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11.1. Wprowadzenie  
 
Strategia lizbo�ska z 2000 r. jest planem działania obliczonym na dogonienie i 
prze�cigni�cie USA pod wzgl�dem konkurencyjno�ci, innowacyjno�ci czy dy-
namiki rozwoju. Jako taka zakładała wprowadzenie wielu zmian, które miały 
doprowadzi� do osi�gni�cia wyznaczonego celu.  

Problematyka, jaka b�dzie poruszana w niniejszym opracowaniu dotyczy 
styku dwóch problemów: ch�ci osi�gni�cia wyznaczonego celu (poprawy sze-
roko rozumianej konkurencyjno�ci) oraz analizy polityki antymonopolowej eu-
ropejskiej i polskiej w zakresie wspierania ich realizacji. Głównym zało�eniem 
rozdziału jest to, i� polityka antymonopolowa mo�e wspiera� działania zwi�zane 
z realizacj� strategii lizbo�skiej w krajach członkach UE.  

 
 

11.2. Konkurencja, konkurencyjno�� a działania podmiotów i pa�stw 
 

Konkurencja w gospodarce ka�dego pa�stwa powinna zajmowa� naczelne miej-
sce w polityce gospodarczej. Jej zasadnicz� rol� i celem stosowania jest zwi�k-
szanie efektywno�ci podmiotów ni� obj�tych, a tak�e eliminowanie niespraw-
nych ekonomicznie organizacji, których działanie jest w tym kontek�cie nie-
efektywne. Intensywno�� konkurencji, a co za tym idzie, warunki kształtowania 
si� konkurencyjno�ci, zale�� od warunków funkcjonowania gospodarki oraz wa-
runków oddziaływania na ni� jej otoczenia zewn�trznego (Ziemieniecki, �u-
krowska, 2004). Mamy wi�c do czynienia z dwoma zasadniczymi jej determi-
nantami w tej skali: warunkami lokalnymi oraz warunkami zewn�trznymi. Wa-
runki wewn�trzne obejmowa� mog� zarówno czynniki mikro- jak i makrooto-
czenia. Bardzo du�� rol� odgrywaj� w nich działania pa�stwa (rz�du) sprzyja-
j�ce wzrostowi konkurencji lub j� ograniczaj�ce. Warunki, zewn�trzne mog� 
obejmowa� szerokie aspekty mi�dzynarodowe, w tym problemy globalizacji, 
konkurencji gospodarek czy przynale�no�ci do mi�dzynarodowych stowarzy-
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sze� polityczno-gospodarczych. Istotne jest tu oddziaływanie mi�dzynarodo-
wych porozumie�, których przepisy musz� lub powinny by� respektowane przez 
ich uczestników. 

Dzisiejsze gospodarki �wiatowe to zło�one ekonomicznie, gospodarczo i po-
litycznie organizacje. Ich zasadniczym elementem s�: swoboda przepływu in-
formacji, swoboda przepływu kapitału czy globalizacja. Wymienione działania 
s� podejmowane w poszukiwaniu nowych rynków zbytu i zwi�kszonej efektyw-
no�ci. Zastosowanie nowoczesnych technik komputerowych pozwala na szybki i 
niemal bezkosztowy przepływ dowolnie du�ych i skomplikowanych informacji. 
Umo�liwia to podmiotom gospodarczym uzyskanie danych niezb�dnych do po-
dejmowania decyzji zarz�dczych. Przykładem s� decyzje dotycz�ce cho�by lo-
kalizacji nowych zakładów produkcyjnych, nowych obszarów �wiadczenia usług 
(w aspekcie geograficznym) czy te� decyzje o zmianie lokalizacji przedsi�bior-
stwa w poszukiwaniu lepszych warunków działania. Znalezienie wła�ciwych in-
formacji i ich ocena pozwalaj� z kolei na podj�cie decyzji o przeniesieniu kapi-
tału zainwestowanego w jednym miejscu do innego, bardziej odpowiadaj�cego 
celom decydenta. Umo�liwia to łatwo�� w przepływie kapitału na �wiecie po-
mi�dzy ró�nymi krajami. W tym kontek�cie wa�na jest cho�by polityka po-
szczególnych pa�stw, zach�caj�ca (lub odstraszaj�ca) do inwestowania na ich 
terenie. Przykładem mo�e by� tu zach�canie korea�skiego producenta samocho-
dów Huyndai do wyboru okre�lonej lokalizacji na now� fabryk�. W ostatecznej 
rozgrywce zwyci��yła oferta Słowacji w konkurencji z ofert� polsk�. Przyczyn 
tego stanu rzeczy było, co najmniej kilka, a do najwa�niejszych zaliczy� mo�na 
kwestie podatkowe, stan infrastruktury, wykształcenie i dost�pno�� zasobów 
pracy. Firma globalna, jak� bez w�tpienia jest Huyndai, wybrała rozwi�zanie 
bardziej j� satysfakcjonuj�ce, daj�ce szans� na efektywno�� i wy�szy zysk. 

