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Czynniki rozwoju rynków elektronicznych B2B

Streszczenie

Celem rozważań jest określenie czynników mających wpływ na rozwój rynków 
elektronicznych B2B. Artykuł jest przeglądem literatury, zastosowano w nim po-
dejście dedukcyjne. Omówiono istotę rynków elektronicznych, korzyści z uczest-
nictwa w rynkach elektronicznych oraz problemy jakie napotykają rynki elektro-
niczne w rozwoju. Dokonano analizy czynników sprzyjających oraz utrudniających 
rozwój wybranych rynków elektronicznych B2B z różnych krajów. Wskazano na 
podobieństwa czynników wpływających na rozwój rynków elektronicznych, do 
których zalicza się poszerzenie bazy dostawców oraz zbioru nabywców, elimina-
cję pośredników, większą skuteczność kształtowania cen oraz wsparcie współpracy 
w łańcuchach dostaw. W artykule pokazano, że rozwój rynku elektronicznego B2B 
bez względu na rodzaj właściciela jest złożonym przedsięwzięciem, które zależy 
od wielu czynników tkwiących w rynku elektronicznym, przedsiębiorstwach będą-
cych jego uczestnikami oraz czynników otoczenia dalszego przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe: handel elektroniczny, rynek elektroniczny, B2B.

Kody JEL: L8, L81

Wstęp

Przedsiębiorstwa, dla realizacji swych celów gospodarczych, w coraz większym stopniu 
korzystają z sieci i urządzeń elektronicznych. Rozwój Internetu oraz powiązanych z nim 
technologii informacyjnych sprawił, że przedsiębiorstwa coraz łatwiej się komunikują, dzie-
lą informacjami oraz zawierają transakcje ze swymi partnerami handlowymi. Cała sfera 
relacji między przedsiębiorstwami realizowanych z użyciem technologii informacyjnych 
określana jest terminem handlu elektronicznego B2B (Business-to-Business). Ważnym prze-
jawem B2B są rynki elektroniczne zwane również giełdami elektronicznymi. Celem rozwa-
żań jest identyfikacja czynników mających wpływ na rozwój rynków elektronicznych B2B. 
Analiza dotyczy szeroko pojętych rynków elektronicznych działających w różnych branżach 
i krajach. W artykule porównano wybrane towarowe rynki elektroniczne. Do identyfikacji 
czynników rozwoju rynków elektronicznych na świecie posłużył przegląd literatury.

Istota rynków elektronicznych

Handel elektroniczny B2B rozwija się za sprawą Internetu, który usprawnia wymianę 
informacji między przedsiębiorstwami i kreowanie większej wartości w całym łańcuchu do-
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staw. Przedsiębiorstwa odnoszą wiele korzyści z handlu elektronicznego. Zaliczyć do nich 
można promocję przepływu informacji, przejrzystość rynku, koordynację działań przedsię-
biorstw oraz redukcję kosztów transakcyjnych (Porter 2001, s. 76). Duży potencjał tech-
nologii informacyjnych przejawia się w ich wpływie na dwa istotne komponenty kosztów 
transakcyjnych − koszty koordynacji oraz ryzyko transakcyjne. Koszty koordynacji to kosz-
ty ustanawiania oraz utrzymywania kanałów informacyjnych między przedsiębiorstwami. 
Ryzyko transakcyjne jest związane z oportunistycznymi zachowaniami drugiej strony tran-
sakcji. Redukując koszty koordynacji technologie informacyjne wspomagają wzmacnianie 
powiązań między przedsiębiorstwami. Redukując ryzyko transakcji technologie informacyj-
ne promują transakcje rynkowe z wieloma partnerami biznesowymi (Clemons, Row 1992, 
s. 26).

W sieci Internet powstają rynki elektroniczne (inaczej zwane giełdami elektronicznymi 
lub e-rynkami). Pojęcie rynek elektronicznyjest bardzo szerokie i obejmuje wiele rozma-
itych form zastosowania technologii informacyjnych w celu zapewnienia kontaktów wie-
lu sprzedających i kupujących co wyróżnia je od elektronicznych połączeń bilateralnych. 
Rynek elektroniczny jest międzyorganizacyjnym systemem informacyjnym, który pozwala 
uczestniczącym kupującym i sprzedającym na wymianę informacji o cenach i produktach 
(Bakos 1991, s. 33). 

