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EGZOGENICZNE DETERMINANTY
DOMINACJI RYNKOWEJ
NA PRZYKŁADZIE POCZTY POLSKIEJ SA
Streszczenie: Skoncentrowane rynki współczesnych gospodarek europejskich podlegają
zarówno procesom liberalizacji, jak i działaniom przeciwstawnym, mającym na celu utrzymanie dominującej pozycji przedsiębiorstw na nich funkcjonujących. Dobrym przykładem
obrazującym takie działania jest rynek usług pocztowych w Polsce. Z jednej strony uregulowania wymuszane przez UE powodują wprowadzanie reguł konkurencyjnych na rynku, zaś
z drugiej strony dominujący podmiot – Poczta Polska SA, podejmuje działania utrzymujące
jej pozycję rynkową oraz, co ciekawsze, niektóre uregulowania prawne sprzyjają wysokiej
koncentracji rynkowej. Na tym tle podjęto próbę weryfikacji następującej hipotezy: wykorzystanie egzogenicznych barier wejścia na rynek ma silniejszy wpływ na utrzymanie pozycji
dominującej na rynku niż użycie determinantów endogenicznych.
Słowa kluczowe: koncentracja rynkowa, bariery wejścia, rynek usług pocztowych.

1. Wstęp
Współczesne gospodarki rynkowe charakteryzują się znacznym umiędzynarodowieniem biznesu oraz efektami związanymi z globalizacją rynków. Dotyczy to oczywiście przede wszystkim podmiotów działających w dużej skali i osiągających dominujące pozycje rynkowe. Niemniej, pomimo wymienionych czynników, funkcjonują
wyłącznie na rynkach krajowych przedsiębiorstwa wykonujące działalność uznaną
za strategiczną z punktu widzenia gospodarki narodowej. Bardzo często są to podmioty, które spełniają cechy monopoli naturalnych, wykorzystujące swoją wielkość
i rozmiary dla prowadzenia działalności oraz rywalizacji rynkowej. W krajach Unii
Europejskiej, ze względu na uregulowania konkurencyjne, aktywności takie mają
być ograniczane, umożliwiając wchodzenie na rynek nowej, czasem zagranicznej,
konkurencji. Reakcje lokalnych monopolistów są w tej materii różne, począwszy od
restrukturyzacji wewnętrznej w celu sprostania wyzwaniom konkurencyjnym rynku,
przez silne rynkowe działania, a skończywszy na stawianiu barier prawnych. Na tym
tle podjęto próbę oceny działań Poczty Polskiej SA jako dominującego na swoim
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rynku podmiotu gospodarczego. Postawiono w tym celu następującą hipotezę: wykorzystanie egzogenicznych barier wejścia na rynek ma silniejszy wpływ na utrzymanie pozycji dominującej na rynku niż użycie determinantów endogenicznych.

2. Determinanty koncentracji rynku
Funkcjonowanie przedsiębiorstw we współczesnych gospodarkach związane jest
z ich pozycją rynkową oraz konkurencją. Duże znaczenie w działalności podmiotów mają zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne ograniczenia oraz możliwości ich
rozwoju. Jednym z istotnych elementów działalności jest przeświadczenie, że każdy
podmiot powinien się rozwijać. W odniesieniu do czynników wewnętrznych stanowić o tym będą przede wszystkim dostępne zasoby materialne i niematerialne,
wykorzystywana technika oraz szeroko rozumiany czynnik ludzki. Czynniki zewnętrzne to z kolei te elementy aktywności, które związane są z otoczeniem makroekonomicznym.
