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Osoby działające w tej samej gałęzi rzadko spotykają się między sobą, nawet w celach
towarzyskich czy rozrywkowych, jeśli jednak dojdzie do takich spotkań, to kończą się one
spiskowaniem przeciw społeczeństwu lub w niektórych przypadkach, podniesieniem cen. Jest
w rzeczy samej niemożliwe, aby zapobiec takim spotkaniom przy pomocy prawa, które
byłoby jednocześnie skuteczne i zgodne z zasadami wolności i sprawiedliwości. Lecz chociaż
prawo nie może powstrzymać przedsiębiorców tej samej gałęzi przed spotykaniem się, nie
powinno robić niczego, co by takie spotkania ułatwiało, a już w żadnym wypadku, by czynić
je koniecznymi.
Adam Smith
Bogactwo Narodów (1776)
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Wstęp
Ekonomizacji prawa antytrustowego jest wciąż problemem otwartym. Przynajmniej w
Polsce jesteśmy bardziej na początku tego procesu niż w stadium zaawansowania. Odnosi się
to w równej mierze także do polityki kartelowej. W polityce tej bardziej szuka się kolejnych
narzędzi prawnych o skutkach odstraszania, aniżeli odkrywania ekonomicznych stref walki z
kartelami. Niniejsze opracowanie ma na celu wskazanie ekonomicznych aspektów polityki
kartelowej o charakterze poznawczym i aplikacyjnym. których znajomość powinna organom
ochrony konkurencji pomagać w podniesieniu jej skuteczności.

I. Kartele jako problem antymonopolowy
Kartele leżą obecnie w centrum zainteresowania organów antymonopolowych. Po
stuletniej historii i wielu doświadczeniach z kartelami, pozytywnymi i negatywnymi, stały się
one obecnie głównym wrogiem wolnego rynku i stanowią jądro najbardziej twardych
ograniczeń konkurencji. Były jednak okresy w historii gospodarczej, gdy kartele działały
legalnie, jako struktury pożądane i korzystne w gospodarce. Do drugiej wojny światowej
kartele legalnie działały prawie we wszystkich gospodarkach rynkowych. Podstawą ich
działalności było ówczesne prawo kartelowe. Tworzyło one legalne podstawy dla działalności
tych struktur poprzez ich rejestracje lub kontrolę wytypowanych do tego zadania organy
administracji publicznej.
Ojczyzną karteli w Europie w tym czasie były Niemcy i Austria. Liczne kartele
działały także w krajach skandynawskich, a w Azji przede wszystkim w Japonii. 1 Również w
ojczyźnie prawa antymonopolowego Stanach Zjednoczonych w czasie wielkiego kryzysu lat
30. i później były one akceptowane w przemyśle ciężkim, gdyż za jedną z jego przyczyn
uznano nadmiar konkurencji cenowej.
Kartele jako zjawisko gospodarcze pojawiły się w drugiej połowie XIX w. Były
odpowiedzią na częste wówczas depresje i kryzysy gospodarcze. Kartele od samego początku
są więc głęboko osadzone w realiach gospodarki rynkowej. Różnica pomiędzy kartelami we
wczesnym okresie rozwoju gospodarki rynkowej a obecnymi jest taka, że przyczyną
formowania się pierwszych karteli nie była wcale maksymalizacja zysku. Celem głównym
nawiązania współpracy pomiędzy konkurentami była chęć przetrwania, w związku z
powtarzającymi się do lat 40. XX w. wahaniami koniunkturalnymi. Zagrożenie dla
1
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konkurencji pojawiło się kiedy okazało się, że nie są one strukturami przejściowymi i kiedy
nie zaprzestawały swej działalności po ustąpieniu kryzysu, w fazie ożywienia i wzrostu.
Stawiane jest też często pytanie, czy kartele są poważnym zagadnieniem
antymonopolowym biorąc pod uwagę ilość karteli realnie działających na rynku, zarówno
karteli międzynarodowych jak i krajowych. Niektórzy autorzy sugerują, że ich liczba nie jest
duża, co uzasadniają małą ilością dowodów empirycznych oraz niejednoznacznymi wynikami
analizy funkcjonowania rynków oligopolistycznych. Warto w tym kontekście dodać, iż aby
rozpoznawać informacje rynkowe, które mogą sugerować funkcjonowanie ukrytego kartelu,
należy znać dobrze teorie funkcjonowania współczesnych struktur oligopolistycznych a w ich
ramach sekretnych karteli.
Nie liczba karteli jest jednak tutaj ważna, lecz

skala i ciężar ich wpływu na

mechanizmy konkurencji. Przede wszystkim kartele jednoczą duże przedsiębiorstwa
oligopolistyczne, pokrywają one nieraz swoim zakresem całą gałąź, a jeśli nawet jakaś liczba
firm pozostaje poza kartelem, to kartel staje się dla nich liderem cenowym. Ponieważ kartele
najczęściej grupują się w przemysłach z wyższego szczebla działalności gospodarczej, skutki
tego w postaci zawyżonych cen przenoszone są na koszty w kolejnych ogniwach łańcucha
produkcji, by w konsekwencji podnosić ceny produktów nabywanych przez użytkowników
końcowych.

II. Ekonomizacja prawa antymonopolowego
Jest to zagadnienie wciąż żywe i nierozstrzygnięte, co do zakresu stosowania
ekonomii w judykaturze prawa antytrustowego. Chociaż niezbędność ekonomizacji
postępowań antymonopolowych została powszechnie zaakceptowana, to dwie kwestie wydaje
się są wciąż niedostatecznie zdefiniowane i wyjaśnione. Pierwszą jest zawartość pojęcia
ekonomizacja prawa antytrustowego a drugą, czy i kiedy teorie oraz modele ekonomiczne
mogą być wykorzystywane w postępowaniach antymonopolowych w celu wykazania
bezprawności domniemanych praktyk ograniczających konkurencję.
Najczęściej do ekonomizacji postępowań antymonopolowych podchodzi się od strony
instrumentalnej, czyli sprowadza się ją do poszerzania stosowania narzędzi ekonomicznych i
metod analizy ekonomicznej do wyznaczania rynku, udziałów w rynku, struktury rynku,
parametrów rynkowych, analizy finansowej, poziomu koncentracji, badania ekonomicznych
skutków antykonkurenyjnych zachowań przedsiębiorstw i innych. Narzędzia analizy
ekonomicznej mogą być mniej lub bardziej skomplikowane, jak metody ilościowe oparte na
ekonometrii. Wprowadzenie coraz więcej metod analizy ekonomicznej do postępowań
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antymonopolowych jest jak najbardziej wskazane, bo wynika to z natury przedmiotu tych
postępowań, którymi są zjawiska i zdarzenia gospodarcze. Wydaje się jednak, że ważniejszą
stroną ekonomizacji postępowań antymonopolowych jest odwoływanie się do teorii i modeli
ekonomicznych. Należy to rozumieć w następujący sposób. Sprawy antymonopolowe
stanowią rodzaj „zagadki ekonomicznej”, tzn. należy odgadnąć, czy dane działania,
zachowania lub zaniechania przedsiębiorstw ograniczają konkurencję lub zniekształcają
konkurencję, której skutkiem jest pogorszenie efektywności alokacyjnej i produkcyjnej,
prowadzącymi do naruszenie dobrobytu konsumentów (consumer welafare). Gdzie w takim
przypadku należy szukać rozwiązania tego zagadnienia? Według szkoły chicagowskiej
rozwiązania te można znaleźć w teoriach i modelach ekonomicznych opartych na ekonomii
neoklasycznej (mikroekonomii). Natomiast Post Chicago preferuje w tym przedmiocie
badanie skutków praktyk antykonkurencyjnych z punktu widzenia ich wpływu na dobrobyt
konsumenta. Badanie skutków jest jednak często, żmudne, kosztowne, niełatwe do
oszacowania i przerasta najczęściej możliwości organów sądowych. Łatwiejsze i
efektywniejsze jest w tej relacji odwoływanie się do skutków nie rzeczywistych tylko
skutków opisanych w modelach i teoriach ekonomicznych. Sądy miałyby wówczas ułatwione
zadanie, korzystając z wiedzy środowisk naukowych lub dostępnej literatury. Na
przeszkodzie temu, stoi jednak zasadnicza kwestia prawna, czy znane modele i teorie
ekonomiczne mogą zostać włączone do analizy antymonopolowej w celu podjęcia ostatecznej
decyzji odnośnie do, czy rozpatrywane zachowania rynkowe przedsiębiorstw mieszczą się lub
nie w hipotezie zakazanych praktyk ograniczających konkurencję.
Największą użyteczność w ekonomizacji prawa antymonopolowej posiada ekonomia
neoklasyczna (teoria cen) oraz teoria organizacji gospodarczej, w mniejszym stopniu teoria
kosztów transakcyjnych i ekonomia behawioralna. Trzeba również wspomnieć o teoriach
ekonomicznych i ekonomistach, którzy przyznają prymat mechanizmom wolnego rynku i nie
widzą potrzeby interwencji państwa w stosunki konkurencyjne przedsiębiorstw. Na
pierwszym miejscu można tutaj wymienić austriacką szkołę ekonomii i F. Hayeka. Również
zwolennik bardzo neolibelarnej gospodarki noblista M. Friedman zbliżył się do ekonomii
austriackiej sugerując, że dla dobra swobodnego funkcjonowania rynku należałoby
zrezygnować z prawnej ochrony konkurencji.
Do lat 70. XX w. ekonomiści i teoria ekonomii była ignorowania w stosowania prawa
antytrustowego

i

analizowaniu

praktyk

monopolistycznych

zarówno

w

Stanach

Zjednoczonych, jak i w Europie. Przyczyna tego leżała w przyjętej aksjologii. Celami
egzekwowania przestrzegania prawa antytrustowego była nie efektywność ekonomiczna, lecz
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promowanie i ochrona małych przedsiębiorstw, promowanie wolności gospodarczej i wolnej
konkurencji a w Europie również promocja ekonomicznej integracji, ramach EWG a później
UE.
Krytyka pomijania ekonomii w stosowaniu prawa antytrustowego wiąże się z
rozgłosem poglądów szkoły chicagowskiej oraz silnej krytyki działalności organów
antymonopolowych w Stanach Zjednoczonych ze strony biznesu, niezadowolonego z
dotychczasowego

orzecznictwa.