Rozwój gospodarki europejskiej (UE), jak i wszystkich innych na �wiecie, 
uzale�niony jest mi�dzy innymi od takich inwestycji jak wymieniona wy�ej 
Huyndaia. Dobrze w tym kontek�cie, �e koncern ten wybrał pa�stwo nale��ce 
do UE, a nie kraj z spoza dwudziestki pi�tki – na przykład Rosj�, Ukrain� czy 
Rumuni�. Kraje Unii, chc�c si� rozwija�, powinny dawa� szans� na napływ ka-
pitału zagranicznego (na przykład ameryka�skiego czy azjatyckiego), stosuj�c 
odpowiednie zach�ty dla takich podmiotów. Zakładaj�c, i� głównym kryterium 
lokalizacji przedsi�biorstwa lub jego fabryk jest efektywno�� gospodarowania, 
traktowana jako mo�liwo�� generowania zysków ekonomicznych, kapitał zagra-
niczny b�dzie umiejscawiał si� tam, gdzie b�dzie istniała taka mo�liwo��. Wów-
czas �rodki te b�d� wpływa� na rozwój zarówno lokalnej gospodarki i społe-
cze�stwa, jak i na rozwój pa�stwa czy całego ugrupowania. Przykładem jest Ir-
landia ze swoj� wieloletni� polityk� „przyci�gania” kapitału inwestycyjnego. 
Ch�� wpłyni�cia na wi�ksz� konkurencyjno�� pa�stw europejskich w zakresie 
m.in. przyci�gania kapitału inwestycyjnego, wpłyn�ł na decyzj� Komisji Euro-
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pejskiej, która postanowiła w roku 2000 „wzi�� sprawy w swoje r�ce” i nakre-
�li� plan rozwoju. Stworzono wówczas strategi� lizbo�sk�.  

Z ekonomicznego punktu widzenia napływ nowych inwestycji i działania du-
�ych podmiotów gospodarczych obok niew�tpliwych korzy�ci mog� nie�� ze 
sob� tak�e problemy. Jednym z nich jest kwestia ograniczania konkurencji po-
przez monopolizacj� rynku. Du�e podmioty wchodz�c na nowy dla siebie rynek, 
na którym działaj� lokalni dostawcy, lub przejmuj�c krajowy podmiot stwarzaj� 
niebezpiecze�stwo ograniczenia konkurencji. Efektem ich działa� mo�e by� 
monopolizacja rynku, która prowadzi do negatywnych konsekwencji dla konsu-
mentów, jak i gospodarki (Aiginger i Pfaffermayr, 1997). Z jednej strony, pa�-
stwa po��daj� nowych inwestycji kapitałowych, z drugiej za� istnieje obawa o 
zbytnie zmonopolizowanie rynku. Problem ten odnosi si� tak�e do wspomnianej 
wy�ej strategii lizbo�skiej. Zasadniczym jej celem jest doprowadzenie działa-
niami polityczno-gospodarczymi do tego, aby gospodarka zjednoczonej Europy 
stała si� do roku 2010 najbardziej konkurencyjn�, dynamiczn� oraz najszybciej 
rozwijaj�c� si� struktur� gospodarcz� na �wiecie (Strategia lizbo�ska, 2002). 
Przyj�cie tego celu wynikało przede wszystkim z porównania gospodarek 15 
krajów „starej Unii” z gospodark� ameryka�sk� oraz z dostrze�enia powa�nych 
ró�nic, na niekorzy�� gospodarki europejskiej. Działaniami strategii lizbo�skiej 
postanowiono podj�� działania maj�ce na celu zwi�kszenie tempa rozwoju kra-
jów „15”, a nast�pnie rozszerzonej UE. Analizuj�c opracowany program w tym 
kontek�cie mo�na zało�y�, i� jednym z jego priorytetów powinna by� budowa 
takiej gospodarki zjednoczonej Europy, która b�dzie w stanie konkurowa� z in-
nymi pa�stwami i ugrupowaniami �wiatowymi o nowe inwestycje lub „przyci�-
gni�cie” najlepszych �wiatowych podmiotów do Europy z pa�stw ich pochodze-
nia lub działania. 

