, którą 
można określić mianem organizacyjnego IQ, wydaje się 
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wręcz koniecznością. Ponadto zacytowana definicja po-
zwala także zrozumieć, dlaczego w literaturze przedmiotu 
obok terminu „organizacja inteligentna” funkcjonuje 
synonim „organizacja ucząca się”. Należy jednak pod-
kreślić, że w  tym zakresie nie ma całkowitej zgodności 
wśród naukowców. Organizacja inteligentna jest często 
postrzegana jako wyższa forma niż organizacja ucząca się, 
która jako pewnego rodzaju idea narodziła się wcześniej. 
Konsekwencją tego było przyjęcie założeń typowych dla 
organizacyjnego uczenia (np. myślenia systemowego, 
pracy zespołowej oraz uczenia się, którego zamiarem było 
zdobycie doświadczenia oraz informacji) jako swoistego 
rudymentu organizacji inteligentnej.

Zasadniczą różnicę między organizacją uczącą się 
a  organizacją inteligentną stanowi natomiast dążenie 
(ostatniej z  wymienionych) do pełnego wykorzystania 
posiadanego potencjału intelektualnego wszystkich za-
trudnionych (Penc, 2003, s. 57–66). Wydaje się, że słuszne 
jest zatem twierdzenie, iż posiadanie inteligentnych ludzi 
w organizacji może, ale nie musi, jednocześnie oznaczać, 
iż dana organizacja jest inteligentna (Brătianu i in., 2006). 
Brak niezbędnych umiejętności i  kompetencji do efek-
tywnego wykorzystywania posiadanych zasobów, w  tym 
przypadku zasobów ludzkich, może ostatecznie stanowić 
barierę nie do pokonania i uniemożliwić zbudowanie or-
ganizacji inteligentnej.

Definicje organizacji inteligentnej opisywane w  litera-
turze przedmiotu (tab. 1) porównują ją do modelu, ro-

dzaju organizacji, w której kluczowym substratem są  jej 
członkowie, czy też inteligentnego, uczącego się systemu 
złożonego z  wyedukowanych pracowników posiadają-
cych zdolność do wykorzystywania informacji sieciowych, 
pozyskiwania, kreowania, udostępniania i zatrzymywania 
wiedzy w  przedsiębiorstwie oraz szybkiego adaptowania 
się do wysoce turbulentnego otoczenia.

Organizacje inteligentne cechują się: zwinnością 
(szybkością w  działaniu), adaptacyjnością, samoregula-
cją i  samooptymalizacją (dostosowywaniem kluczowych 
wskaźników biznesowych do krótkookresowych zmian 
klimatu biznesowego), płynnością granic i  strukturą 
sieciową (umożliwiającą restrukturyzację i  zmianę skali 
działania organizacji w zależności od potrzeb np. poprzez 
outsourcing lub insourcing), a  także zdolnością do prze-
kształcania się w  nowe, lepsze formy w  długim okresie, 
których postaci firma nie jest do końca dziś w  stanie 
przewidzieć (Kemal i in., 2002). Wiadomo natomiast jest, 
że forma ta powinna nie tyle wymagać od pracowników 
posłuszeństwa, co współpracy i kreatywności (Mintzberg, 
1980, s. 322–341).

Ponadto organizacje te powinny posiadać zdolność 
do przejmowania wiedzy ukrytej ich członków w jak naj-
większym stopniu. Z reguły pracownicy posiadają więk-
szą wiedzę od tej, którą ujawniają (dzielą się) (Brătianu 
i in., 2006). Ich skłonność do dzielenia się i/lub niechęć 
do takiego działania jest zdeterminowana poziomem 
rozwoju kapitału relacyjnego, w  tym przede wszystkim 

Rys. 1. Model teoretyczny
Źródło: opracowanie własne

Tab. 1. Definicje organizacji inteligentnej

Autor Definicja

B. Richards (2002, s. 37)
To organizacja, która formułuje model efektywnego wykorzystania posiadanego kapitału intelektualnego, 
oparty na narzędziach umożliwiających przedsiębiorstwu zwiększanie zdolności do uczenia się i radzenia sobie 
w warunkach dużej złożoności otoczenia

