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I. 
Oderwanie prawa konkurencji od sfery politycznej i nasycenie go ekonomicznymi technikaliami 

często bywa przedstawiane jako stan pożądany, niemniej może też wpływać na spadek poparcia 
społecznego dla polityki antymonopolowej. W tym kontekście amerykańskie wybory prezydenckie 
2020 r. i obecność w nich wątków antymonopolowych mogą budzić zainteresowanie, ponieważ 
pokazują one, że ochrona konkurencji wciąż może stawać się przedmiotem debat politycznych, 
a nie jedynie dyskusji w kręgach eksperckich. Chociaż prawdopodobnie wpływ amerykańskich 
wyborów prezydenckich 2020 r. na kształt amerykańskiej gospodarki będzie mniejszy niż miało 
to miejsce w związku z pamiętnymi dla historii Stanów Zjednoczonych wyborami w 1912 r., w któ-
rych wątki związane z wizją polityki gospodarczej stały się kluczowe, to warto mieć świadomość, 
że pogłoski o śmierci „politycznego” prawa konkurencji mogły być przesadzone. W swojej książ-
ce, która tytułem nawiązuje do eseju Louisa Brandeisa, dawnego sędziego Sądu Najwyższego 
Stanów Zjednoczonych, Tim Wu poświęca uwagę właśnie temu zagadnieniu – politycznej roli 
prawa konkurencji, spadku znaczenia polityki antymonopolowej i konieczności „uczynienia prawa 
konkurencji znowu wielkim”. W 2020 r. książka T. Wu doczekała się nowego, nieco zmodyfi kowa-
nego wydania i warto o niej przypomnieć również z tego względu.

II. 
Na potrzeby polskiego odbiorcy warto na wstępie odnotować, że Tim Wu jest profesorem 

na Uniwersytecie Columbia, a w przeszłości pełnił również funkcję doradcy w amerykańskiej 
Federalnej Komisji Handlu i w administracji Baracka Obamy. T. Wu zdobywał doświadczenie, 
współpracując z Richardem Posnerem i sędzią Sądu Najwyższego Stephenem Breyerem (sę-
dzia mianowany przez prezydenta Clintona i uważany za liberała). W przeszłości silnie wspierał 
również koncepcję „neutralności sieci” (network neutrality). Ten polityczny rys działalności T. Wu 
warto mieć na względzie, ponieważ jego książka nie jest typowym tekstem akademickim, jest to 
raczej praca, która ma służyć przybliżeniu szerszemu kręgowi zainteresowanych, w czym tkwi 
problem z ochroną konkurencji w latach dwudziestych XXI wieku i dlaczego prawo konkurencji 
w coraz mniejszym stopniu wydaje się dostarczać przeciętnemu obywatelowi to, czego ten oby-
watel oczekuje. 

W powyższym kontekście pierwszym naturalnym pytaniem, jakie można zadać, jest wątpli-
wość czy książka T. Wu powinna budzić zainteresowania prawnika lub ekonomisty zajmującego się 
prawem konkurencji na co dzień i mającego szeroką wiedzę na jego temat? Na tak postanowione 
pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Książka T. Wu stanowi przede wszystkim przypomnienie, 
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jaka jest rola i historia prawa antymonopolowego w Stanach Zjednoczonych, co ma znaczenie 
również dla refl eksji na temat prawa ochrony konkurencji w Europie, w tym w Polsce. Na około 
150 stronach T. Wu zarysowuje historię amerykańskiego prawa konkurencji począwszy od schył-
kowego okresu tzw. ery pozłacanej (Gilded Age), przyjęcia ustawodawstwa antymonopolowego 
w 1890 r., polityki Theodore’a Roosevelta, wzrostu znaczenia polityki antymonopolowej, a na-
stępnie początków szkoły chicagowskiej, a w końcu ostatnich lat „dużych spraw”, triumfu szkoły 
chicagowskiej, aż po początek okresu dominacji dużych przedsiębiorstw technologicznych (Big 
Tech), tj. czasy obecne. Swoją książkę T. Wu kończy podsumowaniem podstawowych założeń 
agendy neobrandeisiańskiej, która w jego ocenie stanowi remedium na problemy współczesnego 
prawa antymonopolowego.

