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Europejczycy na e-zakupach za granicą

Streszczenie

Celem rozważań jest scharakteryzowanie zachowań nabywczych e-konsumen-
tów oraz identyfikacja miejsc zakupów w Internecie, w tym dokonywania zakupów 
poza granicami swojego kraju. W artykule wykorzystano wyniki badań bezpośred-
nich będących podstawą komparatywnej analizy zachowań e-konsumentów w Eu-
ropie. Badania zachowań e-konsumentów przeprowadzono techniką ankiety au-
dytoryjnej w 2012 roku w wybranych krajach Europy. Wyniki badań wskazują, że 
europejscy e-konsumenci, niezależnie od kraju ich pochodzenia, najczęściej zama-
wiają produkty w sklepach internetowych w swoim kraju. Biorąc pod uwagę różne 
kategorie produktów, część badanych e-konsumentów decyduje się jednak na zaku-
py w Internecie za granicą. Za granicą w Internecie kupuje ponad połowa badanych 
Słowaków, niemal połowa badanych Portugalczyków i Rumunów oraz prawie co 
trzeci Francuz. Wyniki badań mają implikacje społeczne i praktyczne. Poszerzają 
wiedzę na temat postępowania i zachowań konsumentów w Europie oraz mogą być 
wykorzystane przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Internecie i kieru-
jące swoją ofertę do e-konsumentów w różnych krajach europejskich. Artykuł ma 
charakter badawczy.
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Wstęp

Współcześnie e-konsumenci stają się ważnym rynkiem docelowym dla wielu przedsię-
biorstw. Znaczenie tego segmentu wyraża się w rosnącej aktywności rynkowej e-konsumen-
tów, co ma odzwierciedlenie we wzroście liczby osób dokonujących zakupów przez Internet 
oraz wydatkowanych przez nich pieniędzy na dobra i usługi. Europejskie statystyki poka-
zują, że 23,0% społeczeństwa polskiego i 38,0% konsumentów w krajach Unii Europejskiej 
w 2013 roku zamówiło produkt przez Internet. Obserwuje się także wzrost liczby osób do-
konujących zakupów on-line w większości krajów Unii Europejskiej (średnio o 3 punkty 
procentowe w skali roku1). 

Globalna sieć internetowa umożliwia konsumentom dostęp do produktów i usług na ryn-
ku krajowym i międzynarodowym. Oferta w sieci „nie zna granic” przestrzennych, może 
być kierowana na wszystkie (lub wybrane) rynki zagraniczne. Podstawą decyzji, które rynki 

1  http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_ec_ibuy&lang=en [dostęp: 01.07.2014]. 
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zagraniczne wybrać (które są atrakcyjne i przyszłościowe) są informacje pochodzące z ba-
dań międzynarodowych. 

W artykule zawarto charakterystykę zachowań nabywczych e-konsumentów oraz identy-
fikację miejsc zakupów w Internecie, w tym dokonywania zakupów poza granicami swoje-
go kraju. Do realizacji celu wykorzystano wyniki badań bezpośrednich będących podstawą 
komparatywnej analizy zachowań e-konsumentów w Europie2. 

Zachowania nabywcze e-konsumentów

W zachowaniach e-konsumentów (w tym zachowaniach nabywczych) można dopatrzeć 
się wielu specyficznych cech. Sam akt dokonania zakupu w Internecie jest tylko jednym 
z elementów zachowań e-konsumentów, jak również jednym z etapów procesu nabywczego. 

E-konsument określany jest jako osoba, która wykorzystuje Internet w poszczególnych 
(niekoniecznie we wszystkich fazach) procesu zakupu (Chlipała 2011, s. 69). W tym kon-
tekście korzysta z Internetu z zamiarem ułatwienia sobie procesu zakupu w celu zaspoko-
jenia potrzeb, niekoniecznie jednak zamówienia produktu. Aktywność e-konsumenta może 
przejawiać się we wszystkich bądź tylko w jednym etapie procesu nabywczego. Może on 
wykorzystywać zasoby Internetu do pozyskania informacji o możliwościach zaspokojenia 
potrzeb lub rozpoznania oferty podażowej. 

