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Kody JEL: O33, L81 
Streszczenie. Handel nale y do rodzajów dzia alno ci, które wykorzystaniu technologii informa-
cyjnych zawdzi czaj  szybki wzrost produktywno ci. Ro nie liczba produktów, które mo na 
digitalizowa  (ksi ki, muzyka, filmy, gry), atwiejsza jest komunikacja mi dzy firm  i jej klien-
tami oraz partnerami biznesowymi. Najwi ksze zmiany w sferze handlu zwi zane ze wzrostem 
udzia u e-commerce w sprzeda y detalicznej zaobserwowa  mo na na rynkach odzie y, ksi ek, 
elektroniki i sprz tu AGD. Wyra nym trendem jest te  rosn cy udzia  m-commerce, który defi-
niuje si  jako cz  e-commerce, która odbywa si  z wykorzystaniem urz dze  mobilnych.  
 
 
Wprowadzenie

 Celem artyku u jest przedstawienie i analiza istotnych trendów, które mo na zaob-
serwowa  na rynkach cechuj cych si  najwi kszym udzia em sprzeda y internetowej  
w handlu detalicznym oraz na rynku polskim. 
 Rozwój technologii sieci komputerowych spowodowa  dynamiczny rozwój 
e-gospodarki, której sk adow  jest e-biznes oraz e-commerce. W literaturze przedmiotu 
pojawiaj  si  nie cis o ci dotycz ce poj cia e-gospodarki, szczególnie w kontek cie 
poj  pokrewnych, szczególnie takich jak e-biznes i e-commerce, które s  niejednokrot-
nie traktowane jako to same (Chmielarz, 2007, s. 15–29). Najszerszym z tych poj  jest 
e-gospodarka (e-economy) – wirtualna arena, na której prowadzona jest dzia alno , 
przeprowadzane s  transakcje, dochodzi do tworzenia i wymiany warto ci, a tak e do-
chodzi tam do bezpo rednich kontaktów z klientami. Nale y jednak wskaza , e proce-
sy te mog  by  powi zane z podobnymi dzia aniami na tradycyjnym rynku, mimo e s  
od nich niezale ne. E-gospodarka jest przeciwie stwem „starej”, tradycyjnej gospodarki 
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i bywa równie  nazywana „gospodark  cyfrow ” (digital economy) b d  „cyberekono-
mi ” (Gregor,  Stawiszy ski, 2003, s. 124). 
 Szerokie znaczenie e-biznesu prezentuje A. Fisher, który przedstawia go jako ide  
rekonstrukcji ca ego przedsi biorstwa w kontek cie jak najlepszego wykorzystania 
nowoczesnych technologii informatycznych (za: Gregor,  Stawiszy ski, 2002, s. 78). 
Bardziej szczegó owo to poj cie prezentuj  R. Wigand i A. Picot, dla których jest  
to dowolna forma wymiany zasobów mi dzy uczestnikami przedsi wzi cia realizowana 
przez cza elektroniczne i wymian  informacji z wykorzystaniem multimediów elek-
tronicznych (Wigand, Picot, Reichwald, 1997, s. 259). Wymiana ta jest regulowana 
przez specjalne systemy uzgodnione wewn trz ka dej organizacji i pomi dzy nimi,  
a tak e poprzez ogólne porozumienia przyj te na poziomie krajowym i mi dzynarodo-
wym. E-commerce jest natomiast szczególnym rodzajem przedsi wzi cia w zakresie 
e-biznesu, koncentruj cym si  wokó  pojedynczych transakcji wykorzystuj cych sie  
jako medium wymiany. W podobny sposób e-commerce okre laj  B. Gregor  
i M. Stawiszy ski (2003, s. 124–125), wyró niaj c dwa uj cia: 

 w skie – jako proces sprzedawania i kupowania produktów i us ug, a wi c za-
wierania transakcji handlowych z wykorzystaniem rodków elektronicznych, 
prowadzony za po rednictwem internetu, 

 szerokie – jako zawieranie ró norodnych transakcji handlowych za pomoc  
sieci teleinformatycznych, bez konieczno ci bezpo redniego kontaktu mi dzy 
stronami, po czone z dokonywaniem p atno ci za produkty i us ugi.  