III. 
T. Wu zauważa, że obraz gospodarczy Stanów Zjednoczonych, mimo że funkcjonuje w nich 

ustawodawstwo antymonopolowe, coraz bardziej zbliża się do stanu znanego z tzw. pozłacanej 
ery, tj. końca XIX wieku. Na obraz ten zasadniczo składają się wzrastające nierówności społeczne 
połączone z koncentracją przedsiębiorstw w poszczególnych branżach gospodarki. 

T. Wu przypomina, jak w erze pozłacanej, w narracji niektórych grup interesów, tworzenie 
trustów i eliminacja „rujnującej konkurencji” stały się docelowym i „nowoczesnym” sposobem orga-
nizacji życia gospodarczego. Jednocześnie koniec XIX wieku, zarówno w Europie, jak i w podlega-
jących szybkiej industrializacji Stanach Zjednoczonych, jest okresem silnych napięć społecznych. 
Podczas gdy trusty dostarczały swoim twórcom fortuny i obiecywały postęp, w odczuciu krytyków 
ich działalności prowadziły również do niegospodarności, złego traktowania pracowników, eliminacji 
przedsiębiorców chcących utrzymać swoją niezależność, a także do wprowadzania w błąd swoich 
własnych inwestorów. Jak zauważa T. Wu, podczas gdy w Europie napięcia społeczne prowa-
dziły do wzmocnienia ruchów socjalistycznych, komunistycznych i anarchistycznych, w Stanach 
Zjednoczonych społeczne niezadowolenie znalazło ujście w organizowaniu się związków zawo-
dowych, zrzeszeń farmerów, Partii Anty-Monopolowej (Anti-Monopoly Party), wzroście widoczno-
ści w wyborach kandydatów populistycznych, a w końcu także w uchwaleniu ustawy Shermana.

Ustrój i kultura polityczna Stanów Zjednoczonych była i jest kulturą checks and balances – 
wzajemnego szachowania się i równoważenia się ośrodków władzy. Niemniej, jak zauważa T. Wu, 
amerykański system polityczny nie zawierał podobnych „bezpieczników” w odniesieniu do „wła-
dzy” wynikającej z koncentrowania siły rynkowej. Tę lukę miało wypełnić prawo antymonopolowe, 
będące – jak określał to ponad pół wieku po jego przyjęciu amerykański Sąd Najwyższy – „kon-
stytucją wolności gospodarczej” (charter of economic liberty). 

W książce T. Wu omawia początki wdrażania prawa antymonopolowego, w tym jego wdrażanie 
za prezydentury Theodore’a Roosevelta. Opisy te trafnie, według mnie, zwracają uwagę na dwa 
istotne zagadnienia stale obecne w prawie konkurencji. Po pierwsze, problem defi niowania jego 
celów – przykładowo dla Theodore’a Roosevelta prawo antymonopolowe stało się narzędziem do 
zwalczania „złych trustów”, ale nie „dobrych trustów”. Po drugie, usytuowania i roli polityki anty-
monopolowej jako elementu polityki gospodarczej. W tym drugim zakresie można zauważyć, że 
sam Theodore Roosevelt, mimo że znany jako „pogromca trustów”, porzucił w znacznej mierze 
swoje przywiązanie do prawa antymonopolowego w czasie wyborów prezydenckich w 1912 roku. 
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W wyborach tych ścierały się trzy istotne wizje polityki gospodarczej: nacjonalizm połączony z ak-
tywizmem państwa (T. Roosevelt), amerykański liberalizm początku XX wieku obejmujący silną 
politykę antymonopolową (Wilson) i socjalizm (Debs). W tym kontekście warto zauważyć, że opi-
sywane przez T. Wu wybory 1912 r. były przywoływane również w kontekście wyborów 2020 r., 
które po raz pierwszy od dłuższego czasu objęły dyskusję nad polityką ochrony konkurencji – w tym 
zakresie, przynajmniej w obozie Demokratów, czyniono porównania wizji polityki gospodarczej 
senator Warren z polityką Wilsona (Brandeisa), a senatora Sandersa z propozycją Debsa.1

