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Wstęp

Efektywna ekonomicznie regulacja prawna jest jednym z kluczowych elementów
współczesnej gospodarki. Ekonomiczna analiza prawa (dalej: „EAP”) jest jedną z wiodących
metod badań nad prawem, łączącą nie tylko rozważania czysto prawne, ale także dorobek nauk
ekonomicznych. Przydatność EAP w poszukiwaniach efektywnej regulacji prawnej trudno
podważyć. Obecnie swego rodzaju standardem jest poprzedzanie przyjęcia rozwiązań
legislacyjnych szeregiem analiz natury ekonomicznej – tak aby umożliwić ocenę tego, jak dana
regulacja prawna wpłynie na funkcjonowanie życia gospodarczego. Takie ekonomiczne
spojrzenie ma na celu optymalizację legislacji, a więc nadanie jej kształtu, który z jednej strony
będzie efektywny kosztowo, z drugiej zaś umożliwi maksymalizację dobrobytu społecznego.
W tym sensie optymalizacja wyraża zasadniczo ideę stojącą za jedną z tradycyjnych zasad
prawa – zasadą proporcjonalności.
EAP umożliwia spojrzenie na regulację pod kątem kosztów z nią związanych – tak dla
aparatu państwowego zaangażowanego w jej tworzenie, a później w jej stosowanie, jak i dla
szeroko pojętego rynku. Pozwala wyróżnić pewne kategorie kosztowe i przyjrzeć się ich
wzajemnym zależnościom. Nie ma konieczności, aby koszty te wyliczyć lub oszacować „co do
złotówki” – często całkowicie wystarczającym dla wyciągnięcia wartościowych wniosków jest
oszacowanie, z jakiego rzędu wielkościami mamy do czynienia i jak poszczególne – nawet
szerokie – kategorie kosztowe wzajemnie na siebie wpływają. Ekonomiczna analiza prawa
stanowi zatem użyteczne narzędzie badawcze, w szczególności w odniesieniu do publicznego
prawa gospodarczego. Może ona ograniczyć ryzyko wyboru błędnych rozwiązań prawnych,
niepotrzebnych w danym wypadku lub nieadekwatnych do istniejących potrzeb, w tym
stanowiąc barierę uniemożliwiającą wykroczenie poza ramy właściwego poziomu regulacji.
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Z funkcjonowaniem efektywnej gospodarki, niemal intuicyjnie, łączy się pojęcie
konkurencji. Narzuca się ono w dyskursie na temat rynku, ale także w debacie prawniczej.
Pojęcie to, z pozoru proste, jest w gruncie rzeczy bardzo złożone. Automatycznie przywodzi
ono na myśl pojęcia wolnej konkurencji, doskonałej konkurencji, jak również pojęcie
monopolu, odnoszące się do zjawiska przeciwstawnego konkurencji. Oczywiście dla
wyjaśnienia tych pojęć konieczne jest wykorzystanie teorii ekonomii, gdyż jedynie
perspektywa ekonomiczna umożliwia wyjaśnienie mechanizmu funkcjonowania konkurencji
na rynku.
Co ciekawe, około 25 lat temu o istnieniu regulacji prawnej konkurencji oraz
funkcjonowaniu organów mających za zadanie jej ochronę można było mówić w kontekście
jedynie kilkunastu krajów na świecie. Obecnie takie ustawodawstwo można spotkać już w
ponad 120 państwach. Zjawisko prawnej ingerencji w ochronę rynku jest więc powszechne i
coraz bardziej znaczące. Regulacje tego rodzaju funkcjonują także na poziomie
ponadkrajowym, czego przykładem mogą być postanowienia Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej, ustanawiające odpowiednie reguły dotyczące ochrony konkurencji. Ochrona
konkurencji jest oczywiście również areną żywej dyskusji akademickiej nie tylko na świecie,
ale i w Polsce.
Często podkreślanym celem prawa ochrony konkurencji jest ochrona konkurencji jako
takiej, a nie ochrona konkurentów1. Prawo ochrony konkurencji jest ujmowane przy tym jako
zespół norm mających promować, a przynajmniej chronić ekonomiczną (gospodarczą)
konkurencję2. Taki pogląd akceptowany jest powszechnie, a wskazuje na to m.in. przegląd
celów polityki konkurencji w doktrynie i systemach prawnych krajów członkowskich OECD3.
Zagadnienie ochrony konkurencji i prawa ochrony konkurencji są ściśle związane z
mechanizmami gospodarczymi, a dorobek nauk ekonomicznych stanowi punkt wyjścia dla

1

A. Stawicki (red.), E. Stawicki (red.), Komentarz do art.1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 2010,
Lex/el.
2
3

O. Black, Conceptual Foundations of Antitrust, Cambridge 2010, s. 1.

Ibidem. Zob. jednak T.J. Horton, Unraveling the Chicago/Harvard Antitrust Double Helix: Applying
Evolutionary Theory to Guard Competitors and Revive Antitrust Jury Trials, Baltimore Law Review, vol. 41,
2012, s. 622 i n.
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rozważań na temat regulacji ochrony konkurencji4. Rozważania te historycznie zorientowane
są na kwestię siły rynkowej i wpływu podmiotów posiadających taką siłę na innych
uczestników rynku5, a także kwestię ryzyka stworzenia systemu niemal „niewolniczego” w
wyniku znacznej agregacji kapitału6. Rozważania o tych problemach są wyjątkowo ściśle
powiązane z myślą ekonomiczną – co nie może dziwić, z uwagi na to, że przedmiotem
zainteresowania są tutaj działania uczestników rynku. Z tego też względu ochrona konkurencji
stanowi podatny grunt dla rozważań z zakresu ekonomicznej analizy prawa, a także, szerzej,
teorii

prawa,

umożliwiającej

tworzenie

narzędzi

służących

analizie

zagadnienia

nieograniczonej jedynie do perspektywy ekonomicznej.
W ramach analiz ekonomicznych prezentowano szereg wyjaśnień, w jaki sposób
nieefektywne (niekonkurencyjne) struktury rynkowe powodują znaczne straty z punktu
widzenia dobrobytu społecznego. Przykładowo, pojęcie monopolu może wręcz intuicyjnie
powodować negatywne skojarzenia. Tym niemniej wydaje się, że można podjąć próbę
uspójnienia prezentowanych dotychczas w tej kwestii stanowisk i zaproponowania
ogólniejszego modelu optymalizacji prawnej regulacji konkurencji. Model taki powinien z
jednej strony integrować wnioski płynące z teorii ekonomii, z drugiej zaś bardzo praktycznie
odnosić się do rachunku kosztów różnych metod prawnej ingerencji w rynek. Powinien on
także włączać do analizy zagadnienie skuteczności prawa – jako mechanizmu kształtującego
zachowania przedsiębiorców w gospodarce, a tym samym kształtującego samą gospodarkę.
Rzeczywistość rynkowa jest niezwykle złożona, a podmioty funkcjonujące w
gospodarce, jak wskazuje się w zyskującym na znaczeniu nurcie ekonomii behawioralnej,
niekoniecznie podejmują decyzje w sposób racjonalny, jak to zakłada się w ramach
klasycznych modeli ekonomicznych (opisanych poniżej w rozdziale III). Posługiwanie się
wypracowanymi modelami i uogólnieniami, na których one bazują, umożliwia jednak

4

R.A. Posner, Antitrust Law. An Economic Perspective, Chicago – London, 1976, s. 3.

5

D.M. Driesen, The Economic Dynamics of Law, Cambridge 2013, s. 156, R. Pitofsky, The Political Content of
Antitrust, 126 University of Pensylvania Law Review 2009, s. 1057, G. Berk, Louis D. Brandeis and the Making
of Regulated Competition 1900-1932, Cambridge 2009, s. 104-105.
6

Por. wyrok w sprawie Standard Oil Company of New Jersey v. U.S., 221 U.S., 1, s. 83 (1911), a także wyrok w
sprawie U.S. v. Columbia Steel, 334 U.S. 495, s. 536 (1948).
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wyciąganie praktycznych wniosków7. Modele te – jako idealizacje – nie obejmują wszystkich,
wzajemnie ze sobą oddziałujących aspektów rzeczywistości ekonomicznej. Tym niemniej,
umożliwiają one prognozowanie funkcjonowania rynku i jako takie posiadają istotny walor
poznawczy.
W rozdziale I niniejszej pracy przybliżone zostaną założenia ekonomicznej analizy
prawa. Założenia te będą stanowić podstawę dla stworzenia procedury optymalizacji prawa
chroniącego konkurencję. Procedurę tę zilustrować można z pomocą trójparametrowego
modelu (odwzorowanego w układzie dwóch osi). Oś pozioma łączy dwie modelowe regulacje
prawne, tj. regulację ogólną i regulację szczególną. Regulacja ogólna zakłada prawną
ingerencję w sferę konkurencji za pomocą zasad (jej przybliżeniem będzie regulacja za pomocą
ogólnych zasad prawa cywilnego). Regulacja szczególna natomiast zakłada prawną ingerencję
za pomocą wielu szczegółowych reguł (np. za pomocą specjalnej ustawy). Druga z osi jest
prostopadła do pierwszej i znajduje się ponad nią. Obrazuje ona poziom straty dla dobrobytu
społecznego (zmniejszenie straty dla dobrobytu będzie stanowiło korzyść z regulacji).
Zobrazować to można za pomocą rozwiązania leseferystycznego – tj. sytuacji, w której nie
iestnieje regulacja dotycząca konkurencji (a zatem działają wyłącznie siły rynkowe). Z
wykorzystaniem osi pionowej odwzorowane zostaną także koszty regulacji oraz jej skuteczność
(będą one przyjmować różne wartości w przypadku regulacji ogólnej, szczególnej oraz każdej
innej regulacji znajdującymi się pomiędzy regulacją ogólną i szczególną). Umożliwi to
zestawienie tych trzech parametrów (potencjalnej korzyści, kosztu i skuteczności) w celu
poszukiwania obszaru optymalnej regulacji. Faktycznie istniejące regulacje dotyczące
konkurencji znajdują się na osi pomiędzy regulacją ogólną i szczególną.
W rozdziale II zaprezentowany zostanie sam przedmiot interesującej nas regulacji – tj.
zjawisko konkurencji. Przedstawione ono zostanie z dwóch perspektyw. W pierwszej
kolejności pokazana zostanie perspektywa proceduralna – tj. rozumienie konkurencji jako
procesu interakcji pomiędzy podmiotami rynkowymi. Następnie, aby umożliwić analizę tego,
w jakim stopniu niekonkurencyjne struktury rynkowe obniżają poziom dobrobytu społecznego,
przedstawiona zostanie strukturalna perspektywa konkurencji. Perspektywa ta obejmuje nie
tylko interakcje między podmiotami rynkowymi, ale również warunki, jakie powinny być

7

Zob. P. Przybysz, Modele teoretyczne we współczesnej filozofii politycznej liberalizmu, Poznań 2009, s. 21.
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spełnione, aby interakcje te zachodziły w sposób nieskrępowany. Zaproponowana zostanie
również taka definicja konkurencji, które obejmuje obie perspektywy.
W rozdziale III wskazane zostanie, jak znaczną stratę dla dobrobytu społecznego
powoduje brak jakiejkolwiek regulacji prawnej w obszarze konkurencji. Jednocześnie strata ta
wyznaczy zakres korzyści, który potencjalnie przynajmniej mógłby zostać osiągnięty w wyniku
wprowadzenia regulacji prawnej (korzyść w tym zakresie będzie oznaczała zmniejszenie straty
dla dobrobytu społecznego). Zagadnienie korzyści wynikającej z samego wprowadzenia takiej
regulacji będzie istotne w kontekście poszukiwania optymalnego rozwiązania w zakresie
ochrony konkurencji na gruncie trójparametrowego modelu. Jak to zostanie pokazane w
rozdziale III, w zależności od tego, jak ujmować dobrobyt społeczny (jako nadwyżki po stronie
konsumentów lub szerzej), a co za tym idzie stratę dla dobrobytu społecznego, będzie można
mówić o różnym poziomie korzyści z regulacji. W ten sposób zostanie ograniczony obszar, w
którym będzie można poszukiwać optymalnej regulacji.
W rozdziale IV analizie poddane zostaną dwie skrajne, wspomniane już regulacje
(ogólna i szczególna). Obie zostaną przeanalizowane pod kątem zarówno ich kosztów, jak i
korzyści. Wartości kosztów oraz skuteczności różnią się w przypadku każdej z tych regulacji.
Pozwoli to jednak na wskazanie prawidłowości zarówno w zakresie kosztów, jak i
skuteczności. Dzięki temu wyznaczyć można krzywą kosztów oraz krzywą skuteczności
regulacji – które uzupełnią model trójparametrowy i dalej zawężą obszar poszukiwań
optymalnej pod kątem ekonomicznym regulacji.
Celem niniejszej pracy nie jest szczegółowa analiza funkcjonujących w ramach systemu
prawnego przepisów chroniących konkurencję. Jej istotą jest wypracowanie ogólnego
mechanizmu optymalizacji, który może być brany pod uwagę w sytuacji wprowadzania
odpowiednich rozwiązań prawnych. Poza zakresem niniejszej pracy pozostaną tzw. „miękkie”
mechanizmy oddziaływania organów ochrony konkurencji, w postaci choćby publikacji,
komunikatów i wypowiedzi ich przedstawicieli, akcentujących niektóre zagadnienia dotyczące
egzekwowania regulacji ochrony konkurencji.
W pracy używane będą pojęcia powszechnie wykorzystywane w naukach
ekonomicznych. W szczególności, używane będą takie pojęcia jak „firma” czy „producent”,
których prawniczym ekwiwalentem jest „przedsiębiorca”. Korzystanie z terminów
wywodzących się z dziedziny ekonomii będzie bardziej naturalne, biorąc pod uwagę
ekonomiczną perspektywę przyjętą poniżej. W pracy wykorzystane zostaną także wykresy,
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diagramy oraz tabele, ilustrujące wybrane mechanizmy ekonomiczne lub wyniki
przeprowadzonej analizy.
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Rozdział I
Ekonomiczna perspektywa na regulacje prawne i ekonomiczna
optymalizacja w sferze ochrony konkurencji

1. Wprowadzenie
Ekonomiczna perspektywa na regulacje prawne (stanowiące formę władczej ingerencji
ze strony państwa w stosunki społeczne i gospodarcze) jest wartościowa zarówno dla oceny
regulacji aktualnych, jak i regulacji dopiero projektowanych. Aby uzasadnić tę tezę, należy
zwięźle przedstawić główne założenia ekonomicznej analizy prawa. Założenia te stanowić będą
również punkt odniesienia dla rozważań zaprezentowanych w dalszych częściach niniejszej
pracy.
Głównym celem niniejszego rozdziału jest jednak prezentacja przyjętego w pracy
modelu ekonomizacji prawa. Model ten zakłada dwuetapowy proces oceny regulacji prawnej.
Na pierwszym etapie poszukiwana jest odpowiedź na pytanie, czy dana sytuacja, z perspektywy
ekonomicznej, ma charakter optymalny. W przypadku odpowiedzi negatywnej (tj. w przypadku
ustalenia, że dany stan jest suboptymalny), model zakłada przejście do drugiego etapu. Na tym
etapie poszukiwana będzie odpowiedź na pytanie, czy prawo może ów suboptymalny stan
poprawić (zbliżyć go do optymalnego) – a jeśli tak, to które z możliwych regulacji będą
najbardziej efektywne, czyli najbardziej korzystne z punktu widzenia bilansu korzyści i
kosztów, a także czy wybrane rozwiązanie nie narusza praw i wolności. Ów model
ekonomizacji prawa zostanie zilustrowany z wykorzystaniem dwóch prostopadłych do siebie
osi. Punkty wyznaczane przez owe osie będą symbolizować wspomniane etapy optymalizacji
z uwzględnieniem kwestii skuteczności regulacji – czyli tego, w jakim stopniu dana regulacja
może realizować swój cel w postaci maksymalizacji dobrobytu społecznego.
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2. Źródła ekonomicznej analizy prawa
Ekonomiczna analiza prawa to metoda prawnicza, za pomocą której – przy użyciu
instrumentów analizy ekonomicznej wywodzących się głównie z teorii mikroekonomii - można
odpowiedzieć na pytania o genezę prawa, jego cele oraz przede wszystkim o ekonomiczne
skutki różnych rozwiązań prawnych8. Początków rozważań nad współzależnościami między
ekonomią i prawem doszukiwać się można już w XVI wieku. Jednak bardziej systematyczne
badania tego rodzaju prowadzone były w późniejszym okresie9. Stwierdzenie, że prawo
oddziałuje na rzeczywistość ekonomiczną i funkcjonowanie rynku uważa się obecnie za truizm.
Jak wskazywał Oliver Wendell Holmes już w 1897 r.: „dla racjonalnej nauki prawa staranny
(sumienny) interpretator przepisów może być człowiekiem teraźniejszości, ale człowiek
przyszłości to statystyk i mistrz ekonomii”10. Na bazie tego spostrzeżenia powstała dyscyplina
mająca obecnie istotne znaczenie, zwłaszcza w przypadku tych obszarów regulacji prawnej,
które bezpośrednio dotyczą zachowań rynkowych.
Za początki EAP uważa się późne lata pięćdziesiąte XX wieku, tj. okres publikacji prac
Aarona Directora oraz Ronalda Coase’a. Rozwojowi tej metody prawniczej towarzyszyło
przekonanie o tym, że polityczna interwencja w aktywność rynkową oddziałuje negatywnie na
rynek oraz redukuje dobrobyt społeczny11. Prawo ochrony konkurencji, jako obszar regulacji
nierozerwalnie związany z funkcjonowaniem gospodarki, znajdowało się oczywiście w
spektrum zainteresowań przedstawicieli EAP. Dociekania w tym zakresie dotyczyły adaptacji
teorii ekonomicznej do przepisów zakazujących określonych praktyk, takich jak drapieżnictwo
cenowe czy też ustalanie cen odsprzedaży produktów lub tzw. transakcji wiązanych12.

8

J. Kabza, Koncesje i zezwolenia. Analiza ekonomiczna, Warszawa 2014, s. 41.

9

J. Bełdowski, K. Metelska-Szaniawska, Law & Economics – geneza i charakterystyka ekonomicznej analizy
prawa, Bank i kredyt, październik 2007, s. 52.
10

O.W. Holmes, The Path of Law, Harvard Law Review 1987, 10, s. 469, za: J. Stelmach, B. Brożek, Metody
prawnicze, Kraków 2004, s. 135.
11

G.L. Priest, The Limits of Antitrust and the Chicago School Tradition, [w:] I. Lianos, D. D. Sokol, The Global
Limits of Competition Law, Stanford 2012, s. 15.
12

Ibidem.
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W tym kontekście należy zauważyć, że zgodnie z istotnym postulatem EAP,
formułowanym m.in. przez R. Posnera, prawo powinno dążyć do maksymalizacji bogactwa
społeczeństwa13. Richard Posner traktował owo bogactwo jako sumę wszystkich dóbr
materialnych i niematerialnych, które można określić pieniężnie: albo na podstawie gotowości
do zapłaty (maksymalna cena, jaką potencjalny nabywca jest w stanie zapłacić za określone
dobro), albo – w sytuacji, gdy ktoś posiada dane dobro – na podstawie minimalnej ceny, za jaką
jest on w stanie zaoferować to dobro do sprzedaży14. To gotowość do zapłaty determinować
miała alokację dóbr15. W braku jakiejkolwiek ingerencji prawnej ze strony państwa alokacja
dóbr odbywa się wskutek zjawisk naturalnie występujących na danym rynku. Ingerencja
prawna natomiast modyfikuje taki „wolnorynkowy” sposób alokacji dóbr.
Oczywiście, różni przedstawiciele EAP wychodzili często z odmiennych założeń w
odniesieniu do natury legislacji i jej wpływu na ekonomiczną efektywność rynku. Rozwój tej
metody zaowocował jednak utarciem się pewnych stanowisk w tym kontekście. Jedną z
kluczowych publikacji dla rozwoju omawianej metody stał się artykuł autorstwa Ronalda
Coase’a zatytułowany The Problem of Social Cost16. Ten istotny artykuł stanowi polemikę z
poglądami prezentowanymi wcześniej przez Arthura Pigou, dotyczącymi konieczności
interwencji politycznej (rządowej) w rynek w celu korekcji niekorzystnych zjawisk (kosztów
zewnętrznych)17. Mechanizm proponowany przez Pigou polegał na wprowadzeniu
asymetrycznego czynnika (podatku lub subwencji), wyrównującego różnicę pomiędzy
rynkowym punktem równowagi a optimum społecznym. W przypadku występowania
negatywnych efektów zewnętrznych byłby to koszt (podatek), natomiast w przypadku
pozytywnych efektów zewnętrznych byłaby to odpowiednia subwencja18.

13

J. Kabza, op. cit., s. 45.

14

K. Mathis, Efficiency Instead of Justice? Searching for the Philosophical Foundations of the Economic Analysis
of Law, Lucerna 2008, s. 146.
15

Ibidem, s. 151.

16

R.H. Coase, The Problem of Social Cost, 3 Journal of Law & Economics, 1960.

17

G.L. Priest, The Limits…, s. 17.

18

K. Prandecki, Metody internalizacji efektów zewnętrznych w rolnictwie, Studia i Prace Wydziału Nauk
Ekonomicznych i Zarządzania, nr 42, t. 2, 2015, s. 92-93.
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Natomiast idea zaprezentowana przez Ronalda Coase’a sprowadza się do uznania, że w
przypadku doskonałej konkurencji i braku jakichkolwiek kosztów transakcyjnych – kosztów
związanych z zawieraniem umów na rynku, takich jak np. zbieranie informacji o produktach,
koszty przygotowania umów i ich negocjacji – alokacja zasobów będzie efektywna niezależnie
od tego, kto będzie tymi zasobami dysponował. Praca Coase’a miała jednak na celu
zaakcentowanie kwestii interwencji państwowej w rynek, takich jak opodatkowanie
podmiotów generujących koszty zewnętrzne - jak choćby koszty zanieczyszczenia środowiska.
Taka interwencja mogłaby zostać uznana za nieefektywną w przypadku, gdy negatywne
zjawiska można zminimalizować z wykorzystaniem innych metod niż ingerencja prawna.
Przykładowo, zaistniały problem można rozwiązać w drodze negocjacji zainteresowanych
podmiotów. Można również argumentować, że podejmowanie arbitralnej decyzji (przez
prawodawcę – aparat państwowy) dotyczącej jednej ze stron zawsze będzie powodować
niesprawiedliwość. Z tego powodu lepszym rozwiązaniem są dobrowolne negocjacje,
prowadzące do rozwiązania akceptowalnego przez obie zainteresowane strony19. Ten pogląd
stał się punktem wyjścia dla dalszych rozważań dotyczących kosztów generowanych przez
system prawny i ich wpływu na efektywność – lub nieefektywność – rynku.
W latach siedemdziesiątych XX wieku ukonstytuowała się w pełni tzw. chicagowska
szkoła EAP, której głównym przedstawicielem był wspomniany już Richard Posner. Do chwili
obecnej ukształtowało się wiele nurtów EAP, jednak wszyscy przedstawiciele tego kierunku
podzielają fundamentalne założenie, zgodnie z którym prawo powinno być ekonomicznie
efektywne i prowadzić do ekonomicznie efektywnej alokacji dóbr20. Ujęcie takie może być
uznane za sprzeczne z tradycyjną koncepcją prawa jako systemu, którego rolą jest zapewnienie
sprawiedliwości, a nie efektywności ekonomicznej. Jednak zwolennicy ekonomicznej analizy
prawa traktują efektywność jako ekonomicznie wyrażoną sprawiedliwość21, chociaż są również
autorzy zdający się traktować efektywność jako instrument do osiągania innych celów
społecznych22.

19

Ibidem, s. 91-92.

20

J. Stelmach, B. Brożek, op. cit., s. 136.

21

Ibidem, s. 137, zob. również K. Mathis, op. cit., s. 185 i n.

22

R. Dworkin, Is Wealth a Value?, Journal of Legal Studies, 1980, vol. 9, s. 204.
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Niezależnie od powyższego, EAP nie poprzestaje oczywiście jedynie na wspomnianym
założeniu o efektywności ekonomicznej prawa, ale dostarcza instrumentów niezbędnych do
wykrywania nieefektywności, zarówno w odniesieniu do rzeczywistości społecznej, jak
również w przypadku istniejących regulacji prawnych. Z tego punktu widzenia, perspektywa
ekonomiczna i wnioski z niej płynące powinny, jeśli nie samodzielnie decydować o kierunkach
prawnej ingerencji ze strony państwa, to przynajmniej być brane pod uwagę przy rozważaniu
takiej ingerencji. Żeby jednak wskazać, w jaki sposób perspektywa ekonomiczna może
dostarczyć wartościowych wskazówek dla legislacji, przedstawić należy inne jej założenia.

3. Założenia ekonomicznej analizy prawa
Trzy interesujące nas założenia EAP są następujące: (I) podmioty działające na rynku
maksymalizują swoją użyteczność, (II) prawodawca powinien maksymalizować dobrobyt
społeczny (lub minimalizować koszty społeczne) , a także (III) regulacje prawne wpływają na
na funkcjonowanie rynku. Powyższe wymaga kilku słów komentarza.
3.1.

Założenie I

Założenie to dotyczy podmiotów działających na rynku, będących jednocześnie
adresatami norm prawnych, czyli przedsiębiorców i konsumentów. Zgodnie z tym założeniem
deskryptywnym, podmioty rynkowe działają tak, aby maksymalizować swoją własną
użyteczność. Założenie to można uznać za intuicyjne, jednak wymaga ono zwięzłego
komentarza.
Założenie I opiera się na koncepcji racjonalności instrumentalnej, w ramach której przez
działanie racjonalne rozumie się takie, które jest najlepszym środkiem do realizacji
zamierzonego celu23. Założenie to za swój punkt wyjścia przyjmuje jednostkę i jej preferencje
(przy czym również takie podmioty jak spółki będą traktowane tutaj jako jednostki), a relacja
tych preferencji może zostać opisana z wykorzystaniem funkcji użyteczności24:
U = U(z)
gdzie:

23

J. Stelmach, B. Brożek, op. cit., s. 129.

24

Zob. J. Kabza, op. cit., s. 66
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U – użyteczność,
z – alternatywa.
Użyteczność odnosi się do tego, czy dane dobro – a także świadczenie usługi lub
wykonanie określonej czynności – jest w stanie zaspokoić określone potrzeby danego
podmiotu. Każdy z podmiotów na rynku będzie taką użyteczność przypisywał (i pojmował) w
nieco inny sposób – z uwzględnieniem swoich indywidualnych preferencji. Preferencje te
można przy tym opisać za pomocą tzw. funkcji użyteczności. Nie ma potrzeby w tym miejscu
przybliżać zależności pomiędzy użytecznością krańcową a ilością „konsumowanego” dobra
(czyli tzw. prawa malejącej użyteczności krańcowej). Warto jednak zwrócić uwagę, że
podmioty działające na rynku często stoją przed pewnym wyborem – przykładowo, w zakresie
tego, jakie dobra kupić, czy zwiększyć ilość produkowanych przez siebie dóbr, czy otworzyć
nową fabrykę. Każda z możliwych do wyboru alternatyw ma pewną użyteczność dla podmiotu,
który zamierza dokonać wyboru. Z punktu widzenia EAP założyć należy, że podmioty rynkowe
dążą do maksymalizacji swojej użyteczności – będą wybierały to z dostępnych rozwiązań, które
przyniesie najwięcej korzyści i najmniej strat.
Powyższe założenie jest oczywiście idealizacją. Życie gospodarcze, a co za tym idzie
zachowania podmiotów rynkowych, są znacznie bardziej złożone. Przykładowo, inaczej
mogłaby przedstawiać się użyteczność podmiotów działających w warunkach niepewności na
rynku – w zależności od tego, czy są one skłonne do podejmowania ryzyka, czy też nie. Na
potrzeby niniejszej pracy jednak powyższe założenie nie będzie rozbudowywane.
3.2.

Założenie II

Drugie istotne założenie EAP dotyczy już nie samych podmiotów działających na
rynku, ale prawodawcy. Przyjąć w tym zakresie należy – za Richardem Posnerem – że celem
prawa i jednocześnie prawodawcy, powinno być dążenie do maksymalizacji dobrobytu
(bogactwa) społecznego (nie zaś indywidualnego) – lub też minimalizacji kosztów społecznych
(w zależności od ujęcia)25. To, czy akcent położony zostanie na maksymalizację dobrobytu czy
na minimalizację kosztów, zależeć będzie niekiedy od kontekstu. Przykładowo, w przypadku,
w którym rozważana jest regulacja sytuacji polegającej na zawieraniu dobrowolnych umów,

25

Zob. W. Załuski, Cel prawa według Law and Economics (On the Goal of Law from the Viewpoint of Law and
Economics) [w:]: J. Czapska, M. Dudek, M. Stępień (red.), Wielowymiarowość prawa, Toruń 2014, s. 299-324.
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odpowiednie będzie posługiwanie się terminem „maksymalizacja dobrobytu społecznego”. W
przypadku natomiast dochodzenia odszkodowania lub sytuacji mających kontekst prawnokarny, bardziej adekwatne może być posługiwanie się terminem „minimalizacja kosztów
społecznych”26. Zasadniczo jednak sformułowania te mogą być używane zamiennie.
Punktem wyjścia dla rozważanego założenia jest pojęcie dobrobytu społecznego. W
naukach ekonomicznych jest on różnorodnie definiowany. Jeremy Bentham i John Stuart Mill
traktowali dobrobyt społeczny jako sumę użyteczności osiąganych przez członków danej
zbiorowości (społeczeństwa)27:
𝑛

𝑊(𝑈1, 𝑈2, … , 𝑈𝑛) = ∑ 𝑈𝑖
𝑖=1

gdzie:
W – dobrobyt społeczny,
n– liczba osób należących do zbiorowości,
Ui – użyteczność osiągana przez podmiot i.
W ramach rozważań nad dobrobytem wskazywano także na potrzebę zróżnicowania
użyteczności poszczególnych osób, jak choćby przypisywanie większej wagi użytecznościom
osiąganym przez osoby dorosłe i aktywne zawodowo28. Modyfikuje to już dość znacząco
powyższą zależność. John Rawls natomiast definiował funkcję dobrobytu społecznego poprzez
odniesienie się do jednostki znajdującej się w najgorszej sytuacji29. W literaturze można także

26

Ibidem, s. 299.

27

M. Zielenkiewicz, Wolność gospodarcza w rozwój społeczny w kontekście maksymalizacji dobrobytu [w:] U.
Zagóra-Jonszta (red.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Teoretyczne ujęcie dobrobytu, Katowice
2012, s. 319.
28

Ibidem.

29

Ibidem, s. 320, J.M. Perloff, Microeconomics, Pearson International Edition 2007, s. 335.
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spotkać definicje traktujące dobrobyt jako sumę nadwyżek konsumentów i producentów.
Najwyższy poziom dobrobytu, zgodnie z prezentowanym w literaturze ekonomicznej
założeniem, powinien wystąpić w warunkach konkurencji doskonałej w punkcie równowagi
rynkowej30. Warto zauważyć, że nadwyżkę konsumentów można traktować jako różnicę
pomiędzy tym, jaką cenę są oni w stanie zapłacić za dane dobro, a tym jaką cenę faktycznie
płacą31. Nadwyżka producenta to natomiast różnica pomiędzy przychodem uzyskiwanym przez
niego za dane dobro oraz minimalnym przychodem za to dobro, które producent może otrzymać
zachowując ten sam poziom podaży dobra na rynku32. Nadwyżka producenta jednak, jak to
zostanie wykazane w podrozdziale III.3 (wykres nr 8), będzie się równała stracie w nadwyżce
konsumentów. Stąd też w pracy uwaga zostanie poświęcona nadwyżce konsumentów.
Należy też zauważyć, że w literaturze przyjmowane są różne wskaźniki dobrobytu.
Może to być, przykładowo, produkt krajowy brutto lub produkt krajowy per capita. Prawo
realizujące postulat maksymalizacji dobrobytu społecznego (minimalizacji kosztów
społecznych) będzie można określić mianem efektywnego (w sensie ekonomicznym). Ocena
konsekwencji funkcjonowania prawa może się więc – przynajmniej teoretycznie – odbywać z
uwzględnieniem wpływu takiego prawa choćby na produkt krajowy brutto. Jednakże
praktycznym wyzwaniem byłoby w tym przypadku „odizolowanie” działania prawa na PKB
od wielu innych czynników mających wpływ na funkcjonowanie gospodarki. Tym niemniej,
jako że z punktu widzenia prawodawcy podejmującego decyzję o prawnej ingerencji w rynek

30

Ibidem, W. Łyszkiewicz, Industrial organization. Organizacja rynku i konkurencja, Warszawa 2000, s. 50, J.M.
Perloff, op. cit., s. 359
31

O. Black, op. cit., s. 35, A.J. Devlin, Antitrust as Regulation, San Diego Law Review 2012, vol. 49, s. 832.

32

O. Black, op. cit., s. 35.
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miara w postaci PKB jest powszechnie używana33; to właśnie ów wskaźnik zostanie przyjęty
za miarę dobrobytu społecznego w niniejszej pracy34.
Warto wspomnieć jeszcze jedną kwestię, na którą zwrócił uwagę Kenneth Joseph Arrow
formułując tzw. twierdzenie o niemożliwości. Zasadniczo, chcąc badać dobrobyt społeczny,
należałoby zbudować takie narzędzie – taką funkcję dobrobytu – które uporządkuje pewne
stany występujące w społeczeństwie i będzie oparte o preferencje wszystkich członków tego
społeczeństwa. Funkcja opisująca dobrobyt społeczny powinna uwzględniać preferencje
dotyczące, przykładowo, posiadania określonego dobra przez poszczególne jednostki, przy
czym oczywiście jednostki te mogą preferować różne dobra, czyli nadawać im różną
użyteczność. Problem jednak polega na tym, w jaki sposób można owe preferencje uspójnić czyli jak sprowadzić je do wspólnego mianownika – na potrzeby opracowania jednej funkcji,
mającej zastosowanie do całego społeczeństwa. Zdaniem Arrow’a, stworzenie takiego
mechanizmu, który porządkowałby trzy lub więcej stanów społecznych i który jednocześnie
przekształca indywidualne preferencje w preferencje społeczne, nie jest możliwe35. Z tego
względu na popularności zyskały inne sposoby porównywania (porządkowania) różnych
sytuacji – w szczególności kryterium Kaldora-Hicksa, które zostanie przedstawione w dalszej
części niniejszego rozdziału.

33

Zob. np. J.M. Chen, Dynamic Statutory Drafting: Calculating the Price of Legislative Imprecision, Issues in
Legal Scholarship, Dynamic Statutory Interpretation, Artykuł nr 13, 2002, R. J. Barro, Determinants of
Democracy, Journal of Political Economy, 1999, vol. 107, nr 6, s. 158 i n., R. J. Barro, The Rule of Law,
Democracy, and Economic Performance, 2000, J. Higbee, F. A. Schmid, Rule of Law and Economic Growth,
Economic Synopses, 2004, nr 19, G. Palumbo, G. Giupponi, L. Nunziata, J. Mora-Sanguinetti, Judicial
performance and its determinants: a cross-country perspective, OECD Economic Policy Papers, 2013, nr 5.
Zauważyć jednak należy, że w przypadku utożsamienia dobrobytu społecznego z dobrobytem konsumentów,
wskaźnik w postaci PKB mógłby dodatkowo zostać uzupełniony o np o wskaźnik CPI (Consumer Price Index)
lub inny analizujący poziomy ceny dóbr konsumpcyjnych – zob. np. M. Durand, C. Giorno, Indicators of
International
Competitiveness:
Conceptual
Aspects
and
Evaluation,
OECD
https://www.oecd.org/eco/outlook/33841783.pdf. Na potrzeby niniejszej pracy kwestię tą należało
zasygnalizować, tym niemniej celem dalszych rozważań nie jest analiza poszczególnych wskaźników
ekonomicznych, a przeanalizowanie mechanizmu optymalizacji prawa.
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3.3.

Założenie III

Ostatnie ze wspomnianych założeń EAP można uznać za intuicyjne. Stanowi ono
jednak klamrę spinającą dwa pierwsze założenia. Z uwagi na to, że regulacje prawne oddziałują
na podmioty funkcjonujące na rynku, prawo może być wykorzystywane jako instrument
wpływania na ich zachowania. Założenie III uzasadnia więc dlaczego prawo powinno zawierać
regulacje, dzięki którym racjonalnie działającym podmiotom rynkowym nie będzie opłacało
się podejmować działań zmniejszających dobrobyt społeczny – powodujących powstanie
kosztów społecznych – lub będzie im opłacało się podejmować działania maksymalizujące
dobrobyt społeczny.
3.4.

Efektywność w sensie Pareto i Kaldora-Hicksa

Opisywane powyżej założenia można zilustrować poniższymi przykładami36,
dotyczącymi perspektyw maksymalizacji bogactwa społecznego i minimalizacji kosztów
społecznych.
3.4.1. Perspektywa maksymalizacji bogactwa społecznego
Z perspektywy postulatu maksymalizacji bogactwa społecznego, rozważyć można
następującą sytuację:
1) podmiot B jest właścicielem rzeczy X. B jest gotowy sprzedać rzecz X za sumę
przynajmniej 900 zł (a zatem subiektywna wartość X dla B wynosi 900 zł);
2) podmiot A jest gotowy kupić od B rzecz X i jest gotowy zapłacić nie więcej niż 1000 zł
(a zatem subiektywna wartość X dla A wynosi 1000 zł);
3) po negocjacjach B sprzedaje X za 950 zł, natomiast A kupuje X od B za tą cenę.
Z punktu widzenia bogactwa społecznego rzecz przedstawia się następująco:
4) przed transakcją bogactwo społeczne wynosiło 1900 zł (czyli suma wartości jaką rzecz
X przedstawiała zarówno dla A jak i dla B);

36

Za: W. Załuski, op. cit., s. 302 i n.

22
5) po transakcji bogactwo społeczne wzrosło do 2000 zł (A uzyskał rzecz X, która ma dla
A wartość 1000 zł oraz pozostało mu 50 zł z sumy 1000 zł, jaką był gotów zapłacić za
X, natomiast B otrzymał w gotówce 950 zł).
Z tego punktu widzenia, dobrowolna transakcja dokonana przez dwa działające w celu
maksymalizacji swojej własnej użyteczności podmioty, doprowadziła do wzrostu bogactwa
społecznego, a rzecz X trafiła w wyniku tej transakcji do podmiotu, który przypisuje jej wyższą
wartość. W tych okolicznościach można mówić o efektywnej alokacji dóbr, przy czym będzie
to efektywność w rozumieniu Pareto – nie istnieje żadna inna alokacja tego dobra, przy której
położenie co najmniej jednego podmiotu uległoby poprawie, a położenie żadnego podmiotu nie
uległoby pogorszeniu.
Postulat dążenia do Pareto-efektywnych alokacji dóbr zawiera jednocześnie zakaz
pogarszania sytuacji innych osób (innych podmiotów na rynku). Z tego też względu kryterium
to nie uzasadnia transferu, w wyniku którego sytuacja jednej z osób się pogarsza, nawet gdy
strata tej osoby jest mniejsza niż zysk drugiej37. Z tej perspektywy prawem efektywnym
ekonomicznie będzie prawo umożliwiające dokonywanie takiej właśnie optymalnej alokacji
dóbr – w ramach dobrowolnie zawieranych transakcji przez podmioty działające na rynku.
3.4.2. Perspektywa minimalizacji kosztów społecznych
Z punktu widzenia postulatu minimalizacji kosztów społecznych, posłużyć się można
następującym przykładem:
1) istnieją dwie nieruchomości: jedna z nich należy do rolnika, a druga do hodowcy bydła.
Nieruchomości te sąsiadują ze sobą, a rolnik nie ma możliwości zmiany przeznaczenia
swojej nieruchomości;
2) należące do hodowcy bydło niszczy uprawy należące do rolnika – straty z tego powodu
wynoszą 24.000 zł rocznie;
3) istnieje możliwość wybudowania ogrodzenia wokół nieruchomości rolnika, które
pozwoli uniknąć powyższych strat. Koszt wybudowania takiego ogrodzenia to 10.000
zł, a koszt jego rocznego utrzymania to 500 zł;
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4) istnieje przy tym 50% szans, że ogrodzenie to zostanie raz w roku zniszczone przez
bydło należące do hodowcy.
W tych okolicznościach, rozważyć można dwa rozwiązania w kontekście ingerencji
prawnej:
1) prawo może pozwalać na to, aby hodowca przepędzał swoje bydło przez grunty rolnika
(i wówczas koszt społeczny takiego rozwiązania równy będzie stracie rolnika, tj. 24.000
zł rocznie);
2) prawo może nakazać budowę płotu; wówczas koszty społeczne w pierwszym roku będą
równe 15.500 zł, tj.: 10.000 zł + [500 zł + 0,5 x 10.000 zł]; koszty uwzględniają więc
ryzyko zniszczenia ogrodzenia (jeśli ogrodzenie nie zostanie zniszczone koszt wyniesie
10.500 zł, a jeśli zostanie zniszczone – koszt wyniesie 20.500 zł).
Rozwiązanie polegające na nakazie budowy ogrodzenia wiąże się z mniejszym kosztem
i z punktu widzenia ekonomicznego powinno ono być preferowane. Jeśli jednak zmodyfikować
założenia w taki sposób, że nieruchomość rolnika może zmienić niewielkim kosztem swoje
przeznaczenie i przepędzane przez nią bydło nie będzie powodować żadnych strat – np. na
gospodarstwo agroturystyczne gdzie bydło nie będzie niszczyło upraw, i koszt tej zmiany
będzie niższy niż budowa ogrodzenia, to rozwiązanie takie będzie jeszcze bardziej korzystne z
punktu widzenia postulatu minimalizacji kosztów społecznych.
Z punktu widzenia efektywności ekonomicznej, powyższe problemy powinny być
rozwiązywane w taki sposób, aby koszty społeczne były mniejsze niż w alternatywnych
rozwiązaniach (i oczywiście również w stanie wyjściowym). W tym kontekście możemy
również mówić o efektywności alokacyjnej, ale w sensie Kaldora-Hicksa. Zgodnie z tym
kryterium, alokacja dóbr jest efektywna, jeśli nie istnieje żadna inna alokacja, przy której
położenie co najmniej jednego podmiotu mogłoby polepszyć się w takim stopniu, że mógłby
on – potencjalnie – wynagrodzić (zrekompensować) innym podmiotom pogorszenie ich
sytuacji.38. Taki transfer można zatem uzasadnić w oparciu o efektywność w sensie KaldoraHicksa.
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Podsumowując tę część rozważań, za ekonomicznie efektywną alokację dóbr można
uznawać alokację spełniającą kryterium tzw. efektywności Pareto lub efektywności KaldoraHicksa:
1) w ujęciu Pareto, alokację dóbr uznaje się za efektywną w danej grupie, gdy nie da się
poprawić sytuacji żadnego z członków takiej grupy, bez pogarszania sytuacji
pozostałych;
2) w ujęciu Kaldora-Hicksa, alokacja dóbr jest efektywna, gdy nie da się poprawić
łącznego dobrobytu grupy, nawet przy założeniu, że sytuacja niektórych członków
grupy uległaby pogorszeniu39. Innymi słowy, przy posługiwaniu się tym kryterium
jedna alokacja będzie preferowana względem drugiej, jeśli przy przejściu do pierwszej
alokacji, osoby, które zyskały na tym przejściu, są w stanie zrekompensować spadek
użyteczności tym, którzy na tym przejściu stracili, i wciąż posiadają wyższą
użyteczność niż przed dokonaniem zmiany40.
Dla porządku należy wspomnieć, że w doktrynie funkcjonuje również tzw. kryterium
Posnera, które daje się sformułować w ten sposób, że przy przejściu od jednego stanu do
drugiego, stan drugi będzie maksymalizował bogactwo społeczne, jeżeli uzyska się w nim
mierzoną w pieniądzu nadwyżkę korzyści nad kosztami41.
Kryteria Pareto oraz Kaldora-Hicksa mogą pełnić różne funkcje w kontekście
ekonomicznej analizy danej regulacji. Kryterium Pareto jest w pewnym sensie „idealne“ –
zasadniczo alokacja dóbr w sytuacji konkurencji doskonałej powinna być optymalna w sensie
Pareto. Z tego względu, kryterium to może służyć do określenia, w momencie rozpoczęcia
analizy, czy dana alokacja (dana sytuacja faktyczna) jest optymalna, czy też nie. W sytuacji, w
której w punkcie wyjścia alokacja nie jest optymalna w sensie Pareto, rozważyć należy, czy
poprawa tej sytuacji wymaga ingerencji prawnej. Mając jednak możliwość różnych rodzajów
ingerencji, należy wziąć pod uwagę, które z nich zmieni sytuację faktyczną w taki sposób, że
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nastąpi zbliżenie do stanu optimum. Z pomocą może tu przyjść właśnie kryterium KaldoraHicksa lub zasygnalizowane powyżej kryterium Posnera.

4. Regulacja o charakterze generalnym i abstrakcyjnym a ekonomiczna
analiza prawa
Wskazane powyżej przykłady – mające charakter indywidualny – nie powinny
sugerować, że konkretne przypadki same w sobie mogą lub powinny stanowić podstawę do
podejmowania decyzji legislacyjnych, które prowadzą przecież do rozstrzygnięć o generalnym
i abstrakcyjnym charakterze. Przykłady dotyczące konkretnych przypadków można
zmodyfikować tak, aby wydobyć istotę związanego z nimi problemu. Przykładowo, jeśli
rozważać by pewną działalność gospodarczą, powodującą szkody dla środowiska naturalnego,
można wyciągnąć wniosek, że szkody te będą dotykały wszystkich podmiotów, na których to
środowisko oddziałuje. Wracając po powyższego przykładu hodowcy bydła i rolnika, można
przypuszczać, że szkody związane z przepędzaniem bydła ponosić będzie nie tylko ów rolnik,
którego uprawy są niszczone przez bydło, ale również i inne osoby. Dodatkowo, różne rodzaje
działalności gospodarczej mogą powodować bardzo różne szkody w środowisku. Przykładowo,
inne szkody będzie wywoływała działalność transportowa, inne górnicza, a jeszcze inne obrót
urządzeniami elektrycznymi.
Należy także spodziewać się, że inaczej skutki takiej działalności będą odczuwalne w
obszarach gęsto zaludnionych, a inaczej na obszarach niezamieszkałych, a jeszcze inaczej na
obszarach atrakcyjnych turystycznie. W tym ostatnim przypadku zdegradowane środowisko
naturalne może spowodować, że atrakcyjne z punktu widzenia sektora turystycznego regiony
stracą na swojej wartości, w wyniku czego sektor turystyczny może odnotować znaczące straty.
Zdegradowane środowisko naturalne może być także źródłem pogorszenia się stanu zdrowia
poszczególnych osób, co z kolei będzie się wiązało z częstszymi interwencjami medycznymi,
co oczywiście również wiąże się z kosztami.
Już z powyższych uwag widać, że ograniczenie się w analizach do indywidualnych
przypadków nie wystarczy, gdyż nie oddaje złożoności faktycznych sytuacji społecznogospodarczych. Z jednej strony trudno spodziewać się, aby tak generalnie ujęty problem,
dotyczący całej klasy podmiotów, mógł zostać efektywnie rozwiązany – choćby na drodze
dobrowolnych negocjacji między wszystkimi zainteresowanymi podmiotami lub też wskutek
indywidualnych rozstrzygnięć. Takich jednostkowych przypadków byłoby zbyt wiele, aby
oparcie się na nich przy podejmowaniu prawnej ingerencji o indywidualnym charakterze –
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indywidualnych rozstrzygnięciach sądowych lub bardzo szczegółowych normach prawnych –
mogło przynieść zamierzony skutek. Jednocześnie decyzja o wprowadzeniu ogólnej regulacji
w oparciu o jeden tylko przypadek może mieć negatywny wpływ na legislację, gdyż
pojedynczy przypadek niekoniecznie właściwie obrazuje problem, którego dotyczy. Można
tutaj odnieść się do szkodliwości palenia papierosów. Palenie papierosów może mieć szkodliwy
wpływ na zdrowie. Jednak można spotkać osoby, które palą przez wiele lat i nie borykają się z
żadnymi schorzeniami. Gdyby podejmować decyzję legislacyjną w oparciu o jednostokowy
przykład osoby, której palenie nie szkodzi, to legislacja taka nie brałaby pod uwagę sytuacji
wszystkich innych osób, którym palenie szkodzi (chociaż w różny sposób). Trudno jest też
oczekiwać, aby problem szkodliwości palenia można było rozwiązać w drodze indywidualnych
negocjacji pomiędzy koncernami tytoniowymi a konsumentami. Stąd też, po ustaleniu pewnej
ogólnej prawidłowości – zgodnie z którą palenie papierosów co do zasady szkodzi zdrowiu –
możliwe jest podjęcie działań legislacyjnych, np. zmierzających do konieczności informowania
konsumentów o możliwym ryzyku związanym z wyrobami tytoniowymi.
Z uwagi na powyższe, nierzadko konieczne będzie konstruowanie generalnych i
abstrakcyjnych rozwiązań (norm) prawnych. Co więcej, konieczność ta wynika z faktu, że nie
ma możliwości przewidzenia wszystkich przyszłych sytuacji, a następnie zbudowania
odpowiednio szczegółowej regulacji. Próba stworzenia takiej kazuistycznej regulacji wiązałaby
się ze znacznymi kosztami „wytworzenia” norm prawnych42. Z tego także względu, konstruując
bardziej ogólne normy, prawodawca powinien oprzeć się na pewnym wzorcowym – a nie
konkretnym, indywidualnym przypadku – i w oparciu o ów wzorcowy przypadek ustalić sposób
prawnej ingerencji, obejmującej całą klasę potencjalnych zdarzeń faktycznych. Przypadek
wzorcowy oparty jest o zasadę, zgodnie z którą w rzeczywistości istnieją pewne prawidłowości
(np. co do zasady palenie papierosów szkodzi zdrowiu). Przypadek indywidualny natomiast
dotyczy konkretnej osoby lub sytuacji wraz ze wszystkimi jej cechami szczególnymi (np.
Janowi Kowalskiemu palenie nie szkodzi). Przypadki te, jak widać, mogą niekiedy znacząco
różnić się od siebie.
Każda regulacja prawna wiąże się z poniesieniem kosztów – czy to w sferze tworzenia
prawa, czy też jego stosowania. Koszty te mogą być ponoszone zarówno przez samego
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szczególnej.
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prawodawcę, jak i przez adresatów norm prawnych. Kluczowe z punktu widzenia EAP pytanie
dotyczy tego, czy owe koszty przewyższają korzyści uzyskiwane z funkcjonowania danej
regulacji, czy też nie. Dodatkowo uwzględnić należy potencjalne koszty wynikające z
zakłócenia funkcjonowania rynku na innych płaszczyznach niż ta, na której podejmowana jest
interwencja43. Przykładowo interwencja na rynku pojazdów samochodowych, która by
całkowicie zakazywała współpracy między różnymi producentami, mogłaby doprowadzić do
tego, że nie będą oni mogli wspólnie inwestować większych niż indywidualnie kwot w badania
i rozwój. To z kolei mogłoby mieć wpływ na rynek producentów nowoczesnych rozwiązań,
którzy potrzebują środków na badania (np. nad nowoczesnymi bateriami do pojazdów
elektrycznych). Rola EAP ujawnia się tutaj w identyfikowaniu potencjalnych korzyści i
kosztów regulacji prawnej44.
Należy mieć także na uwadze, że, jak sugerują powyższe rozważania, EAP pomaga
również w identyfikacji niedoskonałości istniejących instytucji prawnych. Umożliwia ich
zmianę w taki sposób, aby realizowały one lepiej, czyli w sposób ekonomicznie bardziej
efektywny, zakładane cele45. Regulacja powinna wchodzić w grę wtedy, gdy w jej wyniku
może nastąpić zwiększenie poziomu dobrobytu. Jeśli regulacja zmniejsza poziom dobrobytu,
to z całą pewnością nie można jej określić efektywną ekonomicznie. Z punktu widzenia EAP
preferowana będzie regulacja, dla której poziom kosztów i zysków będzie kształtował się
najkorzystniej, co można zobrazować następująco:
U(2) > U(1) > U(0) > U(3)
gdzie:
U(0) – poziom dobrobytu społecznego (kosztów społecznych) przy braku regulacji,
U(1) – poziom dobrobytu społecznego (kosztów społecznych) w przypadku jednego z
możliwych kształtów regulacji,
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U(2) – poziom dobrobytu społecznego (kosztów społecznych) w przypadku drugiego
z możliwych kształtów regulacji,
U(3) – poziom dobrobytu społecznego (kosztów społecznych) w przypadku trzeciego
z możliwych kształtów regulacji.
W powyższej sytuacji, dobrobyt społeczny w przypadku trzeciego z możliwych
kształtów regulacji jest mniejszy – a koszty społeczne większe – niż w przypadku braku
regulacji w ogóle:
U(0) > U(3)
Zatem taki kształt regulacji, z punktu widzenia EAP, w ogóle nie powinien być brany
pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o prawnej ingerencji w rynek. Bilans kosztów i korzyści
takiego rozwiązania jest mniej korzystny niż w sytuacji wyjściowej, czyli w przypadku braku
regulacji.
W związku z tym, z punktu widzenia EAP, preferowanym rozwiązaniem będzie drugi
z możliwych kształtów regulacji, który będzie korzystniejszy od pierwszego, a także od
sytuacji, w której regulacja w ogóle nie zostałaby wprowadzona. Pokazuje to, że pod względem
ekonomicznym, analizie podlegać może nie tylko decyzja o tym, czy dany obszar życia
społecznego powinien zostać uregulowany prawnie, ale również wybór odpowiedniego
narzędzia regulacyjnego. Narzędzia te mogą różnić się – czasem znacząco – między sobą pod
względem związanych z nimi kosztów i korzyści. Przyjąć zatem można, że ekonomiczne
modelowanie regulacji powinno obejmować następujące etapy procesu podejmowania decyzji
przez prawodawcę:
1) w pierwszej kolejności prawodawca powinien ustalić, czy dana sytuacja,
nieuregulowana prawnie, jest optymalna pod względem efektywności ekonomicznej;
2) jeśli stan wyjściowy nie jest optymalny, to należy rozważyć, czy daną sytuację
regulować prawnie (czy wymagana jest ingerencja ze strony państwa). Decyzja taka
może zostać podjęta tylko wtedy, gdy regulacja prawna jest w stanie osiągnąć cel w
postaci poprawy stanu wyjściowego;
3) jeśli regulacja jest w stanie sytuację poprawić, czyli umożliwia przejście do stanu
korzystniejszego z punktu widzenia dobrobytu społecznego, to należy rozważyć, w jaki
sposób dana sytuacja powinna być prawnie uregulowana, tak, aby wybrana została
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metoda najkorzystniejsza biorąc pod uwagę maksymalizację dobrobytu społecznego
(minimalizacji kosztów społecznych).
Wprowadzana regulacja, której zadaniem będzie maksymalizacja dobrobytu
społecznego (minimalizacja kosztów społecznych), może wymagać pewnego rodzaju
ograniczeń nakładanych na podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Te ograniczenia
prowadziły będą do powstania kosztów po stronie takich podmiotów i będą „pogarszały” ich
sytuację w rozumieniu efektywności w ujęciu Kaldora-Hicksa. We wskazanym powyżej
przykładzie, nakaz ograniczenia emisji szkodliwych dla środowiska substancji będzie stanowił
ograniczenie swobody działalności gospodarczej. Jednocześnie może się to wiązać z kosztami
po stronie przedsiębiorcy wynikającymi, przykładowo, z konieczności instalacji odpowiednich
filtrów czy też modernizacji posiadanych instalacji.