 
 

11.3. Działania podmiotów gospodarczych a problem pozyskiwania domi-
nacji  

 
Przedsi�biorstwa działaj�ce w okre�lonym otoczeniu gospodarczym spotykaj� 
si� na rynku z bezpo�redni� lub potencjaln� konkurencj�. Wynikiem tego spo-
tkania jest rywalizacja o ograniczone zasoby odbiorców; skutkiem ubocznym 
za� – konieczno�� znalezienia najefektywniejszej metody wytwarzania dóbr lub 
�wiadczenia usług, która pozwoli przedsi�biorstwu przetrwa� i rozwija� si�. 
Konkurencja taka zapewnia najefektywniejsz� alokacj� ograniczonych zasobów: 
pracy, kapitału i ziemi (Schwartzman, 1973). Dzi�ki niej konsumenci uzyskuj� 
du�� ilo�� ró�norodnych wyrobów, których ceny odzwierciedlaj� faktyczny, 
wło�ony „wysiłek” produkcyjny. Przedsi�biorstwa dzi�ki swoim działaniom, 
produktom, reklamie znajduj� coraz wi�ksza grup� odbiorców i rozwijaj� si� 
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szybciej ni� konkurencja, uzyskuj�c pozycj� dominuj�c� na rynku. Powstaje 
znacz�ce pytanie: w którym miejscu przedsi�biorstwo zmienia si� z konkurenta 
rynkowego w gracza rynkowego posiadaj�cy okre�lony stopie� dominacji? Od-
powied� na to pytanie nie jest łatwa i ma wiele w�tków, zale�nych nie tylko od 
samego udziału w rynku danego produktu. Problem, który si� wówczas rodzi, 
dotyczy wykorzystania tej siły. Czy jej u�ycie b�dzie dotyczy� wył�cznie dal-
szego zwi�kszania efektywno�ci działania i przez to zarabiania coraz wi�kszych 
pieni�dzy, czy te� wykorzystywane b�d� inne �rodki pomagaj�ce utrzyma� osi�-
gni�t� pozycj� bez zwi�kszania efektywno�ci z niekorzy�ci� dla rynku? W pew-
nej mierze problem ten zdeterminowany jest �ródłem uzyskania pozycji domi-
nuj�cej. 

Przedsi�biorstwa mog� poprzez wykorzystanie efektów skali produkcji pod-
j�� trud rozwoju szybszego ni� konkurencja (Strategor 1995). Jego skutkiem 
mo�e by� zwi�kszanie si� siły rynkowej podmiotu oraz coraz wi�kszy stopie� 
dominacji na rynku. Jest to sytuacja niejako naturalna, gdy� wywodzi si� z ana-
lizy tradycyjnych praw rynku i zachowania podmiotów gospodarczych. Przed-
si�biorstwa stawiaj� wówczas na konkurencj� cenow�, gdy� pozwalaj� im na to 
niskie koszty jednostkowe produkcji, uzyskane dzi�ki efektowi do�wiadczenia. 
Jest to jednocze�nie bardzo skuteczna metoda walki. 

Przykładem mo�e by� Microsoft wraz z problemem dominacji na rynku sys-
temów operacyjnych do komputerów osobistych (McKenzie i Shughart, 1998). 
Prawnicy zaanga�owani w t� spraw� orzekli, i� spółka uzyskała i bezprawnie 
wykorzystuje sił� rynkow� wynikaj�c� z własno�ci systemu Windows dla po-
trzeb utrzymania i zwi�kszania swojego monopolu. Działania podj�to w imieniu 
konsumentów, dla zapewnienia im mo�liwo�ci wyboru pomi�dzy konkurencyj-
nymi programami (systemami operacyjnymi). Pojawiły si� jednak w�tpliwo�ci, 
czy faktycznie jest to monopolista, działaj�cy bezprawnie, stosuj�cy nieuczciwe 
formy konkurencji, o co oskar�ano ten podmiot gospodarczy (Cohen i Jackson, 
1999)? Problemy dotyczyły mi�dzy innymi zdefiniowania poj�cia „monopoli-
sta”, „siła monopolowa” czy „nieuczciwa konkurencja” odnosz�cymi si� do-
kładnie do zaistniałych warunków. Efektem tych działa� była sytuacja, w której 
ameryka�skie prawo antymonopolowe oraz prawnicy przyczynili si� do powsta-
nia trudno�ci w jednej z najbardziej znanych na �wiecie spółek, uznawanych za 
synonim sukcesu.  