 E-biznes cechuje si  prowadzeniem biznesu online, przy wykorzystaniu systemów 
informatycznych i technologii internetowych (Drab-Kurowska, 2009). Zastosowanie  
e-biznesu wymaga nast puj cych dzia a  – zaanga owania, handlu i analizy. Zaanga-
owanie jest zwi zane z potrzeb  tworzenia efektywnych kosztowo stron komercyjnych 

i aplikacji, ukierunkowanych na marketing, reklam  sieciow  i specjalizowane narz -
dzia promocyjne. Handel oznacza prowadzenie biznesu online z bezpiecznym i mie-
rzalnym realizowaniem zamówie . Analiza polega natomiast na zrozumieniu postaw 
klientów i motywów kieruj cych zakupami oraz u yciu tej wiedzy celem poprawienia 
jako ci wiadczonych us ug. 
 E-biznes stymuluje zmiany w strukturze i funkcjonowaniu tradycyjnych przedsi -
biorstw oraz oznacza pojawienie si  na rynku nowych modeli biznesowych. Poj cie 
e-biznes obejmuje przedsi biorstwa i platformy gospodarcze, handel elektroniczny  
i rynek finansowy, które realizuj  procesy gospodarcze z wykorzystaniem rodków 
elektronicznej wymiany danych w podstawowej dzia alno ci gospodarczej lub których 
dzia alno  jest wspomagana systemami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT – Infor-
mation and Communication Technologies) (Kraski, 2009, s. 9). 
 Wspó cze nie przedsi biorstwa musz  dostosowywa  si  do zwi kszaj cego si  
stopienia globalizacji oraz zmiany zachowa  klientów, którzy coraz cz ciej porównuj  
ofert  firm oraz dokonuj  zakupów z wykorzystaniem internetu (Relich, 2010, s. 111). 

eby pozosta  konkurencyjne, przedsi biorstwa musz  dokona  zmian w swojej struk-



Tomasz Bober 21

turze i sposobie funkcjonowania, a zmiany te mog  mie  ró n  wielko  w zale no ci 
od nacisku wywieranego przez otoczenie oraz rodzaj asortymentu.  
 
 
1. Najwa niejsze trendy rynkowe w e commerce

 Pa stwem, które ma najwi kszy udzia  w handlu online na wiecie s  Stany Zjed-
noczone, generuj c 1/3 rynku globalnego, natomiast w przeliczeniu na jednego miesz-
ka ca najwi ksz  sprzeda  online ma Wielka Brytania, co jest zwi zane mi dzy innymi 
z wysokim udzia em sprzeda y online w sprzeda y detalicznej ogó em (Raport o stanie 
sektora…, 2013). Raport Global Perspective on Retail (Cushman & Wakefield, 2013) 
do najbardziej rozwini tych rynków handlu internetowego zalicza jeszcze: Niemcy, 
Francj , Holandi , Szwajcari , Finlandi  i kraje skandynawskie. Dynamiczny rozwój 
zaobserwowa  mo na w Chinach oraz innych krajach Azji po udniowo-wschodniej, 
które cechuje relatywnie du y udzia  m-commerce. 
 W Europie najwi ksze rynki elektroniczne ma nast puj cych osiem pa stw: Wiel-
ka Brytania, Niemcy, Francja, Hiszpania, W ochy, Holandia, Szwecja i Polska. Rynek 
europejski jest zdominowany przez trzy pierwsze kraje, w których sprzeda  online cz-
nie stanowi ponad 80% ca ej grupy (Retail Research, 2016). Pierwsze miejsce zajmuje 
Wielka Brytania, gdzie warto  rynku elektronicznego za 2016 rok szacuje si  na 71 
mld euro, a na drugiej i trzeciej pozycji plasuj  si  Niemcy i Francja z warto ciami 
odpowiednio 62,5 mld euro i 42,5 mld euro. Zró nicowanie to jest równie  bardzo du e 
pod wzgl dem udzia u sprzeda y online w sprzeda y detalicznej ogó em na najwi k-
szych rynkach elektronicznych w Europie. Organizacja Retail Research szacuje e  
w 2017 roku sprzeda  online stanowi a prawie 18% rynku detalicznego w Wielkiej 
Brytanii, ok. 15% rynku niemieckiego i ok. 10% rynku francuskiego. Dla porównania, 
dla krajów takich jak Polska, W ochy i Hiszpania udzia  ten nie przekracza  5%. 
 E-handel jest cz ci  handlu detalicznego, z najwi ksz  dynamik  wzrostu  
w Europie. W Polsce utrzymuje si  on od kilku lat na poziomie 15% w skali roku. Ist-
niej  jednak znaczne ró nice w rozwoju e-commerce w zale no ci od kategorii produk-
tów. Badanie wykonane przez firm  Gemius w 2016 roku dla Izby Gospodarki Elektro-
nicznej (na próbie 1500 internautów) wykaza o, e najwi kszy jest odsetek kupuj cych 
przez internet dla takich kategorii produktowych, jak odzie , dodatki i akcesoria oraz 
ksi ki, p yty i filmy. Szczegó owe dane zaprezentowano na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Odsetek kupuj cych produkty z poszczególnych kategorii asortymentowych 