5. Zasada proporcjonalności
Wskazany powyżej mechanizm modelowania ekonomicznego regulacji funkcjonuje
podobnie do tego, jak działa ugruntowana w doktrynie prawniczej zasada proporcjonalności.
Istotna rola zasady proporcjonalności w systemie prawnym sprowadza się do wyznaczenia
granicy dopuszczalnej ingerencji państwa w sferę konstytucyjnie chronionych praw
podmiotowych, których ograniczenie jest niedopuszczalne bez istotnych przyczyn, takich jak
choćby ważny interes publiczny46.
Zasada proporcjonalności na gruncie polskiego prawa zakotwiczona jest w art. 31 ust.
3 Konstytucji RP47. Stanowi on, że ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych
wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w
demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla
ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób.
Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Nerwem zasady proporcjonalności
jest „uznanie, że jeżeli muszą już być ustanowione ograniczenia praw i wolności jednostki, to
mogą następować one tylko w zakresie niezbędnym (minimalnie koniecznym), a podstawową
miarą ustalania, co jest niezbędne, a co jest nadmierne, jest porównanie rangi (znaczenia)
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K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2005, s. 64., za: J. Kabza, op. cit., s. 249.
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Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.
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interesu publicznego, któremu dane ograniczenie ma służyć i rangi (znaczenia) prawa czy
wolności indywidualnej, której ograniczenie to ma dotykać”48.
Dla zachowania zasady proporcjonalności, konieczne jest łączne spełnienie
następujących przesłanek:
1) ustawowa forma ograniczenia (co w kontekście niniejszej pracy nie jest istotne);
2) konieczność wprowadzenia ograniczenia, a więc również brak innych dostępnych i
skutecznych środków realizujących podobny cel;
3) funkcjonalny związek ograniczenia z realizacją wskazanych w tym przepisie wartości;
4) zakaz naruszania istoty danego prawa i wolności49.
Trybunał Konstytucyjny, stosując zasadę proporcjonalności, wyodrębnia w tym kontekście:
1) zasadę przydatności, która oznacza, że środki zastosowane przez prawodawcę muszą
być w stanie doprowadzić do zamierzonych celów;
2) zasadę konieczności, która oznacza, że środki zastosowane przez prawodawcę muszą
być niezbędne dla ochrony interesu, z którym są powiązane;
3) zasadę proporcjonalności sensu stricto, która oznacza, że efekty środków
zastosowanych przez prawodawcę muszą pozostawać w proporcji do ciężarów
nakładanych na obywatela50.
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Warto bliżej przyjrzeć się temu, w jaki sposób poszczególne elementy składowe zasady
proporcjonalności są rozumiane, zarówno w polskiej doktrynie konstytucyjnej, jak i w prawie
unijnym.
Warto tym miejscu zwrócić uwagę na orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, który
dokonując aplikacji zasady proporcjonalności do Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji w wyroku z dnia 16 października 2014, sygn. SK 20/12 podniósł m.in., że
prawodawca może ustanowić jedynie takie ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności,
które są niezbędne w demokratycznym państwie prawa dla ochrony bezpieczeństwa lub
porządku publicznego, ochrony środowiska, ochrony zdrowia i moralności publicznej albo
ochrony praw i wolności, której to ochrony nie da się in concreto osiągnąć bez wprowadzenia
ograniczeń praw i wolności. Przekładając to na kluczową dla rynku i konkurencji wolność
prowadzenia działalności gospodarczej, można by stwierdzić, że test proporcjonalności
przejdzie taki przepis (grupa przepisów) ograniczający wolność prowadzenia działalności
gospodarczej jednego podmiotu, który jest niezbędny do tego, aby inne podmioty również
mogły korzystać ze swoich wolności. W sytuacji, w której takie negatywne zjawiska występują,
rozważyć można ingerencję prawną, która jednak musi spełniać odpowiednie założenia,
odpowiadające elementom (przesłankom) zasady proporcjonalności: zasadę przydatności,
zasadę konieczności, oraz zasadę proporcjonalności sensu stricto.
5.1.

Zasada przydatności

Zasada przydatności wymaga od prawodawcy kształtowania norm prawnych w taki
sposób, aby były one w stanie skutecznie przyczynić się do osiągnięcia celu, a zatem
założonego stanu rzeczy. To z kolei wymaga, aby prawodawca poznał aktualny stan rzeczy w
dziedzinie, która ma podlegać unormowaniu, w tym też obowiązujące w tej dziedzinie normy
prawne oraz wywoływane przez owe normy skutki społeczne51. Dzięki temu możliwe będzie
prognozowanie, czy i w jaki sposób projektowane rozwiązania prawne wpłyną na ich
adresatów. Wskazuje się przy tym, że jeśli już na etapie projektowania danych norm można
zasadnie przypuszczać, że ich adresaci będą uchylali się od działania zgodnego z owymi
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Ibidem.
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normami lub też nie będą stosowali się do ustanawianych zakazów, to realizacja przez taką
regulację wartości wymienionych w art. 31 ust. 3 staje się wątpliwa52.
Jak wskazał w przytoczonej powyżej sprawie Trybunał Konstytucyjny, zgodnie z
wymogiem przydatności prawodawca może ustanowić jedynie takie ograniczenia
konstytucyjnych praw i wolności, które uzasadnione są racjonalną potrzebą ingerencji w danym
stanie prawnym i faktycznym oraz służą bezpośrednio realizacji konstytucyjnie uzasadnionego
celu. Wymóg przydatności nakazuje zatem zweryfikowanie, czy zastosowany środek jest
przydatny, odpowiedni i czy nadaje się do osiągnięcia zamierzonego celu. Wymóg ten polega
na przeprowadzeniu testu racjonalności instrumentalnej, czyli ustaleniu, czy według
dostępnego stanu wiedzy wprowadzona regulacja jest w stanie doprowadzić do zamierzonych
przez nią skutków. Warunków tych nie spełniają tylko takie przepisy, które utrudniają
osiągnięcie zamierzonych celów lub nie wykazują żadnego związku z tymi celami53.
5.2.

Zasada konieczności

Zasada konieczności wprowadza natomiast wymóg sprawdzenia, czy istnieje inny,
mniej uciążliwy środek, który jest w stanie równie skutecznie doprowadzić do osiągnięcia
zamierzonego celu54. Konieczne jest korzystanie przez prawodawcę ze środków jak najmniej
uciążliwych dla podmiotów, których prawa lub wolności podlegają ograniczeniu w wyniku
wprowadzenia regulacji55. Zasadniczo zatem, spełnienie tej zasady wymaga porównania
różnych środków prawnej ingerencji, a jako „materiał porównawczy” służyć mogą:
1) środki, które są w stanie urzeczywistniać konkretny cel (np. urzeczywistnienie
określonej,

konstytucyjnej

wartości),

którego

realizacji

służy

rozważany

(projektowany) środek prawny;
2) środki, które nie tylko są w stanie skutecznie realizować cel (konstytucyjną wartość),
ale równocześnie są w stanie to czynić w sposób równie skuteczny i równie efektywny
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jak środek, którego konieczność jest rozważana. Będą to zatem środki, które
umożliwiają realizację celu równie szybko, w takim samym lub większym stopniu, są
mniej lub równie kosztowne (w tym nie wywołują większych skutków ubocznych)56.
Trybunał Konstytucyjny zdaje się preferować właśnie tego typu środki.
5.3.

Proporcjonalność sensu stricto

Zasada proporcjonalności sensu stricto opiera się natomiast na sprawdzeniu, czy
rozważana regulacja jest w odpowiedniej proporcji do ciężarów nakładanych przez nią na
obywatela (czy też szerzej: podmiot działający na rynku), a zatem, czy zalety badanej regulacji
przeważają nad jej wadami57. Problematyka owej zasady jest najbardziej złożona, gdyż
posłużenie się nieścisłym sformułowaniem „odpowiednia proporcja” prowadzi do wątpliwości,
na czym taka proporcja polega i kiedy można ją uznać za zachowaną.
Wskazuje się jednak, że ocena, czy dana regulacja spełnia wymogi tej zasady, musi
uwzględniać specyfikę wartości, które mają być chronione lub realizowane przez daną
regulację i praw, które są przez nią ograniczone. Im cenniejsze jest dobro naruszane, im
większy stopień jego naruszenia i zakres prawnej ingerencji, tym cenniejsza musi być wartość
chroniona, przy czym w żadnym wypadku ograniczenia nie mogą naruszać istoty wolności i
praw. Im natomiast mniejszy jest stopień ograniczenia danego konstytucyjnego prawa lub
wolności przez planowaną regulację, tym mniejsza może być waga konstytucyjnej wartości
usprawiedliwiającej ingerencję oraz tym mniejszy może być stopień realizacji tej ostatniej
wartości. Dyrektywy te wymuszają na prawodawcy ważenie praw i wolności oraz
optymalizację, czyli dążenie do stanu, w którym obydwa kolidujące dobra będą realizowane w
najwyższym możliwym stopniu58.
Wymóg proporcjonalności sensu stricto zakłada więc konieczność ważenia dwóch
wartości i związanych z nimi celów, których nie można zrealizować równocześnie w pełnym
zakresie. Sprowadza się to do odpowiedzi na pytanie, czy w ostatecznym rozrachunku
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tzw. rachunek aksjologiczny przemawia na korzyść dokonanego ograniczenia. Zgodnie
z zasadą proporcjonalności należy dążyć do jak najpełniejszego zrealizowania obu chronionych
dóbr, rezygnując z pełnej realizacji każdego z nich tak, aby ograniczenia każdego były
proporcjonalne59.
Z wymogiem tym wiąże się funkcjonujący w doktrynie konstytucyjnej zakaz naruszania
istoty praw i wolności, przy czym w tym zakresie toczy się również dyskusja, czy istotę praw
(konstytucyjnych) lub wolności należy rozmieć w sposób:
1) subiektywny – bazujący na analizie indywidualnej sytuacji poszczególnych jednostek i
sprawdzeniu, czy w konkretnym przypadku związanym z daną osobą został zachowany
rdzeń praw i wolności;
2) czy też obiektywny – bazujący na ujmowaniu praw i wolności z perspektywy
wszystkich podmiotów uprawnionych lub jedynie ich większej liczby60.
Należy zauważyć, że przy podejściu czysto subiektywnym, ograniczenia praw i
wolności dokonywane za pomocą prawa (a zatem norm generalno-abstrakcyjnych) mogłyby
być zupełnie inaczej oceniane przez poszczególne jednostki61. Jeden podmiot może uważać
nawet najdrobniejszą ingerencję w jego działalność za naruszającą jej istotę. Przykładowo, dla
jednego producenta papierosów, regulacja nakazująca mu umieścić na paczce papierosów
nawet niewielkich rozmiarów ostrzeżenie o szkodliwości palenia, będzie – jego zdaniem –
godzić w rdzeń jego wolności prowadzenia działalności gospodarczej. Dla innego natomiast
producenta, dopiero nakaz umieszczenia ostrzeżenia na powierzchni 3/4 paczki będzie stawał
się nieakceptowalny. Problem taki nie powinien wystąpić w przypadku podejścia
obiektywnego, które z szerszej, ogólnospołecznej perspektywy poszukuje rdzenia (istoty)
danego prawa lub wolności i dokonuje w pewnym sensie jego „uśrednienia”62. W jego ramach
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można wypracować pewien średni standard, zgodnie z którym, przykładowo, dopiero nakaz
umieszczenia ostrzeżenia na połowie paczki papierosów nie będzie naruszał istoty wolności
prowadzenia działalności gospodarczej producentów papierosów.
W kontekście zakazu naruszania istoty praw i wolności można także wskazać na tzw.
podejście relatywne oraz absolutne. Podejście relatywne redukuje się do zasady
proporcjonalności – na jego gruncie przyjmuje się, że regulacja, która spełnia wszystkie trzy
elementy zasady proporcjonalności, nie narusza praw i wolności63. Podejście absolutne
natomiast przyjmuje, że w przypadku każdego poszczególnego konstytucyjnego prawa i każdej
wolności możliwe jest wskazanie ich nienaruszalnego rdzenia, który nie ulega zmianie w
zależności od wagi i stopnia realizacji określonej konstytucyjnej wartości64. Sama istota
danego prawa lub wolności stanowi te jego elementy, bez których dane prawo lub wolność nie
mogą w ogóle istnieć. Wskazanie tych elementów nie jest oczywiście zadaniem prostym. W
praktyce następuje ono poprzez określenie warunków, których spełnienie umożliwia danemu
prawu lub wolności spełnienie ich konstytucyjnych funkcji. Do naruszenia istoty praw lub
wolności dochodzić może jedynie wyjątkowo (jako ultima ratio). Podstawowym
mechanizmem oceny regulacji przez Trybunał Konstytucyjny pozostają elementy zasady
proporcjonalności65.
5.4.

Proporcjonalność w kontekście europejskim

Na zasadę proporcjonalności wskazuje się także na poziomie prawa unijnego. Zasada
proporcjonalności została wprowadzona do wspólnotowego porządku prawnego przez
Europejski Trybunał Sprawiedliwości66 (dalej: „Trybunał”) orzeczeniem z 1956 r.67 i zyskała
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na znaczeniu w dalszym rozwoju orzecznictwa europejskiego. Przykładowo, w istotnym
orzeczeniu z 17 grudnia 1970 r. Trybunał wskazał, że swoboda działania jednostek nie powinna
być ograniczana poza zakres wymagany dla celów interesu publicznego68.
Zasadę proporcjonalności rozwinął Trybunał w orzeczeniu z 23 lutego 1983 r., w
którym uznał, że „w celu stwierdzenia, czy postanowienie prawa wspólnotowego jest zgodne z
zasadą proporcjonalności, należy ustalić, po pierwsze, czy środki, które przewiduje się dla
osiągnięcia celu, odpowiadają wadze tego celu, a po drugie, czy są konieczne do jego
osiągnięcia”69. Z kolei w orzeczeniu z 13 listopada 1990 r. rozumienie zasady
proporcjonalności przedstawiono w ten sposób, że: „zgodnie z zasadą proporcjonalności, która
jest jedną z ogólnych zasad prawa wspólnotowego, legalność zakazu działalności gospodarczej
podlega ocenie z punktu widzenia warunku, iż środki są odpowiednie i konieczne do
osiągnięcia celów wskazanych w przepisach prawnych; należy to rozumieć w ten sposób, że
jeśli istnieje wybór między kilkoma odpowiednimi środkami, należy zastosować ten, który jest
najmniej uciążliwy, a niekorzystne skutki, które za sobą pociąga, nie mają być
nieproporcjonalne do wskazanego celu”70.
Również w przypadku orzecznictwa europejskiego dochodzi do ważenia zasad w
przypadku badania proporcjonalności. W ten sposób zestawia się, przykładowo, zasadę
swobody przepływu towarów z zasadą ochrony środowiska, czy też z prawem do demonstracji
– które, jako że nie mają charakteru absolutnego, podlegają ważeniu z uwzględnieniem szeregu
okoliczności danej sprawy71. Z drugiej strony, Trybunał rozważa jako związane z zasadą
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proporcjonalności także gwarancje proceduralne towarzyszące wprowadzanym regulacjom, jak
choćby dotyczące sądowej kontroli decyzji, czy też jawności72.
W zakresie zastosowania postanowień Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
dotyczących ochrony konkurencji (art. 101 i art. 102) zwraca się uwagę na konieczność
zachowania wymogów dotyczących praw człowieka oraz ogólnych zasad prawa Unii
Europejskiej, w tym w zakresie wymogów uczciwego procesu73. Wskazuje się przy tym na
istotę proporcjonalności74 interwencji w swobody przynależne podmiotom prawa, w tym w
zakresie swobody prowadzenia działalności gospodarczej75.
Powyższe uwagi dotyczące rozumienia zasady proporcjonalności, można odnieść do
zaproponowanego na gruncie założeń EAP modelowania ekonomicznego regulacji prawnej.

6. Modelowanie ekonomiczne a zasada proporcjonalności
Zasada proporcjonalności, zakładająca, iż prawodawca powinien dążyć do
optymalizacji projektowanych przez siebie rozwiązań prawnych, przynajmniej intuicyjnie
wyraża tę samą ideę, co zaprezentowane powyżej założenia EAP. Zarówno zasada
konieczności, jak i przydatności odzwierciedlają istotny fragment analizy prowadzonej w
ramach etapu modelowania ekonomicznego regulacji prawnej, tj. rozważenia tego, czy dany
problem wymaga interwencji państwa oraz czy za pomocą regulacji prawnej możliwa jest
realizacja celu w postaci maksymalizacji dobrobytu społecznego. Przekładając to na kluczową
z punktu widzenia niniejszej pracy kwestię funkcjonowania rynku (i konkurencji), można
wskazać, że w sytuacji, w której rynek znajdowałby się blisko stanu, w którym dobrobyt
społeczny jest maksymalny (lub nawet w takim stanie), dodatkowa regulacja prawna nie będzie
wskazana. Spowoduje to bowiem jedynie powstanie kosztów obniżających istniejący wysoki
poziom dobrobytu społecznego.
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Inne aspekty zasady proporcjonalności znajdują swe odzwierciedlenie na dalszych
etapach modelowania ekonomicznego. Wskazany powyżej wymóg rozważenia, czy istnieje
alternatywny środek, który jest w stanie równie skutecznie doprowadzić do osiągnięcia
zamierzonego celu, może zostać opisany za pomocą mechanizmu rozstrzygającego, w jaki
sposób dana sytuacja powinna być prawnie regulowana (jaki kształt regulacji powinien zostać
przyjęty). Odnosząc powyższe uwagi do celu maksymalizacji dobrobytu jako celu regulacji,
można mówić o dwóch etapach takiego modelowania.
6.1.

Etap I

Punktem wyjścia w modelowaniu ekonomicznym regulacji będzie ustalenie, że dana
sytuacja faktyczna jest daleka od stanu maksymalizacji dobrobytu społecznego. Taki
suboptymalny stan rzeczy to problem, którego rozwiązanie w drodze wprowadzenia regulacji
prawnej może być następnie dyskutowane. Stwierdzenie możliwości rozwiązania problemu w
tenże sposób wymaga dokładnego zbadania stanu faktycznego przez prawodawcę, a nauki
ekonomiczne mogą pomóc w ustaleniu, czy dobrobyt społeczny jest - i w jakim stopniu maksymalizowany.
W tym miejscu należy jedynie zasygnalizować, że oznaką zaistnienia suboptymalnego
stanu rzeczy może być funkcjonowanie nieefektywnych struktur rynkowych (np. monopoli,
oligopoli), z których nieefektywnościami rynek nie jest sobie w stanie poradzić bez interwencji
państwa. Szersze rozważania na ten temat zostaną zaprezentowane w rozdziale III.
6.2.

Etap II

Po ustaleniach dokonanych na etapie I. należy odpowiedzieć na następujące pytania:
1) Czy prawo może skutecznie zrealizować cel w postaci maksymalizacji dobrobytu
społecznego (albo przynajmniej polepszenia istniejącej sytuacji)?
2) Czy istnieją różne kształty regulacji prawnej, mogące skutecznie zrealizować powyższy
cel?
3) Które z możliwych i skutecznych rozwiązań regulacyjnych będą najbardziej efektywne
(najkorzystniejsze z punktu widzenia bilansu ich korzyści i kosztów oraz skuteczności)?
Analiza zagadnień pojawiających się na obu etapach powinna uwzględniać szereg
bardziej szczegółowych kwestii, wynikających w dużym zakresie z nauki ekonomii. Te bardziej
szczegółowe kwestie, mające znaczenie zarówno z punktu widzenia identyfikowania sytuacji
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wiążących się z suboptymalnym stanem dobrobytu społecznego, jak również z
podejmowaniem decyzji w odniesieniu do wyboru metody ingerencji prawnej, zostaną szerzej
przedstawione w dalszych częściach pracy76. Obecnie większa uwaga poświęcona zostanie
zagadnieniu istoty praw i wolności – ważnemu z punktu widzenia zasady proporcjonalności, a
tym samym z punktu widzenia ekonomicznego modelowania regulacji.
6.3.

Problem zakazu naruszania istoty praw i wolności

W kontekście zakazu naruszania istoty praw i wolności można wskazać na mechanizm
ważenia zaproponowany przez Roberta Alexy’ego, opierający się zasadniczo wyróżnieniu
reguł i zasad prawnych77 – przy czym te ostatnie stanowią pewnego rodzaju kryteria
optymalizacji78. Zasady, które niekoniecznie muszą być – w odróżnieniu od reguł –
ustanawiane formalnie przez prawodawcę, wyrażają pewne obowiązki, które nie mogą być
równocześnie w całości realizowane. Zasadniczo, jak już wskazano powyżej, istotne jest, aby
dwie kolidujące ze sobą zasady – wyrażające określone prawa lub wolności – realizowane były
w największym możliwym stopniu, biorąc pod uwagę istniejące ograniczenia faktyczne, jak i
prawne79.
Ważenie zasad dobrze ilustruje znany przykład karetki w parku. Zakłada on sytuację, w
której karetka wiezie ranną osobę do szpitala. Najkrótsza droga do szpitala prowadzi przez park.
Karetka jednak, wjeżdżając do parku, poważnie go zanieczyści, stąd też istnieje reguła
zabraniająca wjazdu do parku. W przedstawionej sytuacji mamy konflikt pomiędzy dwiema
zasadami:
1) ludzkie życie i zdrowie powinno być chronione przez prawo (zasada P1);
2) środowisko naturalne powinno być chronione przez prawo (zasada P2).
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Próba rygorystycznego zrealizowania obu powyższych zasad prowadzi do sytuacji, w
której realizacja pierwszej niweczy drugą i odwrotnie. Taki konflikt może jednak podlegać
ważeniu zasad zgodnie ze wzorem80:
𝑊𝑖,𝑗 =

𝐼 𝑖 × 𝑊𝑖 × 𝑅 𝑖
𝐼 𝑗 × 𝑊𝑗 × 𝑅 𝑗

gdzie Wi, j oznacza konkretną wagę zasady Pi w stosunku do zasady Pj, Ii oznacza intensywność,
z jaką Pj interferuje z Pi, Wi oznacza abstrakcyjną wagę zasady Pi (niezależnie od okoliczności
danego przypadku), zaś Ri oznacza, w jak dużym stopniu można polegać na empirycznych
założeniach określających stopień ingerencji zasady Pj w realizację zasady Pi.
Po przypisaniu określonych wag możliwe jest odpowiednie wyważenie obu zasad i
przyjęcie takiego rozwiązania, dla którego wynik ważenia zasad przedstawia się najkorzystniej.
Można na przykład przyjąć, że abstrakcyjna waga zasady P1 (nakaz ochrony życia i zdrowia)
jest wysoka, zaś P2 (nakaz ochrony środowiska) - średnia. Można też przyjąć, że badanym
przypadku stopień ingerencji zasady P1 w zasadę P2 jest relatywnie niewielki, bo umożliwienie
karetkom wiozącym ciężko chore osoby przez parki nie spowoduje istotnego zwiększenia
zanieczyszczenia tych parków. Oczywiście, przypisywanie tych wartości jest do pewnego
stopnia arbitralne. Wzór zaproponowany przez Alexy’ego uznać należy raczej za pewien
schemat myślenia, a nie precyzyjne narzędzie rozstrzygania konfliktu dwóch zasad.
Warto jednak zauważyć, że bardzo podobne efekty może dać odwołanie się do EAP.
Załóżmy, że w naszym przykładzie średnie szkody dla środowiska spowodowane wjazdem
karetki do parku wynoszą 10. Jedynie na potrzeby wskazania mechanizmu funkcjonowania
ekonomicznej analizy prawa załóżmy, że życie ludzkie warte jest 10000, a poważny uszczerbek
na zdrowiu pacjenta znajdującego się w karetce wyceniony zostanie na 200081. Przyjmijmy
także, że ryzyko śmierci, wynikającej ze skorzystania z dłuższej drogi do szpitala (omijającej
park) wynosi 10%, a ryzyko doznania poważnego uszczerbku na zdrowiu wynosi 20%. Koszt
społeczny rozwiązania polegającego na pełnej realizacji zasady P2 wynosi w tej sytuacji 1410,
a koszt społeczny rozwiązania polegającego na pełnej realizacji zasady P1 wynosi 10.
Oczywiście w zależności od danego przypadku i rozkładu prawdopodobieństwa wystąpienia
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określonych szkód, porównanie obu rozwiązań będzie przedstawiało się odmiennie. Istotne jest
jednak, aby wybrane rozwiązanie było ekonomicznie korzystniejsze.
Powyższe uwagi związane są ze wskazaną powyżej dyskusją nad zakazem naruszania
istotny praw i wolności. Zasadniczo, trzy elementy zasady proporcjonalności można wyrazić
w języku EAP. Zasada konieczności, jak i zasada przydatności – przekładając je na język EAP
– nakazują rozważenie, czy dany problem (strata dla dobrobytu społecznego) wymaga
interwencji ze strony prawodawcy oraz tego, czy regulacja prawna jest w stanie zrealizować
cel w postaci maksymalizacji dobrobytu (czy jest z tego punktu widzenia przydatna). Zasada
proporcjonalności sensu stricto z kolei – w optyce EAP – obejmuje wyważenie kosztów i
korzyści, które związane są z rozważaną interwencją państwa (z regulacją prawną). Z zakazem
naruszania istoty praw i wolności jest jednak pewien problem. Z jednej strony zakaz ten może
być oceniany jako wymykający się ocenie ekonomicznej. Może być uznany za swego rodzaju
zabezpieczenie przed nieograniczonym procesem optymalizacji ekonomicznej – nawet jeśli
dana regulacja jest optymalna, to nie może ona naruszać istoty praw lub wolności.
Można też jednak, w ślad za relatywistycznym podejściem wskazanym powyżej,
uwzględniać ten aspekt w ramach rachunku efektywności ekonomicznej – traktując istotę praw
lub wolności jako element tego rachunku. Prawna ingerencja w zakresie ochrony konkurencji
będzie się wiązała z potencjalnym ograniczeniem zasady swobody działalności gospodarczej.
Jak zostanie przy tym wskazane, zasada ta w swojej czystej postaci – realizująca się w
dozwoleniu uczestnikom rynku na podejmowanie wszelkich działań – sama w sobie może
prowadzić do powstania strat (suboptymalnej alokacji) – przykładowo, na skutek samorzutnego
powstawania nieefektywnych struktur lub zachowań rynkowych. Zaznaczyć jednak należy, że
przypadku takiej wartości, jak swoboda działalności gospodarczej, całkowite jej unicestwienie
wprost przełoży się na ekonomiczną efektywność regulacji, gdyż nie będzie wówczas
maksymalizowany dobrobyt społeczny. Zatem taki rezultat - w pewnym sensie uderzający w
„istotę“ tej zasady - zostanie odrzucony jako nieefektywny ekonomicznie. Pewien poziom
swobody prowadzenia działalności gospodarczej jest konieczny, aby realizować cel
maksymalizowania dobrobytu społecznego – swoboda ta jest wręcz wpisana w istotę tego celu.
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7. Model ekonomizacji prawa a ochrona konkurencji
Dokonując syntezy przedstawionych powyżej uwag, należy zaznaczyć, że
wprowadzając regulację prawną w odniesieniu do ochrony konkurencji należy wpierw ustalić,
z jakim stanem, z perspektywy efektywności ekonomicznej, mamy do czynienia. Następnie
należy ustalić, czy dany problem może zostać rozwiązany bez interwencji państwa, czy też
interwencja taka jest warunkiem do osiągnięcia celu, gdyż rynek sam w sobie nie wytworzy
mechanizmów maksymalizujących dobrobyt. Konieczne jest także ustalenie, czy zastosowany
środek jest przydatny, odpowiedni i czy nadaje się do osiągnięcia zamierzonego celu. Należy
więc sprawdzić, czy istnieje inny, mniej uciążliwy środek do osiągnięcia zamierzonego celu w
sposób równie skuteczny – warunku tego nie spełniają z całą pewnością przepisy, które
utrudniają osiągnięcie zakładanych rezultatów lub nie mają z nimi żadnego związku.
Biorąc pod uwagę dotychczasowe rozważania dotyczące zarówno EAP, jak i zasady
proporcjonalności, należy skonstatować, że w przypadku wprowadzania regulacji w obszarze
ochrony konkurencji, mamy do czynienia z ewentualnym ograniczeniem zasady swobody
działalności gospodarczej. Równocześnie, biorąc pod uwagę cel maksymalizacji dobrobytu
społecznego, nie będzie można zasady tej całkowicie usunąć. Ograniczenia tej zasady będą
możliwe – co wynika z przytoczonego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego – o ile
zostaną uzasadnione racjonalną potrzebą ingerencji w danym stanie prawnym i faktycznym
oraz służą bezpośrednio realizacji uzasadnionego celu (dobrobytu społecznego).
Wskazane powyżej wymogi – wynikające z zasady proporcjonalności oraz założeń EAP
– przekładają się wprost na oba etapy zaproponowanego modelu ekonomizacji prawa, co
obrazuje poniższe, tabelaryczne podsumowanie.
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Tabela nr 1 – podsumowanie modelu ekonomizacji prawa
Model ekonomizacji prawa w obszarze konkurencji
Działania

Etap

Etap I

▪

ustalenie, czy zastany stan faktyczny maksymalizuje dobrobyt społeczny

▪

ustalenie, czy stan faktyczny wymaga ingerencji prawnej

▪

ustalenie, czy ingerencja prawna może poprawić stan wyjściowy – tj. czy może podnieść
poziom dobrobytu społecznego

Etap II

▪

ustalenie, do jakiego stopnia możliwe jest poprawienie stanu wyjściowego

▪

rozważenie dostępnych metod ingerencji prawnej

▪

analiza zależności pomiędzy dostępnymi metodami pod kątem ich kosztów, jak również
skuteczności

▪

wybór najkorzystniejszej metody ingerencji prawnej

Powyższe działania można zilustrować na następującym przykładzie (założenia
teoretyczne przyjęte w konstrukcji tego przykładu poddane zostaną analizie w rozdziale III):
1) załóżmy, że w Polsce funkcjonuje rynek producentów rowerów miejskich: firma A
posiada ¾ udziałów w tym rynku (dla uproszczenia, nie wchodząc w metodologię
liczenia udziałów rynkowych, przyjmijmy, że firma A sprzedaje ¾ wszystkich rowerów
miejskich w Polsce);
2) dla uproszczenia załóżmy, że firma A sprzedaje rowery bezpośrednio klientom –
konsumentom (a nie np. poprzez sieć hurtowni, autoryzowanych dealerów, itp.);
3) oprócz firmy A, funkcjonują jeszcze dwie firmy, firma B i firma C, które również
sprzedają rowery bezpośrednio klientom (posiadają one łącznie pozostałe ¼ rynku);
4) firmy B i C usilnie pracują nad ciekawymi rozwiązaniami technicznymi, które
udogodnią jazdę w mieście (są w tym aspekcie nowatorskie);
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5) prace nad rozwiązaniami technicznymi prowadzonymi przez firmy B i C powodują, że
ich rowery są nieznacznie (np. o 5%) droższe niż - nieco przestarzałe technicznie rowery oferowane przez firmę A;
6) firma A obserwuje, że w wyniku działań innowacyjnych prowadzonych przez firmy B
i C, ich rowery stają się coraz bardziej popularne (klienci mogą dopłacić zaledwie 5% i
korzystać z lepszych rozwiązań technicznych);
7) jednocześnie firma A dostrzega, że przy wzroście skali produkcji (popularności)
rowerów, firmy B i C doprowadzą do tego, że w ciągu pół roku firmy te będą mogły
oferować swoje rowery o nawet 20% taniej niż aktualnie kosztują rowery firmy A;
8) firma A posiada znaczne środki finansowe, dzięki czemu – dostrzegając zagrożenie ze
strony firmy B i C – obniża ceny swoich rowerów o 75%;
9) w efekcie klienci kupują rowery firmy A i nie są już zainteresowani (przy takiej różnicy
cen) rowerami firmy B i C – firmy te tracą możliwość prowadzenia dalszych prac i
wkrótce, z uwagi na znaczące spadki sprzedaży, kończą działalność;
10) na rynku zostaje jedynie firma A – która podnosi ceny do poprzedniego poziomu –
przez co konsumenci pozbawieni są możliwości korzystania z nowych rozwiązań
technicznych, nad którymi pracowały firma B i C oraz pozbawieni są perspektywy
kupowania tańszych o 20% rowerów (aczkolwiek pewna grupa klientów zdążyła kupić
rowery tańsze o 75% - w ciągu 6 miesięcy, gdy ich cena została obniżona).
Nawet intuicyjnie zauważyć można, że w tej sytuacji mamy do czynienia z pewnym
zyskiem: część klientów kupiła znacznie tańsze rowery firmy A, pomimo tego, że firma A
„wypchnęła” konkurentów z rynku. Jednocześnie jednak nie sposób nie zauważyć, że z bardziej
ogólnego punktu widzenia (tj. z punktu widzenia całego społeczeństwa) mamy tu do czynienia
z sytuacją niekorzystną (wszyscy klienci – z wyjątkiem tych, którzy w trakcie znacznej obniżki
ceny nabyli rower firmy A – będą musieli kupować przestarzałe rowery po wysokiej cenie).
Można zatem oszacować, jak dużej straty w wyniku takiego działania - potencjalnie możliwego
w odniesieniu do wszystkich towarów czy usług, a nie tylko w odniesieniu do rynku rowerów
– doznał dobrobyt społeczny i będzie ją można wyrazić w wartościach pieniężnych.
W takiej sytuacji rozważyć będzie należało, czy władcza ingerencja państwa mogłaby
takiej niekorzystnej sytuacji zapobiec. Można założyć, że tak jest, gdy inne, niewładcze
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działania, jak choćby bojkot firmy A przez klientów, byłyby nieskuteczne. Jednak nie każda
władcza ingerencja będzie miała uzasadnienie ekonomiczne. Przy najbardziej radykalnym
rozwiązaniu, czyli poddaniu produkcji rowerów całkowicie władztwu państwowemu, trudno
mówić o pozostawieniu jakiejkolwiek swobody działalności gospodarczej. Zachowania czysto
rynkowe zostaną zahamowane, co zdecydowanie negatywnie wpłynie na dobrobyt społeczny.
W przypadku mniej radykalnych rozwiązań – np. możliwości wymierzenia urzędowej
sankcji firmie A lub możliwości pozwania firmy A przez firmę B lub C (a nawet przez klientów
płacących ostatecznie zbyt wysoką cenę za rower) – odstraszających od podejmowania praktyk
takich jak wskazana powyżej, istnieje możliwość uniknięcia niekorzystnych efektów na rynku.
W takim przypadku konieczna będzie jednak analiza możliwych ingerencji prawnych w
kontekście korzyści dla dobrobytu społecznego. Koszty ingerencji prawnej należy więc
zestawić z ich możliwą korzyścią (z uwzględnieniem prognozowanej skuteczności tych
rozwiązań), przy czym korzyścią tą będzie zmniejszenie straty w poziomie dobrobytu
społecznego.
Taki model ekonomizacji prawa umożliwia przeniesienie wartościowych wytycznych
płynących z zasady proporcjonalności oraz wytycznych wynikających z założeń EAP na grunt
publicznego prawa gospodarczego. Dzięki temu możliwe jest traktowanie założeń EAP nie tyle
jako pewnej ciekawostki, ale jako wyraz nakazu o wymiarze prawnym82. Ekonomiczna analiza
prawa może więc być wartościowa w odniesieniu do zjawiska ochrony konkurencji, gdyż:
1) może ograniczyć do minimum ryzyko wyboru błędnych rozwiązań prawnych,
niepotrzebnych w danym wypadku lub nieadekwatnych do istniejących potrzeb, w tym
może stanowić barierę uniemożliwiającą wykroczenie poza ramy właściwego poziomu
regulacji;
2) w pewnych sytuacjach może podpowiedzieć nowe i nieoczekiwane rozwiązania
znanych już problemów, wbrew utartym sposobom myślenia;
3) może pomóc w ustrukturyzowaniu dyskursu o regulacji działalności gospodarczej w ten
sposób, iż zasadniczo będzie się on koncentrował wokół argumentów ekonomicznych,
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J. Kabza, op. cit., s. 252.
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które będą następnie, w zależności od potrzeb, uzupełniane lub korygowane o racje
pozaekonomiczne83.
Ekonomiczna analiza regulacji prawnych nie jest, oczywiście, zadaniem łatwym,
wymaga bowiem dostępu do szczegółowych danych empirycznych związanych z
funkcjonowaniem rynku. Takie szczegółowe dane powinien jednak posiadać prawodawca
podejmując decyzję dotyczącą wprowadzenia określonego kształtu legislacji.
Z punktu widzenia niniejszej pracy istotne znaczenie będzie miał wskazany powyżej
mechanizm modelowania ekonomicznego. Modelowanie to będzie obejmowało analizę tego,
czy dany problem wymaga interwencji ustawodawczej, a jeśli tak, to jaka interwencja prawna
będzie z punktu widzenia ekonomicznej analizy najkorzystniejsza. Podejście takie może
dostarczyć

również

ekonomicznych

kryteriów

wykładni

i

stosowania

zasady

proporcjonalności84, a co za tym idzie interesującego spojrzenia na tę ugruntowaną w systemie
prawnym zasadę.
W kolejnych rozdziałach powyższe ustalenia zostaną doprecyzowane w kontekście
jednego z kluczowych aspektów funkcjonowania gospodarki, czyli zjawiska konkurencji oraz
jej prawnej ochrony. W pierwszej kolejności jednak analizie poddane zostaną kwestie
dotyczące definiowania samej konkurencji, a także relacja pomiędzy konkurencją a
maksymalizacją dobrobytu społecznego.

8. Trójparametrowy model ekonomizacji prawa
Zarysowaną powyżej dwuetapową procedurę ekonomizacji prawa można zilustrować
za pomocą układu dwóch prostopadłych względem siebie osi, tworzącego matrycę dla
ekonomicznej optymalizacji regulacji prawnej. Taka matryca umożliwi:
1) wyznaczenie obszaru, na którym dokonywana będzie optymalizacja (obszar
optymalizacji). Obszar ten będzie miał kształt prostokąta – jego podstawa leży na osi
pomiędzy regulacją ogólną a szczególną, natomiast jego górną granicę wyznaczy linia
równoległa do tej osi, przechodząca przez punkt na osi pionowej, wyznaczającej poziom
straty dla dobrobytu. Obszar ten będzie zależał od sytuacji na rynku (zob. podrozdział
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Ibidem, s. 253.
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Ibidem, s. 252.
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III.4), jak również sposobu rozumienia dobrobytu społecznego (zob. podrozdział III.4).
Poziom straty dla dobrobytu stanowi więc pierwszy parametr optymalizacji
2) wyznaczenie krzywej skuteczności regulacji ogólnej i szczególnej oraz każdej regulacji
znajdującej się na osi pomiędzy regulacją ogólną i szczególną – poziom skuteczności
będzie stanowił więc drugi parametr optymalizacji;
3) wyznaczenie krzywej kosztów regulacji ogólnej i szczególnej oraz każdej regulacji
znajdującej się na osi pomiędzy regulacją ogólną i szczególną – poziom kosztów to trzeci
parametr optymalizacji.
Wszystkie trzy wskazane powyżej parametry - poziom straty dla dobrobytu
społecznego, poziom skuteczności regulacji oraz poziom kosztów regulacji - zostaną w ten
sposób odwzorowane w układzie dwóch osi. Dzięki temu możliwe będzie modelowe
wyznaczenie kierunków optymalizacji prawa w zakresie ochrony konkurencji, uwzględniając
zarówno potencjalne korzyści, koszty, jak i skuteczność możliwych rozwiązań regulacyjnych
oraz zsyntezowanie tych trzech perspektyw. Przyjrzyjmy się nieco bliżej sposobowi konstrukcji
tego modelu.
8.1.

Rozwiązanie leseferystyczne

Wysokość obszaru optymalizacji – jego górna krawędź – wyznaczona jest przez
sytuację braku jakiejkolwiek ingerencji prawnej ze strony państwa w sferę ochrony
konkurencji. Na potrzeby dalszych rozważań, taka sytuacja nazwana może być „rozwiązaniem
leseferystycznym” lub też prościej – „brakiem regulacji”. Nie ma w tym miejscu potrzeby
szerszego przytoczenia argumentów przeciwko prawnej ingerencji ze strony państwa w ogóle,
w tym w szczególności argumentów bazujących na pracach m.in. Thomasa Hobbesa, Johna
Locke’a, Johna Stuarta Mila, Ludwiga von Misesa, czy też Friedricha von Hayeka85.
Argumenty te dotyczą, przykładowo, możliwego zakresu działalności państwa w sferze
ekonomicznej, jak i kwestii złożoności ciągle ewoluujących systemów społecznych i
ekonomicznych, a co za tym idzie problematyczności podejmowania w tym zakresie
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Zob. np. J. Brennan, B. van der Vossen, S. Schmidtz (red.), The Routledge Handbook of Libertarianism, New
York Routledge 2018, E.F. Miller, Hayek’s The Constitution of Liberty An Account of Its Argument, The Institute
of Economic Affairs 2010, S. Macedo, Hayek’s Liberal Legacy, Cato Journal, 1999, vol. 19, nr 2.
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arbitralnych decyzji przez prawodawcę86. Warto jednak zauważyć, że nawet Hayek, który
proponował znaczne ograniczenie działalności państwowej w sferze ekonomicznej, preferował
rząd aktywnie wspierający siły rynkowe, od bardziej pasywnego, który miał tym siłom
szkodzić87. Hayek, co wymaga podkreślenia, odrzucał ideę państwa, które nie interweniuje w
ogóle88, dostrzegając zwłaszcza zagrożenia wynikające z zaburzającej konkurencję
monopolizacji rynku89.
Rozwiązanie leseferystyczne zakłada „brak ochrony konkurencji” za pomocą
instrumentów prawnych, tj. nie funkcjonują w jego ramach jakiejkolwiek przepisy powszechnie
obowiązujące nakierowane na ochronę konkurencji. Nie ma w nim ani przepisów
administracyjnych, ani karnych, ani nawet cywilnych – w praktyce prawnej oznaczałoby to, że
albo zakres zastosowania przepisów natury cywilnej został przez prawodawcę zawężony tak,
że nie obejmują one kwestii dotyczących konkurencji, albo że w praktyce nie uznaje się
roszczeń cywilnych bazujących na naruszeniach konkurencji. W tym punkcie na osi pionowej
sytuacja na rynku jest zatem wynikiem wyłącznie gry sił rynkowych. Sytuacja ta opisana
zostanie z wykorzystaniem doktryny ekonomii w rozdziale III.
Podstawa obszaru optymalizacji natomiast będzie wyznaczona przez dwa wierzchołki,
w których istnieje prawna ingerencja ze strony państwa w dziedzinie konkurencji. Ingerencja
taka może (w skrajnej teoretycznej postaci) przybrać formę regulacji ogólnej (lewy punkt
skrajny) lub modelu szczególnego (prawy punkt skrajny):
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Zob. np. B.Z. Tamanaha, The Dark Side of the Relationship Between the Rule of Law and Liberalism, NYU
Journal of Law & Liberty, 2008, vol. 3, s. 516 i n., S. Macedo, op. cit., s. 289 i n., G. Gaus, Hayekian "Classical"
Liberalism, [w:] J. Brennan, B van der Vossen, S. Schmidtz (red.), op. cit., s. 34 i n., S. Fiori, Hayek's theory on
complexity and knowledge: dichotomies, levels of analysis, and bounded rationality, Journal of Economic
Methodology, 2009, vol. 16, nr 3, s. 265 i n., E.F. Miller, op. cit., s. 134 i n., J.R. Macey, Efficient Capital Markets,
Corporate Disclosure and Enron, Cornell Law Review, 2004, vol. 89, s. 394 i n., zob. również T. Barankiewicz,
Wartości
gospodarcze
a
porządek
prawny
społeczeństwa
otwartego,
s.
307,
http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2005/2005_01_barankiewicz_301_309.pdf (dostęp: 11 listopada
2015), wraz z przytoczoną tam literaturą: A. Kość, Podstawy filozofii prawa, Lublin 2001, J. Jabłońska-Bonca,
Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2000, S. Kowalczyk, Filozofia wolności, Lublin 1999, s. 225–230,
I. Ayres, Discrediting the Free Market, The University of Chicago Law Review, 1999, vol. 66, s. 273 i n.
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Zob. F.A. Hayek, Road to Serfdom, The University of Chicago Press 1944, s. 45.
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R.C. Ellickson, A Hayekian Case Against Anarcho-Capitalism: Of Street Grids, Lighthouses, and Aid to the
Destitute, John M. Olin Center for Studies in Law, Economics, and Public Policy, Research Paper nr 569, s. 6.
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Diagram nr 1 – trójparametrowy model optymalizacji
Poziom straty dla dobrobytu

Obszar optymalizacji –
pole oznaczone
kolorem szarym

Wysokość
obszaru
optymalizacji
wyznaczona
poziomem
straty dla
dobrobytu

Regulacja
ogólna

Regulacja
szczególna

Regulację ogólną i szczególną różnić będzie stopień szczegółowości regulacji, jak i
posługiwanie się zasadami bądź regułami prawnymi w rozumieniu Ronalda Dworkina i Roberta
Alexy’ego90. W tym ujęciu za regułę można przyjąć normę, która może zostać spełniona albo
nie, i nie jest możliwe jej częściowe spełnienie. Reguły w sposób szczegółowy i precyzyjny, w
prezentowanym ujęciu, będą regulować określone, konkretne zachowanie, uznając je za
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Zob. T. Gizbert-Studnicki, Zasady i reguły prawne, Państwo i Prawo, 1988, z. 3, L. Morawski [w:] J. Stelmach
(red), Zasady prawa – komentarz krytyczny, Studia z Filozofii Prawa, Kraków 2001, S. Wronkowska, M. Zieliński,
Z. Ziembiński, Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974, M. Dybowski, Ronalda Dworkina
koncepcja zasad prawa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2001, z. 3, s. 99 i n. wraz z przywołaną
tam literaturą: W. Lang, J. Wróblewski, Współczesna filozofia i teoria prawa w USA, Warszawa 1986, R.
Sarkowicz, J. Stelmach, Teoria prawa, Kraków 1998, Z. Pulka, Hart-Dworkin – dwa warianty „wewnętrznego
postrzegania prawa”, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 2142, Przegląd Prawa i Administracji XLII, Wrocław
1999, M. Zirk-Sadowski, Wprowadzenie do filozofii prawa, Kraków 2001, s. 197 – 214.
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dozwolone, nakazane lub zakazane. Reguły nie będą ze sobą sprzeczne – przynajmniej o tyle,
że nie jest możliwe jednoczesne wypełnienie dwóch kolidujących ze sobą reguł, i z tego
względu przewidywać one będą określone normy kolizyjne rozwiązujące zaistniałe konflikty91.
Reguł, z uwagi na to, że będą regulować ściśle określone przypadki, powinno być relatywnie
dużo (w skrajnym, czysto analitycznym ujęciu - tyle, ile możliwych przypadków prawnych).
Inaczej rzecz się będzie miała z zasadami, które będą, w mniejszym lub większym
stopniu, wypełnione treścią przez interpretatora i z natury rzeczy będą miały charakter
programowy. Potencjalnie przedmiot jednej zasady będzie obejmował wszystkie, większość
lub przynajmniej całe klasy zachowań podlegających regulacji (więcej niż jedno konkretne
zachowanie)92. Zasady mogą być ze sobą sprzeczne, a w trakcie ich stosowania będzie
dochodziło do ważenia argumentów „za” i „przeciw” tym zasadom oraz ważenia samych zasad
– i wartości przez nie wyrażanych. Zasad będzie przy tym relatywnie niedużo w ramach danego
system oraz będą miały znacznie bardziej otwarty i mniej precyzyjny zakres niż reguły. Przyjąć
przy tym należy, że zaproponowany podział na reguły i zasady będzie miał charakter
dychotomiczny, a dana norma będzie mogła być albo zasadą albo regułą, ale nigdy nie będzie
mogła stanowić jednocześnie zasady i reguły93.
8.2.

Regulacja ogólna

Na tle powyższego zaproponować można modelowe (czyli skrajne i w praktyce
nierealizowalne) ujęcie regulacji ogólnej o następującej konstrukcji:
1) w przypadku regulacji ogólnej istnieje jedna zasada;
2) w przypadku regulacji ogólnej nie istnieją reguły;
3) regulacja ogólna opiera się na założeniu, że naruszenie interesów podmiotów prawa
cywilnego jest – w obszarze konkurencji – niepożądane zarówno z punktu widzenia
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Zob. np. M. Dybowski, op. cit., s. 100.
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Ibidem.