Rynki elektroniczne pełnią funkcję pośredników transakcji w różnych branżach. Są to 
więc pośrednicy elektroniczni (cyberpośrednicy), którzy wykorzystują infrastrukturę inter-
netową, aby skontaktować ze sobą dużą liczbę sprzedających i kupujących oraz umożliwić 
realizację wspólnych procesów biznesowych wymiany informacji i zawierania transakcji 
(Weill, Vitale 2001, s. 162). Dzięki rozwojowi internetowej usługi World Wide Web (WWW) 
rynki elektroniczne działają opierając się na stronach internetowych. Internetowe dokumen-
ty hipertekstowe WWW, pozwalają na migrację całej informacyjnej sfery rynków zorgani-
zowanych do Internetu, czyli do cyberprzestrzeni. 

Rynki elektroniczne skupiają w jednym miejscu cyberprzestrzeni dużą liczbę ofert kup-
na i sprzedaży, co znacząco przyczynia się do zwiększenia przejrzystości informacji o ce-
nach i produktach na rynku. Możliwość interakcji z większą liczbą partnerów handlowych, 
jaką zapewniają rynki elektroniczne wpływa na redukcję kosztów transakcyjnych. Rynki 
elektroniczne pozwalają sprzedającym zwiększyć liczbę nabywców oraz kupującym zapew-
niają dostęp do większej bazy dostawców. Kupujący towary mają możliwość porównania 
wielu potencjalnych źródeł zaopatrzenia (Ordanini, Pol 2001, s. 280). Rynki elektroniczne 
sprawiają, że fizyczna odległość między uczestnikami rynku ma mniejsze znaczenie dzięki 
mało kosztownym sposobom komunikacji zastępującym kontakty osobiste oraz za sprawą 
możliwości opisu towaru z wykorzystaniem tekstu, obrazu i filmu (Mueller 2001, s. 1244). 
Na rynkach elektronicznych prowadzona jest sprzedaż katalogowa ze sztywnymi cenami, 
lecz możliwy jest również dynamiczny sposób ustalania cen za pośrednictwem negocjacji  
on-line oraz aukcji internetowej. Oprócz funkcji porównywania ofert kupna i sprzedaży oraz 
komunikacji między uczestnikami rynku, elektroniczne rynki zapewniają często wiele funk-
cji zwiększających bezpieczeństwo transakcji oraz redukujących asymetrię informacyjną na 
rynku, jak np. wsparcie procesu zawierania transakcji, inspekcja i ocena jakości towaru, 
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informacje o dostawcach, oceny i rankingi sprzedawców oraz nabywców. Dlatego też od 
rynków elektronicznych oczekuje się kreowania ekonomicznej wartości dla kupujących, 
sprzedających, pośredników oraz gospodarki (Grieger 2003, s. 282).

Niektóre z rozwiniętych rynków elektronicznych oferują pełne wsparcie transakcji, po-
cząwszy od składania zamówień on-line, skończywszy na zarządzania procesami logistycz-
nymi (Philipps, Meeker 2000, s. 27). Istnieją również rynki elektroniczne zorientowane na 
ścisłą kooperację miedzy przedsiębiorstwami. Ich funkcjonowanie skupia się na zdolności 
organizowania, planowania, prognozowania oraz zarządzania cyklem produktu. Rynki tego 
typu nie działają jako pośrednicy w procesach zakupowych, a ich rolą jest raczej wspie-
ranie procesów przedsiębiorstw np. poprzez wspieranie integracji systemów międzyorga-
nizacyjnych i dostarczanie specyficznych zdolności do współpracy w łańcuchach dostaw 
(Christianse, Markus 2003, s. 4). Różne typy rynków elektronicznych świadczą o moty-
wach ich uczestników. Niektóre przedsiębiorstwa uczestniczą w rynkach elektronicznych 
dla wsparcia swych transakcji rynkowych, a niektóre przedsiębiorstwa wybierają rynki elek-
troniczne, które umożliwiają ściślejszą współpracę z partnerami handlowymi. Zatem ryn-
ki elektroniczne można podzielić ze względu na motywy ich uczestników na pośredników 
transakcji oraz pośredników kooperacji.

