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Obszary koopetycji w relacjach partnerskich na rynku sportu

Streszczenie 

Strategia koopetycji należy do jednej z trudniejszych do realizacji form współ-
pracy z uwagi na warunki, które muszą spełniać podmioty decydujące się na takie 
rozwiązanie. Jednak z uwagi na potencjalne korzyści dla koopetytorów jest ona 
coraz częściej rozważaną i stosowaną formą działania na rynku. Na rynku sportu, 
w segmencie masowych imprez biegowych, organizatorzy podchodzą do tej moż-
liwości wciąż z dużą dozą ostrożności. Okazuje się jednak, że są obszary, 
w ramach których są oni gotowi do współpracy, mimo faktu, iż są wobec siebie 
bezpośrednimi konkurentami. W artykule zaprezentowano wyniki badań, których 
celem było ustalenie zasadności współpracy i wypracowanie obszarów koopetycji 
między organizatorami masowych imprez biegowych.
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Wstęp

Korzyści wynikające ze współpracy między podmiotami nie podlegają współcześnie 
dyskusji. Na wielu rynkach branżowych przedsiębiorstwa w kooperacji upatrują szansy na 
obniżenie kosztów, dostęp do nowych, unikatowych zasobów, a tym samym umocnienie 
swojej pozycji konkurencyjnej. Nie inaczej jest na rynku sportu, na którym organizacje spor-
towe jednocześnie ze sobą konkurują i współpracują. Zarówno rywalizacja, jak i współdzia-
łanie toczą się równolegle na płaszczyźnie stricte sportowej (walka o zwycięstwo), jak i ryn-
kowej (walka o nabywców). Z uwagi na konflikt interesów problematyczna jest współpraca, 
gdyż organizacje sportowe nie są skłonne, by dzielić się zasobami z bezpośrednim rywalem.

Celem artykułu jest ocena zasadności i identyfikacja obszarów współpracy między kon-
kurującymi ze sobą organizacjami sportowymi, w ramach strategii koopetycji. W artykule 
zaprezentowano wyniki badań, które pozwoliły na wypracowanie wspólnego stanowiska 
organizatorów masowych imprez biegowych. Na bazie wcześniej wypracowanych między 
nimi sieci relacji ustalono zasady koopetycji oraz zidentyfikowano jej potencjalne korzyści. 

Koopetycja jako sposób na budowanie przewagi konkurencyjnej

Przewaga konkurencyjna jest jednym z kluczowych czynników sukcesu organizacji na 
rynku. Może ona być wynikiem posiadania unikatowych zasobów, stosowanych procesów, 
rozwiniętych relacji zewnętrznych, czy wiedzy i umiejętności, które pozwalają na zaspoko-
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jenie potrzeb nabywców w wyższym stopniu niż inni konkurenci. Często jednak przewaga 
konkurencyjna ma nietrwały charakter, w wyniku zmian w otoczeniu rynkowym, np. inno-
wacji wdrażanych przez rywali, zmian oczekiwań nabywców, nowych regulacji prawnych, 
czy postępu technologicznego. Organizacje nie mogą zadowalać się zajmowaną pozycją 
rynkową, lecz muszą stale poszukiwać nowych rozwiązań i udoskonaleń. 

Koncentracja wyłącznie na zasobach i możliwościach znajdujących się wewnątrz orga-
nizacji szybko prowadzi do wyczerpania się szans na dalszy rozwój. Dlatego coraz częściej 
poszukiwania zmierzające do zbudowania lub umocnienia przewagi podejmowane są w oto-
czeniu organizacji. Z powyższym zjawiskiem bezpośrednio związana jest inna konstata-
cja, otóż organizacje próbujące samodzielnie konkurować na rynku często osiągają słabsze 
rezultaty od tych, które robią to w ramach rozwiniętych relacji partnerskich. Jak twierdzi 
A. Zakrzewska-Bielawska (2014), taki sposób osiągania przewagi konkurencyjnej coraz 
częściej ma swoje źródło w relacjach międzyorganizacyjnych, których podstawą jest współ-
działanie organizacji. Rozwinięte relacje nawiązywane przez przedsiębiorstwo z wybranymi 
partnerami otoczenia stwarzają nowe szanse na podniesienie jakości działań, ograniczenie 
kosztów, wzrost elastyczności i innowacyjności, a tym samym uzyskanie renty relacyjnej. 
Możliwość uzyskania przewagi relacyjnej jest zatem istotnym źródłem wzrostu konkuren-
cyjności organizacji.