93

Ibidem.
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pojedynczych podmiotów, jak i wszystkich uczestników obrotu cywilnoprawnego94 - tj.
z punktu widzenia konkurentów i samego rynku;
4) zasada dotycząca regulacji ogólnej to ograniczona do obszaru konkurencji ogólna
zasada, zgodnie z którą dobra (prawa) podmiotów prawa cywilnego podlegają ochronie
przed ich naruszaniem, a w szczególności przed naruszaniem, z którego może wynikać
szkoda (zasada neminem laedere)95;
5) praktycznym przybliżeniem tej zasady będzie ogólny przepis o odpowiedzialności
deliktowej (taki jak art. 415 Kodeksu cywilnego), aczkolwiek zauważa się, że zasada ta
stanowi immanentny element systemu prawa cywilnego nawet bez jej wysłowienia w
konkretnym przepisie96;
6) w przypadku regulacji ogólnej dochodzi do uznania roszczeń bazujących na
naruszeniach dotyczących konkurencji (bazujących na czynach antykonkurencyjnych),
z którymi występują jedni uczestnicy rynku przeciwko drugim – o ile doszło do
wyrządzenia szkody (regulacja taka w czystej postaci zakłada brak możliwości
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Por. I. Koschembahr-Łyskowski, Przepisy ustawy a prawo w prawie cywilnem. Studjum z dziedziny prawa
porównawczego, Rocznik Prawniczy Wileński 1935, s. 17–20; por. także R. Longchamps de Bérier, Zasady
Kodeksu zobowiązań, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1934, nr 2, s. 90–91, K. Osajda (red.),
Komentarz do art. 415 Kodeksu cywilnego, 2018, Legalis/el.
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K. Osajda, Komentarz …; B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej
przez niezgodne z prawem działanie władzy publicznej, [w:] M. Zubik (red.), Księga XX-lecia orzecznictwa
Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006, s. 503; K. Osajda, Glosa do wyr. SN z 17.12.2004 r., II CK 300/04,
Przegląd Sądowy 2006, Nr 9, s. 179; Z.K. Nowakowski, Wina jako podstawa odpowiedzialność Przegląd
Notarialny, 1950, nr 1, s. 135–136; A. Kubas, Wynagrodzenie szkody poniesionej w cudzym interesie, Studia
Cywilistyczne, 1979, t. XXX, s. 46; W. Popiołek, Odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę „pośrednią”
wyrządzoną przez spółkę zależną, [w:] A. Dańko-Roesler, A. Oleszko, R. Pastuszko (red.), Rozprawy z prawa
prywatnego oraz notarialnego. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Maksymilianowi Pazdanowi, Warszawa
2014, s. 305-322.
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Por. K. Osajda, Komentarz …: „Z art. 31 ust. 2 Konstytucji RP wynika obowiązek poszanowania wolności i
praw innych spoczywający na każdym. Z obowiązkiem tym skorelowana jest norma zakazująca naruszania
wolności lub praw innych podmiotów. Uznanie art. 31 Konstytucji RP za źródło zasady neminem laedere
determinuje także sposób, przesłanki i granice ustanawiania wyjątków od tej zasady, które określone są w art. 31
ust. 3 Konstytucji RP. Ograniczenie tej zasady może zatem nastąpić tylko w ustawie, ze względu na wskazane w
art. 31 ust. 3 Konstytucji RP dobra i wartości, przy zachowaniu jej istoty wyrażającej się w jej ochronnej funkcji
oraz zgodnie z zasadą proporcjonalności”.
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wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia zanim dojdzie do naruszenia i
powstania szkody);
7) z uwagi na powyższe odpowiedzialność przewidziana przez regulację ogólną będzie
miała charakter ex post97 – stosowanie regulacji będzie następowało w drodze
postępowania cywilnego po wystąpieniu szkody i będzie poddane normalnym regułom
dowodowym właściwym dla postępowania cywilnego bez jakichkolwiek domniemań
prawnych (ciężar dowodu w całości będzie spoczywał na podmiocie poszukującym
ochrony prawnej – wywodzącym roszczenie);
8) jako że podstawową funkcją regulacji poświęconej czynom niedozwolonym nie jest
represja, lecz kompensacja szkody wyrządzonej w mieniu poszkodowanego,98 to
przyjąć należy, że w regulacji ogólnej górną granicą odpowiedzialności będzie
wysokość szkody (damnum emergens i lucrum cessans) – brak będzie w takiej regulacji
rozwiązań spotykanych w innych systemach prawnych, takich jak punitive damages99;
9) regulacja ogólna uprawnia do występowania z roszczeniami podmioty bezpośrednio
poszkodowane, a nie jedynie poszkodowane pośrednio (tj. istnieje pewien zamknięty
krąg podmiotów uważanych za uprawnione do wystąpienia z roszczeniem)100.

97

Jak zostanie to wskazane jeszcze w podrozdziale IV.2.1, charakter ex post oznacza, że ewentualna ingerencja
na drodze procesu cywilnego i – co ważne – wydanie wyroku, skutecznie rodzącego obowiązek odszkodowawczy,
będzie miała po podjęciu decyzji o danym działaniu antykonkurencyjnym, a nie przed (niezależnie od tego, czy
podmiot naruszający dokona pod wpływem regulacji rachunku zysków i strat z podjęcia określonej decyzji).
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odpowiedzialności odszkodowawczej jest funkcja kompensacyjna rozumiana jako wyrównanie uszczerbku w taki
sposób, aby została przywrócona równowaga majątkowa, czyli doszło do restytucji polegającej na doprowadzeniu
do stanu jaki istniałby, gdyby zdarzenie szkodzące nie nastąpiło.”
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Zob. np. E. Bagińska, Odpowiedzialność za produkt w USA, Toruń 2000, s. 212 i n., A. M., Ludwikowska,
System Prawa Stanów Zjednoczonych, Toruń 1999, s. 290, J.W. Glannon, The Law of Torts, Exampes and
Explanations, New York 2005, s. 342; L.T. Visscher, Tort Damages [w:] M.G. Faure (red.), Tort Law and
Economics, Encyclopedia of Law and Economics, Cheltenham 2009; P. S. Ryan, Revising the United States
Application of Punitive Damages: Separating Myth from Reality, ILSA Journal of International and Comparative
Law, 2013, vol. 10, nr 1, s. 69 i n.
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Zob. K. Pietrzykowski (red.), Komentarz do art. 415 Kodeksu cywilnego, 2018, Legalis/el.; M. Kaliński,
Szkoda na mieniu i jej naprawienie, Warszawa, 2014, s. 70
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Regulacja ogólna (w powyższym modelowym ujęciu) opiera się zatem na ogólnej
zasadzie odpowiedzialności cywilnej. Jedynie krótkiego komentarza wymaga, dlaczego
odpowiedzialność administracyjna lub karna w regulacji tej nie występują. Jest tak dlatego, że
z uwagi na samą naturę prawa karnego – i ugruntowaną zasadę nullum crimen sine lege101
(kwestię tzw. klauzuli norymberskiej można pominąć na potrzeby dalszych rozważań) oraz
powszechnie akceptowany brak analogii w prawie karnym102 – trudno jest w ogóle mówić o
instytucjach ogólnych i ich zastosowaniu do ochrony konkurencji, chyba że oczywiście czyn
naruszający zasady konkurencji wypełniałby jednocześnie znamiona stypizowanego już w
ustawodawstwie karnym czynu zabronionego. Jednocześnie, trudno koncepcyjnie wydzielić
regulację posługującą się ogólnymi instytucjami prawa administracyjnego, gdyż zgodnie z
zasadą legalizmu, organy administracji powinny działać w granicach przyznanych im prawem
kompetencji103. Regulacje natury karnej lub administracyjnej ze swej natury zatem bardziej
odpowiadałyby (byłyby bliższe) regulacji szczególnej opisanej poniżej.
8.3.

Regulacja szczególna

Z kolej modelowe (analityczne) ujęcie regulacji szczególnej (w jaskrawym odróżnieniu
od regulacji ogólnej) zakładało będzie całkowitą i pełną regulację wszystkich działań
wszystkich podmiotów funkcjonujących na wszystkich rynkach:
1) w jego ramach, każde możliwe do pomyślenia zachowanie na rynku podlegałoby
określonej normie prawnej, określającej dane zachowanie jako dozwolone lub
niedozwolone;

101

Zob. R. Dębski, Uwagi o konstytucyjnym ujęciu zasady nullum crimen sine lege, Państwo i Prawo, 1992, nr
5, s. 95.
102

Zob. L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2013, s. 17, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Komentarz, 2012, t. I, s.
70, R. Stefański (red.), Komentarz do art. 1 Kodeksu karnego, 2018, Legalis/el.; W. Wróbel, Zmiana normatywna
i zasady intertemporalne w prawie karnym, Kraków 2003, s. 108 i n.; zob. także orzeczenie Trybunału
Konstytucyjnego z 1 marca1994 r., sygn. U 7/93, OTK 1994, Nr 1, poz. 5; postanowienie Trybunału
Konstytucyjnego z 13 czerwca 1994 r., sygn. S 1/94, OTK 1994, Nr 1, poz. 28.
103

Zob. np. R. Hauser (red.), Komentarz do art. 6 Kodeksu postępowania administracyjnego, 2018, Legalis/el.,
A. Zieliński, Podstawa prawna decyzji administracyjnej, Państwo i Prawo, 1984, z. 3, s. 29 i n.; zob także
orzeczenie NSA z 10 czerwca 1983 r., I SA 217/83 (ONSA 1983, Nr 1, poz. 41).
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2) prawodawca władczo reguluje wszystkie działania na rynku, nie tyle zapewniając
podmiotom rynkowym bodźce odstraszające ich od określonych zachowań, ale wręcz
„ręcznie sterując” ich poczynaniami, np. za pośrednictwem powołanego do tego organu;
3) ocena danego działania na podstawie norm prawnych regulacji szczególnej
następowałaby władczo ex ante104 – w drodze indywidualnych rozstrzygnięć
powołanego do tego organu. Oznacza to, że w tym modelowym, skrajnym przypadku,
każde działanie podmiotu rynkowego musi zostać poprzedzone stosownym
rozstrzygnięciem odpowiedniego organu (wydaniem zgody na każde takie działanie);
4) z uwagi na stopień szczegółowości regulacji, regulacja szczególna posługiwała się
będzie regułami, nie zaś zasadami;
5) regulacja szczególna przewidywała będzie sankcję administracyjną (lub karną) –
przewyższającą sankcję odszkodowawczą możliwą do nałożenia w ramach regulacji
ogólnej;
6) stosowanie regulacji szczególnej odbywa się nie w ramach kontradyktoryjnego
postępowania cywilnego (inicjowanego przez samą zainteresowaną stronę), ale w
ramach postępowania prowadzonego przez powołany do tego organ zgodnie z zasadą
legalizmu105;
7) praktycznym przybliżeniem tego modelu byłaby regulacja nie za pomocą ogólnych
zasad prawa cywilnego, ale za pomocą szczególnego aktu prawodawczego.
8.4.

Wybór metody regulacji za pomocą modelu trójparametrowego

W ramach tak opisanego trójparametrowego modelu będzie następował wybór metody
regulacji z uwzględnieniem wytycznych płynących z EAP i trzech parametrów:

104

Jak ro zostanie jeszcze wskazane w podrozdziale IV.2.2, charakter ex ante oznacza, że każde zachowanie
podmiotu gospodarczego wymaga uprzedniej ingerencji odpowiedniego organu, na podstawie przepisów. Organ
ten najpierw będzie musiał wydać zgodę na działanie, a dopiero potem podmiot będzie mógł podjąć działanie, o
które wnioskował do organu (zgoda ta musi być ostateczna w toku ewentualnych instancji – wcześniej
przedsiębiorca nie może wykonać zamierzonego działania).
105

Zob. przypis nr 104 powyżej.
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1) parametru poziomu straty dla dobrobytu społecznego występującej w braku
regulacji;
2) skuteczności regulacji ogólnej, regulacji szczególnej i regulacji znajdujących się
pomiędzy nimi;
3) kosztów regulacji ogólnej, regulacji szczególnej i regulacji znajdujących się
pomiędzy nimi.
Finalnie wybrana metoda regulacji, która faktycznie będzie mogła występować w
rzeczywistości, będzie znajdowała się w przestrzeni pomiędzy regulacją ogólną i szczególną.
Poszukując odpowiedniej metody tej regulacji, możliwe będą ruchy na dwóch osiach
wskazanych poniżej na diagramie nr 2 i oznaczonych jako „R1” oraz „R2”:
Diagram nr 2 – wytyczne modelu optymalizacji regulacji

R1

R2
Regulacja
ogólna

R1

Regulacja
szczególna

W ramach ruchu na osi pionowej – R1 - będzie można zobrazować to, w jaki sposób
regulacja prawna może doprowadzić do poprawy sytuacji, jeśli chodzi o poziom dobrobytu
społecznego. Ruch ten wskaże również, z jak dużą korzyścią w tym zakresie będzie można
potencjalnie mieć do czynienia. Z kolej na osi poziomej – R2 - następował będzie dobór
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pomiędzy regulacją ogólną i szczególną. Przykładowo, regulacja przewidująca we wszystkich
wypadkach ingerencję prawną ex ante, będzie zbliżona do regulacji szczególnej, a regulacja
przewidująca w większości przypadków kontrolę ex post – zbliżona do regulacji ogólnej.
Regulacja uzupełniająca modelowe ujęcie regulacji ogólnej np. o szczegółowe roszczenia
powstające w przypadku naruszenia konkurencji lub domniemania prawne ułatwiające w takich
sytuacjach dochodzenie roszczeń lub przewidująca większy zakres odpowiedzialności (np.
punitive damages) – a zatem uzupełniana regułami szczególnymi - będzie bliżej regulacji
szczególnej. Poglądowo kwestię tę obrazuje diagram nr 3:
Diagram nr 3 – orientacyjne lokalizacje przykładowych regulacji w ramach modelu

Regulacja
ogólna

Regulacja przewidująca
zmodyfikowaną regułami
szczegółowymi odpowiedzialność
cywilną we wszystkich
przypadkach
Regulacja przewidująca dalej idącą modyfikację zasad
odpowiedzialności cywilnej (szczególne roszczenia)

Regulacja
szczególna

Regulacja przewidująca
kontrolę ex ante – we
wszystkich przypadkach

Regulacja przewidująca kontrolę ex ante,
ale w wybranych przypadkach

Regulacja mieszana – zawierająca zasady ogólne i reguły szczególne – łącząca administracyjny i cywilny sposób
stosowania prawa, ale jedynie w odniesieniu do wybranych przypadków (przy braku odpowiedzialności właściwej
dla czystej regulacji ogólnej)
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9. Podsumowanie
W niniejszym rozdziale podjęto próbę kompleksowego spojrzenia na problem
ekonomicznej analizy prawa, a szczególnie - prawa ochrony konkurencji. Z punktu widzenia
celów tej pracy najważniejsze poczynione powyżej ustalenia brzmią:
(1) Ekonomiczna analiza prawa stanowi użyteczne narzędzie oceny przydatności i skuteczności
instytucji prawnych. Opiera się ona na trzech założeniach: (a) tezie, że podmioty prawa działają
maksymalizując swoją indywidualną funkcję użyteczności; (b) tezie, że celem prawa jest
maksymalizacja dobrobytu społecznego; oraz (c) tezie, że instytucje prawne mają wpływ na
strukturę i działanie rynku. Choć założenia te oparte są na pewnych uproszczeniach i
idealizacjach (np. w odniesieniu do motywów działania podmiotów prawa), a także generują
rozmaite problemy interpretacyjne (np. kwestia sposobu określenia dobrobytu społecznego),
służyć mogą do prowadzenia użytecznych analiz rozwiązań prawnych.
(2) Ekonomiczne modelowanie instytucji prawnych odbywa się poprzez: (a) ustalenie, że
określony rynek znajduje się w położeniu suboptymalnym (tj. dobrobyt społeczny nie jest
maksymalizowany) oraz, że prawna ingerencja może przynieść poprawę sytuacji; (b) ustalenie,
że prawna ingerencja w rynek może skutecznie realizować cel w postaci maksymalizacji
dobrobytu – z uwzględnieniem jej kosztów oraz skuteczności; (c) wybór najbardziej optymalnej
metody regulacji.
(3) Procedura ekonomicznego modelowania instytucji prawnych stanowi, z dobrym
przybliżeniem, odpowiednik tzw. zasady proporcjonalności, która nakazuje ingerencję prawną
pod trzema warunkami: (a) konieczności, (b) przydatności, oraz (c) proporcjonalności sensu
stricto.
(4) Ekonomiczna analiza prawa ochrony konkurencji opierać się powinna na modelu
trójparametrowym, który uwzględnia: (a) poziom straty społecznej przy braku regulacji, (b)
koszty proponowanych rozwiązań legislacyjnych; (c) skuteczność tych rozwiązań.
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Rozdział II
Pojęcie konkurencji

1. Wprowadzenie
W poprzednim rozdziale przybliżone zostały podstawowe założenia EAP. Założenia te
zostaną wykorzystane do analizy nie tyle prawnej ingerencji ze strony państwa w ogóle, ale do
analizy kwestii takiej ingerencji w sferze konkurencji. Z tego względu w niniejszym rozdziale
przeprowadzona zostanie analiza pojęcia konkurencji. Rezultaty owej analizy wykorzystane
zostaną w dalszych rozdziałach, w których podjęta zostanie próba wskazania optymalnego
modelu regulacji prawnej dotyczącej konkurencji.
Już na wstępie warto zasygnalizować, że trudno jest doszukiwać się jednego,
powszechnie akceptowanego sposobu rozumienia przedmiotowego pojęcia. Co więcej,
niektórzy autorzy uznają konkurencję za na tyle podstawową kategorię ekonomiczną, że
twierdzą oni, iż nie wymaga ona zdefiniowania106. Tak daleko idące stanowisko trudno jednak
zaakceptować107. Wydaje się, że analiza tego złożonego pojęcia108 jest w pełni zasadna,
zwłaszcza w sytuacji, w której zjawisko konkurencji ma być przedmiotem zainteresowania ze
strony legislatora.

106

H. Adamkiewicz-Drwiłło, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, Warszawa 2002, s. 65, za: B.
Michalski, Równość a konkurencja w perspektywie ekonomicznej, s. 4:
http://www.ism.uni.wroc.pl/sites/ism/art/michalski_rownosc_a_konkurencja_w_perspektywie_ekonomicznej.pd
f (dostęp: 25.08.2018).
107

B. Michalski, op. cit., s. 5.

108

Ibidem.
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Pojęcie konkurencji można analizować z różnych perspektyw. Na potrzeby dalszych
rozważań do problemu zdefiniowania konkurencji można podejść, po pierwsze, z
proceduralnego punktu widzenia. Na konkurencję można więc spojrzeć jako na proces
interakcji między przynajmniej dwoma podmiotami. Z drugiej strony, warto również odnieść
się do konkurencji od strony strukturalnej – zwracając uwagę na warunki rynkowe109, w których
konkurencja (w rozumieniu proceduralnym) istnieje albo przynajmniej może zaistnieć.
Przykładowo, trudno spodziewać się, aby w warunkach monopolizacji rynku przez jedną firmę
– czyli w przypadku monopolistycznej struktury rynku – mogło dochodzić do interakcji między
różnymi podmiotami, a więc zaistnienia konkurencji proceduralnej. Obie perspektywy na
konkurencję są ze sobą związane, stąd też przystępując do analizy pojęcia konkurencji należy
mieć je obie na uwadze. W związku z tym poniżej przybliżone zostanie najpierw ujęcie
proceduralne, a następnie - przy uwzględnieniu dorobku nauk ekonomicznych - strukturalny
aspekt konkurencji. W kontekście strukturalnym wskazane zostaną wybrane, praktyczne
kwestie związane z konkurencją, które pozwolą na doprecyzowanie tego pojęcia, a także
wskażą na ograniczenia dotyczące jego analizy. Te rozważania pozwolą na:
1) dostrzeżenie jak złożonym zagadnieniem jest konkurencja;
2) wyizolowanie istotnych aspektów konkurencji;
3) zdefiniowanie konkurencji jako przedmiotu regulacji prawnej – tj. z puntu widzenia
ustawodawcy zainteresowanego kwestią konkurencji.
Przeprowadzone ustalenia pojęciowe pozwolą – już w kolejnym rozdziale – na analizę
faktycznie funkcjonujących struktur rynkowych uzasadniających prawną ingerencję ze strony
państwa w sferę konkurencji oraz – na ile to możliwe – zaproponowanie wskaźników służących
ocenie intensywności konkurencji na danym rynku. Wskaźniki te będą mogły stanowić
praktyczną wskazówkę dla prawodawcy, jak również organów stosujących prawo, przy
podejmowaniu decyzji o ingerencji w rynek. W przypadku prawodawcy, ingerencja taka będzie
oznaczała przyjęcie określonych rozwiązań prawnych – w ramach powszechnie
obowiązujących źródeł prawa. W przypadku organów stosujących prawo, decyzja ta polega na
wszczęciu określonego postępowania – w sytuacji, w której legitymacja do zainicjowania

109

Zob. T. Przybyciński, Wprowadzenie do teorii i polityki konkurencji, Warszawa 1997, s. 17.
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postępowania leży po stronie takiego organu – oraz na podjęciu odpowiedniego rozstrzygnięcia
merytorycznego.
Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN termin „konkurencja” oznacza, w
kontekście rynkowym i ekonomicznym:
1) rywalizację między osobami lub grupami zainteresowanymi w osiągnięciu tego samego
celu;
2) rywalizację kupców lub producentów w walce o rynki zbytu, pozyskanie klienteli, itp.;
3) placówkę handlową lub produkcyjną rywalizującą z inną o rynki zbytu, pozyskanie
klientów itp.;
4) osoby, placówki handlowe itp. rywalizujące ze sobą110.
Samo słowo „konkurencja” wywodzi się z łacińskiego słowa concurrere (pol.
rozpocząć walkę lub rywalizację o supremację)111; z kolei angielskie słowo competition,
wywodzące się z łacińskiego competitio (współzawodnictwo), zgodnie ze słownikiem
Webstera oznacza:
1) czynność poszukiwania lub starania się o zdobycie tego, co ktoś inny stara się zdobyć
w tym samym czasie;
2) walkę o te same przedmioty;
3) walkę o przewagę;
4) rywalizację o zysk lub nagrodę;
5) relację biznesową pomiędzy podmiotami, z których każdy stara się zdobyć klientów112.
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http://sjp.pwn.pl/szukaj/konkurencja.html

111

D. Hildebrand, The Role of Economic Analysis in the EC Competition Rules, Bonn–Bruksela–Wiedeń 2008,
s. 101.
112

http://www.webster-dictionary.org/definition/competition
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Z kolei Black’s Law Dictionary definiuje konkurencję jako walkę o przewagę rynkową
oraz jako wysiłki lub działania dwóch lub więcej uczestników rynku o uzyskanie tego samego
celu (wejścia w relację rynkową) z trzecią stroną113. Konkurencja bywa definiowana jako
współzawodnictwo114 w dążeniu do osiągnięcia pewnych celów w sytuacji, w której więcej niż
jeden podmiot jest tym celem zainteresowany115 - istnieje ona w tym ujęciu zatem w sytuacji
konfliktu interesów. Wskazuje się też, że konkurencja obejmuje różnorodne czynności
nakierowane na eliminację rywali116 - przykładowo w zakresie kupowania i sprzedawania
określonych dóbr117.
Na gruncie ekonomii w odniesieniu do konkurencji używany jest termin
„współzawodnictwo” lub „rywalizacja”. Wskazuje się, że tzw. efektywna konkurencja ma
miejsce w sytuacji daleko idącej rywalizacji między działającymi na rynku podmiotami118, przy
czym dotyczy to rywalizacji pomiędzy podmiotami, które dążą do czegoś, czego nie mogą
jednocześnie uzyskać119. Konkurencja to niekończący się wyścig, w którym „tymczasowi”
zwycięzcy nie mogą „spocząć na laurach” i zaniechać dalszych wysiłków120.
Dostrzega się jednak także, że konkurencję można traktować jako stan, w którym
dobrobyt konsumentów nie może zostać zwiększony przez przejście do innego stanu na mocy
decyzji państwa (sędziego)121. Takiemu pojęciu konkurencji może towarzyszyć rozumienie
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B. Garner (red.), Black’s Law Dictionary, Dallas 2004, s. 302.

114

Zob. M. Blaug, Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Warszawa 1994, s., za: B. Michalski, op. cit., s. 5.
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T. Przybyciński, op. cit., s. 6.
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C. Kosikowski, T. Ławicki, Ochrona prawna konkurencji i zwalczanie praktyk monopolistycznych, Warszawa
1994, s. 9, za: B. Michalski op. cit., s. 5.
117

B. Michalski op. cit., s. 6.
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S. Bishop, M. Walker, The Economics of EC Competition Law: Concepts, Application and Measurement,
Londyn 2002, s. 39.
119

Zob. N. Berta, L. A. Julien, F. Tricou, On Perfect Competition: Definitions, Usages and Foundations, Cahiers
d'économie politique / Papers in Political Economy, 2012, nr 63, s. 7.
120

Ibidem, s. 9.

121

Zob. O. Black, op. cit., s. 6.
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celu prawa ochrony konkurencji jako maksymalizacji dobrobytu – za pośrednictwem
zwiększania i promowania zachowań konkurencyjnych122. Możliwa jest więc identyfikacja
konkurencji z mechanizmem prowadzącym do maksymalizacji efektywności rynkowej z
korzyścią dla konsumentów123, co w odniesieniu do pojęcia konkurencji przenosi punkt
ciężkości z kwestii rywalizacji (współzawodnictwa) na kwestię dobrobytu konsumentów124.
Dobrobyt konsumentów, jak wskazano w podrozdziale I.3.2, może być rozumiany jako
dobrobyt społeczny, którego maksymalizacja powinna stanowić cel prawa.
Istnieją również takie ujęcia konkurencji, które łączą aspekt rywalizacji i dobrobytu
konsumentów. Zgodnie nimi, proces rywalizacji między przedsiębiorcami prowadzi do wzrostu
produkcji, obniżenia cen i postępu technicznego125. W wyniku współzawodnictwa między
podmiotami rynkowymi wywierana jest więc presja na uczestników rynku, aby stale zwiększali
oni efektywność swojego działania – w tym w zakresie oferowanych produktów czy obniżania
kosztów – co z kolei prowadzi do wzrostu efektywności rynku i zwiększenia dobrobytu126. W
tym kontekście warto także przytoczyć, w jaki sposób ujmuje konkurencję brytyjski urząd
antymonopolowy (Office of Fair Trading); traktuje ją mianowicie jako proces rywalizacji
między firmami, których celem jest „zdobycie” klientów. Proces ten, jeśli jest efektywny,
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Ibidem.
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S. Gronowski, Polskie prawo antymonopolowe. Zarys wykładu, Warszawa 1998, s. 37; A. Brzezińska-Rawa,
Wprowadzenie do prawa antymonopolowego, Toruń 2009, s. 11-12; K. Czapacka, Aksjologia unijnego prawa
konkurencji i pytania o priorytety [w:] A. Nowak-Fara (red.), Konstytucja gospodarcza Unii Europejskiej.
Aksjologia, Warszawa 2010, s. 124.
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Por. M. Bernatt, A. Jurkowska-Gomułka, T. Skoczny [w:] System Prawa Prywatnego, t. 15, M. Kępiński (red.),
Prawo konkurencji, Warszawa 2014, s. 727, K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i
konsumentów. Komentarz, 2014, Lex/el.
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Zob. np. wyrok SN z 19 października 2006 r. sygn. III SK 15/06.

Zob. Decyzja Prezesa UOKIK z dnia 7 lipca 2015 r. nr DOK - 1/2015, decyzja Prezesa UOKIK z dnia 13 maja
2015r.nr RLU 3/2015, decyzja Prezesa UOKIK z 31 grudnia 2013r. nr RBG-51/2013, decyzja Prezesa UOKIK z
dnia 31 grudnia 2012 r. nr RLU 38/2012, decyzja Prezesa UOKIK z dnia 5 lipca 2012 r. nr DOK-2/2012, decyzja
Prezesa UOKIK z dnia 30 grudnia 2011r. nr RBG -28/ 2011, decyzja Prezesa UOKOK z dnia 5 września 2011 r.
nr DKK - 101/11, zob. również A.J. Devlin, op. cit., s. 831, J. Han, Antitrust and Sharing Information About
Product Quality, 73 Univesity of Chicago Law Review 2006, s. 997.
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stanowi dla firm bodziec do dostarczania korzyści klientom w zakresie cen, jakości lub
szerokiego wachlarza produktów do wyboru127.
Z kolei dla Friedricha von Hayeka konkurencja stanowiła mechanizm odkrywania
wiedzy128 – poszukiwania środków potrzebnych do realizacji celów (wykorzystywania okazji i
uczenia się, jak te okazje wykorzystywać). Stanowiła ona również mechanizm dostosowywania
do siebie działań różnych podmiotów działających na rynku129. Tak pojmowana konkurencja
zakłada, że podmioty rynkowe działają w warunkach niepewności, popełniają błędy i uczą się
na ich podstawie130. Starają się one zmieniać rzeczywistość gospodarczą, a nie jedynie
dostosowywać się do niej131. Proces ten tworzy oraz oddziałuje na cały rynek – działania
jednych przedsiębiorców mają konsekwencje dla innych132. Charakterystyka ta ukazuje stopień
postępującego skomplikowania rynku i zależności na nim panujących. Bartosz Michalski
trafnie podsumowuje na tym tle konkurencję, jako „swoistą kwintesencję nierówności
prowadzącą do osiągnięcia gospodarczego optimum”133. Z kolei dla Josepha Schumpetera
konkurencja polega na ciągłym niszczeniu starej struktury ekonomicznej i zastępowaniu jej
nową – co sam Schumpeter określał mianem „kreatywnej destrukcji” – oraz na wprowadzaniu,
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w wyniku nieustającej innowacji, coraz to nowych produktów i technologii134. Konkurencja
bywa też łączona z przymiotnikiem „wolna” i definiowana jako otwarty dostęp do rynku na
równych prawach dla wszystkich przedsiębiorców135. Konkurencja, co nie zdaje się wzbudzać
kontrowersji, uznawana jest też za zjawisko wręcz kanoniczne dla gospodarki rynkowej136.
Zarysowane powyżej ujęcia konkurencji nie wyjaśniają jeszcze należycie, na czym ona
polega. Nie są one także całkiem spójne, a ponadto podkreślają różne aspekty zjawiska
konkurencji. Co ciekawe, niektórzy autorzy za wręcz „skandaliczne” uznają to, że ani praktycy,
ani teoretycy nie zgadzają się ze sobą odnośnie tego, czym konkurencja jest

137

. Stąd też,

poszukując bardziej uniwersalnego rozumienia konkurencji, warto w tym miejscu odnieść się
do wskazanego powyżej proceduralnego aspektu tego zagadnienia. Jak zauważają niektórzy,
nie wypracowano takiego ujęcia konkurencji, które można by wykorzystać w dociekaniach
dotyczących regulacji ochrony konkurencji – zwłaszcza z uwagi na wielopłaszczyznowość tego
zjawiska138.
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2. Proceduralny aspekt konkurencji
Proceduralny aspekt konkurencji obejmuje interakcje między podmiotami rynkowymi.
Aspekt ten będzie miał charakter indywidualny i będzie umożliwiał definiowanie konkurencji
z punktu widzenia konkurentów, a nie rynku w ogólności. Warto w tym miejscu sięgnąć do
ogólnych, teoretycznych rozważań prowadzonych zwłaszcza przez G. MacCalluma, O. Blacka
oraz R. Deardena. Rozpocznijmy od koncepcji zaproponowanej przez pierwszego z nich139,
którą można zobrazować w sposób następujący:
Niech Ax oraz Ay oznaczają działania podejmowane odpowiednio przez firmę X oraz
firmę Y, a Gx oraz Gy oznaczają ich cele. X konkuruje z Y, gdy:
1) X czyni Ax z intencją osiągnięcia Gx;
2) Y czyni Ay z intencją osiągnięcia Gy; oraz
3) X osiąga Gx wtedy (lub wtedy i tylko wtedy), gdy Y nie osiąga Gy;
4) Y osiąga Gy wtedy (lub wtedy i tylko wtedy), gdy X nie osiąga Gx.
W tym ujęciu konkurencja jest symetryczna, ponieważ osiągnięcie celu przez jeden z
podmiotów eliminuje możliwość osiągnięcia celu przed drugi podmiot. Możliwa jest również
sytuacja, w której żaden z podmiotów nie osiągnie swojego celu. Procesem tym rządzą pewne
reguły – niekoniecznie prawne – przy czym działania Ax oraz Ay są działaniami możliwymi i
dopuszczalnymi na podstawie tych reguł. Model ten uzupełnia się czasem dodając warunek Gx
= Gy140 (co oznacza, że cele X i Y są tożsame), przy czym zarówno X, jak i Y nie muszą
wiedzieć o działaniach konkurenta.
Powyższy model nie obejmuje kwestii rywalizacji. Skoro X i Y nie muszą wiedzieć o
swoich działaniach, a w gruncie rzeczy nawet o swoim istnieniu, trudno przypuszczać, aby
podejmowały swoje działania z intencją rywalizacji z drugim podmiotem. Rywalizacja
powinna zakładać przynajmniej wiedzę o istnieniu rywala i podejmowanych przez niego
działaniach. Jako że powyższy model w ogóle nie przewiduje konieczności występowania
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rywalizacji dla zaistnienia konkurencji, to w obliczu wskazanych w poprzednim punkcie
definicji, wydaje się on problematyczny. Uwzględnienie elementu rywalizacji wymaga
założenia, że X nie tylko chce osiągnąć Gx, ale również chce zapobiec osiągnięciu przez Y celu
Gy, a nawet, w skrajnej postaci, może chcieć zapobiec osiągnięciu Gy przez Y bez zamiaru
osiągnięcia swojego własnego celu (Gx). Intuicje te wyraża O. Black, wedle którego X
konkuruje z Y, gdy:
1) X czyni Ax z intencją osiągnięcia Gx oraz intencją zapobieżenia osiągnięcia Gy przez
Y; lub
2) X czyni Ax z intencją osiągnięcia Gx, przez co zapobiegnie osiągnięciu Gy przez Y;
lub
3) X czyni Ax z intencją zapobieżenia osiągnięciu Gy przez Y.
W ramach tak prezentowanego ujęcia, zwłaszcza w jego trzecim wariancie, uwagę
przykuwa fakt, że jeśli rozumieć konkurencję jedynie jako rywalizację, to w takim przypadku
ma ona wyłącznie destrukcyjny charakter. Będzie ona obejmowała działania, które
przeszkadzają osiągnięciu celu przez inne podmioty na rynku, lecz niekoniecznie będzie się
wiązało z osiąganiem własnych celów gospodarczych. Tak rozumiana konkurencja może zatem
prowadzić do całkowicie bezproduktywnych działań przedsiębiorców na rynku, których
jedynym celem jest przeszkadzanie innym podmiotom. Wbrew pozorom, takie sytuacje mogą
mieć miejsce. Można bowiem spotkać przykłady działań, polegających, przykładowo, na
wytaczaniu serii powództw przeciwko konkurentom, w sytuacji, w której są one całkowicie
bezzasadne (bezpodstawne). Wikłają one jednak konkurenta w spory sądowe, co z kolei wiąże
się z ponoszeniem przez niego kosztów i poświęcaniem czasu na uczestnictwo w postępowaniu.
Takie działania nie są w gruncie rzeczy nastawione na realną konkurencję ceną lub jakością
usług – mają one na celu jedynie utrudnienie funkcjonowania innemu podmiotowi141.
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Taka „konkurencja psów ogrodnika” z całą pewnością nie będzie prowadziła, ani nawet
sprzyjała, maksymalizacji dobrobytu społecznego. Utożsamianie istoty konkurencji z
rywalizacją może zatem prowadzić do takiego ujęcia konkurencji, że będzie ona obejmować
zachowania niekorzystne ekonomicznie – niezwiększające ani użyteczności indywidualnej, ani
dobrobytu społecznego. W związku z tym trudno uznać, aby tak rozumiana konkurencja mogła
służyć za podstawę optymalnych regulacji prawnych.
W tym miejscu warto odnieść się do jeszcze jednego ujęcia konkurencji,
przedstawionego przez R. Deardena. W tym ujęciu X konkuruje z Y, gdy:
1) X oraz Y muszą chcieć przedmiotu O;
2) osiągnięcie O przez X musi wyłączać możliwość osiągnięcia O przez Y;
3) zarówno X jak i Y nie ustają w podejmowaniu działań zmierzających do wyłącznego
uzyskania O, także w sytuacji, w której wiedzą, że jeden z nich zostanie wyłączony od
możliwości osiągnięcia O142.
Powyższe ujęcie jest na pierwszy rzut oka dość zbliżone do ujęcia prezentowanego
przez Blacka. Oba ujęcia różnią się w gruncie rzeczy rozłożeniem akcentów. Dearden kładzie
nacisk na „chęć”, podczas gdy stylizacja Blacka na działanie z określoną intencją, nawet – jak
stwierdza Black – gdy działa się z intencją, ale bez chęci, przykładowo wtedy, gdy wykonuje
się pewną pracę nie wierząc w nią, nie będąc do niej przekonanym i w gruncie rzeczy „nie
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chcąc” jej wykonać143. Wiedza na temat wyłączenia możliwości osiągnięcia celu w ujęciu
Deardena przypomina nieco założenia ujęcia MacCalluma. W rozumieniu Deardena wiedza
taka może towarzyszyć konkurencji, ale nie musi. Innymi słowy konkurenci mogą konkurować
nawet nie wiedząc o tym – przez co taka interpretacja konkurencji nie uwypukla wspomnianego
powyżej problemu rywalizacji.
Ujęcie Deardena podkreśla jednak inny, ciekawy aspekt konkurencji. Chodzi
mianowicie o dążenie zarówno X, jak i Y, do uzyskania O na wyłączność. Jeśli za O uznać
„całość rynku”, to takie ujęcie wydobywałoby „naturalne” dla konkurencji dążenie do
uzyskania dominacji na rynku przez podmioty na nim funkcjonujące144. Jednocześnie, jak to
zostanie wskazane w rozdziale III, za cel regulacji ochrony konkurencji można przyjąć albo
niedopuszczenie do uzyskania dominacji przez jeden z podmiotów, albo pozbawienie go
możliwości nadużywania tej dominacji (co samo w sobie może zniechęcać do jej uzyskania).
Wykorzystanie tak rozumianego pojęcia konkurencji w odniesieniu do regulacji
„nieprzychylnej” posiadaniu przez jakikolwiek podmiot na rynku znacznej siły rynkowej
charakteryzowałoby się zatem pewną ambiwalencją. W takim ujęciu naturalny element
konkurencji – czyli chęć uzyskania dominującej pozycji – byłby z jednej strony chroniony, a z
drugiej elementowi temu regulacja by przeciwdziałała. Przyjmowanie na potrzeby budowy
systemu regulacji takiej definicji byłoby zatem co najmniej dyskusyjne. Może ona jednak
zostać wykorzystana w przypadku podejścia ordoliberalnego, dopuszczającego możliwość
posiadania przez podmiot na rynku silnej pozycji, a sam fakt bycia podmiotem dominującym
nie jest w tym przypadku czymś niepożądanym.
Podsumowując tę część rozważań, należy zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze,
wszystkie z powyższych ujęć wyrażają zasadniczo myśl G. Simmela, który twierdzi, że
konkurencja może wystąpić tylko w sytuacji, gdy danego przedmiotu (celu) jest zbyt mało, aby
wystarczyło go dla wszystkich145. Innymi słowy, podmioty rynkowe nie muszą konkurować ze
sobą o coś, co i tak będzie dla nich wszystkich dostępne.
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Po drugie, zarysowanie powyższych, bardzo ogólnych, teoretycznych ujęć konkurencji
pozwala na selekcję tych jej aspektów, które koncepcja konkurencji powinna uwzględnić:
1) istnieją co najmniej dwa podmioty (X i Y);
2) X i Y działają w jednej przestrzeni rynkowej – działanie jednego z nich ma wpływ na
sytuację drugiego;
3) X i Y mają swoje określone cele, które chcą osiągnąć (cel Ox oraz Oy).
Idąc dalej, cele Ox oraz Oy, jako że będą one określane samodzielnie odpowiednio przez
X oraz Y, mogą być różne. Mogą one zatem:
1) wykluczać się wzajemnie – dalej jako wariant A1;
2) częściowo się wykluczać – dalej jako wariant A2;
3) nie wykluczać się – dalej jako wariant A3.
Działania X i Y mogą natomiast:
1) być nastawione wyłącznie na osiągnięcie celu, tj. w przypadku X – osiągnięcie Ox, a w
przypadku Y – osiągnięcie Oy. Celem tym może być, przykładowo, osiągnięcie
monopolu na rynku146. W zależności od tego, w jakiej relacji pozostają do siebie cele
Ox i Oy – tj. czy się wykluczają, czy też nie, może zaistnieć sytuacja, w której
osiągnięcie celu przez jeden z podmiotów faktycznie uniemożliwi osiągnięcie celu
przez drugi podmiot – dalej jako wariant B1;
2) być nastawione jednocześnie na osiągnięcie celu i uniemożliwienie osiągnięcia celu
innym podmiotom (tj. X jednocześnie podejmuje działania nastawione na osiągnięcie
Ox oraz uniemożliwienie osiągnięcia Oy przez Y. Analogiczne działania podejmuje Y)
– dalej jako wariant B2;
3) być nastawione wyłącznie na uniemożliwienie osiągnięcia celu innym podmiotom
osiągnięcia ich celów (X podejmuje działania uniemożliwiające osiągnięcia Oy przez
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Y i jednocześnie nie podejmuje działań nastawionych na osiągnięcie Ox. Analogiczne
działania podejmuje Y) – dalej jako wariant B3.
Wskazane powyżej kategorie działań X i Y mają charakter symetryczny, o tyle, że X i
Y jednocześnie podejmują działania mieszczące się w jednej kategorii, np. B2. Oczywiście, w
ramach zaprezentowanego podziału można dokonać dalszego rozróżnienia na sytuacje, w której
działania X mieszczą się w jednej kategorii, a działania Y w innej. Przykładowo, X podejmuje
działania mieszczące się w B1, a działania podejmowane przez Y należą do kategorii B3. Na
potrzeby dalszych rozważań przyjęty jednak zostanie wskazany powyżej, modelowy (i
symetryczny) podział działań podmiotów X i Y.
Na bazie powyższego, możliwe są zatem następujące kombinacje elementów:
1) A1 + B1;
2) A1 + B2;
3) A1 + B3;
4) A2 + B1;
5) A2 + B2;
6) A2 + B3;
7) A3 + B1;
8) A3 + B2;
9) A3 + B3.
Wrócić w tym miejscu można do wskazanej powyżej intuicji wyrażonej przez
Simmela147. Sprowadza się ona zasadniczo do tego, że istotą konkurencji jest niedostatek tego,
o co się konkuruje. Trudno jest mówić o konkurencji i podejmowaniu przez jakiś podmiot
wysiłku związanego z konkurencją – aby być szybszym lub lepszym od innych podmiotów –
w sytuacji, w której bez takich wysiłków i tak dany cel lub dane dobro zostaną osiągnięte.
Stanie się tak, gdyż są one dostępne dla wszystkich podmiotów nimi zainteresowanych –
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podejmowanie szczególnych starań, aby pokonać inny podmiot, byłyby w takiej sytuacji po
prostu nieracjonalne. Co więcej, w ujęciu rynkowym, stanowiącym niewątpliwie
najistotniejszy kontekst dla analizy konkurencji i jej prawnej regulacji, trudno byłoby odnaleźć
realistyczny przykład celu (gospodarczego), który byłby dostępny dla każdego w dowolnej
ilości. W tej sytuacji, za podstawowy cel w przypadku działalności gospodarczej należałoby
uznać osiąganie zysku, a celem pomocniczym, umożliwiającym zysk, może być cel posiadania
wysokiego udziału rynkowego (potencjalnie posiadania całości rynku).
Przekładając te uwagi na wskazane powyżej elementy, można zatem uznać, że istotne
jest, aby cele podmiotów konkurujących – cele Ox i Oy – przynajmniej częściowo się
wykluczały (lub wykluczały się całkowicie148). Tylko wówczas spełnione zostanie dodatkowe
założenie o niedostatku tego, o co konkurują dane podmioty. W sytuacji, w której dane
podmioty działają na rynku, ale ich cele nie wykluczają się, można mówić o współpracy tychże
podmiotów, ale nie o ich nawet potencjalnej konkurencji. Z tego względu, jako najmniej
przydatne dla teoretycznego zdefiniowania zjawiska konkurencji, wyeliminować można te
kombinacje wariantów, w których cele konkurentów się nie wykluczają, tj. wariant A3 + B1,
A3 + B2 oraz A3 + B3.
Również w odniesieniu do kombinacji elementów uwzględniających wariant B3 (tj. A1
+ B3, A2 + B3 i wyłączona już z dalszych rozważań kombinacja A3 + B3) można mieć
wątpliwości w odniesieniu do ich przydatności na potrzeby dalszych rozważań. Kombinacje te
zakładają, że oba podmioty nie realizują swoich własnych celów, ale jedynie przeszkadzają
sobie wzajemnie. Takie działania, z punktu widzenia rynkowego, nie znajdują racjonalnego
uzasadnienia. Co za tym idzie, w praktyce nie należy się spodziewać, aby podmioty rynkowe
podejmowały takie działania często, szczególnie że działania te nie służą realizacji żadnego
celu – chociaż jak wskazano, przykłady tego typu działań można znaleźć. Warto również
zwrócić uwagę, że we wskazanych przykładach podmioty realizowały pewien cel –
potencjalnego „wypchnięcia” konkurenta z rynku. Niemniej, również te warianty należałoby
wyłączyć z dalszych rozważań jako niemające wielkiego znaczenia w praktyce rynkowej. Takie
działania powinny w gruncie rzeczy znaleźć się poza zbiorem sytuacji i procesów, które mogą
zostać określone mianem konkurencji. Co więcej, również biorąc pod uwagę istotny z punktu

148

W tym sensie, że osiągnięcie przez jeden podmiot swojego celu niweczy możliwość osiągnięcia przez drugi
podmiot jego własnego celu.
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widzenia ekonomicznej analizy prawa cel regulacji, jakim jest maksymalizacja dobrobytu, nie
wydaje się uzasadnione, aby takie niekorzystne (bezproduktywne) działania obejmować
pojęciem konkurencji, które to pojęcie wykorzystane będzie w kontekście wprowadzenia
ewentualnych regulacji prawnych i będzie stanowiło przedmiot prawnej ochrony.
Jako najciekawsze z punktu widzenia dalszych rozważań przyjąć zatem można cztery
kombinacje:
1) A1 + B1: cele obu podmiotów wykluczają się, a konkurenci chcą osiągnąć swoje cele
(konkurencja typu „A”);
2) A1 + B2: cele obu podmiotów wykluczają się, a konkurenci chcą nie tylko osiągnąć
swoje cele, ale również przeszkodzić drugiemu konkurentowi w osiągnięciu jego celu
(konkurencja typu „B”);
3) A2 + B1: cele obu podmiotów częściowo wykluczają się, a konkurenci chcą osiągnąć
swoje cele (konkurencja typu „C”);
4) A2 + B2: cele obu podmiotów częściowo wykluczają się, a konkurenci chcą nie tylko
osiągnąć swoje cele, ale również przeszkodzić drugiemu z konkurentów w osiągnięciu
jego celu (konkurencja typu „D”).
Rysują się zatem cztery główne typy konkurencji, które można uszeregować względem
ich intensywności czy też siły. Niewątpliwie już intuicyjnie dostrzec można, że typy, w których
cele konkurentów się wykluczają, będą formami silniejszymi (gdyż de facto będziemy w takich
przypadkach mieli do czynienia z „walką o przeżycie”) – w typach konkurencji „zwycięzca
bierze wszystko”, a przegrany „zostaje z niczym”. Motywacja do konkurencji jest w tym
przypadku największa, a sama konkurencja staje się wyborem racjonalnym z punktu widzenia
maksymalizacji użyteczności konkurentów (por. podrozdział I.3). Jednocześnie formy, w
których podmioty konkurujące ze sobą nie tylko podejmują działania zmierzające do realizacji
ich celów, ale również podejmują wysiłki zmierzające do utrudnienia sytuacji konkurenta,
również wykazują się zwiększoną intensywnością.
Z tego względu, powyższe typy można uszeregować następująco:
B>A>D>C
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Na tle powyższego zwrócić należy uwagę na pewne kluczowe kwestie. Przede
wszystkim można wyróżnić kilka elementów konstytuujących zjawisko konkurencji, bez
których w ogóle nie można o konkurencji mówić. Nawet jednak, gdy elementy te występują, to
wciąż można mieć do czynienia z różnorodnymi wariantami konkurencji. Powyższe
uszeregowanie typów konkurencji dokonane jest z perspektywy podmiotów konkurujących,
czyli z perspektywy indywidualnej. Uszeregowanie to wskazuje, jakie zachowania pomiędzy
dwoma (lub więcej) przedsiębiorcami będą mogły zostać określone mianem konkurencji, a jej
intensywność zależy de facto od woli poszczególnych firm na rynku – tj. czy, przykładowo,
chcą one podejmować starania zmierzające do „utrudnienia życia” pozostałym firmom. Stąd
też perspektywa taka jest przydatna choćby w ramach rozpatrywania konkretnej sprawy przez
sąd lub inny właściwy organ.
Powyższe zestawienie obejmuje perspektywę indywidualną – w tym sensie, że dotyczy
ono interakcji między konkretnymi podmiotami na rynku. Nie uwzględnia jednak perspektywy
bardziej ogólnej, tj. perspektywy rynku „z lotu ptaka” – tj. nie uwzględnia spojrzenia na rynek
w ogólności, a jedynie na stosunki między poszczególnymi firmami. Takie indywidualne ujęcie
byłoby użyteczne na etapie stosowania prawa – umożliwia ono organowi rozpatrującemu
konkretną sprawę ocenę, czy podmioty, których ta sprawa dotyczy, konkurują ze sobą.
Perspektywa ogólna natomiast byłaby bardziej użyteczna już nie tyle na etapie stosowania
prawa, ale na etapie jego projektowania i stanowienia – kiedy to legislator rozważa
wprowadzenie regulacji oddziałującej na cały rynek (zbiór przypadków indywidualnych). W
tym właśnie miejscu użyteczny staje się strukturalny aspekt konkurencji, odnoszący się do
warunków, jakie muszą być spełnione, aby konkurencja – rozumiana proceduralnie – istniała,
a przynajmniej mogła zaistnieć. Perspektywa ta może być bardziej atrakcyjna z punktu
widzenia prawodawcy, a ponadto umiejscawia ona proceduralny aspekt konkurencji w
rzeczywistości gospodarczej.