W praktyce gospodarczej rynki elektroniczne B2B przyjmują wiele różnych form, do 
których można zaliczyć m.in.: strony katalogowe, rynki pionowe (e-hub), strony aukcyjne, 
elektroniczne giełdy towarowe, prywatne giełdy, elektroniczne giełdy barterowe, alianse za-
kupowe (Kotler, Keller 2012, s. 216).

Trudności w rozwoju rynków elektronicznych

Prawidłowe działanie rynków elektronicznych w dużej mierze zależy od tego, czy uda 
im się przyciągnąć wielu uczestników. Wiąże się to jednak z koniecznością oferowania 
użytkownikom większych korzyści niż dają inne rozwiązania stosowane we współpracy 
i zawieraniu transakcji między przedsiębiorstwami, którymi są inne rynki elektroniczne, 
elektroniczne powiązania dwustronne między przedsiębiorstwami oraz tradycyjne osobiste 
kontakty oraz instytucje handlowe.

Budowa i rozwijanie rynku elektronicznego jest dla jego twórców i właścicieli kosz-
townym przedsięwzięciem. Planując rynek elektroniczny od strony infrastruktury informa-
tycznej należy rozważyć takie kwestie, jak: interaktywność rynku, przechowywanie danych 
o użytkownikach i transakcjach, wsparcie procesu zawierania transakcji wraz z pośredni-
czeniem w płatnościach, komunikacja między uczestnikami rynku, bezpieczeństwo i ochro-
na danych na rynku (Beard 2014, s. 51). Podczas planowania bardziej złożonych rynków 
elektronicznych należy brać pod uwagę kwestie związane z kosztowną integracją systemów 
informacyjnych uczestników rynku, które umożliwiają wsparcie realizacji procesów w łań-
cuchu dostaw i ścisłą współpracę miedzy przedsiębiorstwami. Oprócz infrastruktury infor-
matycznej, niektóre rynki elektroniczne planują również infrastrukturę logistyczną. Należy 
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więc dodać również koszty logistyczne, np. zakupu lub wynajmu magazynów, środków 
transportu itd.

Twórcy rynku elektronicznego powinni również uwzględnić marketingowe aspekty roz-
woju rynku elektronicznego, a rynek elektroniczny powinien odpowiadać na potrzeby po-
tencjalnych użytkowników. Istotna jest zatem orientacja na określone segmenty docelowe 
przedsiębiorstw. Do specyfiki branży i segmentów docelowych należy dostosować ważne 
elementy rynku elektronicznego nazywane jako 3C – commerce (handel), content (treść) 
oraz collaboration (współpraca) (Brunn i in. 2002, s. 290). 

Budowa rynku elektronicznego jest obarczona dużym ryzykiem. Powodem tego są 
trudności w zastępowaniu przez rynek elektroniczny tradycyjnych form sprzedaży i za-
opatrzenia w danej branży. Niejednokrotnie decyzja przedsiębiorstw o przystąpieniu do 
rynku elektronicznego jest decyzją o wdrożeniu kolejnej innowacji procesowej w przed-
siębiorstwie. Wdrożenie nowych technologii informacyjnych w przedsiębiorstwach wy-
maga połączenia w komplementarny system działań trzech elementów: technologii infor-
macyjnych, nowych praktyk organizacyjnych oraz kapitału ludzkiego (Arvanitis, Loukis 
2009, s. 44). Adaptacja rynku elektronicznego przez przedsiębiorstwo zależy zarówno 
od czynników znajdujących się na zewnątrz, jak i wewnątrz przedsiębiorstwa. Zaliczyć 
do nich można zależność od dostawców i nabywców, intensywność konkurencji w bran-
ży, wiedzę z zakresu technologii informacyjnych wśród kierownictwa oraz pracowników 
firmy (Ranganathan i in. 2004, s. 150). Problemy z wdrażaniem rynków elektronicznych 
mogą mieć w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa z krajów rozwijających się. 
Wiele krajów nadal posiada słabo rozwiniętą infrastrukturę Internetu szerokopasmowego. 
Połączenia szerokopasmowe uważa się za główny element infrastruktury komunikacyjnej 
przedsiębiorstw, zapewniający takie korzyści, jak lepszy dostęp do rynków, oszczędności 
kosztów, większa innowacyjność przedsiębiorstw (Irani i in. 2009, s. 1322). W małych 
i średnich przedsiębiorstwach krajów rozwijających się występuje niski poziom wsparcia 
procesów biznesowych przez technologie informacyjne. Przyczynami tego stanu są ogra-
niczony dostęp do kapitału inwestycyjnego, relatywnie wysokie koszty technologii oraz 
brak szkoleń (Katz 2012, s. 86-87). 