Szkoła

chicagowska

stworzyła

ekonomię

prawa

antytrustowego (economics antitrust), która stopniowa była infiltrowana w praktyce organów
antymonopolowych. W odpowiedzi na nowe trendy wywołane przez szkołę chicagowską,
szczególnie wynikające z zawężenia celu prawa konkurencji do efektywności produkcyjnej
oraz alokacyjnej i w następstwie tego nasilenia się potrzeby odwoływania się do ekonomii,
Sąd Najwyższy U.S. w połowie lat 70. XX w. w kilku kolejnych wyrokach przywrócił w
nowym w ujęciu regułę rozsądku jako dominującą w sprawach antymonopolowych.
Kwintesencją tej reguły stały się rozważanie ekonomiczne a nie tylko prawne, jak w
obowiązującej wcześniej regule per se illegale. I tak w wyroku Continental T.V. v. GTE
Sylvania z 1977 r. SN stwierdził, iż bazą dla standardu rule of reason jest wykazanie
ekonomicznych skutków porozumienia a nie tylko ich prawna analiza. Wszystkie zatem
niecenowe ograniczenia powinny być rozpatrywane właśnie według tej reguły. 2 Wskazując na
prokonkurencyjne skutki takich porozumień, powołał się w tym na autorytety akademickie i
sądownicze,
W latach 80. XX w. SN kontynuował podejście efektywnościowe, rozszerzając
stosowanie reguły rozsądku do badania nie tylko porozumień wertykalnych, ale również
horyzontalnych. Nie akceptował jedynie eliminowania reguły per se przy praktykach typu
ustalania cen odsprzedaży (RPM). Nie zgodził się też na to, aby w prawie antytrustowym
zaniechać posługiwania się regułą per se illegal w ogóle3. W Stanach Zjednoczonych
odwoływanie się do efektywności, czyli reguły rozsądku przy stosowania prawa konkurencji
stało się odtąd stałą zasadą. Skutkiem tego była w końcu także zmiana podejścia do cen
odsprzedaży (RPM). W 1997 r. SN US w wyroku sprawie State oil Co. v. Khan stwierdził, iż
maksymalne ceny RPM powinny być analizowane zgodnie ze standardem rule of reason.
Warto tutaj zaznaczyć, że prokonkurencyjny charakter maksymalnych RPM, niedługo po tym,
został także zaakceptowany przez organy ochrony konkurencji UE i państw członkowskich.
Po 96 latach, od wyroku Dr. Miles, SN U.S. zakwestionował także antykonkurencyjny
2
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charakter minimalnych cen odsprzedaży. Nastąpiło to w wyroku, który zapadł w 2007 w
sprawie Leegin Creative Leather. Stwierdził w nim, iż rule of reason powinna zostać
rozciągnięta również na minimalne RPM.

III. Ekonomizacja postępowań antymonopolowych w sprawach porozumień
Temu ważnemu zagadnieniu warto poświęcić w związku z powyższym nieco więcej
uwagi. Podejście do minimalnych RPM jako per se illegall w prawie i polityce konkurencji
ma długą swoją historię. Po raz pierwszy reguły tej użył SN U.S. w 1911 r. w sprawie Dr.
Miles Medical.4 Uznał, że uzgodnione minimalne ceny odsprzedaży w wertykalnych relacjach
handlowych są nielegalne, ponieważ producent za pośrednictwem tych cen usiłuje
kontrolować aktywność dystrybutorów, sprzedawców hurtowych i detalicznych i ogranicza
między nimi w ten sposób konkurencję. Tym stanowiskiem nielegalności objęte zostały
następnie wszystkie rodzaje cen odsprzedaży ustalane bezpośrednio w porozumieniach
wertykalnych, czyli ceny minimalne, rekomendowane, sztywne oraz ustalane pośrednio
poprzez system rabatów. Jednak dopiero 16 lat później w sprawie Trentom Potteries5 SN,
standardem tym objął również ustalanie cen pomiędzy konkurentami, czyli funkcjonowanie
kartelu cenowego. Gdy chodzi o kartele, to tak naprawdę zaczęły być w Stanach
Zjednoczonych traktowane jako per se illegal, począwszy od wyroku SN w sprawie Socony
Vacum Oi Co, z 1940 r.6 W wyroku tym sąd odrzucił wielu popularnych usprawiedliwień dla
cen sztywnych, mocno podkreślając, że porozumienie zawarte dla celu i ze skutkiem wzrostu,
spadku, ustalenia, usztywnienia i stabilizacji cen produktu w handlu między stanami i w
wymianie zagranicznej jest bezprawne w świetle antytrustowego prawa federalnego.
W ciągu następnych 20 lat regułą per se zostały objęte transakcje wiązane i pakietowe
oraz inne niecenowe ograniczenia narzucane dystrybutorom i dilerom, jak wyłączność
terytorialna lub klauzula lokalizacyjna, odmowy sprzedaży, bojkot, a w końcu również
maksymalne RPM.7 Uzasadnienie dla tak szerokiego wykorzystania reguły per se illegal w
prawie antytrustowym SN zamieścił w wyroku Pacific Railway8 z 1958 r.. Stwierdził, że
reguła ta pozwala na uniknięcie niezbędnych, ale bardzo skomplikowanych i długich
ekonomicznych badań wchodząc w całą historie przedsiębiorstwa, jak również branży i
4
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włożenie dużego wysiłku aby stwierdzić, czy rozpatrywane ograniczenie jest nadmierne,
kiedy całe to postępowanie może okazać się bezowocne. SN odrzucił więc procedurę według,
której zmuszony by był poświęcać swój czas i zasoby na żmudne i skomplikowanie badania
ekonomiczne. Innymi słowy sądy nie były skłonne do poświęcania czasu i zasobów do
długotrwałego i żmudnego analizowania skutków różnych ograniczeń rynkowych.9 Warto
wskazać, iż SN podkreślając zalety reguły per se illegał, położył akcent nie tyle na wykazanie
szkody, które ewentualnie ograniczenia wertykalne wyrządzają konkurencji i konsumentom,
ile na ekonomikę procesową i jej atrakcyjność dla organów sądowych w stosowaniu prawa
antytrustowego.
We wspomnianym orzeczeniu Leegin SN zdecydowanie odrzucił argument broniący
reguły per se, że jest użyteczna i wygodna dla postępowania administracyjnym, ponieważ
pozwala producentom i dystrybutorom na efektywne prowadzenie biznesu poprzez wiedzę
tego co jest dopuszczalne a co nie i że takie spojrzenie wymaga utrzymania wyroku Dr Miles.
Przede wszystkim jednak nie podzielił dotychczasowego poglądu, że wertykalne minimalne
ceny odsprzedaży nieodwołalnie prowadzą do wyższych cen dla konsumentów. Podzielił
natomiast poglądy i badania ekonomistów, że konkurencja przesuwa się w stronę konkurencji
międzymarkowej, konkurencji w zakresie usług około sprzedażowych a nie konkurencji
cenowej w ramach dystrybutorów tej samej marki. Antykonkurencyjny zaś skutek RPM,
zależy od okoliczności w których są stosowane. Należy być pewnym, jak zauważył sąd, że
producent nie stosuje RPM tylko po to, aby wyłącznie zwiększyć swoją marżę zysku. W
uzasadnieniu wskazał też na kilka czynników, które powinny zostać zbadane. Wymienił tutaj
liczbę konkurentów na rynku, którzy zawarli porozumienie odnośnie do RPM, czy
inicjatorem RPM jest producent lub dystrybutor oraz czy producent lub dystrybutor posiadają
siłę rynkową.10 Przedstawiając swoje sugestie nawiązywał do licznego dorobku naukowego
ekonomistów w sprawach porozumień wertykalnych oraz publikowanych badań z tego
obszaru.

IV. Ile ekonomii w postępowaniach kartelowych
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Aspekty ekonomiczne odgrywają główną rolę w kartelowej analizie w ramach prawa
antytrustowego. Można wskazać następujące obszary zagadnień ekonomicznych w analizie
kartelowej:
1. definicja kartelu;
2. ocena porozumień kartelowych w świetle teorii ekonomii – aspekty aksjologiczne;
3. nieefektywność kartelu (nieefektywność zewnętrzna i wewnętrzna);
4. ekonomiczne podstawy porozumień kartelowych;
5. rodzaje porozumień kartelowych;
6. modele ekonomiczne objaśniające funkcjonowanie kartelu;
7. konkurencja, paralelizm, kooperacja i porozumienia przedsiębiorstw w teorii
oligopolu;
8. organizacja i zarządzanie kartelem (liczba uczestników, trwałość porozumień
kartelowych, zarządzanie produkcją i sprzedażą, zarządzanie informacją –
monitoring, równowaga – dylemat więźnia);
9. elementy analizy ekonomicznej w interpretacji porozumienia ograniczającego
konkurencję ze względu na cel lub skutek;
10. rynkowe symptomy działalności kartelowej i parametry ekonomiczne właściwe
dla rynku skartelizowanego;
11. środowisko przemysłowe i warunki strukturalne funkcjonowania karteli;
12. metody koordynacji zachowań cenowych i wymiany informacji ekonomicznych na
rynku oligopolistycznym;
13. dopuszczalny i niedopuszczalny paralelizm oligopolistów;
14. strategia dominacji na rynku oligopolistycznym, kartel czy fuzja;
15. dowody ekonomiczne w sądowej ocenie uzgodnionej praktyki;
16. dowody ekonomiczne w analizie kartelowej;
17. ekonomiczne aspekty w stosowania prawa karnego za wykroczenia kartelowe;
18. skutki rynkowe kartelu – szacowanie szkody;
19. szacowanie szkód wyrządzonych przez kartele jako przesłanka ustalania grzywien
pieniężnych i kwot odszkodowawczych.
Wymienionych aspektów ekonomicznych analizy kartelowej nie należy traktować, że
muszą być one przedmiotem każdego postępowania w sposób kumulatywny. Należy je raczej
traktować jak listę zagadnień ekonomicznych, w których powinien orientować się każdy, kto
w organie antymonopolowym pracuje w zespole ds. zwalczania karteli. W dalszej części
opracowania poruszone zostaną niektóre z podanych wyżej tematów.
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V. Definicja ekonomiczna kartelu
Kartel jest typem wspólnego przedsiębiorstwa. Prawo kartelowe nie zawiera definicji
kartelu. Mówi tylko o porozumieniach pomiędzy przedsiębiorstwami, uzgodnionych
praktykach i decyzjach związków przedsiębiorstw, których celem lub skutkiem jest
wyeliminowanie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji. Przepisy te obejmują więc
zarówno porozumienia horyzontalne i wertykalne. Kartele należą do porozumień
horyzontalnych, ale nie każde porozumienie horyzontalne posiada cechy kartelu. Ekonomia
definiuje kartel jako związek prawnie samodzielnych przedsiębiorstw tej samej gałęzi,
będących bezpośrednimi konkurentami, które w celu maksymalizacji zysku zawarły
porozumienie o zaniechaniu wzajemnej konkurencji i prowadzeniu wspólnej strategii cenowej
i podażowej. Badania nad kartelami, pokazują, że cechami tego rodzaju współpracy
przedsiębiorstw są nie tylko porozumienia cenowe i ilościowe eliminujące konkurencję, ale
kartel to również pewien rodzaj korporacyjnej struktury, pozwalającej kartelowi realizować
uzgodnione zadania, utrzymywać równowagę oraz trwać na rynku przez wiele lat. Jak każda
zorganizowana struktura, kartel ma swoje szczeble decyzyjne oraz mechanizmy i instrumenty
zarządzania. Porozumienia konkurentów, które nie utworzyły takiej struktury są
porozumieniami horyzontalnymi, lecz nie typu kartel i mogą naruszać te same przepisy prawa
o zakazie porozumień przedsiębiorstw. Dla konkurencji i interesu publicznego stanowią one
jednak znacznie mniejsze zagrożenie.

