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Wstęp 

 

  Jak często się wskazuje, pojęcie siły rynkowej jest centralnym punktem postępowań 

antymonopolowych, nawet jeżeli przepisy prawne explicite na to nie wskazują. Siła rynkowa 

jest jednak przede wszystkim pojęciem z zakresu ekonomii. Rozwój ekonomicznych 

koncepcji związanych z tym pojęciem powinien znajdować odzwierciedlenie w regulacjach 

prawnych i w praktyce ich stosowania. Niniejsze opracowanie stanowi próbę przedstawienia 

metod oceny siły rynkowej, zarówno tych stosowanych obecnie w praktyce organów 

antymonopolowych, jak i tych do tej pory niestosowanych. Tematyka podjęta w pracy jest 

szczególnie aktualna w ramach promowanego przez Komisję Europejską bardziej 

ekonomicznego podejścia do prawa konkurencji.  

Pierwszy rozdział zakreśla ogólne ramy prawne zagadnienia poprzez krótkie 

omówienie regulacji, z których wynika potrzeba oceny rynkowej przedsiębiorstw. W 

rozdziale drugim omówione zostały metody delimitacji rynku właściwego, która jest 

niezbędnym elementem znacznej części metod stosowanych do wyznaczania siły rynkowej. 

Omówienie rozpoczęto od omówienia podstawowych regulacji dotyczących rynku 

właściwego. Następnie przedstawiono ekonomiczną istotę wyodrębnienia rynku właściwego, 

czyli pojęcia substytucyjności popytu i podaży oraz elastyczności cenowej. Systematyka 

prezentacji metod opiera się w znacznej mierze na podziale na jakościowe i ilościowe metody 

wyznaczania rynku właściwego. W rozdziale trzecim, po wprowadzeniu do ekonomicznych 

podstaw pojęcia siły rynkowej, zaprezentowane zostały poszczególne metody wnioskowania 

o sile rynkowej. Przedstawienie metod zostało oparte na kryterium chronologicznym. 

Rozpoczyna się więc ono od technik najbardziej tradycyjnych, odnoszących się do struktury 

rynku właściwego, takich jak analiza udziałów oraz koncentracji. Następnie omówiono 

możliwość zastosowania metod odnoszących się do samego analizowanego przedsiębiorstwa, 

takich jak badanie przybliżeń indeksu Lernera czy q Tobina. Rozdział zakończony jest 

prezentacją metod opartych na nowoczesnych modelach ekonomicznych. Załącznikiem do 

pracy jest krótki przegląd zaprezentowanych metod przedstawiony w formie tabelarycznej.  



43 

 

Rozdział 3. Siła rynkowa 

3.1 Podstawy ekonomiczne 

 

Aby umożliwić pełne zrozumienie czy, dlaczego, i w jaki sposób brać pod uwagę siłę 

rynkową przedsiębiorstwa w ramach postępowań związanych z prawem konkurencji, należy 

się Czytelnikowi wprowadzenie ekonomiczne. 

Siłę rynkową podmiotu obecnego na rynku najszerzej można rozumieć jako 

możliwość jednostronnego wpłynięcia na cenę, czy to przez dostawcę, czy też przez 

nabywcę.
96

 Na rynku doskonale konkurencyjnym, zarówno dostawcy, jak i nabywcy są 

cenobiorcami, tzn. nie mają indywidualnego wpływu na wynikową cenę rynkową. Oznacza 

to, że sprzedawcy mogą jedynie wybrać dostarczaną ilość dóbr. Z drugiej strony, na rynku 

zmonopolizowanym przez jedną firmę, może ona jednostronnie ustalić cenę, od której będzie 

zależała ilość dóbr kupiona przez nabywców. Ilustratywnie można powiedzieć, że 

monopolista poprzez wybór dostarczanej ilości (a więc pośrednio ceny) wybiera miejsce na 

opadającej rynkowej krzywej popytu, maksymalizując swoje zyski. Po drugiej stronie 

spektrum przedsiębiorca działający w warunkach konkurencji doskonałej stoi przed wyborem 

miejsca na rynkowej krzywej popytu, która ma w tym przypadku charakter płaski, co 

odpowiada temu, że przedsiębiorca nie ma żadnego indywidualnego wpływu na cenę, po 

której zachodzą transakcje na rynku. 

Skoro więc siła rynkowa to miara indywidualnego wpływu podmiotu na cenę, po 

której sprzeda swoje dobra, to jest to również miara odstępstwa od modelu konkurencji 

doskonałej. Ceny, jakie realizowane są na rynku w konkurencji doskonałej stanowią pewnego 

rodzaju wzorzec, ponieważ maksymalizują one dobrobyt społeczny, wyrażony w kategoriach 

nadwyżki całkowitej (tj. sumy nadwyżki producenta i nadwyżki konsumenta). W modelu 

konkurencji doskonałej cena rynkowa jest równa krańcowemu kosztowi wytworzenia dobra. 