Za kluczowe w książce T. Wu należy jednak, według mnie, uznać omówienie roli szkoły chi-
cagowskiej i jej początkowo pozornie niemającej szans na powodzenie walki z dominującą jesz-
cze w latach 70. wizją prawa konkurencji. Niemniej chociaż rola prawa antymonopolowego jako 
prawa mającego istotną rolę polityczną została po II Wojnie Światowej wzmocniona, nie stanowiło 
to ostatecznie przeszkody dla koncepcji tworzonych początkowo przez Aarona Directora, wykła-
dowcę Uniwersytetu w Chicago, zgodnie z którymi prawo antymonopolowe powinno koncentro-
wać się na efektach cenowych. Koncepcje Directora znalazły najsilniejszy wyraz w pracach jego 
podopiecznego – Roberta Borka, który po przeanalizowaniu historii legislacyjnej amerykańskiego 
ustawodawstwa antymonopolowego doszedł do wniosku, że jedynym celem, jaki miało w założeniu 
Kongresu realizować prawo antymonopolowe, był dobrobyt konsumentów (consumer welfare). 

W powyższym kontekście T. Wu zwraca uwagę na trzy ciekawe, według mnie, zagadnienia. 
Po pierwsze, dopasowane do ogólnych poglądów Roberta Borka omówienie historii legislacyjnej 
amerykańskiego prawa antymonopolowego – fakt z jednej strony znany, ale niekoniecznie szerzej 
dyskutowany, w szczególności w Polsce. Po drugie, pojawiającą się w Stanach Zjednoczonych 
polityczną potrzebę ograniczenia aktywizmu sędziowskiego, a jednocześnie rozwój oryginalizmu 
konstytucyjnego, ułatwiającego przyjęcie koncepcji promowanych przez szkołę chicagowską. Po 
trzecie, ułatwienie szkole chicagowskiej ideologicznego triumfu poprzez osłabienie politycznej 
roli prawa konkurencji przez przedstawicieli szkoły harwardzkiej, która – podobnie jak szkoła chi-
cagowska – zmierzała do zwiększenia w prawie konkurencji roli ekonomii jako „obiektywnego” 
wyznacznika tego, co dozwolone, a co nie.

Pośrednio T. Wu zwraca też uwagę na inne zagadnienie, które może być, według mnie, 
interesujące z europejskiego punktu widzenia. Tim Wu sugeruje bowiem, że szkoła chicagow-
ska dostarczyła sędziom „prostego” wyjaśnienia pozwalającego na łatwe rozstrzyganie spraw 
(tj. oddalanie pozwów) bez konieczności zagłębiania się w niejednoznaczne oceny wykraczające 
poza uproszczone wytłumaczenia ekonomiczne. W tym zakresie warto mieć na względzie, że 
w porównaniu z Europą w Stanach Zjednoczonych tzw. private enforcement zawsze odgrywało 
większą rolę, dostarczając sądom dużej liczby spraw, które jednocześnie stwarzały praktyczną 
pokusę poszukiwania prostej ścieżki podejmowania rozstrzygnięć – taką ścieżkę zaoferowała 
szkoła chicagowska.

Tim Wu argumentuje w końcu, że wraz z triumfem szkoły chicagowskiej zaczęła zamierać 
tradycja „wielkich spraw”, z których ostatnimi było rozbicie AT&T, a następnie sprawa Microsoft. Ta 
druga jednak, mimo początkowych zwycięstw sądowych Departamentu Sprawiedliwości, została 
zakończona ugodą po objęciu urzędu prezydenta przez George’a Busha. 