Przedsiębiorstwa podejmują decyzje związane z ustalonymi w ich strategiach
celami krótko- i długookresowymi. Jednym z takich celów jest uzyskiwanie przewagi na rynku oraz utrzymanie jej nawet w sytuacji niekorzystnych działań konkurencji
czy państwa (organów państwowych). Innymi słowy mówiąc, należy stwierdzić, iż
działania te mają na celu uzyskanie dobrej pozycji konkurencyjnej na rynku, pozwalającej na swobodne działanie. Końcowym efektem tych działań może być posiadanie pozycji dominującej jako sytuacji, gdy dany podmiot gospodarczy ma tak
dużą przewagę konkurencyjną oraz udziały rynkowe, iż samodzielnie jest w stanie
kreować politykę rynku. Można wówczas stwierdzić istnienie dużej koncentracji
rynkowej i pozycji monopolistycznej. Takie działania nie są oczywiście skończone,
gdyż dominacja na rynku, uzyskana w mniej lub bardziej naturalny sposób, rodzi
działania konkurencji zmierzające do jej ograniczenia. To z kolei kreuje działania
wyprzedzające lub zabezpieczające osiągnięty status rynkowy. Podmiot dominujący
może w tej sytuacji podejmować decyzje stawiające dodatkowe bariery dla konkurencji lub wprowadzać rozwiązania ograniczające ich możliwości rozwoju.
W teorii ekonomii istnieje pojęcie barier wejścia na rynek, które w uproszczeniu
można zdefiniować jako działania ograniczające możliwości rozwoju istniejących
konkurentów lub uniemożliwiające wejście na rynek nowym podmiotom. Teoria i badania wprowadzone w tym zakresie wskazują na kilka istotnych czynników powodujących koncentrację rynkową. Czym zatem są bariery wejścia i jak się je definiuje?
Według J. Baina istnieją, gdy w długim okresie przedsiębiorstwo może ustalić
cenę swojej sprzedaży powyżej konkurencyjnego poziomu cen dla sytuacji, w której przedsiębiorstwa produkują w optimum1. Następnie konkurencyjny poziom cen
zastępuje pojęciem hipotetycznej ceny długookresowej równowagi w konkurencji
1
J.S. Bain, Economies of Scale, concentration, and the condition of entry in twenty manufacturing
industries, “American Economics Review”, Vol. 44, No 1/1954, s. 16, przy czym autor ten powołuje
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doskonałej2 i ostatecznie zmienia je na pojęcie minimalnych kosztów przeciętnych3.
Ceny te muszą gwarantować istniejącym podmiotom spokojne działanie, bez zagrożenia wejściem do branży nowych podmiotów. Podstawą istnienia barier jest
możliwość identyfikacji, czy cena sprzedaży branży przewyższa przeciętne koszty
wytwarzania. Barierą wejścia według J. Baina jest więc istnienie takich czynników,
które umożliwiają zaistnienie opisanej sytuacji.
J. Ferguson4 definiuje bariery wejścia jako czynniki, które sprawiają, że nowe
wejścia są niezyskowne, podczas gdy działające przedsiębiorstwa mogą ustalić swoje ceny powyżej kosztów marginalnych oraz uzyskiwać zysk nadzwyczajny. Podobnego zdania jest N. Coterelli5, która uważa, iż bariera wejścia pojawia się wówczas,
gdy cena sprzedaży przewyższa przeciętne koszty wytwarzania w długim okresie.
Według G.J. Stiglera6, bariery wejścia to koszt produkcji, który musi zostać poniesiony przez przedsiębiorstwa wchodzące do branży, a nie jest ponoszony przez
jednostki, które już w niej działają.
H. Demsetz7 uważa, że bariery wejścia stanowią różne możliwości, jakie występują pomiędzy przedsiębiorstwami znajdującymi się w branży i na zewnątrz niej. Ich
działanie związane jest z koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków, które
mogą się nie zwrócić po wejściu na rynek.
Podsumowując powyższą krótką analizę, należy stwierdzić, iż bariery wejścia
istnieją, gdy występują czynniki powodujące powstanie i utrzymanie się koncentracji rynkowej, w której przedsiębiorstwo, znajdujące się na rynku, jest w stanie
długookresowo utrzymywać poziom swoich cen powyżej przeciętnych kosztów wytwarzania. Podmiot może wówczas swobodnie kształtować swoją politykę działania,
biorąc pod uwagę niewielki wpływ konkurencji. Można podzielić je według różnych
kryteriów, co pokazuje poniższa analiza literatury.
Pierwszym jest kryterium rozmiarów podmiotów, poziomu kosztów lub przychodów8. Są one wówczas następujące:
• Bariery związane z korzyściami skali.