Relacje te nie tylko budowane są między przedsiębiorstwem a jego kooperantami, coraz 
częściej dochodzi do nawiązywania porozumień o współpracy między bezpośrednimi kon-
kurentami. Zjawisko zostało zidentyfikowane już w latach 90. przez A.M. Brandenburgera 
i B.J. Nalebuffa (1995, s. 57-71), którzy określili je koncepcją koopetycji. Wg tych autorów, 
koopetycja oznacza jednoczesną współpracę i konkurencję między organizacjami, które 
w istocie rzeczy zabiegają o tych samych nabywców i rynki zbytu. Z uwagi na sprzeczność 
interesów i napięcia występujące między zaangażowanymi podmiotami, w literaturze przed-
miotu działania w zakresie koopetycji nazywane są paradoksami (Czakon 2013, s. 128). 
Z założenia jednak koopetycja ma przynieść obopólne korzyści, które przełożą się na wzrost 
konkurencyjności koopetytorów w zakresie posiadanych atrybutów wyróżniających lub sto-
sowanych procesów.

Strategię koopetycji cechuje przede wszystkim jednoczesne występowanie zachowań 
konkurencyjnych i kooperacyjnych, spodziewana, obopólna korzyść dla uczestników tak 
zbudowanych powiązań, a także zmienność w intensywności poszczególnych działań 
w okresie trwania relacji. W praktyce do współpracy konkurentów, którą można określić 
mianem koopetycji, nie dochodzi między tylko dwoma podmiotami, lecz większą ich liczbą 
(Balicka 2014, s. 14). Jednoczesne zaangażowanie się wielu przedsiębiorstw z tej samej 
branży z jednej strony multiplikuje szanse na rozwój każdego z nich, a z drugiej stwarza 
większe zagrożenie dla powodzenia współpracy jako strategii. Należy bowiem pamiętać, 
że strategia koopetycji rodzi również potencjalne zagrożenia, na które może natrafić każda 
z zaangażowanych stron. Wśród tych najczęściej występujących wymieniane są: niski po-
ziom zaufania, ryzyko wykorzystania zdobytej wiedzy jednego z koopetytorów na szkodę 
innych, brak parytetu w zakresie dzielenia się i pozyskiwania zasobów ze współpracy, nie-
uprawnione pozyskiwanie wiedzy i know-how partnera, zachowania oportunistyczne ko-
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opetytorów, konflikty interpersonalne, asymetria układu czy niska efektywność wspólnie 
realizowanych procesów i celów (Zakrzewska-Bielawska 2013, s 3-8).

Abstrahując od potencjalnych korzyści i zagrożeń związanych z opisywanym zjawi-
skiem, zmienia ono układ sił rynkowych w branży i prowadzi do stopniowego rozwoju sieci 
relacji, które stanowią odrębny obszar zainteresowań naukowych. 

Sieci relacji na rynku sportu 

Rozwój organizacji sportowych jest determinowany czynnikami ekonomicznymi, tech-
nologicznymi, środowiskowymi, kulturowymi i społecznymi. Z kolei kompetencjami wy-
różniającymi, które mogą im pomóc skutecznie funkcjonować i trwale konkurować na rynku 
sportu są nie tyle wysokie budżety na realizację wydarzeń sportowych, co przede wszystkim 
atrybuty niematerialne, takie jak: reputacja, tradycja, know-how oraz rozbudowana archi-
tektura relacji z otoczeniem (Hunt, Morgan 1995, s. 1-15). Współcześnie struktury rynku 
cechują się większą niż kiedykolwiek wcześniej liczbą powiązań między jego uczestnikami, 
postępującym procesem zanikania dystansu przestrzeni i czasu, zacieraniem się stref wpły-
wu i wzajemnego przenikania się. Konsekwencją tego jest rosnące znaczenie relacji partner-
skich oraz rozbudowanych więzi między organizacjami a podmiotami, które bezpośrednio 
lub pośrednio mogą być tym zainteresowane (Eiriz, Wilson 2006, s. 275-291). Zwyczajowo 
architektura powiązań i relacji kształtuje się w trzech obszarach − wewnętrznym, zewnętrz-
nym i sieciowym. 