1 Również w obozie Republikanów zgłaszane były postulaty bardziej aktywnych działań antymonopolowych, aczkolwiek raczej na szczeblu senatorów 
(T. Cruz), a nie urzędującego prezydenta.
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W ocenie T. Wu, w obecnym kształcie prawo antymonopolowe w Stanach Zjednoczonych 
stało się dysfunkcyjne, a dodatkowo zmiana ta zaszła w sprzeczności z pierwotną wolą Kongresu 
i bez jakichkolwiek zmian w ustawodawstwie, które uzasadniałyby porzucenie politycznych celów 
prawa konkurencji. Należy mieć przy tym na względzie, że uznanie za istotne „politycznych celów” 
prawa antymonopolowego nie oznacza w tym kontekście dokonywania arbitralnych ocen i ściga-
nia „złych trustów”, a zarazem tolerowania „dobrych trustów”. Rola ta ma raczej sprowadzać się 
do istnienia fundamentu dla stosowania prawa jako zbioru reguł chroniących proces konkurencji, 
ale niekoniecznie każdorazowo badającego wpływ poszczególnych praktyk na poziom cen. Jako 
ścieżkę dla poprawy stanu amerykańskiej polityki antymonopolowej T. Wu zarysowuje agendę 
nowego ruchu brandeisiańskiego. W tym zakresie wskazuje, że amerykańskie prawo antymo-
nopolowe potrzebuje przynajmniej: (i) zmiany sposobu oceny koncentracji; (ii) demokratyzacji 
procesu kontroli koncentracji; (iii) powrotu do tradycji „dużych spraw”; (iv) powrotu do rozbijania 
przedsiębiorstw jako podstawowego środka odstraszającego przed naruszeniami reguł konkuren-
cji; (v) wprowadzenia nowych instrumentów usuwania problemów rynkowych w postaci „badań 
rynku” podobnych do tych prowadzonych przez brytyjski organ ochrony konkurencji; (vi) odejścia 
od standardu dobrobytu konsumentów.

IV. 
Jak wskazano na wstępie, książka T. Wu nie jest typową książką akademicką. Powyższe 

ma swoje zalety, ale może stanowić i wadę. Niewątpliwą zaletą książki Wu jest jej przystępność 
i zwięzłość. Może jednak pozostawiać niedosyt, np. sposób czynienia odniesień do literatury oraz 
podstaw określonych twierdzeń (brak przedstawienia numerowanych przypisów w tekście lub pod 
tekstem, a zamiast tego umieszczenie odesłań na końcu książki, ale jedynie poprzez przywołanie 
strony, na której znajduje się określony fragment).

Czytając książkę T. Wu trudno również nie odnieść wrażenia, że autor nie ukrywa swoich 
sympatii politycznych, a niektóre z przedstawianych przez niego twierdzeń stanowią według mnie 
uproszczenia, które powinny wzbudzić czujność czytelnika. Niektóre z twierdzeń autora stwarzają 
wręcz wrażenie, że chce on wzbudzić negatywne skojarzenia co do niektórych poglądów, ale bez 
przedstawienia szerszej argumentacji. 

W odniesieniu do uproszczeń można zauważyć, że T. Wu wydaje się błędnie przedstawiać 
np. randystyczne – lub szerzej libertariańskie – ujęcie stosunków społecznych. Autor wydaje się 
bowiem sugerować, że istotą tych ujęć jest ostatecznie „brutalność w stosunkach gospodarczych” 
(brutality in commerce), podczas gdy istotą tych ujęć jest raczej dobrowolna i harmonijna współ-
praca między jednostkami. Pochodną powyższego może być konieczność np. zapłaty przez kogoś 
ceny wyższej niż ocenia on, że byłaby ceną odpowiednią, ale istotą tej wizji stosunków społecz-
nych nie jest „brutalność”. Promowana przez Ayn Rand „cnota egoizmu” nie wyklucza empatii, 
charytatywności ani pomocy, ale sprzeciwia się narzucaniu obowiązku działania na rzecz innych 
kosztem siebie.

W odniesieniu natomiast do ukierunkowywania opinii, można zwrócić uwagę, że przykładowo 
omawiając Ruch Monopolistyczny i argumenty zwolenników trustów, T. Wu na niecałych dwóch 
sąsiadujących stronach rozpoczyna wywód od tego, że w ocenie niektórych trusty miały nie tylko 
dostarczać zyski, ale pozwalać na budowę „nowego porządku”, który miał charakteryzować się 
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„rządami silnych, rządami nowego typu przemysłowego Übermenscha”. Następnie autor przechodzi 
do zasygnalizowania, że powyższe ujęcia wiązały się z popularyzacją społecznego darwinizmu, 
co uzupełnia również uwagą, że jakkolwiek darwiniści społeczni byli niechętni interwencjonizmowi 
państwowemu (w tym ustawodawstwu wspierającym biednych), to popierali interwencję państwa 
w formie praktyk eugenicznych, mających na celu ograniczenie liczby osób fi zycznie i umysłowo 
upośledzonych. W odniesieniu do takiego sposobu prowadzenia argumentacji można wyrazić 
wątpliwość.