• Bariery związane z kosztami założenia podmiotu.
• Bariery związane ze zróżnicowaniem produktu.
się w tej pracy na swoje wcześniejsze opracowanie z 1954 r: Conditions of Entry and the Emergence
of Monopoly, [w:] Monopoly and Competition and their Regulation, red. E.H. Chamberlain, Londyn.
2
J.S. Bain, Barriers to New Competition, Their Character and Consequences in Manufacturing
Industries, Harvard University Press, Cambridge 1956, podano za R.B. Heflebower, Barriers to New
Competition, “American Economics Review”, Vol. 47, No 3/1968, s. 363.
3
J.S. Bain, Industrial Organization, Wiley&Sons, New York 1968, s. 252.
4
J.M. Ferguson, Advertising and Competition: Theory, Measurement, Fact, Ballinger, Cambridge
1974, s. 10.
5
N. Coterelli, Entry and competition in highly concentrated banking markets, Federal Reserve
Bank of Chicago. Economic Perspectives, vol. 26, no. 4/2002, s. 19.
6
G.J. Stigler, The Organization of Industry, Richard D. Irwin, Homewood 1968, s. 67.
7
H. Demsetz, Barriers to Entry, “American Economics Review”, Vol. 72, No 1/1982, s. 48.
8
J. Bain, Barriers to New Competition, op. cit., s. 256.
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Kolejnym kryterium jest podział według zamierzeń podmiotu gospodarczego9.
Rozróżnia się wówczas bariery niezamierzone (innocent) i strategiczne. Niezamierzone to takie, które powstają niezależnie od decyzji podejmowanych przez przedsiębiorstwo, jako efekt uboczny maksymalizacji zysku, bez konkretnej decyzji ich
powołania, na przykład wynikłe z dużego stopnia innowacyjności produktu. Strategiczne z kolei związane są z planowanymi działaniami związanymi z chęcią uzyskania przewagi rynkowej w długim okresie, celowo utworzone dla redukcji możliwości wejścia na rynek nowej konkurencji.
Niezamierzone bariery wejścia10 dzielą się na następujące:
• Absolutne korzyści z wejścia na rynek
• Asymetryczne korzyści przed wejściem (dla istniejącej firmy)
Ostatnim z kryteriów jest podział według metody powstania. Wyróżnia się wówczas: bariery sztuczne i naturalne. Bariery sztuczne: wynikają z działalności prawa
i decyzji administracyjnych, zaś naturalne: głównie z decyzji przedsiębiorstw.
Analizując powyższe podziały, zaproponować do nich można dodatkowe kryterium, związane z podziałem na czynniki działające z zewnątrz i od wewnątrz przedsiębiorstwa. Podział może być wówczas następujący:
• Czynniki endogeniczne – działają niejako od wewnątrz przedsiębiorstwa i są
głównie zależne od jego bezpośrednich decyzji związanych z funkcjonowaniem
jako podmiotu gospodarczego na rynku (jak elementy otoczenia mikroekonomicznego). Zaliczyć do nich można takie bariery, jak efekt skali produkcji, zróżnicowanie produktu, możliwość sprzedaży po niższych niż konkurencja cenach,
ustanowienie barier kapitałowych wejścia na rynek, ograniczenie dostępu do zasobów naturalnych, technicznych lub ludzkich.
• Czynniki egzogeniczne – to działania przedsiębiorstwa nakierowane na zewnętrzne aspekty funkcjonowania rynku (jak elementy otoczenia makroekonomicznego), które mogą być w pewnym zakresie kontrolowane przez podmiot,
czasem w sposób nieformalnych działań (jak lobbing czy public relations).
Działanie barier wejścia z reguły analizowane jest jako przyczyna koncentracji i monopolizacji rynku. Oddziaływają one w różny sposób i z różnym stopniem
nasilenia w zależności od natury branży, rynku czy przedsiębiorstwa. Niemniej
większość z nich można znaleźć i wyróżnić w funkcjonujących przedsiębiorstwach,
szczególnie tych posiadających znaczną siłę rynkową.