Inn� mo�liwo�ci� rywalizacji o dominacj� na rynku jest pój�cie „drog� na 
skróty”. Przedsi�biorstwa zamiast walki poprzez lepsze wykorzystanie zasobów, 
wi�ksz� efektywno�� produkcyjn� i rynkow�, mog� przeznaczy� cz��� swoich 
zasobów na działania nierynkowe, ale maj�ce na celu uzyskanie dominacji (Tul-
lock, 1967). Działania takie mog� by� nakierowane na decydentów pa�-
stwowych zapewniaj�cych przywileje pa�stwowe lub prawa monopolistyczne. 
Dotycz� wówczas subsydiowania, zwolnie� podatkowych, ochronnych taryf, 
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kwot importowych czy innych ułatwie� dla działalno�ci tych podmiotów, a 
ograniczaj�cych decyzje konkurencji (Mitchell i Munger, 1991). Działania mog� 
polega� tak�e na ograniczaniu konkurencji poprzez ró�nego rodzaju porozumie-
nia kartelowe. Przedsi�biorstwa, zawieraj�c tajn� zmow�, doprowadzaj� do sy-
tuacji, w której ich siła monopolistyczna mo�e by� wykorzystana do uzyskania 
wi�kszych zysków bez konieczno�ci zwi�kszania efektywno�ci wytwarzania czy 
zwi�kszania produkcji. Odbywa si� to kosztem ich klientów, którym ogranicza 
si� ich poziom bogactwa (ich dochody rozporz�dzalne) przez narzucanie wi�k-
szych cen sprzeda�y1. Kolejn� przyczyn� monopolizacji rynku w kontek�cie 
drogi „na skróty” jest sytuacja, jaka ma miejsce w krajach byłego bloku 
wschodniego. Zmiany systemowe gospodarek pozostawiły w tych krajach „spa-
dek” w postaci zmonopolizowanych rynków, w których działaj�ce przedsi�bior-
stwa nale�� do pa�stwa lub te� do niedawna posiadały takiego wła�ciciela. Słaby 
i nie do ko�ca rozwini�ty rynek pozwala im korzysta� z przywilejów podmiotów 
dominuj�cych, które na dodatek za wła�ciciela maj� instytucje mog�c� wpłyn�� 
na ich rynek.  

Przykładem wymienionych wy�ej aspektów mo�e by� sprawa spółki Metro-
pole (Mi�sik, 2004). Była to spółka joint-venture, której celem było uruchomie-
nie płatnej telewizji cyfrowej, maj�cej by� przeciwwag� dla Canal Plus, domi-
nuj�cej na rynku francuskim. Umowie towarzyszyła klauzula wył�czno�ci na 
dost�p do kanałów telewizyjnych nadawanych przez jej udziałowców oraz zakaz 
konkurencji. Pomimo zwi�kszenia liczby graczy na rynku (nowy, znacz�cy 
podmiot) Komisja Europejska stwierdziła, i� ogranicza ono konkurencj� poprzez 
zakaz konkurencji udziałowców. 

Drugim przykładem mo�e by� silna pozycja Telekomunikacji Polskiej S.A. 
na rynku telekomunikacji w Polsce2. Przedsi�biorstwo to odziedziczyło po cza-
sach socjalistycznych dominuj�c� pozycj� na rynku. Podobnie jest zreszt� w in-
nych krajach dawnego bloku wschodniego. Problem ten widoczny jest tak�e w 
pa�stwach starej „15” UE, gdzie znaczna cz��� podmiotów nadal nale�y do pa�-
stwa. W wi�kszo�ci przypadków przedsi�biorstwa na tym rynku wykorzystuj�: 
swoj� sił� pochodz�c� z najlepiej rozwini�tej sieci telefonii kablowej (a wi�c 
dystrybucji) oraz przywileje, jakich przez wiele lat udzielały im pa�stwa3. Ich 
działania ograniczaj� konkurencj� lub eksploatuj� konsumentów. Przypadki ta-

                                                      
1 Nie s� to oczywi�cie jedyne mo�liwe rodzaje porozumie� ograniczaj�cych konkurencj�. Cz�sto 
brana jest tak�e pod uwag� sytuacja legalnych poł�cze� przedsi�biorstw lub fuzji dokonywanych 
przez potentatów rynkowych. 
2 Zgodnie z ocen� UOKiK (2004) pozycj� dominuj�c� na krajowym rynku poł�cze� 
mi�dzyoperatorskich w zakresie tego rodzaju dost�pu do Internetu ma Telekomunikacja Polska 
S.A., do której sieci stacjonarnej nale�y 93% wszystkich abonentów. 
3 Mo�na wr�cz zało�y�, i� wła�ciciel  – pa�stwo – nigdy nie powinien podejmowa� decyzji nie 
słu��cych dobru swojego przedsi�biorstwa, czyli decyzji zwi�zanych z osłabieniem siły podmiotu 
w stosunku do konkurencji 
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kie si� zdarzaj�, czego przykładem mo�e by� decyzja polskiego urz�du antymo-
nopolowego (Urz�d Ochrony Konkurencji i Konsumentów) nakładaj�ca kar� 20 
mln zł na Telekomunikacj� za praktyki nieuczciwej konkurencji i wykorzysty-
wanie pozycji dominuj�cej4. 

