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EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU
HANDLU INTERNETOWEGO W POLSCE
Streszczenie: Handel internetowy w Polsce rozwija się dynamicznie od ponad dziesięciu lat.
Za podstawowe indykatory rozwoju rynku detalicznego handlu internetowego można uznać
na przykład liczbę konsumentów dokonujących zakupów w Internecie, liczbę funkcjonujących sklepów internetowych, wartość rynku e-commerce czy udział sprzedaży internetowej
w sprzedaży ogółem. W artykule zwrócono uwagę na fakt, że mimo licznych publikacji poświęconych pomiarowi rozwoju handlu internetowego, nie dokonano klasyfikacji i usystematyzowania determinant tegoż rozwoju. Nie są także spopularyzowane opracowania, w których
zaprezentowano by wnioski z przeprowadzonych w tym zakresie badań empirycznych. Dlatego też autorka podejmuje próbę wskazania ekonomicznych uwarunkowań rozwoju i zweryfikowania ich w analizie statystycznej. Analiza, z uwagi na dostępność danych, obejmuje
lata 2004-2013. W jej efekcie określono determinanty ekonomiczne, które w najistotniejszy
sposób zaważyły na rozwoju rynku detalicznego handlu internetowego w Polsce w analizowanym dziesięcioleciu.
Słowa kluczowe: e-commerce, handel internetowy, rozwój, determinanty ekonomiczne.
DOI: 10.15611/pn.2014.347.43

1. Wstęp
Handel za pośrednictwem sieci internetowej rozwija się w Polsce od ponad dziesięciu lat. Rozwój ten ocenia się jako dynamiczny, choć na tle państw Unii Europejskiej
pod względem popularności tej formy handlu wśród społeczeństwa Polska nie plasuje się w czołówce.
Ocena tempa rozwoju handlu internetowego w Polsce niejednokrotnie podejmowana była przez badaczy. Ukazały się liczne opracowania prezentujące rokroczne
dane dotyczące ewolucji rynku e-commerce (np. raporty e-commerce Wydawnictwa
Internet Standard czy wcześniejsze raporty pod redakcją M. Kraski Elektroniczna
gospodarka w Polsce, a także inne opracowania z wynikami badań, autorstwa np.
Gemius). W publikacjach tych próbowano również określać przyczyny rozwoju
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handlu internetowego w Polsce, wskazywano podstawowe trendy, kierunki i perspektywy dalszego rozwoju oraz bariery utrudniające eskalację sprzedaży on-line. Warto zwrócić uwagę, że nie dokonywano analizy determinant rozwoju rynku
e-commerce w perspektywie wieloletniej, tylko zazwyczaj w relacji rok do roku
i nie przeprowadzano empirycznych dowodów faktycznego wpływu tych uwarunkowań na rozmiary rynku e-commerce. Tymczasem po kilkunastu latach funkcjonowania tej formy handlu (Allegro, platforma handlowa do zawierania transakcji
handlowych on-line powstała w 1999 roku) można by podjąć próbę analitycznej
oceny wieloletniego wpływu uwarunkowań na rozwój handlu internetowego w Polsce, która byłaby swoistym podsumowaniem dotychczasowej ewolucji rynku zakupów on-line. Celem niniejszego artykułu jest zatem próba uporządkowania i usystematyzowania ekonomicznych determinant rozwoju handlu internetowego w Polsce
oraz wykazania w sposób empiryczny, które z tych uwarunkowań zaważyły na tym
rozwoju w najistotniejszy sposób. Z uwagi na dostępność danych, którymi można
opisać rynek zakupów internetowych w Polsce, analiza zostanie przeprowadzona
w horyzoncie czasowym 2004-2013. Analiza dotyczy wyłącznie handlu internetowego realizowanego w ramach relacji B2C (business-to-customer = przedsiębiorstwo-klient, czyli handlu detalicznego).