3. Liberalizacja rynku usług pocztowych – Polska i Europa
Rynek usług pocztowych w krajach Unii Europejskiej podlega jednolitemu prawu
wspólnotowemu oraz krajowym przepisom. Regulacji podlegają zasadnicze elemenS.C. Solop, Strategic Entry Deterrence, “American Economics Review”, Vol. 69, No 2/1976, s. 335.
S.L. Parente, E.C. Precscot, Monopoly Rights: a Barrier to Reaches, “American Economics
Review”, Vol. 89, No 5/1999, s. 1219.
9

10
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ty związane z funkcjonowaniem i kształtowaniem rynku. Do najważniejszych aktów
prawnych w tym zakresie ustanowionych na poziomie Unii Europejskie należą dyrektywy pocztowe Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Do dnia dzisiejszego
wydano 3 takie akty prawne:
• Dyrektywa w sprawie wspólnych reguł rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług (tzw. I Dyrektywa pocztowa)11.
• Dyrektywa w zakresie dalszego otwarcia na konkurencję wspólnotowych usług
powszechnych (tzw. II Dyrektywa pocztowa)12.
• Dyrektywa w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego
usług pocztowych Wspólnoty (tzw. III Dyrektywa pocztowa)13.
Jak wynika z powyższego, wymienione dyrektywy przez kolejne lata obowiązywania i zmian w zakresie rynku, w pierwszej kolejności uporządkowały wewnętrzne
reguły rynku pocztowego, wskazując na jednolite zasady jego funkcjonowania. Kolejne zmiany wynikały z nadal znacznego stopnia opanowania rynków krajowych
przez dominujących publicznych operatorów i zmierzały do szerszego otwarcia się
rynku na konkurencję zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną. W efekcie ustalono
przepisy trzeciej dyrektywy, obowiązujące do dnia dzisiejszego. Ich oddziaływanie
w skali otwarcia rynku jest największe. Rynki muszą być konkurencyjne, zaś podmiot świadczący usługi powszechne – a więc masową usługę przesyłek pocztowych
– ma być wyłaniany w drodze konkursów ogłaszanych cyklicznie w każdym kraju. Związane z tym są dalsze uregulowania dotyczące funkcjonowania podmiotów
i rynku.
Zasady te przekładają się na rozwiązania stosowane w poszczególnych krajach.
Poszczególne państwa członkowskie UE miały obowiązek dostosowania swojego
prawa do trzeciej dyrektywy pocztowej do 2010 r. z możliwością indywidualnego
przedłużenia tego terminu. W odniesieniu do Polski okres ten został przedłużony do
końca roku 2012. W tym czasie wyłoniony został operator powszechny świadczący
usługi masowe na następne 3 lata (okres przejściowy). Po tym okresie wybrany zostanie kolejny operator spełniający ostre kryteria, na kolejne 10 lat14. Na najbliższy
okres do roku 2015 podmiotem tym została Poczta Polska SA. Jak zatem wygląda
rynek usług pocztowych w Polsce i jak się on kształtował?

4. Rynek usług pocztowych w Polsce
Analizując genezę rynku usług pocztowych w Polsce, należy wspomnieć na początku, że po okresie II wojny światowej przedsiębiorstwo działało w znacznie szerszym niż dzisiaj zakresie, pozostając własnością państwa. Przedsiębiorstwo Poczta
Dyrektywa 97/67/WE z dnia 15 grudnia 1997 r.
Dyrektywa 2002/39/WE z dnia 10 czerwca 2002 r.
13
Dyrektywa 2008/6/WE z dnia 20 lutego 2008 r.
14
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, DzU 2012, nr 0, poz. 1529.
11

12
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Polska, Telefon i Telegraf, obok przesyłek pocztowych, świadczyło również usługi
w zakresie szeroko rozumianej telekomunikacji15. Rynek ten funkcjonował w takim
zakresie aż do lat 80 XX wieku, ulegając zmianom organizacyjnym. W roku 1987
nastąpił początek pełnego wyodrębniania i rozdzielenia działalności pocztowej od
telekomunikacyjnej, który przyniósł w roku 1992 powstanie dwóch niezależnych
przedsiębiorstw działających w sektorze usług pocztowych i telekomunikacyjnych.