 
 

11.4. Strategia lizbo�ska a polityka rozwijania i ochrony konkurencji 
 

Obok głównego celu strategii, jakim jest wpłyni�cie na stan gospodarki człon-
ków Unii Europejskiej zakłada ona sze�� zasadniczych priorytetów (Strategia 
lizbo�ska, 2002), z których połowa bezpo�rednio odnosi si� do kwestii zwi�za-
nych z rozwojem i ochron� konkurencji. S� to działania dotycz�ce:  
� liberalizacji telekomunikacji, 
� liberalizacji rynków energii i gazu, 
� małych i �rednich przedsi�biorstw. 
 
Oczywi�cie nie nale�y s�dzi�, i� pozostałe priorytety nie maj� nic wspólnego z 
konkurencj�. Zarówno reforma europejskiego rynku pracy, rynku papierów war-
to�ciowych i polityka transportowa zawieraj� aspekty zwi�zane z konkurencj�. 
Szczególny jednak nacisk w kontek�cie niniejszej pracy nale�y poło�y� na wy-
mienione wy�ej obszary. 

Problematyka zwi�zana z liberalizacj� rynków telekomunikacji oraz energii i 
gazu wynika z faktu, i� bran�e te w gospodarkach krajowych uznawane były (i 
nadal s�) za strategiczne i jako takie powinny podlega� �cisłej regulacji i ochro-
nie pa�stwa. Przedsi�biorstwa, które je tworzyły, były w wi�kszo�ci pa�stwo-
wymi i na dodatek monopolizuj�cymi rynek. Spowodowało to, i� zacz�to my-
�le� nad ograniczeniem regulacji w tym zakresie, których efektem powinna by� 
wi�ksza konkurencja. Przykładem takich działa� mo�e by� orzeczenie Trybu-
nału Sprawiedliwo�ci z 1985 r. w sprawie British Telecom, mówi�ce, i� usługi 
telekomunikacyjne s� działalno�ci� gospodarcz�, a zatem podlegaj� postanowie-
niom Traktatu Rzymskiego, czyli miedzy innymi swobodzie przepływu usług 

                                                      
4 Kara za uchylanie si� TP S.A. od podpisania umów o współpracy mi�dzyoperatorskiej z 
niezale�nymi dostawcami tzw. komutowanego dost�pu do internetu (tj. za po�rednictwem 
modemu). Działanie to stanowi praktyk� naruszaj�c� konkurencj�. Decyzji tej nadany został rygor 
natychmiastowej wykonalno�ci. Prezes Urz�du (UOKiK, 2004) nało�ył przy tym na 
Telekomunikacj� Polsk� kar� w wysoko�ci 20 mln zł. Przy podejmowaniu decyzji i ustalaniu 
wysoko�ci kary pieni��nej Prezes UOKiK wzi�ł pod uwag� fakt, �e opisywana praktyka TP S.A. 
ma podwójny wymiar – antykonkurencyjny i antykonsumencki. Istnienie umów stwarzaj�cych 
równoprawne warunki �wiadczenia usług przez operatorów ISP i Telekomunikacj� Polsk� jest, 
bowiem – z jednej strony – podstaw� do ukształtowania si� konkurencji na rynku dost�pu do 
internetu za pomoc� modemów; z drugiej – umo�liwiłoby dostawcom niezale�nym obni�enie cen 
za usługi internetowe.  
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oraz zasadom konkurencji. Realizacja zapisów strategii powinna ograniczy� w 
tej bran�y regulacje odnosz�ce si� do funkcjonowania rynków (pozostawiaj�c je 
na poziomie UE), upro�ci� przepisy dotycz�ce wej�cia na rynek nowych pod-
miotów czy stymulowa� wi�ksz� konkurencj�. W kwestii problemu monopoli-
zacji, strategia sugeruje pozostawienie regulacji pa�stwowych na poziomie na-
rodowym wył�cznie w stosunku do podmiotów dominuj�cych o znacz�cej pozy-
cji na rynku oraz wyznaczy� nowe, uproszczone zasady wchodzenia na rynek. 
Redefinicji powinno te� podlega� znaczenie dominuj�cej pozycji rynkowej (i to 
zarówno w odniesieniu do rynku wspólnotowego, jak i narodowych).  