ród o: opracowanie w asne na podst. E-commerce w Polsce… (2016). 

 
 Badania pokazuj  ponadto, e 60% internautów dokonuje zakupów tylko spora-
dycznie, jednak w przypadku najm odszych grup wiekowych niemal 100% internautów 
dokonuje zakupów online regularnie, co oznacza istotny potencja  dalszego wzrostu 
e-sprzeda y (Raport e-Commerce w Polsce…, 2013). W ród robi cych zakupy w sieci 
najwi kszy odsetek stanowi  osoby w wieku do 34 lat, z wykszta ceniem rednim lub 
wy szym, mieszkaj ce w miastach oraz deklaruj ce swoj  sytuacj  materialn  jako 
dobr  (Raport e-Commerce…,  2015). Nale y przy tym zaznaczy , e odczuwane ryzy-
ko zakupów przez internet jest zdecydowanie wy sze ni  w przypadku zakupów 
w tradycyjnych sklepach (Lwin, Williams, 2006). 
 Wed ug Gilmora (2014) do najwa niejszych trendów w sprzeda y online nale : 

 wzrost elastyczno ci a cuchów dostaw, tak by jednocze nie sprosta  wyma-
ganiom klientów na rynkach lokalnych oraz umo liwi  firmie dzia alno   
w skali globalnej, 

 sprzeda  online prowadzona jest w systemie 24/7, a w przypadku firm global-
nych dodatkowo dla klientów z odleg ych lokalizacji i ró nych stref czaso-
wych, co powoduje konieczno  zwi kszenia elastyczno ci obs ugi klienta  
i logistyki, 

 wzrost wielko ci przeci tnej dziennej sprzeda y przy jednoczesnych du ych 
wahaniach jej poziomu, 
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 wzrost znaczenia szybko ci realizacji zamówie  i mo liwo ci odbioru osobi-
stego, 

 rosn ce znaczenie poziomu obs ugi, szerokiego wyboru produktów i opcji do-
stawy, personalizacja, 

 wykorzystywanie do wiadczenia w sprzeda y stacjonarnej do rozwoju 
e-biznesu (i vice versa), 

 budowanie relacji z klientami w celu ich wspó udzia u w decyzjach dotycz -
cych rozwoju asortymentu, 

 mo liwo  zwrotu i wymiany, cz sto bez dodatkowych kosztów, 
 rezygnacja z w asnego magazynu, wysy anie towaru bezpo rednio od dystry-

butora do klienta. 
 Na podobne tendencje zwracaj  uwag  równie  polscy eksperci w dziedzinie 
e-commerce (Raport e-Commerce…,  2013): 