Następnie po rewolucji gospodarczo-politycznej, która nastąpiła w Polsce po roku
1989, także usługi pocztowo-telekomunikacyjne uległy transformacji. Sam rynek
zmienił swoje oblicze już w roku 1996, gdy prawnie zezwolono na pojawienie się
przedsiębiorstw świadczących usługi kurierskie16. Nowe podmioty musiały uzyskać
wówczas koncesję, co jak się okazało, nie było barierą nie do pokonania. W Polsce
zadebiutowali wówczas światowi operatorzy, jak DHL, TNT czy UPS. Dalsza liberalizacja związana była z kolejnymi uregulowaniami (jak wprowadzenie w miejsce
konieczności uzyskiwania koncesji zwykłego zezwolenia na działalność) wprowadzanymi na tym rynku, co spowodowało szybki wzrost liczby podmiotów na nim.
Następnie zmiany były powodowane przystosowywaniem się Polski do wejścia do
Unii Europejskiej i jej uczestnictwem w niej od 2004 r. (dostosowaniem się do wymienianych wcześniej dyrektyw pocztowych). Zmiany liczby operatorów na tym
szeroko rozumianym rynku prezentuje rys. 1.
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Rys. 1. Liczba operatorów na rynku usług pocztowych w Polsce w latach 1996-2011
Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych
w Polsce w 2011 roku, UKE, Warszawa 2012, s. 15.

Rysunek 1 prezentuje rozwój rynku w ujęciu liczby podmiotów na nim zarejestrowanych. Jego analiza pokazuje, iż w badanym okresie był on bardzo szybMateriały informacyjne ze strony internetowej Poczty Polskiej SA, http://www.poczta-polska.
pl/historia/ dostęp 15.04.2013.
16
E. Michalik, Wpływ deregulacji na zmiany lokalnego rynku usług pocztowych (na przykładzie
byłego województwa tarnowskiego), Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 2 (19)/2011, s. 66 i nast., dostęp: http://zn.mwse.edu.pl/edward-michalik-wplywderegulacji-na-zmiany-lokalnego-rynku-uslug-pocztowych-na-przykladzie-bylego-wojewodztwatarnowskiego/.
15
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ki. Oceniając tempo wzrostu, można stwierdzić, iż przyrost liczby przedsiębiorstw
w latach 1996-2011 wyniósł 1647%. Wskazuje to na bardzo wysoką dynamikę, która najwyższa była w latach 2001-2006, przy czym w roku 2002 wyniosła aż 73%.
Należy jednocześnie nadmienić, iż stopień wykorzystania pozwoleń na działalność
jest zróżnicowany w poszczególnych województwach, przy czym dla Polski wyniósł
on w roku 2011 niemal 63%.
Jednocześnie na rysunku pokazano trend liniowy. Zgodnie z nim można domniemywać, iż liczba podmiotów powinna nadal się zwiększać (przy wysokim współczynniku dopasowania), choć jak wynika z analizy danych, tempo nie będzie już tak
wysokie.
Powyższe rozważania świadczą o dużym potencjale rynku, ale jednocześnie
o trudnościach w realnym funkcjonowaniu. Jednym z problemów jest tu problem
wysokiej koncentracji rynku17. Na początku tych rozważań należy jednak wspomnieć o podziale rynku usług pocztowych na obszary i segmenty, gdyż konkurencja
w nich jest różna w zależności od liczby działających podmiotów. Rynek usług pocztowych dzieli się na cztery podstawowe obszary:
• Zastrzeżony dla operatora publicznego, dotyczącego przesyłek pocztowych do
wagi 50 g.
• Wymagający uzyskania zezwolenia na działalność, obejmujący swym zakresem
przyjmowanie, przemieszczanie i doręczania w obrocie krajowym i zagranicznym: przesyłek dla ociemniałych oraz przesyłek z korespondencją do 2000 g.
• Wymagający wpisu do rejestru obejmującego wykonywanie działalności niewymagającej zezwolenia.