Każde odstępstwo od tej ceny powoduje zmniejszenie dobrobytu społecznego, ponieważ poza 

przesunięciem w zakresie nadwyżki całkowitej (z nadwyżki konsumenta do nadwyżki 

producenta) indukuje również tzw. zbędną stratę społeczną (ang. deadweight loss). 

Dodatkowo, należy stwierdzić, że maksymalizujące użyteczność przedsiębiorstwo 

dysponujące siłą rynkową  z pewnością ją wykorzysta, wyceniając swoje produkty tak, aby 

zmaksymalizować własne zyski. Jeżeli więc można stwierdzić, że istnienie siły rynkowej 

                                                 
96

 R. S. Pindyck, D. L. Rubinfeld, Microeconomics, Upper Saddle River 2009. 
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prowadzi do zmniejszenia ogólnego dobrobytu, to należy postulować, aby system prawny 

regulujący warunki działania w gospodarce rynkowej (która przecież daleka jest od modelu 

konkurencji doskonałej) zajmował się tym zagadnieniem. 

3.1.1 Model monopolu 

Na przykładzie monopolu można pokazać od czego zależy siła rynkowa firmy. 

Monopolista maksymalizuje swój zysk produkując taką ilość danego dobra, dla którego 

krańcowy zysk jest zerowy, czyli krańcowy koszt równa się krańcowemu utargowi. 

Krańcowy utarg równa się sumie czynnika bezpośredniego (czyli ceny, ponieważ za każdą 

kolejną sprzedaną jednostkę dobra firma otrzymuje zapłatę w postaci ceny) i czynnika 

pośredniego, czyli wyniku faktu, iż wyprodukowanie każdego kolejnego dobra spowoduje 

spadek ceny. Warunek maksymalizacji zysku monopolisty można więc przedstawić 

następująco:
97

  

 

 (  )    
  (  )

  
   (  ) 

Q
m
 – ilość równowagi dla monopolisty 

 

Po przekształceniu: 
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)    (  ) 

 

Po pierwsze można zauważyć, że wyraz dodawany w nawiasie do jedności stanowi 

odwrotność punktowej elastyczności popytu dla miejsca na krzywej popytu, które 

maksymalizuje zysk monopolisty. Elastyczność cenowa jest miarą procentowej zmiany 

popytu w reakcji na procentową zmianę ceny.
98

 Elastyczność cenowa popytu jest dla dóbr 

normalnych ujemna, jednak przyjęło się podawać wartość dodatnią. Dlatego też, odwracając 

znak, można dokonać następujących przekształceń: 
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 J. R. Church, R. Ware, Industrial Organization: A Strategic Approach, Nowy Jork 2000, s. 32. 
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 Ogólne uwagi na temat elastyczności por. rozdział o rynku właściwym. 
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3.1.2 Indeks Lernera 

Jak widać z przedstawionego powyżej równania, elastyczność cenowa popytu wpływa 

bezpośrednio na stopień odstępstwa od ustalenia ceny na poziomie kosztu krańcowego, do 

którego skłonny będzie przedsiębiorca (w tym wypadku monopolista). Lewa strona 

powyższego równania, wskazująca na stopień tego odstępstwa, stanowi indeks Lernera: 

 

  
    

 
 

 

Indeks ten, zaproponowany przez Lernera w 1934 roku, jest powszechnie 

przyjmowaną miarą siły rynkowej. Zgodnie z intencją twórcy, jest on wzorcem dla oceny 

odstępstwa od społecznego optimum osiąganego w doskonałej konkurencji.
99

 Paradoksalnie, 

Lerner dostrzegał jego główną rolę w urzeczywistnianiu dobrobytu społecznego w ramach 

gospodarki centralnie sterowanej, ponieważ to właśnie teoria gospodarki socjalistycznej jest 

tematem, któremu poświęcona jest znaczna część prac tego autora.
100

 

Warto zaobserwować, jak wartość indeksu Lernera wpływa na zbędną stratę społeczną 

w modelu monopolu. Jeżeli dP oraz dQ to odpowiednio odchylenia ceny i ilości od tych z 

konkurencji doskonałej, to zbędna strata społeczna jest równa: 

 

    
 

 
     

DWL – zbędna strata społeczna (deadweight loss) 

 

Przekształcając powyższe wyrażenie można uzyskać:
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 K. G. Elzinga, D. E. Mills, The Lerner Index of Monopoly Power: Origins and Uses, American Economic 

Review 2011, nr 3. 
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 Ibidem, s. 562. 
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 J. R. Church, R. Ware, op. cit., s. 38. 
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Dla danej funkcji popytu zbędna strata społeczne rośnie wraz ze wzrostem indeksu 

Lernera. Należy mieć na uwadze jednak, że im większa elastyczność popytu, tym mniejszy 

indeks Lernera dla maksymalizującej zyski firmy.  