2. Rozwój handlu internetowego w Polsce w latach 2004-2013
Miernikami rozwoju rynku detalicznego handlu internetowego mogą być między innymi takie indykatory, jak: liczba konsumentów dokonujących zakupów w Internecie, liczba funkcjonujących sklepów internetowych, wartość rynku e-commerce czy
udział sprzedaży internetowej w sprzedaży ogółem. W tabeli 1 zebrano dane liczbowe opisujące rozwój handlu internetowego w Polsce w latach 2004-2013 w oparciu
o wybrane wskaźniki.
W 2013 roku ponad 9,5 mln polskich konsumentów kupowało w 17 tys. sklepów
internetowych. Wartość rynku szacowano na ponad 26 mld zł, a udział handlu internetowego w handlu detalicznym ogółem przekroczył 3,4%.
Aby ocenić skalę rozwoju rynku zakupów internetowych, można przyjrzeć się
dynamice podstawowych indykatorów w analizowanym dziesięcioleciu.
Biorąc pod uwagę całościowe zmiany wartości wskaźników w badanym okresie,
można obliczyć dynamikę prezentowanych wartości wskaźników w odniesieniu do
roku 2004 (lub 2005). Wyniki prezentuje rys. 1.
Najbardziej w analizowanym okresie wzrosła wartość rynku e-commerce –
prawie czternastokrotnie. Niemal dziesięciokrotnie zwiększyła się liczba sklepów
sprzedających on-line. Prawie ośmiokrotnie zwiększył się udział handlu internetowego w detalicznym handlu ogółem. Niemalże pięciokrotnie wzrosła także liczba
konsumentów internetowych (w relacji do roku 2005). Zmiany te można uznać za
znaczące z punktu widzenia rozwoju handlu internetowego w Polsce, który wielokrotnie określano mianem dynamicznego.
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Tabela 1. Rozwój handlu internetowego w Polsce w latach 2004-2013
w oparciu o wybrane wskaźniki
Kupujący
w wieku
16-74 lata

Liczba sklepów
internetowych

2004

b.d.

1 800

1,91

0,44

2005

2 059 970

2 800

3,10

0,72

2006

3 597 499

4 100

5,00

1,08

2007

4 608 895

5 600

8,07

1,56

2008

5 232 745

7 100

11,01

1,95

2009

6 726 985

9 500

13,43

2,30

2010

8 356 128

10 000

15,50

2,61

2011

8 639 046

13 400

17,50

2,71

2012

9 225 838

12 100

22,90

2,71

2013

9 697 967

17 000

26,10

3,41

Wartość rynku
e-commerce
w mld zł

Udział wartości rynku
e-commerce w handlu
detalicznym ogółem – w %

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Wykorzystanie technologii…; Gospodarka elektroniczna…;
E-commerce…].

Rys. 1. Dynamika podstawowych indykatorów rozwoju detalicznego handlu internetowego w Polsce
(2013/2004 = 100)
Źródło: opracowanie własne.