Zasadniczo plan zawarty w strategii lizbo�skiej wytycza dla rynków energii 
zasady funkcjonowania w skali UE. Dotycz� one: 
� dost�pu do sektora wytwarzania i przesyłu energii, ze szczególnym nasta-

wieniem na wzmacnianie konkurencji tych tradycyjnie zmonopolizowanych 
bran�, 

� przejrzysto�ci systemów finansowych, a wi�c tak�e zasad ustalania cen, 
� dost�pu do systemu elektroenergetycznego, 
� stopniowego otwierania rynku dla wszystkich grup odbiorców, czyli do pro-

mowania zasad konkurencyjnego oferowania i wybierania dostawców przez 
niezale�nych klientów. 

 
Ostatnim z omawianych priorytetów jest rola małych i �rednich przedsi�biorstw. 
Wzorem USA, jak i bazuj�c na wynikach bada�, Komisja Europejska „zauwa-
�yła” znaczn� rol� i znaczenie sektora małych i �rednich przedsi�biorstw (MSP) 
w gospodarce UE. Stwierdzono wr�cz (Komunikat Komisji..., 2005), i� sektor 
MSP jest podpor� europejskiej gospodarki oraz głównym �ródłem miejsc pracy 
dla Europejczyków. Jednocze�nie wskazano na du�� wra�liwo�� tych podmio-
tów gospodarczych na zmiany przepisów i regulacji pa�stwowych. Postano-
wiono, zatem, i� priorytetem strategii lizbo�skiej w odniesieniu do tego sektora 
b�dzie jego szybki rozwój. Działania tego sektora gospodarki wpływaj� bowiem 
zarówno na wzrost innowacyjno�ci i zatrudnienia, jak i usprawniaj� społeczn� 
integracj�. Zmiany powinny dotyczy� w szczególno�ci obszarów: czasu i kosz-
tów utworzenia nowych podmiotów, wzrostu przedsi�biorczo�ci i innowacyjno-
�ci, dost�pno�ci instrumentów finansowych dla sektora czy wreszcie pomocy 
pa�stwa w rozwoju i kształtowaniu małych i �rednich przedsi�biorstw. Dylemat 
w tym wzgl�dzie dotyczy głównie tego, i� pomimo wiedzy, jak� dysponuj� eu-
ropejscy urz�dnicy oraz pomimo wielo�ci opracowa� i zalece�, w tym strategii 
lizbo�skiej, nadal brak jest widocznych efektów. Europa nie nad��a za swoimi 
„rywalami”, jak USA i Japonia, nie tylko na drodze rozwijania przedsi�biorczo-
�ci, ale w innych zagadnieniach, jak ograniczanie bezrobocia, długo�ci czasu 
pracy, udziału kobiet. Istotne jest jednak to, i� dostrze�ono konieczno�� nowego 
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podej�cia do sektora MSP, wa�nego przecie� dla całej gospodarki i obywateli 
zjednoczonej Europy. 

 
 

11.5. Polityka ochrony konkurencji w Unii Europejskiej i w Polsce a strate-
gia lizbo�ska 

 
Jednym z zasadniczych celów powołania unii gospodarczej w obr�bie pa�stw 
europejskich była ch�� stworzenia wspólnego rynku, na którym obowi�zywa-
łyby takie same zasady dla wszystkich. Dost�p do tego rynku byłby niczym nie-
ograniczony dla wszystkich podmiotów znajduj�cych si� na terytorium wspól-
noty. W tym znaczeniu istotne znaczenie maj� wspólne reguły konkurencji obo-
wi�zuj�ce wszystkich „graczy”. Ze wzgl�du na wag� swobód, poj�cie ochrony 
konkurencji przed jej ograniczaniem znalazło swoje miejsce w traktacie ustana-
wiaj�cym Wspólnot� Europejsk�5. Z przepisów traktatu wynika jasno, i� celem 
wspólnotowego prawa jest ochrona mechanizmu konkurencji, jako najlepszego 
sposobu podniesienia poziomu �ycia obywateli Unii oraz konkurencyjno�ci go-
spodarki europejskiej. Zakładaj�c, i� gospodarka Europy b�dzie d��y� do mo-
delu wolnorynkowego, istotne staje si� przestrzeganie prawa antymonopolo-
wego, które ma na celu podnoszenie efektywno�ci (gospodarki i przedsi�-
biorstw). Celem samym w sobie jest tak�e, zgodnie z tymi przepisami, ochrona 
interesów konsumentów przed wynikaj�cym z nadu�ycia siły rynkowej transfe-
rem dobrobytu. Działanie unijnego prawa antymonopolowego obejmuje wyko-
rzystanie dominuj�cej pozycji przedsi�biorstw (do ró�nych działa� – nieko-
niecznie tylko podnoszenia ceny) oraz problematyk� ró�norodnych porozumie� 
(zarówno poziomych, jak i pionowych) zachodz�cych pomi�dzy przedsi�bior-
stwami (w tym równie� kwestie ł�czenia si� podmiotów i przej��). 