Pewien niedosyt może z kolei pozostawiać propozycja działań, które w ocenie T. Wu sprzyjałyby 
„uczynieniu prawa antymonopolowego znowu wielkim”. Wynika to przede wszystkim z ogólności 
przedstawionych postulatów i braku bardziej szczegółowej refl eksji nad tym, w jaki sposób możliwe 
byłoby ograniczanie ewentualnych konsekwencji większej obecności w prawie konkurencji „poli-
tycznych elementów”. Należy jednak uwzględnić, że książka T. Wu jest kierowana do szerokiego 
kręgu adresatów i tego rodzaju bardziej szczegółowe rozważania mogłyby wykraczać poza to, 
co niezbędne. Ponadto, jak sygnalizuje sam autor, ostatni rozdział książki określa „agendę”, a nie 
szczegółowy program nowego ruchu brandeisiańskiego – co za tym idzie za usprawiedliwione 
można uznać bardziej ogólne przedstawienie zagadnienia.

W 2020 r. wydana została nieco zmodyfi kowana wersja książki T. Wu z 2018 r., zatytułowana: 
„The Curse of Bigness: How Corporate Giants Came to Rule the World”. Warto odnotować, że 
książki T. Wu z 2018 i 2020 r. z jednej strony różnią się bardziej niż mogłoby się wydawać, z dru-
giej natomiast – mimo wszystko są do siebie bardzo podobne. Tym, co łączy obie książki, jest 
fakt, że część ich treści jest podobna – w tym sensie książkę z 2020 r. można uznać za wydanie 
uzupełnione o nowe wątki. Tymi wątkami jest przedstawienie zagadnienia „przekleństwa wielko-
ści” z szerszego punktu widzenia niż samo prawo antymonopolowe. Powyższe można opisać 
w następujący sposób: w książce T. Wu z 2018 r. osią dyskusji jest rozdźwięk między brandei-
siańskim prawem antymonopolowym a chicagowską interpretacją tego prawa, z kolei w książce 
T. Wu z 2020 r. osią dyskusji jest raczej rozdźwięk między z jednej strony postrzeganą łącznie 
amerykańską tradycją antymonopolową i europejską tradycją ordoliberalizmu, a z drugiej – neo-
liberalizmem. W tym zakresie książka T. Wu z 2020 r. została również uzupełniona o wzmianki 
dotyczące stosunku prawa do koncentracji siły rynkowej w Europie oraz Japonii – omówienie to 
należy jednak uznać za uproszczone. Książka T. Wu z 2020 r., mimo że zakończona podobnymi 
konkluzjami, została natomiast pozbawiona niektórych wątków odnoszących się bezpośrednio 
do prawa konkurencji.

Niezależnie od sformułowanych powyżej krytycznych uwag książka T. Wu z 2018 r. zasługu-
je według mnie na szczególną uwagę. Książka ta wydaje się też lepiej skonstruowana z punktu 
widzenia osoby zainteresowanej prawem konkurencji niż książka z 2020 roku. Same powody, dla 
których praca T. Wu jest warta uwagi, można moim zdaniem podsumować poprzez odniesienie 
do następujących kwestii. Po pierwsze, T. Wu w przystępny i bardzo zwięzły, ale co do zasady 
wystarczająco szczegółowy sposób, omawia genezę, kierunki i obecny stan amerykańskiego 
prawa konkurencji. Należy mieć przy tym na względzie, że prawo amerykańskie istotnie wpływało 
i nadal wpływa na rozwój prawa konkurencji w Europie, co sprawia, że jest to praca o w znacznej 
mierze uniwersalnym charakterze. Po drugie, książka T. Wu podsumowuje i wyjaśnia powody 
fermentu, jaki wykształcił się w Stanach Zjednoczonych w dyskusjach związanych z prawem 
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antymonopolowym, a także narastającego w niektórych grupach poziomu krytyki względem chi-
cagowskiego oraz postchicagowskich ujęć prawa konkurencji. Po trzecie, książka T. Wu dobrze 
podsumowuje „kapitulację” prawników w defi niowaniu pozaekonomicznych celów prawa konkurencji 
i może ułatwiać zrozumienie, dlaczego cele te nie są pozbawione znaczenia – dyskusja na temat 
podejścia neobrandeisiańskiego w Stanach Zjednoczonych może z kolei stanowić przyczynek do 
ponownej refl eksji na temat roli ordoliberalizmu w Europie.
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