Analizując zmiany rokroczne (na podstawie danych z tab. 1), można ocenić faktyczne tempo rozwoju rynku. Liczba kupujących w sieci w analizowanym okresie
najbardziej zwiększyła się w 2006 roku – o 75%. Znaczące wzrosty liczby e-konsumentów (o około 30%) nastąpiły również w latach 2007 i 2009. Dynamicznie
wzrastała liczba sklepów internetowych. O około 50-60% zwiększyła się ich liczba
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w 2005, 2006 i 2012 roku. W pozostałych latach (z wyjątkiem roku 2011) dynamika wzrostu liczby sklepów internetowych oscylowała na poziomie 30-40% rocznie. Dynamiczny rozwój rynku zakupów on-line widoczny jest w przypadku tempa
wzrostu jego wartości – w latach 2005, 2006 i 2007 wartość rynku e-commerce
zwiększała się o około 60% rocznie. W latach 2008 i 2012 wzrost wyniósł około
30%, w pozostałych latach przyrosty wartości tego rynku wahały się w granicach
15-20%. Znacząco zwiększał się jednocześnie udział handlu internetowego w handlu detalicznym ogółem. W latach 2005-2007 udział ten zwiększał się o 50-60%.
W latach 2008 i 2013 dynamika udziału handlu internetowego w handlu ogółem
wynosiła około 25%, w pozostałych latach – do 10%.
Oceniając stopień i dynamikę ewolucji handlu internetowego w Polsce na podstawie wskazanych mierników, można odnieść się do następujących faz rozwoju
[Dąbrowska 2011, s. 176]:
1) rewolucja, gdy przyrosty rok do roku przewyższają 100%,
2) rozwój, charakteryzujący się przyrostami rocznymi powyżej 50%,
3) ewolucja, kiedy rokroczne przyrosty oscylują w przedziale 20-50%,
4) stabilizacja, gdy przyrost rok do roku nie przekracza 20%.
Zatem podsumowując powyżej przedstawione statystyki dotyczące dojrzewania
rynku detalicznych zakupów internetowych w latach 2004-2013, przekształcanie się
to można określić faktycznie mianem rozwoju oraz ewolucji, choć możliwe także
są już do zaobserwowania przejawy stabilizacji, wynikającej z nasycania się tego
rynku.