K.A. Delic, U. Dayal (2002, s. 1) Organizacja inteligentna jest korporacją przeobrażającą się w  system złożony, funkcjonujący w  sposób, w  jaki 
zachowuje się człowiek inteligentny

W.E. Halal (1998, s. 21)

To zdolność organizacji do kreowania wiedzy i  jej wykorzystywania w celu strategicznego adaptowania się do 
otoczenia. Porównuje się ją do IQ formułowanego na poziomie organizacyjnym, które umownie wynosi 100. 
Organizacyjne IQ kształtujące się na poziomie wyższym niż wyznaczone 100 oznacza organizację bardziej 
inteligentną i vice versa

F. Bock (1998, s. 6)
To organizacja ucząca się, która posiada umiejętność pozyskiwania, kreowania, transferu i  zatrzymywania 
wiedzy oraz jej przekształcania w innowacyjne produkty i usługi, a także zwiększania efektywności prowadzonej 
działalności

P. Senge (2006, s. 28–29)
To organizacja, w której jej członkowie stale poszerzają swoje możliwości osiągania pożądanych wyników, powstają 
nowe wzorce śmiałego myślenia oraz w sposób niewymuszony ludzie rozwijają swoje aspiracje zawodowe, stale 
się uczą, jak uczyć się kolektywnie

Źródło: opracowanie własne
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zaufania, ale i  inteligencją emocjonalną. Stąd przedsię-
biorstwo powinno kłaść duży nacisk na wykorzystywa-
nie narzędzi emocjonalnych, które pomogą mu połączyć 
ową inteligencję emocjonalną w jedną inteligencję firmy. 

Wydaje się, że organizacje inteligentne winny dążyć do 
zachowania równowagi między wiedzą pozyskaną a wie-
dzą udostępnianą. Warto w tym miejscu odwołać się do 
matematycznego prawa Darcy’ego dotyczącego przepływu 
cieczy, które można odnieść do przepływu wiedzy (Brătia-
nu i in., 2006). Implikacją tego są trzy prawidłowości. Po 
pierwsze, przepływ wiedzy jest szybszy w  organizacjach 
posiadających rozmyte granice. Sytuacja taka ma miejsce 
w  odniesieniu do przedsiębiorstw będących stronami 
układu koopetycyjnego. Należy zatem oczekiwać, że wy-
miana wiedzy między nimi będzie cechować się relatywnie 
dużą dynamiką oraz symultanicznie rozwagą dotyczącą 
wiedzy współużytkowanej. Przejawem tejże rozwagi jest 
ochrona wiedzy najcenniejszej przed jej udostępnieniem 
dla współpracujących rywali. Po drugie, wiedza ukryta 
bardziej przynależy do danej firmy niż wiedza jawna. O ile 
bardzo łatwo jest pozyskać drugą z wymienionych, o tyle 
trudno uzyskać dostęp do pierwszej. Po trzecie, przepływ 
wiedzy można przyspieszyć w wyniku stosowania nacisku 
(presji). W tym przypadku przedsiębiorstwo musi zacho-
wać szczególną rozwagę, gdyż nadmierny nacisk może 
skutkować rozpadem układu koopetycyjnego.

Reasumując, powstawanie organizacji inteligentnej jest 
procesem, który polega na ciągłym powiększaniu wie-
dzy oraz zmianie mentalności jej członków, którzy uczą 
się większej odpowiedzialności i  samodzielności oraz 
przedsiębiorczości związanych z  realizowanymi przez 
nich zadaniami (Kaczmarek, 2013, s. 161). Rozwój takie-
go przedsiębiorstwa może być wynikiem podejmowania 
przez menedżerów i członków organizacji samodzielnych 
działań, ale też może odbywać się w następstwie realizo-
wania koncepcji organizacji wirtualnej, aliansów strate-
gicznych lub koopetycji.

Koopetycja a dzielenie się wiedzą

Z namiennym atrybutem organizacji inteligentnej jest 
jej zdolność do kreowania i wykorzystywania wiedzy. 