• Całkowicie wolny, dotyczący przyjmowania, przemieszczania i doręczania druków bezadresowych, jak ulotki czy reklamówki.
Dzieląc ten rynek natomiast na segmenty, należy zwrócić uwagę na następujące
cztery produkty: korespondencję (obejmującą przesyłki do 50 g), przesyłki reklamowe, paczki oraz druki bezadresowe. Podział ten jest o tyle istotny, iż po pierwsze
następuje specjalizacja operatorów, którzy deklarują i wykonują swoją działalność
w jednym z wymienionych segmentów, i po drugie, konkurencja, jak i dominacja
rynkowa powinny być analizowane na podstawie tego podziału. Przykładowo w roku
2011 49 podmiotów wykonywało swoją działalność w segmencie przesyłania korespondencji. Jednocześnie zgodnie z deklaracjami, poza Pocztą Polską SA, jedynie
podmioty należące do grupy Integer.pl SA miały aspiracje prowadzenia usług na
obszarze całego kraju, oferując wszystkie wymienione powyżej działalności18. Jest
17
Prezes InPostu: nowe prawo nadaje się tylko do zmiany, Portal Gospodarczy WNP.PL, źródło:
http://logistyka.wnp.pl/prezes-inpostu-nowe-prawo-nadaje-sie-tylko-do-zmiany,186699_1_0_0.html,
dostęp 15.04.2013.
18
Grupa Integer.pl zakłada dalszy dynamiczny rozwój, Portal Gospodarczy WNP.PL, źródło:
http://logistyka.wnp.pl/grupa-integer-pl-zaklada-dalszy-dynamiczny-rozwoj,191623_1_0_0.html, dostęp 15.04.2013.
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to powiązane z celami strategicznymi tego przedsiębiorstwa, obejmującymi między
innymi wzrost sprzedaży usług pocztowych dzięki liberalizacji rynku.
Struktura rynku w podziale na omówione segmenty jest więc istotnym elementem w odniesieniu do analizy pozycji monopolistycznej. Jest ona pokazana na rys. 2
na dwóch wykresach dla roku 2011. Wykres 2a pokazuje strukturę według woluminu
obrotów, zaś wykres 2 b według osiąganych przychodów.

Rys. 2. Struktura rynku usług pocztowych w Polsce w roku 2011,
a – wolumen obrotów, b – wielkość przychodów
Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych
w Polsce w 2011 roku, UKE, Warszawa 2012, s. 41.

Dane zaprezentowane na rys. 2 wskazują, iż występuje istotna różnica pomiędzy strukturą rynku w ujęciu wolumenu obrotów i przychodów. Z punktu widzenia
wolumenu największą część stanowią przesyłki bezadresowe zajmujące 65% rynku.
Analizując natomiast strukturę według przychodów, należy stwierdzić, iż korespondencja ma największy udział (67%). Dalsza analiza oparta będzie na ocenie rynku
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przez pryzmat przychodów, gdyż w tym ujęciu w większym stopniu odzwierciedlać
będzie stopień koncentracji rynku.

5. Dominacja Poczty Polskiej SA
Rynek usług pocztowych podzielony jest na segmenty, w których odbywa się konkurencja. Nie wszystkie podmioty zarejestrowane i działające na tym obszarze zainteresowane są rywalizacją z dominantem. Duża część z nich działa ponadto lokalnie, wybierając ograniczone pole do konkurencji, lub inaczej mówiąc – do udziału
w rynku opanowanym przez największy podmiot. Jak wygląda zatem koncentracja
rynku usług pocztowych w Polsce? Dwa z czterech wymienionych segmentów są
nadal zdecydowanie skoncentrowane: dotyczy to przesyłek z korespondencją oraz
przesyłek reklamowych. W odniesieniu do paczek oraz druków bezadresowych, istnieje znacznie wyższy stopień konkurencji, choć w przypadku paczek udział Poczty
Polskiej SA sięga 40% (w roku 2011). Zgodnie z metodologią oceny koncentracji rynku świadczy to o znacznym jego skoncentrowaniu. Przesyłki bezadresowe
to obszar, na którym występuje najsilniejsza rywalizacja rynkowa, zaś udział PP
spadł w 2011 r. do 16,7%, co dowodzi normalnych warunków konkurencyjnych.