Dla dużych przedsiębiorstw przystąpienie do rynku elektronicznego jest często decyzją 
strategiczną wiążącą się z wyborem nowego sposobu zaopatrzenia lub sprzedaży towarów. 
Zaangażowanie w rynek elektroniczny wiąże się w tym przypadku z zarządzaniem zmia-
ną oraz wymaga kompatybilności systemów informacyjnych między przedsiębiorstwami 
(Hackney i in. 2004, s. 92-93). Przedsiębiorstwa powinny również rozważyć, jakie konse-
kwencje dla ich dotychczasowych relacji z dostawcami lub nabywcami będzie miało korzy-
stanie z rynków elektronicznych (White, Daniel 2004, s. 441).

Dla rozwoju rynków elektronicznych B2B bardzo duże znaczenie ma rodzaj właściciela 
rynku elektronicznego. Większe szanse przetrwania i powodzenia mają elektroniczne rynki 
prywatne lub konsorcja, tworzone przez jedno lub kilka przedsiębiorstw z branży w celu za-
kupu lub sprzedaży towarów, niż rynki publiczne, tworzone przez pośrednika nie będącego 
stroną transakcji. 
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Czynniki rozwoju wybranych rynków elektronicznych B2B

Dokonano tabelarycznego zestawienia czynników mających wpływ na rozwój wybra-
nych rynków elektronicznych. Czynniki podzielono na sprzyjające i utrudniające rozwój 
rynków elektronicznych. Do identyfikacji czynników posłużono się artykułami będącymi 
studiami przypadków tych e-rynków. Do analizy wybrano następujące rynki elektroniczne:
 - Rynek e-WGT – polski rynek elektroniczny towarów rolnych założony przez Warszawską 

Giełdę Towarową, która pośredniczy w transakcjach na rynku rolnym (Adamowicz, 
Strzębicki 2009).

 - Rynek Live.ex – nowozelandzki rynek elektroniczny założony przez spółdzielnię mle-
czarską Frontera. Powstał w celu ułatwienia kupna i sprzedaży zwierząt przez członków 
spółdzielni (Brush, McIntosh 2010).

 - Showpig.com – internetowa aukcja trzody chlewnej z USA. Została założona przez fir-
mę, która prowadzi tradycyjne aukcje trzody chlewnej (Roe i in. 2011).

 - AgriOK – włoski rynek z sektora agrobiznesu założony przez duże przedsiębiorstwa 
produkujące środki produkcji rolnej jak np. pasze, środki ochrony roślin. Powstał w celu 
wsparcia procesu zaopatrzenia w środki produkcji przez gospodarstwa rolne (Mola i in. 
2008).

 - e-Choupal – indyjski rynek towarów rolnych założony przez duże przedsiębiorstwo o na-
zwie ITC działające w wielu sektorach gospodarki, m.in. w branży przetwórstwa towa-
rów rolnych (Bowonder i in. 2012).

 - SupplyOn – brytyjski rynek z branży motoryzacyjnej. Został założony przez producen-
tów komponentów do samochodów w celu usprawnienia współpracy w łańcuchu dostaw 
ze swoimi dostawcami (White i in. 2007).

