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STRESZCZENIE

Celem prezentowanego artykułu jest stworzenie metodologii wyliczania kosztów eko-
logicznych, związanych z funkcjonowaniem dużych podmiotów, dominujących na 
swoim rynku. W pracy podjęto badania opierając się na rynku pocztowym w Polsce, 
oraz odnosząc się do zachodzących na nim zmian. Postawiono hipotezę, iż możliwe jest 
stworzenie metodologii kalkulacji takich kosztów w odniesieniu do określonego przy-
padku rynkowego.

Słowa kluczowe: monopolizacja, koszty ekologiczne, rynek usług pocztowych

Wprowadzenie

Dominacja rynkowa jest rozwiązaniem, do którego dąży wiele podmiotów gospo-
darczych. Przedsiębiorstwa podejmują decyzje, stawiając bariery rynkowe unie-
możliwiające wejście nowych rywali. Często zdarza się, iż takim ograniczeniem 
są prawne rozwiązania. Wówczas konkurenci, którzy chcą zaistnieć na rynku, 
muszą ponieść dodatkowe wysiłki związane z taką ofertą swojego produktu, 
który pozwoli na jego legalną formę sprzedaży. Jeżeli te dodatkowe działania 
spowodują zwiększenie obciążenia środowiska naturalnego, wówczas można 
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domniemywać, iż powstają dodatkowe koszty ekologiczne wynikające z mono-
polizacji rynku. Na tym tle postawiono hipotezę, iż możliwe jest stworzenie 
metodologii kalkulacji takich kosztów w odniesieniu do określonego przypadku 
rynkowego. Analizowanym przykładem jest w niniejszej pracy rynek usług pocz-
towych w Polsce.

Efekty zewnętrzne – monopolizacja a ekologia

Koncepcja efektów zewnętrznych jako elementu działalności biznesowej naro-
dziła się w pracach Arthura Pigou dotyczących strat dobrobytu społeczeństwa 
wywołanych działalnością przedsiębiorstwa1. Zgodnie z tą teorią, istnieje różnica 
pomiędzy prywatnymi a społecznymi efektami działalności przedsiębiorstw i nie 
jest ona w żaden sposób kompensowana przez cenę lub koszty ponoszone przez 
podmioty gospodarcze. Takie efekty mogą mieć charakter zarówno pozytywny, 
jak i negatywny. 

Negatywne efekty zewnętrzne sprawiają, iż producent nie uwzględnia 
w swoim rachunku ekonomicznym kosztów zewnętrznych działalności. Powo-
duje to, że zaniża społeczno-ekonomiczne koszty związane z produkcją dobra2. 
Wzięcie pod uwagę także tych kosztów spowodowałoby, iż wzrosłyby koszty 
produkcji, a to oznaczałoby wyższą cenę produktu. Efektem zaś byłoby ograni-
czenie popytu na ten produkt. Z analizy mikroekonomicznej wynika, że nowa 
równowaga rynkowa ustaliłaby się przy niższym poziomie produkcji w stosunku 
do wielkości pierwotnej. Ten stan oznaczałby zatem, że wytwarzana wielkość 
produkcji byłaby zbyt duża w stosunku do społecznie pożądanego poziomu. To 
wiązałoby się z generowaniem pustej straty społecznej. Efektem byłaby strata 
dobrobytu społeczeństwa. Tak więc negatywne efekty zewnętrzne powodują, iż 
poszczególni członkowie społeczeństwa tracą w wyniku ich występowania. 

Jednym z efektów zewnętrznych, który nabrał w ostatnich latach szczegól-
nego znaczenia, jest problem zanieczyszczeń środowiska powodowanych przez 
działanie przedsiębiorstw. Prace na ten temat pojawiają się zarówno w polskich, 

1 A Pigou, The economics of welfare, Macmillan, London 1920: part II, chapter IX: Diver-
gences between marginal social net product and marginal private net product, http://www.econlib.
org/library/NPDBooks/Pigou/pgEW.html# (dostęp 20.04.2013).