Podstawową wadę indeksu Lernera jako miary siły rynkowej stanowi fakt, iż nie 

uwzględnia on wielu czynników mających miejsce w modelach gospodarki innych niż 

najprostsze przykłady monopolu czy konkurencji doskonałej. Rosnące korzyści skali są 

czynnikiem, który nie pozwala na przypisanie całości odejścia ustalania ceny na poziomie 

kosztu krańcowego.
102

 Podobnie rzecz ma się w przypadku konieczności pokrycia kosztów 

stałych. Indeks Lernera mierzy więc odchylenia od sztucznego wzorca, jakim jest 

konkurencja doskonała, a nie od rzeczywiście osiągalnego w danych warunkach rynkowych 

konkurencyjnego stanu równowagi.
103

 

Jak wskazano wcześniej, wartość indeksu Lernera zależy dla monopolu od 

elastyczności cenowej popytu. Nie inaczej jest dla innych form rynków (choć w wielu 

przypadkach elastyczność ta nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na wartość indeksu). 

Skoro więc elastyczność tak mocno związana jest z siłą rynkową przedsiębiorstwa, warto na 

chwilę zatrzymać się nad jedną z jej głównych charakterystyk, a mianowicie rozwoju w 

czasie. Nie ulega wątpliwości, że długookresowa elastyczność cenowa popytu jest wyższa niż 

ta, którą można zaobserwować w krótkim okresie. Na taki stan rzeczy wpływa wiele 

czynników.  

Po pierwsze, reakcja konsumentów może nie być natychmiastowa ze względu na 

konieczność poniesienia kosztów związanych z przestawieniem się na zaspokajanie 

określonej potrzeby za pomocą innego dobra, które nie jest perfekcyjnym substytutem.
104

 

Przykładowo, gdy ceny benzyny wzrosną w stosunku do cen oleju napędowego, konsumenci 

nie przeniosą swej konsumpcji natychmiastowo na olej, ponieważ korzystanie z niego 

wymaga nabycia samochodu z silnikiem diesla. Jeżeli jednak sytuacja utrzyma się 

długookresowo, wpływ na substytucję będzie z pewnością znaczny.  

Po drugie, w długim okresie potencjalna konkurencja ma szansę stać się konkurencją 

rzeczywistą. Trwałe utrzymywanie się zyskowności na danym rynku może przekonać 

                                                 
102

 K. G. Elzinga, D. E. Mills, op. cit., s. 559. 

103
 Ibidem, s. 560. 

104
 J. R. Church, R. Ware, op. cit., s. 37. 
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podmioty pozostające poza nim do pokonania barier i do wejścia na ten rynek. Każde wejście 

na rynek powoduje zwiększenie elastyczności popytu postrzeganego przez każdego z 

uczestników rynku.
105

 

Po trzecie wreszcie, w długim okresie pojawienie się na rynku nowych technologii 

pozwalających zaspokajać te same potrzeby może zwiększać skłonność nabywców do silnego 

reagowania na zmiany cen konkretnego dobra.
106

 

3.1.3 Definicja siły rynkowej 

Po omówieniu podstawowych koncepcji ekonomicznych związanych z siłą rynkową, 

warto ponownie pochylić się nad definicją tego pojęcia. Jak już powiedziano, najprościej 

określić można siłę rynkową jako możliwość jednostronnego wpływania na cenę przez 

konkretny podmiot obecny na rynku. Jest to jednak definicja uproszczona i ogólnikowa. 

Odnosząc się, podobnie jak Lerner, do wzorca, jakim jest konkurencja doskonała, można 

zdefiniować siłę rynkową jako zdolność firmy do zyskownego podniesienia ceny dobra 

powyżej kosztu krańcowego jego wytworzenia.
107

  

Jak jednak wskazano, trudno uważać konkurencję doskonałą za dobry punkt 

odniesienia dla realnych warunków konkurencji rynkowej. W niektórych przypadkach 

odstępstwo od wyceny w koszcie krańcowym będzie niezbędnym warunkiem prowadzenia 

wymiany z udziałem danego dobra, trudno więc wtedy mówić o stracie społecznej. Dlatego 

też, w definicji siły rynkowej powinno być ujęte raczej odstępstwo od ceny, jaka 

ukształtowałaby się w określonych warunkach zewnętrznych przy zachowaniu pełnej 

konkurencji. Ponadto wydaje się, że definicja siły rynkowej powinna również odnosić się do 

aspektu czasowego, jak bowiem wykazano powyżej w krótkim okresie podniesienie cen może 

być dla danego podmiotu dużo zyskowniejsze niż w okresie długim. Dlatego też w literaturze 

przedmiotu proponuje się definiowanie siły rynkowej jako zdolność firmy lub grupy firm do 

zyskownego podniesienia cen powyżej poziomu konkurencyjnego (ang. competitive level) i 

utrzymania ich na podniesionym poziomie przez dłuższy okres.
108

 Definicja ta zwraca uwagę 

na dodatkowy element, jakim jest możliwość posiadania kolektywnej siły rynkowej.  

                                                 
105

 Ibidem. 