3. Determinanty rozwoju handlu internetowego w Polsce
3.1. Uwarunkowania rozwoju rynku zakupów internetowych w literaturze
W publikacjach poświęconych tematyce handlu internetowego próbowano zdefiniować determinanty rozwoju handlu internetowego w Polsce. W początkowym okresie rozkwitu zakupów internetowych jako determinanty rozwoju rynku e-commerce
wskazywano przede wszystkim: stan infrastruktury teleinformatycznej, związaną
z tym demonopolizację sektora telekomunikacyjnego, wykształcone społeczeństwo,
w szczególności edukację internetową, profesjonalną administrację, elektroniczny
system transakcji (e-podpis, e-dokument, e-pieniądz), oraz dużą przedsiębiorczość
polskiego społeczeństwa [Francik, Trybicka-Francik 2001, za: Chodak 2006, s. 2].
P. Drygas jako główne uwarunkowania wskazał: koszt dostępu do Internetu, stan
rozwoju rynku IT w Polsce, koszty dostawy produktów od sklepu internetowego do
klienta ostatecznego oraz znajomość Internetu przez klientów sklepów internetowych [Drygas 2005, za: Chodak 2006, s. 1].
M. Idzikowski jako czynniki wpływające na dynamikę rozwoju handlu internetowego w Polsce wymienił w szczególności: poziom rozwoju Internetu (rozumiany
jako liczba użytkowników Internetu w społeczeństwie) oraz tzw. indeks aktywności
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internauty (wynikający z liczby lat korzystania z globalnej sieci oraz zaawansowania
w wykorzystywaniu usług WWW i powiązanych narzędzi) [Idzikowski 2006].
G. Chodak determinanty rozwoju polskiego rynku e-commerce podzielił na następujące [Chodak 2006, s. 2-6]:
• ekonomiczne (PKB per capita),
• prawne (ustawodawstwo dotyczące transakcji elektronicznych),
• polityczne (demonopolizacja sektora telekomunikacyjnego, rozwój e-administracji),
• demograficzne (wiek internautów, struktura zawodowa),
• edukacyjne (między innymi stopień komputeryzacji szkół, wprowadzanie programów na rzecz komputeryzacji społeczeństwa).
Podkreślano także, że polski rynek e-commerce ma ogromne perspektywy rozwoju opartego na m.in. [Rynek e-commerce…]: rosnącym dynamicznie nasyceniu Internetem, wyrównywaniu się różnic pomiędzy dochodami Polaków a mieszkańcami UE,
globalizacji rynków, polepszającej się ofercie sklepów i usprawnianiu ich funkcjonowania, zwiększającej się liczbie sklepów, rosnącej liczbie kart płatniczych, rozwoju
bankowości on-line oraz usług telekomunikacyjnych, a szczególnie mobilnych.
Obecne prognozy wskazują, że rynek zakupów internetowych w Polsce może
być determinowany przez kryzys gospodarczy w Europie, którego echa dosięgły
również Polskę, W związku z kryzysem przewidywano spadek wydatków na tradycyjne zakupy konsumpcyjne. Istotne dla rozwoju handlu internetowego mogą
być działania marketingowe sklepów internetowych (coraz bardziej zróżnicowane
i oparte na wielu, coraz bardziej profesjonalnych narzędziach) oraz doskonalenie
oferty, mające powodować większe zaufanie wśród klientów, pozyskiwanie nowych
klientów oraz budowanie lojalności tych obecnych. Podkreśla się rolę umobilniania
z uwagi na wzrost liczby użytkowników urządzeń przenośnych, takich jak smartfony, tablety itp. (tzw. wielonarzędziowość). Oczekuje się, że serwisy społecznościowe odegrają rolę w rozwoju handlu internetowego. Także regulacje prawne mogą
być źródłem dalszego rozwoju tego rynku – zwłaszcza te dotyczące harmonizacji
rynku w Unii Europejskiej, gdyż mogą wpłynąć na rozwój handlu internetowego
w wymiarze międzynarodowym [Ocetkiewicz; Grzybowska].
Reasumując, można stwierdzić, że podejmowana w literaturze przedmiotu i publikacjach związanych z e-commerce problematyka analizy uwarunkowań rozwoju tego rynku w Polsce nie jest wyczerpująca. Dotyczyła głównie próby wskazania podstawowych trendów, kierunków i perspektyw dalszego rozwoju oraz barier
utrudniających zwiększanie sprzedaży on-line. Zasadniczo uwarunkowania nie
zostały dokładnie zdefiniowane, uporządkowane ani sklasyfikowane. Nie są znane
również wyniki badań, w których dokonywano analizy determinant rozwoju rynku
e-commerce w perspektywie wieloletniej – wpływ wskazywanych uwarunkowań
był określany zazwyczaj w relacji rok do roku. Trudno znaleźć wyniki empirycznych
badań potwierdzających faktyczny wpływ tych uwarunkowań na rozmiary rynku
e-commerce.
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3.2. Identyfikacja czynników ekonomicznych wpływających
na rozwój handlu internetowego w Polsce
Determinanty ekonomiczne są jednymi z podstawowych w makroekonomicznej
analizie, dlatego to one będą przedmiotem niniejszego badania. Wśród czynników
ekonomicznych mających wpływ na rozwój handlu internetowego w Polsce można