2 D. Miłaszewicz, B. Ostapowicz, Warunki zrównoważonego rozwoju transportu w świetle do-
kumentów UE, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 24, Szczecin 2011, 
s. 113.
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jak i zagranicznych czasopismach3. Zainteresowanie tym problemem jest spo-
wodowane wieloma przyczynami, do których można zaliczyć między innymi 
względy społeczne, kulturowe, ekonomiczne czy polityczne4. Niezależnie jednak 
od przyczyn, głównym problemem jest ograniczanie wpływu zanieczyszczenia 
środowiska wywoływanego przez przedsiębiorstwa. Ten efekt zewnętrzny działa 
podobnie jak inne (opodatkowanie, monopolizacja, brak rynków), pokazując 
w teorii obciążenie dobrobytu społeczeństwa. 

Odnosząc się do podjętej tematyki, należy stwierdzić, iż problem mono-
polizacji był i jest szeroko rozpatrywany w literaturze. Z punktu widzenia strat 
w dobrobycie społeczeństwa przynosi on dwa rodzaje obciążeń: pustą stratę 
monopolistyczną (stratę dobrobytu) oraz monopolistyczne koszty społeczne5. 
Strata dobrobytu jest reprezentowana przez zawyżone ceny sprzedaży w stosunku 
do rozwiązania bardziej konkurencyjnego. Oznacza to, że konsumenci przepła-
cają, bo są zmuszeni do zakupu produktu takiego podmiotu. Monopolistyczne 
koszty społeczne to, z kolei, koszty złej alokacji zasobów (środków) wydawanych 
przez podmioty monopolistyczne. Powodują one, że przedsiębiorstwo wydaje 
więcej niż musi – w porównaniu ze strukturami bardziej konkurencyjnymi – na 
cele niekoniecznie związane z działaniami czysto rynkowymi. Przykładem może 
być lobbing i związane z nim wydatki. W teorii można uznać, iż jest to marnotra-
wienie dostępnych zasobów na niepotrzebne cele. 

Nasuwa się jednak pytanie, czy działania podmiotów o dużej sile rynkowej 
oraz posiadających znaczne udziały w swoim rynku mogą powodować powstawa-
nie dodatkowych kosztów ekologicznych. Odpowiedzią może być hipotetyczna 
sytuacja, w której działania podmiotu dominującego na rynku powodują realną 
kapitałową, ekonomiczną lub prawną blokadę wejścia. Odnosząc się zwłasz-
cza do tej ostatniej – prawnej, należy stwierdzić, iż powstająca bariera może 
mieć charakter albo związany z zastrzeżeniem rynkowym produktu w postaci 
patentu, licencji itp. lub w postaci narzuconych rynkowi rozwiązań prawnych 

3 Np. Wzrost zrównoważony a procesy restrukturyzacji, Zeszyty Naukowe nr 243, Poznań 
2012; T. Bernat, Green jobs in the USA and EU – Conclusions for Poland, “Transformations in 
Business and Economics” 2012, vol. 11, no. 2A (26A); A. Zielińska, Sustainable development and 
eco-development versus natural valuable areas, “Actual Problems of Economics” 2013, vol. 2, 
no. 1; W.H. Sandholm, Negative externalities and evolutionary implementation, “The Review of 
Economic Studies” 2005, vol. 72, no. 3 i inne.

4 Por. P. Bartkowiak, Policy development, of sustainable development in the commune self gov-
ernment, “Transformations in Business and Economics” 2012, vol. 11, no. 2A (26A), s. 283.

5 T. Bernat, Ocena efektywności społecznej wybranych rynków skoncentrowanych, Wydawnic-
two Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 119.



68 Tomasz Bernat

dopuszczających lub ograniczających dostęp różnych podmiotów, jak na przy-
kład konieczność uzyskania licencji lub pozwolenia na prowadzenie działalności 
gospodarczej. Formalnie rzecz biorąc, na takim rynku nie może działać żaden 
inny podmiot (podmioty), który nie spełnił określonych wymogów prawnych. 
Zakazuje tego bowiem prawo, a podmiot łamiący je narażony jest na określone 
konsekwencje prawne i fi nansowe. Czy istnieje zatem w tym przypadku rozwią-
zanie pozwalające na legalną konkurencję? 