 T. Czerwi ski zauwa a obni aj c  si  skuteczno  narz dzi takich jak: banne-
ry, linki oraz mailing, co oznacza konieczno  rozwijania bardziej zaawanso-
wanych dzia a  jak marketing automation (automatyczne dopasowywanie tre-
ci marketingowych do zachowania potencjalnego klienta) oraz inbound mar-

keting (zamieszczenie informacji o oferowanych produktach w mediach spo-
eczno ciowych i blogosferze oraz specjalistycznych artyku ach, z my l  

o potencjalnych nabywcach poszukuj cych informacji o produkcie), 
 G. Chru cielewski podkre la znaczenie odpowiedniego zaplecza technologicz-

nego oraz rosn ce oczekiwania klientów, co do szybkiej i taniej dostawy,  
a nawet mo liwo ci bezp atnego odes ania produktu, 

 B. Gubiec podkre la skuteczno  remarketingu który umo liwia wy wietlanie 
reklam osobom, które wcze niej przegl da y stron  sklepu internetowego lub 
korzysta y z aplikacji mobilnej (nie dokonuj c zakupu), w po czeniu z reko-
mendacjami zwi zanymi z  zainteresowaniami potencjalnego nabywcy, ziden-
tyfikowanymi podczas jego wcze niejszej aktywno ci. 

 Wyra nym trendem jest te  rosn cy udzia  m-commerce, który definiuje si  jako 
cz  e-commerce, z wykorzystaniem urz dze  mobilnych. W zwi zku z tym powstaje 
coraz wi cej aplikacji, maj cych na celu udogodnienie tej formy zakupów przez internet 
i to ju  nie tylko za pomoc  wyszukiwania g osowego, ale równie  na podstawie zdj  
produktów, na których klient chce si  wzorowa  oraz rozszerzona rzeczywisto  po-
zwalaj ca na „przymierzenie” produktów. Przyk ady takich rozwi za  zaprezentowano 
na rysunku 2. 
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Rysunek 2. Przyk ady aplikacji u atwiaj cych m-zakupy: eBay visual search tools i IKEA Place 

ród o: 10 E-commerce… (2017). 
 
 Firma Criteo (2017) prognozuje, e zaciera  si  b dzie granica mi dzy 
e-commerce a mediami spo eczno ciowymi. Ro nie odsetek ameryka skich u ytkowni-
ków mediów spo eczno ciowych, którzy dokonuj  zakupów bezpo rednio przez Face-
book (47,7%) oraz Instagram (8,6%), a w 2017 roku firma Amazon uruchomi a serwisu 
Amazon Spark, który równie  umo liwia dokonywanie zakupów. Badania Criteo 
Shopper Story US 2017 wskazuj  ponadto na rosn ce znaczenie jako ci zdj  oferowa-
nych produktów oraz prezentacj  produktów w technologii 3D. 
 Szybki rozwój e-handlu i technologii mobilnych wi e si  nie tylko z powstaniem 
nowych form sprzeda y, ale równie  nowych schematów zachowa  konsumenckich 
(Boci g, 2015).  Du y odsetek klientów dokonuj cych zakupów w sklepach stacjonar-
nych szuka wcze niej w internecie informacji na temat produktu, porównuje parametry, 
czyta opinie innych nabywców w mediach spo eczno ciowych, forach internetowych 
oraz blogach. Proces ten jest okre lany jako ROPO (research online, purchase offline) 
lub jako webrooming. Najsilniejsze oddzia ywanie efektu ROPO mo na zaobserwowa  
w wypadku artyku ów relatywnie drogich: sprz tu AGD i RTV, akcesoriów samocho-
dowych, sprz tu sportowego oraz odzie y damskiej. Klienci chc  bowiem dok adnie 
zapozna  si  z produktem i jego fizycznymi w a ciwo ciami, których nie s  w stanie 
zweryfikowa  w internecie, a decyzj  o wydaniu wi kszej kwoty podejmuj  bardziej 
racjonalnie ni  przy kupowaniu produktów ta szych (np. ywno ci).  
 Przeciwie stwem jest zjawisko showroomingu (okre lane równie  jako odwróco-
ny ROPO). Klienci najpierw zapoznaj  si  z produktem w sklepie stacjonarnym, a na-
st pnie poszukuj  w internecie oferty najbardziej atrakcyjnej i dokonuj  zakupu. Roz-
szerzeniem tego zjawiska jest efekt ROTOPO (research online, test offline, purchase 
online). W tym wariancie konsumenci wyszukuj  w internecie produkty, którymi s  
zainteresowani, nast pnie sprawdzaj  je w sklepie stacjonarnym, po czym ostatecznie 
dokonuj  zakupu przez internet. 
 Badanie Consumer Commerce Barometer „Ropo Scattercharts” wykaza o, e 
efektowi ROPO podlega 72% warto ci sprzeda y telefonów komórkowych, 70% – 
samochodów osobowych, 51% – sprz tu audio oraz 59% us ug hotelowych. Stwierdzo-
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no równie , e jedynie 20% klientów zmienia wst pnie podj t  decyzj  podczas konsul-
tacji ze sprzedawc  w sklepie stacjonarnym. 
 Mazurek (2015) zauwa a, e „o ile efekt ROPO przy okre lonej, dobrze przemy-
lanej strategii sprzeda y wielokana owej mo e by  traktowany jako element wsparcia 