W dalszej części główny nacisk analityczny zostanie położony na przesyłki z korespondencją oraz przesyłki reklamowe. Udziały rynkowe Poczty Polskiej SA w obu
segmentach przedstawia rys. 3.
100%
98%
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92%
90%
88%
86%
84%
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Korespondencja
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2010

2011
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Rys. 3. Udziały rynkowe Poczty Polskiej SA w przesyłkach z korespondencją
i przesyłkach reklamowych w latach 2006-2011, dane w %
Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych
w Polsce w 2011 roku, UKE, Warszawa 2012, s. 42.
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Dane zaprezentowane na rys. 3 wskazują na znaczną dominację rynkową Poczty
Polskiej SA w obu segmentach rynku. Zmiany, jakie na nim zaszły, spowodowały
spadek poziomu supremacji omawianego podmiotu, jednakże udział rynkowy rzędu
90% wskazuje na istotną przewagę. Nieco większy spadek zanotowano dla przesyłek reklamowych, jednak nie jest on znacząco odbiegający od przesyłek z korespondencją. Należy wiec stwierdzić, iż Poczta Polska ma dominujący udział rynkowy
na tym rynku w obu wymienionych segmentach. Jeżeli doda się do tego, iż główną
część rynku w ujęciu przychodów stanowią przesyłki z korespondencją, wówczas
stwierdzenie to nabiera jeszcze większego znaczenia. Co zatem powoduje, iż silna
pozycja tego operatora utrzymuje się pomimo liberalizacji rynku oraz wchodzenia
na niego coraz większej liczby podmiotów? Odpowiedzią na to pytanie jest istnienie
endogenicznych i egzogenicznych barier wejścia.
Bariery endogeniczne związane z dzielnością Poczty Polskiej SA to przede
wszystkim te elementy działania przedsiębiorstwa, które decydują o jego sile wewnętrznej oraz pozycji konkurencyjnej (w tym przypadku dominującej)19. Należą
do nich przede wszystkim następujące: silna marka przedsiębiorstwa objawiająca
się w dużym stopniu rozpoznawaniem jej przez klientów, ogólnopolski zakres działania – przedsiębiorstwo jako jedyne w Polsce posiada najszerszą bazę punktów
sprzedaży na terenie całego kraju, w tym na terenach wiejskich, obsługę wszystkich
obszarów działalności rynku obejmujących nie tylko zmonopolizowane segmenty,
ale także te bardziej konkurencyjne, również w obsłudze przesyłek zagranicznych.
Ostatnim czynnikiem, związanym częściowo z egzogenicznym charakterem, jest
uzyskanie do roku 2015 statusu operatora powszechnego. Oznacza to, iż podmiot
jako jedyny ma prawo do usług w zakresie przesyłek z korespondencją o wadze
nieprzekraczającej 50 g.
Bariery egzogeniczne to działania i decyzje, jakie podejmowane są w odniesieniu do rynku, które w efekcie powodują utrzymanie pozycji dominującej przez
Pocztę Polską SA. W odniesieniu do aktualnej sytuacji organizacyjno-prawnej rynku
należy wskazać na ustawowe uregulowania, które z jednej strony mają wprowadzić
liberalizację funkcjonowania rynku, z drugiej są tak skonstruowane w prawodawstwie polskim, iż stanowią barierę pozwalającą na utrzymanie wysokiej koncentracji
rynkowej. Zaliczyć do nich należy: zwolnienie z VAT za usługi masowe świadczone
przez operatora, moc urzędową datownika, oddanie na wyłączność obsługi przekazów pieniężnych z ZUS, KRUS, MOPS itp. oraz wprowadzenie mechanizmu kompensacyjnego20.
Zwolnienie z płacenia podatku VAT w usługach masowych świadczonych przez
Pocztę Polską stanowi barierę, która powoduje, że prywatni operatorzy będą mieli
19
Poczta nie rezygnuje, Portal Gospodarczy WNP.PL, źródło: http://www.wnp.pl/artykuly/poczta-nie-rezygnuje,6507.html, dostęp 15.04.2013.