W przypadku organizacji sportowych relacje wewnętrzne wynikają ze stosunków panu-
jących w jej wnętrzu i zwykle rozwijają się od początku jej istnienia w układzie pionowym, 
poziomym lub krzyżowym. Z kolei relacje zewnętrzne odnoszą się do kontaktów, które or-
ganizacja sportowa nawiązuje z podmiotami otoczenia, takimi jak: dostawcy, kooperanci, 
sponsorzy, organizacje samorządowe, instytucje publiczne, media itp. Na bazie tych relacji, 
w wyniku ich dużej liczby oraz częstej powtarzalności, z czasem może ukształtować się sieć 
względnie trwałych powiązań podmiotów, które z racji swoich kompetencji lub pojawia-
jących się oczekiwań mocniej angażują się w rynek sportu. Powiązania te można określić 
mianem powiązań relatywnych, gdyż zachodzące między podmiotami stosunki dla ich sku-
teczności wymagają ustalenia wspólnych celów, a następnie okresowej lub stałej współpracy 
(Ford, Hakansson 2006, s. 248-258). Sieci powiązań są z kolei podstawą rozwoju kultury 
współdziałania organizacji sportowej z jej interesariuszami. 

Należy pamiętać, że na rynku sportu kontakty organizacji tworzących sieć powiązań 
mogą przybierać charakter rynkowy (biznesowy), społeczny (socjalizacyjny) i kulturowy, 
w zależności od typu interesariusza i jego oczekiwań wobec relacji w sieci (Evans, Movondo 
2002, s. 15-53). Potrzeba budowania relacji współcześnie nie podlega dyskusji, wynika ona 
bowiem z założenia, że każda organizacja, w tym także sportowa, jest systemem otwar-
tym reagującym na bodźce wysyłane z jej otoczenia, aktywnie uczestniczącym w procesach 
wymiany informacji, usług i wartości, podlegającym permanentnemu wpływowi otoczenia 
i jednocześnie wpływającym na jego kształt (Gronroos 2011, s. 240-247). 
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Na wczesnym etapie tworzenia się architektury relacji, kontakty organizacji sportowej 
z podmiotami wywodzącymi się z jej bliższego otoczenia przybierają postać epizodyczną, 
nieregularną, fragmentaryczną i rzadko kontrolowaną. Z czasem jednak nabierają znaczenia, 
ich liczba się powiększa, niektóre z nich przybierają postać złożonych procesów komunika-
cyjnych, w które zaangażowane są więcej niż dwa podmioty zgłaszające odmienne postulaty 
i oczekiwania. W takiej sytuacji rodzi się potrzeba świadomego kształtowania sieci relacji 
i metodycznego zarządzania tym niematerialnym zasobem organizacji sportowej. 

Rynek masowych imprez biegowych stanowi ważny segment szerzej definiowanego 
rynku sportu. Biegi, szczególne te o zasięgu międzynarodowym, coraz częściej są wydarze-
niami komercyjnymi, dlatego ich organizatorzy starają się nawiązywać trwałe relacje z wie-
loma podmiotami, które bezpośrednio lub pośrednio są zainteresowane ich powodzeniem. 
W rezultacie kształtuje się wielopoziomowa sieć powiązań, które przybierają społeczny lub 
biznesowy charakter, a jej głównym integratorem jest organizator biegu. Między partnerami 
jedno- lub dwukierunkowo przepływają strumienie informacyjne, finansowe lub rzeczowe, 
które odgrywają kluczową rolę w osiąganiu obopólnych korzyści i wzmacnianiu dalszych 
relacji (Ritter, Walter 2012, s. 136-144). Więzi te mogą przybierać trwały charakter, lecz 
z uwagi na specyfikę organizowanych wydarzeń sportowych (wydarzenia cykliczne) inten-
sywność kontaktów jest dość mocno zróżnicowana w czasie. 