E-konsument zamawia dobra i usługi w Internecie stając się finalnym nabywcą produk-
tów oferowanych w sieci. E-konsument nabywa, konsumuje, posiada i użytkuje produkty za 
pośrednictwem Internetu w celu zaspokojenia nie tylko swoich potrzeb, ale także potrzeb 
pozostałych członków gospodarstwa domowego. E-konsument może podejmować działania 
przed i po zakupie w sposób tradycyjny (np. pozyskuje informacje, dokonuje płatności) jed-
nak produkt lub usługa nabywana jest w Internecie. 

E-konsument korzysta z Internetu w celu dokonania w nim zakupów wybranych pro-
duktów w formie tradycyjnej (np. książek, obuwia, perfum, biletów na koncert) lub elektro-
nicznej (np. e-book, e-usługi). Zakupy robi w sklepach i na aukcjach internetowych, chociaż 
może pozyskiwać informacje o ofercie handlowej w sposób tradycyjny (np. od sprzedawcy 
w sklepie, z reklamy telewizyjnej, gazetek sklepowych), może płacić za produkt gotówką 
przy odbiorze, a nie tylko w sposób elektroniczny, a zakupiony produkt najczęściej konsu-
muje/użytkuje po doręczeniu go do domu (wyjątek stanowią różne rodzaje e-usług) (Jaciow, 
Wolny 2011b). 

2  Badania są częścią projektu nr 2011/01/B/HS4/01097 pt. E-konsument w Europie. Komparatywna analiza zachowań. Projekt 
został sfinansowany ze środków NCN. Badania zachowań e-konsumentów przeprowadzono techniką ankiety audytoryjnej 
w 2012 roku w 6 celowo wybranych krajach Europy (Francji, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Włoszech) na próbie 
1800 e-konsumentów w wieku 18-25 lat. W próbie znalazło się 54,5% kobiet i 45,5% mężczyzn. Niemal 2/3 respondentów nie 
pracowała. Główne źródła dochodu badanych stanowiło kieszonkowe od rodziców oraz umowa o pracę. Co trzeci respondent 
reprezentował 4-osobowe gospodarstwo domowe, co czwarty 3-osobowe, co piąty 5- i więcej osobowe. W artykule zaprezen-
towano wyniki wybrane dla 4 krajów Europy. Pełne wyniki badań zawiera publikacja Jaciow, Wolny, Stolecka-Makowska 
(2013).
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Do wartości szczególnie ważnych dla e-konsumentów należą: wygoda, czas, pieniądze, 
bezpieczeństwo. E-konsument robi zakupy w każdym dogodnym dla siebie miejscu i czasie, 
przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę z możliwością otrzymania zamówionego towaru 
w dogodnym terminie.. Robiąc zakupy on-line e-konsument ma pełną kontrolę nad czasem 
poświęconym na pozyskiwanie informacji i złożenie zamówienia. Wyszukuje i wybiera naj-
lepsze oferty pod względem zaspokojenia swoich potrzeb i ze względu na możliwości fi-
nansowe. Gotowy jest zapłacić więcej za ten sam produkt mając gwarancje bezpieczeństwa 
transakcji internetowej lub skrócenia czasu dostawy (Jaciow, Wolny 2011b, s. 12) . 

Największą liczbę konsumentów korzystających z Internetu i dokonujących w nim za-
kupów stanowią młodzi ludzie (Raport… 2012, s. 16-19). Młody konsument charakteryzuje 
się znaczną siłą nabywczą, posiada własne środki finansowe i samodzielnie realizuje zakupy 
wielu dóbr i usług. Znaczenie segmentu młodych konsumentów jest istotne, ponieważ są 
oni podstawowym podmiotem na rynku e-commerce oraz odgrywają coraz większą rolę 
w decyzjach nabywczych swojego gospodarstwa domowego. Aktywność rynkowa młodych 
e-konsumentów przejawia się w zakupach dla własnych potrzeb oraz w udziale w decyzjach 
dotyczących zakupu produktów dla członków rodziny. Często pełnią rolę inicjatorów zaku-
pu, doradców, a nawet decydentów. 

E-zachowania to dające się zaobserwować w Internecie reakcje osób na bodźce z otocze-
nia (świata realnego, ale także rzeczywistości wirtualnej). Reakcje mogą mieć charakter ak-
tywny (podejmowania działań takich, jak: dokonywanie zakupów w Internecie, korzystanie 
z e-usług, umieszczanie komentarzy pod wiadomościami, prowadzenie bloga, korzystanie 
z komunikatorów internetowych, udział w forach internetowych i wirtualnych społeczno-
ściach). Mogą też mieć charakter bierny, czyli np. odbieranie poczty mailowej, przeglądanie 
stron sklepów internetowych lub przedsiębiorstw świadczących e-usługi, przeglądanie au-
kcji internetowych (Jaciow i in. 2013).