106
 Ibidem. 

107
 Ibidem, s. 29. 

108
 American Bar Association - Section of Antitrust Law, Market Power Handbook. Competition Law and 

Economic Foundtions, Chicago 2005, s. 1. 
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Zaproponowano również definicję siły rynkowej nie odnoszącą się do zyskowności 

(tj. do powiększenia różnicy między całkowitym utargiem a całkowitymi kosztami w wyniku 

podwyżki ceny), a do samej wartości utargu. I tak, siła rynkowa miałaby być zdolnością do 

podniesienia i utrzymania cen bez spadku całkowitej wartości sprzedaży.
109

 

Powyżej wymienione definicje były w literaturze przedmiotu krytykowane ze względu 

na fakt, że w rzeczywistych (a nie modelowych) warunkach każda z nich jest spełniona w 

zasadzie dla każdej firmy, ponieważ nie zdarza się, aby popyt był z perspektywy dostawców 

doskonale elastyczny.
110

 Ponadto wskazywano, że jedynym krótkookresowym 

wyznacznikiem konkurencyjnego poziomu cen może być koszt krańcowy, a więc odejście od 

tego pojęcia w definicji siły rynkowej niczego tak naprawdę nie zmienia. Zgodnie z 

powyższymi definicjami może się zdarzyć, że podmiot posiadający siłę rynkową i tak notuje 

straty, ponieważ cena nie pokrywa kosztu średniego. Dlatego też zaproponowano definicję 

siły rynkowej jako zdolność do podniesienia i utrzymania przez dłuższy okres cen znacznie 

powyżej poziomu konkurencyjnego, osiągając z tego tytułu ponadnormalne zyski 

ekonomiczne.
111

 Definicja taka wydaje się jednak nieoperatywna, ponieważ zyski mogą być 

wydawane na ochronę przed konkurencją ze strony innych podmiotów obecnych na rynku. 

Innymi słowy, nawet w braku zysków na „ponadnormalnym” ekonomicznie poziomie może 

występować siła rynkowa, a brak zysku nie powinien uniemożliwiać jej stwierdzenia.
112

 

Mikroekonomia zajmuje się również źródłami siły rynkowej. Ich zrozumienie jest 

również kluczowe z punktu widzenia praktyki oznaczania siły rynkowej w realnych 

warunkach, ponieważ sama siła rynkowa w rozumieniu przedstawionym powyżej jest 

niemożliwa bądź niezmiernie trudna zaobserwowania i zmierzenia. W takiej sytuacji istnienie 

obserwowalnych czynników, które warunkują powstanie siły rynkowej, może być decydujące 

dla stwierdzenia jej istnienia lub braku.  

Podstawowym źródłem siły rynkowej wśród podmiotów aktywnych na konkretnym 

rynku jest istnienie barier wejścia na ten rynek. Jeżeli sprzedaż konkretnych dóbr może 

przynosić ekonomiczne zyski, to można założyć, że przyciągnie to nowe podmioty 

zainteresowane ich dostarczaniem. Firmy te będą skłonne przenieść czynniki produkcyjne z 

wytwarzania innych rodzajów dóbr, i w dłuższym okresie zwiększająca się liczba firm 

                                                 
109

 P. Areeda, D. Turner, Antitrust Law, Nowy Jork 1978, s. 322, [za:] G. A. Hay, Market Power in Antitrust, 

Antitrust Law Journal 1991-92, nr 3. 

110
 G. A. Hay, Market Power in Antitrust, Antitrust Law Journal 1991-92, nr 3, s. 813. 
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 Ibidem, s. 814. 

112
 American Bar Association - Section of Antitrust Law, op. cit, s. 5. 
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doprowadzi do zmniejszenia siły rynkowej dostawców obecnych na tym rynku, sprowadzając 

(w ujęciu modelowym) ceny do poziomu kosztów krańcowych.
113

 Inaczej może stać się 

jednak w przypadku, gdy wejście na rynek jest kosztowne. Wtedy, nawet jeżeli sprzedaż dóbr 

na danym rynku przynosi ekonomiczne zyski, to wejście może się okazać nieopłacalne. Stanie 

się tak, jeżeli oczekiwane zyski po wejściu (biorąc pod uwagę konieczność pokonania barier 

wejścia) będą ujemne.  

3.1.4 Bariery wejścia 

Bariery wejścia na rynek mogą mieć różnorodny charakter. Źródło ich istnienia nie 

musi mieć charakteru egzogenicznego – firmy aktualnie obecne na rynku i korzystające z 

możliwości osiągania zysków będą starały się zniechęcać podmioty zewnętrzne do wejścia 

przez tworzenie barier. Nie ma potrzeby kompleksowego omawiania rodzajów barier wejścia, 

warto zwrócić jednak uwagę na kilka z nich. 

Charakterystycznym rodzajem barier wejścia są rosnące korzyści skali. W przypadku 

ich istnienia, wartość średnich kosztów maleje wraz ze wzrostem ilości dostarczanych dóbr. 