Formalnie nie ma takiego rozwiązania. Jednakże innowacyjność i kre-
atywność przedsiębiorców pozwala na znalezienie takich formuł działalności 
lub sprzedaży, które pozwalają „obejść” prawne obostrzenia. Może to doty-
czyć, przykładowo, albo sprzedaży produktu, który nie jest dokładnie taki, jaki 
w zastrzeżonym wzorcu (na przykład jeżeli zastrzeżony byłby biały kolor dla 
danego produktu, można wyprodukować niebieski), albo wprowadzenia cał-
kiem nowego, jednak substytucyjnego rozwiązania dającego konsumentowi 
podobne zaspokojenie potrzeb (na przykład w działalności parabankowej ofe-
rującej kredyty, które nie są jednak tym produktem w odniesieniu do przepisów 
prawa bankowego). Tak więc podmioty konkurencyjne podejmują działania 
mające na celu wejście na podstawowy rynek, jednak „tylnym wejściem”. Na tej 
podstawie można próbować odpowiedzieć na pytanie dotyczące monopolizacji 
i kosztów ekologicznych. Jeżeli bowiem działania podmiotów konkurencyjnych 
będą wymagać większych nakładów kapitałów, sił, działań itp., wykraczających 
poza normalne konkurencyjne działanie, wówczas można wnioskować, iż będą 
powstawać dodatkowe koszty związane z koncentracją rynkową. Teraz, jeżeli 
te dodatkowe działania spowodują, iż pojawią się negatywne efekty zewnętrzne 
w odniesieniu do środowiska naturalnego, to można przesądzać jeszcze o takim 
szkodliwym oddziaływaniu. Monopolistyczne koszty ekologiczne należałoby 
więc defi niować w takim ujęciu jako dodatkowy negatywny wpływ na środowi-
sko naturalne, jaki powstaje w działaniach przedsiębiorstw chcących wejść na 
rynek opanowany przez podmiot dominujący, wykraczające poza standardowe 
działania konkurencyjne. Rozwinięcie tej defi nicji zaprezentowano w dalszej 
części pracy.
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Koncepcja powstawania strat ekologicznych jako efektów zewnętrznych 
monopolizacji na rynku usług pocztowych w Polsce

Rynek usług pocztowych w Polsce zmieniał swój charakter oraz strukturę niemal 
od początków swojego powojennego działania. Po drugiej wojnie światowej został 
zmonopolizowany i był obsługiwany przez państwowe przedsiębiorstwo Poczta 
Telefon i Telegraf. W okresie przemian ustrojowych i gospodarczych w latach 90. 
XX wieku także i ten sektor gospodarki przeszedł transformację. Z jednej strony 
nastąpiły zmiany organizacyjne: przedsiębiorstwo zostało podzielone na dwa 
niezależne podmioty – zajmujące się telekomunikacją (Telekomunikacja Pol-
ska, obecnie Orange) oraz usługami pocztowymi (Przedsiębiorstwo Państwowe 
Poczta Polska, obecnie Polska Poczta SA)6. Jednocześnie rynek został otwarty 
na konkurencję, która, począwszy od końca XX wieku, napływała szerokim stru-
mieniem. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej spowodowało konieczność 
przyjęcia obowiązujących wspólnotowych przepisów prawnych. W odniesieniu 
do rynku usług pocztowych obowiązują dyrektywy pocztowe, których głównym 
przesłaniem jest pełna liberalizacja rynku.

Wszystkie te zmiany spowodowały, iż na rynku – zarówno ustawowo, jak 
i technicznie – wydzielone zostały cztery obszary konkurencji, powiązane z usłu-
gami oferowanymi dla wszystkich odbiorców. Obecnie wyróżnić należy cztery 
podstawowe segmenty rynku. Są to: 

 – przesyłki pocztowe z korespondencją o wadze nieprzekraczającej 50 g,
 – paczki,
 – przesyłki reklamowe,
 – druki bezadresowe.