Ze względu na poziom cen produktów dostępnych w Internecie (w większości niższych 
niż w tradycyjnych placówkach handlowych) oraz łatwy dostęp do pełnej informacji o pro-
duktach i miejscach zakupu (np. przez porównywarki cen) zakupy w Internecie są zachowa-
niami racjonalnymi.

Etapy procesu podejmowania decyzji w Internecie nie różnią się od etapów procesu po-
dejmowania decyzji o zakupie w sklepach tradycyjnych (Kita 2012, s. 19-22). Wskazuje 
się jednak na większe możliwości wykorzystania Internetu na poszczególnych etapach tego 
procesu (Jaciow, Wolny 2011a, s. 8-9). Na etapie uświadomienia potrzeby bodźcem może 
być produkt zaprezentowany na stronie internetowej producenta lub opisany na forum dys-
kusyjnym przez innego internautę. 

Wykorzystanie Internetu ma duże znaczenie na etapie poszukiwania informacji. Dla  
e-konsumenta naturalnym środowiskiem poszukiwania jest Internet, który daje nieograni-
czony zasób informacji w jednym miejscu. E-konsument chętniej korzysta z takich informa-
cji niż własnej wiedzy wynikającej z doświadczenia (Kall 2001, s. 3). 

Duże znaczenie Internetu obserwuje się na etapie oceny możliwości wyboru. Dotyczy to 
zarówno produktu, jak i miejsca zakupu, sposobu dostarczenia, formy płatności itp. Do oce-
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ny alternatyw wykorzystywane są opinie o produkcie wyrażone przez innych internautów 
na forach dyskusyjnych, opinie o marce, kraju producenta, opakowaniu, miejscu zakupu (ze-
stawienie sklepów internetowych w porównywarkch, w tym kosztów dostawy) i możliwości 
wyboru form zapłaty za produkt (Canzel 2006, s. 185). 

Etap zakupu jest fazą, w której e-konsument wybiera produkt (producenta, markę, opa-
kowanie), miejsce zakupu (sklep internetowy, aukcję internetową), formę zapłaty (przelew, 
kartę płatniczą/kredytową, płatność za pobraniem), sposób dostarczenia produktu (pocztę, 
pocztę kurierską, odbiór osobisty). Proces podejmowania decyzji kończą zachowania po 
dokonaniu zakupu. Zakup w Internecie może wywołać u e-konsumenta zarówno stan satys-
fakcji, jak i niezadowolenia.

Zakupy w Internecie, w porównaniu z zakupami w sklepach tradycyjnych, generują 
większe ryzyko niezadowolenia (dysonansu) (Chaffley i in. 2006, s. 82-23). Dysonans po-
zakupowy (Aronson 2001, s. 180-185) może być związany z faktem, iż produkt zakupiony 
przez Internet nie spełnia oczekiwań e-konsumenta, nie odpowiada cechom przedstawionym 
w opisie na stronie internetowej, ma inny wygląd niż na zdjęciu itp. Może także dotyczyć 
formy dostarczenia produktu (przesyłka nie dotarła na czas, przesyłka w ogóle nie dotarła, 
przesyłka dotarła w naruszonym stanie). 

Zachowania nabywcze e-konsumentów są obiektem zainteresowań wielu badaczy. 
Znajomość czynników kształtujących proces decyzyjny nabywców na różnych ryn-
kach przedmiotowych i przestrzennych buduje przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw. 
Uzupełnieniu, usystematyzowaniu, pogłębieniu i weryfikacji wiedzy służą badania zacho-
wań e-konsumentów.

Międzynarodowe badania zachowań e-konsumentów mogą mieć charakter badań kom-
paratywnych, których istotą jest porównanie zachowań oraz ich uwarunkowań w wielu kra-
jach w celu zidentyfikowania różnic i podobieństw między nimi. Zróżnicowania mogą być 
postrzegane albo jako rezultat występowania różnych uwarunkowań ekonomicznych, spo-
łecznych, kulturowych, technologicznych, albo jako immanentne cechy wbudowane w za-
chowania e-konsumentów (Karcz 2004). 

