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Badanie podejmuje problem oceny natury konkurencji na wybranych polskich rynkach oligopolistycz-
nych poprzez estymację strukturalnego modelu wejścia w duchu pracy Bresnahan i Reiss (1991). Przy
użyciu danych o liczbie firm na niewielkich, lokalnych rynkach oraz demograficznych charakterystykach
tychże rynków, możliwa jest kwantyfikacja spadku marż związanego z wchodzeniem na rynek kolejnych
graczy, co z kolei pozwala wnioskować o zmianach w natężeniu walki konkurencyjnej. Konstrukcja i in-
terpretacja miar zwanych ilorazami progów wejścia (ang. entry threshold ratios) pozwala stwierdzić, czy
w danym sektorze mają miejsce nielegalne praktyki (zmowy cenowe, kartelizacja) lub czy konkurencję
cechuje któryś ze znanych z teorii mikroekonomii mechanizmów (na przykład oligopol typu Bertranda
lub Cournota).

Na potrzeby analizy skonstruowano zbiór danych, obejmujący 353 lokalne rynki, będące miejsco-
wościami gminnymi, znajdującymi się w znacznej odległości od dużych aglomeracji miejskich. Wybór
rozważanych sektorów działalności gospodarczej był determinowany założeniami modelu (struktura oli-
gopolistyczna, homogeniczność produktu lub usługi) oraz chęcią porównania otrzymanych rezultatów z
wynikami innych badań. Ostatecznie, analizie poddano sektor aptek, banków, zakładów wulkanizacyj-
nych, fryzjerów oraz szkół jazdy. Dla każdego z rynków zebrano informacje o liczbie funkcjonujących firm
danego typu oraz o podstawowych charakterystykach demograficznych i ekonomicznych danych miej-
scowości. Posługując się specyfikacją funkcji wypłaty zaproponowaną przez Genesove (2004) i traktując
zysk jako zmienną ukrytą, oszacowano trzy odmienne modele: uporządkowany model probitowy, model
ujemny dwumianowy oraz uporządkowany model semi-nieparametryczny (Gallant i Nychka, 1987).

Na podstawie obliczonych progów wejścia stwierdzono, że w branżach aptek i banków najsilniejszy
efekt konkurencyjny występuje przy przejściu od duopolu do triopolu zaś w momencie wejścia piątego
gracza, rynek osiąga poziom doskonale konkurencyjny. Dla szkół jazdy oraz dla fryzjerów nie zaob-
serwowano znacznego spadku marż związanych ze zwiększaniem się liczby konkurentów. Sugerowanym
wyjaśnieniem tego zjawiska jest silna konkurencja cenowa typu Bertranda lub kontestowalność rynków
(Baumol, Panzar i Willig, 1982).
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