Każdy z wymienionych obszarów jest odpowiednio regulowany przez ustawę 
Prawo pocztowe7; jej przepisy ustalają stopień otwartości rynku dla wszystkich 
zainteresowanych podmiotów. Zastrzeżonym dla operatora powszechnego jest 
segment przesyłek z korespondencją. Formalnie w tej części rynku wprowa-
dza się monopolizację, której przyczyną jest wsparcie dla operatora obsługują-
cego przesyłkę korespondencji na terenie całego kraju. Ze względu na wysokie 
koszty utrzymywania określonej liczby placówek pocztowych, zwłaszcza na 
nisko zaludnionych obszarach kraju, działalność taka może być niedochodowa 

6 Materiały informacyjne ze strony internetowej Poczty Polskiej SA, http://www.poczta-pol-
ska.pl/historia/ (dostęp 15.04.2013).

7 Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, DzU 2012, nr 0, poz. 1529.
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i w związku z tym konieczne jest utrzymanie monopolu. Pozostałe segmenty są 
albo częściowo regulowane przez konieczność uzyskania zezwolenia na działal-
ność, wpis do rejestru lub są całkowicie wolne od takich zasad. 

Analizując te informacje, należy stwierdzić, iż rynek usług pocztowych 
w zakresie przesyłek z korespondencją o wadze nieprzekraczającej 50 g został do 
roku 2015 oddany do obsługi przez Pocztę Polską SA. Przedsiębiorstwo to jest 
dobrze przygotowane do świadczenia tych usług, gdyż nie tylko od lat zajmuje 
się tą działalnością, ale także ma w tym zakresie pozycję dominującą na rynku. 
W dalszej części pracy tylko ten segment będzie analizowany ze względu na proste 
formalne wyodrębnienie jego zakresu działalności jako usług urzędowo zmonopo-
lizowanych. Przyjęcie takiego założenia nie oznacza, że analizowany podmiot nie 
ma dominującej pozycji i w innych obszarach8 – najsilniejszą pozycję ma w przesył-
kach reklamowych (89% w roku 2011), następnie w paczkach (41% w roku 2011). 
Usługi przesyłania druków bezadresowych są strukturą rynku w pełni konkuren-
cyjną, w której Poczta Polska SA ma udział rzędu 17% (w roku 2011). Jak przedsta-
wia się sytuacja w segmencie przesyłek z korespondencją, pokazano na rysunku 1.

Rys. 1. Udziały rynkowe Poczty Polskiej SA w segmencie przesyłek z korespondencją, 
lata 2006–2001, dane w procentach

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport Prezesa UKE..., s. 42.

Dane zaprezentowane na rysunku 1 wskazują na bardzo duży udział Poczty 
Polskiej SA w rynku usług pocztowych. Jednocześnie uwidacznia się tenden-
cja do zmniejszania się jej udziałów – w latach 2006–2011 nastąpił spadek 
o 7%. Oznacza to, że na rynek wchodzą przedsiębiorstwa konkurencyjne, które, 
pomimo restrykcji ustawowych, znalazły sposób na zaistnienie. Główną konku-

8 Raport Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w 2011 roku, UKE, Warsza-
wa 2012, s. 41.
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rencję dla Poczty Polskiej SA w odniesieniu do obszaru całego kraju stanowi 
przedsiębiorstwo In Post należące do grupy kapitałowej Integer.pl oraz wielu 
mniejszych operatorów działających lokalnie. 

Głównym pomysłem, jaki zastosowali oni w swojej działalności konku-
rencyjni, by „obejść” restrykcyjny zapis o wadze listów z korespondencją, było 
dołączanie do każdej przesyłki obciążnika, który zwiększał wagę listu (powyżej 
50 g). Alternatywą było wniesienie opłaty dodatkowej w wysokości 2,5-krotno-
ści normalnego kosztu przesyłki. Pozwoliło to podmiotom legalnie ominąć roz-
wiązanie monopolowe9. Działalność ta szybko rozwijała się w ostatnich latach. 
Szczególnie jest to widoczne, gdy popatrzy się na działalność głównego konku-
renta poczty – przedsiębiorstwa In Post. Jest ono częścią szybko rozwijającej 
się grupy kapitałowej Integer.pl notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie. Wyniki fi nansowe spółki pokazują, iż taka działalność była opła-
calna, co było związane między innymi z dużą dynamiką wzrostu. W roku 2012 
fi rma zakładała, że dostarczy około 220–250 mln przesyłek z korespondencją10.