Miejsca zakupu produktów

Miejsc, w których e-konsumenci mogą dokonywać zakupu w Internecie jest wiele. 
Zalicza się do nich strony internetowe producentów (portale firmowe, portale korporacyj-
ne), sklepy internetowe (w tym także zgrupowanie sklepów internetowych w tzw. pasażach 
handlowych) oraz aukcje internetowe. Zakupów można dokonywać zarówno w kraju, jak 
i za granicą. W krajach Unii Europejskiej (zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2000/31/WE) można swobodnie dokonywać zakupów w sklepach i aukcjach inter-
netowych zlokalizowanych w innych krajach. Niektóre sklepy internetowe nie chcą jednak 
wysyłać towarów za granicę, co wynikać może z większego ryzyka oraz wyższych kosztów 
dostarczenia produktu. 
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E-konsumenci, którzy wzięli udział w badaniach, niezależnie od kategorii produktu, naj-
częściej dokonują zakupów w kraju (w sklepach internetowych) oraz na stronach interneto-
wych producentów (nie rozróżniając czy producenci są zlokalizowani w kraju, czy za gra-
nicą). Wśród kategorii produktów kupowanych w sklepach internetowych oraz na aukcjach 
internetowych za granicą dominuje odzież i obuwie (por. wykres 1). 

Miejsca dokonywania zakupów w Internecie zależą od kategorii produktów. Odzież 
i obuwie na stronach internetowych producentów kupuje prawie co drugi badany Francuz, 
i Rumun, ponad 40% Słowaków i tylko co piąty Portugalczyk. Najwięcej badanych e-konsu-
mentów kupuje odzież i obuwie w sklepach internetowych w kraju, w tym spośród różnych 
narodowości robi to najwięcej Francuzów.

Wykres 1
Miejsca zakupu produktów w Internecie (w %)

Źródło: badania własne.

 Kupowanie odzieży i obuwia w sklepach internetowych za granicą to domena bada-
nych Słowaków i Portugalczyków. Duże zróżnicowanie występuje w przypadku kupowania 
odzieży i obuwia na aukcjach internetowych. Na aukcjach internetowych w kraju najwięcej 
zakupów odzieży i obuwia dokonują e-konsumenci z Francji (niemal co trzeci). Na aukcjach 
internetowych w kraju odzież i obuwie kupuje także niemal co czwarty badany Portugalczyk 
(18%) (por. tabela 1).

Na stronie internetowej producentów komputery i oprogramowanie kupuje niemal 2/3 ba-
danych Francuzów, prawie połowa Rumunów i Słowaków oraz tylko co piąty Portugalczyk. 
Zdecydowana większość badanych e-konsumentów kupuje komputery i oprogramowanie 
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w sklepach internetowych w kraju, za wyjątkiem Francuzów, którzy częściej robią zakupy 
na stronach internetowych producentów. 

Tabela 1
Miejsca zakupu odzieży i obuwia przez e-konsumentów z wybranych krajów Europy (w %) 

Wyszczególnienie Francja Portugalia Rumunia Słowacja

Strona www producenta 50,2 19,0 50,9 40,8

Sklep internetowy 
w kraju 71,4 64,9 66,4 65,0
za granicą 15,3 38,1 25,9 45,6

Aukcja internetowa 
w kraju 31,5 28,0 8,2 7,3
za granicą 7,4 17,9 3,0 7,8

Źródło: badania własne.

W sklepach internetowych za granicą takich zakupów dokonuje prawie co czwarty ba-
dany Portugalczyk oraz co szósty Francuz, Rumun i Słowak. Mniej badanych e-konsumen-
tów dokonuje zakupu komputerów i oprogramowania na aukcjach internetowych w kraju 
– jest to co dziesiąty Rumun, co piąty Francuz, co czwarty Portugalczyk i tylko niecałe 
5% Słowaków. Rzadko badani e-konsumenci dokonują zakupów sprzętu komputerowego 
i oprogramowania na aukcjach internetowych za granicą. Najczęściej robi to niemal co dzie-
siąty Portugalczyk (por. tabela 2). 

Tabela 2
Miejsca zakupu komputerów i oprogramowania przez e-konsumentów  
z wybranych krajów Europy (w %)

Wyszczególnienie Francja Portugalia Rumunia Słowacja

Strona www producenta 63,8 22,3 53,1 48,8

Sklep internetowy 
w kraju 61,3 61,1 58,8 70,8
za granicą 15,6 27,4 15,8 17,7

Aukcja internetowa 
w kraju 19,1 28,6 9,6 5,3
za granicą 2,5 12,6 3,1 1,9

Źródło: jak w tabeli 1.