zaproponować przyjęcie do zweryfikowania następujących:
• inflacja (mierzona stopą procentową – zmienna niezależna X1),
• bezrobocie (mierzone stopą procentową – zmienna X2),
• faza cyklu koniunkturalnego (wzrost gospodarczy lub kryzys mierzony procentową zmianą PKB – zmienna X3),
• ogólna sytuacja gospodarcza (mierzona wskaźnikiem koniunktury w handlu według GUS – zmienna X4),
• PKB per capita (w zł – zmienna X5),
• PKB ogółem (w mln zł – zmienna X6),
• spożycie ogółem (w mln zł – zmienna X9),
• spożycie z popytu krajowego per capita (w zł – zmienna X10),
• sprzedaż detaliczna (w mln zł – zmienna X12),
• dynamika sprzedaży detalicznej (w cenach z roku poprzedniego – zmienna X13),
• średnie dochody w gospodarce (w zł – zmienna X7),
• oszczędności gospodarstw domowych (jako odsetek oszczędności w dochodach
dyspozycyjnych – zmienna X11),
• przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwie domowym na towary i usługi
na 1 osobę (w zł – zmienna X14),
• koszty dostępu do Internetu (w zł – zmienna X8).
Powyższa lista wstępna determinantów ekonomicznych wskazuje, że na rozwój
handlu internetowego w Polsce potencjalnie mogły mieć wpływ problemy gospodarcze, ogólna sytuacja kraju czy też zamożność społeczeństwa.
3.3. Weryfikacja determinant ekonomicznych rozwoju rynku zakupów
internetowych w Polsce w analizie statystycznej
Jako zmienną objaśnianą (Y) przyjęto wartość rynku e-commerce (w mld zł), która
wśród wskazanych indykatorów rozwoju rynku handlu internetowego odzwierciedla
rozwój w ujęciu ekonomicznym.
Dane dotyczące rozmiarów weryfikowanych zmiennych dla szeregu czasowego
2004-2013 ustalono na podstawie roczników statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego, publikacji Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz raportów E-commerce wydawnictwa Internet Standard.
Weryfikacja polegała na ustaleniu czynników mających największy wpływ na
rozwój rynku zakupów internetowych w Polsce. W tym celu wykorzystano:
• analizę korelacji (współczynnik korelacji liniowej Pearsona),
• model regresji liniowej (szacowany klasyczną metodą najmniejszych kwadratów).
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Obliczeń dokonano za pomocą programów Excel i Gretl.
Na wstępie dokonano analizy korelacji, w efekcie której można było ograniczyć liczbę zmiennych objaśniających do tych wykazujących największą zależność
ze zmienną opisującą rozwój rynku zakupów internetowych w Polsce. Największe
dodatnie wartości współczynników korelacji liniowej Pearsona (oscylujące w przedziale od 0,97 do 0,99) osiągnęły zmienne: spożycie ogółem (X9), PKB ogółem
(X6), sprzedaż detaliczna (X12), średnie dochody w gospodarce (X7), spożycie
z popytu krajowego per capita (X10), przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwie domowym na towary i usługi na 1 osobę (X14) oraz PKB per capita (X5).
Ujemna korelacja (wartość współczynnika korelacji liniowej Pearsona oscylowała
w przedziale od –0,89 do –0,64) wystąpiła w przypadku zmiennych: koszty dostępu
do Internetu (X8), procentowa zmiana PKB (X3) oraz oszczędności gospodarstw
domowych (X11). Istotność korelacji potwierdzono przy użyciu statystyki o rozkładzie t-Studenta. Wyniki wskazały, że w przypadku wyżej wymienionych czynników
korelacja ze zmienną Y jest istotna statystycznie.
Po wyeliminowaniu zmiennych, które były najsłabiej skorelowane oraz tych
opisujących zbliżone zjawisko ekonomiczne, powstała zawężona lista determinant
ekonomicznych: X9, X6, X12, X7, X14, X8, X11, które to zostały wykorzystane do
budowy modelu ekonometrycznego.
Nie udało się oszacować modelu regresji liniowej wielorakiej. Modelowanie
przeprowadzono niezależnie dla każdej zmiennej objaśniającej. Tylko dla zmiennej
X11 (oszczędności gospodarstw domowych) nie uzyskano zadowalającego poziomu
istotności zmiennej objaśnianej. W pozostałych przypadkach zmienne niezależne
okazały się istotne przy poziomie istotności 1%.
Za najlepsze pod względem statystycznym można uznać modele z następującą
zmienną objaśniającą: spożycie ogółem (X9) i PKB ogółem (X6). Własności zestawiono w tab. 2. W następnej kolejności można wymienić modele ze zmiennymi:
sprzedaż detaliczna (X12), przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwie domowym na towary i usługi na 1 osobę (X14), średnie dochody w gospodarce (X7) oraz
koszty dostępu do Internetu (X8). Ranking modeli ustalono w oparciu o kryteria
informacyjne Akaikego (AIC), Schwarza-Bayesa (BIC) oraz Hannana-Quinna (H-Q). Modele lepsze cechowały się niższymi wartościami kryteriów informacyjnych
(wskazujących na tzw. stopień utraty informacji).
Po oszacowaniu dwa najlepsze modele można zapisać odpowiednio:
•