 - GHX – brytyjski rynek elektroniczny z branży ochrony zdrowia założony przez kilkuna-
stu głównych dostawców produktów medycznych. Założony w celu usprawnienia sprze-
daży wytwarzanych przez siebie produktów dla nabywców takich jak np. szpitale (White 
i in. 2007).
Cechy rynków elektronicznych zostały zestawione w dwóch tabelach. Tabela 1 dotyczy 

rynków elektronicznych o charakterze publicznym, czyli właścicielami tych rynków są pod-
mioty nie będące stroną transakcji. W tabeli 2 zawarto czynniki warunkujące funkcjonowa-
nie wybranych rynków elektronicznych o charakterze konsorcjów, na których właściciele są 
jednocześnie stronami transakcji.

Wszystkie z zaprezentowanych w tabeli 1 rynki elektroniczne działają w sektorze 
agrobiznesu. Mimo że pochodzą z różnych krajów i działają w odmiennych warunkach ryn-
kowych, to każdy z nich umożliwia swoim użytkownikom dostęp do nowych nabywców 
oraz poszerzenie bazy dostawców w stosunku do rynku tradycyjnego.

Rynki elektroniczne konsorcja zazwyczaj różnią się od rynków publicznych. Są one two-
rzone przez przedsiębiorstwa, będące stroną transakcji, czyli kupującymi lub sprzedającymi 
na tych rynkach. Są to zazwyczaj duże podmioty, które tworząc wspólny rynek elektronicz-
ny dążą do usprawnienia swych procesów zakupowych lub sprzedażowych. Celem może 
być również chęć przywiązania do siebie partnerów handlowych lub zwiększenie ich licz-
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by. Spośród zaprezentowanych w tabeli 2 elektronicznych rynków konsorcjów, dwa z nich 
reprezentują sektor agrobiznesu, jeden − sektor motoryzacyjny i jeden − branżę ochrony 
zdrowia. Większość z tych rynków napotyka na problemy z zachęcaniem przedsiębiorstw 
do intensywniejszego korzystania z rynku elektronicznego oraz silniejszej integracji z sys-
temami informacyjnymi przedsiębiorstw. Należy jednak zauważyć, że są to rynki bardziej 
złożone pod względem technologicznym i funkcjonalnym od omówionych w tabeli 1. Rynki 
publiczne są bardziej nastawione na wsparcie transakcji, z kolei rynki prywatne są w więk-
szym stopniu nastawione na obsługę współpracy w łańcuchach dostaw.

Tabela 1
Czynniki sprzyjające i utrudniające rozwój wybranych elektronicznych rynków 
publicznych  

Wyszczegól-
nienie

Czynniki sprzyjające rozwojowi e-rynku Czynniki utrudniające rozwój e-rynku

Live.ex − Twórcą e-rynku jest duża, budząca za-
ufanie spółdzielnia mleczarska.

− E-rynek daje możliwość omijania trady-
cyjnych pośredników z wysokimi prowi-
zjami od transakcji.

− Poszerzenie bazy potencjalnych dostaw-
ców lub nabywców i nowe możliwości 
rynkowe dla uczestników e-rynku.

− Silna pozycja tradycyjnych pośredników 
na rynku, którzy spełniają wiele waż-
nych funkcji handlowych.

− Korzystanie z e-rynku wymaga dużo 
czasu i zaangażowania rolników.

− Problem z aktualnością ofert na e-rynku.
− Niemożność osobistego zobaczenia 

towaru przed zakupem.
Showpig.com − Aukcja elektroniczna zastępuje bilateral-

ne negocjacje między farmerami.
− Niższe opłaty i koszty korzystania  

z e-aukcji niż z aukcji tradycyjnej.
− Wydłużenie sezonu aukcyjnego.
− Dostępność e-aukcji w inne dni tygodnia 

niż aukcji tradycyjnej.

− Brak możliwości oceny zwierząt pod 
względem jakości materiału genetycz-
nego jak to ma miejsce na aukcji trady-
cyjnej.