Połowa badanych Francuzów, niemal 40% Rumunów i Słowaków i tylko co piąty 
Portugalczyk kupuje sprzęt RTV i fotograficzny na stronach internetowych producentów. 
Niemal 2/3 badanych e-konsumentów sprzęt taki kupuje w sklepach internetowych w kraju, 
a prawie co czwarty badany Portugalczyk w sklepach internetowych za granicą. Na aukcjach 
internetowych w kraju sprzęt RTV i fotograficzny kupuje co czwarty badany Portugalczyk 
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i tylko około 5% Słowaków, a za granicą najwięcej Portugalczyków (co dziesiąty) – por. 
tabela 3. 

Sprzęt sportowy i turystyczny na stronach internetowych producentów kupuje po-
nad połowa badanych Francuzów, niemal co drugi Rumun oraz prawie co trzeci Słowak. 
W sklepach internetowych w kraju zakupy robi ponad połowa e-konsumentów. Sprzęt 
taki na aukcjach internetowych w kraju kupuje najmniej badanych Rumunów i Słowaków. 
Z kolei na aukcjach internetowych za granicą kupuje najwięcej Portugalczyków (por. ta-
bela 4).

Tabela 3
Miejsca zakupu sprzętu RTV i fotograficznego przez e-konsumentów  
z wybranych krajów Europy (w %)

Wyszczególnienie Francja Portugalia Rumunia Słowacja

Strona www producenta 51,4 21,2 43,8 39,8

Sklep internetowy 
w kraju 66,5 69,9 58,6 71,0
za granicą 15,7 25,3 13,3 16,1

Aukcja internetowa 
w kraju 15,1 24,0 11,0 5,4
za granicą 2,2 11,0 3,3 2,2

Źródło: jak w tabeli 1.

Tabela 4
Miejsca zakupu produktów sportowych i turystycznych przez e-konsumentów 
z wybranych krajów Europy (w %)

Wyszczególnienie Francja Portugalia Rumunia Słowacja

Strona www producenta 52,0 15,6 47,5 36,4

Sklep internetowy 
w kraju 60,6 67,7 61,8 71,4
za granicą 8,0 26,3 1,8 22,7

Aukcja internetowa 
w kraju 19,4 29,3 4,4 4,5
za granicą 3,4 14,4 1,5 5,2

Źródło: jak w tabeli 1.

Książki i multimedia na stronie internetowej producentów kupuje ponad 40% bada-
nych Francuzów i Rumunów, prawie co trzeci badany Słowak oraz około 20% badanych 
Portugalczyków. Najwięcej badanych e-konsumentów kupuje książki i multimedia w skle-
pach internetowych w kraju (w tym największy odsetek kupujących odnotowano w Słowacji). 
W sklepach internetowych za granicą produkty takie kupuje prawie co trzeci badany 
Portugalczyk, niemal co szósty badany Słowak oraz co dziesiąty Francuz i Rumun. Książki  
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i multimedia na aukcjach internetowych w kraju kupuje niemal co piąty badany Francuz  
i Portugalczyk oraz co dziesiąty badany Rumun. Na aukcjach internetowych za granicą czę-
ściej niż inni dokonują zakupu e-konsumenci z Portugalii (por. tabela 5). 

Tabela 5
Miejsca zakupu książek i multimediów przez e-konsumentów  
z wybranych krajów Europy (w %) 

Wyszczególnienie Francja Portugalia Rumunia Słowacja

Strona www producenta 44,5 18,2 43,0 32,1

Sklep internetowy 
w kraju 71,4 67,6 67,9 86,0
za granicą 10,4 31,8 10,4 14,0

Aukcja internetowa 
w kraju 18,1 19,3 10,4 4,7
za granicą 2,7 6,8 1,4 0,5

Źródło: jak w tabeli 1.

Ponad połowa badanych e-konsumentów z Francji oraz Rumunii i tylko niemal co dzie-
wiąty z Portugalii kupuje produkty dla zdrowia i urody na stronach internetowych producen-
tów. Wśród e-konsumentów sklepy internetowe w kraju cieszą się największą popularnością, 
jako miejsce zakupu w Internecie (badani kupują tam zdecydowanie chętniej niż w sklepach 
internetowych za granicą). Zdecydowanie mniej e-konsumentów robi takie zakupy na au-
kcjach. Na aukcjach internetowych za granicą produkty dla zdrowia i urody kupuje najwięk-
sza liczba badanych Portugalczyków (por. tabela 6). 