dzia a  handlowych, to efekt odwróconego ROPO jest postrzegany jako zagro enie 
sprzeda y i kompleksowego funkcjonowania sprzedawców tradycyjnych”. W zwi zku  
z tym sklepy stacjonarne podejmuj  dzia ania zmierzaj ce do ograniczenia showro-
omingu (np. op ata za przymierzenie fotelika lub wózka dzieci cego do samochodu, 
która jest odliczana od kosztu produktu, je eli klient zdecyduje si  na zakup). 
 Wed ug mi dzynarodowych bada  Bazaarvoice, efektowi ROPO w najwi kszym 
stopniu podlegaj  produkty z kategorii: sprz t AGD, elektronika oraz odzie  m ska.  
W przypadku bada  nad showroomingiem stwierdzono, e najwi kszy odsetek bada-
nych konsumentów (37%) zadeklarowa , e zapoznaje si  z ofert  kosmetyków/perfum 
w sklepach stacjonarnych, a finalizuje zakup w internecie. Wyt umaczy  to mo na ch -
ci  sprawdzenia zapachów/kolorów produktów w sklepach stacjonarnych (próbki, teste-
ry) oraz relatywnie du ymi ró nicami cen dla produktów z tej kategorii mi dzy sklepa-
mi stacjonarnymi i internetowymi. W przypadku dwóch kolejnych kategorii produktów 
(sprz t RTV/AGD oraz obuwie) wyniki dla odwróconego ROPO s  tylko nieznacznie 
ni sze ni  dla efektu ROPO, co mo e wiadczy  o tym, e gdy ró nica w cenie produk-
tów jest na tyle wysoka, e klientom op aca si  poczeka , to decyduj  si  oni na z o e-
nie zamówienia przez internet (na produkt z którym zapoznali si  ju  w sklepie stacjo-
narnym). Bior c pod uwag  udzia  sprzeda y internetowej w sprzeda y detalicznej 
ogó em, to efekt ROPO jest obecnie du o silniejszy ni  showrooming. W ród klientów, 
którzy dokonuj  zakupów przez internet du a cz  jest jednak zainteresowana odbio-
rem osobistym towaru. Takie rozwi zanie pozwala bowiem na czenie zalet zakupów 
online i offline. Badania pokazuj , e zainteresowanie odbiorem osobistym jest du e  
i detali ci, którzy nie wprowadz  takich rozwi za  ryzykuj , e strac  cz  rynku (Why 
Retailers Should Offer…, 2015). 
 