Relatywnie nowym zjawiskiem na tle wiedzy na temat zachodzących na rynku sportu 
relacji jest koopetycja, która zakłada współdziałanie bezpośrednich konkurentów. Jednak 
jak podaje B. Mullin, uznawany za twórcę podwalin marketingu sportu, jedną z cech rynku 
sportowego jest jednoczesność konkurowania i współpracy działających na nim podmiotów 
(Mullin, Hardy, Sutton 2000, s. 57). Dzieje się tak szczególnie w przypadku sportu kwali-
fikowanego, gdzie rywalizacja między klubami odbywa się w ramach zorganizowanej ligi. 
Jednak nie tylko organizatorzy ligowych wydarzeń sportowych dostrzegają potrzebę współ-
pracy. Innym przykładem możliwości jednoczesnego konkurowania i współpracy jest rynek 
masowych imprez biegowych. Architektura relacji na rynku imprez biegowych wygląda 
inaczej niż w innych segmentach rynku sportu, z tego względu jej zrozumienie wymaga 
odrębnych badan i analiz (Watt 2003, s. 133-136). Dostrzegając potencjał drzemiący w sie-
ciach relacji partnerskich oraz koopetycji między organizatorami imprez biegowych, którzy 
w walce o biegaczy stanowią wobec siebie bezpośrednią konkurencję, przeprowadzono ba-
dania mające na celu określenie możliwości i warunków współpracy.

Z obserwacji i analiz dostępnych informacji statystycznych wynika, że rynek imprez bie-
gowych w Polsce znajduje się na początku fazy dojrzałości i jest rynkiem wysoce konkuren-
cyjnym. Świadczy o tym m.in. liczba organizowanych biegów, jak i liczba uczestniczących 
w nich zawodników. Od 2015 roku wyraźnie spada dynamika przyrostu nowych biegów 
masowych. Obecnie organizowanych jest około 3000 imprez rocznie (www1). Problemy, 
z którymi aktualnie borykają się organizatorzy to duże rozproszenie rynku, zmniejszający 
się obszar terytorialny, z jakiego wywodzi się większość biegaczy, mała liczba uczestników 
z zagranicy, rosnące oczekiwania zawodników, szybko postępująca dyfuzja wdrażanych in-
nowacji marketingowych, a także niska świadomość uczestników bez doświadczenia w za-
kresie zasad i standardów udziału w zawodach. 
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Organizatorzy ponoszą coraz większe wysiłki, by przyciągnąć biegaczy na kolejne edy-
cje swoich imprez, lecz zachowania te można nazwać bardziej oportunistycznymi niż rela-
cyjnymi. Sieci relacji, typowe dla innych, dojrzałych rynków branżowych nie są zjawiskiem 
powszechnym wśród organizatorów biegów. Zdecydowana większość z nich podchodzi 
z dużą nieufnością do ewentualnej współpracy, a podejmowane działania marketingowe no-
szą często znamiona naśladownictwa. Dotychczas podejmowane przez dyrektorów najwięk-
szych imprez biegowych w Polsce próby ustanowienia ogólnych zasad, m.in. dotyczących 
wysokości opłat startowych, zawartości pakietów startowych, klasyfikacji zawodników, czy 
wysokości nagród, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Nawet pobieżna analiza tego 
rynku prowadzi do wniosku, że konkurenci działają indywidualnie, każdy we własnym za-
kresie stara się pozyskać uczestników swojego biegu, nie zauważając potencjału jaki drze-
mie w budowaniu sieci relacji partnerskich. 