− Korzystniejsze ceny na aukcji tradycyj-
nej.

− Aukcja elektroniczna jest traktowana 
jako uzupełnienie aukcji tradycyjnej.

e-WGT − E-rynek zapewnia skuteczny proces 
ustalania cen oraz informuje o cenach 
na rozdrobnionym i fragmentarycznym 
rynku rolnym.

− Twórcą jest doświadczona instytucja 
w realizacji transakcji na towary rolne.

− Dostęp do szerszej bazy partnerów han-
dlowych i omijanie pośredników.

− Możliwość barania udziału w dynamicz-
nym procesie ustalania cen w formie 
e-aukcji.

− Trudności w przyciągnięciu do e-rynku 
dużych nabywców jak np. przedsiębior-
stwa przemysłu spożywczego ponieważ 
wolą one stosować swoje tradycyjne 
sposoby zaopatrzenia w surowiec.

− Przyzwyczajenia rolników do tradycyj-
nych kanałów sprzedaży.

− Niska towarowość wielu gospodarstw 
rolnych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Brush, McIntosh (2010); Roe i in. (2011); Adamowicz, Strzębicki 
(2009).

handel_wew_3-2016.indd   334 2016-07-20   10:22:07



DARIUSZ STRZĘBICKI 335

Tabela 2
Czynniki sprzyjające i utrudniające rozwój wybranych elektronicznych rynków 
konsorcjów  

Wyszczegól-
nienie

Czynniki sprzyjające rozwojowi e-rynku Czynniki utrudniające rozwój e-rynku

AgriOK − E-rynek umożliwia integrację łańcucha 
dostaw.

− Wysokiej jakości treści na stronie  
e-rynku.

− Wielość kastomizowanych usług e-ryn-
ku dla uczestników łańcucha dostaw.

− Złożona i trudna obsługa logistyczna 
przedsiębiorstw.

− Niechęć przedsiębiorstw rolnych do 
użycia zautomatyzowanych elektronicz-
nych narzędzi zaopatrzenia.

− Niechęć dotychczasowych użytkowni-
ków do przyjmowania przez e-rynek 
nowych użytkowników.

e-Choupal − E-rynek zmniejsza znaczenie wielu 
szczebli tradycyjnych pośredników.

− E-rynek zapewnia większe zyski swym 
uczestnikom.

− E-rynek zapewnia rolnikom dostęp do 
istotnych informacji z branży oraz środ-
ków produkcji.

− Lokalni liderzy stanowią interfejs po-
między e-rynkiem i rolnikami.

− Wielojęzyczność w Indiach.
− Niska towarowość produkcji gospo-

darstw rolnych.
− Uboga infrastruktura informatyczna na 

terenach wiejskich w Indiach.
− Powszechny analfabetyzm wśród rolni-

ków w Indiach.

SupplyOn − Redukcja kosztów zarządzania łańcu-
chem dostaw dla uczestników e-rynku.

− Oszczędność w marketingu i sprzedaży 
dla dostawców na e-rynku.

− Standaryzacja procesów w branży.
− E-rynek tworzony przez ważnych na-

bywców w branży.

− Niechęć potencjalnych sprzedawców 
na e-rynku do zbyt dużej przejrzystości 
cenowej.

− E-rynek wymaga zmian w systemach 
informacyjnych uczestników.

− Konieczność korzystania również z in-
nych e-rynków ogranicza zaangażowanie.

− Obawy przedsiębiorstw o bezpieczeń-
stwo danych.

GHX − E-rynek zwiększa skuteczność i nieza-
wodność procesów w łańcuchu dostaw.

− Mniejsza liczba błędów w zaopatrzeniu 
szpitali.

− E-rynek tworzony przez ważnych do-
stawców w branży.

− Konieczność zmiany systemów przed-
siębiorstw na bardziej scentralizowane.

− Asortyment produktowy e-rynku nie po-
krywa w pełni zapotrzebowania szpitali.

− Niepewność firm co do przyszłych regu-
lacji w służbie zdrowia i planowanego 
scentralizowanego systemu zaopatrzenia 
dla szpitali.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Mola i in. (2008); Bowonder i in. (2012); White i in. (2007).