3. Strukturalny aspekt konkurencji
Analizując pojęcie konkurencji nie sposób nie zauważyć, że wskazane powyżej
interakcje między poszczególnymi podmiotami nie występują w próżni, ale w przestrzeni
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rynkowej149. Każdy rynek posiada pewną strukturę150. Przykładowo, na jednych rynkach
możemy mieć do czynienia z ograniczoną liczbą firm, podczas gdy na innych może
funkcjonować znaczna liczba graczy rynkowych. Struktura rynku jest z tego punktu widzenia
o tyle istotna, że na niektórych rynkach bariery dla rozwoju konkurencji będą większe, a na
innych - mniejsze. Stąd też, mówiąc o konkurencji pomiędzy graczami rynkowymi, należy mieć
na względzie także te elementy rynku, które taką konkurencję w ogóle umożliwiają. Można
racjonalnie oczekiwać, że konkurencja w jej proceduralnej odsłonie będzie najpowszechniej
występować, a przynajmniej może najpowszechniej występować, na rynkach o takiej
strukturze, która stawia najmniej barier konkurencji.
W ślad za doktryną mikroekonomii można przytoczyć istotne dla istnienia konkurencji
warunki, a mianowicie: homogeniczność produktów, znaczną liczbę producentów i
konsumentów, pełną informację na temat rynku oraz brak barier wejścia lub wyjścia z rynku151.
Warunki te odsłaniają kolejną kwestię dotyczącą definiowania konkurencji. Można ją bowiem
pojmować nie tyle jako efekt spełnienia tych warunków, ale także można za jej istotę uznawać
sam proces dojścia do pożądanego z punktu widzenia ogółu rynku celu, jakim jest spełnienie
tych warunków152. Należy jednak w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że w literaturze
podkreśla się brak przekonujących dowodów na to, że konkurencja (proces konkurencji między
firmami) na danym rynku prowadzi sama w sobie do wytworzenia konkurencyjnej struktury
rynku153. Stąd też dalej uwaga poświęcona zostanie przede wszystkim warunkom istnienia
konkurencji, nie zaś na wątpliwej tezie o wytworzeniu warunków konkurencji przez samo
konkurowanie.

149

Zob. D. Mayer, M. Kenney, Economic Action Does Not Take Place in a Vacuum: Understanding Cisco’s
Acquisition and Development Strategy, Industry and Innovation, 2004, vol. 11, nr 4, s. 300, R.J. Van den Bergh,
Comparative Competition Law and Economics, Edward Elgar 2017, pkt 4.3.2
150

Zob. D. Hildebrand, op. cit., s. 101, D. Geradin, A. Layne-Farrar, N. Petit, EU Competition Law and
Economics, Oxford 2012, s. 62.
151

R.D. Blair, D. L. Kaserman, Antitrust Economics, Homewood 1985, s. 4-5.

152

Ibidem, s. 22.

153

Zob. O. Black, op. cit., s. 39 i powołana tam literatura.
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3.1.

Konkurencja doskonała i warunki konieczne dla istnienia konkurencji

Analizując zagadnienie barier i warunków dla istnienia konkurencji (tj. procesu
konkurowania), należy odnieść się do podstawowego modelu ekonomicznego, w którym
bariery te nie występują. Punktem wyjścia będzie tu model konkurencji doskonałej, w którym
– w punkcie równowagi – można założyć, że będziemy mieć do czynienia z optimum Pareto154.
Konkurencja doskonała odnosi się do wzorcowej z perspektywy zjawiska konkurencji sytuacji.
W jej ramach podmioty na rynku zachowują się jak „biorcy” cen, a sami ich natomiast nie
dyktują – co uważa się za cechę wyróżniającą rynków konkurencyjnych155.
Założenia modelu konkurencji doskonałej są następujące:
1) istnieje wielu producentów (sprzedających określone produkty);
2) produkty te są łatwo zastępowalne przez siebie nawzajem;
3) istnieje wielu konsumentów takich produktów;
4) producenci (sprzedający) mają niewielką siłę rynkową – ich działania nie mają wpływu
na rynek w ogólności, w tym na innych producentów, a cena produktu jest wypadkową
popytu i podaży156;
5) producenci i konsumenci mają pełną informację na temat warunków rynkowych, w tym
oferowanych produktów;
6) nie istnieją bariery wejścia lub wyjścia z rynku157.
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Zob. N. Berta, L.A. Julien, F. Tricou, op. cit., s. 11, zob. również J.E. Stiglitz, Pareto Optimality and
Competition, The Journal of Finance, vol. 36, nr 2, 1981, s. 238, G. Kozuń-Cieślak, Efektywność – Rozważania
nad istotą i typologią, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa
2013, nr 4, s. 18.
155

R. D. Blair, D. L. Kaserman, op. cit., s. 3.

156

Zob. również, P. Samuelson, Economics. An Introductory Analysis, Nowy Jork-Toronto-Londyn 1958, s. 478.

157

Zob. D. Hildebrand, op. cit., s. 104, D. Begg, S. Fischer, R. Dornbush, Mikroekonomia, Warszawa 2007, s.
225 i n., W.J. Baumol, A. S. Blinder, Economics. Principles and Policy, Nowy Jork 1979, s. 420, F. Knight, Risk,
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Jeśli założenia te zostaną spełnione, cena produktu oferowanego na rynku będzie równa
kosztowi krańcowemu jego wytworzenia – tj. kosztowi wytworzenia kolejnej sztuki danego
produktu. W sytuacji, w której koszt wytworzenia każdego następnego egzemplarza będzie
spadał, cena takiego egzemplarza również będzie coraz niższa158. W przypadku, w którym cena
produktu będzie wyższa niż krańcowy koszt wytworzenia, producent będzie uzyskiwał większy
zysk. Jednak, jak to zostanie do pokazane poniżej, zysk taki będzie możliwy do osiągnięcia
tylko krótkoterminowo.
W przypadku natomiast, gdy cena będzie mniejsza niż krańcowy koszt wytworzenia,
zysk zwiększyć można dzięki redukcji podaży produktu. Należy jednak mieć na uwadze, że
zgodnie z założeniami modelu konkurencji doskonałej, produkt wytworzony przez jednego
producenta jest łatwo zastępowalny przez produkt wytworzony przez innego. Z tego też
względu, finalnie cena wszystkich produktów powinna być taka sama (kwestię dojścia do
takiego stanu rzeczy obrazują wykresy nr 1 – 4). Cena ta – w punkcie równowagi rynkowej będzie równa średniemu poziomowi kosztów159.W konsekwencji, w długim okresie żaden z
producentów nie osiągnie zysku ponad-normalnego – przekraczającego przychód pokrywający
koszt krańcowy160.
Przechodząc do wyjaśnienia tego mechanizmu, należy zauważyć, że zgodnie z ideą
stojącą za konkurencją doskonałą, w sytuacji wystąpienia tego zjawiska żadna interwencja ze
strony państwa nie może zwiększyć poziomu dobrobytu konsumentów. Konkurencja doskonała
prowadzi do efektywności produkcji oraz alokacji161:
1) producenci nieefektywni będą osiągać mniejszy przychód w porównaniu do przychodu
producentów efektywnych, używających lepszych i bardziej wydajnych technologii.
Będzie tak dlatego, ponieważ oferowana przez nich cena produktu – równa ich kosztowi

Uncertainty, and Profit, Chicago 1921, s. 76, J. Robinson, What is Perfect Competition, The Quarterly Journal of
Economics, 1934, vol. 49, nr 1, s. 104 i n.
158

Zob. H. Demsetz, op. cit., s. 17, A. Alchian, W. R. Allen, Exchange & Production. Competition, Coordination
& Control, Wadsworth Publishing 1983, s. 205-208.
159

Zob. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbush, op. cit., s. 225 i n

160

D. Hildebrand, op. cit., s 105.

161

Zob. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbush, op. cit., s. 225 i n
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krańcowemu – będzie wyższa niż cena oferowana przez bardziej wydajnych
producentów, osiągających niższy poziom kosztu krańcowego;
2) w sytuacji, gdy koszt krańcowy wyprodukowania dodatkowej sztuki produktu będzie
wyższy niż kwota, którą konsument jest w stanie poświęcić na jego zakup, doszłoby do
nieefektywnej alokacji – stąd też producent nie wyprodukuje dodatkowego
egzemplarza. Natomiast w sytuacji, w której cena, za którą konsument będzie chciał
nabyć produkt, jest wyższa niż krańcowy koszt jego wytworzenia, zarówno producent
jak i konsument będą uzyskiwać korzyść z wyprodukowania i konsumpcji dodatkowego
egzemplarza.
W warunkach konkurencji doskonałej podmioty działające na rynku mogą ze sobą
konkurować przede wszystkim ceną, ale również wprowadzając innowacje162, w wyniku
których dochodzi do obniżenia kosztów produkcji i możliwości uzyskania zysku większego niż
konkurenci. Taki zysk będzie jednak możliwy tylko w czasie, gdy rynek nie znajdzie się
ponownie w punkcie równowagi po obniżeniu kosztów, a tym samym ceny produktu przez
jeden z podmiotów. Na rynku spełniającym warunki konkurencji doskonałej, żaden z
podmiotów nie ma na tyle dużej siły rynkowej, aby móc zniekształcać własnymi działaniami
warunki konkurowania.
Wskazane powyżej założenia dotyczące funkcjonowania konkurencji doskonałej można
przedstawić w formie graficznej – tak dla krótkiego, jak i długiego okresu:
1) z perspektywy rynku – mamy do czynienia z następującym układem:

162

Por. jednak dyskusja przedstawiona w podrozdziale II.3.2.
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Wykres nr 1 – punkt równowagi z perspektywy rynku

Cena
Podaż (S)

P

Popyt (D)

Q

Ilość dobra

2) indywidualny przedsiębiorca w tej sytuacji musi zastosować cenę, która wynika z
przebiegu wykresu podaży i popytu (i ich przecięcia):
Wykres nr 2 – perspektywa indywidualnej firmy w krótkim okresie

Koszt i
przychód

Koszt krańcowy

Poziom przychodu

P
Koszt całkowity

Q

Wielkość produkcji

3) indywidualny przedsiębiorca może w tej sytuacji osiągać ponad-normalne zyski –
oznaczone na powyższym wykresie zacieniowanym prostokątem;
4) w takiej sytuacji jednak – z uwagi na brak barier wejścia na rynek – natychmiast pojawią
się dodatkowi gracze na rynku, zachęceni ponad-normalnymi zyskami;
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5) w efekcie firma, która już znajdowała się na rynku, będzie musiała obniżyć cenę (do
czego będą musieli się dostosować konkurenci);
6) w konsekwencji rynek przesunie punkt równowagi, a z perspektywy indywidualnej firmy
nastąpi obniżenie zysku do poziomu normalnego:
Wykres nr 3 – przesunięcie punktu równowagi – perspektywa rynku

Cena
S
S1
P

P1
D

Q

Ilość dobra

Q1

Wykres nr 4 – przesunięcie punktu równowagi – perspektywa indywidualna

Koszt i
przychód

P

Poziom przychodu

P1

Poziom przychodu

Q1

Q

Wielkość
produkcji
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Uprzedzając nieco dalsze rozważania – w szczególności prowadzone w podrozdziale
III.2.1 – wypada zaznaczyć, że zdecydowanie inaczej jest w przypadku modelu monopolu163.
W takiej sytuacji działania indywidualnego podmiotu mogą prowadzić do zniekształcenia i
uniemożliwienia rozwoju nawet potencjalnej konkurencji – pozycja tego podmiotu będzie
niezagrożona – oraz obniżenia poziomu dobrobytu społecznego. Analogiczne działania mogą
mieć miejsce w przypadku modeli oligopolistycznych.
Jako że w modelach oligopolistycznych każdy podmiot rynkowy musi uwzględniać
wpływ własnych działań na decyzje stosunkowo nielicznych konkurentów, decyzje wszystkich
podmiotów o wielkości produkcji zależą od oczekiwanych przez nie reakcji rywali164, co nie
ma miejsca w przypadku konkurencji doskonałej. Z tego względu, na rynkach o charakterze
oligopolu możliwe – a przynajmniej, z uwagi na znacznie mniejszą liczbę konkurentów niż w
modelu konkurencji doskonałej, znacznie łatwiejsze165 - jest funkcjonowanie porozumień
antykonkurencyjnych. Porozumienia takie polegają zasadniczo na unikaniu wzajemnej
konkurencji przez podmioty na rynku – to jest zaniechaniu konkurencji w rozumieniu
proceduralnym między nimi, z korzyścią dla uczestniczących w takim porozumieniu
przedsiębiorców i ze szkodą dla dobrobytu społecznego.
3.2.

Ograniczenia modelu konkurencji doskonałej

Nie należy oczywiście pomijać tego, że model konkurencji doskonałej jest przedmiotem
krytyki. Krytyka ta z jednej strony dotyczy nierealności samych założeń modelu166 - i trudno
się z takim stanowiskiem nie zgodzić. Nierealność założeń konkurencji doskonałej nie
pozbawia jednak tego modelu użyteczności na potrzeby analizy pojęcia konkurencji. Wręcz
przeciwnie, model ten użyteczny jest jako narzędzie teoretyczne i punkt odniesienia w
kontekście efektywności postulowanej przez EAP (zob. rozdział I). Analizom takim powinna
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Zob. np. D. Hildebrand, op. cit., s. 107.

164

D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, op. cit., s. 269.
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Szersze uwagi na ten temat zostaną poczynione podrozdziale III.2.
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M.N. Rothband, Ekonomia wolnego rynku, Warszawa 2008, t.3, s. 106 i n., A. Stamate, R. Musetescu, A Short
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oczywiście towarzyszyć świadomość ograniczeń i niedostatków modelu konkurencji
doskonałej.
Przechodząc do tychże ograniczeń, wskazać można, że, paradoksalnie, konkurencja
doskonała, zapewniając idealną równość podmiotów rynkowych, nie tworzy żadnych
motywacji do zmian ich działania – w związku z czym nie ma w nim miejsca na rywalizację, a
w stanie równowagi następuje zastój167. W tym sensie model konkurencji doskonałej jest
statyczny168. Taka sytuacja jednak ma charakter jedynie teoretyczny, gdyż w rzeczywistości
konkurencja doskonała nie może zaistnieć na rynku169. Ponadto, konkurencja doskonała
umożliwia osiąganie przez firmy zysków ponad-normalnych w krótkim okresie. Zatem
zastrzeżenie dotyczące sytuacji zastoju powinno być ograniczone jedynie do działania
konkurencji doskonałej w długim okresie. Niezależnie od tego, co do zasady, na rynku
występować będą dynamiczne działania podmiotów rynkowych, które poprzez m.in.
wprowadzane innowacje, uniemożliwiać będą dojście rynku do punktu równowagi170. Kwestia
ta nie wynika jednak z samego modelu konkurencji doskonałej, a raczej z bardziej
dynamicznych ujęć konkurencji, traktujących zjawisko to jako proces zachodzący w czasie171.
Takie ujęcia, krytyczne względem samego modelu konkurencji doskonałej, mogą w tym
miejscu posłużyć do uzupełnienia rozważań o aspekcie strukturalnym konkurencji.
Kwestię dynamiki konkurencji rozważał m.in. Joseph Schumpeter. Co prawda nie
negował on tego, że faktycznie funkcjonujące rynki mogą przypominać model konkurencji
doskonałej. Uważał jednak, że najistotniejszy i najbardziej pozytywny wpływ na dobrobyt
społeczny ma konkurencja prowadząca do powstania nowych produktów, nowych technologii,
nowych źródeł dostaw oraz nowych form organizacji działalności gospodarczej172. Wypada
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wskazać w tym miejscu, że fundamentem ekonomii neoklasycznej – dominującej w dzisiejszej
dyskusji ekonomicznej – jest problem alokacji ograniczonych środków i dóbr w odniesieniu
do nieograniczonych dążeń i celów173. Konsumenci dążą do maksymalizacji użyteczności w
ramach ograniczeń wynikających z dostępnych im środków oraz własnych preferencji.
Natomiast producenci maksymalizują swoje zyski dzięki dostępnym technologiom. W ramach
tych procesów maksymalizacji dochodzi do wytworzenia stanu równowagi rynkowej, w
ramach której niczyja użyteczność nie może już wzrosnąć bez pogarszania użyteczności innego
podmiotu174.
Joseph Schumpeter koncentrował się w swoich rozważaniach na zmianach, które
zakłócają stan równowagi rynkowej. Dokonał on następujących założeń:
1) punktem wyjścia jest ogólnie istniejący stan równowagi, w przypadku którego, w braku
zakłóceń zewnętrznych, rynek funkcjonuje w ramach cyrkulacji dóbr – przy
zachowaniu tych samych cen, ilości, jakości, środków i wiedzy175;
2) tak funkcjonujący system prowadzi do innowacji zaburzającej stan równowagi –
producenci, którzy wprowadzają innowacje, w krótkim czasie zwiększają swoje
zyski176;
3) wprowadzanie innowacji przez większą liczbę producentów – np. w wyniku
naśladownictwa przedsiębiorcy, który już wcześniej daną innowację wprowadził –
prowadzi ponownie do stanu równowagi.
Istotą konkurencji w ujęciu Schumpetera jest podejmowanie decyzji obarczonych
ryzykiem. Ryzyko to wynika z braku informacji o możliwości powodzenia danej strategii
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rozwojowej w chwili podejmowania decyzji, podczas gdy sama innowacja zakłada ponoszenie
określonych kosztów inwestycyjnych w celu zmiany parametrów produkcji. Tak rozumiana
konkurencja zakłada zmianę metod produkcji i prowadzenia działalności gospodarczej177. W
ramach tego procesu dochodzi do wprowadzania na rynek nowych rozwiązań, co z kolei może
prowadzić do „wypadnięcia” niektórych konkurentów z rynku. Konkurencja nie polega w tym
zakresie na obniżaniu cen, ale na obniżaniu kosztów produkcji – co z kolei prowadzi do
obniżenia cen, a także do większych korzyści w długim okresie niż sama konkurencja
cenowa178.
Zauważa się także, że tam, gdzie prawdopodobieństwo wprowadzania innowacji przez
inne podmioty (kopiowania lub naśladownictwa) jest mniejsze, występują większe bodźce do
podejmowania innowacyjnych działań179. Wskazuje się również, że z założeń Schumpetera
wynika, iż:
1) więksi producenci są bardziej innowacyjny niż mniejsi180;
2) w ramach rynków monopolistycznych występuje większy poziom innowacji niż na
rynkach konkurencyjnych;
3) producenci będą bardziej skłonni do podejmowania działań innowacyjnych w sytuacji,
gdy będą mogli realnie zakładać możliwość wykorzystania siły rynkowej uzyskanej
dzięki ich innowacji181.
Koncepcja Schumpetera jest dynamiczna182. Nie podkreśla ona roli punktu równowagi
rynkowej tak bardzo, jak to czyni model konkurencji doskonałej. Konkurencja przebiega w
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czasie, a producenci są w stanie akceptować nieefektywności występujące w krótkim okresie,
zakładając jednak wzrost efektywności w dłuższych okresach. Symptomami występowania
konkurencji są tutaj:
1) heterogeniczność producentów – strategie przynoszące maksymalizację użyteczności
(zysków) nie są znane wszystkim producentom i mogą różnić się między producentami;
2) monopole oraz siła rynkowa – które z punktu widzenia efektywności alokacyjnej są
niepożądane – w ujęciu J. Schumpetera motywują rozwój183;
3) następujące zmiany w przywództwie rynkowym – tak w ramach określonej branży
(rynku), jak i pomiędzy branżami;
4) zmiany w strukturze rynku polegają na dyskontynuacji poprzedniej struktury –
następuje jakościowe przekształcenie poprzednich struktur w struktury nowe, bardziej
efektywne;
5) występują ponad-normalne zyski, innowacje są cenne dla producentów, a ich
implementacja ma na celu osiągnięcie zysków z dokonanej inwestycji;
6) producenci dominujący wciąż wprowadzają innowacje i są podatni na konkurencję,

gdyż ich produkty mogą, w przypadku braku innowacji, stać się nieatrakcyjne dla
konsumentów184.
Na tej podstawie można twierdzić, że kluczem do wzrostu gospodarczego w długim
okresie są innowacje, łatwiejsze do wprowadzenia przez firmy dominujące – nie zaś firmy
działające w ramach konkurencji doskonałej. Wprowadzane są one zwłaszcza w obawie przed
wejściem na rynek nowych podmiotów185. Działania podejmowane przez jedne firmy na rynku
wpływają oczywiście na zachowania innych podmiotów, które muszą modyfikować swoje
dotychczasowe działania. W rezultacie następuje rozwój wiedzy, a także ogólnospołecznego
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dobrobytu186. Stanowisko to może podawać w wątpliwość założenie, zgodnie z którym
konkurencja doskonała maksymalizuje dobrobyt społeczny. Jednak i ono narażone jest na
krytykę,187 choćby z tego względu, że firmy dominujące mogą blokować innowacje ze strony
innych podmiotów188 oraz z uwagi na to, że innowacja technologiczna może się także
dokonywać w warunkach konkurencyjnych189.
Zgodnie ze wspomnianym rozumieniem konkurencji przez von Hayeka, uzupełniając
statyczny model konkurencji doskonałej można wskazać, że podmioty rynkowe działają w
warunkach niepewności, popełniają błędy i uczą się na ich podstawie190. Starają się one przy
tym zmieniać rzeczywistość gospodarczą, a nie jedynie dostosowywać się do niej191. Proces ten
wpływa na cały rynek – działania jednych przedsiębiorców oddziaływają na innych192, co
dodatkowo wpływa na ogólny poziom niepewności na rynku i skomplikowanie interakcji
rynkowych. Na konkurencję można zatem patrzeć z perspektywy ewolucyjnej, gdzie
dynamiczny proces rywalizacji – w którym rolę odgrywa kreatywność, innowacje i adaptacja
do warunków rynkowych – podtrzymuje długookresową dynamikę systemu193. Takie
podejście, właściwe dla austriackiej szkoły ekonomii, cechuje przede wszystkim194:
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1) indywidualizm metodologiczny – punkt ciężkości przeniesiony jest na motywacje i
działania konkretnych jednostek, przy czym innowacja podejmowana w ramach tych
działań nie musi być ograniczona tylko do aspektów technologicznych;
2) niepewność – wynikająca z ignorancji (braku wiedzy) poszczególnych podmiotów.
Niepewność jest czymś innym od niedoskonałości informacji – rozumianej jako brak
informacji o wszystkich cenach na rynku. Rynek i konkurencja traktowane są jako
odpowiedź na niepewność, a niepewność nie jest traktowana jako jeden z czynników
rynkowych, który prowadzi do nieefektywności;
3) subiektywizm – polegający na tym, że decyzje gospodarcze podejmowane przez
podmioty na rynku oparte są na ich indywidualnej (i subiektywnej) wiedzy,
oczekiwaniach oraz pojmowaniu zależności między celami a środkami do nich
prowadzącymi195;
4) czas rzeczywisty – postrzegany w kontekście niemożliwego do zawrócenia procesu
postępowania danego podmiotu i całego rynku. Z uwagi na cały czas pojawiające się
niespodziewane efekty i wydarzenia na rynku, proces rynkowy nigdy nie znajduje się
w stanie równowagi;
5) wszelkie zmiany zachowań firm na rynku wynikają również z uwarunkowań
wewnętrznych – poprzednie decyzje wpływają na to, jak na producenta oddziałują
zmiany rynkowe, a same warunki rynkowe również zależą od decyzji podejmowanych
przez konkretnego producenta.
Podejście to może sugerować, że na istnienie konkurencji na danym rynku mogą
wskazywać takie elementy jak:

195
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1) występowanie nieoczekiwanych zdarzeń na rynku – z uwagi na brak pełnej informacji
oraz niepewność; działania nieoczekiwane są traktowane jako normalny efekt
towarzyszący funkcjonowaniu rynku, nie zaś jako przejaw nieefektywności;
2) funkcjonowanie reklamy i „brandów” (wyróżniających produkt nazw handlowych): z
uwagi na brak informacji na rynku, podmioty muszą polegać na innych narzędziach
służących wyborowi określonego produktu – w tym na „brandach” i reklamie;
3) innowacja, w tym możliwość wejścia na rynek producenta z nowym produktem, na
który wcześniej nie występował popyt. Odkrycia i innowacje są oznaką istnienia
konkurencji, a nie jest nią samo sprowadzanie cen do poziomu kosztów krańcowych
(punkt ciężkości położony jest tutaj na innowacji, nie zaś na samej cenie);
4) zróżnicowanie produktów – w celu lepszego zaspokojenia popytu konsumentów;
5) znaczne zyski – w przypadku producentów, wytwarzających produkty dobrze
odpowiadające preferencjom konsumentów, zyski takie są wskaźnikiem wysokiej
pomysłowości producenta, a nie jego nieefektywności;
6) rywalizacja – nie tylko w zakresie cen, ale również jakości produktów, czy też ich
wyboru196.
W takim ujęciu, konkurencja ma charakter nieustannie ewoluujący197 i wiąże się z
założeniem – skądinąd przekonującym – że nie istnieje możliwość zebrania przez centralną
organizację

wiedzy

niezbędnej

do

skoordynowania

działań

indywidualnych

przedsiębiorców198. To przedsiębiorcy muszą borykać się z problemem uzyskiwania
odpowiedniej wiedzy do podejmowania decyzji rynkowych i czynią to właśnie w ramach
procesu konkurencyjnego. Proces ten tworzy też nową wiedzę. Podejście to przyjmuje, że
konkurencja umożliwia bardziej wydajną alokację zasobów niż jakikolwiek odgórny (sztuczny,
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narzucony) projekt takiej alokacji199, przy czym istotnym postulatem związanym z tym
podejściem jest brak barier wejścia na rynek200.
Powyższe stanowiska uwidaczniają, jak złożona jest rzeczywistość rynkowa –
zwłaszcza w zderzeniu z bardzo ogólnym modelem konkurencji doskonałej. Można uznać, że
dzięki nim następuje „urynkowienie” i „urealnienie” założeń konkurencji doskonałej
rozumianej jako strukturalne ujęcie konkurencji. Można także dokonać dalszego urealnienia
tych założeń, wskazując na kwestię mobilności zasobów. W konkurencji doskonałej kwestia ta
nie jest problemem, jednak nie sposób nie zauważyć, że w faktycznie działającej gospodarce
musi upłynąć odpowiedni czas, aby zasoby mogły przepłynąć w kierunkach i w ilościach
pożądanych przez ich właścicieli201. Co więcej, w wielu gałęziach gospodarki mamy do
czynienia z koniecznością korzystania z zasobów, których odkrywanie i pozyskanie jest
kosztowne – co również ogranicza realnie możliwość podejmowania decyzji gospodarczych
przez podmioty rynkowe202.
Dalszą komplikacją może być również dynamika związana ze zwiększającymi się
przychodami, zwłaszcza w branżach technologicznych203, gdzie wzrost podaży produktu może
spowodować spadek średniego kosztu produkcji. Dzieje się tak choćby z uwagi na to, że
produkcja dodatkowego produktu może być stosunkowo tania (np. w przypadku programów
komputerowych), a także dlatego, że pracownicy stają się z biegiem czasu bardziej
zaznajomieni z procesem produkcji204. Spadek ten niekoniecznie musi wiązać się z innowacją,
a przebieg wykresów kosztów – względem zaprezentowanego w podrozdziale II.3.1
właściwego dla konkurencji doskonałej – będzie inny.
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Sytuację dalej komplikują tzw. efekty sieci, związane ze wzrostem korzyści konsumenta
w przypadku zwiększenia podaży produktu na rynek. Niektóre produkty „zyskują wartość”
dopiero jako elementy większej sieci produktów, jak to ma miejsce choćby w przypadku
oprogramowania komputerowego. Bardziej rozpowszechnione systemy operacyjne stanowią
wartość samą w sobie z uwagi na kompatybilność wymiany danych pomiędzy innymi
użytkownikami wykorzystującymi takie samo oprogramowanie. Prowadzić to jednak może do
rozpowszechnienia się produktów i standardów charakteryzujących się mniejszą efektywnością
niż produkty i standardy z nimi konkurujące (jest to zjawisko określane mianem pathdependence). Przykładami takich produktów i standardów, które – uważane często za „gorsze”
– uzyskały jednak pozycję dominującą, może być układ klawiatury QWERTY lub standard
VHS205. Takie zdarzenia powodują konieczność odpowiedniego dostosowania się do
istniejącego standardu i wycofania z rynku produktów, które tego standardu nie spełniają –
chociaż racjonalnie można było zakładać, że produkty takie znajdą miejsce na rynku.
Powyższe uwagi prowadzą do dwóch wniosków. Po pierwsze, z teoretycznego punktu
widzenia, nie ma przeszkód, aby wykorzystać model konkurencji doskonałej jako punkt
odniesienia. Jak się wskazuje, model ten „nie ma sobie równych w matematycznej precyzji w
innych naukach społecznych”206 – stanowić może zatem istotne narzędzie dla dalszych analiz.
Ponadto, w warunkach konkurencji doskonałej można dokonać założenia o wystąpieniu
optimum Pareto, a więc maksymalizuje ona dobrobyt społeczny207. Ta własność jest z kolei
istotna, biorąc pod uwagę zaprezentowane w rozdziale I założenia EAP.
Po drugie, z praktycznego punktu widzenia, aby urzeczywistnić warunki dla powstania
konkurencji, należy dokonać „urynkowienia“ założeń konkurencji doskonałej, czyli
zmodyfikować założenia jej istnienia uwzględniając wskazane powyżej realia gospodarcze. Za

205

Zob. S.J. Liebowitz, S.E. Margolis, Path Dependence, Lock-in, and History, Journal of Law, Economics, &
Organization, 1995, vol. 11, nr 1, s. 205-226, P. David, Clio and the Economics of QWERTY, „American
Economic Review”, 1985, vol. 75, nr 2, s. 332–337; B. Arthur, Competing Technologies, Increasing Returns, and
Lock-In by Historical Small Events, „Economic Journal”, 1989, nr 1, s. 116–131, J. Dzionek-Kozłowska, Rynek
versus państwo w świetle dyskusji o path dependence, Ekonomia i Prawo, 2010, t. VI, s. 88-99.
206
207

B. Michalski, op. cit., s. 8 i powołana tam literatura.

B. Turno, Leniency. Program łagodzenia kar pieniężnych w polskim prawie ochrony konkurencji, Warszawa
2013, s. 64, zob. również D. Miąsik, Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej,
Warszawa 2012, s. 147 i n.
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takie urealnienie można uznać tzw. model efektywnej konkurencji (workable competition),
gdzie208:
1) kupujący mają dostęp do alternatywnych sprzedawców produktu (lub jego substytutu)
po cenie, jaką są skłonni zapłacić;
2) sprzedający mają dostęp do kupujących bez nadmiernych ograniczeń ze strony innych
sprzedających, grup interesu, organów państwa, prawa i regulacji;
3) cena rynkowa produktu determinowana jest przez interakcje pomiędzy konsumentami i
przedsiębiorcami – żaden konsument lub przedsiębiorca nie wpływa na poziom cen;
4) różnice w cenach, po których swoje produkty oferują różni przedsiębiorcy, wynikają
jedynie z różnicy w koszcie produkcji lub jakości;
5) nie istnieją bariery wejścia i wyjścia z rynku – w przypadku rynków, na których
funkcjonuje niewielu przedsiębiorców.

4. Podsumowanie
Podsumowując ustalenia tego rozdziału, można zaproponować dwa rozumienia pojęcia
konkurencji. Będą one uwzględniać zarówno proceduralny aspekt tego zjawiska, jak i jego
aspekt strukturalny.
Zgodnie z pierwszym - idealnym - rozumieniem konkurencji, będzie ona stanowiła:
1) zespół wzajemnych interakcji typu A, B, C lub D między podmiotami rynkowymi,
2) które zachodzą w przestrzeni rynkowej spełniającej wszystkie założenia modelu
konkurencji doskonałej .
Zgodnie natomiast z drugim rozumieniem konkurencji – tj. rozumieniem praktycznym
– konkurencja będzie rozumiana jako:
1) zespół wzajemnych interakcji typu A, B, C lub D pomiędzy podmiotami rynkowymi,

208

D. Hildebrand, op. cit., s. 119.
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2) które zachodzą w przestrzeni rynkowej spełniającej (co najmniej w dużym stopniu)
wszystkie założenia workable competition.
Pierwsze - idealne - rozumienie konkurencji będzie mogło być wykorzystywane jako
narzędzie analityczne, szczególnie w celu ustalenia, jakiego rzędu straty będą występować na
rynku w braku konkurencji209. Drugie rozumienie - praktyczne - będzie natomiast mogło być
wykorzystane jako punkt odniesienia (standard) przy projektowaniu regulacji prawnych
chroniących konkurencję i znajdujących zastosowanie w realnie występujących sytuacjach
rynkowych. Przyjęcie drugiego rozumienia konkurencji prowadzi do wniosku, że konkurencja
istniała będzie w sytuacji poniżej optimum Pareto, czyli poniżej poziomu właściwego dla
konkurencji w pierwszym rozumieniu. Jednocześnie maksymalizacja dobrobytu społecznego
w przypadku drugiego rozumienia konkurencji będzie, co do zasady210, tak blisko optimum
Pareto, jak to realnie możliwe w warunkach danego rynku211. Konkurencja będzie
zdecydowanie korzystniejsza pod tym względem od innych sytuacji rynkowych wskazanych
poniżej w rozdziale III – jak choćby monopol czy oligopol. Tak rozumiane ujęcie konkurencji
posłuży do wyznaczenia obszaru optymalizacji regulacji z uwzględnieniem założeń EAP.

209

Zob. A.J. Devlin, op. cit,, s. 832.

210

Przyznać należy, że w “niedoskonałych” realiach rynkowych faktycznie występujących, mogą istnieć sytuacje
szczególne, w których zaistnieją korzyści wynikające przykładowo z kooperacji pomiędzy indywidualnymi
podmiotami – które nie miałyby miejsca gdyby podmioty te za sobą konkurowały. W rzeczywistości gospodarczej
występują też tzw. monopole naturalne, na których konkurencja zasadniczo nie może występować. Zob. np. R.
Posner, Natural Monopoly and Its Regulation, 21 Stanford Law Review, 1968-1969, s. 548, H. Demsetz, Why
Regulate Utilities?, Journal of Law and Economics, 1968, vol. 11 nr 1, s. 56, Zob. B.M. Frischmann, Infrastructure:
The Social Value of Shared Resources, OUP 2012, s. 11, za: C. Mair, Taking Technological Infrastructure
Seriously: Standards, Intellectual Property and Open Access, 32(82) Utrecht Journal of International and European
Law, 2016, s. 62, J. M. Clark, Social Control of Business, Chicago 1926, s. 433, za: H.J. Hovenkamp, United
States Competition Policy in Crisis: 1890-1955, Minnesota Law Review 94, 2009, s. 326. Sytuacje te będzie
należało wziąć pod uwagę w trakcie dokonywania ingerencji prawnej w rynek – zostaną one omówione w
rozdziale trzecim.
211

Por. J. Han, Comment, Antitrust and Sharing Information About Product Quality, 73 University Chicago Law
Review 2006, s. 997–98 (2006). Zob. także B. Amable, D. Gatti, Product Market Competition, Job
Security, and Aggregate Employment, 56 Oxford Economic Papers, 2004, s. 667–668.
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Rozdział III
Rynek nieregulowany - analiza ekonomiczna

1. Wprowadzenie
Cel tego rozdziału jest dwojaki. Po pierwsze, analizie poddana zostanie sytuacja, w
której nie istnieje prawna ingerencja w funkcjonowanie rynku. W szczególności, omówione
zostaną w tym kontekście takie spontanicznie powstające struktury rynkowe jak monopol oraz
oligopol. Po drugie zaś, przedmiotem zainteresowania będzie pytanie, co powinno stanowić
przesłankę prawnej regulacji rynku ze względu na ochronę konkurencji: wystąpienie pewnych
z góry określonych, nieefektywnych ekonomicznie struktur rynkowych, czy też zaistnienie
konkretnych strat społecznych. Innymi słowy, w poniższych rozważaniach podjęta zostanie
próba odpowiedzi na dwa pytania: (a) w jakich okolicznościach brak regulacji ochrony
konkurencji uniemożliwia maksymalizację dobrobytu społecznego?; oraz (b) co stanowi w tych
okolicznościach wystarczającą przesłankę racjonalnej ingerencji prawnej w rynek?
Jak zasygnalizowano w podrozdziale II.3.2, konkurencja doskonała to jedynie
idealizacja dotycząca struktury rynku. W rzeczywistości gospodarczej występują takie
struktury rynkowe, w przypadku których konkurencja w ogóle nie występuje (monopol) oraz
takie, w przypadku których podmioty rynkowe mogą mieć bodźce ekonomiczne do tego, aby
podjąć decyzję o nawiązaniu współpracy, rezygnując z konkurowania. Brak lub znaczne
ograniczenie konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami powoduje daleko idącą nieefektywność,
wpływającą na obniżenie poziomu dobrobytu społecznego. Rynki pozbawione jakiejkolwiek
regulacji prawnej będą w naturalny sposób generować struktury i działania obniżające dobrobyt
społeczny, na przykład monopole lub oligopole. Nieefektywności wynikające z tych struktur
będą stanowiły koszt (stratę) zmniejszającą dobrobyt społeczny. Jako że koszty takie będą
występowały faktycznie - chociaż w zależności od konkretnych rynków mogą one występować
z różnym natężeniem i zmniejszać dobrobyt społeczny w różnym stopniu – do ich redukcji
może dojść jedynie w wyniku prawnej ingerencji w rynek ze strony państwa.
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Kształt ingerencji prawnej zależeć powinien od wielkości straty wynikającej z
nieefektywności spowodowanej brakiem (zaburzeniem) konkurencji. Oczywiście koszty takiej
ingerencji powinny być mniejsze od kosztów wynikających z funkcjonowania niedoskonałych,
nieefektywnych rynków. W związku z tym, gdy dany rynek nie wykazuje daleko idącej
nieefektywności, generująca znaczne koszty ingerencja prawna nie będzie uzasadniona.
Pojawia się zatem pytanie, co należy wziąć pod uwagę, by ustalić zasadność takiej ingerencji.
W tym kontekście możliwe są dwie możliwe odpowiedzi: zaistnienie pewnej struktury
rynkowej lub określonych zachowań rynkowych. Co za tym idzie, można mówić o dwóch
różnych celach wprowadzanej regulacji. Po pierwsze, regulacja prawna może być nakierowana
na zmianę istniejącej na danym rynku struktury, np. poprzez władczy – wynikający z
prawodawczej działalności państwa – podział monopolu. Przykładem tego typu regulacji może
być przeprowadzony w Polsce podział Przedsiębiorstwa Państwowego Polskie Koleje
Państwowe m.in. na spółki przewozowe oraz spółkę zarządzającą infrastrukturą kolejową212.
Zamierzeniem takiego zabiegu jest „rozmontowanie” przedsiębiorcy będącego monopolistą i
wydzielenie tych segmentów rynku, na których przynajmniej teoretycznie będzie mogła
rozwinąć się konkurencja213 (np. rynek kolejowych przewozów towarowych). W takiej sytuacji
dochodzi do zmiany z struktury rynku z takiej, która powoduje większe straty dla dobrobytu,
na strukturę powodującą straty mniejsze i w przypadku której rośnie poziom konkurencji na
rynku. Po drugie, regulacja może być nastawiona na zapobieganie działaniom zmniejszającym
dobrobyt społeczny podejmowanym przez podmioty rynkowe (regulacja ta nie zmienia
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Zob. art 14, art 15 oraz art 19 Ustawy z dnia z dnia 8 września 2000 r. (Dz.U. Nr 84, poz. 948) – tj. z dnia tj. z
dnia 14 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1311) o komercjalizacji i restrukturyzacji Przedsiębiorstwa
Państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. Jednocześnie zarządcę takiej infrastruktury uważa się za tzw.
monopolistę naturalnego.
213

Tego typu zabiegi wykonywane były także na innych rynkach – w tym energetycznym, telekomunikacyjnym,
czy też pocztowym. Zob. np. R. Stankiewicz, Między ochroną konkurencji a regulacją sektorową. Ustrojowe
granice rozdzielenia obszarów ingerencji państwa w gospodarce, Ekonomia i Prawo, t. VIII, nr 1, 2012, s. 155 i
n., C. Banasiński, Równoległe stosowanie prawa konkurencji i instrumentów regulacyjnych w Polsce (na
przykładzie telekomunikacji i energetyki), [w:] C. Banasiński (red.), Prawo konkurencji – stan obecny oraz
przewidywane kierunki zmian, UOKiK, Warszawa 2006, s. 95 i n., W. Szpringer, Regulacja konkurencji a
konkurencja regulacyjna. Ujęcie instytucjonalne, Warszawa 2010, s. 56, E. Kuciaba, Znaczenie zawodności rynku
oraz roli państwa w polityce transportowej, Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 46, s. 156 i n., N. Kroes,
Improving competition in European Energy markets through effective unbundling, Fordham Corporate Law
Institute's Annual Seminar 2007: https://blogavocat.fr/sites/default/files/fichiers/SPEECH-07-574_EN[1].pdf
(dostęp: 4 września 2018).
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struktury rynku w takim sensie jak wskazano to powyżej, ale ma na celu podniesienie poziomu
dobrobytu społecznego w ramach istniejącej struktury).

2. Funkcjonowanie gospodarki bez regulacji – rozwiązanie leseferystyczne
Jak już wskazano w rozdziale I, jednym z elementów bazującego na założeniach EAP
trójparametrowego modelu optymalizacji jest rozwiązanie leseferystyczne. W przypadku
rozwiązania leseferystycznego nie istnieje jakakolwiek ingerencja prawna ze strony państwa w
sferę ochrony konkurencji. Innymi słowy, podmioty rynkowe, podejmując decyzje dotyczące
konkurencji, nie muszą brać pod uwagę jakichkolwiek uwarunkowań prawnych, a ich działania
wynikają jedynie z uwarunkowań natury rynkowej, ekonomicznej. Konkurencja (lub jej brak)
w tym ujęciu to zjawisko wynikające tylko i wyłącznie z gry sił rynkowych214.
Jak już zauważono w podrozdziale II.3.2, nie należy spodziewać się, aby na rynku
samoczynnie powstała struktura spełniająca warunki konkurencji doskonałej215. Co więcej, nie
istnieją powody, aby oczekiwać, że, wraz z upływem czasu, występujące w praktyce
nieefektywne struktury rynkowe ograniczające konkurencję będą – jedynie w wyniku
funkcjonowania sił rynkowych – przekształcać się w struktury odpowiadające konkurencji
doskonałej. Wręcz przeciwnie – siły rynkowe mogą powodować powstanie struktur
nieefektywnych, ograniczających konkurencję216, a zarazem obniżających poziom dobrobytu
społecznego. Z tego względu w przypadku rozwiązania leseferystycznego nie występuje
maksymalizacja dobrobytu. Brak regulacji prawnej prowadzi do wykształcenia się struktur
suboptymalnych, takich jak monopole i oligopole.

214

Zob. N. Giocoli, Classical competition and freedom of contract in American laissez faire constitutionalism,
2014,
s.
2,
http://www.academia.edu/7309134/Classical_competition_and_freedom_of_contract_in_American_laissez_faire
_constitutionalism (dostęp: 22 sierpnia 2015).
215

Por. P. Sraffa, The Laws of Returns under Competitive Conditions, 36 The Economics Journal 1926, s. 535550, P. Auerbach, Competition: The Economics of Industrial Change, Oxford 1988, s. 20, J.M. Clark, Toward a
Concept of Workable Competition, American Economic Review, vol. 30 1940, s. 241.
216

Oczywiście struktury takie mogą być również wynikiem prawodawczej działalności państwa (monopole
państwowe), ale należy zauważyć, że taka działalność nie jest wcale konieczna dla powstania i funkcjonowania
struktury rynkowych, w których w braku regulacji prawnej aktorzy rynkowi będą działać w sposób obniżający
dobrobyt społeczny.
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2.1.

Monopol

W sytuacji monopolu, stanowiącej odwrotność sytuacji konkurencji doskonałej, zamiast
wielu podmiotów (producentów lub sprzedających) występuje tylko jeden podmiot217.
Dodatkowo sytuacja monopolu generuje wysokie bariery wejścia na rynek, w związku z czym
pozycja monopolisty staje się niezagrożona. Monopolista oferuje przy tym swoje produkty po
cenach wyższych od tych, które istniałyby w sytuacji konkurencji doskonałej.
W odróżnieniu od przypadku konkurencji doskonałej, monopolista będzie czerpał zysk
ze sprzedaży każdej następnej sztuki produktu, gdyż oferowana przez niego cena nie będzie
spadała wraz ze spadkiem krańcowego kosztu wytworzenia tej dodatkowej jednostki produktu.
Związane jest to z brakiem innych produktów, którymi konsumenci mogą zastąpić produkt
oferowany przez monopolistę. Monopolista będzie zwiększał produkcję aż do momentu, w
którym zysk krańcowy (uzyskiwany ze sprzedaży każdej dodatkowej sztuki produktu) zrówna
się z kosztem krańcowym jego wytworzenia. Dalsze rozwijanie produkcji, z uwagi na przebieg
krzywej popytu, oznaczałby konieczność obniżenia ceny218. Monopolista znajduje się zatem w
sytuacji, w której może dyktować cenę produktu219 niezależnie od uwarunkowań rynkowych.
To właśnie ów fakt wpływa negatywnie na poziom dobrobytu społecznego:
1) monopolista będzie sprzedawał mniej produktów w porównaniu z sytuacją konkurencji
doskonałej, a ceny tych produktów będą wyższe. W sytuacji, gdy popyt na wytwarzane
przez niego produkty będzie wyższy niż podaż, część tego popytu nie zostanie
zaspokojona220. Wpływa to na brak możliwości zwiększenia użyteczności krańcowej
konsumentów221, a transfer bogactwa odbywa się od konsumentów (posiadających
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Zob. R.A. Posner, Antitrust… s. 8 i n., D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, op. cit., rozdział 8, R. Cooter, T.
Ulen, Ekonomiczna analiza prawa, Warszawa 2009, s. 39 i n., H.R. Varian, Intermediate microeconomics: a
modern approach, Nowy Jork 2003, s. 420 i n.
218

Ibidem.

219

R.A. Posner, Antitrust…, s. 8.

220

R.D. Blair, D. L. Kaserman, op. cit., s. 37 – 39.

221

S. Bishop, M. Walker, op. cit., s. 22.
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względem monopolisty szczuplejsze zasoby) do monopolisty (i jego udziałowców)222.
Z uwagi na brak możliwości zaspokojenia popytu i tym samym zwiększenia
użyteczności konsumentów, dobrobyt społeczny będzie niższy niż w przypadku
konkurencji doskonałej;
2) w związku z brakiem presji konkurentów, monopolista nie musi zwiększać swojej
wydajności i zmniejszać kosztów wytwarzania oferowanych przez siebie produktów223,
gdyż bariery przed wejściem na rynek uniemożliwiają pojawianie się konkurentów
względem niego224;
3) dysponując znacznymi zasobami, monopolista będzie w stanie podejmować działania
odstraszające potencjalnych nowych aktorów na rynku. Przykładowo, monopolista
będzie mógł sprzedawać swoje produkty poniżej kosztów produkcji, w tym kosztów
produkcji ewentualnego nowego podmiotu na rynku, efektywnie uniemożliwiając
takiemu podmiotowi funkcjonowanie na rynku.
Pierwszy ze wskazanych powyżej problemów wiąże się z tzw. zbędną stratą społeczną
(deadweight loss), polegającą na niezaspokojeniu popytu na produkt225. Kwestię tę obrazuje
poniższy diagram (oznaczenia z indeksem „1” oznaczają odpowiednie wartości dla
przedsiębiorcy monopolistycznego, oznaczenia z indeksem „c” oznaczają odpowiednie
wartości dla rynku konkurencyjnego, MR oznacza przychód krańcowy). Zbędna strata
społeczna zajmuje na poniższym wykresie obszar obrazujący skalę niezaspokojonego popytu –
część konsumentów, chcących nabyć dobro, z uwagi na jego wyższą niż w warunkach
konkurencji doskonałej cenę nie będzie mogła tego dokonać.

222

R.A. Posner, Antitrust…, s. 18.

223

R.D. Blair, D.L. Kaserman, op. cit., s. 43.

224

R.A. Posner, Antitrust…, s. 17.

225

Zob. S. Bishop, M. Walker, op. cit., s. 22, D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, op. cit., s. 270.
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Wykres nr 5 – zbędna strata społeczna w warunkach monopolu
Przychód/
Zbędna strata społeczna

cena

P1

Zysk monopolisty
Średni koszt
krańcowy
Pc

popyt
MR

Q1

Qc

Podaż

Monopole prowadzą więc do nieefektywności. Tym niemniej, w niektórych
przypadkach koszty wynikające z cen dyktowanych przez monopolistę mogą być niższe niż
oszczędności kosztowe przez niego generowane226. Kwestia ta wiąże się z tzw. efektem skali –
koszt produkcji produktu przez producenta działającego na dużą skalę, z uwagi na rozłożenie
kosztów stałych na znaczną podaż produktu, może być mniejszy niż koszt produkcji takiego
samego produktu generowany przez niewielkiego i nieposiadającego znacznej siły rynkowej
przedsiębiorcę227.
Istnieją rynki, na których kluczowym czynnikiem jest efekt skali – gdzie dopiero po
przekroczeniu odpowiednio wysokiego poziomu produkcji, staje się ona opłacalna. Na takich
rynkach rację bytu będą miały jedynie podmioty o znacznej sile rynkowej. Co więcej, możliwe
są też sytuacje – jak to ma miejsce choćby w przypadku infrastruktury kolejowej - w których
tylko jeden podmiot będzie mógł prowadzić działalność. Trudno sobie bowiem wyobrazić
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R.A. Posner, Antitrust…, 22.
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H.J. Hovenkamp, United States Competition…, s. 325 – 326.
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sytuację, aby obok istniejącej infrastruktury kolejowej mogła zostać wybudowana inna,
konkurująca z istniejącą228. W takich przypadkach efekt skali obejmuje de facto cały rynek, a
jedyny działający na nim podmiot staje się naturalnym monopolistą. Konkurencja wówczas
staje się niemożliwa lub jest wręcz „nieznośnym marnotrawstwem”. W takim przypadku straty
spowodowanej brakiem konkurencji należy uniknąć w inny sposób229.
Istotny jest zatem fakt, że w pewnych okolicznościach istnienie monopolu jest
„wymuszone” przez rynek, a funkcjonowanie takiego rynku jest bardziej efektywne w
przypadku obecności monopolisty niż w przypadku obecności podmiotów nieposiadających
siły rynkowej. Ma to szczególne znaczenie na rynkach, na których działalność związana jest ze
znacznymi kosztami stałymi, gdy trudno oczekiwać, aby ktokolwiek poniósł taki koszt więcej
niż jeden raz230.
2.2.