20
Operatorzy pocztowi: dlaczego Poczta Polska nie płaci VAT?, Forbes z dnia 06.03.2012, dostęp:
http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/operatorzy-pocztowi--dlaczego-poczta-polska-nieplaci-vat,24957,1, stan na 12.04.2013.
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usługi droższe o 23%, gdyż zapłacą podatek VAT. Poczta Polska SA wykorzystuje
także te regulacje w odniesieniu do swoich nowych produktów: „Przesyłka aglomeracja” i „Usługa szyta na miarę”, oferowanych wybranym klientom, co dodatkowo
utrudnia poruszanie się na rynku konkurentów. Monopol mocy urzędowej datownika
to kolejna bariera rynkowa utrudniająca rozwój konkurencji. Cała korespondencja
kierowana do różnego rodzajów urzędów – w tym sądów, związana z czasem wysyłki (jak data wysyłki i jej wpływ na akceptację dokumentów) będzie respektowana
wyłącznie z datownikiem Poczty Polskiej SA. Następnie barierą jest oddanie na wyłączność przekazów pieniężnych realizowanych przez instytucje publiczne, jak ZUS
czy KRUS. Powoduje to, iż bardzo duża część korespondencji będzie niezależnie
od starań konkurencji realizowana przez PP SA. Ostatnią z barier jest wprowadzenie mechanizmu kompensacyjnego. Jego głównym zadaniem jest kompensowanie
potencjalnych strat, jakie może ponieść monopolista w związku z świadczeniem
usług powszechnych, zaś redystrybucja następować będzie ze specjalnie tworzonego funduszu, do którego wpłacać będą wszyscy operatorzy na rynku. Ograniczy to
w znacznym stopniu ich możliwości rozwoju poprzez ograniczenie dostępnych funduszy, a zatem wzmocni Pocztę Polską SA.
Czynniki egzogeniczne działają w tym przypadku jako niezależne od operatora
zewnętrzne regulacje wzmacniające jego pozycję na rynku. Stanowią one bardzo
silne wzmocnienie działań Poczty Polskiej SA w kierunku utrzymania jej dotychczasowego statusu. Nawet nie robiąc nic w kierunku utrzymania dotychczasowej pozycji, operator ma uprzywilejowaną sytuację i dalsze perspektywy rozwoju. Rynek
chroniony jest prawnie przed konkurencją i jej działaniami. Można więc wyciągnąć
wniosek, iż czynniki egzogeniczne powodują silniejsze uzależnienie rynku od jednego operatora niż wykorzystywane czynniki endogeniczne.

6. Podsumowanie
Celem niniejszej pracy była próba zweryfikowania hipotezy o istotnym znaczeniu
egzogenicznych barier wejścia na rynek i ich przewadze w stosunku do endogenicznych, w kontekście utrzymywania dominującej pozycji podmiotu. Hipotezę zweryfikowano pozytywnie, definiując pojęcie egzogenicznych i endogenicznych barier,
prezentując zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynku usług pocztowych oraz
w efekcie pokazując działanie konkretnych barier egzogenicznych. Wskazano również, iż działanie barier egzogenicznych jest silniejsze, gdyż przedsiębiorstwo nie
musi podejmować żadnych dodatkowych czynności, aby utrzymywać pozycję dominującą.
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EXOGENOUS DETERMINANTS OF MARKET DOMINANCE −
POLISH POST CASE
Summary: Concentrated markets of European contemporary economies are both subject to
processes of liberalization and opposing actions − aimed at maintaining a dominant position.
A good example illustrating these activities is the postal services market in Poland. On the
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one hand, EU regulations forced competition rules on the market, but on the other, dominant
company – Polish Post takes action to keep its market position. Moreover, what is more interesting, some regulations encourage high market concentration. Against this background, an
attempt to verify the following hypothesis was taken: the use of exogenous barriers to enter
the market has a stronger impact on the maintenance of dominant position on the market than
the use of endogenous factors.
Keywords: market concentration, barriers to enter, market for postal services.
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