Konsekwencją tego jest fakt, że podmioty już aktywne na rynku i posiadające na nim 

określony udział (a w konsekwencji sprzedające ilość dóbr pozwalających korzystać ze skali) 

mogą odnosić zyski. Z drugiej strony, rosnące korzyści skali w dwojaki sposób zniechęcają 

potencjalnych konkurentów od wejścia na rynek. Po pierwsze, w każdym przypadku wejście 

spowoduje spadek cen. Po drugie, wejście na niewielką skalę spowoduje, że wchodzący na 

rynek podmiot będzie ponosił wysokie średnie koszty produkcji, co może nawet 

spowodować, że będzie on ponosił straty (nawet jeżeli podmioty działające na większą skalę 

notują ekonomiczne zyski).
114

 

Wysoka specjalizacja technologii produkcji na danym rynku może wywoływać 

konieczność ponoszenia tzw. kosztów utopionych, tj. takich, które nie mogą być odzyskane 

przy wyjściu z rynku. Istnienie takich kosztów może być związane z istnieniem rosnących 

korzyści skali, w przypadku kiedy stanowią one koszty stałe.
115

 

Do tej pory omawiano pojęcie siły rynkowej w odnosząc się do dwóch najprostszych 

modeli mikroekonomicznych – konkurencji doskonałej i monopolu. Oba te modele opierają 

się na nierealistycznych z punktu widzenia praktycznych zastosowań założeniach. Warto więc 

przyjrzeć się, jak kształtuje się siła rynkowa firm w modelach, które biorą pod uwagę 
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zróżnicowanie wielkości dostawców. Przegląd ten pozwoli zrozumieć, skąd bierze się teza, iż 

struktura rynku i udziały obecnych na nich firm są istotne z punktu widzenia oceny siły 

rynkowej. 

3.1.5 Model przywództwa cenowego 

Interesujący przykład modelu bardziej odpowiadającego rzeczywistości stanowi 

model przywództwa cenowego (czy też model firmy dominującej, ang. dominant firm model). 

Zakłada on istnienie jednej firmy o na tyle znacznym udziale w rynku, że może ona ustalać 

ceny. Istnienie firmy dominującej może wynikać ze znacznej przewagi kosztowej bądź też, w 

przypadku dóbr niehomogenicznych, z dostarczania przez te firmę lepszych produktów.
116

 

Poza firmą dominującą na rynku istnieje wiele małych podmiotów, tzw. firm 

konkurencyjnego skraju (ang. competitive fringe). Zakłada się, że żadna z nich nie posiada 

siły rynkowej, działają oni na rynku jako cenobiorcy. Sumarycznie posiadają jednak pewien 

określony udział w rynku. Wskazuje się, że w takim modelu indeks Lernera dla firmy 

dominującej jest równoważny:
 117

 

 

  
  

  
 
    

 

s
d
 – udział rynkowy firmy dominującej,   

 
 – elastyczność cenowa podaży firm 

konkurencyjnego skraju 

 

 Jak widać, poza elastycznością cenową popytu, mierzona indeksem Lernera siła 

rynkowa firmy dominująca zależy od elastyczności podaży firm konkurencyjnego skraju. 

Przede wszystkim jednak widać, że w tym modelu siła rynkowa firmy dominującej zależy, 

ceteris paribus, od jej udziału w rynku, co zdaje się potwierdzać tezę o wpływie wielkości 

udziałów rynkowych na siłę rynkową przedsiębiorstw. 
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3.2 Pojęcie siły rynkowej w regulacjach prawnych 

 

Po wyjaśnieniu podstawowych zagadnień ekonomicznych związanych z pojęciem siły 

rynkowej warto przyjrzeć się, w jaki sposób kategorie mikroekonomiczne znajdują 

przełożenie na siatkę pojęciową prawa konkurencji.  

Na wstępie warto zaznaczyć, że samo określenie posiadania przez podmiot siły 

rynkowej nie jest samo w sobie zasadniczym celem postępowań antymonopolowych.
119

 Ich 

celem jest bądź zbadanie, czy określone zachowanie podmiotów, umożliwione przez 

posiadanie siły rynkowej, stoi w sprzeczności z zasadami konkurencji; bądź też czy określone 

zachowanie przedsiębiorców tworzy lub zwiększa ich siłę rynkową. W tym drugim przypadku 

zainteresowanie ustawodawcy wynika z założenia, że jeżeli podmiot rynkowy nabywa siłę 

rynkową, to będzie w przyszłości skłonny wykorzystać ją do działań, które będą niekorzystne 

dla dobrobytu społecznego. W przypadku postępowań prowadzonych właśnie w drugim z 

wymienionych celów pojęcie siły rynkowej odgrywa zdecydowanie większe znaczenie, 

ponieważ narzędzia jej badania (zastosowane do analizy jej powstania lub zmiany jej zakresu) 

mają bezpośredni wpływ na wynik postępowania. W pozostałych przypadkach ocena siły 

rynkowej przedsiębiorstw również bywa niezbędna, ale stoi niejako obok innych elementów 

podlegających badaniu (w szczególności antykonkurencyjności zachowania). 

