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Efektywność e-handlu dla europejskiego konsumenta 
w wirtualnej przestrzeni

Streszczenie 

W pracy poruszono kwestie dotyczące znaczenia rynku wirtualnego, a także 
zaprezentowano nowe koncepcje marketingowe (modele RS i ICDT), które powin-
no stosować przedsiębiorstwo przenoszące swoją działalność z rynku tradycyjne-
go na rynek wirtualny. Omówiono zagadnienie wirtualnej przestrzeni handlowej. 
W opracowaniu dokonano analizy rynku wirtualnego, Internetu jako proponowane-
go kanału dystrybucji przez konsumentów dokonujących zakupów w sieci. W wy-
niku przeprowadzonych badań przedstawiono sylwetkę oraz preferencje zakupowe  
e-konsumentów: częstotliwość nabywania produktów bądź usług, najpopularniej-
sze kategorie produktów, najważniejsze kryteria wyboru produktów w e-sklepach 
oraz problemy z tym związane. Artykuł ma charakter badawczy.
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Wstęp 

Globalizacja, różnorodność, wysoka konkurencyjność, rozwój nowych koncepcji mar-
ketingowych, ciągły postęp technologiczny, stwarzają wyzwania dla przedsiębiorstw poszu-
kujących możliwości osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynkach tworzonych dzięki 
nowoczesnym technologiom informatycznym. Liberalizacja obrotów towarami i usługami, 
swobodny przepływ kapitału, ludzi, technologii powodują ujednolicanie działań przedsię-
biorstw przenoszących swoją działalność do przestrzeni rynku wirtualnego. Nowoczesna 
technologia i możliwości jej wykorzystania stanowią podstawę globalnego myślenia. Rynek 
Unii Europejskiej stanowi duże wyzwanie dla firm, które chcą zawalczyć o e-konsumentów. 
Wiedza o zachowaniu konsumentów na rynku wirtualnym stanowi podstawę budowy strate-
gii sprzedażowych na tym rynku.

Drogą do budowy internetowego systemu wsparcia działalności jest rozszerzanie wir-
tualnych przestrzeni informacji, komunikacji, dystrybucji oraz transakcji. Wirtualna prze-
strzeń informacji składa się z internetowych kanałów przekazu informacji, przez które pod-
mioty gospodarcze udostępniają dane o sobie oraz swoich produktach. Internet pozwala na 
prezentowanie katalogów, produktów, a ze strony konsumenta − na gromadzenie informacji 
i porównywanie ofert. Wirtualna przestrzeń komunikacji służy wirtualnej wymianie poglą-
dów, kształtowaniu opinii oraz negocjowaniu współpracy, budowie relacji i kształtowaniu 
społeczności wirtualnych. Wirtualna przestrzeń dystrybucji to kanały dystrybucji dla towa-
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rów i usług. Dotyczy to produktów, które mogą być zapisane w formie cyfrowej. Internet 
może być wykorzystywany do dystrybucji usług doradczych i szkoleniowych w postaci 
tekstu, głosu albo filmu. Wirtualna przestrzeń transakcyjna korzysta z Internetu w trakcie 
wirtualnego dokonywania transakcji gospodarczych, takich jak zamówienia, wystawienie 
faktur i dokonanie płatności. Wyżej wymieniona propozycja strategii zarządzania w wirtual-
nej przestrzeni handlowej pozwala przeanalizować możliwości i zagrożenia otoczenia oraz 
budować wirtualną strategię przez budowę jej w poszczególnych przestrzeniach.

Ważnym instrumentem budowy strategii wykorzystania informacyjnych systemów sie-
ciowych (Internet) jest dokładna analiza łańcucha wartości. Możliwość wpływu na poszcze-
gólne działania przedsiębiorstwa w jego łańcuchu wartości prowadzi do uzyskania przez 
przedsiębiorstwo przewag konkurencyjnych w postaci niższych kosztów lub percepcji więk-
szej użyteczności produktu dla konsumenta (Szapiro, Matysiewicz 2004).