Tabela 6
Miejsca zakupu produktów dla zdrowia i urody przez e-konsumentów  
z wybranych krajów Europy (w %)

Wyszczególnienie Francja Portugalia Rumunia Słowacja

Strona www producenta 55,2 13,0 51,4 42,0

Sklep internetowy 
w kraju 67,9 71,0 68,6 73,5
za granicą 6,1 18,3 11,4 11,7

Aukcja internetowa 
w kraju 12,7 23,7 3,8 4,3
za granicą 1,2 10,7 1,0 1,9

Źródło: jak w tabeli 1.

Badani e-konsumenci kupujący żywność w Internecie robią to najczęściej w sklepach 
internetowych w kraju. Na stronach internetowych producentów żywność kupuje ponad po-
łowa badanych Francuzów, niemal połowa Rumunów i około 40% Słowaków. Na aukcjach 
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internetowych w kraju żywność kupuje prawie co piąty badany Portugalczyk oraz niemal co 
dziesiąty Francuz. Niewielu badanych e-konsumentów kupuje żywność za granicą (zarówno 
w sklepach, jak i na aukcjach internetowych) – por. tabela 7. 

Tabela 7 
Miejsca zakupu żywności przez e-konsumentów z wybranych krajów Europy (w %)

Wyszczególnienie Francja Portugalia Rumunia Słowacja

Strona www producenta 57,6 7,3 48,8 39,4

Sklep internetowy 
w kraju 60,8 78,2 60,7 69,1
za granicą 8,2 8,1 2,4 7,4

Aukcja internetowa 
w kraju 8,9 21,8 4,2 2,1
za granicą 2,5 3,2 0,6 1,1

Źródło: jak w tabeli 1.

Kraje dokonywania zakupów

Jak wynika z badań, zakupów w Internecie e-konsumenci dokonują w większości we 
własnym kraju. Biorąc pod uwagę różne kategorie produktów część badanych e-konsu-
men-tów decyduje się na zakupy za granicą. Za granicą w Internecie kupuje ponad poło-
wa badanych Słowaków, niemal połowa Portugalczyków i Rumunów oraz prawie co trzeci 
Francuz. W sumie badani dokonują zakupów w 33 krajach, a najwięcej e-konsumentów 
kupując za granicą wybiera USA. W USA zamawiają prawie wszyscy kupujący za granicą 
Portugalczycy, ponad 80% badanych Francuzów oraz ponad połowa e-konsumentów z po-
zostałych krajów. E-konsumenci kupujący za granicą chętnie robią to w Wielkiej Brytanii. 
Spośród osób robiących za granicą zakupy kupuje tam prawie 3/4 badanych Portugalczyków, 
prawie 2/3 badanych Słowaków i tylko co czwarty Francuz. 

Krajem, w którym badani e-konsumenci chętnie robią zakupy za granicą są także 
Niemcy, kupuje tam niemal 80% robiących zakupy za granicą Rumunów, ale tylko niecałe 
7% Francuzów. Popularnym krajem, w którym badani e-konsumenci dokonują zakupów są 
również Chiny, zakupy robi tam prawie co trzeci dokonujący zakupów za granicą Francuz 
i niemal co czwarty Portugalczyk. W innych krajach zakupy robi mniej e-konsumentów, cho-
ciaż wyjątek stanowią w niektórych przypadkach kraje sąsiadujące (np. Słowacja – Austria  
i Czechy) – por. tabela 8. 