Oligopol

Zarówno model konkurencji doskonałej, jak i model monopolistyczny stanowią
rozwiązania skrajne. Nie uwzględniają one w wystarczającym stopniu interakcji między
podmiotami działającymi na rynku. Jest tak dlatego, ponieważ monopolista nie musi brać pod
uwagę działań innych podmiotów. Natomiast w przypadku konkurencji doskonałej, udział w
rynku każdego z podmiotów jest tak mały, że ich działania nie wywołują efektu zarówno
względem rynku, jak i innych podmiotów na nim działających. Interakcje pomiędzy
podmiotami działającymi na rynku uwzględnione są w większym stopniu w rozwiązaniach
oligopolistycznych. Zakładają one istnienie kilku przedsiębiorców posiadających zauważalną
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Zob. np. J.R. Meyer, M.J. Peck, J. Steanson, C. Zwick, The Economics of Competition in the Transportation
Industries, Cambridge 1960, s. 4., L. Casullo, The efficiency impact of open access competition in rail markets.
The case of domestic passenger services in Europe, Duscussion Paper nr 2016-07, International Transport Forum
2016, s. 5., R. Pittman, Structural Separation to Create Competition? The Case of Freight Railways, Review of
Network Economics, vol. 4, issue 3, 2005, s. 182, C. Decker, Modern Economic Regulation: An Introduction to
Theory and Practice, CUP 2015, s. 235-241 za: P.I. Colomo, EU Competition Law in the Regulated Network
Industries: https://www.lse.ac.uk/collections/law/wps/WPS2016-08_Colomo.pdf (dostęp: 25 kwietnia 2017 r.), s.
4., R. Braeutigam, Optimal Policies for Natural Monopolies [w:] R. Schmalensee, R.D. Willig (red.), Handbook
of Industrial Organization, t. 2, 1989, s. 1292.
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J.M. Clark, Social Control of Business, Chicago, 1926, s. 433, cyt. za: H.J. Hovenkamp, United States
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Zob. np. R. Turvey, Infrastructure Access Pricing and Lump Investments, Regulation Initiative Working Paper
nr 46.
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siłę rynkową (szczególnie ważne są w tym kontekście ujęcie Cournota oraz ujęcie
Bertranda)231.
Sytuacje oligopolistyczne są istotne także z innego powodu. W przypadku
oligopolistycznych struktur rynkowych możliwe jest zawieranie przez przedsiębiorców
porozumień antykonkurencyjnych (zmów)232. Jest tak dlatego, ponieważ w przypadku
funkcjonowania nielicznych producentów danego dobra na rynku mogą oni ustalić między sobą
zasady współpracy, w efekcie czego będą kolektywnie, w pewnym uproszczeniu,
funkcjonowali wręcz jak monopol233. Znacznie trudniej byłoby zawiązać, a następnie utrzymać
tego typu porozumienie na rynku, na którym funkcjonuje wielu drobnych przedsiębiorców o
nieznacznej sile rynkowej.
Analizę zjawiska porozumień antykonkurencyjnych w warunkach oligopolu
przeprowadzić można w oparciu o następujący wykres:
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Zob. np. J.A. Poyago-Theotoky, Competition, Cooperation, Research and Development. The Economics of
Research Joint Ventures, Palgrave Macmillan 1997 s. 136.
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Zob. Policy Roundtables. Oligopoly. OECD, 1999, s. 7.
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D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, op. cit., s. 270.
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Wykres nr 6 – cena i produkcja (podaż) w modelu oligopolu

Cena

D

Pm

AC = MC
Pc

MR

Qm

Ilość produktu

Na powyższym wykresie: D oznacza popyt, Pc oznacza cenę w warunkach konkurencji.
Oznaczenie MR określa przychód krańcowy, AC oznacza koszt średni – równy w tym
przypadku kosztowi krańcowemu MC. Oznaczeniem Qm określono poziom, do którego
umawiający się przedsiębiorcy obniżyli produkcję – w warunkach konkurencji rozwijaliby ją
dalej, aż do momentu, w którym D przecina się z Pc. Jednocześnie Pm oznacza cenę, po której
umawiające się firmy oferują produkt. Cena ta jest wyższa niż cena w warunkach konkurencji.
Łączne zyski uczestników zmowy są maksymalizowane do poziomu osiąganego przez
monopolistę, a sprzedaż następuje po cenie wyższej niż wynikająca z kosztu krańcowego. W
pewnym uproszczeniu, przedsiębiorcy działający w zmowie łączą swoje udziały rynkowe i
wspólnie zaczynają zachowywać się wręcz jak monopolista. Co interesujące, każdy z
uczestników zmowy ma teoretycznie bodźce do tego, aby wyłamać się z uzgodnionych w
ramach porozumienia warunków i zwiększyć produkcję, obniżyć cenę oraz uzyskiwać wyższe
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zyski – kosztem pozostałych uczestników zmowy234. Oczywiście wyłamywanie się ze zmowy
będzie miało sens wówczas, gdy pozostali pozostający w zmowie aktorzy rynkowi nie będą w
stanie łatwo zauważyć „nielojalności” przedsiębiorcy nieprzestrzegającego warunków
porozumienia. W sytuacji, w której w zmowie uczestniczyłyby dwa podmioty, zauważenie
takiego „nielojalnego” zachowania byłoby znacznie prostsze aniżeli w przypadku
funkcjonowania wielu takich podmiotów235. Sytuacja ta zatem różni się od sytuacji monopolu
tym, że przedsiębiorcy zachowujący się razem jak monopol, mogą – przynajmniej w niektórych
sytuacjach – nie chcieć dotrzymywać warunków zmowy.
Zasadniczo, w przypadku braku zmowy, zachowania konkurujących ze sobą
oligopolistów można zobrazować za pomocą przykładów zaczerpniętych z teorii gier236.
Oligopoliści będą próbowali odgadnąć strategie innych oligopolistów na rynku dążąc do tzw.
równowagi Nasha – stanu, w którym każdy z podmiotów wybierze najlepszą strategię przy
ustalonych strategiach innych podmiotów237. Na przykładzie dylematu więźnia można
przedstawić sytuację wyboru strategii produkcji dwóch firm. W takiej sytuacji, obie firmy
przyjmą strategię dominującą i wybiorą dużą produkcję. W zależności od tego, jaką faktycznie
strategię przyjmie każda z firm, będzie to miało wpływ na zysk przez nie osiągany238:
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R.C. Marshall, L.M. Marx, The Economics of Collusion, Cartels and Bidding Rings, Cambridge-Londyn 2012,
s. 7.
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Zob. np. M. Hellwig, K. Hüschelrath, When Do Firm Leave Cartels? Determinants and the Impact on Cartel
Survival, International Review of Law and Economics 54, 2018, s. 68-84.
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D. Hildebrand, op. cit., s. 137, M. Krzak, Konkurencja i kooperacja na lokalnym rynku surowcowym w
dwuosobowych modelach teorii gier – zarys zagadnienia. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami
Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, nr 79, 2010, s. 391.
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D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, op. cit., s. 273.
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Tabela nr 2 – przykład teorii gier w oligopolu
Produkcja firmy B

Produkcja firmy A

Duża

Mała

Duża

1

1

3

0

Mała

0

3

2

2

Liczby w tabeli nr 2 oznaczają odpowiednio zyski osiągane przez jedną lub drugą firmę.
W przypadku, w którym jedna i druga firma wybrałyby – nie wiedząc, co będzie robić
konkurent – strategię dużej produkcji, zysk każdej z nich byłby równy 1. Jednak w sytuacji, w
której obie firmy zawarłyby porozumienie, w ramach którego ograniczą swoja produkcję, a
przy tym ujawnią ją sobie wzajemnie, zysk obu firm będzie równy 2. Jednocześnie, jeśli obie
firmy będą uzyskiwały zysk na poziomie 2 to, łącznie, będą one osiągały zysk na poziomie 4 –
co jest najwyższym możliwym łącznym zyskiem. W pozostałych wariantach – oprócz zysku
łącznego na poziomie 2 w przypadku dużej produkcji przez obie firmy – największy możliwy
zysk łączny może wynosić 3. Będzie tak przy założeniu, że jeden podmiot osiągnie zysk na
poziomie 3, podczas gdy drugi nie osiągnie go wcale.
Chęć osiągnięcia zysku indywidualnego na poziomie 3 może stanowić bodziec do
niedotrzymania warunków zmowy – w przypadku, gdy jeden z jej uczestników będzie
produkował mało, drugi może chcieć produkować dużo. W zależności od warunków
panujących na rynku, przedsiębiorcy mogą mieć silniejsze bądź słabsze bodźce do tego, aby
funkcjonować w ramach zmów239. Zasadniczo trwałość takich zmów będzie zależała od tego,
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R.D. Blair, D.L. Kaserman, op. cit., s. 141.
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czy podmiot „oszukujący” pozostałych uczestników zmowy może zostać wykryty i
„ukarany”240.
Na marginesie można dodać, że inaczej wyglądać będą antykonkurencyjne
porozumienia podmiotów uczestniczących w procedurach zamówień publicznych - będą one
dużo trwalsze. Jest tak m.in. z tego powodu, że w tym przypadku ceny oferowane przez różne
podmioty są jawne i istnieje relatywnie prosty mechanizm kontroli, czy wszyscy aktorzy
uczestniczący w zmowie zachowują się zgodnie z ustaleniami241. Opłacalność funkcjonowania
w ramach zmowy może też zależeć od wielkości firm w nich uczestniczących. W niektórych
przypadkach, małe firmy mogą uzyskiwać zyski z oferowania produktów po cenie niższej niż
uczestnicy zmowy i jednocześnie, z racji niewielkiej produkcji, minimalizować ryzyko
wykrycia nieprzestrzegania warunków zmowy242.
Jak wynika z powyższego, w przypadku modeli oligopolistycznych reakcja na przyjętą
przez innych konkurentów strategię ma istotne znaczenie. Tutaj właśnie należy odnieść się do
wspomnianych powyżej ujęć243, tj. ujęcia Cournota i ujęcia Bertrand’a244. W koncepcjach tych
zakłada się jednak, że oligopoliści konkurują ze sobą, a nie współpracują (jak miało to miejsce
w sytuacji wspomnianej zmowy).
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Zob. M. Levenstein, V.Y. Suslow, What Determines Cartel Success?, Journal of Economic Literature, 2006,
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spotkać pogląd, zgodnie z którym również przypadek lub błąd może spowodować rozpad porozumienia, J.H.
Holcomb, P.S. Nelson, Cartel failure: A mistake or do they do it to each other on purpose?, The Journal of SocioEconomics, 1991, vol. 20, nr 3, s. 235-249. Zob. również J.D. Jaspers, Managing Cartels: how Cartel Participants
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Zgodnie z ujęciem Cournota, zakładającym istnienie na rynku dwóch producentów, obaj
producenci będą konkurowali wytwarzając taką ilość produktu, aby maksymalizować swój
zysk. Decyzja o rozmiarach własnej produkcji będzie uzależniona od rozmiarów produkcji
konkurenta. Dopóki jeden z podmiotów „nie zawiedzie się na drugim” – tj. jego przewidywania
dotyczące działań drugiego będą się sprawdzały - podmiot ten nie będzie chciał zmieniać
swojego zachowania (jako sprawdzonej strategii). Obaj konkurenci produkują określoną ilość
produktu, przy czym cena produktu będzie zależała od popytu dla całości produkcji (produktów
wytwarzanych zarówno przez jednego, jak i drugiego producenta). Im większa będzie suma
produktów wytwarzanych przez obu producentów, tym ich cena powinna być niższa, a
dobrobyt konsumentów wyższy.
Wartości cen oraz ilości produktu powinny oscylować pomiędzy wartościami
właściwymi dla modelu konkurencji doskonałej i modelu monopolistycznego. Jeśli w ujęciu
tym uwzględnionych zostanie więcej niż dwóch producentów, wartości te będą odpowiednio
przesuwać się w stronę wartości właściwych dla konkurencji doskonałej. Tym niemniej, ujęcie
Cournota charakteryzuje się nieefektywnością w porównaniu z sytuacją

konkurencji

doskonałej. Cena produktu w takim ujęciu będzie wyższa niż koszt krańcowy jego
wytworzenia, a koszt produkcji z punktu widzenia całego rynku nie będzie obniżany245. Punkt
równowagi w przypadku ujęciu Cournota wypada przy mniejszej produkcji i wyższej cenie niż
to wynika z sytuacji konkurencji doskonałej.
W odróżnieniu od ujęcia Cournota, w ujęciu Bertranda producenci nie konkurują ze
sobą podejmując decyzje dotyczące ilości wytwarzanego produktu, lecz podejmując decyzje o
cenie produktu, która to cena uzależniona będzie od ceny oferowanej przez konkurenta. W
przypadku istnienia na runku dwóch producentów oraz w sytuacji, gdy działają oni przy
jednakowym i stałym koszcie krańcowym i braku kosztów stałych, ujęcie owo będzie zbliżone
do konkurencji doskonałej. Należy jednak od razu zaznaczyć, że w praktyce oligopole nie
zachowują się w taki sposób, ponieważ trafniej opisuje je raczej ujęcie Cournota246.
W przypadku, gdy jeden z konkurentów zaoferuje cenę niższą niż drugi, będzie on mógł
wyczerpać cały popyt na produkt pozostawiając konkurenta bez zysku. Model taki zakłada
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D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, op. cit., s. 273.

246

Ibidem, s. 274.
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jednak, że „przegrany” konkurent oferował będzie produkt po cenie wyższej niż koszt
krańcowy. Jako że podmiot „wygrany” będzie ustalał swoją cenę na nieco niższym poziomie
niż podmiot „przegrany”, a podmiot „przegrany” będzie w stanie to przewidzieć, ceny
oferowane przez obu konkurentów będą zmierzały do poziomu kosztu krańcowego właściwego
dla konkurencji doskonałej. Model ten zakłada dodatkowo „niewyczerpywany” potencjał
produkcyjny po stronie „wygranego” konkurenta oraz łatwą zastępowalność produktu. W braku
tej ostatniej, zachodzi tzw. konkurencja monopolistyczna. Ujęcie takie jest zatem ciekawe
koncepcyjnie, jednak nie odzwierciedla ono faktycznych sytuacji oligopolistycznych tak
dobrze, jak ujęcie Cournota.
Powyższe uwagi na temat sytuacji oligopolistycznych wskazują na istotną kwestię:
cena, po jakiej oferowany jest produkt na rynku, sama w sobie może wskazywać, czy na rynku
istnieje konkurencja doskonała. Niekoniecznie jednak musi ona wskazywać, czy na rynku w
ogóle istnieje konkurencja. Jak wynika z powyższych uwag, sam fakt, że cena produktu na
rynku jest wyższa niż koszt krańcowy, nie wyklucza istnienia konkurencji pomiędzy
oligopolistami. Konkurencja może wystąpić także w przypadku wyższej ceny produktu, niż
wynikałoby to z modelu konkurencji doskonałej247.
2.3.

Konkurencja monopolistyczna

Prowadzone do tej pory rozważania dotyczyły funkcjonowania tylko jednego rynku.
Nie można jednak zapominać o interakcjach pomiędzy różnymi rynkami i działającymi na nich
podmiotami. Z tego względu warto uzupełnić powyższe uwagi o zarys zjawiska konkurencji
monopolistycznej.

Sytuacja

konkurencji

monopolistycznej

zakłada

funkcjonowanie

przynajmniej dwóch firm, produkujących jednak różne, niezastępowalne produkty (w
odróżnieniu od konkurencji doskonałej)248. Przykładowo mogą to być np. dwaj silni producenci
sprzętu komputerowego lub oprogramowania – które są na tyle zróżnicowane, że konsumenci
nie traktują ich jak substytuty. Co ciekawe, ewentualna walka cenowa – jak to miało miejsce w
ujęcie Bertranda – ze strony jednego z podmiotów nie musi prowadzić do spadku sprzedaży
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S. Bishop, M. Walker, op. cit., s. 35.

M. Szyda, Konkurencja na rynku detalicznego handlu internetowego a jego rozwój, Studia Ekonomiczne.
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produktów drugiego, gdyż konsumenci mogą preferować produkt przez niego oferowany
pomimo wyższej ceny.
W takiej sytuacji nie powstanie efekt „sprowadzenia” cen do poziomu kosztu
krańcowego. Jeśli jednak założyć dodatkowo brak barier przed wejściem na rynek, to w sytuacji
konkurencji monopolistycznej zysk podmiotów w niej uczestniczących będzie na poziomie
właściwym dla konkurencji doskonałej249. Konkurencja monopolistyczna może również
zachodzić pomiędzy stosunkowo niewielkimi przedsiębiorcami, którzy jednak są preferowani
przez klientów choćby z uwagi na ich korzystną lokalizację. Dobrym przykładem może tu być
funkcjonowanie kawiarni lub piekarni, do których klienci udają się zazwyczaj wtedy, gdy nie
muszą pokonywać zbyt dużej odległości. Istota konkurencji monopolistycznej ukazuje, że w
niektórych przypadkach monopoliści nie będą obawiać się wejścia na ich rynek przez innych
monopolistów, operujących dotychczas na innych rynkach, nawet jeśli ci inni monopoliści
posiadają znaczne zasoby.
2.4.

Inne relewantne zjawiska rynkowe

Powyższe modele - monopolu, oligopolu oraz konkurencji monopolistycznej przedstawiają dość uproszczony obraz rzeczywistości, w której faktycznie mogą występować
znacznie bardziej rozbudowane struktury, zależnie od konkretnych uwarunkowań danego
rynku. Podmioty na rynku często konkurują ze sobą na płaszczyźnie innowacji250, prowadzącej
do zmiany sposobu produkcji, ograniczającej jej koszty oraz podnoszącej jakość wytwarzanych
produktów. Przedstawione dotychczas mechanizmy funkcjonowania rynku nie uwzględniają
również specyficznego typu konkurencji, tj. nie tyle konkurencji na danym rynku, ale
konkurencji o rynek251. W ramach takiej konkurencji „zwycięzca bierze wszystko”. Może to
polegać, przykładowo, na uzyskaniu określonego patentu, dzięki któremu przedsiębiorca staje
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S. Bishop, M. Walker, op. cit., s. 36.
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się monopolistą252 lub na wygraniu przetargu na obsługę połączeń kolejowych przez długi
okres.
Istnieją także rynki, na których występuje znaczny udział kosztów stałych ponoszonych
przez producentów, którym towarzyszy niewielki koszt krańcowy. Przykładem może być tutaj
rynek oprogramowania komputerowego. W takim przypadku, trudno oczekiwać od
przedsiębiorców oferowania produktów po cenach równych kosztowi krańcowemu, aby byli w
stanie pokryć koszty stałe. Na niektórych rynkach występują również tzw. efekty sieciowe, a
ich przykładem może być ponownie rynek oprogramowania komputerowego. Użytkownicy
komputerów często wymieniają pomiędzy sobą różnego rodzaju dane. W przypadku braku
zgodności między formatami, w jakich dane te są zapisane, wymiana byłaby znacząco
utrudniona. W związku z tym konsumenci będą preferować takie oprogramowanie, które jest
najbardziej powszechne i jednocześnie w największym stopniu pozwala na niezakłóconą
wymianę danych.
W literaturze wyróżnia się również przypadek tzw. two-sided markets funkcjonujących
jako platformy transakcyjne pomiędzy dwoma stronami253. Takie rynki zasadniczo umożliwiają
wymianę między różnymi podmiotami. Przykładowo, w ten sposób funkcjonuje rynek
pośredników płatniczych (operatorów kart

płatniczych) lub popularnych aplikacji

umożliwiających oferowanie usług konsumentom przez indywidualnych przedsiębiorców254.
Takie platformy mogą konkurować ze sobą na warunkach oligopolu, na przykład o

252

Co jest powszechnie prezentowanym poglądem, pomimo krytyki, zob. E.W. Kitch, Patents: Monopolies or
Property Rights?, Research in Law and Economics, 1986, vol. 8, s. 31 – 49. Warto zauważyć, że podmioty
działające na rynku często inwestują znaczne środki na badania i rozwój, prowadzące do zmian w zakresie sposobu
wytwarzania, w oczekiwaniu na uzyskanie zwrotu z takich inwestycji w przyszłości. W braku możliwości
uzyskania takiego zwrotu (np. w braku regulacji patentowych) podmioty działające na rynku pozbawione
zostałyby istotnego bodźca motywującego do przeprowadzania takich inwestycji.
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37, nr 3, s. 645 – 667.
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reklamodawców. W ramach samej platformy będzie natomiast dochodziło do konkurencji
między przedsiębiorcami oferującymi swoje usługi255.
Powyższe sytuacje, obecne czasem na rynku, mogą oczywiście wpływać na wnioski
płynące z analizy sytuacji konkurencji doskonałej, monopolu i oligopolu. Zasadniczo jednak
powyższe rozważania wskazują, że niektóre struktury rynkowe powodują zmniejszenie
dobrobytu społecznego, a nawet mogą one zachęcać przedsiębiorców do działania w taki
sposób, który z punktu widzenia maksymalizacji dobrobytu jest szkodliwy. Samo w sobie nie
oznacza to jeszcze, że działania takie zostaną podjęte. Jednak struktury rynkowe, które
działania takie umożliwiają lub do nich zachęcają, wymagają szczególnej uwagi ze strony
prawodawcy256. Działania takie mogą także mieć miejsce w przypadku monopolu naturalnego,
chociaż w tej specyficznej sytuacji rynkowej trudno sobie wyobrazić, aby dane dobro było
oferowane, przykładowo, na doskonale konkurencyjnym rynku. Funkcjonujące w
rzeczywistości struktury rynkowe przybierać mogą często kształt monopolu lub oligopolu,
chociaż oczywiście niektóre segmenty gospodarki mogą zbliżać się do sytuacji konkurencji
doskonałej (tj. przyjmować kształt właściwy dla workable competition).
W przypadku monopolu i oligopolu może dochodzić do zjawisk szkodliwych z punktu
widzenia dobrobytu społecznego. Jednak to, czy zjawiska te zaistnieją, zależy od decyzji
aktorów rynkowych. W strukturze oligopolu i monopolu będą oni jednak mieli silne bodźce
ekonomiczne, aby takie decyzje podejmować. Biorąc pod uwagę również to, że w rozwiązaniu
leseferystycznym nie istnieją prawne bodźce zniechęcające podmioty rynkowe do takich
szkodliwych zachowań, przyjąć należy, że zachowania te będą występować w takiej sytuacji
częściej, chociaż nie na każdym rynku z takim samym natężeniem.
Powyższe rozważania można podsumować następująco (strzałka oznacza wzrost
efektywności ekonomicznej, tj. maksymalizację dobrobytu społecznego):
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Ibidem, s. 686.

W strukturach takich łatwiej i częściej może dochodzić to straty dla dobrobytu społecznego z uwagi na brak
konkurencji.
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Diagram nr 4 – zestawienie modeli ekonomicznych
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3. Straty społeczne wynikające z nieefektywnych struktur rynkowych
Jak wynika z zaprezentowanych w rozdziale I założeń EAP, zasadność regulowania
rynku za pomocą prawa zależy od relacji pomiędzy kosztami regulacji prawnej oraz
spodziewaną korzyścią wynikającą z jej funkcjonowania. Korzyść z funkcjonowania regulacji
związana będzie natomiast z jej skutecznością, rozumianą jako zdolność do osiągania
założonego celu, czyli maksymalizacji dobrobytu społecznego.
Kwestia straty dla dobrobytu społecznego, wynikająca z zaburzeń konkurencji, była
przedmiotem dociekań ekonomicznych. W raporcie André Sapira z 2003 r. wskazuje się, że
polityka konkurencyjna Unii Europejskiej przyczyniła się do makroekonomicznej stabilności
oraz wzrostu innowacyjności technologicznej257. Jednak – co wymaga podkreślenia – brak w
tym zakresie konkretnych i usystematyzowanych danych ekonomicznych258. Brak takich
danych jest o tyle zrozumiały, że zmierzenie kosztów regulacji oraz korzyści z niej
wynikających jest trudne. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że regulacja ochrony
konkurencji nie funkcjonuje w próżni. Towarzyszą jej inne wpływające na gospodarkę
działania państwa, czego przykładem może być polityka monetarna259, nie wspominając o
mających wpływ na gospodarkę czynnikach pozaprawnych.
Tym niemniej, można spotkać próby analizy danych ekonomicznych zmierzających do
wykazania związku pomiędzy regulacją ochrony konkurencji a funkcjonowaniem gospodarki,
a także wpływem tej regulacji na dobrobyt społeczny. Analizy te, co zresztą nie dziwi, często
obejmowały odpowiedź na pytanie, czy koszt funkcjonowania regulacji nie przewyższa
korzyści z niej wynikających. W niektórych przypadkach odpowiedź na tak postawione pytanie
ograniczała się do stwierdzenia, że koszt regulacji prawdopodobnie przewyższa koszt
monopoli260. Stanowisko takie warto odnotować, jednak bliższa analiza, z wykorzystaniem
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R. Posner, The Social Costs of Monopoly and Regulation, 83(4) Journal of Political Economy, 1975, s. 818 –
819.

111
modeli opisanych w poprzednich częściach pracy, rodzi istotne wątpliwości co do jego
trafności. Wypada w tym miejscu dodać, że celem niniejszej prezentacji analiz ekonomicznych
nie jest dogłębna dyskusja z ich metodologią ani też określenie, jak duża jest strata dla PKB w
przypadku braku konkurencji. Kluczowe jest raczej ukazanie, że taka strata istnieje i może mieć
znaczny rozmiar.
Zacząć w tym zakresie można od wyjściowych założeń przyjmowanych przez Richarda
Posnera261, zgodnie z którymi:
1) monopol sam w sobie jest wynikiem konkurencji, a koszt jego uzyskania równy jest
zyskowi wynikającemu z posiadania statusu monopolisty;
2) elastyczność podaży zasobów niezbędnych do osiągnięcia statusu monopolisty jest
doskonała;
3) koszty wynikające z osiągnięcia statusu monopolisty nie mają istotnych społecznych
skutków ubocznych.
Zdaniem Posnera, założenia te gwarantują, że zysk osiągany przez monopolistę
przekształcany jest w koszty społeczne. Ponadto, żadne z tych kosztów nie generują korzyści
dla społeczeństwa262. Posner dodaje kolejne założenia, mając już na uwadze fakt
funkcjonowania regulacji. Wskazuje on na pogląd, zgodnie z którym to regulacja prowadzi do
wzrostu kosztów społecznych, podczas gdy podmiot chcący osiągnąć status monopolisty może
wcale nie osiągać zysku. Ponadto, w wyniku podejmowanych w celu uzyskania statusu
monopolisty kroków, takich jak obniżanie cen lub innowacja, podmiot zamierzający
zmonopolizować rynek przyczynia się do powstania znacznych korzyści po stronie
społeczeństwa.
Jednocześnie Posner dostrzega, że regulacja będzie prowadziła do wzrostu kosztów
społecznych, a bardziej korzystnie pod tym względem oddziałują bodźce odstraszające
podmioty od chęci monopolizacji, jak choćby np. ryzyko nałożenia kary, nie zaś samo
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Ibidem.
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nałożenie kary263. Co ważne, jak zauważa Posner264, całkowity koszt społeczny
funkcjonowania cen monopolistycznych wynosi:
D+L=C
Wartość D w powyższym równaniu oznacza stratę ponoszoną przez tych, którzy rezygnują z
zakupu określonego dobra po cenie monopolistycznej, która jest dla nich za wysoka. L
natomiast oznacza stratę wynikającą z zapłacenia za dobro wyższej ceny. Parametr D oznacza
zatem wskazaną już wcześniej zbędną stratę społeczną, podczas gdy L jest transferem bogactwa
od konsumenta do producenta265.
W tym miejscu wrócimy do zasygnalizowanych w podrozdziale I.3.2 różnych ujęć
dobrobytu społecznego – w tym wypadku rozumianego jako suma nadwyżek konsumentów266.
Nadwyżka taka wynika z różnicy pomiędzy tym, jaką cenę są oni w stanie zapłacić za dane
dobro, a tym, jaką cenę faktycznie płacą267. Pole oznaczone jako L obrazuje właśnie różnicę w
tym zakresie. Można je uznać za stratę dla dobrobytu społecznego rozumianego jako suma
nadwyżek konsumentów. Stąd też nadwyżka konsumentów, oprócz samej zbędnej straty
społecznej, będzie bardziej adekwatną wielkością dla definiowania dobrobytu społecznego – i
straty dla niego – niż nadwyżki producentów (zob. podrozdział I.3.2).
Tę konstatację można odnieść do zaprezentowanego wcześniej klasycznego
uzasadnienia regulacji ochrony konkurencji, modyfikując jednak w pewien sposób
przedstawiony wcześniej wykres. Zaznaczone kolorem szarym pole równe jest stracie
konsumentów, a jednocześnie zyskowi monopolisty, który został opisany w wykresie nr 5.
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Wykres nr 7 – strata dla dobrobytu społecznego w uwzględnieniem nadwyżek
konsumentów

Strata wynikająca z zapłacenia zbyt wysokiej
ceny (L)

Cena

Zbędna strata społeczna (D)

Pm

Średni koszt
krańcowy
Pc

popyt
MR
Qm

Qc

Podaż

Na wykresie tym Qc oznacza podaż w warunkach konkurencji, Qm oznacza podaż w warunkach
monopolu, Pc oznacza cenę w warunkach konkurencji, Pm oznacza cenę w warunkach
monopolu. Wskazać także należy na różnice między tymi parametrami: ΔQ oraz ΔP. Jak
wskazuje Posner268:
1. D ⋍

1
2

ΔP ΔQ

2. L = ΔP (Qc – ΔQ).
Natomiast relacja pomiędzy D i L przedstawiana jest przez Posnera następująco269:
𝐷
𝐿
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Na tej podstawie Posner wyciąga wniosek, że stosunek D do L jest mniejszy, gdy
elastyczność popytu na produkt w warunkach konkurencyjnych jest mniejsza oraz mniejszy jest
procentowy wzrost kosztów monopolu ponad poziom konkurencyjny. Tytułem przykładu, jeśli
D jest tylko niewielkim procentem L, to przy elastyczności równej 1 i wzroście ceny ponad
cenę wynikającą z funkcjonowania konkurencji o 10%, D stanowiło będzie jedynie 5,6% L270.
Warto zwrócić tutaj uwagę, że ujęcie prezentowane przez Posnera nie zakłada wcale zgodności
tego modelu z modelem monopolu zaprezentowanym w podrozdziale III.2.1, gdyż nie zakłada,
że ustalanie ceny na poziomie Pm stanowiło będzie optimum dla monopolu. Taki monopol, jak
twierdzi Posner, będzie występował rzadko271. Tym niemniej wydaje się, że podobnego
mechanizmu można spodziewać się w innych sytuacjach, w których dany podmiot występuje
na rynku w charakterze podmiotu „tworzącego” ceny (price-maker), a nie podmiotu, który musi
się dostosować do cen ustalanych w wyniku działania rynku (price-taker).
Powyższe uwagi nie dają jeszcze wglądu w skalę problemu, tj. w jak znacznym stopniu
funkcjonowanie nieefektywnych struktur rynkowych wpływa na obniżenie dobrobytu
społecznego na całym rynku. Obniżenie tego dobrobytu rozumiane jest w tym wypadku szerzej
niż tylko jako zbędna strata społeczna. Żeby unaocznić skalę tego zjawiska, należy odnieść się
do wcześniejszych prób oszacowania strat wynikających z funkcjonowania monopoli. Takiego
oszacowania podjął się w 1954 r. Arnold Harberger272, który przyjął, między innymi, że zbędna
strata społeczna, wynikająca z funkcjonowania monopolu, wyrażona może być jako:
- 0,5 ΔPΔQ
oraz
- 0,5 (ΔP/P)2εPQ
przy czym „ε” oznacza elastyczność popytu.
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Harberger dochodzi do wniosku, że zbędna strata społeczna wynikająca z
funkcjonowania monopoli wynosi nie więcej niż 0,1% PKB. W związku z tym funkcjonowanie
monopoli, zdaniem Harbergera, nie ma istotnego znaczenia z punktu widzenia alokacji
zasobów. Jednak autor ten, co sam zresztą podkreśla, nie zajmuje się efektami funkcjonowania
monopoli w zakresie dystrybucji przychodu273. Ujęcie Harbergera nie obejmuje zatem
wszystkich negatywnych zjawisk wynikających z funkcjonowania monopolu.
Wracając do ujęcia zaprezentowanego przez Posnera i zwracając uwagę na jego analizę
danych, można stwierdzić, że Posner przyjmuje założenia Harbergera dotyczące straty (D) z
punktu widzenia PKB274 wynikającej z funkcjonowania monopolu. Przyjmuje, że D będzie
wynosiło nie więcej niż 0,1% PKB275, a do równań wprowadza także element stałej
elastyczności:
k ≡ Pc/Pm.
Przyjmuje również średni wzrost cen monopolu na poziomie 6%. W wyniku założeń
dotyczących relacji pomiędzy D i L dochodzi on do wniosku, że skoro D = 0,1% PKB, to L =
3,3% PKB, a zatem C = 3,4% PKB. Posner następnie zauważa pewne niedostatki takiego
podejścia, gdyż nie uwzględnia ono korzyści możliwych do uzyskania przez monopolistę w
późniejszym czasie. Kluczowe w tym zakresie jest jednak założenie dotyczące wzrostu ceny.
Faktycznie ceny te mogą rosnąć znacznie bardziej dynamicznie. Posner wskazuje przykład
zmonopolizowanej branży linii lotniczych, w których C jest równe 92% całkowitego przychodu
branży uzyskiwanego w warunkach cen monopolistycznych. W tym miejscu kluczowa jest
następująca obserwacja Posnera: monopoliści mają znacznie większe możliwości ustalania cen
na wysokim poziomie tam, gdzie to regulacja ogranicza możliwość wejścia na rynek i
konkurencję cenową. Właśnie taką regulację – przykładowo regulację wymagającą uzyskania
określonych zgód, koncesji, pozwoleń, zezwoleń, licencji i która w związku z tym utrudnia
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nowym podmiotom rozpoczęcie konkurencji na rynku – ma na myśli Posner, mówiąc, że koszty
regulacji są większe nić koszty monopolu. Szacowane przez niego koszty regulacji wynosić
mogą wówczas kilkanaście i więcej procent PKB276.
Powyższa dyskusja wskazuje, że z funkcjonowaniem podmiotu o dużej sile rynkowej,
ograniczającego konkurencję, związany jest znaczny koszt społeczny. Pokazuje ona także, że
koszt ten w przypadku funkcjonowania większych barier przed wejściem na rynek może być
wyższy, a bariery te mogą również wynikać z działalności prawodawczej. Jak już
zasygnalizowano w podrozdziale III.2.2, wnioski dotyczące monopoli i strat wynikających z
ich funkcjonowania można zasadniczo zastosować również w odniesieniu do funkcjonowania
zmów (karteli).
Ciekawe w tym kontekście wydają się wytyczne dla wymiaru sprawiedliwości w
zakresie karteli funkcjonujące w USA277. Wytyczne te przyjmują, że średni zysk wynikający z
funkcjonowania kartelu ustanawiającego określoną cenę sprzedaży produktów oferowanych
przez jego uczestników wynosi 10% ceny sprzedaży. Wskazują one także, że strata po stronie
klientów wynikająca z takiego zachowania wynosi 20%. Co ciekawe, prowadzone badania
empiryczne, polegające na analizie przypadków wykrytych karteli wskazują, że kartele
spowodowały średnio zawyżenie cen na poziomie od 31% do 49%, przy czym mediana w tym
zakresie kształtowała się na poziomie od 22% do 25%, gdyż w przypadku części karteli nie
zaobserwowano zawyżenia cen. Prowadzi to autorów owego badania do wniosku, że wskazane
powyżej wytyczne przyjmują zbyt niskie szacunki278. Również inne badania prowadzone w
USA, jak i analizy europejskie potwierdzają, że funkcjonowanie karteli, podobnie jak
monopoli, przekłada się często na zawyżenie cen, co z kolei przekłada się na straty społeczne279.
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Zob. również wyniki innych dostępnych analiz ekonomicznych, których zestawienie prezentuje: K.
Hüschelrath, Competition Policy Analysis. An Integrated Approach, Mannheim 2008, s. 17.
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2011 Federal Sentencing Guidelines Manual, §2R1.1. http://www.ussc.gov/guidelines-manual/2011/20112r11 (dostęp: 6 marca 2016 r.).
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J. Connor, R. Lande, Cartel Overcharges and Optimal Cartel Fines [w:] 3 Issues in Competition Law and Policy
(ABA Section of Antitrust Law 2008), s. 2203.
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Oxera, Quantyfying antitrust damages. Towards non-binding guidance for courts. Study prepared for the
European Commission, 2009, s. 89-92.
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W badaniu wykonanym przez Oxera wskazano, że w przypadku 93% wszystkich
rozpatrzonych przypadków karteli, ich działanie skutkowało zawyżeniem cen, a rozkład
zawyżeń przedstawiał się w przybliżeniu następująco280 (oś pozioma wskazuje poziom
nadmiernego obciążenia konsumentów ceną, oś pionowa w wartościach procentowych
wskazuje częstość zaobserwowanego poziomu nadmiernego obciążenia):
Diagram nr 5 – zawyżenie cen w warunkach kartelu
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Ciekawe wydaje się w związku z tym pytanie postawione przez Warrena Schwartza:
czy koszty odstraszania od naruszania regulacji ochrony konkurencji przewyższane są przez
efekt odstraszania281? Zagadnienie to wiąże się poniekąd z analizami dotyczącymi dzielenia
monopoli na mniejsze podmioty gospodarcze (tj. ze zmianą struktury rynku, o której mowa w
podrozdziale III.1). W tym kontekście wskazywano – przyjmując krytyczne stanowisko w
stosunku do regulacji ochrony konkurencji w ogóle – że w niektórych przypadkach podział
dużych przedsiębiorców, ale także zakazy dotyczące porozumień antykonkurencyjnych lub też
kontroli koncentracji, nie miały wpływu na dobrobyt konsumentów, a przynajmniej brak jest

280
281

Ibidem, s. 91.

W.F. Schwartz, An Overview of the Economics of Antitrust Enforcement, 68 Georgetown Law Journal, s.
1082, za: D. Geradin, A. Layne-Farrar, N. Petit, op. cit., s. 6.
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bezpośrednich dowodów, że taki wpływ miały282. Wskazywano w związku z tym, że kwestia
odstraszania od dokonywania naruszeń, czyli regulacja nakierowana na ochronę konkurencji
nie ingerująca bezpośrednio w strukturę rynku, może mieć znaczenie. Jednak efekty w postaci
odstraszania wynikające z prawodawstwa mogą być niewielkie w porównaniu z efektami
„odstraszającymi” zapewnianymi przez rynki konkurencyjne283.
Stanowisko takie nie powinno dziwić. Rynek konkurencyjny będzie bardziej
preferowaną strukturą z punktu widzenia maksymalizacji dobrobytu społecznego w stosunku
do, przykładowo, oligopolu. Jednak w sytuacji, w której nie ma możliwości zmiany struktury
rynkowej w taki sposób, aby powstał rynek konkurencyjny, korzystniejszym rozwiązaniem
będzie posiadanie narzędzi prawnych hamujących zachowania obniżające dobrobyt społeczny
niż zupełny brak takich narzędzi.
Wskazane powyżej wykresy nr 6 i 7 obrazują kwestię efektywności alokacyjnej284. Nie
należy jednak zapominać o kwestii efektywności produkcyjnej rozumianej jako pełne
wykorzystanie możliwości produkcyjnych i utrzymywania produkcji na poziomie, przy którym
poziom kosztów jest najmniejszy285. Aby zilustrować tę kwestię można posłużyć się
następującym wykresem286:
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R.W. Crandall, C. Winston, Does Antitrust Policy Improve Consumer Welfare? Assessing the Evidence,
Journal of Economic Perspectives, 2003, vol. 17, nr 4, s. 20.
283

Ibidem, s. 21.
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K. Hüschelrath, Competition..., s. 14.

285

Zob. np. M. Szudy, Efektywność ekonomiczna w ujęciu dynamicznym a sprawność systemu gospodarczego,
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2014, nr 176, s. 23 i n, A.
Pyszka, Istota efektywności. Definicje i wymiary. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, 2015, nr 230, s. 20, F. Deng, G. Leonard, Allocative and Productive Efficiency,
[w:] W.D. Collins, J. Angland (red.), Issues in Competition Law and Policy, Chicago 2008, s. 456, zob. także Por.
Directorate-General for Internal Policies, The Contribution of Competition Policy to Growth and the EU 2020
Strategy, 2013, s. 18.
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R. Parish, Y-K. Ng, Monopoly, X-Efficiency and the Measurement of Welfare Loss, Economica, vol. 39, nr
155 1972, s. 303, K. Hüschelrath, Competition…, s. 14, M. Raczyński, Kilka uwag o konkurencji, monopolu I
efektywnej alokacji zasobów, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2001, nr 589, s. 182 i n.
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Wykres nr 8 – straty dla efektywności produkcyjnej
Cena
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Wartość Cc na powyższym wykresie oznacza poziom kosztów przedsiębiorstwa w
warunkach konkurencji; Cm natomiast wyznacza ten poziom dla warunków monopolu – jest
on wyższy niż Cc, gdyż w warunkach monopolu i braku presji konkurencyjnej, modelowo
dojdzie do wzrostu kosztów monopolisty (i spadku jego efektywności). Odpowiednio Qc
oznacza poziom produkcji w warunkach konkurencji, a Qm w warunkach monopolu. Pozostałe
oznaczenia zostaną wprowadzone w trakcie opisu zobrazowanej na wykresie sytuacji.
Przechodząc do opisu287: w pierwszej fazie dochodzi do ograniczenia produkcji (i tym samym
sprzedaży) z poziomu Qc do poziomu Qm, co powoduje powstanie zbędnej straty społecznej,
analogicznie jak to ma miejsce na wykresie nr 7 (w przypadku omawianego wykresu stratę tę
wyznacza trójkąt GHE). Następnie pojawiają się nieefektywności i wzrost kosztów
monopolisty – rosną one z poziomu wyjściowego oznaczonego jako Cc do poziomu Cm – w
wyniku spadku efektywności w braku presji konkurencyjnej. W wyniku tego również sprzedaż
(produkcja) musi zostać jeszcze bardziej ograniczona– do poziomu Qm.
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Ibidem.
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W powyższej sytuacji mamy do czynienia ze stratą dla konsumentów wyznaczoną przez
wierzchołki P’mAGPm. P’m to cena po jakiej monopolista sprzedaje produkty – która to cena
jest wyższa niż koszty monopolisty – przy produkcji na poziomie Q’m; Pm natomiast to cena
odpowiadająca produkcji Qm. Zyski monopolisty na poziomie produkcji Qm wyznaczają
wierzchołki PmGHCc, a przy produkcji Q’m wyznaczają ją wierzchołki P’mABCm.
Całościowo, koszt dla poziomu dobrobytu w sytuacji monopolizacji rynku to suma pól
wyznaczonych wierzchołkami GHE i P’mAGPm. Alternatywnie można wskazać, że
P’mAGPm = ABHG288. Wówczas całościowa strata dla dobrobytu społecznego jest równa polu
ABHE.
Odnosząc powyższe do wykresu nr 7 wskazać należy, że strata dla dobrobytu
społecznego może być jeszcze większa niż dotychczas prezentowane wielkości w odniesieniu
do PKB. Jest tak dlatego, ponieważ do straty tej doliczyć można nie tylko stratę wynikającą z
nieefektywności alokacyjnej, ale także produkcyjnej. Strata ta jest zatem istotnym problemem
z punktu widzenia prawodawcy dążącego do maksymalizacji dobrobytu społecznego.
Powyższe rozważania pokazują, że faktycznie funkcjonujące struktury rynkowe – takie
jak monopol i oligopol – w przypadku braku prawnej ingerencji w obszarze konkurencji
prowadzą do obniżenia dobrobytu społecznego. Zauważyć przy tym należy, że o ile monopol
jest oczywiście pewną skrajnością, to jednak z taką strukturą można się spotkać, a już na pewno
ze strukturami do monopolu zbliżonymi. W rzeczywistości ekonomicznej często występują też
oligopole i inne suboptymalne struktury. Dodać przy tym trzeba, że ocenę generowanych przez
nie strat społecznych w pełni ocenić można jedynie uwzględniając tzw. efektywność alokacyjną
i produkcyjną. Ustalenia te podsumowuje zbiorczo poniższa tabela, uwzględniająca zarówno
omawiane powyżej sposoby rozumienia konkurencji, jak i odniesienie do suboptymalnych
struktur rynkowych. Wszystkie te elementy wpływają na rozmiar obszaru optymalizacji
(zwiększając lub zmniejszając jego wysokość).
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Zależność udowodniona matematycznie, zob. ibidem, s. 304.
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Tabela nr 3 - strata dla dobrobytu społecznego – obszar optymalizacji ekonomicznej
Struktura

Strata społeczna

rynkowa

Poziom
straty

Konkurencja w

Pełna efektywność alokacyjna i

rozumieniu

produkcyjna: brak straty – dobrobyt

pierwszym

maksymalizowany

0

(konkurencja
doskonała)

Konkurencja w

Efektywność alokacyjna i produkcyjna

rozumieniu

możliwie bliska konkurencji w pierwszym

~0

drugim (workable rozumieniu: strata pomijalna
competition)

Suboptymalne

Rozumienie pierwsze – nieefektywność

sytuacje

alokacyjna: strata na poziomie zbędnej

rynkowe:

straty społecznej

1

monopol lub
oligopol z

Rozumienie drugie – nieefektywność

2

porozumieniem

alokacyjna: strata na poziomie zbędnej
antykonkurencyjn straty społecznej i straty w nadwyżce
ym
konsumentów

Rozumienie trzecie – nieefektywność
alokacyjna i produkcyjna: strata na
poziomie zbędnej straty społecznej i straty
w nadwyżce konsumentów oraz strat
wynikających z nieefektywności
produkcyjnej

3

Obszar optymalizacji
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4. Ekonomiczne przesłanki prawnej ingerencji w rynek
4.1.

Uwagi wstępne

Omówione

dotychczas

zagadnienia

wskazują,

że

–

przynajmniej

wysoce

prawdopodobne – jest funkcjonowanie gospodarki w taki sposób, że poziom dobrobytu
społecznego nie jest maksymalizowany. Z uwagi na to, że sytuacja taka wynika z modeli
opisujących działanie rynku, trudno spodziewać się, aby poziom dobrobytu mógł zostać
podniesiony przez sam rynek, bez władczej ingerencji (w tej lub innej formie) ze strony
państwa289. Z praktycznego punktu widzenia, zainteresowany zmianą tego stanu rzeczy
legislator powinien móc posłużyć się odpowiednimi wskaźnikami ekonomicznymi, które
umożliwią mu podjęcie decyzji dotyczącej ingerencji (zob. podrozdział I.8.4, diagram nr 2).
Biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę analiz ekonomicznych dotyczących wpływu niektórych
struktur ekonomicznych na rynek, wysoce niepraktyczne byłoby oczekiwanie od prawodawcy,
że za każdym razem będzie on prowadził tego typu badania. Może on jednak wykorzystać
dostępne wskaźniki ekonomiczne, które przynajmniej wskażą rynki mogące cechować się
suboptymalnym poziomem dobrobytu.
Przyjąć można, że rynek, w stosunku do którego prawodawca będzie podejmował
decyzję o ingerencji prawnej, będzie obejmował produkty i usługi, które są zastępowalne – a
zatem klienci mogą wybrać jeden lub drugi produkt. W sytuacji, w której dany produkt jest
niezastępowany, można założyć, że jego producent występuje w charakterze monopolisty.
Rynek taki powinien być również rozpatrywany z punktu widzenia zasięgu geograficznego –
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Zob. R.J. Van den Bergh, P.D. Camesasca, European Competition Law and Economics, A Comparative
Perspective, Londyn 2006, M. Motta, Competition Policy: Theory and Practice, Cambridge, 2004, s. 30, J. den
Hertog, General theories of regulation [w:] Encyclopedia of Law and Economics. The Regulation of Contracts,
red. B. Bouckaert, G. De Geest, t. III, s. 223, http://encyclo.findlaw.com, za: J. Kabza, op. cit., s. 83. por. także:
W. H. Page, Ideological Conflict and the Origins of Antitrust Policy, Tulane Law Review, vol. 66, 1991, s. 1 i n.,
S. Breyer, Typical Justifications for Regulation [w:], R. Baldwin, C. Scott, C. Hood, A Reader on Regulation,
Oxford, 1998, s. 59-91, M. Adler, op. cit., s. 595, O. Budzinski, The Governance of Global Competition.
Competence Allocation in International Competition Policy, Cheltenham 2008, s. 151 – 217. Zob. Również R.
Baldwin, M. Cave, Understanding Regulation. Theory, Strategy and Practice, Oxford, 1999, s. 10, M. Waterson,
Regulation of the Firm and Natural Monopoly, Oxford, 1988, rozdział 2, inaczej: T. DiLorenzo, The Myth of
Natural Monopoly, The Review of Austrian Economics, 1996, vol. 9, nr 2, s. 43 – 58, S. Ghosh, The Fable of the
Commons: Exclusivity and the Construction of Intellectual Property Markets, 40 U.C. Davis Law Review 2007,
s. 887.
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jako obszar, na którym warunki do prowadzenia gry rynkowej są zbliżone290. Na takim rynku
mogą funkcjonować przedsiębiorcy mający określony w nim udział, liczony bądź to
„wolumenowo” (liczba klientów, ilość sprzedawanych produktów), bądź też „wartościowo”
(wartość sprzedawanych produktów wyrażona pieniężnie)291. Jeśli chodzi o samą ocenę
poziomu konkurencji występującej na danym rynku, to nie istnieje jedna niezawodna metoda
pozwalająca na jego ustalenie. Tym niemniej, jak wynika z dotychczasowych rozważań, duże
znaczenie dla tej oceny będzie miała liczba przedsiębiorców działających na danym rynku.
Jednak oprócz samej liczby tych podmiotów, znaczenie będzie miał także ich udział w rynku292.
Zauważyć to można rozpatrując następujące sytuacje:
1) rynek, na którym działa 10 podmiotów, przy czym każdy z nich ma 10% udziału w
rynku
2) rynek, na którym również działa 10 podmiotów, przy czym jeden z nich ma 95%
udziałów w rynku, a pozostali dzielą między sobą pozostałe 5%.
Druga sytuacja, aczkolwiek występuje w niej więcej niż jeden podmiot, znacznie
bardziej zbliżona jest do modelu monopolu aniżeli do sytuacji konkurencji doskonałej lub
nawet do oligopolu. Jednym ze wskaźników dostarczających wskazówek w odniesieniu do
poziomu konkurencji na danym rynku, będzie tzw. indeks Herfindahla-Hirschmana (HHI)293,
odnoszący się do kwestii koncentracji siły rynkowej na rynku (kluczowej dla
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Zob. np. decyzja Prezesa UOKIK z dnia 9 grudnia 2010 r. nr DKK-131/10, K. Kohutek, M. Sieradzka,
Komentarz do art. 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 2014, Lex/el., zob. także: S. Gronowski,
Ustawa antymonopolowa. Komentarz, Warszawa 1999, s. 33-36, wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia 7
kwietnia 1999 r., XVII Ama 89/98, Wokanda 2000, nr 9, s. 52, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22
kwietnia 2010 r., VI ACa 607/09.
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Zob. np. E.M. Kwiatkowska, Mierzalne kryteria oceny konkurencyjności rynków telekomunikacyjnych.
Aspekty praktyczne, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 2013, nr 8(2), s. 78.
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Zob. K. Kohutek, Materialnoprawne przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów: postulaty
modyfikacji oraz uwagi de lege ferenda, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 2(4),
s. 67, przypis 52 – w odniesieniu do przypadków, w których mimo posiadania wysokiego udziału w rynku przez
danego przedsiębiorcę, nie należy mu przypisywać pozycji dominującej.
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Wskazać można także na inne dostępne wskaźniki. Na potrzeby niniejszych rozważań istotne jest wskazanie,
że wskaźniki takie w ogóle istnieją – i stanowić mogą dla legislatora bardzo praktyczną i wymierną wskazówkę
odnośnie ingerencji w rynek.
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zaprezentowanych modeli monopolu i oligopolu)294. Będzie on przyjmować różne wartości w
zależności od struktury rynku – im większa wartość tego wskaźnika, z tym większą
koncentracją będziemy mieć do czynienia. Największe wartości owego wskaźnika będą
wskazywały na istnienie oligopolu i monopolu na rynku, tj. na struktury, które – modelowo –
stanowić będą znaczne zagrożenie dla maksymalizacji dobrobytu społecznego295.
Warto też zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Rozwiązanie leseferystyczne opiera
się na ujęciach ekonomicznych, które z założenia stanowią pewne uproszczenie, idealizację,
odnoszącą się do rzeczywistości, która jest znacznie bardziej skomplikowana (zob. np. uwagi
poczynione w podrozdziale II.3.2). Z tego względu, za nieprzekonujące należy uznać założenie,
że zawsze dochodziło będzie do straty dla dobrobytu społecznego w wyniku funkcjonowania
monopolu

lub

porozumienia

między

przedsiębiorcami

działającymi

na

rynku

oligopolistycznym. Racjonalnie założyć można, że taka strata będzie powstawała co do zasady
(wynika ona z przyjętych modeli), co nie oznacza, że w indywidualnych przypadkach nie może
być inaczej. Sugerują to m.in. uwagi Schumpetera (zob. podrozdział II.3.2), który dostrzegał
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E.M. Kwiatkowska, op. cit., s. 83.