VI. Wartościowanie kartelu w teorii ekonomii
Zjawiska, procesy, narzędzia gospodarcze, czyli ekonomia tak jak i inne dziedziny
życia biologia, medycyna, socjologia, architektura, itd., podlegają wartościowaniu. Badaniem
wartości w tych dziedzinach zajmuje się aksjologia. Badanie w nich wartości odbywa się z
punktu widzenia człowieka, który jest jednocześnie podmiotem wartościującym. Wartości
stanowią punkt odniesienia, kryterium oceny tego co jest a jednocześnie stanowią kryterium
wyboru dążeń człowieka i nadają sens jego działaniom i życiu. Ogólnie przyjmuje się,” że
wartością jest to wszystko, co jest cenne, godne pragnień i wyboru przez człowieka stanowi
cel jego dążeń”.11
Wartościowanie karteli w teorii ekonomii na przestrzeni 100 lat zmieniało się. Kartele
pojawiły się w gospodarce kapitalistycznej w drugiej poł. XIX w. Lecz tylko w Niemczech
11

B. Klimczak, Aksjologiczne uwikłanie ekonomii, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, 2014, vol. 17, nr
1, s.10-12, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
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oraz w Austrii stały się podstawową formą organizacji przemysłu. Zwróciły one szczególną
uwagę wpływowej wówczas w tych krajach „szkoły historycznej.” Przedstawiciele „szkoły
historycznej ” pierwsi odkryli negatywne skutki funkcjonowania karteli, tzn., że porozumienie
producentów w zakresie kontroli produkcji ograniczało konkurencję i prowadziło do wzrostu
cen, a tym samym wyrządzało szkodę konsumentom. Z ich badań wynikało także, że kartele
osiągały siłę ekonomiczną, która pozwalała im działać jak monopol. Pomimo odkrycia tych
generalnych zasad, „szkoła” ta, ze względu na historyczną perspektywę jako metodę
badawczą, przyjęła jednak inne wartości. Jej historyczny punkt widzenia podkreślał
niepowtarzalność kontekstu ekonomiczno-społecznego, w którym kartele powstały i
funkcjonowały. Szkoła historyczna postrzegała kartele jako produkt industrializacji, a więc
jako coś nowego i odmiennego w dotychczasowej strukturze przemysłu. Jako produkt
industrializacji stały się dla tej szkoły ekonomii zjawiskiem naturalnym, właściwą
instytucjonalną odpowiedzią na nadprodukcję i niestabilność. Szkoła historyczna w swoim
wartościowaniu większą troską objęła producentów aniżeli konsumentów. Rzeczywistym dla
nich problemem była nadprodukcja i ekonomiczna niestabilność wynikająca z nadmiaru
konkurencji. W świetle tych kryteriów kartel był zjawiskiem korzystnym. Regulując
produkcję kartele ograniczały wahania cykliczne.
Drugim kryterium historycznej analizy życia gospodarczego było przyjęcie, iż
pojawienie się karteli stało się nieuniknione, w związku z czym usiłowanie ich
wyeliminowania lub kontroli byłoby nieefektywne i szkodliwe. Historycy uzasadniali to w ten
sposób, że skoro kartele były odpowiedzią na zapotrzebowanie na nowe formy organizacji
przemysłu, to mało jest argumentów aby się tym zjawiskiem niepokoić. Wręcz odwrotnie,
widziano w nich element rozwoju (wzorując się na darwinistycznej teorii ewolucji), który
reprezentował postęp i powinien być z tego powodu przyjęty pozytywnie.
Trzecim kryterium jakie szkoła historyczna przyjęła do wartościowania karteli było
kryterium społeczne, sprowadzające się do odwoływania się do idei współpracy i pokoju
społecznego, w sytuacji rosnących konfliktów społecznych. Szkoła ta widziała potrzebę
poprawy bytu materialnego robotników i zmniejszenia społecznego rozwarstwienia. I to w
kartelach widziała ona właśnie narzędzie ograniczające negatywne skutki dla robotników
wybuchających kryzysów ekonomicznych. Kartele w jej wartościowaniu redukowały
nadprodukcję, która była przyczyną kryzysów. Kartele przez to zwiększały stabilność
zatrudnienia i zmniejszały presję firm na eksploatację swoich pracowników.
Uwzględnienie w wartościowaniu aspektów społecznych sprowadziło ocenę karteli do
zastosowania wartości etycznych. Szczególną wartość wśród nich przypisano współpracy,
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której nadano wartość wyższą niż konkurencja i wyższą od „egoistycznego indywidualizmu”.
Według szkoły historycznej firmy, które wolały kooperację od konkurencji jako formę
organizacji rynku nie były pod presją maksymalizacji zysku w krótkim okresie. Z tego
powodu mogły swoich robotników traktować lepiej i przeciwdziałać społecznym konfliktom.
Etyczne korzyści karteli były przez szkołę historyczną przeciwstawiane amerykańskim
trustom, jako zachłannym, oszukańczym i skłonnym do szkodzenia nie tylko konsumentom i
konkurentom, ale także społeczeństwu jako całości.12
Wartości jakie historyczna szkoła ekonomii widziała w kartelach na długie lata
zaciążyły w podejściu społeczeństwa i władz publicznych do karteli nie tylko w Niemczech i
Austrii, ale również w innych krajach, szczególnie skandynawskich.
Na inne wartości w ocenie karteli kładzie akcent „austriacka szkoła ekonomii”,
chociaż konkluzje tej ekonomii z punktu celu prawa antytrustowego są podobne do szkoły
historycznej. Odrzuca ona model konkurencji doskonałej jako ideał efektywności,
podkreślając rolę i skutki procesu rynkowego. Z tego powodu zanegowała m.in. koncepcję
monopolu naturalnego. Dla ekonomistów szkoły austriackiej jedynym źródłem monopolu jest
tylko państwo, ustanawiające sztuczne bariery prawne wejścia na rynek. 13 Kartele według
szkoły austriackiej podobnie jak i inne firmy w teorii organizacji gospodarczej stanowią
normalną alternatywę organizacji dla rynku, która pozwala na lepszą koordynację decyzji
pomiędzy członkami kartelu. Efektem tego zaś jest redukcja kosztów transakcyjnych, tworząc
wartość zarówno dla kartelistów jak i ich kontrahentów. „Austriacy” są generalnie przeciwni
wprowadzaniu regulacyjnego prawa antytrustowego, które nie tylko nie pomaga konkurencji
ale wręcz przeszkadza rozwojowi konkurencji.14
Ukazanie szkodliwości działalności karteli zawdzięczamy ekonomii neoklasycznej,
która na powstałych modelach ekonomicznych kartelu wykazała ich nieefektywność
zewnętrzną i wewnętrzna, doprowadzające do zakłócenia efektywności alokacyjnej i
produkcyjnej, będące podstawą pozytywnych wyników gospodarki wolnorynkowej.
Naczelna wartością tej ekonomi jest dobrobyt konsumenta (consumer welfare).
Wpływowa szkoła chicagowska akceptując zasady ekonomii neoklasycznej, kartele
widzi jako jedne z niewielu zachowań rynkowych przedsiębiorstw z powodu których prawo
antytrustowe znajduje swoje uzasadnienie w gospodarce rynkowej. Sprowadzając rywalizację
12

G. Schmoller, “Das Verhältnis der Kartelle zum Staate”, 116 Shriften des Vereins für Socialpoitik, 1906, s.
237, 267-68
13
M. Barczentewicz, Prawo antymonopolowe z polskiej perspektywy, w: D.T. Armentano, Walka z monopolem
czy konkurencją?, Fijorr Publishing Company, Lublin 2012, ss. 10 i 11.
14
D. Bartollini, A. Zazzaro, The Anticompetitive Effects of the Antitrust Policy, Money and Finance Research
Group, Univ. Politecnica Ancona, Marche 2009, Working Paper, 2009, s. 1-2.
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przedsiębiorstw do konkurencji cenowej oraz ilościowej i przyjmując, że ochrona
konkurencji ilościowej jest ważniejsza z punktu widzenia dobrobytu konsumentów od
konkurencji cenowej, prominentny reprezentant tej szkoły J. Bork wyciąga wniosek, że prawo
antymonopolowe powinno zakazywać tylko takich praktyk i zachowań, które prowadzą do
ograniczania wielkości produkcji i sprzedaży. W kręgu takich zachowań o takich skutkach
mieszczą się przede wszystkim kartele. Stąd kartele są zachowaniami uważanymi w tej
doktrynie za naganne i godne zakazu.
Współczesna teoria kartelu ekonomii neoklasycznej wykazując ich szkodliwość dla
gospodarki i konsumentów sprawiła, iż nastąpiły zasadnicze przewartościowania w ocenie
karteli. Stały się one od lat 90. głównym wrogiej wolnej konkurencji. Ekonomia neoklasyczna
wykazując szkodliwość dla rozwoju ekonomicznego i dobrobytu konsumentów działalność
rynków skartelizowanych, udowodniła, że są one strukturami niepożądanymi. Kierując się
wartością, którą dla tej ekonomii stanowi consumer welafre, uznała funkcjonowanie karteli za
sprzeczne z interesem społecznym. Ekonomiczne modele kartelu pokazując jego negatywne
skutki, podobne do monopolu sprawiły, że w przypadku karteli w celu stwierdzenia ich
bezprawności nie muszą być wykazane rzeczywiste skutki rynkowe ich funkcjonowania,
czego jako efekt procesu ekonomizacji, wymaga się np. przy porozumieniach wertykalnych.

VII. Kartel jako forma monopolu rynkowego
Prosty model funkcjonowania kartelu oparty na zasadach ekonomii neoklasycznej
przedstawia rys. 1. Na rynku panuje konkurencja doskonała. Produkty i usługi sprzedawane są
po cenie, która jest równa kosztom krańcowym. Utworzenie kartelu pozwala producentom
podnieść ceny i osiągać większy zysk. Taka zmian sił na rynku po stronie podaży prowadzi
do realokacji nadwyżki pomiędzy producentami i konsumentami. Nadwyżka ta zakreślona
n a rysunku P staje
o p y t się zyskiem członków kartelu. Ponieważ wzrost cen prowadzi do
polem AC ena
spadku popytu karteliści zmniejszają produkcje i sprzedaż. Wielkość strat z tego tytułu
A Zysk członków kartelu
odzwierciedla trójkąt B. Straty konsumentów na rynku skartelizowanych (A+B) przewyższają
Ceny
zysk
członków kartelu (B). Model pokazuje jak poprzez podniesienie
B Wielkość cen
stratpowyżej kosztu
kartelowe
krańcowego i zmniejszenie produkcji kartel, podobnie jak monopol, zmniejsza dobrobyt
konsumentów.

