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1

PRÓBA MODELOWANIA CE CH INTERNETOWYCH

Streszczenie

W prezentowanym artykule a
w aukcjach internetowych. Próba ta podejmowana jest na podstawie analiz wielu za-

, j-
nych. W artykule a dobra z takimi 
parametrami, jak liczba

handel elektroniczny, aukcje internetowe, ceny dóbr.

Wprowadzenie

u elektronicznego jest przeprowadzanie

„szeroko rozumianych” wynika z rodzajów aukcji, 
, ale i ukierunkowaniem na 

konkretny typ uczestników –129). Autor 

aukcji internetowych –

osobami fizycznymi – l-
szak i Ziemba 2011, s. 254– w ramach 
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takich platform aukcyjnych, eBay, czy bardzo popularny – nie tylko 
na polskim rynku – serwis Allegro.

odnalezienia odpowiedzi na pytanie, czy –
li tak, to w jakim zakresie – odpowiednio wczesnego prze-

.
,

których cena nie jest szeroko znana na rynku (gdyby dnienie 
oczywiste, wprost przewidywalne, a sama aukcja bardziej przypomina 

oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu 
Cywilnego (Kodeks Cywilny 1964, art. 66). Przypadek kiedy wspomniana cena nie 
jest znana (a przynajmniej a), do analizy cen za 
dobra np. kolekcjonerskie, e, specjalistyczne

modelu ekonome-
trycznego. W modelu tym cena 

– takich jak 
np. liczba

itp. 
rezentowane w artykule 

poruszane w literaturze, niemniej niekoniecznie w takim aspekcie,
jak czyni to a
(Strzelecki 2008, s. 205–214),
s. 103–114), ogólnej oceny handlu Strzelecki, Bacewicz 

–468), kwestii porównawczych serwisów aukcyjnych 
(Chmielarz 2006, s. 13– zac
( –242).

1. Sposób przeprowadzenia badania

W celu zbudowania wspomnianego we wprowadzeniu modelu autor przeana-
przeprowadzonych w jednym z najpopularniej-

szych w Polsce serwisów aukcyjny realizowane w okresie trzech 
– o

specjalnie zbudowanej do tego 2

ana
o-

wanych dóbr (nie korzystano z API platformy aukcyjnej). Po wspomnianym okresie 

2

– y przeprowadzane w tym 
okresie.
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zebrano informacje o aukcji. Niemniej, ze wzgl
, odrzucono aukcje, w których nie pa-

czyli 
zakupem, , ewentualnie oferty ku-

. –
w których dwie oferty kupna (aukcja

– tym samym 722 
orii licytowanych dóbr.

3:
podmiot (jego nazwa) dane
kategoria, – jego 
nazwa i poziom zaufania4, w licytacji5

y-
kule analizy musiano pierwotne dane cz ,
parametry. I tak np. na podstawie a-

o-
,

,
, e pozytywnych komentarzy6 o-

wanie specjalnego algorytmu, który 

2. Próba konstrukcji modelu

Jako
y , Autor –

niano – ometryczny. Model ten 
t-

a

3 e-
– porównaj Berezi

i Wagner 2009, s. 5–17).
4 Poziom zaufania – rozumiany w tym artykule jako liczba uzyskanych do tej pory pozy-

tywnych kom uzyskanymi pozytywnymi a negatywnymi 
komentarzami).

5

,
– n-

6 Wykorzystano system komentarzy oparty na zasadach platformy aukcyjnej, z której 
uzyskiwano informacje do badania.
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1998, s. 27–30)). Model
Statistics w wersji 22 m.in.
odpowiednie statysty – –
sprowadzone do odpowiedniego minimum.

3.

jest fakt, 
j. 

, –
m.in. w celu wyeliminowania obserwacji nietypowych –

na wnioskach uzyskanych
w innych badaniach a lu 
przypadkach
Dodatkowo e-

– sytuacja taka 

Rys. 1. Liczba

(Zakonnik i Czerwonka 2015).
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o czynniku losowym): 

cenaK = 12,241 + 0,966*cena1H,

gdzie:

cenaK –
cena1H – cena dobra na 1 

1.

Tabela 1

Model –

R R2 Anova –
I

Model

n-
daryzowane

B
n-

dardowy
,821 ,674 ,000

cena1H
12,241 ,239 ,000
,966 ,006 ,000

Z oceny modelu zamieszczonego w tabeli 1
kolumna Anova – , ,

67,4
mówi nam o ej ci (Ostasiewicz, Rusnak i Sie-

dlecka 1997, s. 276) (cenaK) 
aukcji (cena1H). Nieprzedstawiany w tym miejscu wykres rozrzutu reszt standary-
zowanych wskazuje jednak na przeszacowywanie 
wzrostem ceny . Inne analizy – – jasno wsk

j uzyskiwanej cenie 
(odpowiednio na 12 godzin, czy 

licytacji), a i R2

wspomniane 
( odleglejszego punktu w czasie), autor 

– ale 
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Ostatecznie modelem najlepie d-
stawie posiadanych danych) ywa

o czynniku losowym):

cenaK = 9,428 + 0,929*cena1H + 1,666*iloscLicyt1H -7,594E-6*pierwszaLicyt,

gdzie:

cenaK –
cena1H –
iloscLicyt1H –
pierwszaLicyt –

Ocena mode

Tabela 2

Model –

R R2
Anova – Istot-

,830 ,690 ,000

Model

e-
standaryzowane standaryzowane

Istot

Statystyki 

B

stan-
dardo-

wy Beta

Tole-
ran-
cja

VIF

9,428 ,322 ,000
cena1H ,929 ,007 ,789 ,000 ,832 1,202
iloscLicyt1H 1,666 ,071 ,149 ,000 ,698 1,432
pierwszaLicyt -7,594E-6 ,000 -,073 ,000 ,723 1,382
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Z tabeli 2 najistotniejszym pa-
(cena1H)

o-
wany Beta).

liczba ych ofert w licytacji na 

e
w-
e-

mny Tolerancja oraz VIF). 

o-
2 wykres 

rozrzutu reszt standaryzowanych wskazuje na lepsze dopasowanie –
mamy do czynienia z niewielkim przeszacowaniem
wzrostem ceny.

Podsumowanie

. W opracowaniu przedstawiono 

2 t-

t-

ca aukcji) daje – przynajmniej 
–

z-
– –

dobór innej metody, albo wyszukiwanie i grupowanie aukcji podobnych do siebie 
(np. w konkretnej kategorii)7.

7 a-
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AN ATTEMPT OF MODELING PRICES ON ONLINE AUCTIONS

Summary

In this article the author is trying to model the final price on online auctions. This 
attempt is taken on the basis of a large quantity of completed auction. The data come 
from one of the biggest Polish online auction portal. In the article the author presents 
the model that compiles the final price of the good with the set of parameters such as the 
number of bidders, time of the bids and the amount of bids for a specific moment in 
time.
Keywords: electronic commerce, online auctions, prices of goods.