Współczynnik ten oblicza się dodając do siebie podniesione do kwadratu udziały wszystkich przedsiębiorców
w danym rynku (na potrzeby prezentacji często tak otrzymaną wartość mnoży się przez 10000). W innym
przypadku udział w rynku stanowiący ułamek dziesiętny, powodowałby, że wartość HHI zawsze będzie poniżej
1. Kwestia ta nie ma zasadniczego znaczenia, jednak z uwagi na prezentowane dalej interpretacje wartości HHI
wyrażane w liczbach całkowitych należało tę kwestię wyjaśnić. W zależności od struktury rynku, będzie on
przyjmował różne wartości, przy czym często przyjmuje się, że: (i) wartość HHI poniżej 1000 oznacza niewielką
koncentrację na rynku (im wskaźnik ten niższy, tym bliżej sytuacji rynku doskonałego jesteśmy); (ii) wartość HHI
pomiędzy 1000 a 1800 wskazuje na umiarkowaną koncentrację na rynku; (iii) wartość HHI pomiędzy 1800 a 2500
wskazuje na wysoką koncentrację na rynku; (iv) wartość HHI powyżej 2500 wskazywać może na istnienie
oligopolu natomiast; (v) wartość HHI wynosząca 10000 będzie oznaczała czysty monopol. Zob. np. E. M.
Kwiatkowska, op. cit., s. 84 i przywołana tam literatura. Inną metodą możliwą do praktycznego wykorzystania,
której nie trzeba tu szczegółowo omawiać, jest tzw. H-estymowana statystyka Panzara i Rosse’a oparta na
elastyczności funkcji przychodu przedsiębiorcy i prowadzi do przyjęcia określonej wartości statystyki H, gdzie (i)
wartość H < 0 lub H = 0 – oznacza monopol lub oligopol a (ii) H = 1 oznacza konkurencje doskonałą. Zob. M.
Pawłowska, Konkurencja i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i
technologicznych, Narodowy Bank Polski, Materiały i Studia, Warszawa 2005, z. 192, s. 14 – 15. Można też
wspomnieć o metodzie Boone’a czy też o indeksie Lernera, który posługuje się wartościami cen stosowanych
przez podmioty rynkowej. Zob. również R. Griffith, J. Boone, R. Harrison, Measuring Competition, AIM Research
Working Paper Series 2005, s. 5.
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możliwe korzyści z funkcjonowania podmiotów o znacznej sile rynkowej, zwłaszcza w sferze
innowacji296.
Nie

można

też

pominąć

zarzutów

pod

adresem

rozstrzygnięć

organów

odpowiedzialnych za ochronę konkurencji, zgodnie z którymi pewne działania czy to
monopolisty, czy nawet kooperacyjne, mogą w pewnych sytuacjach przynosić korzyści (a nie
straty)297. Jak zauważał Robert Bork w odniesieniu do każdego status quo: bez reakcji
polegającej na stosowaniu prawa ochrony konkurencji jest ono w pewnym sensie optymalne298.
Stwierdza: „W każdym biznesie wzorce dystrybucji rozwijają się w czasie; mogą one
racjonalnie być uważane za bardziej wydajne (efektywne) niż alternatywne wzorce dystrybucji,
które się nie rozwijają. Wzorce, które się rozwijają i utrzymują się, możemy nazwać wzorcami
optymalnymi. (…) Struktura zaopatrzenia przemysłu motoryzacyjnego będzie tym, co jest
najbardziej efektywne dla przemysłu motoryzacyjnego.”299
Z tego też względu, model optymalizacji musi zostać uzupełniony o regułę korygującą
(„wentyl bezpieczeństwa”), który będzie mógł zostać zastosowany w indywidualnych
przypadkach, w których – jeśli okaże się, że są realizowane korzyści dla dobrobytu społecznego
– zostaną one „wyłączone” spod państwowej (prawnej) ingerencji. W takich przypadkach
będzie je należało wyłączyć z obszaru optymalizacji. Problem ten zanalizować można
dogłębniej odwołując się do głównych nurtów w dyskusji dotyczącej regulacji konkurencji.
4.2.

Prawna ingerencja w rynek w teoriach ekonomicznych

Nawiązując do przedstawionych dotychczas modeli ekonomicznych (modelu
konkurencji doskonałej, monopolu, oligopolu) należy zauważyć, że ekonomia klasyczna
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postrzegała proces konkurencji od strony behawioralnej300. Z tej perspektywy, konkurencja
polega na indywidualnych zachowaniach poszczególnych uczestników rynku, z których
korzyść uzyskiwana jest kosztem pozostałych uczestników rynku. Działanie „niewidzialnej
ręki rynku” należałoby traktować tutaj jako wypadkową tych indywidualnych zachowań,
podejmowanych przez wszystkie podmioty działające na rynku. Prowadzi to do naturalnego
obniżenia cen wytarzanych produktów oraz minimalizacji kosztów związanych z produkcją. W
porównaniu z ekonomią klasyczną, wizja marginalistyczna wzbogaciła dyskusję ekonomiczną
o takie pojęcia, jak użyteczność krańcowa czy koszt krańcowy. Tworzone wówczas modele
odzwierciedlały różne natężenia konkurencji na różnych rynkach301.
Obok koncepcji klasycznej funkcjonuje również i koncepcja neoklasyczna, oparta m.in.
na pracach Alfreda Marshalla302 i wcześniejszych pracach Leona Walrasa303. Alfred Marshall
podkreślał rolę tzw. reprezentatywnego konsumenta i reprezentatywnego przedsiębiorcy, a
także wypracował dobrze znane i fundamentalne dla mikroekonomii prawa popytu i podaży.
Ponadto wyróżnia się także ekonomię normatywną, do której przynależą szkoły tworzone w
drugiej połowie XX wieku na Uniwersytecie Harvarda oraz Uniwersytecie w Chicago304. Z
uwagi na niedostatki teorii ekonomicznej, zwłaszcza po drugiej wojnie światowej, zaczęto
poszukiwać nowych koncepcji konkurencji, bardziej użytecznych z punktu widzenia
działalności prawodawczej państwa (regulacji). W latach 60-tych XX wieku wykształcać
zaczęła się koncepcja uwzględniające strukturę rynku. Powstała w wyniku tego koncepcja
określana mianem SCP (Structure-Conduct-Preformance) lub podejściem harwardzkim305.
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Szkoła harwardzka odchodzi od neoklasycznego rozumienia rynku, chociaż bliższa
analiza tego nurtu wskazuje, że różnice pomiędzy tymi ujęciami nie są wielkie306. Ideą
przyjętego schematu SCP jest negatywna ocena koncentracji siły na rynku, w wyniku której
przedsiębiorca posiadający znaczą siłę rynkową uzyskuje znaczące zyski z tym związane307.
Oczywiście z punktu widzenia takiego przedsiębiorcy zjawisko to nie jest niepożądane, jednak
wpływa ono negatywnie na konkurencję na rynku w ogólności. Obserwacja ta zasadniczo
zbiegać się może z rozumieniem przedsiębiorstwa monopolistycznego w ramach neoklasycznej
teorii ekonomii (zob. podrozdział III.2.1).
Normatywizm podejścia szkoły harwardzkiej wynika nie tylko z podkreślenia różnic
pomiędzy normatywnym i deskryptywnym ujęciem teorii ekonomicznej. Znajduje on
odzwierciedlenie również w dyrektywach postępowania, formułowanych w ramach szeroko
rozumianej polityki ochrony konkurencji. W uproszczeniu, to, co powinno robić państwo, aby
umożliwiać rozwój konkurencji, sprowadza się do zapobiegania powstawaniu podmiotów o
znacznej sile rynkowej. Co istotne, już samo usiłowanie uzyskania pozycji monopolistycznej
podlega tutaj negatywnej ocenie. Wizję tą można zilustrować poniższym diagramem308:
Diagram nr 6 - model SCP
Postępowość
Zyskowność

Struktura
Technologia
Strategia
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Powstanie szkoły chicagowskiej chronologicznie zbiegło się z powstaniem jej
konkurentki na Uniwersytecie Harvarda. Szkoła ta zamierzała powrócić do teoretycznej analizy
rynku oraz neoklasycznej wizji konkurencji oraz rozumiała konkurencję jako wpływającą na
rozwój ekonomicznej efektywności (alokacyjnej, produkcyjnej i dynamicznej). Wskazany
powyżej schemat SCP został tutaj poddany rewizji i opierał się na odmiennym założeniu: siła
rynkowa nie jest zjawiskiem tak negatywnym, jak proponuje to szkoła harwardzka309.
Zgodnie z tym poglądem, potępianie samego posiadania znacznej siły rynkowej, w
braku jakiegoś dodatkowego działania antykonkurencyjnego, jest niewłaściwe. Może ono
prowadzić do pominięcia korzyści natury efektywnościowej płynących ze zwiększenia siły
rynkowej (redukcja kosztów, korzyści skali, ulepszanie produktów). W sytuacji, w której takie
korzyści występują, przedsiębiorca, który uzyskuje z nich zysk, będzie miał naturalny bodziec,
aby zwiększać działalność oraz swoją siłę rynkową.
Z uwagi na osiągane korzyści, przedsiębiorcy więksi będą wygrywać z mniejszymi.
Takie podejście z kolei wiąże się z odmiennymi niż w przypadku szkoły harwardzkiej
dyrektywami działania państwa. Państwo nie powinno koncentrować się na strukturze rynku,
lecz powinno ograniczyć swoje działania do zmów przedsiębiorców (w ramach których brak
jest korzyści efektywnościowych). Należy jednak zaznaczyć, że, zdaniem G. Stiglera, zmowy
o charakterze horyzontalnym (tj. takie, w których przedsiębiorcy uczestniczący w zmowie
działają na tym samym szczeblu rynku: np. kilku producentów samochodów) są z natury rzeczy
niestabilne, gdyż uczestnicy takiej zmowy będą zainteresowani „oszukiwaniem” innych
uczestników zmowy i będą odchodzić od umówionego sposobu działania. Natomiast zmowy o
charakterze wertykalnym (tj. takie, w których uczestniczą przedsiębiorcy operujący na różnych
szczeblach obrotu: np. producent, hurtownik i sprzedawca detaliczny) mogą prowadzić do
korzyści natury efektywnościowej310. Na działania o charakterze zmowy państwo powinno
reagować tylko w przypadku, gdy dochodzi do nich w sytuacji oligopolu.
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Szkoła chicagowska z niechęcią traktowała cel regulacji ochrony konkurencji w postaci
maksymalizacji dobrobytu konsumentów, a w szczególności ich ochronę przed wzrostem cen.
Jej przedstawiciele twierdzili, że ani efektywność alokacyjna, ani produkcyjna nie przekładają
się na dobrobyt konsumentów i uznawali, że to efektywność ekonomiczna rynku powinna być
jedynym celem regulacji w tym zakresie311, a siła rynkowa może prowadzić w wielu
przypadkach do wzrostu tej efektywności. W przeciwieństwie do szkoły harwardzkiej, która
badała pewne ogólne założenia dotyczące efektywności określonych rozwiązań, szkoła
chicagowska prowadziła „oddolną” analizę, wskazując przypadki, w których ogólne założenia
dotyczące efektywności lub nieefektywności określonych rozwiązań mogą być nieprawdziwe.
Powyższe uwagi uwypuklają kilka problemów, którym obie szkoły, przynajmniej w
początkowej fazie rozwoju, poświęcały szczególną uwagę. W miarę upływy czasu szkoły te
zbliżały się do siebie ideowo. Należy w szczególności wskazać, że zarówno przedstawiciele
szkoły chicagowskiej, jak i zwolennicy szkoły harwardzkiej stoją na stanowisku, iż zbyt
agresywne egzekwowanie prawa ochrony konkurencji (w specyficznym kontekście
amerykańskiego systemu prawnego) prowadzi do większych kosztów społecznych niż zbyt
łagodne jego wykonywanie312. Może to sugerować, że szersza regulacja, obejmująca zbyt
szeroki krąg podmiotów, stanowi większe zagrożenie niż włączanie w ramy regulacji nazbyt
małej liczby przypadków i działań rynkowych313. Jest to przy tym, jak się wskazuje, podejście
wynikające z założeń przyjmowanych przez przedstawicieli obu szkół314.
Podejście takie prowadzi do przychylniejszego traktowania przez sądy amerykańskie
podmiotów posiadających większą siłę rynkową. Podmioty takie traktowane są jako istotny
element systemu wolnorynkowego, mający wielkie znaczenie dla wzrostu gospodarczego i
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innowacji315. Jednocześnie, jako jedno z uzasadnień dla takiego podejścia, przyjmuje się
wskazywaną już w poprzednich częściach pracy tezę o tym, że „prawo ochrony konkurencji
chroni konkurencję, a nie konkurentów”316. Założenie takie prowadzi do ograniczenia (w
orzecznictwie) przypadków i działań, które podlegać będą regulacji ochrony konkurencji i
określonym zakazom przez nią przewidzianych. Sam fakt wyrządzania szkody konkurentom
lub utrudnianie im prowadzenia działań na rynku mogą zostać uznane za niewystarczające do
zastosowania określonej przepisami sankcji317.
Podsumowując:
1) w przypadku szkoły harwardzkiej, przynajmniej początkowo, fakt monopolizacji
danego rynku, niezależnie od realnych efektów ekonomicznych, może zostać oceniony
negatywnie318;
2) podejście szkoły chicagowskiej wskazywałoby natomiast, że należy brać pod uwagę
efektywności wynikające z działań monopolisty, zwłaszcza że praktyki, które mogą
wyglądać na monopolistyczne (już po uzyskaniu monopolu, a nie tylko w trakcie
procesu monopolizacji), mogą być społecznie korzystne319.
Ujmując rzecz inaczej, różnicę między podejściem harwardzkim i chicagowskim w
odniesieniu do przesłanek prawnej ingerencji w rynek, ująć można w następujący sposób:
1) szkoła harwardzka preferowała rozwiązanie polegające na sztywnym określeniu
katalogu zachowań kwalifikowanych jako niedozwolone; z góry zatem wiadomo, czy
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określone zachowanie ma charakter antykonkurencyjny, niezależnie od tego, jakie
faktycznie skutki dla konkurencji takie zachowanie wywołało lub potencjalnie mogło
wywołać;
2) szkoła chicagowska przyjmowała rozwiązanie polegające na otwarciu regulacji na
faktyczne efekty danego zachowania; dopiero w trakcie stosowania prawa następuje
sprawdzenie, czy dane zachowanie mogło potencjalnie wywołać niekorzystne skutki
(lub też czy je wywołało).
Szkoła harwardzka przyjmowała zatem możliwość posługiwania ściśle określonymi
regułami – tj. takimi, które przypisują walor zgodności lub niezgodności z prawem do
określonego działania, bez konieczności badania ich faktycznej szkodliwości w danym
przypadku (co z kolei znacząco ułatwia stosowanie prawa)320. Posługiwanie się takim
rozwiązaniem i uznawanie za nielegalne działań, które nawet mogły nie mieć żadnego
ekonomicznego skutku dla konkurencji, prowadzić jednak mogło do nadmiernej regulacji321.
W tej sytuacji, zaczęto przyglądać się tym działaniom bliżej. Zaczęto też ważyć skutki
szkodliwe dla konkurencji ze skutkami korzystnymi – o ile takowe istniały. Przykładowo,
porozumienia między liniami lotniczymi polegające na współpracy (zamiast konkurencji)
mogą prowadzić do koordynacji ich działań i lepszego wykorzystania dostępnych na pokładach
samolotów miejsc322. Możliwe jest także np. uzyskanie lepszych efektów skali przez
koordynację działań323 lub też sfinansowanie badań nad innowacyjnymi rozwiązaniami, które
później przyniosą korzyści dla konsumentów324.
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Takich efektów może być bardzo dużo i będą one zależały od konkretnych warunków
rynkowych; jednak wyzwaniem jest odpowiednie wyjaśnienie ich wzajemnego wpływu dla
oceny danego działania jako dozwolonego lub niedozwolonego325. W braku takiej
jednoznacznej oceny – a na ogólnym poziomie bardzo o nią trudno (można co najwyżej tworzyć
je na kanwie indywidualnych spraw) – nie będzie istniał jasny standard zarówno dla organów
stosujących regulację ochrony konkurencji, jak i dla podmiotów działających na rynku i
planujących swoje działania326. Warto w tym miejscu zaznaczyć jednak, że w ramach
obserwowanego aktualnie trendu tzw. more economic approach w przypadku regulacji ochrony
konkurencji, zwłaszcza na poziomie Unii Europejskiej, dostrzega się potrzebę podejmowania
decyzji w sprawach ochrony konkurencji w oparciu o rzetelne przesłanki ekonomiczne327.
Zauważyć również można, że ekonomia nie zawsze dostarcza „gotowych do
wykorzystania” rozwiązań dla organów ochrony konkurencji. Nie zawsze zatem wykorzystanie
ekonomii prowadzi do powstania „lepszego prawa”. Dotyczy to także określenia samego celu
ochrony konkurencji, a dyskusja ekonomiczna o celu w postaci maksymalizacji dobrobytu
konsumentów niekoniecznie musi pozytywnie wpływać na prawo328 i jego interpretację329.
Jednak przenoszenie na grunt prawa koncepcji ekonomicznych jedynie w części, bez
uwzględnienia kontekstu funkcjonowania modeli ekonomicznych, może skutkować
niedokładnością odwzorowania teorii ekonomicznej w trakcie interpretacji i stosowania
prawa330.
Wyznaczenie problemów wymagających interwencji państwa nie jest zadaniem łatwym
– zwłaszcza jeśli mowa o wyznaczeniu ich na poziomie norm ogólnych i abstrakcyjnych, skoro
każda indywidualna sprawa będzie charakteryzowała się pewną odmiennością. Początkowo,
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zauważyć można było pewną tendencję do posługiwania się w tym zakresie relatywnie
precyzyjnymi regułami – takimi jak zaproponowane przez Areedę i Turnera – mającymi na
celu również zmniejszenie kosztów funkcjonowania organów ochrony konkurencji331. Jednak
z uwagi na zgłaszane w doktrynie wątpliwości, w szczególności związane z kosztem
wynikającym z nadmiernej regulacji, podejście to zostało zmodyfikowane – kosztem jasności
standardu oceny danego działania jako dopuszczalnego lub niedopuszczalnego.
Dyskusja ta wskazuje jednak przede wszystkim, że w przypadku podejmowania decyzji
dotyczącej wprowadzenia do porządku prawnego norm dotyczących konkurencji –
zakazujących lub nakazujących określone zachowania – konieczne jest zapewnienie istnienia
reguły korygującej. Koniecznym jest, aby w indywidualnych przypadkach zachowania
antykonkurencyjne (np. porozumienie między konkurentami), które jednak przynoszą korzyści
większe niż strata dla dobrobytu społecznego, nie zostały uznane za bezprawne332. Reguła taka
funkcjonuje choćby w USA, gdzie można spotkać rozróżnienie na tzw. zasadę zakazu i regułę
rozsądku333. Zgodnie z zasadą zakazu zabronione jest dokonywanie określonych czynności (dla
ponoszenia odpowiedzialności wystarczy stwierdzenie ich dokonania). Reguła rozsądku
natomiast umożliwia dokonywanie czynności, które formalnie uważane są za naruszenie reguł
konkurencji, ale są uzasadnione i wywierają pozytywny wpływ gospodarczy334. Zasada zakazu
mogłaby brzmieć przykładowo: współpraca między konkurentami jest zakazana. Reguła
rozsądku natomiast mogłaby przybrać formę: współpraca między konkurentami jest zakazana,
chyba że przynosi ona korzyści konsumentom.
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Zob. F. Easterbrook, Predatory Strategies and Counterstrategies, 48 The University of Chicago Law Review,
1981, s. 267, przypis 13. Zob. również K. Kohutek, Drapieżnictwo cenowe jako przejaw nadużycia pozycji
dominującej w prawie konkurencji – Wytyczne KE z 2009 r. a stanowisko sądów wspólnotowych, Europejski
Przegląd Sądowy, marzec 2010, s. 4 i n.
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Zob. A.J. Meese, In Praise of All or Nothing Dichotomous Categories: Why Antitrust Law Should Reject the
Quick Look, 104 Georgetown Law Journal 2016, s. 836.
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K. Smyrnova, Modele regulacji prawnej konkurencji oraz międzynarodowe formy prawne realizacji polityki
konkurencji, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 2017, nr 5(6), s. 75.
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Ibidem, s. 76.
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4.3.

Wnioski w kontekście zasady proporcjonalności

Dotychczasowe uwagi, mieszczące się w ramach pierwszego etapu optymalizacji,
wskazują, że funkcjonowanie rynku bez jakiejkolwiek ingerencji prawnej w sferze ochrony
konkurencji może, samo z siebie, prowadzić to powstania struktur zaburzających konkurencję.
W wyniku tego, w braku regulacji może dochodzić, a w wielu przypadkach będzie dochodzić,
do sytuacji, w której dobrobyt społeczny nie jest maksymalizowany. Jak wskazano, nie należy
zakładać, aby stan ten, w braku ingerencji „zewnętrznej” w stosunku do rynku (tj. ingerencji
prawnej), uległ samorzutnej poprawie. Regulacja prawna może w tym stanie rzeczy zapewnić
uczestnikom obrotu gospodarczego bodźce do podejmowania decyzji gospodarczych w taki
sposób, aby – przy jednoczesnym dążeniu do maksymalizacji ich własnej użyteczności – nie
powstawały straty dla dobrobytu społecznego. Poziom tej straty, jak zostało to zaprezentowane
w tabeli nr 3 (zob. podrozdział III.3), różny w zależności od konkretnych warunków
rynkowych, wyznacza swoisty „obszar do poprawy”. Na tym etapie, przed rozważaniami
poczynionymi w rozdziale IV, można przyjąć, że obszar ten wyznacza poziom, w jakim,
przynajmniej teoretycznie, możliwe jest poprawienie sytuacji wyjściowej – zwłaszcza jeśli
opowiedzieć się za prawną ingerencją nie w każdym przypadku wystąpienia określonych
struktur rynkowych lub zachowań (podejście szkoły harwardzkiej), ale po jej korekcie za
pomocą zasady rozsądku. W tym świetle można wnioskować, że regulacja ochrony konkurencji
może spełniać zasadę konieczności, stanowiącą element zasady proporcjonalności. Regulacja
taka jawi się w kontekście poczynionych dotychczas uwag, jako niezbędna dla osiągnięcia celu
maksymalizacji dobrobytu społecznego. Nie oznacza to jednak, że regulacja taka spełnia
pozostałe elementy zasady proporcjonalności.
Analiza tej kwestii wymaga spojrzenia na szereg dalszych kwestii – omówionych
szczegółowo w rozdziale IV. W szczególności, antycypując nieco dalsze uwagi dotyczące
drugiego etapu optymalizacji, wskazać należy, że dla oceny regulacji ochrony konkurencji pod
kątem zasady przydatności znaczenie będzie miała zarówno analiza kosztów regulacji, jak i
kwestia jej skuteczności. Wnioski płynące z tych dwóch obszarów dociekań okażą się następnie
istotne pod kątem zasady proporcjonalności sensu stricto, jak również związanego z nią zakazu
naruszania istoty praw i wolności (w kontekście niniejszej pracy – swobody działalności
gospodarczej, jak to wskazano w podrozdziale I.7).

5. Podsumowanie
Podsumowując ustalenia poczynione w niniejszym rozdziale, należy zauważyć, że:
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(1) Na ryku pozbawionym regulacji prawnej w zakresie konkurencji, tj. działającym wyłącznie
w oparciu o siły rynkowe, w sposób naturalny pojawiają się struktury zaburzające konkurencję,
które prowadzą do zmniejszenia dobrobytu społecznego, a w szczególności monopole i
oligopole. Zwrócono także uwagę na podobne zjawiska rynkowe - np. konkurencję
monopolistyczną.
(2) W takiej sytuacji pojawiają się pewne straty dla dobrobytu społecznego, przy czym
określenie (a nawet oszacowanie) ich skali, nie jest zadaniem trywialnym. Z jednej strony,
wcale nie jest oczywiste, że każde wystąpienie monopolu, albo zmowy cenowej prowadzić
musi do obniżenia dobrobytu społecznego; z drugiej - często brak jest odpowiednich danych
ekonomicznych, albo narzędzi pojęciowych, by poziom nieefektywności pewnej struktury bądź
zachowań rynkowych oszacować.
(3) Nie można jednak mieć wątpliwości, że wskazywane w literaturze struktury i zachowania
rynkowe - takie jak monopol, oligopol czy zmowa - są co do zasady ekonomicznie
nieefektywne. Różnica między poziomem dobrobytu społecznego przy istnieniu konkurencji
doskonałej a tymi nieefektywnymi sytuacjami wyznacza tzw. obszar optymalizacji.
(4) Z tego też względu, skupiono się na pierwszym etapie optymalizacji, a mianowicie, czy o
potrzebie wprowadzenia regulacji konkurencji na pewnym rynku decydować ma samo
wystąpienie określonych, niepożądanych struktur czy typów zachowań rynkowych (podejście
harwardzkie), czy też faktyczna strata społeczna (podejście chicagowskie). Opowiedziano się
za rozwiązaniem pośrednim, w którym podstawową przesłanką ingerencji jest wystąpienie
pewnych typów struktur bądź zachowań, ale przy jednoczesnym przyjęciu pewnego stopnia
elastyczności (zasada rozsądku).
(5) Wyznaczony na potrzeby dalszej analizy obszar optymalizacji wskazuje, że istnieje pewien
zakres, w ramach którego regulacja prawna może przynieść poprawę sytuacji wyjściowej, w
której funkcjonowanie rynku bez regulacji w zakresie konkurencji, nie prowadzi do
maksymalizacji dobrobytu. Taka poprawa nie nastąpi bez regulacji, stanowiącej element
„zewnętrzny” w stosunku do rynku. Regulacja ochrony konkurencji, z tego punktu widzenia,
może zatem spełniać wymóg zasady konieczności.
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Rozdział IV
Optymalizacja prawnej ingerencji w zakresie ochrony konkurencji

1. Uwagi wstępne
W niniejszym rozdziale dotychczasowe rozważania zostaną uzupełnione o drugi i trzeci
z elementów zasady proporcjonalności, a mianowicie o zasadę przydatności oraz
proporcjonalności sensu stricto. Zgodnie z pierwszą z nich, ingerencja prawna w rynek musi
być przynajmniej potencjalnie skuteczna, tj. prowadzić do maksymalizacji dobrobytu
społecznego; zgodnie z drugą - korzystne skutki wprowadzenia danej regulacji powinny
pozostawać w proporcji do ciężarów z niej wynikających335. W kontekście EAP, zasady te
wiążą się z wyborem najmniej kosztownego sposobu regulacji
W przypadku ochrony konkurencji rozważyć będzie należało dwa główne zagadnienia.
Z jednej strony będzie należało się przyjrzeć różnym kategoriom kosztów związanych z
regulacją w obszarze konkurencji – w szczególności w jej skrajnych wariantach (tj. w
przypadku regulacji ogólnej oraz szczególnej). Z drugiej strony chodziło będzie o to, na ile
dana regulacja (szczególna lub ogólna) jest w stanie realnie zmniejszać straty spowodowane
brakiem konkurencji. Kwestia skuteczności regulacji prawnej jest istotna, gdyż wprost
przekłada się na rozmiar obszaru optymalizacji (i jego zawężenie), a więc również i na możliwą
do uzyskania w drodze ingerencji prawnej korzyść (zależną od poziomu straty dla dobrobytu),
co zostało wskazane na diagramie nr 1 w rozdziale I oraz w podrozdziale III.3. Jeśli regulacja
nie będzie w pełni (lub w dużej mierze) skuteczna, to nie będzie ona realizowała korzyści
równej całkowitej (lub znacznej) powierzchni obszaru optymalizacji, a jedynie jej część.
Można na tym tle przyjąć, że:
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Por. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2008 r., sygn. SK 16/07.
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1) możliwe do uzyskania korzyści (tj. różnica w dobrobycie społecznym pomiędzy
sytuacją, w której występuje konkurencja i sytuacją, w której konkurencja nie występuje
lub występuje na niewystarczającym poziomie) wynikają z przyjętych modeli
ekonomicznych – na ich wymiar prawodawca nie ma zasadniczo wpływu, gdyż zależą
one od funkcjonowania praw rynkowych;
2) potencjalne korzyści wynikające z regulacji prawnej mogą się różnić w zależności od
konkretnych warunków danego rynku;
3) na rynku, który znajduje się blisko modelu konkurencji doskonałej, potencjalne
korzyści są niewielkie; w przypadku rynku znajdującego się w sytuacji monopolu,
potencjalne korzyści będą znaczne;
4) prawodawca ma wpływ na to, jaką część z owych potencjalnych korzyści uda się
faktycznie osiągnąć poprzez regulację – zależy to od skuteczności danej regulacji.
Prawodawca może wybrać takie metody regulacji, które będą bardziej skuteczne (tj.
takie, które będą się charakteryzowały wysoką wartością współczynnika „S”).
Element skuteczności, obok elementu kosztów regulacji, posłuży do zawężenia obszaru
optymalizacji, jak to zostanie pokazane w dalszych fragmentach niniejszego rozdziału. Należy
zauważyć, że prawo jest skuteczne, jeżeli jego normy – w sposób bezpośredni albo pośredni,
poprzez akty stosowania prawa i wykonywanie tych aktów – wywołują skutki zgodne we
właściwym stopniu z założonym przez prawodawcę lub inne podmioty (organy stosujące
prawo, zainteresowane środowiska, naukę) celem. Operowanie takim pojęciem skuteczności
prawa wymaga wyznaczenia minimalnego poziomu zgodności skutków działania prawa z
wytyczonym celem, przekroczenie którego pozwala stwierdzić, że dane prawo jest
skuteczne336. W literaturze podnosi się także, że przez skuteczność prawa w szerszym
znaczeniu rozumieć należy zgodność społecznych rezultatów działania określonej normy
prawnej (tj. jej faktycznych efektów) z zamierzeniami ustawodawcy, w węższym zaś ujęciu zgodność postępowania adresata normy prawnej ze wzorem postępowania zawartym w
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Z. Kmieciak, Jawność i jej ograniczenia, t. III Skuteczność regulacji, Warszawa 2014, s. 2.
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normie337. Akt normatywny, dzięki któremu zamierzony cel zostaje osiągnięty, można uznać
za akt skuteczny338.
Podstawowym warunkiem skutecznego działania prawa jest jego znajomość przez
podmioty obowiązane do zgodnego z nim zachowania. Związane są z tym kwestie jasności i
komunikatywności przepisów339. Na skuteczność prawa wpływają również sankcje grożące za
jego nieprzestrzeganie, co oznacza, że skuteczne prawo wymaga istnienia odpowiedniego
systemu egzekwowania go (odpowiednich uregulowań proceduralnych oraz odpowiednich
organów wykonujących prawo). Dla skuteczności prawa bardzo istotna jest także aprobata
treści norm przez ich adresatów. Aprobata normy prawnej może wynikać ze zgodności tej
normy z innymi normami, zwłaszcza z normami moralnymi oraz innymi normami
aprobowanymi przez grupy społeczne będące adresatami norm prawnych340.
Przechodząc do dalszych rozważań należy jeszcze zwrócić uwagę na kwestię pewności
prawa, wiążącą się zarówno z problemem skuteczności regulacji prawnych341, jak i poziomem
kosztów działania na rynku regulowanym prawnie. Zacząć wypada od zaproponowanego przez
Jerzego Wróblewskiego rozróżnienia między pewnością obiektywną i subiektywną. Pewność
obiektywna jest niezależna od treści prawa oraz jego społecznych lub jednostkowych ocen342 i
z punktu widzenia dalszych rozważań ma ona istotniejszy charakter. Jest ona także niezależna
od wiedzy podmiotu, który próbuje przewidzieć orzeczenie w interesującej go sprawie. Warto
też zauważyć, z jakich elementów - zdaniem Wróblewskiego - ten typ pewności się składa.
Chodzi mianowicie o (a) przewidywalność tego, że decyzja zostanie wydana, (b)
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Gdańsk 2014, Lex/el.
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przewidywalność treści decyzji, wreszcie (c) przewidywalność skutków decyzji343. Pewność
subiektywna, w ujęciu zaproponowanym przez Wróblewskiego, obejmuje, w odróżnieniu od
pewności obiektywnej, przekonania podmiotu dotyczące tego, jak obowiązujące prawo będzie
stosowane344.
Nieco inne ujęcie pewności prawa proponuje Gustav Radbruch, dla którego pewność
stanowi jeden ze składników idei prawa, obok równości i celowości345. Prawo pewne to takie
prawo, które jest poznawalne – powinno być sformułowane w sposób jasny i wyraźny,
z użyciem ostrych pojęć; należy przy tym unikać zbyt częstego odwoływania się do klauzul
generalnych346. Po drugie, prawo pewne to prawo realizowalne praktycznie – chodzi nie tylko
o to, by nie wymagać rzeczy niemożliwych, ale także by decyzje organów stosujących prawo
były przewidywalne. Wreszcie, na pewność prawa składa się jego stabilność – prawo nie
powinno zmieniać się w sposób dowolny, taki, który mógłby być zaskoczeniem dla adresatów
norm prawnych. Jak słusznie podkreśla Bartosz Brożek, wszystkie trzy wymieniane przez
Radbrucha cechy prawa zwiększają stopień przewidywalności decyzji prawnych. Prawo
niepoznawalne, nierealizowalne czy niestabilne jest ex definitione nieprzewidywalne347.
Brożek wyróżnia również trzy aspekty pewności prawa348:
1) prawo jest komunikacyjnie pewne, jeśli niewielka zmiana po stronie nadawcy jakiegoś
komunikatu w języku prawnym lub prawniczym powoduje równie niewielkie zmiany
w odbiorze tego komunikatu (język prawny lub prawniczy jest strukturalnie stabilny);
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2) prawo jest pewne w sensie kwalifikacyjnym, jeśli niewielkie zmiany w stanie
faktycznym nie powodują znacznych zmian w kwalifikacji prawnej danego
zachowania;
3) prawo jest pewne w sensie dynamicznym, jeśli niewielkie zmiany legislacyjne nie
pociągają

za

sobą

znacznych

zmian

w stosunkach

społecznych,

w

szczególności w praktyce prawniczej.
Jak już wskazano, czynnik pewności prawa ma istotne znaczenie dla prowadzonych w
ramach niniejszego rozdziału analiz z dwóch powodów. Po pierwsze, wiąże się on z kwestią
skuteczności regulacji; po drugie - stopień pewności prawa – jak zostanie to jeszcze pokazane
w dalszych częściach rozdziału, zwłaszcza w podrozdziale IV.3.4 – wpływa znacząco na
rachunek ekonomiczny regulacji.
Nawiązując do zarysowanych w podrozdziale I.8 modeli regulacji, przypomnieć należy,
że poszukiwanie odpowiedniej metody regulacji odbywać się będzie na osi „pomiędzy“
regulacją ogólną i szczególną. Trudno oczywiście spodziewać się, aby któryś z tych
wyidealizowanych modeli mógł funkcjonować w rzeczywistości w swojej czystej postaci.
Wskażą one jednak skrajne punkty przestrzeni, w której będzie się odbywał dobór metody
regulacji.
Diagram nr 7 - oś wyboru metody regulacji
Oś, na której dokonywany jest wybór
metody regulacji
Regulacja ogólna

Regulacja szczególna

Poszukiwania optymalnej metody regulacji prowadzone będą na osi łączącej te dwa
skrajne

podejścia.

Optymalizacja

regulacji

z

zachowaniem

wymogów

zasady

proporcjonalności zinterpretowanej ekonomicznie będzie zatem przebiegała następująco:
1) identyfikacja wysokości potencjalnych korzyści (w zależności od warunków na rynku);
2) wybór najmniej kosztownej metody regulacji i analiza jej skuteczności (współczynnika
„S”);
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3) wybór bardziej kosztownej regulacji będzie dopuszczalny gdy:
a) koszty tej regulacji będą mniejsze niż potencjalne korzyści możliwe do
zrealizowania za pomocą takiej regulacji; oraz
b) faktycznie możliwe do zrealizowania za pomocą takiej (bardziej kosztownej)
regulacji korzyści – z uwzględnieniem skuteczności takiej regulacji – przewyższają
faktycznie możliwe do zrealizowania korzyści wynikające z mniej kosztownej
regulacji – również z uwzględnieniem jej skuteczności.
Korzyści generowane przez poszczególne metody regulacji powinny być porównane nie
tylko ze stanem braku regulacji, lecz również wzajemnie ze sobą. Jeśli dana, stosunkowo
niekosztowna metoda w ogóle nie będzie skuteczna, to jej koszt zawsze będzie większy niż
możliwe do osiągnięcia korzyści, które w takim przypadku będą równe 0. W takiej sytuacji,
regulacja będzie uznana za nieuzasadnioną i konieczne będzie poszukiwanie bardziej
kosztownej, ale i bardziej skutecznej metody regulacji, dla której bilans kosztów i zysków
będzie bardziej korzystny. Stąd też wynika zasygnalizowany powyżej kierunek poszukiwań
metody regulacji – od metody najmniej kosztownej („czysta“ regulacja ogólna) do najbardziej
kosztownej („czysta“ regulacja szczególna):
Diagram nr 8 - kierunek doboru metody regulacji
Kierunek doboru
Regulacja ogólna

Regulacja szczególna

Proponowane ujęcie stanowi ekonomiczną eksplikację zasady proporcjonalności sensu
stricto i pozwala przeprowadzić ekonomiczną analizę publicznego prawa gospodarczego349,
która wiąże się z następującymi korzyściami:
1) może ona ograniczyć do minimum ryzyko wyboru błędnych rozwiązań prawnych,
niepotrzebnych w danym wypadku lub nieadekwatnych do istniejących potrzeb (w tym
może ona wskazać wykroczenie poza ramy właściwego kształtu regulacji);
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J. Kabza, op. cit., s. 253.
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2) może ona uporządkować dyskusję o regulacji działalności gospodarczej w ten sposób,
iż zasadniczo będzie się ona koncentrowała wokół argumentów ekonomicznych, które
będą następnie, w zależności od potrzeb, uzupełniane lub korygowane o racje
pozaekonomiczne350.

2. Skrajne metody regulacji
Prawna regulacja zachowań uczestników rynku może przybierać różne formy. Jak już
wspomniano, można w tym zakresie wyróżnić dwa skrajne podejścia: regulację ogólną i
szczególną. Obie te metody nawiązują do pewnego stopnia do obecnych w piśmiennictwie
modeli, tj. modelu sądowego i administracyjnego – różniących się tym, do kogo należą
kompetencje do uznania, że nastąpiło naruszenie reguł konkurencji oraz wymierzenia
sankcji351.
Metodę ogólną i szczególną różni stopień szczegółowości regulacji. Różnią się one
również w kontekście posługiwania się zasadami bądź regułami prawnymi. W tym kontekście
warto odwołać się do rozróżnienia pomiędzy tymi dwoma kategoriami norm wypracowanego
przez Ronalda Dworkina i Roberta Alexy’ego352. Za regułę uznamy normę, która może zostać
spełniona albo nie – nie jest możliwe jedynie jej częściowe spełnienie. Reguły w sposób
szczegółowy i precyzyjny będą wyznaczać zachowanie danego podmiotu i klasyfikować
zachowanie jako dozwolone, nakazane lub zakazane. Reguły nie powinny być ze sobą
sprzeczne – nie jest możliwe jednoczesne wypełnienie dwóch kolidujących ze sobą reguł i z
tego względu istnieją normy kolizyjne usuwające zaistniałe sprzeczności. W przypadku metody
wykorzystującej reguły, z uwagi na to, że odnoszą się one do bardziej konkretnych klas sytuacji
faktycznych – norm będzie znacznie więcej niż w przypadku regulacji opartej na zasadach.
Zasady z kolei mogą być wypełnione w mniejszym lub większym stopniu; mogą też być ze
sobą sprzeczne (w kontekście konkretnego przypadku), a problem ich zastosowania w sytuacji
wystąpienia sprzeczności należy rozstrzygnąć w oparciu o argumenty „za” i „przeciw”
poszczególnym zasadom (tzw. ważenie zasad). Zasady nie wyznaczają więc swojego zakresu
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zastosowania tak precyzyjnie, jak czynią to reguły. Są też, z konieczności, bardziej ogólne (tj.
odnoszą się do dużo większych klas sytuacji faktycznych) niż reguły.
2.1.

Regulacja ogólna – funkcjonowanie i skuteczność

W swojej czystej postaci, regulacja ogólna nie zawiera żadnych reguł, a jedynie zasady.
Potencjalnie może ona nawet zawierać tylko jedną zasadę – przykładowo, zasadę „należy
chronić konkurencję”. Bardziej realny przykład takiej regulacji to regulacja ochrony
konkurencji za pomocą ogólnych zasad prawa cywilnego353. Zbiór zasad prawa cywilnego
sprawdza się znacznie lepiej jako regulacja ogólna niż zbiór zasad prawa karnego lub
administracyjnego (jak to już wskazano w podrozdziale I.8.2)354. W przypadku prawa
cywilnego określony stopień ochrony konkurencji mógłby być zapewniony już przez zasadę
odpowiedzialności odszkodowawczej355. Byłoby tak w szczególności w sytuacji, w której dla
spełnienia warunku bezprawności danego czynu jako przesłanki odpowiedzialności

353

W polskiej literaturze teoretycznoprawnej odróżnia się zasady prawne (np. w ujęciu Dworkina lub Alexy’ego)
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odszkodowawczej wystarczyłoby naruszenie choćby klauzuli generalnej zasad współżycia
społecznego. Klauzula taka ma ze swej natury charakter otwarty i mogłaby potencjalnie
obejmować zasady uczciwej konkurencji.
Zilustrować to można na przykładzie prawa polskiego. Bezprawność warunkująca
odpowiedzialność na podstawie art. 415 Kodeksu cywilnego występuje w przypadku
zakwalifikowania czynu sprawcy jako zakazanego na gruncie norm określonych przez system
prawny, przy czym zakres bezprawności ma charakter bardzo szeroki. Za bezprawne uznaje się
czyny zakazane przez przepisy prawne obowiązujące w Polsce, bez względu na ich źródła.
Mogą to być normy prawa cywilnego lub jakiejkolwiek innej gałęzi prawa, jeżeli tylko
ustanawiają obowiązki o charakterze powszechnym. Za bezprawne uznaje się także zachowania
sprzeczne z zasadami współżycia społecznego albo dobrymi obyczajami, a więc normami
moralnymi powszechnie akceptowanymi w całym społeczeństwie lub grupie społecznej,
nakazującymi lub zakazującymi określonych zachowań, mimo iż nie jest ono nakazane lub
zakazane normą prawną356. Nieco odmienne stanowisko można zaobserwować w orzecznictwie
Sądu Najwyższego357, gdzie wskazywano, że zachowanie sprzeczne z zasadami współżycia
społecznego lub dobrymi obyczajami nie może być samo przez się uważane za bezprawne z
punktu widzenia odpowiedzialności przewidzianej w art. 415 Kodeksu cywilnego, jeżeli
jednocześnie nie stanowi naruszenia bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa358.
Jak z tego wynika, w zależności od koncepcji bezprawności dotyczącej art. 415
Kodeksu cywilnego:
1) zachowanie antykonkurencyjne może stanowić podstawę do dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych pod warunkiem uznania go za sprzeczne z zasadami współżycia
społecznego albo dobrymi obyczajami, niezależnie od istnienia innych przepisów
zakazujących określonych zachowań; albo
2) zachowanie

antykonkurencyjne

może

być

podstawą

dochodzenia

roszczeń

odszkodowawczych, o ile stanowi naruszenie przepisu prawa bezwzględnie
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obowiązującego, a nie tylko stanowi zachowanie sprzeczne z zasadami współżycia
społecznego albo dobrymi obyczajami.
Zauważmy, że druga z powyższych koncepcji stanowić może wręcz rozwiązanie
leseferystyczne, gdyż w braku przepisu szczególnego dotyczącego konkurencji, na gruncie tej
koncepcji nie będzie podstaw do dochodzenia roszczeń dotyczących antykonkurencyjnych
zachowań określonego podmiotu. Wówczas, pomimo istnienia zasady prawa cywilnego
przewiedzianej w art. 415 Kodeksu cywilnego, nie mogą wystąpić żadne sankcje za takie
naruszenia359. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku koncepcji pierwszej. W jej
przypadku, bezprawność naruszenia zasad konkurencji, stanowiąca podstawową przesłankę
odpowiedzialności cywilnej, będzie bazowała na naruszeniu np. właśnie zasad współżycia
społecznego – bez konieczności wprowadzania do systemu prawnego dodatkowych przepisów.
Tak ujęta regulacja ogólna będzie wykazywała pewien, aczkolwiek ograniczony,
poziom skuteczności. Można zauważyć, że podmioty prywatne, od których inicjatywy zależy
ewentualne nałożenie sankcji odszkodowawczej, w odróżnieniu od organów państwa, mogą
mieć dokładną wiedzę „z pierwszej ręki” na temat istnienia zachowań antykonkurencyjnych
(ich wszak te zachowania dotykają) 360. Z tego względu, teoretycznie to podmiotom prywatnym
łatwiej może być uzyskać wiedzę (o faktach) niezbędną do stosowania zasad odpowiedzialności
wynikających z regulacji ogólnej. Warto jednak zauważyć, że w przypadku regulacji ogólnej
podmioty prywatne mogą niechętnie korzystać z możliwości wykonywania swoich uprawnień
(tj. mogą niechętnie występować samemu przeciwko innym – często silniejszym –
przedsiębiorcom). Mogą one mieć bowiem obawy dotyczące negatywnych konsekwencji ze
strony podmiotów dokonujących naruszeń361. Co więcej, w przypadku metody ogólnej
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uwzględnić należy odpowiedzialność odszkodowawczą, która jest przecież dochodzona przed
sądem. Z tym wiążą się dalsze okoliczności:
1) odpowiedzialność odszkodowawcza będzie ograniczona do damnum emergens i lucrum
cessans362 – i to w wartości udowodnionej (wykazanej) przez powoda w trakcie
postępowania (ewentualne odszkodowania o charakterze punitive damages363 nie
występuje w polskim systemie prawa);
2) odpowiedzialność po stronie podmiotu naruszającego zasady uczciwej konkurencji
powstawałaby w przypadku zaistnienia winy tego podmiotu (odpowiedzialność na
zasadzie ryzyka wymagałby już wprowadzenia bardziej szczegółowego rozwiązania
ustawodawczego) – również zatem wina musiałaby zostać udowodniona;
3) maksymalizujące swoją użyteczność podmioty rynkowe będą powyższe fakty brały pod
uwagę, podobnie jak i rozkład ciężaru dowodu oraz trudności w uzyskaniu
odpowiedniego materiału dowodowego (ciążące na podmiocie dotkniętym naruszeniem
– tj. na powodzie), jak również czas trwania postępowania. Należy mieć na względzie,
że zgodnie z danymi Banku Światowego, postępowania sądowe w sprawach
gospodarczych (co prawda w zakresie roszczeń umownych, tym niemniej dane te
stanowić mogą pewien punkt odniesienia) trwają średnio 685 dni (łącznie z
postępowaniem egzekucyjnym) i wiążą się z poniesieniem kosztów na poziomie
niecałych 20% wartości roszczenia364. Na koszty te składają się zarówno koszty sądowe,
jak i koszt obsługi prawnej. Zgodnie zaś ze statystykami Ministerstwa Sprawiedliwości,
sprawy procesowe gospodarcze w sądach okręgowych (a w przypadku poszukiwania
ochrony przez konkurentów poszkodowanych działaniami innych podmiotów
rynkowych do czynienia mielibyśmy w znacznej części właśnie z takimi
postępowaniami) w pierwszej instancji w roku 2014 trwały średnio 417,4 dni, a w roku
2015 trwały - 386 dni. W drugiej instancji natomiast (przy założeniu, że sprawę będzie
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rozpoznawał sąd apelacyjny) czas trwania wynosił w roku 2014 - 210 dni, a w 2015 271 dni365;
4) ze względu na powyższe, aczkolwiek podmioty dokonujące naruszeń będą brały pod
uwagę potencjalną sankcję odszkodowawczą, to jednak maksymalizując swoją
użyteczność, nie zostaną one zapewne wystarczająco skutecznie odstraszone od
działania antykonkurencyjnego, jeśli tylko zysk wynikający z naruszenia będzie
większy od szkody, której naprawienia mógłby domagać się poszkodowany. Ponadto
ewentualne

odszkodowanie

powinno

uwzględniać

prawdopodobieństwo

jego

zasądzenia (trudności dowodowe i rozkład ciężaru dowodu) oraz to, w jak odległej
przyszłości (o ile w ogóle) może się ono zmaterializować. Przykładowo zatem, jeśli
szansa na zasądzenie odszkodowania wyniesie 50%, to podmiot dokonujący naruszenia
dokona go, jeśli tylko jego zysk przekroczy 50% szkody podlegającej naprawieniu.
Regulacja ogólna nie stanowi kontroli ex ante, lecz kontrolę ex post, gdyż ewentualna
ingerencja na drodze procesu cywilnego i – co istotne – wydanie prawomocnego wyroku, z
którego wynika obowiązek odszkodowawczy, będzie miała miejsce po podjęciu decyzji o
danym działaniu antykonkurencyjnym (a nawet po samym działaniu), a nie przed. Będzie tak
niezależnie od tego, czy podmiot naruszający dokona przedtem powyższego rachunku zysków
i strat, czy też nie. Przed wydaniem wyroku może co najwyżej istnieć roszczenie – ale do
wydania wyroku nie będzie możliwości jego egzekwowania bez przyzwolenia podmiotu
naruszającego (tj. z wykorzystaniem jakiegokolwiek przymusu państwowego). Dopiero wyrok
będzie stanowił podstawę do prowadzenia egzekucji. Tak ujęta regulacja ogólna, pomimo
uprzedniego uwzględnienia ryzyka zastosowania sankcji odszkodowawczej, może zatem nie
stanowić czynnika odstraszającego od dokonywania naruszeń.
W tym kontekście warto też zauważyć, że w 2005 r. Komisja Europejska opublikowała
Zieloną Księgę: roszczenia o odszkodowanie za stosowanie praktyk ograniczających
konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej366. W roku 2008 natomiast, opublikowano
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Białą Księgę w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z naruszenia wspólnotowego
prawa ochrony konkurencji367. W Białej Księdze wskazuje się, że osoby poszkodowane w
wyniku naruszenia wspólnotowego prawa ochrony konkurencji bardzo rzadko skutecznie
dochodziły naprawienia poniesionych szkód, a kwotę roszczeń, z dochodzenia których osoby
uprawnione rezygnują, szacuje się na kilka miliardów euro rocznie368. Wskazuje się również,
że sprawy dotyczące roszczeń o naprawienie szkód spowodowanych przez naruszenie prawa
ochrony konkurencji wykazują pewne szczególne cechy, wobec których tradycyjne zasady
odpowiedzialności cywilnej oraz postępowania cywilnego często okazują się niewystarczająco
skuteczne369. Wynika to z niedostępności dowodów dla stron postępowania, a także
konieczności przeprowadzenia bardzo złożonych analiz stanu faktycznego oraz wykonania
dokładnych analiz ekonomicznych. Prowadzi to do niekorzystnego dla podmiotów dotkniętych
szkodą stosunku ryzyka związanego z dochodzeniem roszczeń do potencjalnych korzyści z tego
płynących370. Powyższe ustalenia Komisji Europejskiej zbiegają się z dotychczas wskazanymi
niedostatkami skuteczności regulacji ogólnej.
Taka ochrona prawna będzie zatem cechowała się niewielką skutecznością w praktyce,
a dochodzenie roszczeń będzie dla poszkodowanych znacznie utrudnione. Jakakolwiek ochrona
prawna byłaby przyznawana poszkodowanym następczo (ex post), po poniesieniu już przez
nich szkody (osłabiającej ich sytuację finansową i mogącą utrudnić działanie na rynku) i
wydaniu (o ile do tego dojdzie) wyroku zasądzającego. Co więcej, inicjatywa zastosowania w
praktyce regulacji ogólnej znajduje się po stronie przedsiębiorców (poszkodowanych) – i to
działających we własnym interesie, a nie w interesie ogólnym aparatu państwowego.
Przynajmniej część z nich może nie być zainteresowana dochodzeniem roszczeń z obawy przed
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negatywnymi konsekwencjami ze strony podmiotów dokonujących naruszeń371. Jako że
angażowanie się w proces jest kosztowne372, może to prowadzić do zaniechania dochodzenia
roszczeń przez tych poszkodowanych, którzy – wykonując analogiczny jak podmioty
dokonujące naruszeń rachunek zysków i strat – dojdą do wniosku, że w danym przypadku
szanse na skuteczną ochronę nie uzasadniają ponoszenia kosztów procesu. Zauważyć wypada,
że silne i znaczące podmioty rynkowe będą miały większe zasoby finansowe konieczne do
angażowania się w proces niż mniejsze podmioty. Zatem w wielu przypadkach do próby
uzyskania odszkodowania w ogóle nie dojdzie.
Można też przypuszczać, że w niektórych sytuacjach rynkowych, zwłaszcza w
przypadku monopolu, regulacja ogólna może w ogóle nie zapewniać ochrony, gdyż
długotrwały proces sądowy będzie zniechęcał do podejmowania działań wymierzonych
przeciwko zachowaniom antykonkurencyjnym podmiotów o znacznej sile rynkowej i
zasobach. Z punktu widzenia podmiotu dotkniętego naruszeniem, proces taki może skutkować
dalszą, szkodliwą dla niego działalnością monopolisty, który może podjąć próbę wypchnięcia
mniejszego podmiotu z rynku przed zakończeniem postępowania.
Warto też zauważyć, że regulacja ogólna wiązałaby się także z pewną swobodą
interpretacyjną sądów stosujących prawo. Z tego względu, wraz z rozwojem praktyki
orzeczniczej, następowałoby uszczegółowienie określonych nakazów i zakazów, a kwalifikacja
określonych zachowań mogłaby się zmieniać. Taka metoda regulacji charakteryzowałaby się
zatem znacznym stopniem elastyczności i możliwością dostosowania treści normatywnej do
zmieniających się warunków rynkowych. Zasady, wyrażające ogólniejsze powinności nie będą
przy tym musiały podlegać częstym zmianom w zależności od zmieniających się warunków na
rynku. Mogą one być na tyle elastyczne, że stany faktyczne nieistniejące jeszcze w trakcie ich
ustanawiania, ale mogące się pojawić w przyszłości, i tak będą podlegały ocenie z punktu
widzenia tych zasad.
Pewność regulacji – w aspekcie możliwości przewidzenia rozstrzygnięcia – w tym
zakresie również rosłaby z czasem, przy czym rosłyby również trudności związane z
poznawaniem prawa, gdyż wymagałoby to analizy powiększającego się materiału
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R. Van den Bergh, op. cit., s. 14.
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Zob. np. T. Calvani, op. cit., s. 409-413.
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orzeczniczego. Uczestnikom rynku początkowo łatwiej będzie zapoznać się z zasadami,
których w systemie będzie niewiele. Z drugiej strony, ich otwartość semantyczna może
powodować problemy w zakresie pewności kwalifikacyjnej. Istnieć będzie w tym przypadku
zasadnicza niepewność co do tego, czy dany stan faktyczny podlega określonej zasadzie, czy
też nie. Potencjalnie zatem, wynik sprawy może być odmienny nawet w sytuacji niewielkich
różnic w stanach faktycznych, czyli działaniach podejmowanych przez uczestników rynku.
Wykazanie bezprawności określonego działania byłoby początkowo zadaniem
trudnym, gdyż wymagałoby wypracowania ciągów argumentacyjnych wyprowadzających taką
bezprawność z klauzul generalnych lub ogólnych zasad prawa – np. zasad współżycia
społecznego – z którymi w tym zakresie mogłyby kolidować zasady związane z wolnością
gospodarczą. Ogólnie sformułowane zasady nie powinny zasadniczo spotykać się ze
sprzeciwem wobec ich treści ze strony uczestników rynku, co również wpływa na skuteczność
samej regulacji. Tym niemniej, trudno spodziewać się, aby w trakcie konkretyzacji danej
zasady w określonym stanie faktycznym uczestnik takiego sporu nie oponował wobec
niekorzystnego dla niego rozumienia danej zasady. Ta niepewność również brana byłaby pod
uwagę przy ocenie prawdopodobieństwa zasądzenia odszkodowania, i to zarówno przez
podmiot naruszający, jak i przez poszkodowanego.
Reasumując dotychczasowe uwagi dotyczące regulacji ogólnej należy wskazać, że
przede wszystkim cechuje się ona niewielkim stopniem skuteczności, a także – przynajmniej
początkowo – znacznym stopniem niepewności (która to niepewność może z czasem maleć, w
wyniku rozwoju materiału orzeczniczego). Jednocześnie, z uwagi na brak konieczności
uzupełniania materiału normatywnego dalszymi szczegółowymi uregulowaniami, regulacja
taka będzie, już intuicyjnie, związana z relatywnie niewielkim poziomem kosztów. Bardziej
szczegółowe uwagi dotyczące kosztów regulacji zostaną zaprezentowane w dalszych częściach
rozdziału.
2.2.