Z punktu widzenia poszczególnych konsumentów usługi świadczonej przez 
In Post, najważniejsza była bardziej atrakcyjna od Poczty Polskiej SA cena, stąd 
rosnący udział tego podmiotu w rynku usług pocztowych. Z tej perspektywy pod-
jęcie decyzji o takim „obejściu” (obciążenie blaszką lub innymi akcesoriami) 
przepisów regulacyjnych było opłacalne, koszty usług pocztowych były bowiem 
minimalizowane. Czy podobnie jednak można stwierdzić w odniesieniu do efek-
tów zewnętrznych i ich wpływu na środowisko naturalne wywołanych przez takie 
dociążenie pojedynczej przesyłki? Analizując to działanie tylko powierzchownie, 
można stwierdzić, iż powstaje negatywny efekt zewnętrzny, mający swoje eko-
logiczne konsekwencje. 

Przyczynek do kalkulacji kosztów ekologicznych

Kalkulacja kosztów środowiskowych nie jest rzeczą nową. Prace na ten temat 
prowadzono w różnych krajach pod różnym kątem. W odniesieniu do opisywa-
nego w niniejszym artykule przykładu ich przyczyną była dominacja oraz nieko-
rzystne dla konkurencji zapisy prawne. Powodowały one konieczność dołączania 

9 InPost wygrywa z pocztą spór o blaszki, Gazeta Prawna.pl, źródło: http://biznes.gazetapraw-
na.pl/artykuly/587991,inpost_wygrywa_z_poczta_spor_o_blaszki.html# (dostęp 1.05.2013).

10 Informacje Biura Prasowego Integer.pl, http://www1.integer.pl/biuroPrasowe/grupa_inte-
gerpl_kolejne_polrocze_z_bardzo_dobrymi_wynikami,470.html (dostęp 20.04.2013).
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do przesyłek obciążników. Celem analizy jest próba określenia metodologii kal-
kulacji dodatkowych wysiłków i związanych z nimi kosztów, jakie są ponoszone 
przez zwiększenie wagi pojedynczej przesyłki. 

Istotne znaczenie ma tu przebieg procesu wysyłania, transportowania 
i dostarczania poczty od nadawcy do adresata. Na każdym jego etapie można 
wskazać konkretne dodatkowe obciążenia wpływające na poniesienie nadmier-
nych kosztów (tabela 1). 

Tabela 1

Dodatkowe nakłady i koszty związane z przesyłaniem obciążonej przesyłki 
z korespondencją w stosunku do tradycyjnej poczty

Etap procesu Dodatkowe nakłady 
pracy

Dodatkowy koszt 
fi nansowy Efekt środowiskowy

1 2 3 4

Dołączenie obciąż-
nika przed wysła-
niem przesyłki

wyprodukowanie 
obciążników,
dostarczenie 
obciążników do 
wysyłającego

zakup obciążników, 
koszty pakowania, 
transportu, wyłado-
wania, dostarczenia, 
wypakowania

zużycie większej ilości energii 
do produkcji w hutach, papier-
niach itp., dodatkowe wydalanie 
CO2 przez pracowników obsłu-
gujących maszyny, transport, 
zwiększone zużycie paliw  

Dołączenie obciąż-
nika przed wysła-
niem przesyłki

przyklejenie, włoże-
nie itp. obciążnika do 
przesyłki,
dodatkowy wysiłek 
pracownika

koszty dołączenia zużycie produktów chemicznych 
(np. kleje) – zanieczyszczenie 
środowiska związane z ich pro-
dukcją, wydalanie CO2 
przez pracowników

Dostarczenie 
do punktu 
nadawczego

zapakowanie prze-
syłki, transport,
dodatkowy wysiłek 
pracownika

dodatkowe koszty 
wynikające z więk-
szego ciężaru

zwiększenie zużycia paliwa, 
zużycia maszyn i urządzeń, 
zwiększone wydalanie CO2 
przez pracowników