A

B

Ceny 1. Skutki funkcjonowania kartelu
Wykres
konkurencyjne

K o szt k r a ń c o w y
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Produkcja
kartelu

Produkcja na
rynku

Ilo ś ć

Parametryzując kartel w stosunku do przedsiębiorstwa konkurencyjnego należy wskazać
przede wszystkim, że:


kartel maksymalizuje zysk jak każde inne przedsiębiorstwo według reguły - dochód
krańcowy równa się kosztowi krańcowemu;



ceny w kartelu są wyższe w stosunku do rynku konkurencyjnego;



wykorzystując siłę rynkową ogranicza produkcję;



z powodu monopolizacji rynku koszt krańcowy w kartelu jest mniejszy od ceny
rynkowej, co generuje duże straty społeczne (przepływ nadwyżki do członków
kartelu),



celem najważniejszym kartelu jest maksymalizacja zysku łącznego (nie zysku
indywidualnego członka kartelu),



dla maksymalizacji łącznego zysku kartel rujnuje mechanizmy efektywnej
konkurencji i zaburza przebieg procesów gospodarczych w gałęzi w której działa
(inwestycje, nowe wejścia, innowacje),



w kartelu zysk indywidualnego oligopolisty jest większy od zysku, który osiąga na
rynku konkurencyjnym.
Przedstawiony model kartelu ujawnia również, że największym zagrożeniem dla

utrzymania równowagi kartelu i jego trwania jest występująca wśród członków kartelu
skłonność do oszukiwania. W każdym kartelu bowiem zawarty jest czynnik ryzyka, że któryś
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z jego członków kierując się oportunizmem nie dotrzyma przyjętych ustaleń cenowych i
skrycie się nich wyłamie. Oszukiwanie sprowadza się do sprzedaży przez członka kartelu
swoich produktów poniżej skartelizowanej ceny a powyżej ceny rynku konkurencyjnego.
Celem takiego zachowania jest zwiększenie sprzedaży i udziału w rynku. Obniżenie ceny w
stosunku do cen kartelu spowoduje wzrost popytu na produkty „oszusta” kosztem pozostałych
członków kartelu. Wzrośnie tym samym jego całkowity zysk, który będzie większy od
osiąganego zysku, gdyby działał on zgodnie z tym co kartel ustalił. Zapobieganie i
eliminowanie oszustw jest tym samym jednym z najważniejszych zadań kartelu. Z
problemem tym jednak współczesne kartele, wkomponowując do systemu zarządzania
„mechanizm kija i marchewki,” dobrze sobie radzą.

VIII. Czynniki ułatwiające zawieranie porozumień kartelowych.
Z badań nad kartelami wynika, że czynnikami, które sprzyjają porozumieniom
kartelowym jest przede wszystkim transparentność rynku. Transparentności zaś sprzyjają
czynniki strukturalne tj. ustabilizowana struktura podmiotowa rynku w postaci oligopolu
dojrzałego i symetrycznego, bliska substytucja wytwarzanych produktów (homogeniczność),
standaryzacja produktów oraz bariery wejścia. Kartelizację rynku ułatwia także stabilizacja po
stronie podaży i popytu, udział w kartelu najważniejszych graczy danej gałęzi. Badania
wykazują natomiast, że nie jest natomiast przeszkodą w utworzeniu kartelu liczba
przedsiębiorstw. Kartel zawdzięcza to rozwojowi cyfrowych środków komunikowania się na
odległość i skutecznemu monitoringu. Dla kartelów międzynarodowych ważnym czynnikiem
jest też łatwość przemieszczenia się na globalnym rynku. Z uwagi na czynnik instytucjonalny
łatwiej kartelowi jest funkcjonować, gdy organ antymonopolowy nie działa zbyt efektywnie.

IX. Aspekty ekonomiczne w kryminalizacji prawa kartelowego
W Europie potrzeba włączenia prawa karnego do prawa konkurencji wywodzi się z
przekonania, że wzmocnienie czynnika odstraszania dotyczącego jednostki może zwiększyć
skuteczność ustanowionego prawa do walki z kartelami. Wprowadzenie sankcji karnych
wymaga jednak nie tylko dokładnego sprecyzowania i zdefiniowania, które naruszenia
kartelowe takim sankcjom mają podlegać, ale podlega również dyskusji, czy sankcje karne za
wykroczenia przeciw regułom konkurencji są społecznie uzasadnione. Trzeba bowiem
pamiętać, że sankcje karne zawsze wiążą się z poglądami na temat sprawiedliwości.
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Zachowania będą kwestionowane, jeśli są społecznie potępiane lub wyrządzają społeczną
szkodę.15
Problemem jest bowiem za co mają być nakładane sankcje karne. A zatem, czy o
sankcjach karnych powinna decydować szkoda wyrządzona przez kartel, czyli czy decyduje o
tym czynnik ekonomiczny, czy też czynnik moralnie naganny przypisany jednostce za
zaangażowanie w działalność kartelu, które adekwatnie oddaje wyraz spiskowanie. A może
powinny być wzięte pod uwagę oba czynniki jednocześnie. Wydaje się, że ważny jest
zarówno czynnik jeden i drugi. Ocena zachowania jednostki (menedżera) w ramach
funkcjonowania kartelu nie może być bowiem oderwana od szkody ekonomicznej
wyrządzanej przez kartel uczestnikom rynku (teoria szkody). Kartele są ścigane przez organy
antymonopolowe nie ze względu na aspekty moralne, lecz przede wszystkim ze względu na
szkody, które kartele wyrządzają rynkowi (zdegenerowanie efektywności alokacyjnej i
produkcyjnej) i konsumentom (zgarnianie nadwyżki ekonomicznej).
W związku z tym pojawia się kolejne zagadnienie, czy niezależnie od aspektów
moralnych, naruszenia kartelowe wchodzą w zakres szkód, które wymagają kryminalizacji,
czyli wymagają normatywnego podejście do szkód kartelu. Czy publiczność jest gotowa
akceptować, że mechanizm konkurencji rynkowej jest taką wartością samą w sobie, że dla jej
ochrony wymagane są sankcje karne za działania, które ją ograniczają lub eliminują w celu
pomnażania prywatnych zysków przez członków kartelu. Dlaczego sankcje dla członków
kartelu, które zawarte są w prawie administracyjnym oraz w prawie cywilnym (występowanie
z pozwami indywidualnymi lub zbiorowymi o odszkodowanie) muszą być uzupełniane
sankcjami karnymi. Nie wszyscy analitycy spraw kartelowych uważają, że prewencja przed
szkodami, które wywołuje działalność karteli ma odbywać się przy pomocy instrumentów
prawa karnego.16
Czy zatem sankcje karne mają być karą za szkody kartelu, za spikowanie, czy
środkiem odstraszania przeciwko wykroczeniom kartelowym. Jak dzielić odpowiedzialność
za wykroczenia kartelowe pomiędzy korporacją a jednostką w niej zatrudnioną. Pociągnięcie
do odpowiedzialności menedżerów i ich karanie nie w trybie prawa administracyjnego lecz
karnego (kary grzywny lub więzienia) może budzić moralne wątpliwości, kto powinien być
karany, które szczeble zarządzania, czy tylko menedżerów bezpośrednio odpowiedzialnych za
wykroczenia, czy też odpowiedzialnych pośrednio. Czy czynem karalnym jest samo
inspirowanie i formowanie kartelu, czy dopiero czyny te należy łączyć z powstałą szkodą. A
15

A. MacCuloch, The cartel Offence: Defining an Appropriate “Moral Space”, European Competition Journal,
Nr 8 (1), 2012 s. 74.
16
. Angus MacCulloch, op.cit., s. 76.
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co z osobami, które były sprawcami utworzenia kartelu, lecz pracują już u innego
pracodawcy. Niewątpliwie jednak, gdy prawo antymonopolowe wkracza na obszar prawa
karnego nie można pomijać aspektów związanych z moralnością i uczciwością zachowań
jednostek. 17
To jednak co ważne, zarówno gdy chodzi o oszacowanie wielkości szkody, jak i
miarkowanie aspektów moralnych przy zastosowania sankcji karnych jest, że argumentów dla
tych sankcji dostarcza teoria ekonomii i wycena ekonomiczna rynkowych skutków
wykroczeń kartelowych. Jeśli uznaje się, że kara powinna zostać nałożona na jednostkę za
spiskowanie, to należy stwierdzić jakiego rodzaju spiskowanie utworzyło kartel. Kartel, który
działa jak monopol, czy kartel, który nie wyłączył z rynku całej konkurencji. Teoria kartelu
pokazuje, które porozumienia typu kartelowego mieszczą się w pierwszym albo drugim
przypadku.
Analiza ekonomiczna musi dostarczyć dowodów potwierdzających, że spiskowanie
osób utworzyło tego rodzaju kartel rynkowy, że osoby te mogą zostać pociągnięte do
odpowiedzialności karnej. W zakres takich dowodów wchodzą działania inicjujące powstanie
kartelu, czynności organizowania kartelu, opracowanie strategii kartelu i ustalanie
strategicznych parametrów ekonomicznych (ceny, wielkość produkcji, rynki zbytu),
wykonywanie funkcji operacyjnych, przesyłanie zadań, monitoring realizacji zadań, wymiana
informacji.
Pożądanym zatem jest aby organ antymonopolowy dla nakładania odpowiednich
sankcji karnych opracował krótką listę (zamkniętą) sekretnych zachowań kartelistów
doprowadzających do najbardziej opresyjnych dla rynku i konsumentów skutków. Sekretność
działań wskazuje bowiem, iż członkowie kartelu zdają sobie sprawę, iż postępują niemoralnie
i niezgodnie z prawem kartelowym. Taki katalog np. w Polsce jest tym bardziej potrzebny,
ponieważ polskie prawo kartelowe nie zawiera sformułowań właściwych dla prawa karnego
jak np. spiskowanie, oszukiwanie, nieuczciwość. Jasne powinno być jakie wykroczenia będą
zwalczane na gruncie prawa administracyjnego i cywilnego, a jakie dodatkowo jeszcze na
gruncie prawa karnego.
Jak zaznaczono to wyżej, nakładanie sankcji karnej powinno być też powiązane ze
szkodą ekonomiczną wyrządzoną przez kartel. Sankcje karne za nadużycia rynkowe są
zasadne, gdy są to tzw. szkody poważne. Jeśli istnieje domniemanie, że szkody mają
charakter poważny wymaga to ich wyliczenia. Tak więc, aby przekonać się czy szkoda jest
17
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poważna za każdym razem powstaje konieczność oszacowania takiej szkody. Wprawdzie
zgodnie z orzecznictwem unijnym do wymierzenia wielkości kary pieniężnej nie jest
wymagane zbadanie rzeczywistych skutków kartelu 18, ale sytuacja ulega zmianie, gdy
zachodzi podejrzenie, że szkoda mieści w szkodzie, z którą związana jest odpowiedzialność
karna. Komisja Europejska w wytycznych w sprawie zasad ustalania grzywien stwierdzą, że
wpływ szkody na wysokość kary, należy uwzględniać, wtedy gdy można ją zmierzyć.
Komisja Europejska nie może jednak wymierzać sankcji karnych, w innej sytuacji jednak
stoją państwa członkowskie, które do swojego prawodawstwa takie sankcje wprowadziły.
Szacowanie szkody wyrządzanej przez kartel w przypadku sankcji karnych wydaje się
zadaniem nieodzownym, aczkolwiek jednocześnie trudnym wyzwaniem przed którym stają
organy antymonopolowe. Szacowanie tej szkody jest przedsięwzięciem ekonomicznym.
Wymaga od prowadzących sprawy kartelowe zarówno wiedzy ekonomicznej z zakresu
funkcjonowania karteli, jak i umiejętności posługiwania się metodami ilościowym (często
ekonometrycznymi) w celu wykazania tej szkody nie tylko w ujęciu opisowym, ale również
wielkości szkody wyrażonej wartościowo.
W pierwszej kolejności należy zdefiniować jakie to szkody powiązane z kartelem
podlegają kryminalizacji, np. wielkość wzrostu cen, spadek wolumenu produkcji, niszczenie
konkurentów odmawiających udziału w kartelu, eliminowanie nowych graczy, tworzenie
sztucznych barier wejścia.
Szacowanie szkody poza potrzebą zważenia sankcji karnej ma także związek z
wymierzeniem kary pieniężnej przedsiębiorstwom uczestniczącym w zmowie kartelowej.
Kara aby mogła stanowić czynnik odstraszania powinna być odczuwalna dla zysków firm i
adekwatna do powstałej szkody. Oszacowanie szkody ma ponadto znaczenie dla ofiar kartelu,
w późniejszych postępowaniach odszkodowawczych, w pozwach indywidualnych bądź
zbiorowych.