Zgodnie z powyższym, siła rynkowa jest pojęciem szczególnie istotnym z punktu 

widzenia kontroli koncentracji. W tej dziedzinie rola oceny siły rynkowej wydaje się być 

największa ze wszystkich trzech podstawowych obszarów zainteresowania prawa 

antymonopolowego w Polsce i Unii Europejskiej.
120

 W świetle omówionego już pokrótce 

Rozporządzenia Rady ws. kontroli koncentracji przedsiębiorstw, ocena koncentracji wymaga 

uwzględnienia siły ekonomicznej i finansowej zainteresowanych podmiotów. Jak wyjaśniają 

wydane na podstawie tego Rozporządzenia Wytyczne w sprawie oceny horyzontalnego 

połączenia przedsiębiorstw,
121

 kontrola koncentracji prowadzona jest w celu zapobiegania 

pozbawieniu klientów korzyści płynących ze skutecznej konkurencji. Ograniczenie tych 

korzyści może wynikać ze znacznego wzmocnienia siły rynkowej przedsiębiorstw. Definicja 

„wzmocnionej siły rynkowej” zawarta w Wytycznych obejmuje zdolność przedsiębiorstwa 

lub ich grupy do opłacalnego podniesienia cen, zmniejszenia produkcji, obniżenia jakości lub 
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zmniejszenia wyboru produktów lub usług, zmniejszania innowacyjności lub wpływania 

innymi sposobami na parametry konkurencji.  

Jak widać, pod względem istoty definicja ta pokrywa się z przedstawioną wcześniej 

definicją z zakresu mikroekonomii. Zasadnicza różnica objawia się w objęciu zakresem 

definicji innych zachowań niż podniesienie cen. Wiąże się to z faktem, iż modele 

ekonomiczne nie są w stanie ująć takich kategorii jak zmniejszenie innowacyjności. Można 

jednak domniemywać, że przedsiębiorstwo dysponujące siłą rynkową może wypływać 

również na inne niż cena parametry wymiany handlowej prowadzonej na rynku, także na te, 

które nie wynikają z uproszczonych modeli mikroekonomicznych. Warto również zauważyć, 

że powyższa definicja nie obejmuje elementu trwałości w odniesieniu do opłacalności 

podniesienia cen. Ponadto, definicja przyjęta w Wytycznych nie wskazuje wzorca, do którego 

należy porównać ceny po aktualnej podwyżce (a którym w przypadku ekonomicznych 

definicji jest zazwyczaj krańcowy koszt wytworzenia), a to ze względu na fakt, że definicja ta 

odnosi się do wzmocnionej siły rynkowej. Siłą rzeczy punktem odniesienia w ramach tej 

definicji będzie więc stan przed dokonaniem koncentracji. 

Rozszerzenie definicji ponad element wpływu na ceny zbliża przytoczoną definicję do 

proponowanej w literaturze przedmiotu definicji siły ekonomicznej, która miałaby być 

zdolnością podmiotów do wywołania zamierzonych efektów ekonomicznych dotykających 

inne podmioty.
122

 Rozróżnienie siły rynkowej i siły ekonomicznej nie jest jednak 

powszechnie przyjęte. 

Jak wskazano w we wcześniejszych wywodach, zastosowanie regulacji dotyczących 

nadużywania pozycji dominującej w postępowaniach z zakresu prawa konkurencji wiąże się z 

koniecznością wykazania istnienia samej pozycji dominującej. Jeżeli chodzi o prawo Unii 

Europejskiej, to TSUE definiował pozycję dominującą jako pozycję ekonomicznej siły 

przedsiębiorstwa pozwalającą mu zapobiegać zachowaniu skutecznej konkurencji na rynku 

właściwym, poprzez umożliwienie mu działania w znacznym stopniu niezależnie od 

konkurentów, klientów i konsumentów. Ma to oznaczać posiadanie przez przedsiębiorstwa 

znaczącego wpływu na warunki, w których będzie kształtować się konkurencja, a 

przynajmniej możliwości działania nie zważając na konkurencję, bez niekorzystnego wpływu 

na to przedsiębiorstwo.
123
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Interesujące rozwinięcie powyższej definicji zawierają wytyczne Komisji dotyczące 

stosowania art. 82 TWE (obecnie art. 102 TfUE).
124

 Odnoszą one bowiem pozycję 

dominującą do władzy rynkowej (w polskiej wersji językowej; chodzi tu o siłę rynkową, 

wersja angielska posługuje się terminem market power, a niemiecka Marktmacht). I tak, 

zgodnie z wytycznymi, Komisja badać będzie przy ustalaniu istnienia pozycji dominującej 

zakres władzy rynkowej przedsiębiorstwa, ponieważ dominacja wynika z władzy rynkowej 

związanej z niedostatecznym zakresem presji konkurencyjnej. Jeżeli okaże się, że dane 

przedsiębiorstwo przez „wystarczająco długi czas” utrzymuje zdolność do opłacalnego 

podniesienia cen ponad poziom konkurencyjny, to presja konkurencyjna otoczenia wywierana 

na ten podmiot nie jest dostatecznie silna. Takie przedsiębiorstwo może być, zdaniem 

Komisji, zazwyczaj uznane za dominujące.  