Polska, jako nowy członek UE, ma obowi�zek dostosowania swoich norm do 
prawodawstwa unijnego. Aktualnie obowi�zuj�ce przepisy antymonopolowe i 
chroni�ce konsumentów (Ustawa o ochronie..., 2000) s� w znacznej mierze 
zbie�ne z unijnymi (Mi�sik, 2004). Ustawa „antymonopolowa” ma na celu reali-
zacj� dwóch zada�: ochron� konkurencji oraz ochron� konsumentów. Wyja-
�niaj�c szerzej: ochron� mechanizmu konkurencji, jako instrumentu podnosz�-
cego efektywno�� działa� oraz ochron� konsumentów przed eksploatacj� ze 
strony silniejszych uczestników rynku. Negatywnie nale�y ocenia� w my�l 
ustawy te działania i ich skutki, które wywołuj� lub mog� by� uto�samiane z 
działalno�ci� monopolu i naruszaj� suwerenno�� konsumenta, jako głównego 
decydenta rozstrzygaj�cego o sukcesie lub pora�ce profesjonalnych uczestników 
rynku (Mi�sik, 2004).  

                                                      
5 Obejmuj� one przepisy artykułów od 81. do 89. Traktatu Wspólnoty Europejskiej.  
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W obu wymienianych wy�ej przypadkach powołane s� specjalne organy 
nadzoru antymonopolowego, których głównym zadaniem jest stosowanie odpo-
wiednich przepisów prawa6. Na poziomie europejskim rozstrzygni�� dokonuj� 
wła�ciwe organy Komisji Europejskiej (np. Committee on Internal Market and 
Consumer Protection), w Polsce za� – UOKiK.  

 
 

11.6. Wnioski ko�cowe   
 

Bazuj�c na wy�ej opisanych zale�no�ciach nale�y zada� dwa pytania. Jaki jest 
zwi�zek prawa antymonopolowego ze strategi� lizbo�sk�? Czy w ogóle istnieje? 
Odpowied� na oba pytania musi by� pozytywna. Wynika to, co najmniej z kilku 
faktów.  
1. Prawo antymonopolowe w UE ma o wiele dłu�sz� histori� ni� strategia li-

zbo�ska. Zało�yciele Unii ju� w pierwszych traktatach stanowi�cych EWG 
odwoływali si� do problematyki ochrony konkurencji. Zało�enia strategii 
musiały, zatem bra� pod uwag� dotychczasowe ustawodawstwo.  

2. Same zapisy strategii odnosz� si� po�rednio do prawa antymonopolowego. 
Wspomniane ju� wy�ej sugestie dotycz�ce liberalizacji wybranych sektorów 
nakłaniaj� do ograniczania regulacji pa�stwowych poza wyj�tkami, w któ-
rych przedsi�biorstwa bran�y wykorzystuj� dominuj�c� pozycj�. Nale�y za-
tem wykorzystywa� istniej�ce prawodawstwo antymonopolowe.  

3. Strategia lizbo�ska zakłada powstanie regulacji dotycz�cych wspólnych za-
sad otwierania i wchodzenia na rynki zmonopolizowane. Wa�ne s� tu prze-
pisy reguluj�ce kwestie ł�czenia si� podmiotów i przez to uzyskiwania po-
zycji dominuj�cej.  

4. Istotna jest rola sektora MSP. Obok jak najbardziej słusznych kwestii zwi�-
zanych z zakładaniem czy finansowaniem takich przedsi�biorstw, nale�yt� 
wag� nale�y przywi�zywa� do ochrony nowych – słabych podmiotów przed 
brutaln� konkurencj�. Przykładem mog� by� tu mali operatorzy tele-
komunikacyjni w Polsce i ich starcia z dominuj�cym podmiotem – TP S.A.  

5. Istotne jest rozs�dne szafowanie prawem antymonopolowym. Łatwo jest bo-
wiem atakowa� du�y podmiot gospodarczy ze wzgl�du na jego sił� ryn-
kow�, zapominaj�c, i� niekoniecznie musi on wykorzystywa� swoj� pot�g� 
do eksploatacji konsumentów. W bran�ach, o których wspomniano wy�ej, 
ze wzgl�dów technologicznych musz� funkcjonowa� du�e podmioty gwa-
rantuj�ce zarówno stabilno��, jak i ich odpowiedni poziom dostaw, ze 
wzgl�du cho�by na efekty skali produkcji. Działanie prawa musi by� zatem 

                                                      
6 Prawo to jest bardzo rozbudowane i nie jest mo�liwym przedstawienie cho�by w zarysie jego 
postanowie�. Dlatego te� nie b�dzie ono tu szerzej omawiane.  
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wypo�rodkowane – nale�y znale�� równowag� pomi�dzy tym co złe i dobre 
dla rynku i jego podmiotów (zwłaszcza konsumentów i przedsi�biorstw).  