Jak wspomniano we wstępie, może być ona tworzona 
w  sposób indywidualny przez poszczególne przedsię-
biorstwa, ale także pochodzić ze źródeł zewnętrznych. 
W  pierwszym przypadku podstawą rozwoju organizacji 
inteligentnej staje się zatem jej własna inteligencja (cor-
porate intelligence), która determinuje osiąganie przez nią 
określonych wyników (sukcesów lub porażek), będących 
następstwem umiejętności wykorzystywania posiadanych 
zdolności i  kompetencji, identyfikowania szans i  okazji, 
unikania zagrożeń czy traktowania porażek jako pewnego 
rodzaju wyzwań do dalszych, lepszych działań. W drugim 
zaś przypadku, kluczową rolę pełni umiejętność uczenia 
się oraz pozyskiwania wiedzy z  zewnątrz, np. od współ-
pracujących konkurentów (koopetytorów). Zadanie to 
jest w  rzeczywistości trudne do realizacji, ponieważ ko-
opetycja to relacja wewnątrz-  i  międzyorganizacyjna na-
cechowana przeciwstawnymi (z  pozoru wykluczającymi 

się) zachowaniami konkurencyjnymi i  kooperacyjnymi, 
gdy spojrzy się na nie w  tradycyjny sposób. Stąd skłon-
ność do dzielenia się wiedzą bywa bardzo zróżnicowana. 
Ponadto istotnym dylematem jest również wybór kiedy, 
z kim, na jakich warunkach oraz jaką wiedzą się dzielić 
(Romaniuk, 2013, s. 47–48). Ranga tego problemu rośnie 
jeszcze bardziej, gdy weźmie się pod uwagę znaczenie wie-
dzy i  uczenia się dla budowania i  rozwoju konkurencyj-
ności gospodarek i przedsiębiorstw oraz fakt, że działania 
takie są  „nienaturalnym zachowaniem” (Loebecke i  in., 
1999, s. 14–25; Davenport, 1997, s. 187–208) organizacji, 
za które oczekuje ona pewnej gratyfikacji. Ponadto decy-
zję tę determinują również koszty i oczekiwane korzyści 
z  tym związane oraz dominacja jednego z dwóch zacho-
wań koopetycyjnych, tj. jej części kooperacyjnej nad kon-
kurencyjną lub konkurencyjnej nad kooperacyjną.

Proces dzielenia się wiedzą z  koopetytorami można 
rozpatrzyć z punktu widzenia podstaw teoretycznych ko-
opetycji, w  tym teorii gier oraz kosztów transakcyjnych. 
Pierwsza z nich nawiązuje do dylematu więźnia (Axelrod, 
Hamilton, 1981, s.  1390–1396), w  którym analizie pod-
daje się prawdopodobieństwo podejmowania działań 
konkurencyjnych i  kooperacyjnych. W  odniesieniu do 
koopetycji i aspektu dzielenia się wiedzą między graczami 
(koopetytorami) należy uwzględnić trzy zasadnicze wy-
miary: synergię transferu wiedzy (określaną też mianem 
wartości synergicznej), zdolności do wykorzystywania 
wiedzy otrzymanej od koopetytora („dźwignię umiejęt-
ności”) oraz negatywny wpływ transferu wiedzy na jej 
nadawcę (Levy i  in., 2001). Synergia transferu wiedzy 
oznacza dodatkowe korzyści wynikające ze wzajemnego 
dzielenia się indywidualną wiedzą. Rośnie ona wraz ze 
współzależnością graczy. Im większa jest owa współzależ-
ność, tym organizacje są skłonne bardziej współpracować 
na rzecz osiągnięcia dodatkowych korzyści synergicznych 
(Loebecke i  in., 1999, s.  14–25). W  efekcie prowadzi to 
do zwiększania potencjału firmy i  poprawy jej pozycji 
konkurencyjnej, przy czym warunkiem koniecznym do 
osiągnięcia korzyści synergicznych jest w tym przypadku 
obustronna wymiana wiedzy. 

Z kolei zdolność wykorzystywania wiedzy nabytej od 
koopetytora odzwierciedla wzrost wartości wiedzy u jed-
nego ze współpracujących graczy (organizacji), będący 
implikacją wykorzystywania podzielonej na jego (jej) 
użytek wiedzy, wykraczającej poza umowę o  kooperacji. 
Inaczej mówiąc, dźwignia umiejętności oznacza do-
datkową wartość, którą koopetytor nabywa wraz z  tzw. 