Obsługa pocztowa, 
przyjęcie, sortowa-
nie i wysłanie do 
adresata

dodatkowe obciążenie 
zwiększoną wagą 
maszyn i urządzeń, 
zwiększony ciężar 
w transporcie, 
dodatkowy wysiłek 
pracowników

dodatkowe koszty 
wynikające z więk-
szego ciężaru

zwiększenie zużycia paliwa, 
zużycia maszyn i urządzeń, 
zwiększone wydalanie CO2 
przez pracowników

Odebranie 
przesyłki przez 
adresata

dodatkowy wysiłek 
związany z większym 
ciężarem korespon-
dencji, dodatkowe 
czynności związane 
z przesyłką (np. odłą-
czenie obciążnika)

większe koszty 
transportu, większy 
wysiłek fi zyczny 
adresata, strata 
czasu

zwiększenie zużycia paliwa, 
zużycia maszyn i urządzeń, 
zwiększone wydalanie CO2 
przez adresata



73Monopolizacja rynku usług pocztowych...

1 2 3 4

Likwidacja 
obciążnika

usunięcie obciążnika, 
np. wyrzucenie 
do śmieci, recy-
kling, powtórne 
wykorzystanie

starta czasu, koszty 
transportu, dodat-
kowy wysiłek

zwiększone wydalanie CO2 
przez adresata,
zwiększenie zużycia maszyn 
i urządzeń,
zwiększenie ilości nierozkłada-
jących się śmieci (w przypadku 
braku segregacji)

Źródło: opracowanie własne.

Informacje zawarte w tabeli 1 pokazują orientacyjnie dodatkowe nakłady 
wysiłków, pracy, zużycia maszyn i urządzeń, zwiększonego zapotrzebowania na 
przykład na paliwo do transportu, jakie wynikają z obciążenia przesyłek, w celu 
przekroczenia wagi określonej w ustawie Prawo pocztowe. Według Tadeusza 
Kopty, w krajach OECD pojazdy samochodowe są największym źródłem skaże-
nia środowiska, obciążając go ponad 15 tys. związków chemicznych. Samochody 
są odpowiedzialne za następujący procent ogólnej emisji szkodliwych substan-
cji11: 63% tlenków azotu, 50% substancji chemicznych pochodzenia organicz-
nego, 80% tlenku węgla, 10–25% pyłów zawieszonych w powietrzu oraz 6,5% 
dwutlenku siarki. 

Proste zsumowanie wymienionych w tabeli 1 elementów powinno pozwolić 
na określenie, jakie nakłady są zużywane ponad te wynikające z przesłania listów 
bez dodatkowego obciążenia. Podzielić je można na następujące kategorie: 

 – produkcja obciążników niepotrzebnych przy ustawowych usługach pocz-
towych,

 – koszty dodatkowych czynności związanych z przygotowaniem przesyłek,
 – dodatkowe nakłady związane z przesłaniem przesyłek,
 – dodatkowe nakłady ponoszone przez adresata,
 – koszty utylizacji obciążników.

Na tej podstawie można skonstruować hipotetyczne równanie dodatkowych 
kosztów ponoszonych na wykonywanie czynności związanych z obsługą docią-
żonej korespondencji. Jego formuła jest następująca w odniesieniu do pojedyn-
czej przesyłki pocztowej:

JKOŚM=Kprod.ob+DKprzyg+DKprzes+DKadre+Kutyl,

11 T. Kopta, Ograniczenie ruchu samochodowego wyzwaniem współczesności, http://ar-
chiwum.aerisfuturo.pl/skarbnica-wiedzy/transport/dr-inz-tadeusz-kopta-ograniczenie-ruchu-
samochodowego-wyzwaniem-wspolczes (dostęp 10.05.2013).



74 Tomasz Bernat

gdzie:
JKOŚM – jednostkowe koszty obciążenia środowiska monopolizacją rynku,
Kprod.ob  – koszty produkcji obciążników,
DKprzyg  – dodatkowe koszty przygotowania przesyłek,
DKprzes  – dodatkowe koszty przesłania przesyłki (usługi pocztowej),
DKadre  – dodatkowe koszty ponoszone przez adresata,
Kutyl  – koszty utylizacji obciążników.