W USA badani e-konsumenci kupują produkty ze wszystkich kategorii. Prawie poło-
wa kupujących za granicą e-konsumentów z Francji i Portugalii w USA kupuje komputery 
i oprogramowanie. Książki i multimedia kupuje za granicą ponad 40% kupujących za grani-
cą Francuzów i Portugalczyków oraz co piąty Rumun. Z kolei odzież i obuwie w USA zama-
wia prawie co drugi kupujący za granicą Portugalczyk. Z pozostałych kategorii produktów 
najwięcej w USA kupują Portugalczycy (por. tabela 9). 
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Tabela 8
Kraje, w których e-konsumenci z wybranych krajów Europy kupują w Internecie 
(w %) 

Wyszczególnienie Francja
N=91

Portugalia
N=145

Rumunia
N=145

Słowacja
N=166

USA 82,4 97,6 57,2 53,6
Wielka Brytania 28,6 82,8 42,1 68,7
Niemcy 6,6 13,8 79,3 17,5
Chiny 34,1 18,6 10,3 9,6
Hiszpania 12,1 27,6 17,2 -
Czechy 2,2 1,4 1,4 54,8
Austria 5,5 0,7 16,6 32,5
Francja - 7,6 22,1 10,2
Japonia 25,3 4,1 8,3 0,6
Włochy 8,8 0,7 22,1 2,4
Belgia 3,3 0,7 2,8 1,8
Finlandia 2,2 0,0 0,7 1,8
Szwajcaria 11,0 - 1,4 3,0
Dania 3,3 1,4 2,8 1,2
Polska - 1,4 0,7 3,0
Portugalia 2,2 - - -
Rumunia - 1,4 - -
Słowacja 5,5 - 1,4 -

Źródło: jak w tabeli 1.

Tabela 9
Produkty kupowane w Internecie w USA przez e-konsumentów z wybranych krajów 
Europy (w %) 

Wyszczególnienie Francja Portugalia Rumunia Słowacja

Komputery i oprogramowanie 53,7 50,0 23,9 21,6
Książki i multimedia 47,4 40,3 26,8 19,0
Odzież i obuwie 28,3 52,3 24,2 31,0
RTV i foto 34,9 44,8 15,5 20,4
Sport i turystyka 17,6 38,9 5,6 21,2
Zdrowie i uroda 26,7 48,6 16,1 25,7
Żywność - 50,0 15,0 -

Źródło: jak w tabeli 1.
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Niezależnie od kategorii produktów w Wielkiej Brytanii zakupy robi największy odsetek 
kupujących za granicą Portugalczyków i Słowaków. Komputery i oprogramowanie oraz książ-
ki i multimedia częściej niż inni e-konsumenci w Wielkiej Brytanii kupują Portugalczycy, 
odzież i obuwie – Słowacy, sprzęt RTV i fotograficzny Portugalczycy, produkty związane ze 
zdrowiem i urodą oraz produkty sportowe i turystyczne – Słowacy (por. tabela 10). 

Tabela 10
Produkty kupowane w Internecie w Wielkiej Brytanii przez e-konsumentów 
z wybranych krajów Europy (w %)

Wyszczególnienie Francja Portugalia Rumunia Słowacja

Komputery i oprogramowanie 3,7 33,3 13,0 15,7
Książki i multimedia 21,1 47,2 26,8 38,1
Odzież i obuwie 20,8 29,1 16,2 44,4
RTV i foto 11,6 27,6 12,7 14,8
Sport i turystyka 17,6 20,4 7,4 34,6
Zdrowie i uroda 6,7 17,1 14,3 20,0
Żywność - 12,5 5,0 4,8

Źródło: jak w tabeli 1.

W Niemczech zakupy w Internecie robi najwięcej kupujących za granicą Rumunów, 
a najmniej Francuzów. Komputery i oprogramowanie oraz sprzęt RTV i fotograficzny 
w Niemczech kupuje niemal 40% robiących zakupy za granicą Rumunów oraz prawie co 
dziesiąty Słowak. Prawie połowa robiących zakupy za granicą Rumunów w Niemczech ku-
puje żywność (por. tabela 11).

Tabela 11
Produkty kupowane w Internecie w Niemczech przez e-konsumentów z wybranych 
krajów Europy (w %)

Wyszczególnienie Francja Portugalia Rumunia Słowacja

Komputery i oprogramowanie 3,7 6,4 38,0 13,7
Książki i multimedia - 2,8 12,2 2,4
Odzież i obuwie 3,8 4,7 24,2 4,8
RTV i foto 4,7 3,4 38,0 11,1
Sport i turystyka - 9,3 13,0 7,7
Zdrowie i uroda - 5,7 14,3 8,6
Żywność - - 45,0 9,5

Źródło: jak w tabeli 1.
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W Chinach e-konsumenci kupują głównie odzież i obuwie oraz sprzęt RTV i fotograficz-
ny. W Chinach zakupy w Internecie robi najwięcej robiących zakupy za granicą Francuzów, 
a najmniej Rumunów. W Hiszpanii zakupy w Internecie robi najwięcej robiących zakupy za 
granicą Portugalczyków i Francuzów (kupując tam produkty ze wszystkich kategorii). Z ko-
lei w Czechach i w Austrii kupują najczęściej e-konsumenci robiący zakupy za granicą ze 
Słowacji (chociaż w Czechach nie kupują sprzętu RTV i fotograficznego). W Japonii zakupy 
w Internecie robi najwięcej robiących zakupy za granicą Francuzów (kupując głównie sprzęt 
RTV i fotograficzny).