„odbieraniem” wiedzy od współpracującego konkurenta. 
Na uwagę zasługuje fakt, że sytuacja ta nie wiąże się z za-
chowaniami oportunistycznymi, o  których mówi teoria 
kosztów transakcyjnych. W  ramach koopetycji dopusz-
czalne są bowiem zachowania partnerów zmierzające do 
realizowania własnych interesów, wykraczających poza 
ramy umowy o współpracy.

Natomiast negatywny wpływ transferu wiedzy na jej 
nadawcę wyraża się w utraconej wartości indywidualnej 
wiedzy po podzieleniu się nią z koopetytorami. Sytuacja 
taka jest charakterystyczna dla koopetytorów, którzy 
wykorzystują ową wiedzę do poprawy konkurencyjności 
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ich produktów lub procesów. Należy jednocześnie pod-
kreślić, że negatywny wpływ transferu wiedzy nie musi 
wynikać z negatywnych zachowań koopetytorów, których 
per se należy unikać, gdyż koopetycja oznacza działania, 
w ramach których organizacje mogą dążyć do zwiększania 
ich indywidualnego „kawałka” w  ramach całościowego 

„tortu”1 tak długo, jak działają one w warunkach niekom-
pletnych umów.

Uwzględniając dwa pierwsze wymiary dzielenia się 
wiedzą z  perspektywy teorii gier, można wskazać na 
pewne prawidłowości. Po pierwsze, niski poziom za-
równo synergii transferu wiedzy, jak i dźwigni umiejęt-
ności z perspektywy gracza oznacza zarówno niewielką 
zyskowność, jak i  niewielką stratę. Natomiast niska 
synergia, ale symultanicznie wysokie ryzyko dotyczące 
utraty wartości indywidualnej wiedzy może zwiększać 
jej wartość i  zmniejszać chęć do dzielenia się nią. Po 
drugie, w  sytuacji gdy poziom synergii jest wysoki, 
a  wartość wiedzy niska, koopetytorzy będą chętni do 
dzielenia się wiedzą, ponieważ uzyskają oni większe 
korzyści synergiczne niż mogliby czerpać z podzielonej 
na ich użytek wiedzy. Po trzecie, jednocześnie z wysoką 
synergią i równie wysoką wartością wiedzy oczekiwane 
korzyści synergiczne jednego gracza są  równoważone 
dodatkowymi wartościami, jakie może osiągnąć druga 
strona. 

Warto również przeanalizować negatywny wpływ 
transferu wiedzy na jej nadawcę z perspektywy korzyści 
synergicznych i dźwigni umiejętności. Można tu zauwa-
żyć zróżnicowaną skłonność do dzielenia się wiedzą 
w ramach układu koopetycyjnego (rys. 2).

Ryzyko wysokiej utraty wartości wiedzy po  podzie-
leniu się nią z  koopetytorami może zmienić decyzje 
organizacji odnośnie do podejmowania takich działań. 

Najczęściej wówczas implikacją tego jest brak zaintere-
sowania dzieleniem się wiedzą ze strony danego partne-
ra (sytuacja 2  na rys. 2). W  przypadkach oznaczonych 
jako sytuacje 1  i  4  dotychczasowy ambiwalentny stosu-
nek do partycypowania w  podziale wiedzy zmienia się 
na negatywny w  związku ze wzrostem ryzyka utraty 
wartości wiedzy i  niską synergią. Ostatni przypadek 
(oznaczony jako sytuacja 3) ma miejsce, gdy dotych-
czasowa pozytywna postawa wobec dzielenia się wiedzą 
z  koopetytorami przechodzi w  ambiwalentny stosunek 
do podejmowania aktywności na tym polu, gdyż organi-
zacja uwzględnia wówczas w swoich działaniach ryzyko 
związane z utratą wartości wiedzy w ogóle. Organizacja 
świadoma opisanych zależności musi finalnie dokonać 
wyboru dotyczącego jej zaangażowania w proces podzia-
łu wiedzy, po uwzględnieniu analizowanych zmiennych 
(synergii współpracy oraz wartości wiedzy po  jej po-
dzieleniu z koopetytorami) i odniesieniu ich do sytuacji, 
w jakiej się ona znajduje. Opisane zależności odnoszą się 
do struktury teorii gier. W literaturze przedmiotu można 
spotkać również inne podejścia do analizowanego pro-
blemu. Zostały one przedstawione w tabeli 2.