Wirtualna przestrzeń handlowa

Dynamika rozwoju Internetu jest większa niż jakiegokolwiek medium. Nie dziwi więc 
fakt, że wiele przedsiębiorstw dąży do zaistnienia na rynku wirtualnym, co gwarantuje im do-
stęp do szerokiego grona potencjalnych nabywców. Niemniej jednak, żeby przedsiębiorstwo 
mogło odnieść sukces powinno stosować strategie adekwatne do specyfiki marketspace, czyli 
rynku wirtualnego. Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku wirtualnym wymaga 
zarządzania wirtualnym łańcuchem wartości, co nie jest skuteczne przy stosowaniu tradycyj-
nej metody 4P marketingu mix (Soroka, Szczepanik 2004). Przedsiębiorstwom przenoszącym 
swoją działalność na rynek wirtualny proponowane jest zastosowanie alternatywnych metod 
typu RS-model (Rayport, Sviokla 1994) oraz ICDT-model (Anghern, Brannback 1997), które 
wzajemnie się uzupełniają podkreślając zmiany, które muszą zajść w metodzie zarządzania 
przestrzeni tradycyjnej, aby można było ją zastosować dla rynku wirtualnego. 

Autorzy wyżej wymienionych modeli twierdzą, że koncepcja marketingu mix nie od-
powiada specyfice rynku wirtualnego. Odrzucenie koncepcji 4P wynika z zaniku więzi 
między elementami. Proponowane koncepcje uwypuklają kolejne trzy elementy − context, 
kontent, infrastructure (kontekst, zawartość, infrastruktura). Autorzy rozpatrują tworzenie 
wartości dla konsumenta z punktu widzenia tych kryteriów. Ujęcie tej koncepcji było już 
znane wcześniej, nowością jest przypisanie nowych treści danym elementom. Pod pojęciem 
„zawartość” nie rozumie się już produktu, lecz informacje na jego temat. Dochodzi tutaj do 
płynnego przechodzenia produktu w dystrybucję, a dystrybucji w promocję. Podobnie kon-
tekst, w którym dochodziło do zawarcia transakcji ulega przekształceniu z fizycznej (przete-
stowanie produktu) na wirtualną (elektroniczny sposób dokonania transakcji). Zasadniczym 
elementem jest infrastruktura pojmowana jako zaplecze informatyczne (software, hardware) 
niezbędna do tego, aby podsumować transakcje. Z pewnością tworzenie wartości dla klienta 
pozostaje w ścisłym związku z jego lojalnością.

Model ICDT został stworzony z myślą, iż przedsiębiorstwa działające na rynku 
wirtualnym szybciej osiągają okres dojrzałości, czego skutkiem jest dokonanie segmentacji 
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przestrzeni biznesowych możliwości, które stwarza szybki rozwój Internetu, a także coraz 
intensywniejsze wykorzystanie tego medium przez firmy. Proponowana segmentacja pole-
ga na wyłonieniu czterech płaszczyzn: Virtual Information Space, Virtual Communication 
Space, Virtual Distribution Space, Virtual Transaction Space. W przestrzeniach tych od-
bywa się działalność biznesowa. Przy czym im większe doświadczenie przedsiębiorstwa 
jest na rynku wirtualnym, tym mniej sekwencyjny jest charakter aktywności podejmowany 
w płaszczyznach (Brannback 1997). 

Schemat 1
Tworzenie wartości dla konsumenta na rynku wirtualnym

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Brannback (1997).

W przestrzeni wirtualnej cena przestaje odgrywać znaczącą rolę (jest elementem prze-
strzeni transakcyjnej), niektóre przedsiębiorstwa o dużym udziale w rynku wirtualnym mogą 
żądać wyższych cen niż na rynku tradycyjnym, co jest wynikiem (Schultz, Zaman 2001):
 - zastosowanej infrastruktury informatycznej − przy wyszukiwaniu informacji w sieci; 

infrastruktura informatyczna może mieć takie samo znaczenie jak infrastruktura na ryn-
kach tradycyjnych;

 - zmiany struktury kosztów – korzyści przedsiębiorstw wynikających ze sprzedaży przez 
Internet mogą być wynikiem przeniesienia ostatecznych kosztów na konsumenta. Może 
to być dokonane poprzez uzyskanie lojalności klientów bądź poprzez rekomendację/po-
lecenie innych klientów;

handel_wew_6-2015.indd   196 2016-02-03   10:33:46



JULIA WOJCIECHOWSKA-SOLIS 197

 - wiarygodności − przedsiębiorstwa o dużym udziale rynku są postrzegane jako bardziej 
wiarygodne. Sugeruje to, że przedsiębiorstwa, które weszły na rynek wcześniej mogą 
pobierać wyższe ceny niż nowe firmy.

Charakterystyka e-konsumenta

Internet jest medium interaktywnym obustronnym, co oznacza, że przedsiębiorstwa ofe-
rują swoje usługi, a w zamian otrzymują informacje o klientach i ich potrzebach. Brak kon-
taktu z klientem skutkuje niewykorzystaniem charakterystycznych cech danego nabywcy do 
celów reklamowych, natomiast wykorzystanie Internetu umożliwia interaktywną rozmowę 
z klientem (Machałowski 2004).

