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Plan prezentacji

1. Co to jest drapieżnictwo cenowe?

2. Jak jest regulowane w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych?

3. Co o drapieżnictwie cenowym mówi teoria ekonomii?

4. Jak powinna wyglądać optymalna regulacja drapieżnictwa 
cenowego?
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Drapieżnictwo – definicja ogólna

„każde działanie podejmowane przez przedsiębiorcę z siłą rynkową, 
które powoduje wyjście z rynku konkurenta, powodując tym samym 
spadek dobrobytu społecznego”

Scheffman (1981)
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Drapieżnictwo cenowe - definicja

Drapieżnictwo cenowe ma miejsce w sytuacji, gdy przedsiębiorca 
celowo ponosi straty, lub rezygnuje z części zysków w krótkim okresie, 
w celu osłabienia swoich konkurentów (rzeczywistych lub 
potencjalnych) i wzmocnienia tym samym swojej pozycji rynkowej w 
długim okresie
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Drapieżnictwo cenowe – definicja legalna w UE

„polega  na celowym ponoszeniu strat lub rezygnacji z zysków w 
krótkim okresie (poświęcanie zysków - sacrifice) w celu zamknięcia 
(forclose) lub ewentualnego zamknięcia dostępu do rynku co najmniej 
jednemu ze swoich aktualnych lub potencjalnych konkurentów i 
wzmocnienia lub utrzymania swojej władzy rynkowej, i tym samym 
działa na szkodę konsumentów”

par. 63 Wytycznych Komisji (2009)
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Pytania?

poświęcanie zysku  =   niższe ceny dla konsumentów

?
Czy cena może być tak niska, że stanowi szkodę dla 
konsumentów?
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Dwie fazy drapieżnictwa cenowego

wykres 1
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Przykład: drapieżnictwo cenowe w teorii gier
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opracowanie własne
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Jak regulowane jest drapieżnictwo cenowe w Unii 
Europejskiej i Stanach Zjednoczonych?

nicholsoncartoons.com.au

http://nicholsoncartoons.com.au/wp-content/uploads/2011/02/2008-04-28-Predatory-pricing-new-law-226.jpg
http://nicholsoncartoons.com.au/wp-content/uploads/2011/02/2008-04-28-Predatory-pricing-new-law-226.jpg
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regulacja w UE – podstawy prawne

A. Kamerling, DLA Piper UK (2011)

- art. 102 TFUE

- sprawa AKZO

- sprawa Tetra Pack II

- sprawa Wanadoo (France 
Telecom)

- wytyczne w sprawie 
priorytetów, którymi Komisja 
będzie się kierować przy 
stosowaniu art. 82 Traktatu 
WE (art. 102 TFUE)
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wróćmy do definicji z Wytycznych Komisji

„polega  na celowym ponoszeniu strat lub rezygnacji z zysków w 
krótkim okresie (poświęcanie zysków - sacrifice) w celu zamknięcia 
(forclose) lub ewentualnego zamknięcia dostępu do rynku co najmniej 
jednemu ze swoich aktualnych lub potencjalnych konkurentów i 
wzmocnienia lub utrzymania swojej władzy rynkowej, i tym samym 
działa na szkodę konsumentów”

par. 63 Wytycznych Komisji (2009)
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Przesłanki drapieżnictwa cenowego

1. Przesłanka poświęcania zysków

2. Przesłanka antykonkurencyjnego zamknięcia dostępu do rynku 
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Studium przypadku – Drapieżca S.A.

funkcja kosztów: c(y) = y2 + 1

koszty stałe: cf = 1

średnie koszty zmienne: AVC(y) = y2/y = y

koszt krańcowy: MC = 2y

średni koszt możliwy do uniknięcia (average avoidable cost): AAC=?

długookresowy średni koszt przyrostowy (long-run average incremental 
cost): LRAIC = ?
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Przesłanka poświęcania zysków – krzywe kosztów

wykres 2
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Przesłanka antykonkurencyjnego zamknięcia 
dostępu do rynku

1. antykonkurencyjne wykluczenie z rynku

2. rola długookresowego średniego kosztu przyrostowego

3. test równie efektywnego konkurenta (as efficient competitor test)
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Wymóg stwierdzenia możliwości odzyskania strat

?

Czy recoupment test jest potrzebny?
- czyli drapieżnictwo cenowe bez fazy drugiej
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regulacja w USA – chronologia wydarzeń

Sherman Act 1890

Robinson Patman Act 1936

Matsushita v. Zenith Ratio 1986

artykuł Areedy i Turnera 1975

Brook Group v. Brown & 
Williamson Tobacco Corp., 
1993

Pacific Bell Telephone
v. linkLine Co. 2009

opracowanie własne
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Brook Group  i przesłanki drapieżnictwa cenowego

1. „odpowiednie progi kosztów pozwanego”

2. przesłanka „racjonalnego prospektu lub niebezpiecznego 
prawdopodobieństwa odzyskania strat” – faza 2
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Co o drapieżnictwie cenowym mówi teoria ekonomii?

ekonomia prawo?
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Ekonomiczna teoria drapieżnictwa cenowego

1. modele teoretyczne przed 1980 r.

2. modele teoretyczne po 1980 r.

3. literatura empiryczna

4. badania  eksperymentalne
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Modele oparte na asymetrii informacji

1. asymetryczne ograniczenia finansowe

2. modele oparte na reputacji

3. modele wysyłania sygnałów (signaling)
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 Jak powinna wyglądać optymalna regulacja 
drapieżnictwa cenowego?

właśnie tak?
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Sędzia Breyer o ekonomii w prawie konkurencji

„Regulacje, które biorą pod uwagę wszelkie ekonomiczne aspekty 
problemu, mogą prowadzić do skutków odwrotnych niż zamierzone, a 
koszty społeczne ich stosowania znacznie przewyższać korzyści które 
próbują osiągnąć”
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Koszty regulacji prawa konkurencji

równania 1
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Problem minimalizacji kosztów całkowitych

równania 2
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Problem minimalizacji kosztów

1. Błędy I rodzaju

2. Błędy II rodzaju

3. Koszty systemu administracji
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Optymalne normy prawa konkurencji

reguły per se 

v. 

podejście oparte na skutkach (effects-based approach)



Dziękuję za uwagę.

Pytania?

tomek.mielniczuk@gmail.com