Jak wspomniano wcześniej, kolejną podstawą teore-
tyczną, która determinuje proces dzielenia się wiedzą 
w  ramach układu koopetycyjnego, jest teoria kosztów 
transakcyjnych (TKT). Wskazuje ona, że dostawca i  od-
biorca wiedzy zgodzą się na jej wymianę, gdy każda ze 
stron będzie mogła zrealizować co najmniej trzy korzyści. 
Po pierwsze, wspomniane korzyści muszą być wymierne 
i oparte na zasadzie „wkład-zysk”. Oznacza to, że koopety-
tor powinien być przekonany o wzroście wymiernych ko-
rzyści synergicznych ze współpracy wraz ze zwiększeniem 
jego zaangażowania w  procesie udostępniania wiedzy 
partnerowi.

WARTOŚĆ WIEDZY

NISKA WYSOKA

SYNERGIA 
WSPÓŁPRACY

NISKIE

Sytuacja 1
Niepewna postawa wobec 
dzielenia się wiedzą

Implikacje negatywnego 
wpływu transferu wiedzy:

Negatywne nastawienie do 
dzielenia się wiedzą

Sytuacja 2
Negatywne nastawienie do 
dzielenia się wiedzą

Implikacje negatywnego 
wpływu transferu wiedzy:

Wzmocnienie negatywnego 
nastawienia do dzielenia się wiedzą

WYSOKIE

Sytuacja 3
Pozytywne nastawienie do 
dzielenia się wiedzą

Implikacje negatywnego 
wpływu transferu wiedzy:

Niepewna postawa wobec 
dzielenia się wiedzą

Sytuacja 4
Niepewna postawa wobec 
dzielenia się wiedzą

Implikacje negatywnego 
wpływu transferu wiedzy:

Negatywne nastawienie do 
dzielenia się wiedzą

Rys. 2. Oddziaływanie negatywnego wpływu transferu wiedzy na jej nadawcę po podzieleniu się nią na 
skłonność do dzielenia się wiedzą
Źródło: (Loebecke i in., 1999, s. 20)
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Po drugie, dostawca udostępni swoją wiedzę wte-
dy, gdy uzyska możliwość rozwijania swojej renomy 
w  oparciu o  renomę drugiej strony. Sytuacja taka jest 
typowa zwłaszcza dla firm prowadzących działalność 
usługową. Wówczas realizacja określonych prac na 
rzecz uznanej organizacji (członka układu koopetycyj-
nego) przekłada się na renomę przedsiębiorstwa z nią 
współpracującego.

Po trzecie zaś, chodzi o  społeczne korzyści oraz 
te, wynikające z  teorii altruizmu (Davenport, Prusak, 
1998). Kluczowymi korzyściami społecznymi są  tu 
przede wszystkim zaufanie i intensywne oddziaływanie 
oznaczające przekształcanie wiedzy o  charakterze sta-
tycznym w wiedzę dynamiczną (podlegającą procesowi 
ciągłego jej rozwoju), które zachodzi wtedy, gdy rozpo-
wszechnianie wiedzy opiera się na stałym wzajemnym 
zobowiązaniu i  zaufaniu obu stron. Z  kolei, altruizm 
winien mieć charakter odwzajemniony. Przejawia się 
on wówczas w  bardzo dużym prawdopodobieństwie 
wymiany wiedzy w  odwrotnym kierunku. Obecny od-
biorca wiedzy w przyszłości stanie się jej emitentem dla 
partnera, od którego dziś wiedzę pozyskuje. 