Gospodarka europejska pozostaje pod rosnącym wpływem zmian technologicznych 
zarówno w zakresie rozwoju nowych produktów, jak i samych procesów produkcyjnych. 
Efektem szybko zmieniającego się rynku jest krótszy cykl życia produktów. Procesy z tym 
związane uwarunkowane są brakiem lojalności klientów i szybko zmieniającą się modą. 
E-konsumenci są lepiej poinformowani, wyedukowani i w skutek rewolucji medialnej co-
raz bardziej wyrafinowani, ale nadal w centrum strategii marketingowych pozostaje klient 
(Frątczak-Rudnicka, Olszewska 2012).

Pojawienie się e-konsumenta, osoby fizycznej, która przejawia i zaspokaja swoje po-
trzeby konsumpcyjne przy pomocy dóbr i usług kupionych w sieci (Jaciow, Wolny 2011) 
dla którego przestrzeń Internetu stała się także miejscem pracy, spędzania czasu wolnego 
i nawiązywania kontaktów sprawia, że staje się on przedmiotem zainteresowań wielu przed-
siębiorstw (Windham, Orton 2001).

Jednym z trendów zachowania e-konsumenta jest bycie „scyfrowanym”. Jest to trend 
polegający na dążeniu do bycia ciągle podłączonym i nierozdzielaniu swojego życia on-line 
i off-line, narastający wraz z rozwojem technologii, a w szczególności smartfonów i mobil-
nego Internetu. Świat realny i wirtualny przenikają się, stają się tożsame, a żeby sprawnie 
funkcjonować w tej połączonej rzeczywistości konsumenci muszą używać szeregu aplikacji 
i urządzeń, by nie wypaść z gry. Scyfrowani oczekują, oprócz stałego dostępu, licznych 
atrakcji (rozszerzona rzeczywistość) i gier, ale także ułatwień w codziennym życiu oraz 
możliwości outsourcingu samokontroli (Frątczak-Rudnicka, Olszewska 2012).

Wybór kanału zakupu przez konsumenta jest determinowany wieloma czynnikami. 
W sensie korzystania z kanału wirtualnego duże znaczenie ma poziom akceptacji techno-
logii informacyjnych, determinowany często wiekiem nabywcy. Zdecydowanie mniej ufne 
w stosunku do nowoczesnych technologii i zakupów w Internecie są osoby starsze (Mącik 
2011). Uczestnikami badań było 400 polskich konsumentów (77% kobiet oraz 23% męż-
czyzn) w wieku do 40 lat, z czego 75% stanowili studenci w wieku do 25 lat, pozostałe 25% 
stanowiły osoby już posiadające wykształcenie wyższe i określające swoją sytuację mate-
rialną jako dobrą bądź bardzo dobrą. Grupa respondentów została dobrana losowo, wyniki 
przeprowadzonych badań zostały opracowane za pomocą programu SPSS. Najaktywniej 
kupują zamieszkujące miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców − 55% wskazań, miesz-
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kańcy wsi również są bardzo aktywni w dokonywaniu zakupów w przestrzeni wirtualnej 
– 35% respondentów, głównym argumentem tej populacji były korzystne warunki dostawy 
(konsument nie musiał udawać się do miasta, aby dokonać zakupu, lecz kurier przywoził 
zamówiony towar na miejsce wskazane w dokumentach zakupowych). 

Wyniki badań

E-konsument, dokonując zakupów innych niż codzienne zakupy spożywcze, stawia so-
bie różne cele, które realizuje na rynku proponowanym przez przestrzeń wirtualną.

Internet, jako elektroniczny kanał dystrybucji, niesie ze sobą wiele korzyści. Dla sprze-
dających stanowi dodatkowy kanał sprzedaży i źródło dodatkowych dochodów. Klienci zaś 
mają nieograniczony dostęp do oferty. Powoduje to pewne obawy nabywców wynikające 
między innymi z braku zaufania do sprzedawców internetowych, a także z faktu, iż produktu 
nie można fizycznie sprawdzić przed zakupem – 7,5% respondentów potwierdziła to twier-
dzenie, dla tej grupy najważniejszy jest kontakt fizyczny z produktem przed dokonaniem 
transakcji. Wśród respondentów 10% często korzysta z przestrzeni wirtualnej w celu zakupu 
produktów lub usług, tej czynności dokonują oni co najmniej raz w tygodniu (por. wykres 1) – 
wraz z ujednoliceniem rynku i zniesieniem granic wewnątrz wspólnoty konsument ma moż-
liwości nabywcze również na innych portalach handlowych niż Allegro, takich jak Amazon 
oraz E.bay, które akceptują polskie karty płatnicze. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby, 

Wykres 1
Częstotliwość dokonywania zakupów w przestrzeni wirtualnej (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.
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które rzadko dokonywały zakupu w Internecie, bodźcem było to, że interesujący produkt był 
rzadko dostępny na rynku tradycyjnym. 