Przesyłanie korespondencji obciążonej dodatkowymi 50 g obciążnika 
w odniesieniu do pojedynczego zdarzenia nie powinno powodować znacznych 
kosztów dodatkowych. Dodatkowa waga nie jest znaczna i nie wpływa istotnie 
na całość kosztów przesłania i obsługi. Jeżeli jednak weźmie się pod uwagę glo-
balną liczbę takich przesyłek w skali roku, znaczenie tych dodatkowych nakła-
dów istotnie wzrasta. Formuła kalkulacji jest następująca:

CKOŚM = ΣJKOŚM,

gdzie CKOŚM – całkowite koszty obciążenia środowiska monopolizacją rynku.

Kalkulacja kosztów obciążenia środowiska powinna przynieść przede 
wszystkim wycenę w formie fi nansowej. Może jednak być ona również wyra-
żona w postaci na przykład dodatkowej emisji tlenku węgla i innych gazów do 
atmosfery, związanej z dodatkowymi działaniami.

Podsumowanie

Rozważania teoretyczne i praktyczne ujęte w niniejszym artykule miały na 
celu weryfi kację hipotezy mówiącej o tym, iż możliwe jest stworzenie meto-
dologii kalkulacji kosztów ekologicznych wynikających z monopolizacji rynku 
w odniesieniu do określonego przypadku rynkowego. W celu jej weryfi kacji 
zaprezentowano rozważania dotyczące problemów koncentracji rynkowej i eko-
logii, przedstawiono rynek usług pocztowych w Polsce oraz zdefi niowano poję-
cie i nakreślono metodologię ustalania kosztów ekologicznych monopolizacji. 
Można zatem przyjąć, iż hipoteza została zweryfi kowana pozytywnie. Możliwe 
jest bowiem dla badanego rynku i podmiotów na nim działających przedstawie-
nie metodologii kalkulacji kosztów ekologicznych. 
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Problemem nasuwającym się przy zaproponowanym rozwiązaniu jest, jaką 
przyjąć miarę obliczeń. Z ekonomicznego punktu widzenia najprostszym roz-
wiązaniem byłoby przyjęcie wartości fi nansowych jako podstawy. Niemniej jed-
nak nie wszystko da się łatwo przedstawić w postaci pieniężnej. Przykładowo, 
emisja tlenku węgla, tlenku azotu, dwutlenku siarki czy pyłów i innych zanie-
czyszczeń spowodowanych przez większe zużycie paliwa do transportu przecią-
żonych listów jest formalnie możliwa do wyliczenia tak w postaci fi nansowej, 
jak i ilościowej, jednak nie jest to łatwe. Podobnie praca listonoszy roznoszących 
przeciążone listy – muszą oni zużyć więcej energii (siły), co powoduje większe 
zużycie tlenu do oddychania, a to w efekcie oznacza większą emisję dwutlenku 
węgla do atmosfery i prowadzi do wzmocnienia efektu cieplarnianego. Oblicze-
nia takie nie będą łatwe i proste do wykonania. Zakładając jednak pewne wartości 
stałe, są one możliwe. Dodatkowo należy stwierdzić, iż obliczenia wskazujące 
wyłącznie negatywne zjawiska można uzupełnić o efekty pozytywne. Mogą być 
nimi choćby niższe koszty nabywania usługi – w odniesieniu do konsumenta, czy 
konieczność bardziej sprawnego działania dominanta rynkowego, w tym ograni-
czanie kosztów ekologicznych.
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MONOPOLISATION OF POSTAL SERVICE MARKET 
AS A DETERMINANT OF ECOLOGICAL COSTS

SUMMARY

Market dominance is a common solution in many markets. It causes the companies’ as 
setting up market barriers that prevent the entry of new competitors. It often happens 
such restrictions are placed on law. Then, competitors who wish to enter the market, have 
to bear the additional efforts related to be in market. If these additional activities will be 
measures it will increase the burden on the environment. Against this background, it has 
been hypothesized that it is possible to create a methodology for the calculation of eco-
logical costs in relation to a particular case of the market. Example is analyzed on postal 
services market in Poland.

Keywords: monopoly, environmental costs, postal services market