Prowadząc niniejsze rozważania, niezbędne wydaje 
się również odwołanie do kluczowych założeń teorii 
kosztów transakcyjnych, tj. niepewności oraz specyfiki 
zasobów. Niepewność przyczynia się do zwiększenia 
kosztów wymiany wiedzy. Jest to spowodowane m.in. 
asymetrią informacyjną partnerów i trudnością w okre-
śleniu, czy dana strona dzieli się wiedzą uczciwie, jaka 
jest jakość dzielonej wiedzy i  czy nie nadużywa ona 
wiedzy zastrzeżonej. Podobna prawidłowość ma miej-
sce w  przypadku specyfiki zasobów. Im jest ona więk-
sza, tym istnieje większa potrzeba stosowania dodatko-
wych zabezpieczeń (które powiększają koszty ochrony 
zasobów), aby w  ten sposób uniemożliwić przejęcie 
tych aktywów przez koopetytora w wyniku stosowania 
przez niego zachowań oportunistycznych (Ke, Wei, 
2007, s.  297–308). Ważną kwestią może też być pro-
blem własności wiedzy będącej przedmiotem wymia-
ny. Egzemplifikacją są badania prowadzone w krajach 
o  różnym stopniu ochrony własności intelektualnej. 
Wykazały one, że tam gdzie nie ma ściśle ustalonych 
sposobów postępowania co do takiej ochrony, mię-
dzy partnerami zawierane są  mniej formalne umowy,  

Tab. 2. Dzielenie się wiedzą w kontekście teorii gier 

Autor Perspektywa badawcza Rezultat

M.-H. Shih, T.-P. Hu,
C.-N. Chen (2006, s. 711–722)

Kompleksowa analiza zachowań konkurencyj-
nych i  kooperacyjnych wśród studentów stu-
dium projektowego.

Efektywność dzielenia się wiedzą jest zdetermi-
nowana technologią informatyczną (im częstsza 
wymiana wiedzy, tym mniejszy jej koszt ) oraz 
motywowaniem do podejmowania takich dzia-
łań. Ponadto konkurencja sprzyja rozwojowi 
współpracy. Jednostki tworzące grupę są nasta-
wione na zacieśnianie współpracy w celu poko-
nania pozostałych zespołów.

R. Jolly, W. Wakeland (2008, s. 1–8)

Analiza interakcji między jednostkami w orga-
nizacji, które preferują różne podejście co do 
dzielenia się wiedzą.

Wymiana informacji między jednostkami zna-
cząco zwiększa ogólną ilość posiadanej przez 
nich wiedzy (mają jej więcej niż ci, którzy się 
nią nie dzielą). Jest to wynikiem synergii, która 
ma miejsce między podmiotami wymiany.

G. Cai, N. Kock (2009, s. 821–833)

Analiza strategicznych interakcji między dwo-
ma graczami dotycząca, czy i w  jakim zakresie 
współpracować ze sobą z wykorzystaniem ewo-
lucyjnej teorii gier.

Kara społeczna powinna być na tyle duża, aby 
wymusić pełną współpracę w  ramach syme-
trycznie dyskretnej strategii gry. Gdy stanowi 
ona więcej niż połowę kosztów współpracy, 
wówczas gra staje się ewolucyjnie stabilna dla 
obu kooperujących graczy.

 L. Jinrong (2015, s. 465–470)

Teoretyczna analiza (Projekcja modelu kon-
struowania) mechanizmu dzielenia się wiedzą 
w organizacjach wirtualnych.

Podział wiedzy między organizacjami jest zde-
terminowany mechanizmem udostępniania 
i  ochrony wiedzy, kształtem struktury organi-
zacyjnej, kulturą organizacyjną oraz sposobem 
motywowania do dzielenia się wiedzą i  pozio-
mem zaufania.

R.-H. Wang, Y.-B. Lv, 
M. Duan (2016, s. 1–13)

Analiza skłonności do dzielenia się wiedzą 
w  klastrach innowacyjnych w  kontekście ewo-
lucyjnej teorii gier.

Skłonność do dzielenia rośnie wraz ze zmniej-
szaniem się kosztów i  ryzyka dzielenia się 
wiedzą wśród współpracujących organizacji. 
Istnieje potrzeba stosowania zachęt, udoskona-
lania oprogramowania oraz sprzętu kompute-
rowego. Ponadto należy dążyć do wzmacniania 
komunikacji i  współpracy między firmami, 
czego implikacją będzie wzrost zaufania, a także 
zwiększanie wiedzy posiadanej przez poszcze-
gólnych kooperantów.