X. Metody szacowania szkody wyrządzonej przez kartel
Znanych jest kilka metod wyliczania szkód wyrządzanych przez kartele .Szacowanie
szkody może następować za pomocą metody „przed- i po” ustanowieniu kartelu. Polega ona
na porównaniu krzywej ceny przed porozumieniem z krzywą ceny z okresu porozumienia.
Krzywe ceny są wyliczone na podstawie relacji pomiędzy popytem a ceną za pomocą regresji
dwumywiarowej (liniowa zależność pomiędzy jedną zmienną zależną i jedną zmienną
niezależną). Różnica pomiędzy tymi cenami stanowi nadwyżkę ekonomiczna, którą od
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kontrahentów i konsumentów zgarniają członkowie kartelu. Metoda ta może być także
użyteczna dla kartelistów, w celu nacisku na obniżenie kary, jeżeli przedstawią rzetelne
wyliczenia, że kara jest nieproporcjonalnie wysoka do wielkości szkody, mogą wpłynąć na
obniżenie kary.19 W metodzie tej nie uwzględnia się innych czynników wpływających na
ceny jak, czy popyt wzrósł w okresie kartelu, czy wzrosły koszty, lub nastąpił

postęp

techniczny i technologiczny.
Inną metodą ekonomiczną badania wpływu kartelu na ceny jest metoda porównawcza
„yardstick” approach. Metoda ta wymaga porównania kształtowania się cen w okresie
porozumienia z kształtowaniem się cen w tym samym okresie porównywanego produktu, na
rynku geograficznym, na którym jest oczywiste, że występuje konkurencja. Jeśli identyczny
produkt jest sprzedawany na innym rynku geograficznym, rynek ten może być rynkiem
referencyjnym dla cen rynku na którym działa kartel. Dopuszczalne jest również w tej
metodzie porównywanie kształtowania się cen różnych produktów na tym samym rynku
geograficznym. Wymogiem jest aby rynkowe warunki referencyjnego rynku były podobne do
rynku właściwego. To założenie obejmuje takie czynniki konkurencji jak strukturę rynku,
popyt, liczbę konkurentów i inne. Zastosowanie tej metody pozwala na pokazanie korelacji
pomiędzy rynkiem skartelizowanym i konkurencyjnym. Jeśli korelacja cenowa z rynkiem
referencyjnym jest bliska +1, można przyjąć, że ceny na obydwu rynkach kształtują się
podobnie i że na rynku właściwym kartel nie istnieje.
Trzecią metodą analizy wpływu kartelu na ceny jest ekonomiczny modeling rynku. Do
jego zbudowania wykorzystuje się metody ekonometryczne, przy pomocy których szacuje się
wpływ różnych czynników na kształtowanie cen. Metoda ta obejmuje kalkulację
hipotetycznych cen bez domniemanego kartelu w okresie funkcjonowania kartelu. Symulacja
modelu rynkowego bazuje na danych z okresu poprzedzającego uformowanie się kartelu.
Jeżeli ceny są równe lub bliskie cenom aktualnym, to oznacza, że domniemany kartel nie miał
wpływu na ustalanie cen. Jakkolwiek ekonometryczne modelowanie rynku jest pracą niełatwą
jest zalecana w działalności organów antymonopolowych. 20

XI. Kartel czy fuzja
Przedsiębiorstwa na rynku oligopolistycznym, ze względu na ograniczoną liczbę
podmiotów i wynikającą z tego przejrzystość rynku unikają konkurencji zarówno cenowej i
ilościowej. Konkurencja bowiem oznacza dla nich niższy zysk i ryzyko niepowodzeń.
19
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Oligopoliści kierując się maksymalizacją zysku mają do wyboru dwie strategie, połączyć się
bądź podjąć współpracę, uzgadniając między sobą wspólne warunki funkcjonowania na ściśle
określonym ryku właściwym. Obie strategie prowadzą do tego samego skutku, częściowej lub
całościowej monopolizacji rynku. Nawet bowiem, jeśli pewien oligopolista pozostaje poza
kartelem, to kartel, jak i łączące się podmioty zyskując przewagę konkurencyjną przejmują
funkcje lidera rynkowego, ze wszystkimi wynikającymi tego konsekwencjami dla
konkurencji. Jedne i drugie strategie rynkowe oligopolistów podpadają pod przepisy prawa
antytrustowego. Kontrola fuzji i postępowanie koncentracyjne organów antymonopolowych
są jednak dla oligopolistów znacznie mniej rygorystyczne i dokuczliwe aniżeli postępowanie
kartelowe, nawet wtedy kiedy organ antymonopolowy nie wydaje zgody. Przewaga karteli
nad fuzjami polega na tym, że są one zdolne przynosić szybszy i większy zysk, na co istotny
wpływ ma ich sekretny sposób funkcjonowania.
W Stanach Zjednoczonych zanim uchwalono prawo antytrustowe przedsiębiorstwa
wybierały współpracę w ramach kartelu niż współpracę poprzez fuzje. Przy czym kartele
funkcjonowały już wtedy w ukryciu, chociaż nie były jeszcze zakazane. Czyniły tak nie chcąc
drażnić swoich kontrahentów.21 Podobnie w ramach strategii konkurencji duże podmioty w
Europie również wybierały strategie kartelową. W tym okresie bowiem kartele w krajach
europejskich nie stanowiły problemu ekonomicznego ani społecznego, mogły działać
legalnie.
O ile z wynikami badań nad funkcjonowaniem karteli można zapoznać się w
literaturze ekonomicznej, to znacznie mniej jest prac, które zajmują się kartelami i fuzjami
jako dwiema alternatywnymi formami organizacji produkcji.22 Zgodnie z prawem
maksymalizacji zysku firmy wybierają taką formę organizacji produkcji, która daje im
większy zysk. Z nielicznych badań wynika, że firmy preferowały kartele ponad fuzjami. Tacy
autorzy jak Bittlingmayer (1985) przypisywali to roli kosztów stałych w przemyśle o małej
liczbie firm i niepewności co do popytu. Uważali też, że kartel może być tańszą formą
organizacji produkcji niż fuzje w przemyśle, który rozwija się cyklicznie, gdzie koszty mogą
być odzyskane w fazie wysokiego popytu a kooperacja pomiędzy firmami jest wskazana tylko
okazjonalnie, kiedy popyt jest niski.23 Z kolei Stigler sugerował, że firmy w przeszłości
preferowały raczej kartelizację rynku niż fuzje z powodu bariery dużego kapitału, które
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wymagają fuzje.24 Zdaniem Gelmana i Salopa firmy zadomowione w gałęzi, wybierając
strategię akwizycji i osiągnięcia pozycji monopolistycznej muszą także brać pod uwagę
prawdopodobieństwo nowych wejść po dokonaniu fuzji. W takich okolicznościach preferują
wzajemne dostosowania i kooperację niż podjęcie walki z nowymi firmami. Inni badacze
twierdzą też, że kartel ma przewagę nad monopolem, ponieważ mając władzę rynkową może
utrzymywać ceny właściwe dla statycznego monopolu, której to zdolności nie posiada
monopol. Dlatego zyski w gałęzi przemysłu są wyższe, gdy firmy w nim działające tworzą
kartel aniżeli dokonują akwizycji i fuzji.25
Nowe światło na ten problem skierowali czterej badacze Kumar, Marshall, Marx i
Samkharadze (2012) opracowując model, w którym firmy mogą dokonywać wyboru formy
organizacji produkcji pomiędzy fuzją, kartelem i konkurencją. Ważnym elementem tego
modelu, tj. gry pomiędzy kontrahentami jest możliwość stawiania przez nabywców oporu
sprzedawcom w procesie zakupu. Opór ten w modelu jest przedstawiony jako zdolność
nabywców do odrzucenia początkowych ofert firm zadomowionych w gałęzi i jako zdolność
do zorganizowania nowego procesu zakupu poprzez zaproszenie dodatkowych oferentów. Z
analizy tego modelu autorzy wyciągają wniosek, że firmy mogą uważać kartel jako strukturę
rynkową bardziej opłacalną od fuzji, kiedy klienci są niepewni, czy w gałęzi w której nie
doszło do fuzji, firmy działają jako członkowie kartelu czy postępują autonomicznie. Również
w okolicznościach gdy nabywcy zajmują pozycję strategiczną na rynku, oczekiwany zysk
sprzedawców będzie większy, jeśli utworzą kartel niż gdyby połączyli się i utworzyli jedno
przedsiębiorstwo.
Wymienieni autorzy na podstawie prezentowanych modeli stwierdzają, że kartele
mają większą zdolność do wykorzystywania i eksploatacji niepewności kupujących odnośnie
do opłacalności prezentowanych ofert w relacji cen do kosztów. Dodatkowo niepewność co
do istnienia kartelu prowadzi kupujących do większej pobłażliwości w zakresie akceptacji
wyższych cen, w stosunku do cen oferowane przez połączone firmy. Połączone
przedsiębiorstwa bowiem trafiają na większy opór ze strony kupujących niż firmy
funkcjonujące w ramach kartelu. Warunkiem powstania tego oporu jest luka co do informacji
u kupujących, że dokonują transakcji z członkami kartelu. Ukryty kartel dba o to, aby
tajemnica kartelu trwała jak najdłużej, w przeciwieństwie do informacji o przeprowadzonej
fuzji, która zwykle jest publicznie dostępna.26
24
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Zachowanie nabywców jednak ulega zmianie, jeśli tajemnica kartelu zostanie złamana
i jawna staje się informacja, że kartel został ukarany przez instytucję antymonopolową
wysoką grzywną. Rośnie wtedy opór nabywców, natomiast u byłych członków kartelu rośnie
obawa o utratę dotychczasowych zysków. Czynniki te mogą więc skłonić sprzedawców do
zmiany strategii, w kierunku przeprowadzenia akwizycji i fuzji. 27 Taka właśnie sekwencja
zachowań miała miejsce na rynku stali w Europie. Na rynku tym pomiędzy styczniem 1984 r.
a wrześniem 2002 r. dział rozległy kartel skupiający 17 producentów stali. Ustalał on sztywne
ceny sprzedaży, wielkość produkcji, dzielił się rynkiem i kontrahentami. Jeden z członków
kartelu korzystając z przywileju programu leniency ujawnił Komisji długoletnią działalność
kartelu stalowego (18 lat). Do kartelu należeli m.in. dwaj najwięksi światowi producenci stali
Mittal Steel i Arcelor28. Upadek kartelu i wiedza o nim spowodowała, że kilka lat później, w
2006 r., producenci ci dokonali fuzji, na którą Komisja wyraziła zgodę. Powstał w ten sposób
największy koncern stalowy świata AcelorMittal, mający w tym rynku 10% udział.
Wykrycie kartelu zmieniło zatem strategię monopolizacji rynku tych producentów.
Połączyli oni swoje siły na drodze fuzji, chociaż strategia ta była dostępną i realną
alternatywą również w latach 80. XX w.29 Przykład ten potwierdza wnioski wypływające z
teoretycznych modeli, że kartel wygrywa z fuzjami, gdyż daje przedsiębiorstwom większe i
szybsze korzyści.
Przewaga kartelu nad fuzjami horyzontalnymi jest taka, że jeśli działają one w
ukryciu, to kontrahenci członków kartelu wierzą, że dokonywane z nimi transakcje odbywają
się na rynku konkurencyjnym. Zamiar przejęcie pełnej kontroli nad innym przedsiębiorstwem
lub jego nabycie, może natomiast natrafić na opór kupujących (kontrahentów), ze względu na
to, że w nowych okolicznościach mogą stracić pozycję przetargową i zdolność do
przeciwstawiania się w wzrostowi cen.30
Zjawisko oporu kupujących może tym niemniej pojawić się także na rynku
skartelizowanym. Opór taki utrudnia w zmowie działającym przedsiębiorstwom realizację
ustalonego celu cenowego. Z takim przypadkiem spotkał się między innymi światowy kartel
witaminowy funkcjonujący na rynku EOG w latach 1990-1999. Z powodu przeciwstawienia
się kontrahentów uzgodniony wzrost cen nie powiódł się. 31 Na taki sam opór ze strony
producentów opakowań natrafił również kartel producentów papieru kartonowego.
27
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Producenci opakowań odrzucili wyższe ceny papieru kartonowego argumentując, iż
wyższych cen nie zaakceptują odbiorcy opakowań. 32
Fuzje wykazują też pewne korzyści w stosunku do kartelu. Przede wszystkim w
przypadku fuzji przedsiębiorstwa nie ponoszą kosztów związanych z konspiracją swojej
działalności. Nie są też obciążone kosztami transakcyjnymi związanymi z negocjacjami
mającymi na celu ustalenie wspólnej polityki cenowej, produkcyjnej, alokacji klientów,
działań w stosunku do konkurentów pozostających poza kartelem, także kosztami
transakcyjnym wynikającymi z rozbudowanego monitoringu wewnętrznego.
Nie występuje też przy fuzjach zagrożenie dla stabilności struktury podmiotowej,
zachowania równowagi, które występuje w kartelach. Tym czynnikiem takiego zagrożenia,
który jest immanentną cecha kartelu, a nie fuzji jest skłonność członków kartelu do
oszukiwania, czyli do nieprzestrzegania przyjętych parametrów rynkowych, przede
wszystkim cen i wielkości produkcji. W funkcjonowaniu każdego kartelu takie ryzyko
występuje. Zapanowanie nad tym ryzykiem jest czynnikiem sukcesu, realizacji celu dla
którego kartele są tworzone. Koszty transakcyjne zwiększają się zatem dodatkowo o koszty
stałego monitoring, jak poszczególni karteliści wykonują nałożone na nich przez organ
zarządzający zadania oraz koszty realizacji zadań.
Koszty,