Łatwo zauważyć, że tezy postawione w wytycznych przez Komisję zrównują w 

zasadzie zakres pojęcia pozycji dominującej z posiadaniem przez przedsiębiorstwo pewnego 

zakresu siły rynkowej. Z kolei rozumienie siły rynkowej wyrażone w tym dokumencie jest 

bardzo zbliżone do znaczenia ekonomicznego. Zawiera ono element zdolności do 

podniesienia cen, odnosząc się do wzorca, jakim są ceny na „poziomie konkurencyjnym”. 

Wymagany jest również element trwałości, którego brakuje w definicji przytoczonej odnośnie 

kontroli koncentracji. Niezbędna jest również opłacalność podwyżki cen. 

O zbliżeniu oceny dominacji do koncepcji ekonomicznych związanych z siłą rynkową 

świadczą również wywody dotyczące presji konkurencyjnej, której niedobór może prowadzić 

do stwierdzenia istnienia pozycji dominującej. Komisja zwraca uwagę na istnienie 

alternatywnych dostawców towarów i ich pozycję na rynku. Istnienie takich podmiotów, w 

szczególności jeżeli ich udział w rynku jest większy niż znikomy, doprowadzi w kategoriach 

ekonomicznych do zwiększenia elastyczności popytu postrzeganego przez potencjalnego 

dominanta. Ponadto, zwraca się uwagę na realne zagrożenie ekspansją aktualnych 

konkurentów lub wejściem na rynek podmiotów na nim aktualnie nieobecnych. Jak wskazano 

powyżej, istnienie barier wejścia, a więc zmniejszone prawdopodobieństwo wejścia 

potencjalnych konkurentów na rynek, jest głównym źródłem  siły rynkowej w rozumieniu 

ekonomicznym.  
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Można przyjąć, że powyższe uwagi odnoszą się również do rozumienia pojęcia 

pozycji dominującej.
125

 Pojęcie to zostało zdefiniowane w u.o.k.k. w sposób w pełni zgodny z 

przedstawioną powyżej definicją wynikającą z orzecznictwa TSUE.
126

 Jej interpretacja 

również powinna odbywać się w sposób analogiczny do interpretacji na gruncie prawa UE, a 

to ze względu na zasadę wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem unijnym, wynikającą z 

orzecznictwa TSUE. Można zauważyć, że powołane powyżej wytyczne Komisji cytowane są 

również w literaturze odnoszącej się do definicji pozycji dominującej w prawie krajowym.
127
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Wyznaczanie rynku właściwego 

Nazwa Istota Problemy przy stosowaniu Przykłady zastosowania Str. 

Kryteria 

jakościowe 

Porównanie towarów potencjalnie włączanych 

do jednego rynku właściwego pod względem 

zaspokajania u odbiorców tych samych 

potrzeb, zamierzonego użycia produktów, 

ceny. 

Pośredni charakter wnioskowania o 

substytucyjności popytu, znaczna 

uznaniowość kryteriów przekładająca się na 

duży zakres dyskrecjonalnej władzy organu 

stosującego. 

W zasadzie każde orzeczenie i 

decyzja, w których wyznaczono 

rynek właściwy 26 

Test SSNIP 

Zbadanie, czy niewielka, ale nieprzemijająca 

podwyżka cen byłaby dla hipotetycznego 

monopolisty na rynku właściwym opłacalna. 

Jeżeli nie, rynek należy rozszerzyć o najbliższy 

substytut i powtórzyć test. 

Różne wyniki w zależności od wysokości 

marży uzyskiwanej przez dostawców, 

rzetelne przeprowadzenie wymaga znacznej 

ilości informacji, "błąd celofanowy". 

COMP/M.3216 

Oracle/Peoplesoft,  

COMP/M.5658 Unilever/Sara 

Lee 32 

Test SSS 

Zestaw sześciu kryteriów, których wypełnienie 

świadczy o natychmiastowości substytucji 

podażowej.  

Test dobrze odpowiada na problemy 

związane z powoływaniem się na substytucję 

po stronie podaży. Należy stosować go 

łącznie z kryterium uniwersalności. 

W całości nie był stosowany w 

praktyce prawa konkurencji.  30 

Strata krytyczna 

Porównanie poziomu rzeczywistej straty 

związanej z utratą klientów po podwyżce cen 

do poziomu krytycznego, powyżej którego 

podwyżka jest nieopłacalna. Z reguły dąży do 

rozszerzenia rynku właściwego przez 

wykazanie niskiego poziomu straty krytycznej. 

Mniejsze wymagania informacyjne niż pełna 

wersja testu SSNIP, jednak w warunkach gdy 

strata krytyczna jest niewielka, strata 

rzeczywista zazwyczaj również jest 

niewielka. COMP/M.4734 Ineos/Kerling  37 

Korelacja cen 

Badanie korelacji szeregów czasowych cen 

towarów potencjalnie należacych do jednego 

rynku właściwego. Wysoka korelacja może 

świadczyć o substytucyjności. 

Dodatnia korelacja może wynikać z 

wspólnych czynników produkcji lub 

przesunięć popytu obejmujących oba 

produkty, a nie świadczyć o substytucyjności.  