Koopetycja organizatorów imprez biegowych

Jesienią 2016 roku przeprowadzono wywiad zogniskowany typu focus interview, któ-
rego uczestnikami było 7 dyrektorów największych maratonów i półmaratonów w Polsce. 
Celem badania była dyskusja na temat zasadności współpracy i wypracowanie obszarów 
koopetycji między organizatorami dużych imprez biegowych. Uczestnicy wywiadu zgodzili 
się co do zasadności kooperacji, lecz mieli odmienne zdanie, w jakim zakresie miałaby ona 
się odbywać. Ostatecznie wypracowano wspólne stanowisko, że obszarem współpracy mo-
głoby być gromadzenie i wymiana informacji na temat organizowanych biegów. 

Po zakończeniu wywiadu zogniskowanego przystąpiono do realizacji kolejnego badania, 
w którym wykorzystano metodę delficką. Przedmiotem tego badania była koncepcja opra-
cowania platformy informacyjnej, na której gromadzone byłyby dane, przede wszystkim 
o charakterze statystycznym, na temat imprez biegowych. Dane pochodziłyby od zaanga-
żowanych w ten projekt dyrektorów biegów. Miałyby one służyć organizatorom imprez do 
monitorowania i analizy zmian zachodzących na rynku biegowym, umożliwić antycypowa-
nie trendów oraz pomagać w podejmowaniu decyzji strategicznych. 

W pierwszym etapie badania, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poproszono 
uczestników, by wyrazili swoją opinię na temat szesnastu zaproponowanych wskaźników 
opisujących imprezy biegowe. Były to następujące propozycje:
a. liczba zarejestrowanych uczestników biegu,
b. liczba opłaconych zgłoszeń, 
c. liczba odebranych pakietów startowych, 
d. liczba zawodników przekraczających linię Startu,
e. liczba zawodników przekraczających linię Mety,
f. liczba uczestników biegu spoza województwa, 
g. liczba zawodników z zagranicy, 
h. liczba startujących kobiet,
i. procent wypełnienia ustalonego limitu startujących, 
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j. procent startujących, którzy zapisali się w ostatnim miesiącu przez imprezą,
k. liczba wystawców sprzętu sportowego i akcesoriów na targach expo,
l. liczba zaangażowanych podczas imprezy wolontariuszy, 
m. liczba zawodników startujących po raz pierwszy w tej imprezie,
n. liczba organizowanych przez organizatora imprez biegowych w roku,
o. organizowane biegi towarzyszące,
p. stosowane klasyfikacje zawodników. 

Dyrektorzy biegów, oprócz oceny przydatności zaproponowanych wskaźników, mogli 
przedstawić własne propozycje interesujących ich informacji, które chcieliby otrzymywać. 
Niektórzy z badanych zasugerowali, by oprócz wymienionych dodać jeszcze następujące 
wskaźniki: wzrost/spadek frekwencji, liczba osób zaangażowanych w obsługę medyczną, 
liczba zaangażowanych policjantów, liczba startujących z gminy, w której odbywa się bieg.

W drugim etapie badań przesłane drogą mailową uwagi uczestników poddano analizie 
pod względem zbieżności. W ten sposób spośród szesnastu pierwotnych propozycji zostało 
wyłonionych dziewięć, które zdaniem badanych stanowią największą wartość informacyjną. 
Na liście znalazły się:
a. liczba zarejestrowanych uczestników biegu,
b. liczba opłaconych zgłoszeń, 
c. liczba odebranych pakietów startowych, 
d. liczba zawodników przekraczających linię Startu,
e. liczba zawodników przekraczających linię Mety,
f. liczba uczestników biegu spoza województwa, 
g. liczba zawodników z zagranicy, 
h. liczba startujących kobiet,
i. liczba zaangażowanych podczas imprezy wolontariuszy.

Trzecim etapem badania było przesłanie dyrektorom biegów nowego zestawu wskaźni-
ków do ponownego zaopiniowania. Z względu na fakt, iż badani nie zgłosili nowych uwag, 
które wymagałyby uwzględnienia, uznano, że tak opracowana lista wskaźników może być 
podstawą do opracowania platformy informacyjnej. Na tym badanie zakończono.