Regulacja szczególna – funkcjonowanie i skuteczność

W odróżnieniu od regulacji ogólnej, w przypadku regulacji o charakterze szczególnym,
przynajmniej w jej czystej postaci, mamy do czynienia z całkowitą regulacją wszystkich działań
wszystkich podmiotów funkcjonujących na wszystkich rynkach. Z tego względu każde
możliwe do pomyślenia zachowanie na rynku podlegałoby określonej regule prawnej,
określającej dane zachowanie jako dozwolone lub niedozwolone. W takiej sytuacji
prawodawca władczo reguluje wszystkie działania na rynku, nie tyle zapewniając
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przedsiębiorcom bodźce odstraszające ich od określonych zachowań, ale wręcz „ręcznie
sterując” ich poczynaniami, choćby za pośrednictwem powołanego do tego organu. Innymi
słowy, regulacja szczególna, w swojej czystej, skrajnej postaci, oznacza prawne narzucenie
reguł funkcjonowania na rynku w najdrobniejszych szczegółach. Sytuacja taka wiązałaby się
(przynajmniej intuicyjnie) ze znaczną pewnością prawa – w tym sensie, że każde działanie na
rynku mogłoby niemal „automatycznie” zostać zweryfikowane jako dozwolone lub
niedozwolone.
W tej czystej postaci regulacja przewiduje wiele bardzo szczegółowych reguł. Tak
funkcjonująca regulacja zakłada też ochronę ex ante, w tym sensie, że każde zachowanie
podmiotu gospodarczego wymaga uprzedniej ingerencji odpowiedniego organu, na podstawie
przepisów (organ będzie ingerował w ramach procesu stosowania prawa). Organ ten najpierw
będzie musiał wydać zgodę na działanie, a dopiero w dalszej kolejności dany podmiot będzie
mógł podjąć działanie, o które wnioskował do organu (zgoda ta musi być ostateczna w toku
ewentualnych instancji – wcześniej przedsiębiorca nie może wykonać zamierzonego działania).
Takie założenie może wydawać się daleko idące, ale istnieją w praktyce przypadki
posługiwania się podobnym rozwiązaniem. Będąca praktycznym przybliżeniem modelu
szczególnego Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej; „UOKIK”)373 przewiduje
choćby, że w przypadku zamiaru koncentracji (np. akwizycji jednego przedsiębiorcę przez
drugiego), zanim dojdzie do transakcji, konieczne374 jest uprzednie uzyskanie zgody
właściwego organu, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: „Prezesa
UOKiK”). Przed uzyskaniem zgody, działanie takie nie może zostać wykonane. Jeszcze
bardziej namacalnie rozwiązanie występuje w przypadku niektórych regulacji sektorowych375,
gdzie, przykładowo, ceny stosowane przez przedsiębiorcę poddanego takiej regulacji muszą
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Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, tj. z 23 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018
r., poz. 798), zob. także M. Dąbrowska, Publicznoprawny model ochrony konkurencji w Polsce, Studia i Prace
WNEiZ US nr 46/2 2016, s. 22 i n.
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W zależności od spełnienia odpowiednich progów obrotów przedsiębiorców uczestniczących w kontentacji
przewidzianych ustawą.
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Zob. R. Stankiewicz, op. cit., s. 156 i n, W. Szpringer, op. cit., s. 56 i n., W. Hoff, Prawny model regulacji
sektorowej, Warszawa 2008, s. 35, zob. B. M. Frischmann, Infrastructure: The Social Value of Shared Resources,
OUP 2012, s. 11, za: C. Mair, op. cit., s. 62.
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zostać najpierw urzędowo zatwierdzone. Dopóki to nie nastąpi, przedsiębiorca stosuje
poprzednio zatwierdzone ceny czy taryfy376. Powtórzmy, że w skrajnym przypadku modelu
szczegółowego, regulacja dotyczyła by wszystkich decyzji przedsiębiorców, które mogłyby
mieć wpływ na poziom konkurencji na rynku.
Przypomnieć wypada w tym miejscu, że ochrona konkurencji z wykorzystaniem
istotnych elementów modelu szczegółowego, ma w polskim systemie prawa długą tradycję.
UOKIK nie jest pierwszą taką regulacją w Polsce. UOKIK poprzedzona była ustawą z dnia 15
grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów377, a ta z kolei zastąpiła ustawę z dnia
24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów
konsumentów378. Wcześniej natomiast funkcjonowała ustawa z dnia 28 stycznia 1987 r. o
przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym w gospodarce narodowej, a także ustawa z 28
marca 1933 r. o kartelach379. Zgodnie z uzasadnieniem UOKIK380, jej podstawowym zadaniem
ma

być

ochrona

przedsiębiorców

oraz

konsumentów

podejmowana

w

interesie

publicznoprawnym381. Jak wskazano w tym uzasadnieniu, UOKIK reguluje zasady oraz tryb
przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję382 oraz praktykom naruszającym
zbiorowe interesy konsumentów, a także antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców
i ich związków. Jak wskazuje się przy tym w doktrynie383, można przyjąć, że UOKIK ma
spełniać trzy funkcje:
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Zob. art 33 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, tj. z 13 października 2017 r. (Dz.U. z
2017 r., poz. 2117), zob. również Y. Crozet, F. Chassagne, Rail Access charges in France: Beyond the opposition
between competition and financing, Research in Transportation Economics 39 (2013) s. 248.
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Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080, z późn. zm.
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Dz. U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547 oraz z 2000 r. Nr 31, poz. 381 i Nr 60, poz. 704
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M. Stefaniuk, Sądowa kontrola decyzji administracyjnych wydawanych przez Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów w sprawach ochrony konkurencji na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Teka Komisji Prawniczej PAN, 2010, s. 195-196.
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Sejm RP V kadencji, nr druku: 1110.
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K. Kohutek, Naruszenie interesu…, s. 46.
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UOKIK nie zawiera definicji legalnej konkurencji – wykładania tego pojęcia jest zatem pozostawione
doktrynie i orzecznictwo, a jako należąca do domeny nauki ekonomii – doktryna jak i orzecznictwo sięga do
właśnie tej dziedziny definiując konkurencję.
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A. Stawicki (red.), E. Stawicki (red.), op. cit.
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1) wskazywać warunki rozwoju i ochrony konkurencji,
2) określać zasady ochrony interesów przedsiębiorców w takim zakresie, w jakim ochrona
jest zgodna z interesem publicznym,
3) określać zasady ochrony interesów konsumentów, o ile ta ochrona leży w interesie
publicznym.
Wskazać w tym miejscu można jeszcze na cele prawodawcy na gruncie ustawy z 2000
r. W opinii do jej projektu (druk sejmowy nr 1996), wskazano na poszerzenie (w stosunku do
ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie
interesów konsumentów) przepisów określających cele ustawy. Wsród celów ustawy na
pierwszym miejscu wymieniono określenie warunków rozwoju i ochrony konkurencji oraz
zasadę ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów. Jak wskazano w opinii do projektu,
widoczny jest w tym zakresie nacisk na stworzenie systemu chroniącego zasady konkurencji
oraz uczestników rynku. Natomiast w ustawie z 1990 r. wskazanie na potrzebę ochrony
przedsiębiorców (przed monopolistycznymi praktykami) i ochrony interesów konsumentów
zawarte było w preambule. Jednocześnie w ustawie z 1990 r. wskazywano właśnie na potrzebę
ochrony przedsiębiorców – co wykazywało pewną niezgodność z przyjmowanym
powszechnie, niekoniecznie w pełni zasadnym poglądem, że prawo konkurencji chroni
konkurencję, a nie konkurentów384.
Nie wdając się w szczegółowe unormowania UOKIK, gdyż nie to jest celem niniejszej
pracy, wskazać należy, że ustawa ta zawiera dwa podstawowe zakazy interesujące z punktu
widzenia prowadzonej tu analizy385 – nie licząc wspomnianego zakazu dokonywania
koncentracji bez uzyskania odpowiedniej zgody w przewidzianych przypadkach. W art. 6
przewiduje ona zakaz porozumień, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie,
ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym. W art. 9 zaś
przewiduje ona zakaz nadużywania pozycji dominującej. Kompetencję do egzekwowania tych
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Zob. uwagi we podrozdziale IV.4.2

Pomijając uregulowany w dziale IV UOKIK zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
np. poprzez zaniechanie udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji.
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zakazów (i nakładania kar pieniężnych w wysokości do 10% rocznego obrotu przedsiębiorcy
lub przedsiębiorców dokonujących naruszenia) posiada Prezes UOKiK.
Wskazać wypada, że na skuteczność regulacji szczególnej wpływać będzie nie tylko
utworzenie w drodze regulacji szczególnych organów wyposażonych w odpowiednie
kompetencje – w tym kompetencje śledcze wpływające na dostępność dowodów386 – ale także
dolegliwość sankcji, którą w ramach takiej regulacji można przyjąć387. Chodzi tu o dolegliwość
sankcji, która grozi danemu podmiotowi za naruszanie regulacji ochrony konkurencji388. Jako
że nie można oczekiwać wykrycia i nałożenia sankcji w każdym przypadku naruszenia
regulacji, można mówić jedynie o pewnym prawdopodobieństwie nałożenia takiej sankcji (α).
Zakłada się przy tym, że racjonalnie działający podmiot dopuszczający się naruszenia, będzie
dokonywał naruszeń tak długo, jak długo zysk wynikający z tego naruszenia (G) będzie
większy niż 0, co wiąże się z rozmiarem sankcji (F). A zatem389:
α (G – F) + (1 – α) G ≥ 0
Rozmiar sankcji powinien więc wynikać z następującej prawidłowości:
F = (G/α)
W ramach regulacji szczególnej sankcja może być znacznie wyższa niż w przypadku
regulacji ogólnej. Może to zapewnić wyższy stopień skuteczności niż ten, który występuje w
przypadku regulacji ogólnej, gdyż sankcja taka może skutecznie zniechęcić dany podmiot od
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Por. R. Van den Bergh, op. cit., s. 13.
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Zob. A. Jurkowska-Gomułka, Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających
konkurencję, Warszawa 2013, s. 42.
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H. Gilliams, Proportionality of EU Competition Fines: Proposal for a Principled Discussion, World
Competition 37, nr 4 (2014), s. 435–458, W.P.J. Wils, Optimal Antitrust Fines: Theory and Practice, World
Competition vol. 29, nr 2 2006, s. 183-208.
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Zob. A. Heimler, K. Mehta, Violations of Antitrust Provisions: The optumal Level of Fines for Achieving
Deterrence, World Competition: Law and Economics Review, vol. 35, nr 1, 2012, s. 117, por. M-L. Allain, M.
Boyer, J.P. Ponssard, The Determination of Optimal Fines in Cartel Cases: Theory and Practice, Concurrences, nr
4, s. 36, 2011, P. Buccirossi, L. Ciari, T. Duso, G. Spagnolo, C. Vitale, Deterrence in Competition Law, LEAR
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Wilson, The Optimal Fine for Risk-Neutral Offenders: A New Approach to the Becker Conundrum, 2018, s. 5.
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dokonania określonego naruszenia (którego w „obawie” jedynie przed odpowiedzialnością
cywilną ów podmiot nie zaniechałby). Co więcej, sankcja ta – jeśli jest sankcją administracyjną,
a nie karną – nie musi być uzależniona od wykazania winy. Wysuwa się też tezę, że lepszy
skutek może odnieść kara mniej dolegliwa, lecz bardziej prawdopodobna, niż kara bardziej
dolegliwa, lecz mniej prawdopodobna390. Gdyby wykrywalność naruszeń była całkowita, a
koszty wykrycia i ukarania zerowe, to idealna sankcja powinna być równa wyrządzonej
szkodzie391. Z uwagi jednak na fakt, że takie warunki nie mogą faktycznie wystąpić, przyjąć
należy, że skuteczność modelu ogólnego może zostać podniesiona poprzez wprowadzenie
elementów regulacji szczególnej, tj.:
1) poprzez zwiększenie liczby ingerencji ze strony organów nakładających sankcje – a co
za tym idzie, zwiększenie kosztów; albo
2) poprzez zwiększenie grożącej sankcji w taki sposób, że nawet w przypadku relatywnie
niewielkiej liczby ingerencji państwowych nakładających sankcje, wysokość sankcji i
prawdopodobieństwo jej nałożenia spowodują, że przedsiębiorcy będą dążyć do
działania zgodnie z regulacją.
Podmiot rynkowy będzie skłonny zachowywać się zgodnie z regulacją, jeśli:

korzyść osiągana w wyniku zachowania niezgodnego z regulacją
<
grożąca sankcja x prawdopodobieństwo wystąpienia sankcji oczekiwane
przez przedsiębiorcę
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M. Modzelewska de Raad, System kar pieniężnych w polskiej ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów
– potrzeba i kierunek dalszych zmian, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 2(4), s.
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Regulacja szczególna wiąże się także z większą pewnością w zakresie kwalifikacji
określonych stanów faktycznych jako podlegających określonym zakazom lub nakazom392.
Możliwe w tym zakresie jest również odejście od przynajmniej niektórych przesłanek
odpowiedzialności cywilnej – np. od przesłanki winy, co w praktyce może ułatwić
egzekwowanie określonych zakazów i nakazów – zwłaszcza, że wykazanie bezprawności
określonego działania będzie łatwiejsze niż w przypadku modelu regulacji ogólnej. Pomimo
zwiększonej pewności prawa, należy zauważyć, że regulacja taka jest trudna w odbiorze dla jej
adresatów. Regulacja szczególna jest bowiem znacznie bardziej rozbudowana niż regulacja z
wykorzystaniem instytucji ogólnych. Jako że regulacja szczególna posługuje się regułami, to,
jak już wspomniano, w ramach systemu prawa będzie ich znacznie więcej niż zasad. Dany stan
faktyczny będzie podlegał jednej konkretnej regule, która nie powinna być sprzeczna z innymi
regułami. Niepewność w tym zakresie będzie zatem ograniczona, w przeciwieństwie do
przypadku regulacji ogólnej. Niepewność będzie tutaj istniała na bardziej fundamentalnym
poziomie – w zakresie możliwości poznania reguł w ogóle.
Należy też dostrzec, że reguły będą musiały podlegać zmianom w miarę rozwoju
warunków rynkowych i pojawiania się zjawisk, które nie istniały w momencie wprowadzania
danego zbioru reguł do systemu prawnego. Z uwagi na precyzję regulacji za pomocą reguł,
nawet niewielka zmiana w stanie fatycznym podlegającym ocenie może mieć kluczowe
znaczenie dla zaistnienia przewidzianej prawem sankcji. Jednocześnie nawet niewielkie
zmiany w treści samych reguł będą skutkowały zmianami w praktyce. Regulacja szczególna
zatem, w odróżnieniu od ogólnej, nie jest elastyczna. W ramach systemu regulacji szczególnej
mogłyby pojawić się oczywiście błędy związane z uznaniem określonych zachowań jako
dozwolonych lub niedozwolonych. Takie błędy mogą jednak być korygowane poprzez zmianę
odpowiednich regulacji – co z kolei mogłoby osłabiać pewność prawa. Prawo takie musiałoby
się nieustannie dostosowywać do warunków rynkowych.
Przechodząc do kwestii skuteczności, to jak wskazały dotychczasowe uwagi, regulacja
szczególna powinna cechować się większą skutecznością niż regulacja ogólna. Tym niemniej,
reguły, które precyzyjnie określają kwalifikację danego stanu faktycznego, mogą, już na
poziomie ich obowiązywania i o ile zostaną one poznane, spotkać się ze sprzeciwem ze stron
przynajmniej niektórych uczestników rynku. Regulacja taka mogłaby oznaczać całkowity brak
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Zob. uwagi w podrozdziale IV.1.
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lub znaczne ograniczenie swobody gospodarczej, stanowiącej jedną z podstawowych wartości
rynku. Realne zaprzeczenie tej zasadzie spotykałoby się zapewne z oporem ze strony
podmiotów rynkowych, którym trudno byłoby zaakceptować funkcjonowanie w systemie
regulacyjnym niedopuszczającym lub znacznie ograniczającym tę swobodę393. Z tego względu
można przyjąć, że skuteczność w miarę przesuwania się od regulacji ogólnej do szczególnej
będzie rosła – jednak w pewnym punkcie zacznie ona ponownie spadać. Można założyć, że w
skrajnym punkcie skuteczność ta spadnie do 0 – gdyż pozbawienie uczestników rynku nawet
minimalnego poziomu wolności co do podejmowanych przez nich działań, będzie zapewne
spotykać się z zasadniczym oporem z ich strony.
Czysto hipotetycznie, pod względem efektywności ekonomicznej, regulacja szczególna
może dorównać konkurencji doskonałej tylko wtedy, gdy reguły całkowicie odpowiadają i
„symulują”

naturalne

zachowania

rynku

doskonale

konkurencyjnego.

Ewentualne

zaprojektowanie takich norm oznacza jednak całkowitą wiedzę prawodawcy o funkcjonowaniu
rynku, czego w praktyce nie należy, rzecz jasna, oczekiwać.
2.3.

Wnioski

W tym miejscu należy zaznaczyć, że żadna z powyższych metod regulacji (ogólna i
szczególna), w swojej czystej postaci, nie będzie faktycznie występowała, gdyż są to jedynie
daleko idące idealizacje, użyteczne na potrzeby prowadzonej tutaj analizy. Wymusza to
poszukiwanie możliwych rozwiązań pomiędzy tymi skrajnościami. Regulacja ogólna w swojej
czystej postaci będzie mało skuteczna, a w niektórych przypadkach może ona w ogóle nie
wykazywać jakiejkolwiek skuteczności. Jako że w przypadku zupełnie nieskutecznej regulacji
nie będzie ona przynosiła żadnych korzyści, konieczne będzie poszukiwanie mechanizmów
podniesienia skuteczności. Podniesienie skuteczności regulacji będzie następowało poprzez
włączanie w regulację elementów właściwych dla regulacji szczególnej – zgodnie z założonym
kierunkiem doboru metody regulacji. Co więcej, w przypadku regulacji ogólnej powstają
również problemy związane z pewnością prawa. W regulacji tej nie istnieją precyzyjne ramy
prawne, wyznaczające granice wolności prowadzenia działalności gospodarczej przez
uczestników rynku. Jednocześnie, z punktu widzenia uczestników rynku, wiąże się ona ze
znacznym stopniem niepewności, utrudniającym – jeśli nie uniemożliwiającym –
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M. Wojciechowski, op. cit.
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podejmowanie decyzji gospodarczych. Regulacja taka, aby można ją było zastosować,
musiałaby przynajmniej w minimalnym stopniu realizować zasadę pewności prawa. Dopiero
w takich warunkach możliwe byłoby podejmowanie działań przez uczestników rynku. Nie
oznacza to jednak, że regulacja szczególna, w swojej czystej postaci, musi być zawsze w pełni
skuteczna. Może ona choćby nie być skuteczna z uwagi na pojawienie się oporu ze strony
podmiotów na rynku, pozbawionych istotnej z ich punktu widzenia wolności gospodarczej. Co
do pewności prawa i możliwości poznania tak obszernej regulacji, powstawałyby trudności
uniemożliwiające jej realne zastosowanie. Tym niemniej, elementy tej metody mogą
wykazywać znacznie większą skuteczność niż w przypadku regulacji ogólnej.
Podsumowując, zarówno regulacja ogólna, jak i szczególna w ich czystych postaciach
są niemożliwe do zastosowania. Powoduje to konieczność poszukiwania rozwiązania
stanowiącego wypadkową tych dwóch skrajnych wersji regulacji. System prawnej ochrony
konkurencji może zatem (i powinien) mieć charakter mieszany394.
Zarówno czysta forma regulacji ogólnej, jak i czysta forma regulacji szczególnej będą
wiązały się, jak to ma miejsce w przypadku każdej regulacji, z występowaniem określonych
kosztów. Koszty te, z uwagi na nieskuteczność powyższych (skrajnych) rozwiązań
regulacyjnych, nie będą mogły zostać zbilansowane korzyściami płynącymi z ich
funkcjonowania. Trudno oczekiwać, aby tak nieskuteczne warianty regulacji mogły prowadzić,
choćby w minimalnym stopniu, do potencjalnych korzyści. Jednak analiza kosztów związanych
z tymi skrajnymi rozwiązaniami może być niezwykle pouczająca. Pozwoli ona wskazać, jakie
parametry ekonomiczne (koszty, niepewność, skuteczność) należy brać pod uwagę, projektując
regulacje prawne chroniące konkurencję. Ułatwi to w efekcie wybór metody regulacji
najbardziej ekonomicznie efektywnej. Uprzedzając nieco poniższą analizę, wskazać należy, że
z uwagi na niską skuteczność regulacji ogólnej, uzupełnienie jej elementami metody
szczególnej395 będzie mogło zapewnić wyższy poziom skuteczności. Będzie się to jednak
wiązało z kosztami, które, co do zasady, dla regulacji szczególnej są wyższe aniżeli dla ogólnej.
Jak to zostanie stwierdzone:

394

M. Sachajko, Istota i charakterystyka prawna antymonopolowych kar pieniężnych, RPEiS 2002, nr 1, s. 58
Por. T. Barankiewicz, op. cit., s. 307, wraz z przytoczoną tam literaturą: A. Kość, op. cit.,, s. 205–208; J.
Jabłońska-Bonca, op. cit., s. 54, S. Kowalczyk, op. cit., s. 225–230.
395
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1) zapewnienie skuteczności regulacji wiąże się ze wzrostem kosztów; ale także
2) nie każda metoda zwiększenia skuteczności wiąże się z takim samym wzrostem
kosztów – im większa liczba elementów modelu szczególnego, tym większe będą te
koszty.
Dobór metody regulacji, jak już wskazano, może następować poprzez dodawanie do
modelu ogólnego dodatkowych przepisów natury szczególnej. W praktyce mogą to być np.:
1) przepisy wprowadzające dla poszkodowanych ułatwienia procesowe – np. w postaci
domniemań;
2) przepisy przewidujące określone nakazy lub zakazy (inne niż tylko przewidziane np. w
art. 415 Kodeksu cywilnego), ułatwiające uznanie danego działania za bezprawne396;
3) przepisy przewidujące podwyższoną odpowiedzialność podmiotu naruszającego zasady
konkurencji (punitive damages);
4) przepisy, które przewidują szczególne roszczenia dla poszkodowanych konkurentów397;
5) przepisy przewidujące kary administracyjne lub sankcje karne w przypadku naruszenia
zasad konkurencji398;
6) przepisy wymagające uprzedniej zgody odpowiedniego organu na dokonanie
określonego działania399.
Przed przejściem do analizy kosztów obu modeli, warto zobrazować jeszcze kwestię
skuteczności, której dotyczy poniższy diagram:
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Przykładem takich przepisów mogą być przepisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, tj. z 9 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 419). Przepisy tej ustawy stosowane są w drodze
postępowania cywilnego przed sądem, a inicjatywa ich wykorzystania leży po stronie podmiotów rynkowych.
397

Patrz przypis powyżej.
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Przykładem mogą tu być przepisy wskazanej już Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wykonywane
przez wyspecjalizowany organ – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
399

Patrz przypis wyżej. Podobny mechanizm przewidują także regulacje sektorowe, np. wspomniana Ustawa o
transporcie kolejowym.
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Diagram nr 9 – obszar optymalizacji a skuteczność
Poziom straty dla dobrobytu

Obszar optymalizacji –
pole oznaczone
kolorem szarym

Maksymalny poziom
skuteczności

Potencjalna
korzyść, jaka
może być
zrealizowana
przy pełnej
skuteczności
prawa =
wysokość
obszaru
optymalizacji

Maksymalny
poziom
skuteczności –
realnie
możliwa
korzyść do
zrealizowania

Regulacja
ogólna

Regulacja
szczególna

Jak już wskazano, regulacja ogólna w swojej czystej postaci będzie nieskuteczna.
Jednocześnie, w skrajnej postaci regulacji szczególnej – która de facto pozbawia
przedsiębiorców jakiejkolwiek swobody w zakresie prowadzonej przez nich działalności
gospodarczej (każda podjęta przez nich decyzja wymaga uprzedniego urzędowego
zatwierdzenia) - należy założyć istnienie oporu ze strony przedsiębiorców przed jej
przestrzeganiem (rozwiązanie takie byłoby też - na płaszczyźnie normatywnej, poza wymiarem
skuteczności - sprzeczne z zasadami konstytucyjnymi, więc jest niedopuszczalne ze względów
prawnych; kwestia ta nie jest jednak związana z prowadzoną tu analizą skuteczności regulacji
prawnych). Stąd też, również tę skrajność uznać należy za nieskuteczną. Poszukiwanie
skutecznej metody regulacji powinno zatem, co już założono powyżej, mieć miejsce na osi
pomiędzy rozwiązaniami skrajnymi.
Pomiędzy tymi rozwiązaniami znajduje się obszar, w którym regulacja będzie,
przynajmniej modelowo, cechowała się pewnym poziomem skuteczności, który będzie
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umożliwiał realizację, przynajmniej częściową, korzyści w postaci zmniejszenia poziomu
straty dla dobrobytu. Oczywiście trudno byłoby zakładać, aby występująca w praktyce
regulacja (niezależnie od jej kształtu) mogła realizować ten cel w 100%. Stąd też na powyższym
diagramie, najwyższy poziom skuteczności i tak znajduje się poniżej górnej krawędzi obszaru
optymalizacji.
Z powyższego, graficznego zestawienia dotychczasowych uwag, można odczytać, w
jakim obszarze (zawężonym przez przebieg wykresu skuteczności obszarem optymalizacji)
można poszukiwać rozwiązań. Ich właściwy dobór jednak będzie wymagał również analizy
kosztów i zestawienia ich ze skutecznością – tak aby bilans obu tych czynników jeszcze
bardziej zawęził obszar poszukiwań ekonomicznie optymalnej regulacji. Przyjrzyjmy się, w
związku z tym, typowym kosztom prawnej ingerencji w rynek.

3. Koszty regulacji - optymalizacja
Nawiązując do zasygnalizowanych już problemów400, podkreślić należy, że wybór
określonego wariantu prawnej regulacji wiąże się z powstaniem określonych kosztów i innych
parametrów ekonomicznych, które można podzielić na kilka kategorii. Z punktu widzenia
prawodawcy należy wyróżnić401:
1) koszty tworzenia prawa;
2) koszty błędów legislacyjnych;
3) koszty stosowania oraz egzekwowania regulacji.
Z punktu widzenia podmiotów działających na rynku natomiast należy wskazać na:
1) pewność prawa402 oraz

400

Zob. w podrozdziale I.4.

401

Ibidem.

402

Por. F. Knight, op. cit., s. 197 i n.
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2) koszt obsługi prawnej – w tym dotarcia do norm prawnych oraz interpretacji
przepisów403.
Kategorie kosztowe leżące po stronie prawodawcy wraz z kosztami funkcjonującymi
po stronie „prywatnej” będą stanowić kryterium porównania modelu ogólnego i szczególnego.
W przypadku kosztów leżących po stronie prawodawcy będziemy wyróżniali:
1) koszty tworzenia prawa (C1)404, tj.:
a) koszty

związane

z

przeprowadzeniem

procesu

legislacyjnego,

w

szczególności związane z kosztem stworzenia projektu regulacji oraz analiz
ją uzasadniających;
b) koszty związane ze zmianami regulacyjnymi, w tym nakładem pracy
wymaganym do analizy ewentualnych uwag innych uczestników procesu
legislacyjnego, w szczególności w ramach procesu konsultacji społecznych;
2) koszty stosowania i egzekucji prawa (C2)405, tj.:
a) koszty działalności organów uczestniczących w stosowaniu danej regulacji,
w tym koszty szkoleń pracowników tych organów; oraz
b) koszty związane z koniecznością uzasadniania decyzji tych organów.

403

Zob. J. Baker, The Case for Antitrust Enforcement, 17 Journal of Economic Perspectives 27, 2003, J. Bauer,
Reflections on the Manifold Means of Enforcing the antitrust Laws: Too Much, Too Little, or Just Right?, Loyola
Consumer Law Review, 2004, vol. 16, nr 4, s. 303 i n., K. Hüschelrath, Competition…, s. 34.
404

Por. F. Parisi, Sources of Law and the Institutional Design of Lawmaking, Journal of Public Finance and Public
Choice, vol. 19, nr 2-3, 2001, s. 98, s. 109, D. Stevenson, Costs of Codification, University of Illinois Law Review,
vol. 2014 nr 4, s. 1146, J.L Bergel, Principal Features and Methods of Codification, 48 Lousiana Law Review
1988, s. 1092.
405

K. Huschelrath, It it Worth all the Trouble? – The Costs and Benefits of Antitrust Enforcement, ZEW
Discussion Paper nr 08-107, s. 23 ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp08107.pdf, The Case for Antitrust
Enforcement, Journal of Economic Perspectives 2003, nr 17, s. 27
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3) koszty błędów legislacyjnych (C3)406, tj.:
a) koszty wynikające z wyboru niewłaściwego rozwiązania legislacyjnego,
polegającego na włączeniu określonego stanu faktycznego pod określoną
regulację (np. określony zakaz);
b) lub też wyłączeniu określonego stanu faktycznego spod zakresu
zastosowania regulacji.
Koszty wskazane w punkcie 3. z natury rzeczy będą skwantyfikowanym ryzykiem
wystąpienia takich błędów. Ryzyko wystąpienia tych kosztów może zatem zostać zmniejszone
w sytuacji, gdy określona regulacja dopuszcza możliwość naprawienia błędów legislacyjnych
w trakcie stosowania prawa – wówczas taki zmniejszony koszt prezentowany będzie jako C3a.
Sytuacja taka nastąpi, gdy regulacja będzie bardziej elastyczna i umożliwiała będzie (czy to
sądowi, czy też organowi administracji) wybór właściwszego, bardziej efektywnego
ekonomicznie rozwiązania z kilku dostępnych. Koszty te przy tym nie obejmują kosztów
wprowadzenia zmian legislacyjnych zaliczanych do wskazanej powyżej kategorii C1407.
Natomiast po stronie uczestników rynku można mówić o następujących kosztach i
parametrach ekonomicznych:
1) parametr wyrażający stopień pewności prawa (Cp), który wynika z tego, że brak
pewności prawa negatywnie wpływa na funkcjonowanie podmiotów działających na
rynku i podejmowanie przez nie decyzji gospodarczych;
2) koszt obsługi prawnej (Co), obejmujący koszty ponoszone przez przedsiębiorców do
ustalenia norm prawnych regulujących zamierzone przez nich działania, a mające na

406

Koszt ten bazuje na kwestii tzw. false positives oraz false negatives, zob. J.M. Newman, Procompetitive
Justifications in Antitrust Law, 94 Indiana Law Journal, 2018, s. 31 i n., A.J. Devlin, M.S. Jacobs, Antitrust Error,
William & Mary Law Review, 2010, vol. 52, s. 82 – 94, M.P. Van Alstine, The Costs of Legal Change, UCLA
Law Review, vol. 49, 2009. Por. J. Baker, Taking the Error out of the „Error Cost” Analysis: What’s Wrong with
Antitrust’s Right, Antitrust Law Journal, 2015, vol. 80, s. 5 i n. Zob. również K. Kohutek, Materialnoprawne
przepisy…, s. 63, P. Buccirossi, L. Ciari, T. Duso, G. Spagnolo i C. Vitale, Competition Policy and Productivity
Growth: An Empirical Assessment, DICE discussion paper 22, 2011 r.
407

Zob. D. Stevenson, op. cit., s. 1153.
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celu uzyskanie przez nich wytycznych co do tego, czy dane zachowanie jest dozwolone,
zabronione lub też służące skwantyfikowaniu ryzyka określonego zachowania, w
sytuacji, gdy nie można jednoznacznie stwierdzić, czy zachowanie jest dozwolone, czy
zabronione. Koszty te będą również obejmowały koszty prowadzenia postępowań
dotyczących określonych naruszeń regulacji. Koszt obsługi prawnej może wydawać się
relatywnie niewielki, jednak w zależności od przyjętego modelu regulacji i warunków
rynkowych, może on okazać się znaczący (czego przykładem mogą być znaczne koszty
związane z zaangażowaniem w proces sądowy w USA)408.
Powyższe koszty można przeanalizować z punktu widzenia zaprezentowanych powyżej
metod regulacji. W zależności od tego, czy dany koszt będzie analizowany w kontekście
regulacji ogólnej czy szczególnej, do litery „C” dodana zostanie litera „O” – dla kosztów
dotyczących regulacji ogólnej – oraz „S” – w przypadku regulacji szczególnej.
3.1.

Koszt C1 w przypadku regulacji ogólnej oraz szczególnej

Jeśli chodzi o kategorię kosztów C1, to z uwagi na to, że wariant regulacji szczególnej
wykorzystuje znaczną liczbą reguł, ich zaprojektowanie oraz stworzenie będzie wiązało się ze
znacznie większym kosztem po stronie legislatora niż w przypadku regulacji ogólnej. Co
więcej, z uwagi na niewielką elastyczność regulacji szczególnej, koszt ten będzie dodatkowo
zwiększany przez konieczność dokonywania zmian legislacyjnych, dostosowujących regulację
prawną do faktycznie występujących warunków rynkowych.
Z tego względu przyjąć należy, że:
CO1 < CS1
3.2.

Koszt C2 w przypadku regulacji ogólnej oraz szczególnej

W przypadku kosztów C2, będą one zależały od tego, z jakiej perspektywy są one analizowane:
1) z jednej strony, jeśli ograniczyć się tylko do kosztów wynikających z przeszkolenia
pracowników organów stosujących prawo w zakresie wprowadzanych przepisów, to w
przypadku regulacji szczególnej koszt ten początkowo byłby większy niż w przypadku

408

Zob. np. C.C. Klein, op. cit., S. Zain, op. cit., s. 729 i n.
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regulacji ogólnej; następnie różnica między nimi mogłaby się zmniejszać, w miarę
rozwoju orzecznictwa funkcjonującego na gruncie regulacji ogólnej; a zatem:
CO2 < CS2
2) z drugiej jednak strony, relacja ta będzie się prezentowała inaczej, jeśli rozpatrywać
koszt przygotowywania uzasadnień dla podejmowanych przez właściwe organy
rozstrzygnięć. Regulacja ogólna będzie wymuszała bardziej dokładne uzasadnienie
takiego rozstrzygnięcia. W szczególności, uzasadnienie takie powinno zawierać wywód
dotyczący wyprowadzenia z norm ogólnych normy mającej zastosowanie w
konkretnym przypadku. Opracowanie stosownej argumentacji może nie być zadaniem
łatwym i będzie zasadniczo wymagało poświęcenia znacznego czasu przez
pracowników organu rozstrzygającego. Z tego względu, aby zachować sprawność
funkcjonowania organu, liczba pracowników również będzie musiała być odpowiednio
duża. Relatywnie niższy koszt tego typu będzie związany z regulacją szczególną, gdyż
dany stan faktyczny będzie podpadał pod jedną, jasną regułę. Zatem nie powinna
zaistnieć tutaj konieczność zaangażowania tak dużych środków, a co za tym idzie –
rozbudowania kadry pracowników organu. W związku z tym:
CO2 > CS2
3) z punktu widzenia prowadzenia postępowań dowodowych można przyjąć, że w
przypadku regulacji szczególnej, z uwagi na jasne i precyzyjne reguły, postępowania
dowodowe będą miały mniejsze znaczenie aniżeli w przypadku regulacji ogólnej. W
regulacji ogólnej dowodzeniu podlegać będzie nie tylko fakt określonego zachowania
się przez uczestnika rynku, ale także fakty istotne dla zastosowania określonej sankcji
– np. wpływ na konkurencję, wykazanie zniekształcenia konkurencji, wykazanie
negatywnego wpływu na rynek. Jednak koszt w tym kontekście może być również
ponoszony przez uczestników rynku409 – w tym zakresie znaczenie będzie miał rozdział
ciężarów ponoszenia tych kosztów pomiędzy ogólnie rozumiany organizm państwowy
i prywatnych uczestników rynku;
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4) jeśli jednak do powyższych uwag włączyć również aspekt skali działania organów
odpowiedzialnych za stosowanie prawa to:
a) w przypadku regulacji szczególnej w jej czystej postaci, każde działanie
przedsiębiorcy będzie podlegało kontroli ex ante – tj. właściwy organ państwa
będzie „ręcznie sterował” każdym z możliwych działań podmiotów na rynku. Organ
ów będzie musiał posiadać znaczące zasoby, aby móc w taki sposób wydawać
stosowne decyzje, co znacząco podnosiłoby koszt CS2. Takie ręczne sterowanie
wymaga częstej ingerencji państwa;
b) jednocześnie, w przypadku regulacji ogólnej, kontrola działań podmiotów
rynkowych byłaby prowadzona ex post – inicjowana przez innych przedsiębiorców,
a regulacja zapewniałaby jedynie pewne bodźce (sankcja odszkodowawcza)
odstraszające od zachowań antykonkurencyjnych. Posługiwanie się bodźcami w
ramach regulacji nie wymaga tego, aby każda decyzja przedsiębiorcy wiązała się z
ingerencją państwa. Wystarczy, aby wysokość sankcji stanowiącej bodziec
odstraszający od określonego zachowania i prawdopodobieństwo wystąpienia
sankcji (niekoniecznie w każdym przypadku sankcja musi wystąpić) były na tyle
wysokie,

aby

przedsiębiorcom

nie

opłacało

się

działać

w

sposób

antykonkurencyjny. Fakt, że nie zawsze będzie musiała wystąpić ingerencja organu
państwowego, sprawiać będzie, że koszt CO2 będzie znacząco niższy niż CS2.
Rozważania dotyczące kosztu C2, szczególnie ze względu na rozważania zawarte w pkt.
4., należy więc podsumować następująco:
CO2 < CS2
3.3.

Koszt C3 w przypadku regulacji ogólnej oraz szczególnej

W przypadku kosztu C3 mamy do czynienia z pewnymi komplikacjami. Z jednej strony,
w przypadku regulacji ogólnej, ewentualny błąd może zostać, z uwagi na otwarty charakter
zasad, którymi posługuje się ta metoda, naprawiony w trakcie stosowania prawa (wówczas
otrzymujemy koszt CO3a). Takiej możliwości nie będzie w przypadku błędów w ramach
regulacji szczególnej, gdyż precyzyjne reguły nie będą pozostawiać swobody interpretacyjnej,
a ewentualny błąd zostanie wprost przeniesiony w sferę stosowania prawa. Tym niemniej koszt
ten będzie ponoszony przez aparat państwowy działający albo jako legislator, albo jako
egzekutor ustanowionych norm.
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Jednak należy również rozważyć zakres regulacji, której dotyczy ryzyko wystąpienia
błędu. W przypadku regulacji ogólnej, zakres ten – a co za tym idzie zakres potencjalnego błędu
– będzie znacznie szerszy niż w przypadku wariantu szczególnego, w którym ewentualny błąd
będzie dotyczył reguły o ograniczonym zakresie. Można przekonywać jednak, że błędy
legislacyjne w przypadku uregulowań ogólnych występować będą niezwykle rzadko. Trudno
sobie przy tym nawet wyobrazić, na czym błąd taki mógłby polegać (a wprowadzenie, w
skrajnym przypadku, tak oczywistego błędu jak np. uchwalenie zasady, że „nie należy chronić
konkurencji”, nie powinno być realnie brane pod uwagę w dalszej analizie). Ogólne zasady
odpowiedzialności odszkodowawczej są na tyle elastyczne, że da się je (niemal) zawsze
zinterpretować w taki sposób, by maksymalizować dobrobyt społeczny (chyba że zasada taka
głosiłaby, iż działania antykonkurencyjne są w każdym przypadku zgodne z prawem). Co
więcej, w ramach regulacji szczególnej także jest możliwe popełnienie „poważnego“ błędu w
ramach założeń systemowych regulacji – wspólnych dla więcej niż jednej reguły lub nawet dla
wszystkich reguł. Dodatkowo, nie należy zakładać, że ryzyko błędu dotyczyć będzie tylko
jednej reguły – podobnie jak w przypadku modelu ogólnego, każda reguła może zostać
dotknięta błędem – lub wszystkie jednocześnie. Nie można jednak z dostateczną pewnością
przyjąć, że koszty te – w zależności od przyjęcia którejkolwiek z metod – będą się od siebie
znacząco różniły i z tego względu traktowane one będą jako porównywalne:
CO3 ~ CS3
3.4.

Parametr Cp oraz koszt Co w regulacji ogólnej oraz szczególnej

W przypadku kosztów ponoszonych przez uczestników rynku, w pierwszej kolejności
należy zwrócić uwagę na parametr pewności prawa (Cp), rozumiany jako odnoszący się do
przejrzystości rynku (informacja o funkcjonowaniu rynku i o tym, jakich rezultatów
określonego zachowania można się spodziewać). Parametr ten wymaga kilku słów komentarza.
W ekonomii odróżnia się pojęcia niepewności i ryzyka410. Zasadniczo rozróżnienie to opiera
się na możliwości przewidzenia alternatywnych wyników określonych działań. W przypadku
ryzyka wynik określonego zachowania jest nieznany, natomiast prawdopodobieństwo
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S-V. Toma, M. Chirita, D. Şarpe, Risk and Uncertainty. Procedia Economics and Finance, 3, 2012, s. 976,
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wystąpienia określonego wyniku może zostać oszacowane411. W przypadku niepewności
natomiast nie ma możliwości opisania lub oszacowania alternatywnych wyników.
W tym kontekście należy zwrócić uwagę na następujące problemy:
1) jeśliby ograniczyć się tylko do pytania, czy dane zachowanie jest legalne lub nielegalne
(dozwolone lub niedozwolone), to w gruncie rzeczy będziemy mieli do czynienia tylko
z ryzykiem: w każdym przypadku możliwymi wynikami określonego zachowania
podmiotu na rynku będzie albo legalność takiego zachowania albo nielegalność. W
najbardziej

nieprzewidywalnym

przypadku,

prawdopodobieństwo

wystąpienia

któregoś z tych wyników będzie wynosiło 50%. W przypadku regulacji bardziej
precyzyjnej natomiast, prawdopodobieństwo to będzie się rozkładało inaczej, gdyż
regulacja będzie w większym stopniu określała szanse wystąpienia legalności lub
nielegalności. W przypadku rozwiązań prawnych zapewniających całkowitą pewność
co do kwalifikacji określonego zachowania (stanu faktycznego) jako dozwolonego lub
niedozwolonego – jak to ma miejsce w regulacji szczególnej w czystej postaci –
prawdopodobieństwo zakwalifikowania określonego działania jako legalnego lub
nielegalnego będzie wynosiło 100%. Niemniej, kwestia ta będzie realnie miała, z
punktu widzenia przedsiębiorcy działającego na rynku, mniejsze znaczenie. Założyć
można, że to, co będzie dla niego istotne, to nie sama zgodność lub brak zgodności z
prawem, ale ekonomiczne konsekwencje związane z taką lub inną kwalifikacją prawną
(kwestia ta poruszona zostanie w pkt. 2 poniżej);
2) jeśliby natomiast zwrócić uwagę nie tylko na samo zakwalifikowanie danego działania
jako legalnego albo nielegalnego, ale także na szereg konsekwencji ekonomicznych
mogących grozić przedsiębiorcy w przypadku uznania jego działania za bezprawne,
sytuacja ulega komplikacji. W przypadku regulacji ogólnej, pozbawionej w swojej
czystej postaci jakichkolwiek wytycznych w odniesieniu do możliwych sankcji
finansowych, faktycznie będzie występowała początkowo niepewność. W miarę
rozwoju działalności orzeczniczej natomiast, możliwe będzie poznanie wytycznych,
którymi określony organ stosujący regulację się posługuje, a zatem również w tym
przypadku początkowo występująca niepewność co do konsekwencji danego działania
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przerodzi się w – możliwe do oszacowania (i wycenienia) – ryzyko. Oczywiście w
sytuacji zmiany linii orzeczniczej (co w regulacji ogólnej jest jak najbardziej możliwe)
– ponownie możliwy jest powrót do stanu niepewności. Inaczej rzecz się będzie miała
w przypadku regulacji szczególnej – gdzie po poznaniu (odszukaniu) odpowiedniej
reguły będziemy modelowo mieli do czynienia z brakiem niepewności. W przypadku
naruszenia danej normy, będziemy mieli do czynienia z możliwością próby
oszacowania ryzyka związanego z takim zachowaniem (sam poziom sankcji i prawna
możliwość jej zastosowania będą znane).
Warto podkreślić tu jedną kwestię. Kategoria niepewności ma istotne znaczenie w
ekonomii, jednak z punktu widzenia prowadzonych w niniejszej rozprawie rozważań jej rola
jest ograniczona. Przy założeniu modelu racjonalnego podejmowania decyzji gospodarczych
przez podmioty rynkowe, niepewność oznaczałaby de facto brak możliwości podejmowania
decyzji w oparciu o racjonalne przesłanki, a zatem i niemożliwość stworzenia odpowiedniego
modelu ekonomicznego. Z tego względu, w przypadku rozważań nad parametrem pewności
prawa bardziej zasadne - albo lepiej: jedynie możliwe - wydaje się rozumienie go w kategorii
ekonomicznie pojmowanego ryzyka (z zastrzeżeniem wskazanych powyżej problemów). Z
tego względu, w dalszych rozważaniach pojęcia „pewność” lub „niepewność” będą rozumiane
w kategorii (ekonomicznego) ryzyka.
Jeśli chodzi o koszty wynikające z pewności prawa, a raczej z braku tej pewności, to
należy zauważyć, że niepewność prawa może być ujmowana jako niepewność subiektywna i
obiektywna. W przypadku niepewności subiektywnej, chodzi o subiektywną ocenę kosztów i
użyteczności krańcowej, która różni się pomiędzy uczestnikami rynku. Określana jest ona także
jako „niepewność co do tego, jakie jest prawo”412. Co więcej, za nieracjonalne można uznać
działanie w przypadku kompletnej niepewności co do prawa. Jako że koszt krańcowy
uzyskiwania informacji na temat prawa rośnie w miarę uzyskiwania coraz to większego zakresu
takich informacji, a użyteczność krańcowa znajomości prawa maleje, uczestnicy rynku będą
dążyć do uzyskiwania informacji o prawie tylko do momentu, w którym koszt krańcowy
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zrówna się z użytecznością krańcową413. Jeśli chodzi o obiektywną niepewność prawa, to
dotyczy ona niepewności, przed którą stają wszyscy uczestnicy rynku. Jako przykłady takiej
niepewności wskazuje się: brak prawa, niestabilność prawa oraz brak możliwości skutecznej
egzekucji prawa414. Niepewność prawa generuje przy tym określone koszty transakcyjne takie
jak: koszt zbierania informacji na temat prawa oraz koszt prowadzenia spraw, przy czym
wyższy poziom niepewności prawa oznacza wyższe koszty transakcyjne415. Brak pewności
prawa ma zatem negatywne konsekwencje z punktu widzenia funkcjonowania rynku. Jako że
prawo oddziałuje na przedsiębiorców, a prawo niepewne może wręcz paraliżować ich działania,
niska wartość parametru Cp może zwiększać poziom straty społecznej. Jednocześnie, chęć
uzyskania przez przedsiębiorców jakichś wytycznych co do tego, „jakie prawo jest”, będzie się
wiązało ze wzrostem kosztu Co. Można by tego oczekiwać przykładowo z tego względu, że
osoby zarządzające przedsiębiorcami (zwłaszcza w sytuacji, w której inny podmiot lub
podmioty posiadają uprawnienia właścicielskie) mogą być zainteresowane uzyskiwaniem
porad prawnych co do możliwości danego działania. Działanie takie będzie samo w sobie zatem
obarczone dodatkowym kosztem obsługi prawnej, podczas gdy w warunkach pewności prawa,
koszt ten nie musiałby wcale powstać.
Zarówno regulacja ogólna, jak i szczególna będą się wiązały z pewnym poziomem tego
typu kosztów. Jeśli chodzi o koszt obsługi prawnej rozumiany jako sumę kosztów dotarcia do
regulacji oraz jej interpretacji, to koszt taki będzie występował zarówno w przypadku
pierwszej, jak i drugiej metody. W przypadku regulacji ogólnej koszt dotarcia do regulacji
będzie relatywnie niewielki, natomiast koszt jej interpretacji będzie już znacznie większy.
Odwrotnie będzie w przypadku regulacji szczególnej, w przypadku której, z uwagi na znaczny
rozmiar regulacji, koszt ten będzie wynikał w szczególności z dotarcia do reguły
odpowiadającej działaniom konkretnego uczestnika rynku. Reguły obecne w regulacji
szczególnej będą mniej podatne na zabiegi interpretacyjne, stąd w ramach kosztu obsługi
prawnej w tym przypadku mniejszy udział będzie miał koszt interpretacji.
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Biorąc jednak pod uwagę, że w chwili obecnej istnieją narzędzia w znaczny sposób
ułatwiający dotarcie do regulacji (w szczególności systemy elektroniczne, w tym bazy
orzecznictwa), można przyjąć, że koszt interpretacji, co do zasady, jest większy niż koszt
dotarcia do regulacji. Aspekt interpretacyjny jest także znacznie silniej związany z
działalnością prawniczą i to z tym aspektem wiązać się mogą większe koszty obsługi prawnej
w ogóle. Z tego względu można przyjąć, że koszt obsługi prawnej w ramach regulacji ogólnej,
w którym znaczniejszy udział przypada na koszt interpretacji, będzie większy niż w przypadku
metody szczególnej, w którym koszt interpretacji ma niewielki udział w koszcie obsługi
prawnej:
COo > CSo
Nie należy jednak zakładać, aby różnice te były przy tym aż tak znaczne, jak w
przypadku różnicy pomiędzy CS2 oraz CO2. Z punktu widzenia tych rynków, na których koszty
obsługi prawnej nie są aż tak znaczące, koszt ten z punktu widzenia analizy będzie można
pominąć. W jurysdykcjach, w których koszt ten jest znaczny – będzie on już odgrywał istotną
rolę.
3.5.