Grupa ankietowanych preferująca cykliczne zakupy w sieci wyniosła 1/3 badanej pró-
by, te osoby preferowały zakupy ze względu na oszczędność czasu i dokonywały zakupu 
w sprawdzonych e-sklepach. Mimo że spory odsetek nadal preferuje zakupy na rynku tra-
dycyjnym, respondenci dostrzegają zalety, które niesie przestrzeń wirtualna, tak w sensie 
informacyjnym, jak i transakcyjnym. 

Trzeba podkreślić, że e-konsumenci pozytywnie oceniają ofertę oraz jakość obsługi 
klienta przedsiębiorstw, które zdecydowały się na rozszerzenie swojej działalności także 
na rynek wirtualny. Zdecydowana większość – 62,5% badanych e-konsumentów przy do-
konaniu zakupu kieruje się ceną (por. wykres 2) produktów oferowanych przez sprzedają-
cych. Dla ponad polowy badanych ważnym czynnikiem jest dostawa do domu zamówio-
nych produktów. Duży asortyment oraz oszczędność czasu podczas dokonania zakupów 
odgrywają także istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Co czwarta 
osoba decyduje się na zakup u sprzedawcy internetowego ze względu na oferowane pro-
mocje i rabaty. Dla 15% badanych znaczącym argumentem był wybór dogodnej formy 
płatności. 

Poszukiwanie produktów w Internecie może przybierać różne formy, najpopularniejszą 
z nich są fora internetowe, dotyczy to wszystkich kategorii produktów i usług. Na forach 

Wykres 2
Determinanty wyboru rynku wirtualnego (w %)

Źródło: jak w wykresie 1.

handel_wew_6-2015.indd   199 2016-02-03   10:33:47



200 EFEKTYWNOŚĆ E-HANDLU DLA EUROPEJSKIEGO KONSUMENTA...

Wykres 3
Źródła pozyskania informacji najbardziej popularnych kategorii produktów  
na rynku wirtualnym

Źródło: jak w wykresie 1

internetowych e-konsument może zaczerpnąć informacji o przedsiębiorstwach oferujących 
dane produkty oraz o ich jakości. Kolejnym źródłem informacji o produktach są informacje 
na stronach producentów oraz e-sklepów. Tylko w przypadku zakupu telefonów komórko-
wych, sprzętu AGD oraz rezerwacji usług turystycznych 1/3 badanych korzysta z porów-
nywarki cenowej np. Ceneo.pl albo Nokaut.pl, a także innych portali, jeżeli zakup jest do-
konywany na rynkach innych państw UE. Reklama w sieci wywiera wpływ przeważnie na 
konsumentów decydujących się na zakup ubrań oraz obuwia, dotyczy to w głównej mierze 
okresów wyprzedażowych.

Kupując produkty z kategorii komputery i oprogramowanie konsument kieruje się marką 
sprzętu, jego jakością (informację zaczerpnięte na forach internetowych od innych użytkow-
ników) oraz ceną – por. wykres 4. Na zakup książek i multimediów wpływa przeważnie ich 
cena, decydującym kryterium dla kategorii odzież i obuwie jest cena oraz jakość. Usługi 
turystyczne są nabywane przeważnie pod wpływem atrakcyjnej ceny, a także reklamy emi-
towanej w mediach. Artykuły żywnościowe są wybierane, jeżeli posiadają wysoką jakość, są 
atrakcyjne cenowo i konsument jest przyzwyczajony do danej marki. Kraj pochodzenia przy 
e-zakupach traci na znaczeniu, podobnie jak na rynku tradycyjnym – wynika to z faktu, że 
większość wyrobów produkowana jest na rynkach wschodnich, na których siła robocza jest 
znacznie tańsza w porównaniu z innymi rynkami. 
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Wykres 4
Najważniejsze kryteria wyboru podczas dokonania transakcji na rynku wirtualnym

Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 5
Rodzaje trudności występujące pod czas korzystania z rynku wirtualnego (w %)