COMP/M.6101 

UPM/Myllykoski i Rhein Paper,  

COMP/M.4980 ABF/GBI 

Business  39 
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Stacjonarność cen 

Badanie zmienności parametrów rozkładu 

stosunku cen w czasie. 

Problemy podobne jak w przypadku analizy 

korelacji. 

COMP/M.5907 

Votorantim/Fischer/JV,  

COMP/M.4513 Arjowiggins/M-

real Zanders Reflex  39 

Test Elzinga-

Hogarty'ego 

Określenie geograficznego rynku właściwego 

na podstawie dostaw danego towaru; rynek 

powinien spełniać kryteria LIFO (Little In 

From Out) i LOFI (Little Out From Inside). 

Analiza przeprowadzana jest przy obecnym 

stanie cen, a więc nie daje obrazu 

substytucyjności. 

Kontrola fuzji placówek służby 

zdrowia w USA w latach 

dziewięćdziesiątych.  41 

     
Identyfikacja siły rynkowej 

Nazwa Istota Problemy przy stosowaniu Przykłady zastosowania Str. 

Udział w rynku 

Zbadanie ilościowego lub wartościowego 

udziału w rynku właściwym i porównanie do 

poziomów krytych lub udziałów innych 

uczestników rynku. 

Problemy w zastosowaniu do 

niehomogenicznych rynków, niewielka 

wartość informacyjna w przypadku braku 

barier wejścia. 

Większość postępowań, w 

których wyznaczono rynek 

właściwy.  55 

Wskaźnik 

koncentracji CR 

Suma udziałów n największych firm 

uczestniczących w rynku właściwym. 

Brak empirycznych dowodów na istnienie 

związku między koncentracją rynku a siłą 

rynkową podmiotów na nim aktywnych. 

Decyzja Prezesa UOKIK RLU–

17/04  58 

Indeks 

Herfindahla-

Hirschmana 

Suma kwadratów udziałów wszystkich firm na 

rynku właściwym, należy porównać do 

poziomów krytycznych. Jak wyżej. 

COMP/M.6497 Hutchison 3G 

Austria/Orange Austria  57 

q Tobina 

Stosunek wartości rynkowej przedsiębiorstwa 

do wartości odtworzeniowej aktywów, wysoka 

wartość ma świadczyć o dodatniej rynkowej 

wycenie renty z tytułu posiadania siły 

rynkowej. 

Różnica w wartości rynkowej i 

odtworzeniowej może wynikać z bardzo 

licznych czynników różnych od sily 

rynkowej. 

Nie jest stosowane w 

postępowaniach 

antymonopolowych.  63 
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PCM (marża 

zysku) 

Porównanie ceny przybliżenia kosztów 

krańcowych na podstawie danych księgowych. 

Koszty księgowe z reguły nie dostarczają 

danych niezbędnych do prawidłowego 

oszacowania kosztów krańcowych, wycena w 

koszcie krańcowym jest nieosiągalna w 

warunkach realnych. 

Stosowane raczej przy ocenie 

nadmiernego wygórowania cen 

niż samej siły rynkowej. 

Przykładem użycia przy ocenie 

siły rynkowej jest sprawa Telcel 

z praktyki meksykańskiego 

organu antymonopolowego (DC-

08-2007).  63 

Wzorzec 

konkurencyjny 

(competitive 

benchmark) 

Porównanie cen na rynku właściwym do cen za 

te same towary kształtujących się na rynku w 

pełni konkurencyjnym. 

Trudności w znalezieniu odpowiedniego 

rynku i ocenie, czy jest on rzeczywiście 

konkurencyjny.  -  64 

Estymacja popytu 

rezydualnego 

Szacowanie parametrów popytu rezydualnego 

na podstawie informacji o zmianach cen w 

momencie przesunięć kosztowych 

niedotyczących producentów substytutu. Firma 

dysponująca siłą rynkową może w takim 

momencie podnieść ceny i utrzymać je na 

podniesionym poziomie. 

Przedsiębiorca, który dysponuje siłą rynkową 

i ją wykorzystuje (tzn. jego marża jest 

wysoka) może nie zmieniać cen w reakcji na 

przesunięcia kosztowe w przypadku 

niewielkiego wpływu na marżę. Z kolei duży 

wpływ na marżę mają zazwyczaj szoki 

obejmujące całą gospodarkę, a więc 

wpływające również na konkurentów.  -  67 

Reakcja na 

zmianę 

nachylenia 

krzywej popytu 

Analiza reakcji firm na zmiany elastyczności 

cenowej popytu w celu sprawdzenia, czy są 

one cenobiorcami. 

Konieczność korygowania analizy o efekty 

zmian kosztowych.  -  69 

Wykrywanie 

zróżnicowanych 

strategii wyceny 

Identyfikacja zbiorowej siły rynkowej przez 

wykrycie okresów stosowania strategii 

polegającej na skoordynowaniu cen. 

Brak użyteczności przy wykrywaniu 

indywidualnej siły rynkowej.  -  70 