Koszt Cps w przypadku regulacji ogólnej oraz szczególnej

Poza tak rozumianym kosztem Co pozostaje koszt związany z prowadzeniem spraw
(Cps) przed organami posiadającymi kompetencje do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony
konkurencji.
Koszty te nie będą dotyczyły prawnych aspektów prowadzenia spraw, gdyż te
konsumowane są przez kategorię Co. Koszty te będą zatem dotyczyły aspektów faktycznych
prowadzonych postępowań – w zakresie inicjatywy dowodowej, w tym przygotowywania np.
analiz rynkowych i gromadzenia badań służących do obrony przed potencjalnym zarzutem
naruszania reguł konkurencji. Koszty te mogą wynikać przy tym m.in. z konieczności
zaangażowania znacznych zasobów pracowników w przygotowywanie określonych analiz,
którzy mogliby w tym czasie zajmować się zadaniami znacznie bardziej produktywnymi z
punktu widzenia prowadzonej przez danego przedsiębiorcę działalności.
Jeśli chodzi o metodę regulacji szczególnej, to z uwagi na jasne i precyzyjne reguły, w
ramach których dany stan faktyczny podlega określonej sankcji prawnej, postępowania
dowodowe będą miały mniejsze znaczenie aniżeli w przypadku regulacji ogólnej. W przypadku
regulacji ogólnej, potencjalnie nie tylko fakt określonego zachowania uczestnika rynku będzie
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podlegał dowodzeniu, ale także, przykładowo, wpływ tego zachowania na rynek i konkurencję
(w przypadku regulacji szczególnej „wpływ” ten jest niejako już założony na poziomie
legislacyjnym). Z tego względu można by przyjąć, że:
COps > CSps
Ten ostatni aspekt nie będzie natomiast występował w regulacji szczególnej, gdzie
ocena wpływu na rynek konsumowana będzie przez normę sankcjonowaną (legislator
ustanawiając odpowiednią regułę już taki wpływ założył, a w warunkach idealnych, wykazał
w ramach prac legislacyjnych). Koszt prowadzenia spraw będzie zatem większy w przypadku
regulacji ogólnej niż w przypadku metody szczególnej – przy czym, z natury rzeczy, z
perspektywy globalnej, będzie on mniejszy niż koszt Co. Koszt Co będzie ponoszony przez
każdy podmiot podejmujący decyzję w oparciu o racjonalne przesłanki, natomiast koszt
prowadzenia spraw będzie ponoszony jedynie przez te podmioty, wobec których wszczęto
postępowanie. Analogicznie do kosztów Co przyjąć należy, że koszt prowadzenia spraw będzie
ponoszony jedynie do momentu, w którym koszt krańcowy zrówna się z użytecznością
krańcową – przy czym użyteczność ta będzie w dużym stopniu zdeterminowana przez sankcję
grożącą podmiotowi uczestniczącemu w takim postępowaniu oraz prawdopodobieństwem jej
zastosowania.
Tytułem przykładu można wskazać, że w sytuacji, w której danemu podmiotowi grozi
sankcja finansowa w wysokości 1 miliona złotych, a prawdopodobieństwo jej zastosowania
wynosi 70%, można przyjąć, że prowadzenie sprawy będzie następowało do momentu, w
którym koszt ten osiągnie poziom 0,3 miliona złotych:
1.000.000 zł – 70% x 1.000.000 zł = 300.000 zł
Alternatywnie koszt ten może być zrelatywizowany do zysku, jaki odniesie dany
uczestnik rynku w wyniku działań niezgodnych z prawem. Przykładowo, podmiot, który
działając niezgodnie z regulacją osiągnie z tego faktu zysk na poziomie 10 milionów złotych,
może przystać na poniesienie kary finansowej na poziomie 1 miliona złotych, gdyż wciąż
osiągnie on znaczny zysk. Jednak w przypadku zysku wynoszącego 1 milion złotych trudno
sobie wyobrazić, aby podmiot ten, w braku czynników innych niż rachunek ekonomiczny
wpływających na jego decyzje, byłby skłonny do ponoszenia ciężarów wyższych niż 300.000
złotych, choć jest to bardziej prawdopodobne niż w przypadku, w którym ten zysk zostanie
wyłączony z analizy.

173
Jak wspomniano powyżej, koszty prowadzenia postępowań dowodowych (koszt
prowadzenia spraw) może być ponoszony zarówno przez organ stosujący prawo, jak i przez
podmioty prywatne – a rozdział tych kosztów zależy od przyjętych w danym systemie prawnym
rozwiązań procesowych. Należy jednak zwrócić uwagę, że moment, do którego uczestnik
rynku może być zainteresowany ponoszeniem tego kosztu, relatywizowany będzie do
wysokości grożącej sankcji. W przypadku regulacji szczególnej w czystej postaci i kontroli ex
ante – koszt prowadzenia spraw będzie relatywnie niewielki po stronie przedsiębiorców i
konsumowany byłby przez koszt C2, gdyż to organ państwa ponosiłby ten koszt. W przypadku
wariantu ogólnego, gdzie procesów sądowych powinno być mniej niż w przypadku regulacji
szczególnej, koszt ten – ogólnie – powinien być mniejszy niż w przypadku metody regulacji
szczególnej.
Na potrzeby dalszych rozważań zostanie przyjęte założenie, że koszty leżące po stronie
państwa powinny być znacznie większe niż nawet zagregowanie koszty po stronie
przedsiębiorców na rynku; koszty C1, C2 oraz C3 będą miały kluczowe znaczenie przy
dobieraniu odpowiedniej regulacji. Koszty te wskazują, że regulacja szczególna globalnie
wiąże się z kosztami większymi aniżeli regulacja ogólna. Stanowi to rozbudowane
uzasadnienie dla sformułowanego już powyżej intuicyjnego postulatu, aby dobór metody
regulacji następował w kierunku od najmniej kosztownego do najbardziej kosztownego, czyli
od regulacji ogólnej do szczególnej.
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Tabela nr 4 – zestawienie kosztów w zależności od metody regulacji
Koszt

Regulacja ogólna

Regulacja szczególna

Po stronie państwa (kluczowe znaczenie)

C1

Niewielki

Bardzo wysoki

C2

Niewielki

Bardzo wysoki

C3

Porównywalny

Po stronie podmiotów rynkowych (relatywnie mniejsze znaczenie)

Co

Mniejszy

Większy

Cps

Większy

Mniejszy

Wracając jeszcze na krótko do kosztu C2, można wskazać pewną regułę racjonalizującą
koszty w tym zakresie. W przypadku interwencji państwa, wyznacznik poziomu kosztów
możliwych do poniesienia może stanowić obniżenie produktu krajowego brutto (PKB),
wynikające z określonego zachowania uczestnika rynku. Przykładowo, jeśli uczestnik rynku
działa na bardzo dużą skalę i jest monopolistą, ewentualna strata dla PKB wynikająca z jego
zachowania może być znacząca. W sytuacji, w której strata taka przewyższałaby grożącą temu
podmiotowi sankcję, powstaje pewien problem. Z punktu widzenia rachunku ekonomicznego
niezasadne byłoby prowadzenie postępowań i ponoszenie kosztów tych postępowań przez
państwo w sytuacji, w której koszt ten przekroczyłby skumulowaną stratę dla PKB w
określonym okresie. Zasadnym wydaje się odniesienie tego poziomu do straty skumulowanej,
gdyż działania rynkowe podejmowane przez uczestnika rynku mogą mieć wpływ na PKB nie
tylko w momencie ich dokonywania, ale także w przyszłości.
Potencjalnie zatem w takich przypadkach państwo mogłoby być zainteresowane
ponoszeniem znacznie większych kosztów w ujęciu nominalnym niż podmiot prywatny.
Koszty funkcjonowania systemu byłyby wówczas znacząco większe – ale koszty te zależą nie
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tyle od wyboru pomiędzy regulacją ogólną i szczególną, ale od rozkładu kosztów Cps pomiędzy
uczestników postępowania. W prezentowanym ujęciu koszty Cps są kategorią ponoszoną w
całości lub w określonej części przez jedną bądź drugą stronę – ale nie przez obie jednocześnie.
Z powyższego zestawienia wyłania się pewna prawidłowość: koszty, w miarę
przesuwania się w ramach optymalizacji od regulacji ogólnej do szczególnej, powinny rosnąć.
Co ciekawe, to właśnie rozwiązania oparte o egzekucję regulacji konkurencji przez organy
państwa są najczęściej spotykane w praktyce416. Warto jednak zaznaczyć, że istnieją
mechanizmy zmniejszania kosztów funkcjonowania regulacji szczególnych. Mechanizm taki
stanowić mogą programy leniency. Regulacje te, tworzone w celu destabilizowania karteli,
umożliwiają podmiotom zawiadamiającym organy ochrony konkurencji o funkcjonowaniu
kartelu oraz dostarczającym istotnych informacji na ten temat – ułatwiając tym samych
egzekwowanie regulacji organom państwowym – uniknięcie lub znaczne ograniczenie sankcji,
która w braku takiego zawiadomienia mogłaby zostać na nie nałożona. Przyczyniają się one do
podniesienia poziomu konkurencji – czy to z uwagi na efekt odstraszania potencjalnych
uczestników porozumień antykonkurencyjnych, czy to z uwagi na faktyczne wykrywanie i
nakładanie sankcji na takie podmioty417. Co ciekawe, przy okazji tej kwestii uwidacznia się to,
że nadmierna sankcja grożąca za naruszenie reguł konkurencji może mieć negatywne skutki.
Ewentualne roszczenia odszkodowawcze, gdyby przysługiwały podmiotom ponoszącym
szkodę w wyniku funkcjonowania takiego kartelu, mogłyby zniechęcać podmioty
uczestniczące w kartelu do składania takich zawiadomień418.
Stadia pośrednie będą zależały od wspomnianych czynników i tego, w jakim stopniu
elementy poszczególnych modeli będą przyjmowane w konkretnej regulacji. Podsumowanie
elementów charakterystycznych dla regulacji ogólnej i szczególnej w ich czystych postaciach
można zaprezentować następująco:

416

Zob. R. Van den Bergh, op. cit., s. 12.

417

Zob. G. Klein, Cartel Destabilization and Leniency Programs – Empirical Evidence, ZEW Discussion Paper
nr 10-107.
418

Dokument nr COM(2008) 165, s. 12.
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Tabela nr 5 – podsumowanie regulacji ogólnej
Regulacja ogólna
Aspekty wpływające na skuteczność

Uwagi

Kontrola ex post. Bodźce dla przedsiębiorców i brak Relatywnie niewielki poziom skuteczności, zwłaszcza
„ręcznego sterowania”

w przypadkach monopoli i karteli.

Inicjatywa wykorzystania regulacji – po stronie
aktorów rynkowych

Niski poziom realnie możliwych do uzyskania
korzyści.
Niski koszt regulacji.

Ochrona jedynie w ramach danej struktury rynku

Tabela nr 6 – podsumowanie regulacji szczególnej
Regulacja szczególna
Aspekty wpływające na skuteczność

Uwagi

Kontrola ex ante i „ręczne sterowanie” zachowaniami Możliwa większa skuteczność w szczególności w
przedsiębiorców

przypadku monopoli i karteli.
Wyższy poziom realnie możliwych do uzyskania

Inicjatywa po stronie państwa
Możliwość

radykalnej

zmiany

korzyści.
struktury

rynku Większy koszt regulacji.

(regulacja sektorowa)

Koszty w szeregu rozwiązań pomiędzy regulacją ogólną i szczególną będą rosły w
miarę wzrostu natężenia, z jakim przyjmowane będą elementy właściwe dla metody regulacji
szczególnej. Ilustrację takiego szeregu przedstawiono poniżej.
Przed graficznym uszeregowaniem rozwiązań legislacyjnych, należy jeszcze krótko
podsumować powyższe rozważania:
1) regulacja ogólna (w czystej postaci) stanowi rozwiązanie najmniej kosztowne;
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2) regulacja szczególna (w czystej postaci) stanowi rozwiązanie najbardziej kosztowne;
3) im większy jest stopień, w jakim dana regulacja zawiera elementy wariantu
szczególnego, tym jest ona bardziej kosztowna;
4) zapewnianie przedsiębiorcom bodźców do odpowiedniego zachowania (poprzez
wymiar sankcji lub ułatwienia procesowe) jest mniej kosztowne niż każdorazowe
władcze ingerowanie przez organy państwowe w ramach kontroli ex ante;
5) inicjatywa wykonywania regulacji po stronie państwa może wiązać się z większą
skutecznością niż inicjatywa po stronie przedsiębiorców;
6) większe korzyści, które można uzyskać w wyniku regulacji mogą uzasadnić bardziej
kosztowną regulację (bardziej kosztowną w sensie nominalnym, ale korzystniejszą w
wyniku porównania jej kosztów i korzyści).
Diagram nr 10 – zależności kosztowe między metodami regulacji
Poziom straty dla dobrobytu

Obszar optymalizacji –
pole oznaczone
kolorem szarym

Wysokość
obszaru
optymalizacji
wyznaczona
poziomem
straty dla
dobrobytu

Regulacja
ogólna

Regulacja
szczególna
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Jako że koszty te nie zależą od wysokości obszaru optymalizacji, to przyjąć należy, że
w przypadku jego mniejszej wysokości419 koszty mogą łatwo przekroczyć wartość straty dla
dobrobytu społecznego. Pokazuje do wyraźnie, że w przypadku rynków, które nie są dotknięte
znaczną stratą, regulacja nie będzie miała ekonomicznego sensu.
Diagram nr 11 – koszty regulacji w sytuacji niewielkiej straty dla dobrobytu społecznego
Poziom straty dla dobrobytu

Regulacja
ogólna

Obszar optymalizacji –
pole oznaczone
kolorem szarym

Regulacja
szczególna

Wysokość
obszaru
optymalizacji
wyznaczona
poziomem
straty dla
dobrobytu

W ramach diagramu nr 10 i 11 przedstawiono poglądowo zależność, jaka rysuje się na
bazie dotychczasowych uwag pomiędzy kosztami regulacji a wybranym jej kształtem. Kwestię
kosztów należy jednak zintegrować jeszcze z przedstawioną na diagramie nr 9 skutecznością.
Najpierw jednak kilka słów poświęcić wypada dodatkowym kwestiom dotyczącym kosztów
regulacji ochrony konkurencji – w tym bazujących na czynionych w literaturze uwagach.

419

Zob. Podrozdział III.3.
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Następnie zaś, w podrozdziale IV.4 powrócimy do kwestii skuteczności, spinającej
dotychczasową analizę.
3.6.

Uwagi uzupełniające w kontekście kosztów regulacji

Wskażmy, że w literaturze można spotkać też inny podział kosztów regulacji – np. na
bezpośrednie i pośrednie420 (chociaż wydaje się on być mniej użyteczny w warunkach
kontynentalnego prawodawstwa w obszarze konkurencji). W ramach kosztów bezpośrednich
Jonathan Baker wyróżnił: bezpośrednie koszty rządowe (agencji rządowych odpowiedzialnych
za egzekwowanie regulacji ochrony konkurencji) i bezpośrednie koszty prywatne (koszty
uczestniczenia w postępowaniach prowadzonych przez agencje rządowe oraz w
postępowaniach wszczynanych przez podmioty prywatne). Z pewnymi zastrzeżeniami podział
ten przypomina podział kosztów przyjęty w niniejszej pracy. W ramach kosztów pośrednich
Baker wskazał natomiast: koszty związane z dążeniem do zgodności podejmowanych działań
z regulacją oraz udziału w postępowaniach (compliance and litigation) oraz koszty odstraszania
od działań korzystnych przez regulację421.
W przypadku kosztów pośrednich, z uwagi na niedostępność danych, Baker posłużył
się założeniem, że powinny one w przybliżeniu odpowiadać kosztom bezpośrednim. Baker
wskazał chociażby, że roczny koszt funkcjonowania systemu ochrony konkurencji w USA jest
znacznie niższy niż korzyść wynikająca z odstraszania od dokonywania naruszeń. Szacunki
dotyczące korzyści są przy tym natury bardzo ogólnej, wstępnie jednak bazują one na
przedstawionych powyżej wnioskach Harbergera, choć odpowiednio zmodyfikowanych422.
Rozważania Bakera są istotne, jednak należy pamiętać o tym, że dokonana przez niego analiza
i zaproponowany podział kosztów wynikają z przyjętego przedmiotu analizy, czyli systemu
ochrony konkurencji w USA, posiadającego swoją specyfikę. Model zaprezentowany w
niniejszej pracy ma jednak ogólniejszą naturę i może posłużyć także do analizy w ramach
kontynentalnych systemów prawnych.

420

J. Baker, The Case for…, s. 43, J. Bauer, op. cit., s. 303 i n., K. Hüschelrath, Competition…, s. 34.

421

Ibidem.

422

Ibidem.
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Warto też zauważyć, że podział zaproponowany przez Bakera nie uwzględnia kosztu C1
– kosztu tworzenia prawa – co w przypadku systemu przyjętego w USA może zostać
wyjaśnione dwoma okolicznościami:
1) regulacja ochrony konkurencji w USA opiera się na ustawodawstwie przyjmowanym w
dużej mierze od koniec XIX wieku oraz w pierwszej połowie XX wieku, która nie
podlega zasadniczym zmianom i jest natury ogólnej. Stosowanie tej regulacji odbywa
się w drodze postępowania sądowego423;
2) istotna i realnie quasi-prawodawcza funkcja sądów amerykańskich oznacza, że
faktycznie koszt C1 w dużej mierze konsumowany jest w ramach działalności sądów,
de facto rozwijających regulację ochrony konkurencji.
Przyjęte przez Bakera rozwiązanie uwzględnia natomiast koszt C3 – koszt wynikający
z odstraszania przez regulację od działań pozytywnych z punktu widzenia maksymalizacji
dobrobytu. Koszt ten może być traktowany jako koszt błędów legislacyjnych.
Jednak poza wskazanymi powyżej kosztami bezpośrednimi i pośrednimi zdaje się
pozostawać istotny czynnik skuteczności regulacji oraz kwestia pewności prawa i kosztu
wynikającego z braku tej pewności. Ten ostatni koszt może zostać potencjalnie uwzględniony
po stronie kosztów pośrednich dotyczących działań z zakresu compliance oraz kosztów
wynikających z odstraszania przez regulację od działań pozytywnych z punktu widzenia
maksymalizacji dobrobytu. Kwestia skuteczności jest natomiast bardziej problematyczna.
Wyjdźmy od przykładu wskazanego przez Bakera w celu uzasadnienia tezy, że regulacja
ochrony konkurencji przynosi znaczne korzyści. Przykład ten dotyczy konkretnego kartelu
witaminowego. Jak sam Baker zastrzega, dokonuje on w odniesieniu do niego bardzo
pobieżnego oszacowania zbędnej straty społecznej, wynikającej z funkcjonowania tego kartelu.
Wskazuje on, że strata ta mogła wynosić od 50 do 100 milionów dolarów rocznie. W związku
z tym, każdy rok, o który – w związku z funkcjonowaniem i egzekwowaniem regulacji ochrony
konkurencji – skrócono funkcjonowanie tego kartelu, uzasadnia sam w sobie znaczną część
kosztów bezpośrednich związanych z egzekwowaniem tej regulacji (np. kosztów prowadzenia
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T. Skoczny, op. cit., s. 81.
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odpowiedniego postępowania)424. Oczywiście, w grę wchodzą poza tym korzyści wynikające
z odstraszania podmiotów rynkowych od działań antykonkurencyjnych także na innych
rynkach niż ten, na którym działał kartel witaminowy425.
Takie porównanie jednak, jak zresztą sam Baker wskazuje, dotyczy jedynie kosztów
bezpośrednich, czyli kosztów po stronie państwa, a nie kosztów przedsiębiorców działających
na rynku. Zatem nie obrazuje ono pełnego zestawu kosztów związanych z ingerencją państwa
w kwestię ochrony konkurencji. Oczywiście możliwe byłoby budowanie uzasadnienia dla
regulacji ochrony konkurencji opartego na kosztach bezpośrednich, jednak nie będzie ono
odzwierciedlało całości problemu. Uogólniając wskazany powyżej przykład, można dojść do
wniosku, że funkcjonowanie regulacji jest uzasadnione, gdy korzyść faktycznie zrealizowana
w wyniku jej funkcjonowania przewyższa koszt bezpośredni:
Kb = Koz
gdzie Kb oznacza koszty bezpośrednie, zaś Koz oznacza zrealizowaną korzyść w wyniku
funkcjonowania regulacji.
W przypadku, w którym rozpatruje się funkcjonowanie regulacji ochrony konkurencji
na przestrzeni lat, należałoby kumulować korzyści Koz w każdym roku, w którym korzyść ta
występuje, i dodawać tę sumę do kolejnych korzyści w następnych latach (np. wynikających z
wymuszenia zaprzestania funkcjonowania innych karteli):
Koz = Koz1 + (Koz1 + Koz2) + (Koz1 + Koz2 + Koz3) + … + (Koz1 +
Koz2 + Koz3 + … + Kozn-1 + Kozn)
Początkowo zatem nawet gdyby:
Kb > Koz1
to nie oznacza automatycznie, że regulacja jest, z punktu widzenia analizy ekonomicznej,
nieopłacalna. Po pewnym czasie skumulowana korzyść może być większa niż Kb w danym
roku, a nawet skumulowane Kb w całym rozpatrywanym okresie:

424

J. Baker, The Case for…, s. 43.
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Ibidem.
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Kb1 + Kb2 + Kb3 + … + Kbn-1 + Kbn < Koz1 + (Koz1 + Koz2) +
(Koz1 + Koz2 + Koz3) + … + (Koz1 + Koz2 + Koz3 + … + Kozn-1 +
Kozn)
Tym niemniej, analiza taka nie obejmuje kosztów pośrednich, które przecież również
powinny być brane pod uwagę. Koszty te będą bowiem wpływały ostatecznie na poziom
dobrobytu społecznego. Porównanie kosztów funkcjonowania regulacji i korzyści z niej
wynikających powinno się także wiązać z oceną tego, jak skutecznie system ochrony
konkurencji zwalcza zachowania antykonkurencyjne albo też – w sytuacjach, w których nie
dochodzi do wszczęcia żadnego postępowania – jak skutecznie odstrasza od podejmowania
antykonkurencyjnych działań.
Kwestia skuteczności, zostanie włączona w dotychczasową analizę w następnym
podrozdziale. W tym miejscu jednak zauważmy, że z powyższych uwag wynika jeszcze jedna
ważna wytyczna użyteczna, tak naprawdę, na potrzeby prawidłowej oceny obszaru
optymalizacji (i poziomu straty dla dobrobytu). Dlatego, aczkolwiek dotychczasowe diagramy
tej kwestii nie uwzględniają (gdyż nie taki jest ich cel) fakt, że strata dla dobrobytu społecznego
może się kumulować z biegiem lat, powinien być brany pod uwagę. W perspektywie czasu,
może się okazać, że początkowa „inwestycja” w system prawny, chociaż kosztowna zwłaszcza
na początku (kiedy trzeba go zaprojektować), może być uzasadniona rosnącym z roku na rok
poziomem strat związanym z brakiem istnienia konkurencji na wystarczająco wysokim
poziomie.

4. Włączenie aspektu skuteczności w optymalizację regulacji
W tym miejscu należy wrócić do sygnalizowanej w podrozdziałach IV.1 oraz IV.2
kwestii skuteczności regulacji. Również ona wymaga uwzględnienia w ramach analizy
regulacji ochrony konkurencji. Kwestia ta wiąże się z powyższymi rozważaniami dotyczącymi
kosztów funkcjonowania regulacji i korzyściami, jakie regulacja taka przynosi lub może
przynosić.
Skuteczność (S) jest parametrem wpływającym na ocenę tego, jakich korzyści z
regulacji można się spodziewać. Potencjalnie oczekiwana korzyść powinna być przez
skuteczność skorygowana; dopiero tak skorygowana wartość powinna być porównywana z
kosztami prawnej ingerencji. W przypadku w pełni skutecznego systemu można mówić o
współczynniku S = 1 (prawo w tym przypadku byłoby skuteczne w 100%). W przypadku w
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pełni nieskutecznego systemu S przyjmie natomiast wartość 0. Z tego względu, można w tym
miejscu zaproponować równanie służące ocenie systemu ochrony konkurencji:
Kc = SKo
Kc oznacza całkowite koszty funkcjonowania systemu (bezpośrednie i pośrednie w ujęciu
Bakera), Ko oznacza korzyści jakie potencjalnie mogą wynikać z funkcjonowania systemu,
natomiast S oznacza współczynnik skuteczności.
Dla porównania, po prawej stronie równania można przyjąć wyniki analiz
prowadzonych przez Harbergera, wskazywane również przez Posnera – mianowicie przyjąć
całkowite koszty społeczne funkcjonowania ograniczających konkurencję struktur rynkowych
jako określony procent PKB rocznie. Niekoniecznie jednak należy porównywać koszt
związany z regulacją z tak zidentyfikowaną stratą. Można by wówczas dojść do wniosku, że
regulacja będzie ekonomicznie uzasadniona, jeśli jej koszty są niższe niż strata wynikająca z
braku występowania wystarczającego poziomu konkurencji. Taki wniosek jednak nie
uwzględniałby tego, w jak dużym stopniu strata ta może być faktycznie niwelowana przez
regulację prawną (ignorowałby aspekt skuteczności) – zakładałby zasadniczo, że regulacja jest
w pełni skuteczna. Innymi słowy, koszt wynikający z braku konkurencji będzie równy korzyści
z regulacji tylko wtedy, gdy S = 1. Z tego względu, warunek ekonomicznej zasadności prawnej
ingerencji należałoby przedstawić w sposób następujący:
koszt prawnej ingerencji < S x poziom straty dla dobrobytu
W realnie funkcjonujących systemach ochrony konkurencji trudno byłoby zakładać
całkowitą skuteczność regulacji – z tego względu, współczynnik S realnie będzie zmniejszał
nominalną wartość korzyści (tj. wartość o jaką strata dla dobrobytu zostanie zmniejszona) jakiej
można się spodziewać i to tak zmniejszona wartość powinna być punktem odniesienia przy
porównaniu z całkowitym kosztem regulacji. Jedynie wówczas będzie można uznać daną
regulację za zasadną. Nie chodzi bowiem o to, jaką „potencjalnie” regulacja może przynieść
korzyść, ale jaką realnie korzyść może zrealizować (a to zależy od jej skuteczności).
Biorąc pod uwagę powyższe, a także wnioski płynące z zaprezentowanego powyżej
przykładu Bakera, ponownie można dostrzec skumulowany efekt regulacji w dłuższym okresie
(np. kilkuletnim). Tak jak strata dla dobrobytu podlega kumulacji z biegiem lat, tak też korzyść
z regulacji będzie podlegać analogicznej kumulacji – w zależności oczywiście od tego, jak
skuteczna jest dana regulacja. Korzyść zrealizowana będzie wynikała ze współczynnika S, a
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zatem można, na potrzeby niniejszej analizy, przyjąć propozycję, zgodnie z którą modelowo
(gdzie Ko to oczekiwana korzyść – tj. potencjalna, a nie zrealizowana):
Koz = SKo
Uwzględniając szereg lat w analizie, można zatem zaproponować prawidłowość:
Kc1 + Kc2 + Kc3 + … + Kcn-1 + Kcn = S [Ko1 + (Ko1 + Ko2) + (Ko1
+ Ko2 + Ko3) + … + (Ko1 + Ko2 + Ko3 + … + Kozn-1 + Kon)]
Na marginesie jedynie można jeszcze w tym miejscu wskazać na podnoszoną w
literaturze kwestię426, że nadmierna regulacja zachowań rynkowych jest bardziej szkodliwa niż
niewystarczająca ochrona konkurencji. Chodzi tu o wskazany już problem błędów regulacji
polegających na objęciu określonymi zakazami zbyt dużej klasy przypadków – w tym, błędów
takich, które są dla konkurencji i funkcjonowania rynku korzystne. Dotyczy to kosztu C3 (koszt
błędów). Koszt C3 można rozłożyć na dwa koszty: C3- oraz C3+. Koszt C3-, to koszty (ryzyko)
wynikające z niewystarczającej regulacji zachowań rynkowych, a C3+ to koszty (ryzyko)
wynikające z nadmiernej regulacji zachowań rynkowych.
W literaturze można spotkać się z założeniem, że takie błędy polegające na nadmiernej
regulacji są bardziej szkodliwe niż błędy polegające na objęciu regulację zbyt małej klasy
przypadków427. Takie założenie, które można wysuwać jako kontrargument wobec
rozbudowywania regulacji ochrony konkurencji, można przedstawić następująco:
C3- < C3+
Jednak zauważmy, że używanie takiego założenia jako kontrargumentu, w świetle
dotychczasowych uwag nie powinno być wystarczające do uznania, że interwencja państwa w
danym przypadku jest niezasadna. Do takiego wniosku, konieczne jest uwzględnienie kwestii
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skuteczności regulacji i poczynienie dodatkowego założenia, zgodnie z którym koszt C3+
powinien być na tyle duży, że po dodaniu go do pozostałych kosztów otrzymamy:
Kc > SKo
Wskazane powyżej podejście ma swoje zakotwiczenie ideologiczne. Wynika ono w
dużej mierze z przekonania, że rynek jest w stanie samodzielnie korygować działania
niekorzystne z punktu widzenia jego efektywności, nawet jeśli podejmowane są przez
monopolistę428. Podejście takie byłoby jednak trudne do pogodzenia z pierwotną ideą szkoły
harwardzkiej – później zmodyfikowaną. Zgodnie z ową ideą, znaczna koncentracja siły
rynkowej powoduje, że podmioty rynkowe są bardziej skłonne do podejmowania działań
antykonkurencyjnych. Zjawisko to kształtuje negatywne nastawienie do podmiotów
posiadających znaczny poziom siły rynkowej429. Ponadto koncepcji tej zarzucano ignorowanie
faktu, że podmioty posiadające siłę rynkową mogą, z uwagi na ekonomię skali, być bardziej
efektywne niż mniejsze podmioty430. Kwestia ta może służyć do wyjaśnienia wskazanych już:
zasady zakazu i reguły rozsądku431.
Z uwagi na ryzyko włączenia w ramy prawnej ingerencji zachowań korzystnych (koszt
C3+), posługiwanie się regułą rozsądku może pomóc w stosowaniu danej regulacji tak, aby
można było „naprawić” ewentualny błąd ze strony prawodawcy – w przypadku wykazania
pozytywnego wpływu określonego zachowania. Zaznaczyć jednak należy, że w związku z
posłużeniem się taką regułą, zamiast dość prostej zasady zakazu, koszt C3+ powinien nie tyle
zniknąć, co zwiększyć koszty po stronie podmiotów działających na rynku. W pewnym sensie
zatem koszt C3+ ponoszony jest przez podmioty działające na rynku, a nie przez państwo
(ustawodawcę lub organy wykonujące legislację).
Wracając jednak do głównego nurtu analizy przedstawionej w niniejszym rozdziale,
można pokusić się o podsumowanie głównych wniosków płynących z przedstawionego modelu
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optymalizacji regulacji. Podsumowanie to można przedstawić graficznie, integrując zarówno
poruszoną już kwestię skuteczności regulacji, jak i kwestię kosztów charakterystycznych dla
regulacji ogólnej i szczególnej. Zestawiając oba punkty widzenia zauważyć można powstanie
oznaczonego strzałką pola, w którym, jak wynika z modelu optymalizacji, regulacja będzie
ekonomicznie uzasadniona. Pole to obejmuje taki zakres korzyści, który skutecznie może być
osiągnięty przez prawo. Jednocześnie w polu tym koszty są niższe niż potencjalna korzyść z
regulacji.
Diagram nr 12 – integracja skuteczności i kosztów w modelu optymalizacji
Poziom straty dla dobrobytu

Obszar optymalizacji –
pole oznaczone
kolorem szarym

Maksymalny poziom
skuteczności

Potencjalna
korzyść, jaka
może być
zrealizowana
przy pełnej
skuteczności
prawa =
wysokość
obszaru
optymalizacji

Maksymalny
poziom
skuteczności –
realnie
możliwa
korzyść do
zrealizowania

Regulacja
ogólna

- krzywa kosztów

Regulacja
szczególna

Obszar racjonalnej
ekonomicznie regulacji –
pomiędzy krzywą skuteczności
i kosztów

- krzywa skuteczności

5. Wnioski w kontekście zasady przydatności i zasady proporcjonalności
sensu stricto
Kwestie omówione w niniejszym rozdziale, podobnie jak to miało miejsce z uwagami
poczynionymi w rozdziale III (zwłaszcza podrozdziale III.4.3), również odnieść można do
zasady proporcjonalności wyrażonej językiem EAP (zob. w szczególności podrozdział I.5 oraz
I.6). Poruszono w szczególności następujące obszary analizy: a) obszar kosztów regulacji, b)
obszar skuteczności regulacji i c) obszar kierunku doboru regulacji. Są one istotne dla dwóch
elementów zasady proporcjonalności, tj. do zasady przydatności oraz zasady proporcjonalności
sensu stricto.
Pierwsza z tych zasad odnosi się do kwestii ukształtowania norm prawnych w taki
sposób, aby mogły one skutecznie przyczynić się do osiągnięcia celu – w tym wypadku:
maksymalizacji dobrobytu społecznego. Z rozważań zakotwiczonych w zasadzie konieczności
wiemy już, że prawo potencjalnie może zrealizować pewien poziom korzyści w tym zakresie.
Natomiast kwestia oceny możliwości spełnienia testu przydatności przez regulacje ochrony
konkurencji wymaga przyjrzenia się obszarowi kosztów regulacji oraz jej skuteczności. Z tych
dwóch obszarów rozważań, odwzorowanych graficznie na diagramie nr 12, można
wywnioskować, że oznaczony strzałką obszar ograniczony z jednej strony wykresem
skuteczności regulacji, a z drugiej wykresem kosztów, będzie charakteryzował się korzystnym,
pod względem ekonomicznym, bilansem kosztów i korzyści. W tym właśnie obszarze, w
którym skutecznie realizowane korzyści (poziom zmniejszenia strat dla dobrobytu)
przewyższają koszty regulacji, będziemy mieć do czynienia z regulacją prawną spełniającą
zasadę przydatności. Tylko taka regulacja, w odróżnieniu od regulacji znajdujących się poza
tym obszarem, będzie mogła faktycznie przyczyniać się do osiągnięcia założonego celu. Jak
jednak wynika już z samego diagramu nr 12, obszar ten jest dość rozległy. W jego ramach
będzie można znaleźć takie regulacje prawne, które:
1) znajdują się w obszarze, w którym co prawda bilans realizowanych korzyści i
kosztów jest pozytywny, ale wyznaczająca go odległość między wykresem
skuteczności i wykresem kosztów jest relatywnie niewielka (w pobliżu miejsc
przecięcia obu wykresów); oraz
2) znajdują się w obszarze, w którym bilans ten jest bardziej korzystny – w miejscach,
w których odległość między oboma wykresami jest znaczna (w środkowej części
wskazanego powyżej obszaru).
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Optymalizacja pomiędzy tymi dwoma klasami rozwiązań będzie związana z
zastosowaniem zasady proporcjonalności sensu stricto. W tym miejscu, należy wrócić do
kwestii kierunku doboru regulacji (diagram nr 8, podrozdział IV.1). W ramach obszaru, w
którym będziemy mieli do czynienia z regulacją konieczną oraz przydatną, występuje szereg
wariantów charakteryzujących się różnym poziomem korzyści (w tym sensie, że bilans
korzyści i kosztów każdego z nich będzie zawsze pozytywny, ale w przypadku niektórych
będzie on przestawiał się bardziej korzystnie niż w przypadku innych). Nie poprzestając zatem
na pierwszym przydatnym i koniecznym rozwiązaniu, sprawdzić będzie należało także inne.
Nawet jeśli takie inne rozwiązanie będzie bardziej kosztowne (a w ramach przyjętego kierunku
doboru, przesuwając się w stronę regulacji szczególnej, koszty będą rosły), to i tak może ono
być bardziej korzystne od rozwiązania tańszego, ale realizującego relatywnie mniejsze
korzyści. Optymalne rozwiązanie powinno zbliżać się do modelu szczególnego aż do momentu,
w którym (wracając do diagramu nr 12) odległość między wykresem skuteczności
(pokazującym rozmiar realizowanej przez daną regulację korzyści) a wykresem kosztów, jest
największa. Takie rozwiązanie powinno zapewniać odpowiednią (w sensie ekonomicznym)
proporcję między celem maksymalizacji dobrobytu a wartością (wolnością) doznającą na
skutek regulacji ograniczeń, jaką jest swoboda działalności gospodarczej (kluczowa z punktu
widzenia niniejszych analiz – zob. podrozdział I.7).
W tym miejscu, kilku słów komentarza wymaga jeszcze wskazany w rozdziale I
(podrozdział I.5.3 oraz I.6.3) problem zakazu naruszania podstawowych praw i wolności. Otóż,
mechanizm optymalizacji regulacji ochrony konkurencji musi ten zakaz respektować – stanowi
on pewnego rodzaju warunek graniczny dopuszczalności ingerencji prawnej w relacje
społeczne. Tym niemniej, zakaz ten, jak już wspomniano w Rozdziale I, bywa interpretowany
różnie. Wychodząc z tzw. podejścia relatywnego, można przekonywać, że zakaz ten jest
„wbudowany“ w sam rachunek efektywności ekonomicznej regulacji. Tutaj też, nawiązując do
uwag dotyczących skuteczności modelu szczególnego, wskazać należy, że zniweczenie (nie
tylko całkowite, ale także w znacznym stopniu) swobody działalności gospodarczej z uwagi na
opór adresatów norm prawnych, prowadził będzie do spadku skuteczności regulacji. Innymi
słowy, na tym poziomie już sama procedura optymalizacji ekonomicznej hamować będzie
legislatora przed zbyt daleko idącą ingerencją prawną. Zwrócić należy także uwagę na to, że
unicestwienie swobody działalności gospodarczej samo w sobie przełoży się na efektywność
ekonomiczną regulacji – nie będzie wówczas maksymalizowany dobrobyt, gdyż swoboda ta
stanowi nieodzowny element aktywności ekonomicznej, kluczowej dla maksymalizacji

189
dobrobytu społecznego. Analiza rozwiązania leseferystycznego prowadzona w rozdziale III
uwidacznia tu pewien paradoks. Z jednej strony, „wolny” rynek jest konieczny dla
maksymalizacji dobrobytu (model konkurencji doskonałej); z drugiej zaś, ten sam „wolny”
rynek w sposób naturalny generuje struktury i zachowania (ekonomicznie racjonalne dla
aktorów rynkowych) prowadzące do obniżenia poziomu dobrobytu społecznego. Można się
wręcz pokusić o obronę tezy, że zarówno sama swoboda działalności gospodarczej, jak i
regulacja chroniąca konkurencję, jawią się jako dwie strony tej samej „monety“, a mianowicie
dobrobytu społecznego.
Przyjmując z kolei „absolutne“ rozumienie zakazu naruszania praw i wolności (zakazu
naruszania ich rdzenia, który nie zmienia się w zależności od wagi i stopnia realizacji danej
wartości), należałoby zauważyć, że w czystym modelu szczególnym z całą pewnością dojdzie
do złamania tego zakazu, gdyż w sytuacji opisywanej przez ten model uczestnicy rynku nie
podejmują samodzielnie w zasadzie żadnych istotnych decyzji - nie mają więc swobody
działalności gospodarczej. Nie włączając w rozważania innych aniżeli swoboda działalności
gospodarczej wartości, można by się zastanawiać, czy rdzeń tejże wartości nie zostałby
naruszony już wcześniej – w miarę przechodzenia od modelu ogólnego do szczególnego. Gdy
„przesuwamy się“ od rozwiązania ogólnego do szczególnego, poziom skuteczności
początkowo rośnie, ale w pewnym puncie zaczyna (drastycznie) spadać. Może to uzasadniać
bardziej ostrożne ingerowanie za pomocą prawa – tj. do momentu, w którym krzywa
skuteczności osiąga swój szczyt. W tym miejscu regulacja zaczynałaby stawać się stopniowo
wręcz kontrproduktywna.

6. Podsumowanie
Podsumowując ustalenia tego rozdziału, zauważyć należy, że:
(1) W sytuacji, w której na rynku występują zjawiska prowadzące do nieefektywności
ekonomicznej związane z zaburzeniem konkurencji, czyli strata w zakresie dobrobytu
społecznego, która nie może być zniwelowana siłami rynkowymi (przesłanka konieczności), a
przy tym można oczekiwać, że ingerencja prawna w działanie gospodarki może zmniejszyć te
straty, czyli koszty takiej ingerencji (uwzględniające jej skuteczność) są mniejsze niż istniejąca
strata (przesłanka przydatności), rozważyć należy, która z możliwych form ingerencji jest
adekwatna (przesłanka proporcjonalności sensu stricto).

190
(2) Optymalizacja regulacji chroniącej konkurencję polega na wyborze rozwiązania, które
mieści się na osi pomiędzy rozwiązaniem „czysto ogólnym“ i „czysto szczególnym“, z tym że
poszukiwanie optymalnej formy ingerencji prawnej w rynek powinno odbywać się od
rozwiązań pociągających za sobą niższe koszty (zbliżonych do modelu ogólnego) ku
rozwiązaniom generującym wyższe koszty (zbliżonych do modelu szczególnego).
(3) Koszty, które w takiej analizie należy wziąć pod uwagę, obejmują: po stronie prawodawcy
koszty tworzenia prawa, błędów legislacyjnych oraz stosowania i egzekwowania prawa, zaś po
stronie podmiotów działających na rynku koszty związane z niepewnością prawa oraz koszty
obsługi prawnej.
(4) Poszukiwanie optymalnego rozwiązania legislacyjnego wymaga także uwzględnienia
skuteczności rozważanych instrumentów prawnych, czyli ustalenia, jaki faktycznie byłby ich
wpływ na zmniejszenie strat w obrębie dobrobytu społecznego związanych z zaburzeniem
konkurencji. Można przy tym przyjąć, że rozwiązania zbliżone do modelu ogólnego będą, co
do zasady, mało skuteczne; z kolei rozwiązania zbliżające się do modelu szczególnego będą
początkowo bardziej skuteczne, ale przy regulacjach w wysokim stopniu szczegółowych
skuteczność zacznie spadać.
(5) Przyjęte rozwiązanie legislacyjne nie może oczywiście prowadzić do kosztów większych
niż zysk w dobrobycie społecznym uzyskany dzięki planowanej ingerencji. Taki pozytywny
bilans kosztów i korzyści odpowiada wymogowi przydatności, narzucanemu rozwiązaniom
legislacyjnym przez zasadę proporcjonalności.
(6) Optymalizacja regulacji prawnej polegająca na uwzględnieniu wskazanych powyżej
kosztów po stronie prawodawcy i podmiotów działających na rynku wraz z parametrem
skuteczności, przy „przemieszczeniu się“ od rozwiązań bardziej ogólnych do bardziej
szczególnych traktowana być może jako ekonomiczna eksplikacja zasady proporcjonalności
sensu stricto.
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Zakończenie

Konkurencja jest zagadnieniem złożonym. Bliższe przyjrzenie się temu zjawisku
umożliwia jednak wyróżnienie pewnych istotnych dla niego elementów. Jako że pojęcie to jest
nierozerwalnie związane z funkcjonowaniem gospodarki, nie sposób także nie zauważyć jego
rynkowego aspektu. Z tego też względu, możliwe jest spojrzenie na problem konkurencji od
strony proceduralnej (tj. od strony interakcji między poszczególnymi podmiotami rynkowymi),
jak również od strony strukturalnej (tj. od strony warunków rynkowych, w jakich konkurencja
proceduralna zachodzi lub może zachodzić). Na tym tle zaproponowano dwa rozumienia
konkurencji, z których jedno posługuje się modelem konkurencji doskonałej i służy jako
narzędzie teoretyczne, drugie zaś posługuje się tzw. workable competition – i stanowi już
rynkowy punkt odniesienia (możliwy do zastosowania w praktyce).
Pogłębiona analiza zagadnienia konkurencji jest o tyle istotna z punktu widzenia
prawodawcy, że od jej prawidłowego rozumienia zależy także prawidłowe wyznaczenie
przedmiotu regulacji chroniącej konkurencję. Umożliwia to także wyłączenie spod takiej
regulacji tych działań, które pozornie mogą być uznane za konkurencję, jednak po bliższej
analizie okazuje się, że brak jest dostatecznie mocnego uzasadnienia dla uznawania ich za
„konkurencję, która powinna być chroniona”.
Tak rozumiana konkurencja może być podstawą do uzasadnienia potrzeby prawnej
ingerencji ze strony aparatu państwowego w rynek. Potrzeba ta wynika z faktycznego
funkcjonowania w gospodarce rynków o suboptymalnej alokacji zasobów. Ekonomiczne
modele funkcjonowania kluczowych struktur rynkowych umożliwiają, w ramach założeń EAP,
określenie zakresu problemu regulacyjnego stojącego przed legislatorem maksymalizującym
dobrobyt społeczny. Funkcjonowanie monopoli oraz oligopoli prowadzi do powstania straty
dla dobrobytu społecznego, która to strata, zgodnie z prezentowanymi założeniami EAP, może
zostać zmniejszona w wyniku prawnej ingerencji ze strony legislatora. Jednocześnie, w
zależności od tego, w jaki sposób rozumieć dobrobyt społeczny, można mówić o różnych
poziomach straty dla tego dobrobytu. Poziom tej straty wyznacza jednocześnie obszar
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optymalizacji regulacji – w tak wyznaczonym obszarze możliwe jest poszukiwanie rozwiązań
legislacyjnych. Nie oznacza to jednak oczywiście, że strata dla dobrobytu społecznego może w
rzeczywistości zostać zmniejszona do 0 przy pomocy prawnej regulacji konkurencji.
Jakakolwiek regulacja konkurencji powinna, zgodnie z zaproponowaną procedurą
optymalizacji prawa, uwzględnić nie tylko sam poziom straty dla dobrobytu społecznego
wynikający z funkcjonowania suboptymalnych sytuacji rynkowych, ale także skuteczność
prawa. W zależności od tego, z jak wysokim poziomem skuteczności będziemy mieli do
czynienia, będzie można mówić o różnym poziomie zmniejszenia straty dla dobrobytu
społecznego (o różnym poziomie korzyści wynikających z regulacji). Innymi słowy,
skuteczność wyznaczała będzie ten zakres korzyści (ten zakres zmniejszenia strat dla
dobrobytu), który będzie faktycznie mógł być uzyskany w drodze regulacji prawnej.
Jest to istotne, gdyż różne – modelowe – sposoby regulowania konkurencji, będą się
charakteryzowały różnym poziomem skuteczności. Jako że trudno byłoby mówić o
skuteczności zaproponowanej regulacji ogólnej i szczególnej w ich czystych postaciach,
konieczne w ramach procesu optymalizacji jest poszukiwanie rozwiązań znajdujących się
pomiędzy tymi wariantami. Zaprezentowane w rozdziale czwartym założenia umożliwiają
uchwycenie pewnych prawidłowości w tym zakresie i wyrysowanie krzywej skuteczności
między skrajnymi punktami na osi: regulacja ogólna – regulacja szczególna.
Różne metody regulacji prawnej będą się także wiązały z różnym poziomem kosztów.
Koszty te należy rozpatrywać zarówno od strony kosztów ponoszonych przez szeroko
rozumiany aparat państwowy (legislatora oraz organy stosujące prawo), jak i od strony
„prywatnej” – tj. z punktu widzenia funkcjonujących na rynku przedsiębiorców. Analiza
zależności między tymi kosztami ukazuje pewną prawidłowość – koszty te rosną w miarę
przesuwania się od regulacji ogólnej w stronę regulacji szczególnej. Przedstawiona na tej
podstawie krzywa kosztów przebiega odmiennie aniżeli krzywa skuteczności – wykresy te się
przecinają w pewnym punkcie, zawężając obszar optymalizacji regulacji.
W ten sposób możliwe jest zawężenie obszaru poszukiwania regulacji prawnej ochrony
konkurencji do takiego obszaru, który, przy uwzględnieniu parametru skuteczności prawa,
będzie cechował się pozytywnym stosunkiem kosztów i korzyści realizowanej przez regulację
(tj. poziomem faktycznego zmniejszenia straty dla dobrobytu społecznego).
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Tak prowadzona optymalizacja regulacji – zgodnie z założeniami EAP – może
jednocześnie być postrzegana jako odpowiadająca procedurze nakazanej przez jedną z
klasycznych zasad prawa, a mianowicie zasadę proporcjonalności. Poszczególne wymogi
zasady proporcjonalności, tj. zasada konieczności, przydatności oraz zasada proporcjonalności
sensu stricto, odpowiadają poszczególnym etapom analizy zakładanym przez zaproponowany
modelu optymalizacji regulacji. W tej ekonomicznej stylizacji zasada konieczności głosi, że
można dokonać ingerencji prawnej w rynek pod warunkiem wystąpienia straty w zakresie
dobrobytu społecznego związanej (w kontekście niniejszej pracy) z zaburzeniem konkurencji,
z którą „nie poradzi sobie“ sam rynek. Zasada przydatności, z kolei, może być ujęta w
następujący sposób: rozważana forma ingerencji prawnej w rynek jest przydatna, jeśli koszty
jej wprowadzenia i stosowania, przy uwzględnieniu jej skuteczności, są mniejsze niż
spodziewane korzyści z jej wprowadzenia. Wreszcie, zasada proporcjonalności sensu stricto
wyrażona w kategoriach ekonomicznych nakazuje wybrać takie rozwiązanie legislacyjne, które
jest najbardziej optymalne ze względu na koszty i poziom skuteczności, przy wprowadzeniu
możliwie niewielu elementów modelu szczególnego.
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