Źródło: jak w wykresie 1.
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Godne uwagi jest zagadnienie dotyczące problemów napotykanych przez e-konsumen-
tów związanych z dokonaniem zakupów w przestrzeni wirtualnej. Na wykresie 5 przedsta-
wiono najczęściej spotykane problemy konsumentów oraz ich częstotliwość występowania. 
Najczęściej zgłaszanym problemem, z którym spotkał się co czwarty e-konsument było 
długie oczekiwanie na zamówiony produkt. Ponad 1/5 respondentów dostała inny towar 
niż zamawiała. Problemy z gwarancją oraz niewłaściwą obsługą klienta spotkało się 17,5% 
ankietowanych. Niezadowolonych z otrzymanych produktów, a także osób, które w ogóle 
nie otrzymał zamówionych towarów było 12,5%. Jednocześnie, mimo napotykanych pro-
blemów, pozostali internauci nie rezygnują z penetracji przestrzeni wirtualnej w celu naby-
cia pożądanych i atrakcyjnych produktów, mniej dostępnych na rynku tradycyjnym. 

Podsumowanie

Najczęstszym motywem skłaniającym potencjalnych klientów do korzystania z rynku 
wirtualnego jest cena, możliwość zakupu produktów trudno dostępnych na rynku trady-
cyjnym i dostawa bezpośrednio do domu (spełnienie tego warunku jest bardzo ważne dla 
mieszkańców małych miejscowości oraz wiosek, w których infrastruktura rynku tradycyjne-
go jest słabo rozwinięta). Dla połowy respondentów duże znaczenie ma oszczędność czasu 
oraz większy asortyment proponowany przez rynek wirtualny. Dla 40% e-klientów możli-
wość dokonywania zakupów o dogodnej porze dnia przeważa w porównaniu z możliwościa-
mi, które oferują sklepy rynku tradycyjnego.

Istotne znaczenie w pozyskiwaniu informacji na temat poszukiwanego produktu mają 
w 55% fora internetowe (dla kategorii RTV i AGD, komputery i oprogramowania), informa-
cje zawarte na stronie producenta są wyczerpujące dla 50% klientów kategorii sprzętu spor-
towego, zdrowie i uroda, a także nabywców usług turystycznych. Porównywarki cenowe 
przydatne są tylko dla konsumentów poszukujących telefonów komórkowych.

Mimo udogodnień, które oferuje rynek wirtualny, przedsiębiorstwa decydujące się na 
rozszerzenie swojej działalności o przestrzeń wirtualną powinni uwzględniać różnice mię-
dzy rynkami tradycyjnym i wirtualnym oraz stosować nowe modele rozwojowe, np. ICDT 
albo RS – model. Dzisiejszy konsument jest bardzo wymagający i uzależniony od różno-
rodnych nowinek technologicznych. Przez ciągły postęp technologiczny rynek wirtualny 
nieuchronnie wchodzi we wszystkie strefy życia codziennego, tylko przedsiębiorstwa, które 
zdecydują się na prowadzenie swojej działalności na obu rynkach mają szanse na dalszy 
rozwój oraz pozyskanie lojalnych klientów.
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E-Commerce Effectiveness for the European Consumer in the Virtual 
Space

Summary 

In her study, the author touched the issues concerning the importance of the 
virtual market as well as presented new marketing concepts (RS and ICDT models) 
which should be applied by the enterprise moving its activity from the traditional 
market to the virtual one. She discussed the issue of virtual trade space. In her study, 
the author carried out an analysis of the virtual market, the Internet as the proposed 
channel of distribution by consumers shopping on the net. In result of the carried 
out research she presented the figure and purchasing preferences of e-consumers: 
frequency of purchasing products or services, the most popular categories of prod-
ucts, the most important criteria of selection of products in e-shops as well as the 
problems related thereto. The article is of the research nature.

Key words: virtual market, e-consumer, distribution channel, Internet.

JEL codes: M30

Эффективность э-коммерции для европейского потребителя  
в виртуальном пространстве

Резюме 

В работе затронули вопросы, касающиеся значения виртуального рынка,  
а также представили новые маркетинговые концепции (модели RS и ICDT), 
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которые должны применяться предприятием, переносящим свою деятель-
ность из традиционного рынка на виртуальный рынок. Обсудили вопрос вир-
туального торгового пространства. В разработке провели анализ виртуального 
рынка, интернета, как предлагаемого потребителями канала распределения, 
которые совершают покупки в сети. В результате проведенных исследований 
представили облик и закупочные предпочтения э-потребителей: частотность 
приобретения продуктов или услуг, самые популярные категории продуктов, 
самые важные критерии выбора продуктов в э-магазинах, а также связанные  
с этим проблемы. Статья имеет исследовательский характер.

Ключевые слова: виртуальный рынок, э-потребитель, канал распределения, 
интернет.
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