W tabeli 3 dokonano grupowania podobnych (najczęściej występujących) czynników 
rozwoju analizowanych rynków elektronicznych. W grupowaniu zachowano podział na 
elektroniczne rynki publiczne oraz konsorcja.
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Tabela 3
Podobieństwa między analizowanymi rynkami elektronicznymi 

Elektroniczne rynki publiczne

Czynniki sprzyjające 
rozwojowi e-rynków

Twórcą jest duża instytucja budząca zaufanie; E-rynek jest skutecznym narzę-
dziem kształtowania cen i informowania o cenach; E-rynek uzupełnia wady 
tradycyjnych instytucji handlowych;E-rynek redukuje pośredników; E-rynek 
obniża koszty transakcyjne; E-rynek zapewnia szerszą bazę dostawców i po-
szerza rynek zbytu.

Czynniki utrudniające 
rozwój e-rynków

Przyzwyczajenie kupujących i sprzedających do tradycyjnych sposobów zawie-
rania transakcji; Brak czasu na poznawanie e-rynku oraz korzystanie z niego; 
Niemożliwość osobistego zobaczenia towaru przed zakupem na e-rynku.

Elektroniczne rynki konsorcja

Czynniki sprzyjające 
rozwojowi e-rynków

E-rynki są własnością ważnych partnerów handlowych; E-rynki umożliwiają 
integrację łańcuchów dostaw; E-ryki stanowią przejrzysty mechanizm dla twór-
ców rynku o ofertach partnerów handlowych; E-rynki umożliwiają twórcom 
przywiązanie poprzez integrację informatyczną partnerów handlowych; E-rynki 
umożliwiają swym twórcom redukcję kosztów marketingowych; E-rynki po-
zwalają swym twórcom poszerzenie bazy dostawców lub poszerzenie rynku 
zbytu.

Czynniki utrudniające 
rozwój e-rynków

Obawy uczestników rynku o możliwe zachowania oportunistyczne twórców  
e-rynku; Trudności w ocenie relacji koszty-korzyści w rozwijaniu integracji in-
formatycznej z systemami partnerów handlowych; Obawy uczestników e-rynku 
o bezpieczeństwo danych.

Źródło: jak w tabelach 1 i 2.

Grupowanie pokazuje, że analizowane publiczne e-rynki napotykają na odmienne czyn-
niki warunkujące ich rozwój w porównaniu z e-rynkami konsorcjami, choć występują rów-
nież podobieństwa. Istotne jest, że pomimo istnienia ważnych czynników sprzyjających roz-
wojowi publicznych e-rynków, czynniki utrudniające są na tyle silne by skutecznie hamować 
ten rozwój. Z kolei w przypadku konsorcjów obecne są ważne czynniki sprzyjające rozwo-
jowi tych e-rynków i znajdują się one głównie po stronie ich twórców. Czynniki utrudniające 
znajdują się głównie po stronie partnerów handlowych twórców e-rynków. Oddziaływanie 
tych czynników jest słabsze ponieważ partnerzy handlowi są uzależnieni od e-rynków.

Podsumowanie 

Pojęcie rynku elektronicznego nawiązuje do bardzo szerokiej koncepcji wykorzystania 
Internetu i towarzyszących technologii informacyjnych w celu umożliwienia spotkań wielu 
kupujących i sprzedających przedsiębiorstw w przestrzeni wirtualnej. Zatem pod tym poję-
ciem kryje się wiele rozmaitych form różniących się pod względem rodzaju branży, rodzaju 
produktów, zakresu realizowanych usług, właściciela e-rynku, rodzaju uczestników i wielu 
innych cech.
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Czynniki rozwoju rynków elektronicznych są zróżnicowane i mają swe źródła wewnątrz sa-
mych rynków elektronicznych, jak również w przedsiębiorstwach będących ich uczestnikami. Na 
rynki elektroniczne oddziałują również różne czynniki otoczenia, takie jak np. struktura rynku, 
specyficzne zwyczaje w handlu panujące w danej branży oraz kraju, regulacje prawne, stopień 
rozwoju infrastruktury informatycznej w kraju oraz różne czynniki natury społeczno-kulturowej.