Podsumowanie

E-konsumenci charakteryzują się specyficznymi cechami, a w swoich potrzebach, po-
stawach, preferencjach czy wyborach wyraźnie wyróżniają się na tle całego społeczeństwa. 
Współczesny e-konsument to przede wszystkim młody człowiek, który korzysta z Internetu 
dla ułatwienia sobie procesu konsumpcji: identyfikacji potrzeb, wyszukiwania informacji 
i dogodnych rozwiązań, zakupu dóbr i usług, rozwiązywania problemów. 

Znajomość potrzeb i preferencji e-konsumentów wymaga prowadzenia badań o zasięgu 
międzynarodowym. Komparatywna analiza zachowań pozwala na wskazanie różnic i podo-
bieństw w zachowaniach nabywczych e-konsumentów. 

Badani europejscy e-konsumenci, niezależnie od kraju ich pochodzenia, produkty zama-
wiają najczęściej w sklepach internetowych w swoim kraju. Biorąc pod uwagę różne kate-
gorie produktów część badanych e-konsumentów decyduje się na zakupy w Internecie za 
granicą. Za granicą w Internecie kupuje ponad połowa badanych Słowaków, niemal połowa 
badanych Portugalczyków i Rumunów oraz prawie co trzeci Francuz. Kategorią produktów 
najczęściej kupowaną za granicą w Internecie jest odzież i obuwie. 
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Europeans e-Shopping Abroad

Summary

An aim of considerations is to characterise purchasing behaviours of e-consum-
ers and to identify places of shopping on the Internet, including shopping beyond 
one’s country’s borders. In their article, the authors used direct research findings 
being the basis of comparative analysis of e-consumers’ behaviours in Europe. Sur-
veys on e-consumers’ behaviours were carried out by the method of auditorium 
questionnaire in 2012 in the selected countries of Europe. The research findings 
show that European e-consumers, irrespective of the country of origin, most often 
order products in Internet stores in their country. Taking into account various cat-
egories of products, part of the surveyed e-consumers decide to buy on the Internet 
abroad. On the Internet abroad buy more than half of the surveyed Slovaks, al-
most half of the Portuguese and Romanians surveyed as well as almost every third 
Frenchman. Research findings have their social and practical implications. They 
expand the knowledge on consumers’ conducts ad behaviours in Europe as well 
as they may be used by enterprises carrying out their activities on the Internet and 
addressing their offer to e-consumers in various European countries. The article is 
of the research nature.

Key words: e-behaviours, e-consumer, Europe.

JEL codes: D11, M31

Европейцы на e-покупках за рубежом

Резюме

Цель рассуждений – охарактеризовать покупательское поведение 
e-потребителей и выявить места покупок в интернете, в том числе осущест-
вление покупок за пределами родины. В статье использовали результаты 
непосредственных исследований, представляющих собой основу для сопо-
ставительного анализа поведения e-потребителей в Европе. Исследования 
поведения e-потребителей провели по технике аудиторной анкеты в 2012 г.  
в избранных странах Европы. Результаты исследований показывают, что евро-
пейские e-потребители, независимо от страны их происхождения, чаще всего 
заказывают продукты в интернет-магазинах в своей стране. Учитывая разные 
категории продуктов, часть обследуемых e-потребителей решается все-таки 
покупать в интернете за рубежом. За рубежом в интернете покупает больше 
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половины обследованных словаков, почти половина обследуемых португаль-
цев и румын, а также почти каждый третий француз. Результаты исследова-
ний имеют социальные и практические импликации. Они расширяют знания 
о поведении потребителей в Европе, а также могут использоваться предпри-
ятиями, осуществляющими деятельность в интернете и направляющими свое 
предложение e-потребителям в разных европейских странах. Статья имеет ис-
следовательский характер.

Ключевые слова: e-поведение, e-потребитель, Европа.
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