Przyjęto zasadę, że dyrektor imprezy biegowej będzie miał dostęp do utworzonej platfor-
my informacyjnej pod warunkiem, że po każdej zakończonej edycji swojego biegu będzie 
przesyłał do administratora wymagane dane. W ten sposób organizator będzie mógł ocenić, 
jak wypadł jego bieg na tle innych organizowanych w kraju. Natomiast gromadzone przez 
kilka lat na platformie informacyjnej dane pozwolą na analizę dynamiki zmian w czasie, co 
umożliwi uchwycenie trendów i dostosowanie do nich aktywności marketingowej organi-
zatorów biegów. 

Ustalenia poczynione między 7 dyrektorami dużych imprez biegowych w Polsce stano-
wią przykład koopetycji, do tej pory niespotykanej na tym rynku. Najmniej ryzykownym 
obszarem współpracy bezpośrednich konkurentów okazało się gromadzenie i wymiana in-
formacji na temat uczestników organizowanych imprez, mogących stanowić przesłanki do 
podejmowania decyzji menadżerskich. 
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Podsumowanie 

Współpraca organizatorów masowych imprez biegowych, którzy jednocześnie w swoich 
działaniach marketingowych zabiegają o tych samych nabywców jest stosunkowo nowym, 
lecz niosącym duży potencjał konkurencyjny zjawiskiem. Nawiązywane relacje sprzyjają 
wymianie informacji, dzieleniu się wiedzą i jej szybszym pozyskiwaniu, tworzeniu warun-
ków wzajemnego zaufania i wsparcia. 

Takie zachowania ułatwiają wypełnianie funkcji menadżerskiej dyrektorom biegów, któ-
rzy mają przesłanki do podejmowania decyzji dotyczących kierunku rozwoju imprez biego-
wych. Koopetycja między organizatorami biegów pozwala im także na szybsze dostrzeganie 
zachodzących na rynku imprez biegowych zmian i wcześniejsze dostosowywanie się do 
nich. W ten sposób mogą umacniać swoje przewagi konkurencyjne w relacji do innych dzia-
łających indywidualnie podmiotów. 

Powstająca platforma informacyjna jest przykładem dostrzeżenia korzyści wypływają-
cych z koopetycji przez organizacje na co dzień konkurujące na tym samym rynku. Należy 
spodziewać się, że w fazie dojrzałości, w jakiej znajduje się rynek imprez biegowych zmieni 
się świadomość organizatorów, którzy częściej zaczną poszukiwać możliwości współpracy. 
Mimo konfliktu interesów z koopetycją będą oni wiązali więcej szans niż zagrożeń, tak jak 
ma to miejsce w przypadku wielu innych, dojrzałych rynków branżowych. 
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Coopetition as a Form of Partnership Relations Development  
in the Sports Market

Summary 

The coopetition strategy is one of the most difficult forms of cooperation due 
to the conditions that must be met by the entities deciding to implement such a so-
lution. However, because of the potential benefits for coopetitors, it is an increas-
ingly frequently considered and used form of market activity. In the sports market, 
specifically in the mass running events segment, organisers still are wary of this 
possibility. It turns out that there are some areas in which they are willing to coop-
erate despite being direct competitors. This article presents the results of research 
that was to determine the validity of cooperation and to find areas of coopetition 
between mass running events’ organisers.

Key words: coopetition, partnership relations, sports market.

JEL codes: L83, M10, M31

Области коопетиции в партнерских отношениях на рынке спорта

Резюме 

Стратегия коопетиции принадлежит к одной из более трудных для реализа-
ции форм сотрудничества из-за условий, которые должны выполнять субъекты, 
решающиеся на нее. Однако ввиду потенциальных выгод для коопетиторов она 
является все чаще учитывающейся и применяющейся формой действия на рын-
ке. На рынке спорта, в сегменте массовых беговых мероприятий, организаторы 
подходят к этой возможности все еще с большой предосторожностью. Одна-
ко оказывается, что есть области, в рамках которых они готовы сотрудничать, 
несмотря на то, что они для себя являются непосредственными конкурентами.  
В статье представили результаты изучения, цель которых заключалась в опреде-
лении закономерности сотрудничества и в разработке сфер коопетиции между 
организаторами массовых беговых мероприятий.

Ключевые слова: коопетиция, партнерские отношения, рынок спорта.

Коды JEL: L83, M10, M31 
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