6. Polityka antymonopolowa mo�e po�rednio wpłyn�� na realizacj� wybranych 
zało�e� strategii, na przykład rozwini�cie inicjatywy „eEurope – an Infor-
mation Society for All” (Społecze�stwo informacyjne dla wszystkich). 
Sprawne wprowadzenie polityki konkurencji i jej ochrona do sektora telein-
formatycznego zwi�kszy liczb� telefonów na jednego mieszka�ca Europy 
oraz co wa�niejsze umo�liwi szerszy dost�p do Internetu, w tym dla zasto-
sowania w biznesie. 

 
Konkurencja i konkurencyjno�� przedsi�biorstw oraz gospodarek w dzisiejszym 
�wiecie to nie tylko puste słowa publicystyczne. Stanowi� one o miejscu, roli i 
sile pa�stw oraz ich podmiotów na arenie mi�dzynarodowej. Porównania doko-
nywane na tym tle wyra�nie wskazuj�, �e Unia Europejska nie jest konkuren-
cyjna wobec USA (Balcerowicz, 2004; Winiecki, 2004). Dlatego te� powstał 
„plan ratunkowy”, który nazwano – od miejsca jego powstania – strategi� li-
zbo�sk�. O tym, i� jest to dotychczas wył�cznie plan, przekonuj� wyniki jego 
wdra�ania (Winiecki, 2004). Nie mniej wa�na jest równie� ch�� i mo�liwo�� 
wdro�enia zakładanych celów antymonopolowych i promuj�cych konkurencj�. 
W tym zakresie strategia lizbo�ska promuje bardzo dobre pomysły. S� one 
zbie�ne z dotychczasow� polityk� UE w kwestii ochrony konkurencji. Prawo 
antymonopolowe Unii i Polski mo�e wspomóc wprowadzanie w �ycie postano-
wie� strategii lizbo�skiej. 

  
 

Bibliografia: 
 

1. Aiginger K., Pfaffermayr M. (1997), Looking at the Cost Side of "Monopoly", “The 
Journal of Industrial Economics”, vol. 45, No. 3. 

2. Balcerowicz L. (2004), American dream, “Wprost” nr 1103. 
3. Cohen A., Jackson D. (1999), Microsoft Enjoys Monopoly Power..., “Time”, Vol. 

154, Issue 20. 
4. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 08.02.2005. 

Sprawozdanie w sprawie wdra�ania Europejskiej Karty Małych Przedsi�biorstw 
SEC (2005), 167-170 

5. McKenzie R. B., Shughart II, W. F. (1998), Is Microsoft a monopolist?, “Independ-
ent Review”, Vol. 3, Issue 2. 

6. Mi�sik D. (2004), Reguła rozs�dku w prawie antymonopolowym, Zamykacze, 
Kraków. 

7. Mitchell W. C., M. Munger (1991), Economic Models of Interest Groups: An Intro-
ductory Survey, “American Journal of Political Science”, Vol 512, No. 35. 

8. Orłowski W. M. (2004), Agenda warszawska, “Wprost” nr 1148. 



 Konkurencja i polityka antymonopolowa: wymiar strategii lizbo�skiej  

 

178

9. Schwartzman D. (1973), Competition and efficiency: comment, “Journal of Political 
Economy”, Vol 81, No 3. 

10. Strategia lizbo�ska. Droga do sukcesu zjednoczonej Europy (2002), Urz�d Komitetu 
Integracji Europejskiej, Warszawa. 

11. Strategor (1995), Zarz�dzanie firm�, PWE, Warszawa. 
12. Tullock G. (1967), The welfare Costs of Tariffs, Monopolies and Theft, “West Eco-

nomics Journal”, Vol 224, No. 5. 
13. Ustawa z 15 grudnia 2000 r o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. nr 86, 

poz. 804, z pó�niejszymi zmianami. 
14. Winiecki J. (2004), Na zdechłym mustangu, „Wprost” nr 49. 
15. www.uokik.gov.pl, stan na 09.12.2004 
16. Ziemieniecki J., �ukrowska K. (2004), Konkurencja a transformacja w Polsce, 

wybrane aspekty polityki gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa. 
 
 