którymi

są

obciążone

kartele,

to

również

utrzymywanie

rezerw

produkcyjnych, na wypadek gdy kartel będzie chciał ukarać oszusta poprzez podjęcie
środków odwetowych na drodze zwiększonej produkcji i wojny cenowej lub podejmowanie
innych mniej rygorystycznych środków karania.
Kartel natomiast ma przewagę nad horyzontalnymi fuzjami w tym, że potrafi szybciej
monopolizować rynek, nawet poprzez opanowanie całego rynku właściwego, co w przypadku
fuzji, ze względu na przeszkody natrafiane w procesie akwizycji (odmowa fuzji) a także
prawdopodobny sprzeciwi organu antymonopolowego, monopolizacja rynku i realizacja
większej renty monopolowej mogą stać się nieosiągalne. Kartel potrafi też dłużej utrzymywać
swoją dominację na rynku poprzez tworzenie skutecznych barier wejścia dla nowych graczy
(gra cenami lub wielkością produkcji, nacisk na kontrahentów). Jest też – co wyjaśniono
wyżej - mniej wrażliwy na opór kontrahentów. Z kolei, w przypadku horyzontalnej integracji
przedsiębiorstw znika zjawisko oportunizmu, podczas gdy w ramach kartelu niektórzy
członkowie mogą przedkładać maksymalizacje indywidualnego zysku nad maksymalizacją
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zysku łącznego kartelu, wybierając strategię oszukiwania. Relacje i negatywne skutki takich
oportunistycznych zachowań tłumaczy teoria agencji.33
Z analizy porównawczej modeli opisujących wady i zalety karteli i fuzji wynika, że
dla oligopolistów bardziej korzystna jest organizacja produkcji, którą tworzy struktura
kartelu. W żadnym z wariantów nie jest ona gorsza pod względem zyskowności od fuzji.
Relacje pomiędzy fuzjami i kartelami powinny być też uwzględniane w działalności
organów antymonopolowych. Interwencje w przedmiocie fuzji mogą utrudniać osiąganie
kolektywnej pozycji dominujące i tym samym przeciwdziałać cichym porozumieniom
oligopolistów. Blokowanie łączenia się przedsiębiorstw w oparciu o przepisy koncentracyjne,
jeśli w wyniku tego łączenia miałoby dojść do monopolizacji rynku poprzez ukształtowanie
się wspólnej pozycji dominującej jest również instrumentem przeciwdziałania cichym
porozumieniom oligopoli i zachowaniom paralelnym. Czynnik strukturalny poprzez wysoką
koncentrację gałęzi ułatwia kreację połączeń pomiędzy oligopolistami. Zawsze bowiem lepiej
wdrażać środki zapobiegawcze ex ante, utrudniające ciche porozumienia oligopolistów, jak
środki zaradcze ex post. Ryzyko kolektywnej pozycji dominującej jest więc badane przez
Komisję systematycznie w horyzontalnych fuzjach. Przeciwdziałając przyszłym cichym
porozumieniom Komisja zabroniła fuzji w czterech następujących sprawach przypadkach
koncentracyjnych: Gencor/Lonrho, Airtours/First Choice, Alcan/Pechiney i SCA/Metsä
Tissue.

XII. Dowody ekonomiczne w postępowaniu kartelowym
Rola i znaczenie dowodów ekonomicznych w postępowaniach kartelowym wzrosła
wraz z podniesieniem karteli do poziomu najcięższych wykroczeń przeciwko konkurencji.
Walka z kartelami stała się dzisiaj priorytetem polityki konkurencji, co zostało połączone z
nakładaniem na członków karteli wysokich kar pieniężnych i coraz powszechniejszym
wprowadzaniem sankcji karnych, łącznie z karą więzienia Skutkiem tego jest nie tylko
sekretność ich działania, ponieważ to zawsze charakteryzowało działalność karteli, ale
usprawnienie zarządzania w kartelu i skuteczne zacierania śladów działalności.. Dotyczy to
szczególnie karteli międzynarodowych.
Współcześnie porozumienia kartelowe zawierane są na podstawie wzajemnych
uzgodnień, które obejmują szereg pojedynczych czynności i decyzji biznesowych o ciągłym
charakterze, z których wynika zgodna wola wspólnego działania, co najmniej dwóch
niezależnych przedsiębiorców, nawet wtedy gdy jest wyrażona za pomocą milczącej zgody. Z
33
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tych czynności i decyzji musi wynikać nie budząca wątpliwości wspólnota interesów, intencja
zgodnej współpracy na rynku w miejsce zachowań konkurencyjnych. Takie rozumienie
porozumienia wykracza daleko poza to, jak ujmowane jest porozumienie w ramach prawa
cywilnego.
Ponieważ trudno o dowody bezpośrednie zmowy kartelowej zawartej w ten sposób,
pierwszorzędnego znaczenia nabierają dowody pośrednie, dzięki którym można udowodnić,
iż parametry rynku charakterystyczne dla kartelu nie są przypadkowe, ani rezultatem
indywidualnych reakcji oligopolistów na zachowania swoich konkurentów. Dowody
pośrednie są to dowody, które potwierdzają istnienie kartelu na drodze dedukcji albo
zdrowego rozsądku, analizy lub logicznego wnioskowania z innych znanych faktów. Dzielą
się one na dowody ekonomiczne i inne dowody pośrednie przydatne we wnioskowaniu na
temat domniemanego kartelu. Wśród dowodów pośrednich nieekonomicznych najważniejszą
rolę odgrywają te, które wskazują na możliwość komunikowania się członków kartelu. 34 Na
dowody ekonomiczne składają się parametry rynku i zachowania oligopolistów właściwe dla
skartelizowanego rynku, opisane w literaturze poświęconej rzeczywistym praktykom
kartelowym kartelom oraz w teorii oligopolu.
Wobec braku dowodów bezpośrednich z perspektywy skutecznego egzekwowania
prawa kartelowego, ważne staje się zagadnienie, czy tymi dowodami pośrednimi mogą stać
się tylko dowody ekonomiczne. W świetle orzecznictwa kartelowego ustosunkowując się do
tego zagadnienia należy stwierdzić, że wprawdzie ranga dowodów ekonomicznych wzrosła,
to na chwilę obecną sądy orzekające w sprawach kartelowych, zarówno w Stanach
Zjednoczonych i Unii Europejskiej, nie są jednak skłonne opierać się wyłącznie na dowodach
ekonomicznych jako tych, które ostatecznie prawnie potwierdzają, że podejrzane o zmowę
przedsiębiorstwa naruszyły zakaz kartelu.
Niezależnie od aktualnego stanu orzecznictwa kartelowego, wydaje się że w dobie
głęboko zakonspirowanej działalności kartelistów oraz łatwych i tanich, ale trudnych do
wykrycia technik porozumiewania się na odległość, należy wciąż poszukiwać dowodów
ekonomicznych, które w ocenie sądów nie budziłyby wątpliwości, że są rezultatem nagannej
zmowy. Ważnym elementem prowadzonej tak ewaluacji jest również zasada, że dowody
ekonomiczne zgromadzone przez organ antymonopolowy mogą zostać obalone przez inne
bardziej przekonywujące dowody ekonomiczne, za pomocą których każdy z osobna
oligopolistów jest zdolny udowodnić, że jego zachowanie nie jest wynikiem uzgodnionej
praktyki, lecz autonomicznych decyzji.
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W aktualnym orzecznictwie kartelowym pod względem dowodowym nastąpił
znaczny przełom. Sądy amerykańskie i Unii Europejskiej, a w ślad za tym również sądy
państw członkowskich, uwzględniają jako wystarczające do wykazania naruszenia zakazu
kartelu dowody pośrednie. Dopuszczenie dowodów pośrednich w postępowaniach
kartelowych nie oznacza jednak, jak wskazano to wyżej, że sądy zgadzają się aby
przesądzającymi były dowody ekonomiczne. Dominuje bowiem w orzecznictwie sądowym
wciąż spojrzenie na porozumienia kartelowe, że musi znaleźć się dowód wśród dowodów
pośrednich na zawarcie porozumienia czynność, zachowanie oligopolistów zgodne z
interpretacją prawa cywilnego.
W odniesieniu do kartelu jako zawarcie porozumienia, w ramach praktyki
uzgodnionej, takim koniecznym dowodem pośrednim nieekonomicznym jest czynność
komunikowania się konkurentów i powiązanie tego komunikowania się z wystąpieniem
skoordynowanych zachowań pod względem cen, produkcji, rynku, klientów i innych.
Kontaktowanie się oligopolistów może mieć charakter bezpośredni (spotkania) lub pośredni
poprzez wymianę informacji na odległość albo poprzez osoby trzecie, jak firmy
konsultingowe czy izby gospodarcze. W wyroku w sprawie T-Mobile Netherlands BV TSUE
wskazał, że wymianę informacji, czyli komunikowanie się konkurentów należy oceniać w
kontekście reguły rynku konkurencyjnego, że każdy podmiot gospodarczy powinien
autonomicznie prowadzić swoją politykę gospodarczą. Powtórzył też utrwalone w
orzecznictwie stanowisko, że reguła autonomii nie wyłącza prawa podmiotów gospodarczych
do przystosowywania się w sprawny sposób do spodziewanego zachowania konkurentów na
rynku. Natomiast reguła autonomii stoi na przeszkodzie wszelkim kontaktom między tymi
podmiotami, zarówno pośrednim jak i bezpośrednim, które mogłyby wywrzeć wpływy na
zachowanie aktualnego lub potencjalnego konkurenta na rynku bądź ujawnić temu
konkurentowi postępowanie rynkowe, które ten podmiot zdecydował lub planuje realizować,
jeżeli celem lub skutkiem tych kontaktów będzie ograniczenie konkurencji wskutek zawarcia
niedozwolonego porozumienia.35W kontekście tego orzeczenia polski SN stwierdził, że
wymóg autonomii nie musi stać „na przeszkodzie wymienianiu informacji między
konkurentami, gdy wymiana taka prowadzi do podniesienia efektywności działania rynku i
służy interesom klientów”.36
W aktualnym stadium orzecznictwa kartelowego organ antymonopolowy w zbiorze
dowodów pośrednich musi więc wykazać, iż w taki czy inny sposób przedsiębiorcy się
35
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kontaktowali. Nie będzie zakazu kartelu tylko na podstawie dowodów poszlakowych nawet,
jeśli dowody ekonomiczne wskazują jednoznacznie, że takie działania i zachowania
oligopolistów mogą był wyłącznie skutkiem działań uzgodnieniowych. Wynika to z
podstawowego standardu egzekwowania prawa antymonopolowego, że przedsiębiorstwa na
rynku muszą działać samodzielnie i podejmować decyzje ekonomiczne autonomicznie
niezależnie od siebie. Przede wszystkim dotyczy to trzech kategorii ekonomicznych cen,
wolumenu produkcji i rynków zbytu. W innych obszarach działalności gospodarczej jak
badań i specjalizacji, kooperacji, jeśli przynoszą one korzyści zewnętrzne, w postaci
innowacji, rozwoju produktów, efektów ekologicznych odstępstwa od tej żelaznej reguły
gospodarki rynkowej podlegają derogacji od zakazu porozumień.