Źródło: opracowanie własne
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zakładające relatywnie długi okres współpracy, cechują-
ce się większą złożonością, obejmujące plany awaryjne 
oraz dopuszczające stosowanie sankcji pozaprawnych. 
Natomiast w  krajach, w  których wypracowano reżi-
my co do ochrony praw majątkowych w  stosunku do 
wiedzy, umowy mają charakter formalny, dotyczą krót-
szego okresu, są  mniej złożone, nie zawierają planów 
awaryjnych oraz wiążą się z sankcjami legalistycznymi 
(Rosenbaum, 2013, s.  416–428). Reasumując, teoria 
kosztów transakcyjnych w odniesieniu do dzielenia się 
wiedzą w ramach układu koopetycyjnego co do jej zało-
żeń opiera się bardziej na „społecznej umowie relacyj-
nej” niż na „ekonomicznej umowie transakcyjnej” (Lin, 
2008, s. 1508–1521). Porównanie obu teorii i zalecenia 
dotyczące podziału wiedzy prezentuje tabela 3.

Podsumowanie

P rowadzone rozważania pozwalają zauważyć, że dzie-
lenie się wiedzą między koopetytorami w  dłuższej 

perspektywie może zaowocować wykreowaniem nie tylko 
inteligentnego przedsiębiorstwa (jako jednostki), ale inte-
ligentnego systemu (układu koopetycyjnego) złożonego 
z wysoce wykwalifikowanych pracowników zdolnych do 
pozyskiwania, kreowania, bezpiecznego udostępniania 
i  zatrzymywania wiedzy w  przedsiębiorstwie (systemie). 
Wymaga to jednak od organizacji podejmowania w  spo-
sób świadomy działań zmierzających z  jednej strony do 
podtrzymywania już wypracowanych standardów dziele-
nia się wiedzą, z drugiej zaś do pokonywania barier z tym 
związanych. Bariery te mogą mieć charakter strukturalny, 
ale także mentalny i  psychologiczny. Pierwsze z  wymie-
nionych mogą być związane z brakiem niezbędnej infra-
struktury informatycznej, oprogramowania, systemów 
zarządzania wiedzą czy zbyt zhierarchizowaną strukturą 
organizacyjną. Ich przezwyciężanie wymaga m.in. pono-
szenia odpowiednich nakładów finansowych, ale także 
przenikliwości i  otwartości ze strony top managementu. 
Natomiast drugie mogą być przełamywane w  wyniku 
podejmowania ustawicznej pracy w  celu zwiększania 
świadomości pracowników oraz budowania ich zaufania 
do zarządzających.

Decentralizacja oraz rozwój procesów zarządzania 
w rezultacie rozbudowy systemów informacyjnych może 
przyczynić się w przyszłości do jeszcze bardziej pogłębio-
nej współpracy międzyorganizacyjnej i większego rozwo-
ju przedsiębiorstw sieciowych.

dr Krystyna Romaniuk
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  
w Olsztynie
Wydział Nauk Ekonomicznych
e-mail: krystyna.romaniuk@uwm.edu.pl

Przypis

1) Jest to nawiązanie do patrzenia na koopetycję jako relację, 
w której współpraca z rywalami zwiększa tzw. tort, a konku-
rencja sprowadza się do jego podziału między nimi. Zob. np. 
(Branderburger, Nalebuff, 1996).
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Implications of Coopetition for Developing 
Organizational Intelligence

Summary

The aim of this paper is to indicate determinants favouring 
or restraining sharing knowledge between coopetitors 
in view of the theoretical basis of coopetition (the game 
theory as opposed to the transaction cost theory). An 
attempt has also been made to formulate the boundary 
conditions which determine the process of coopetitive 
knowledge sharing. The paper has a theoretical character, 
therefore the method of systematic literature review has 
been used to elaborate it. The analysis of available research 
findings has revealed that coopetition contributes to the 
development of organizational intelligence through 
promoting knowledge sharing between partners involved 
in both cooperative and competitive interactions. 
According to the game theory, an optimal scenario 
for knowledge exchange is the one of high synergy of 
cooperation and low risk that the value of knowledge may 
be lost by sharing, whereas a high negative-reverse impact 
is least conducive to knowledge exchange. According to 
the transaction cost theory, knowledge suppliers share 
knowledge if they can obtain tangible benefits from 
knowledge sharing, in the area of economy, marketing 
and social life.

Keywords

coopetition, intelligent organization, knowledge sharing
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