 
Podsumowanie

 Do najwa niejszych tendencji w krajach wysokorozwini tych, które wyst puj  
równie  w Polsce mo na zaliczy  konieczno  zwi kszenia elastyczno ci obs ugi klien-
ta i logistyki w zwi zku z prowadzeniem sprzeda y online w systemie 24/7, wzrost 
wielko ci przeci tnej dziennej sprzeda y przy jednoczesnych du ych wahaniach jej 
poziomu, wzrost znaczenia szybko ci realizacji zamówie  i mo liwo ci odbioru osobi-
stego, rosn ce znaczenie poziomu obs ugi, szerokiego wyboru produktów i opcji dosta-
wy, wykorzystywanie do wiadczenia w sprzeda y stacjonarnej do rozwoju e-biznesu, 
mo liwo  zwrotu i wymiany (cz sto bez dodatkowych kosztów) oraz rezygnacj   
z w asnego magazynu (wysy anie towaru bezpo rednio od dystrybutora do klienta). 
Oprócz punktów odbioru osobistego organizowanych przez same sklepy internetowe 
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rozwija si  wiele innych rozwi za : paczkomaty, kioski ruchu, stacje benzynowe, skle-
py spo ywcze (punkty odbioru w miejscach o dogodnej lokalizacji i godzinach pracy). 
Forma dostawy jest tak istotna, gdy  46% konsumentów rezygnuje z zakupów ze 
wzgl du na niedogodno ci z ni  zwi zane, 50% sprawdza dane o warunkach dostawy 
na pocz tku zakupów, a 80% oczekuje aktualnych informacji o statusie przesy ki (Pu-
czy ski, 2014). 
 Hutchings, Best i Mahmuti (2013, s. 13) zwracaj  uwag  na to, e konsumenci na 
dojrza ych rynkach oczekuj  mo liwo ci zakupów w sposób zintegrowany dla wszyst-
kich kana ów zbytu z jakich korzysta detalista. Integracja oznacza przej cie od modelu 
multi-channel (sprzeda  z wykorzystaniem wielu kana ów zbytu, cz sto z odmiennym 
asortymentem i ró nymi cenami produktów) do modelu omni-channel (wzajemne prze-
nikanie si  kana ów i wspólna, spójna polityka asortymentowa i cenowa). Omni-
channel oznacza równie  nowe podej cie do zarz dzania nieruchomo ciami i traktowa-
nie ich jako aktywów zarówno dla sprzeda y stacjonarnej, jak i internetowej. W przy-
padku cz ci detalistów mo e to przyk adowo oznacza  ograniczenie sieci placówek do 
najwi kszych centrów handlowych oraz oferowanie na pozosta ym obszarze dogodnego 
systemu dostaw lub zwi kszenie liczby placówek handlowych, ale ograniczenie ich 
wielko ci i jednoczesne wykorzystywanie ich jako punktów odbioru osobistego. 
 Prezentowane badania wskazuj  na to, e w zale no ci od rodzaju oferowanych 
produktów, istotnie ró ni  si  zarówno wielko ci rynków, jak i wzorce zakupów i zwi -
zane z nimi modele sprzeda y. Potwierdzi y to badania w asne autora nad modelami 
biznesu na rynkach ywno ci, odzie y i elektroniki u ytkowej. Wywiady przeprowa-
dzone w ramach bada  z kadr  kierownicz  i w a cicielami przedsi biorstw, przepro-
wadzone w miesi cach stycze –luty 2017 roku pokaza y, e omawiane trendy rynkowe 
s  równie  dostrzegane przez praktyk  gospodarcz  i uwzgl dniane w strategiach roz-
woju przedsi biorstw handlu detalicznego prowadz cych sprzeda  przez internet. 
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Keywords: electronic commerce, e-commerce, e-business, online sales, online store, market 
trends 
Summary. Trade is one of the types of activities that owe a rapid increase in productivity because 
of the use of information technology. The number of products that can be digitized (books, music, 
films, games) is growing, as well as the communication between the company and its clients 
business partners is easier. The biggest changes in the sphere of trade associated with the increase 
in the share of e-commerce in retail sales can be observed on the markets of clothing, books, 
electronics and household appliances. A clear trend is also the growing share of m-commerce, 
which is defined as part of e-commerce, which takes place with usage of mobile devices. 
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