XIII. Rola ekonomistów i ekonomii w postępowaniach kartelowych
Pośrednie dowody wskazujące na działania uzgodnione kartelistów to spotkania,
narady, miejsca wspólnych pobytów i wizyt w tym samym czasie, rozmowy telefoniczne. Nie
jest niezbędna znajomość tematów i treści narad i spotka. rozmów. Na zasadzie
wnioskowania łączy się je ze zbieżnością zachowań podejrzanych o spiskowanie
przedsiębiorstw i sygnałami płynącymi z rynku. Organy antymonopolowe stoją wówczas
przed zadaniem, jak z informacji zebranych z oligopolistycznego rynku wskazujących na
funkcjonowanie domniemanego kartelu, rozróżnić

prowadzenie działalności, które

prawdopodobnie jest efektem nielegalnego porozumienia od zachowań będących skutkiem
autonomicznych i jednostronnych decyzji oligopolistów lub dopuszczonych w świetle prawa
kartelowego form zachowań konkurentów, w postaci zachowań paralelnych (cenowe
naśladownictwo, redukcja zdolności produkcyjnych, kopiowanie form sprzedaży), praktyki
lidera cenowego, praktyki firmy barometrycznej, praktyki ześrodkowania ceny (focal points),
praktyki sygnalizacji strategii publicznymi kanałami.
Otwarte pozostaje też zagadnienie, czy w analizie dowodów ekonomicznych
wiarygodne może być dla sądu wykorzystanie modeli ekonomicznych obrazujących
funkcjonowanie rynków oligopolistycznych. Stanowią je dynamiczne modele oligopolu
oparte na teorii gier, która tłumaczy, że w każdym układzie toczy się gra o skończonej liczbie
strategii doprowadzająca układ do równowagi. Kartel zaś jest takim układem, w którym
gracze

poprzez

zaniechanie

konkurencji i

kooperację

osiągając

stan

równowagi

maksymalizują swój łączny zysk. Równowagę jako układ n strategii, z której każda jest
najlepsza odpowiedzią na strategię wybrane przez pozostałych graczy przyjęto nazywać
równowagą Nasha. Osiąganie równowagi Nasha na rynku oligopolistycznym przy, którym
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następuje maksymalizacja łącznego zysku może odbywać się poprzez zachowania zgodne z
regułami wolnego rynku lub z nimi sprzeczne. Najszybsza i najbardziej efektywna droga do
tej równowagi prowadzi oligopolistów poprzez kartelizację rynku. W powtarzanej grze
oligopoliści będą kooperować skrycie, ponieważ w powtarzanej grze mogą komunikować się
pośrednio, zmniejszać odchylenia od równowagi i dzięki tej koordynacji zwiększać łączny
zysk.
Można wymienić cztery warunki cichego porozumienia oligopolistów bez
bezpośredniego uzgadniania parametrów i wielkości rynkowych:


wzajemne rozumienie działania mechanizmu ustalania cen w zmowie;



przyjęcie mechanizmu karania oszustów;



wprowadzenie monitoringu dotrzymywania warunków porozumienia,



tworzenie barier wejścia dla nowych graczy.

Od 1970 r. ekonomiści przeprowadzili wiele badań by zidentyfikować cechy rynku,
które sprzyjają cichym porozumieniom oligopolistów. Można je podzielić na wewnętrzne
cechy rynku i cechy zewnętrzne. Na cechy wewnętrzne składają się:


struktura rynku;



symetryczność kosztów i zdolności produkcyjnych;



fluktuacje popytu;



mała elastyczność cenowa popytu;



transparentność cen;



niska stopa innowacji.

Zewnętrzne cechy rynku stanowią:


krzyżowe udziały ;



klauzule handlowe (English clauses, Most Favoured Nation clauses);



sygnalizacja strategii;



joint venture,



system osiągania zakładanego celu cenowego.

Dynamiczne modele oligopolu opisują wszystkie możliwe tego warianty. Dotychczas
jednak faktyczne zachowania oligopolistów i parametry rynkowe zgodne z modelem
rynkowym kartelu nie stanowią dowodu w postępowaniu sądowym. Sądy odwołują się
czasami do takiego modelu oligopolu opisanego w literaturze ekonomicznej, ale nie w
zakresie dowodowym tylko ilustracyjnym zjawiska ekonomicznego. Odwoływanie się do
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modeli ekonomicznych oligopolu w ewaluacji zebranych dowodów na dzisiaj wydaje się
rzeczą jeszcze odległą. Mówią o tym poniższe stanowiska.
R. Posner amerykański autorytet prawa antytrustowego wskazuje na dwa rodzaje
dowodów, symptomów porozumienia kartelowego, na podstawie których skarżący może
domniemywać, że ma do czynienia z kartelem. Pierwszymi są dowody ekonomiczne
wskazujące, że w rzeczywistości przedsiębiorstwa nie konkurowały. Dowody ekonomiczne
dzieli następnie na dwie kategorie:


pierwszą stanowi struktura rynku, która może sprzyjać zawieraniu sekretnych

porozumień oraz dowód, że rynek nie funkcjonował jak rynek konkurencyjny. Jest to
klasyczny podział na dowody strukturalne i behawioralne;


drugą kategorię stanowią dowody nieekonomiczne. Są to dowody sugerujące, że firmy

nie konkurują, ponieważ zawarły porozumienie o nie konkurowaniu.
Z zestawienia tego wynika, że w celu zdobycia dowodu na to, że konkurenci zawarli
porozumienie o nie konkurowaniu, należy takiego dowodu poszukiwać poza dowodami
ekonomicznymi. Na podstawie analizy ekonomicznej bowiem nie mona jednoznacznie
dowieść, czy postrzegane zachowania właściwe dla kartelu są skutkiem porozumienia i
spotkań konkurentów. Dowody ekonomiczne zdaniem R. Posnera mogą tylko sugerować
możliwość zawarcia porozumienia lecz nie, że do takiego porozumienia rzeczywiście doszło.
Sądy amerykańskie poszły w zakresie tych dowodów o krok dalej, dodając, jeszcze jeden
element do dowodów nieekonomicznych. Jest to argument behawioralny, że firmy nie
zachowałyby się w sposób, w który się zachowały, gdyby nie zawarły porozumienia.
W orzecznictwie sądów amerykańskich do dowodów strukturalnych zalicza się:


wysoką koncentrację przemysłu;



standaryzację sprzedawanych produktów;



brak bliskich substytutów;



znaczące rezerwy w zdolnościach produkcyjnych;



względnie trwała struktura podmiotowa sprzedawców.