Rynek elektroniczny, aby móc się rozwijać i odnieść sukces, musi przyciągnąć taką licz-
bę uczestników, która zapewni odpowiednie przychody lub korzyści pokrywające poniesio-
ne koszty na budowę i obsługę tego e-rynku. Jest to możliwe wtedy, gdy rynek elektroniczny 
odpowiada na potrzeby przedsiębiorstw lepiej niż inne rozwiązania elektroniczne i tradycyj-
ne w zakresie organizowania transakcji i współpracy między przedsiębiorstwami. Analiza 
czynników rozwoju wybranych rynków elektronicznych pokazała, że każdy z nich działał 
w specyficznych warunkach rynkowych, technologicznych oraz otoczenia społecznego i dla 
każdego z nich zidentyfikowano specyficzne czynniki rozwoju.

Mimo wyjątkowości każdego z przypadków, można wskazać na pewne podobieństwa 
między przytoczonymi rynkami elektronicznymi w zakresie czynników warunkujących ich 
rozwój, bez względu na rodzaj właścicieli e-rynków. Do często występujących czynników 
pozytywnie wpływających na rynki elektroniczne można zaliczyć: poszerzenie bazy do-
stawców lub zbioru nabywców, eliminację tradycyjnych pośredników, większą przejrzystość 
rynkową i skuteczność kształtowania cen oraz wsparcie procesów w łańcuchach dostaw. 
Z kolei częstymi trudnościami w analizowanych rynkach były problemy z osiągnięciem du-
żego zaangażowania przedsiębiorstw w e-rynek oraz związane z nimi brak czasu na angażo-
wanie się w e-rynek, trudności w ocenie relacji koszty-korzyści z integracji z e-rynkiem oraz 
obawy o bezpieczeństwo danych przedsiębiorstwa.

Czynniki utrudniające rozwój mają większą siłę oddziaływania na e-rynkach publicz-
nych niż konsorcjach, gdyż w przypadku tych drugich są one niwelowane przez większą 
zależność uczestników od e-rynków.
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Factors of Electronic B2B Marketplaces Development

Summary

The aim of the paper is to identify the factors affecting the development of B2B 
electronic markets. The article belongs to the category of literature review and uses 
the deductive approach. The paper discusses the nature of electronic marketplaces, 
the benefits of participation in e-marketplaces, and the problems encountered in 
their development. An analysis of the factors promoting and impeding develop-
ment of the selected B2B electronic marketplaces from different countries has 
been conducted. The analysis revealed similar factors affecting the development of  
e-markets, which include widening the supplier base and a set of buyers, eliminat-
ing middlemen, more effective pricing and supporting cooperation in the supply 
chain. The article shows that the development of the electronic B2B marketplace 
regardless of the owner type is a complex project, which development depends on 
many factors inherent in the electronics marketplace, enterprises, which are its par-
ticipants, and environmental factors.

Key words: electronic commerce, electronic marketplace, B2B.
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Факторы развития электронных рынков B2B

Резюме

Цель рассуждений – определить факторы, влияющие на развитие элек-
тронных рынков B2B. Статья – обзор литературы; в ней применили дедуктив-
ный подход. Обсудили суть электронных рынков, выгоды от участия в элек-
тронных рынках и проблемы, с которыми сталкиваются электронные рынки  
в развитии. Провели анализ факторов, способствующих и мешающих разви-
тию избранных электронных рынков B2B из разных стран. Указали сходства 
факторов, влияющих на развитие электронных рынков, к числу которых от-
носят расширение базы поставщиков и набора покупателей, устранение по-
средников, бόльшую результативность ценообразования и поддержку сотруд-
ничества в цепочке поставок. В статье показали, что развитие электронного 
рынка B2B независимо от вида собственника – сложное мероприятие, которое 
зависит от многих факторов из электронного рынка, предприятий-участников 
его и факторов внешней среды предприятий.

Ключевые слова: электронная торговля, электронный рынок, B2B.
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