Biorąc pod uwagę dowody o charakterze behawioralnym wskazuje się najczęściej na:


paralelizm cenowy;



z formatowany wzorzec zakupu i sprzedaży;



stabilność udziałów w rynku w okolicznościach w których powinny nastąpić
przesunięcia;



wymiana informacji cenowej;
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regionalne zróżnicowanie cen;



niska cenowa elastyczność popytu;



stosowanie sztywnych cen odsprzedaży przez podejrzane o zmowę przedsiębiorstwa;



stabilny poziom zysków;



zmiany w wielkości sprzedaży przed zmianami cen rynkowych;



wprowadzenie praktyki bazowego punktu cenowego;



poziom i wahania w zysku.
Lista ta nie jest zamknięta ani nie oznacza, że muszą one zostać wykazane łącznie. Jak

podkreśla to H. Hovenkamp, im więcej z nich jest odkrytych i przywołanych, tym chętniej sąd
będzie skłonny wywnioskować porozumienie na podstawie dowodów niekoniecznie opartych
na dowodach bezpośrednich (dokumentach).37 Sądy amerykańskie wypracowały też w
kontekście

uwzględniania

dowodów

pośrednich

konieczność

znalezienia

czynnika

dodatkowego (plus factor), że odkryty paralelizm zachowań jest nie efektem indywidualnych
i racjonalnych dostosowań, lecz skutkiem porozumienia. Czynnik te służą w orzecznictwie
sądów amerykańskich jako zastępujące dowody bezpośrednie porozumienia. Tym czynnikiem
jest dowód komunikowania się stron porozumienia lub dowód, że strony miały sposobność
komunikowania się.38
Wracając na obszar Unii Europejskiej, TSUE w wielu swoich wyrokach przesądził, że
dowody pośrednie mogą być wystarczające dla potwierdzenia naruszenia zakazu kartelu w
prawie traktatowym. Dobitnie zostało to potwierdzone w wyroku TSUE w sprawie Knauf
Gips. W sprawie tej TSUE, odrzucił argument strony pozwanej, że żaden z dowodów
zarzucanego jej naruszenia nie potwierdza, że doszło do naruszenia art. 101 ust. 1 TFUE.
Orzekł, że aby wykazać naruszenie tego artykułu, Komisja powinna przedstawić poważne,
dokładne i spójne dowody. Jednakże nie każdy z dostarczonych przez nią dowodów musi
koniecznie odpowiadać tym kryterium w odniesieniu do każdego z elementów naruszenia.
Wystarczy by oceniany całościowo zbiór poszlak przywołanych przez Komisję odpowiadał
temu wymogowi. Dlatego też, jeśli nawet każdy z różnych dowodów danego naruszenia
rozważany osobno, nie stanowi przesłanki wystarczającej aby stwierdzić porozumienie lub
praktykę uzgodnioną ,taki wniosek nie stoi na przeszkodzie temu, aby dowody te rozważane
łącznie stanowiły takie porozumienie lub taką praktykę uzgodnioną. 39 Podejście holistyczne
do dowodów w postępowaniach kartelowych stało się zatem normą, jeżeli zebrane dowody są
37
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zgodne, że doszło do naruszenia zakazu kartelu. Natomiast wszelkie występujące w tym
zakresie wątpliwości dowodowe działają na korzyść przedsiębiorstw. Standardy dowodowe
najlepiej zostały przedstawione w wyroku w sprawie Copper Fittings.40
Takie samo podejście do porozumień horyzontalnych stosują obecnie również polskie
sądy, łącząc w całość dowody pośrednie zarówno ekonomiczne jak i nieekonomiczne. W
jednym z wyroków Sąd Apelacyjny stwierdził, że domniemanie faktyczne, które wyprowadził
sąd I Instancji, a które podziela Sąd Apelacyjny, nie zostało wyprowadzone z pojedynczych
faktów, ale ze wszystkich tych bezspornych faktów łącznie, a także z pozostałych
okoliczności sprawy, co w ocenie Sądu Apelacyjnego było prawidłowe i opierało się na
zasadach logiki i doświadczenia życiowego.41
W przywołanych wyżej wyrokach zawiera się jednak zasadnicza różnica pomiędzy
sądami federalnym Stanów Zjednoczonych a sądami europejskimi i polskim. O ile w swoich
rozważaniach i akceptacji dowodów pośrednich sądy amerykańskie odwołują się do teorii
ekonomii i analizy ekonomicznej, to sądy europejskie a jeszcze bardziej polskie, jak widać z
powyższego, dokonując ewaluacji dowodów pozostają na gruncie prawa cywilnego i
administracyjnego, stosując utrwalone dla tego prawa standardy. Jako przykład można podać
interpretację zachowań paralelnych przez sądy Unii Europejskiej. W orzeczeniu Woodpulp II,
TSUE przedstawił stanowisko, że zauważone zachowanie paralelne jest tylko wtedy
bezprawne, jeśli jest wynikiem uzgodnionej praktyki i że mogą być one jedynie poszlaką
praktyki uzgodnionej. Powiedział również, że wprawdzie formalny ciężar dowodu naruszenia
prawa kartelowego spoczywa na Komisji, a same stwierdzone działania równoległe nie
stanowią jeszcze dowodu na istnienie praktyk równoległych, tym niemniej podejrzane o
zmowę przedsiębiorstwa musza udowodnić, że podobieństwo zachowań wynika z innych
okoliczności niż uzgadnianie strategii rynkowej z rywalami 42. W sprawie Sugar Sąd
Generalny stwierdził, że „ art.101 TFUE nie zabrania ekonomicznym operatorom prawa do
samodzielnego i inteligentnego dostosowania się do istniejącego i przyszłego zachowania
swoich konkurentów”43. Orzeczenia te od strony ekonomicznej można zinterpretować w
dwojaki sposób. Po pierwsze, akceptują struktury oligopolistyczne rynku nawet, jeśli poprzez
zachowania równoległe, które nie są wynikiem zmowy kartelowej ograniczają konkurencję.
Innymi słowy zdaniem TSUE byłoby nieuczciwe karać oligopole za racjonalne działania. Z
drugiej jednak strony argumentacja takiego stanowiska jest słabo podparta rozważaniami
40

Wyrok TSUE z dnia 24.3.2011. w sprawie, T -379/0., Copper Fittings
Wyrok SA z dnia 26.9.2013 r. Sygn. Akt VI ACa 253/13/.
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Wyrok TSUE z 31.3. 1993 w połączonych sprawach C-80/85, C-104/85, C-114/85, C 117/85, C-125-129/85
A. Ahlström i inni v. Komisja (Woodpulp II) Zb. Orz. 1993, I-1037.
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ekonomicznymi, które możemy znaleźć w teorii oligopolu i ekonomii behawioralnej opartej
na teorii gier.
Jednocześnie

zarówno TSUE jak i SN w Polsce przyjmuje amerykański punkt

widzenia, że standard autonomii decyzyjnej podmiotów gospodarczych stosowany do oceny
porozumień horyzontalnych nie wyłącza prawa przedsiębiorstw do przystosowania się w
sprawny sposób do stwierdzonego lub spodziewanego zachowania konkurentów, o tyle
jednak stoi

on na przeszkodzie wszelkim kontaktom między tymi podmiotami

gospodarczymi, tak bezpośrednim jak i pośrednim, które mogłyby wywrzeć wpływ na
zachowanie aktualnego lub potencjalnego konkurenta na rynku bądź ujawnić temu
konkurentowi postepowanie, które ten podmiot sam zdecydował lub planuje realizować na
rynku, jeżeli celem lub skutkiem tych kontaktów jest doprowadzenie do warunków
konkurencji, które nie odpowiadają normalnym warunkom konkurencji na rynku właściwym,
przy uwzględnieniu charakteru produktów lub świadczonych usług, znaczenia i liczby
przedsiębiorstw, jak również rozmiaru wspomnianego rynku. 44
Istnieje zatem zgodność w orzecznictwie w postępowaniach kartelowych. Sądy
zaakceptowały dowody pośrednie w tym również dowody ekonomiczne, ale musi
towarzyszyć im, jak to wcześnie przedstawiono, factor plus, którym jest dowód, że strony
domniemanego kartelu kontaktowały się lub miały sposobność kontaktowania się bezpośredni
lub pośrednio między sobą. Dowody ekonomiczne nie są wystarczające dla sądów do
stwierdzenia naruszenia zakazu kartelu, nawet jeśli są to dowody głęboko poparte teorią
ekonomiczną i analizą ekonomiczną zebranych parametrów ekonomicznych. Jeśli miałyby
być one wystarczające i nie stanowić tylko podstawy do domniemania istnienia kartelu, ale
udowodnienia, że jest to realna struktura rynkowa, to na ich bazie należałoby zbudować
alternatywny model funkcjonowania rynku, który wykazałby, jak kształtowałyby się
parametry rynku w tym samym czasie, gdyby kartel nie był tylko rzekomą, lecz faktyczną
zmową przedsiębiorstw. Dalsza ekonomizacja postępowań kartelowych będzie więc mogła
następować poprzez rozwój i zastosowanie metod ilościowych, potrafiących wykazać, że
kształt aktualnie funkcjonującej konkurencji byłby inny, gdyby przedsiębiorstwa działały
autonomicznie i jednostronnie.
Z powyższych rozważań wynika, że instytucje sądowe zawężają i ograniczają jednak
rolę dowodów ekonomicznych i ekonomistów w postępowaniach kartelowych. Pomoc i
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oraz Postanowienie SN z dnia 28 stycznia 2015 r. sygn.. akt III SK 39/14.
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zaangażowanie ekonomistów w postępowaniach kartelowych w stanie obecnym widzi się
najczęściej w następujących obszarach:45


w znajdywaniu sygnałów i faktów, że na danym rynku może funkcjonować
kartel;



w wyjaśnianiu i scalaniu w całość zebranych dowodów i nadawaniu faktom
rynkowej interpretacji zgodnie z teorią kartelu;



tam gdzie dowody są skąpe, kwestionowane, sprzeczne, niespójne z teorią
kartelu;



do badania nowego typu kartelu, jeżeli takie prawdopodobieństwo zachodzi i
kiedy dowody na jego istnienie nie są zbyt czytelne;



do kalkulacji wielkości sprzedaży kartelu w całości i na rynkach działania
poszczególnych kartelistów;



do kalkulacji wysokości kary;



w postępowaniu ugodowym w zakresie określenia zasięgu i czasu trwania
kartelu;



do

kalkulacji

szkody

wyrządzonej

przez

kartel

i

w

żądaniach

odszkodowawczych w zakres której wchodzi wiele czynników jej
kwantyfikacji.
Rola ekonomistów nie sprowadza się tylko do wykonywania powyższych zadań, które
należą do organów antymonopolowych. Odgrywają oni również znaczącą a nawet kluczową
rolę u podmiotów podejrzanych o angażowanie się w działalność kartelową. Ich zadaniem jest
przedstawienie kontrargumentów na istnienie kartelu i wyjaśnienie, iż nie działają oni w
zmowie, a zebrane dowody rynkowe dotyczące cen, produkcji, alokacji klientów, wymiany
informacji, unikaniu marketingu i innych metod konkurencji można wyjaśnić na podstawie
występujących okoliczności gospodarczych, cech rynku, fazy rozwoju rynku, szoków
zewnętrznych itp.

Podsumowanie
Z prezentowanego opracowania wynikają dwa wnioski. Po pierwsze problem kartelu
w prawie antytrustowym jest dużo bardziej uwikłany w zagadnienia stricte ekonomiczne
aniżeli praktyki jednostronne, nadużywania pozycji dominującej. Po drugie, dopuszczenie
dowodów pośrednich w postępowaniu kartelowym przez organy sądowe zwiększa
45
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skuteczność walki z kartelami, lecz niewystarczające znaczenie wśród tych dowodów
przywiązuje

się

do

dowodów

ekonomicznych.

Zwiększenie

znaczenia

dowodów

ekonomicznych w postępowaniach kartelowych może być korzystne zarówno dla organów
antymonopolowych, jak i oskarżonych o zmowę kartelową konkurentów. W tym drugim
przypadku mogą one mieć wpływ na podważenie argumentacji instytucji antymonopolowej
dowodzącej zmowę kartelową, jak i na wysokość wymierzonej kary. Niewątpliwie, znaczenie
dowodów ekonomicznych w postępowaniach kartelowych wymaga prowadzenia dalszych
badań nad funkcjonowaniem karteli, w celu poszerzenia możliwości odwoływania się do
wyników tych badań w ramach użytecznego benchmarkingu.
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