Yˆt =
−28,0361+ 0,00003884 X 9t ,

•

Yˆt =
−25,6017 + 0,00002917 X 6t .

•

( ±1,9847)

( ±1,8801)

( ±0,00000195)

( ±0,00000148)

Oznacza to odpowiednio, że:
wraz ze wzrostem spożycia ogółem o 1 milion zł wartość rynku e-commerce
wzrastała o 38,84 tys. zł, ze średnim błędem szacunku ( ± ) 1,95 tys. zł, ceteris
paribus.
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•

wraz ze wzrostem PKB ogółem o 1 mln zł wartość rynku e-commerce wzrastała
o 29,17 tys. zł, ze średnim błędem szacunku ( ± ) 1,48 tys. zł, ceteris paribus.

Tabela 2. Wyniki estymacji dwóch najlepszych modeli wybranych na podstawie
kryteriów informacyjnych AIC, BIC oraz H-Q
Zmienna zależna Y – wartość rynku e-commerce w mld zł
Model ze zmienną objaśniającą X9 – spożycie ogółem w mln zł
const.
X9

Współczynnik
–28,0361
3,88386e-05

Średn. aryt. zm. zależnej
Suma kwadratów reszt
Wsp. determ. R-kwadrat
F(1, 7)

t-Studenta
–14,1262
19,9158

Błąd stand.
1,98469
1,95014e-06
10,93456
6,932793
0,982658
396,6385

wartość p
<0,00001
<0,00001

Odch. stand. zm. zależnej
Błąd standardowy reszt
Skorygowany R-kwadrat
Wartość p dla testu F

***
***
7,068974
0,995188
0,980180
2,01e-07

Model ze zmienną objaśniającą X6 – PKB ogółem w mln zł
const.
X6

Współczynnik
–25,6017
2,91737e-05

Średn. aryt. zm. zależnej
Suma kwadratów reszt
Wsp. determ. R-kwadrat
F(1, 7)

Błąd stand.
1,88011
1,47729e-06

10,93456
7,048943
0,982367
389,9875

t-Studenta
–13,6171
19,7481

Odch. stand. zm. zależnej
Błąd standardowy reszt
Skorygowany R-kwadrat
Wartość p dla testu F

wartość p
<0,00001
<0,00001

***
***

7,068974
1,003490
0,979848
2,13e-07

Źródło: opracowanie własne na podstawie obliczeń programu GRETL.

W obu modelach współczynnik R2 wynosił 0,98, co oznacza, że zmienność
zmiennej Y aż w 98% jest wyjaśniona przez analizowane zmienne (każdą z osobna).
Dla wszystkich modeli przeprowadzono standardowe testy struktury stochastycznej (zob. szerzej: [Kufel 2007, s. 58-62]): normalności rozkładu składników losowych (test Doornika-Hansena), homoskedastyczności składników losowych (test
White’a), braku autokorelacji składników losowych (test Breuscha-Godfreya),
a także wykonano test sprawdzający poprawność zastosowanej postaci funkcyjnej
modelu (test Ramseya, tzw. RESET).
W weryfikacji przyjęto poziom istotności α = 0,01. W odniesieniu do każdego
modelu:
1) nie znaleziono podstaw do odrzucenia hipotezy o normalności rozkładu składników losowych,
2) nie stwierdzono zmienności wariancji resztowej,
3) nie znaleziono podstaw do odrzucenia hipotezy o braku autokorelacji składników losowych I rzędu,
4) uznano, że przyjęta liniowa postać modelu była poprawna.
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4. Zakończenie
W wyniku przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że najważniejszymi determinantami rozwoju handlu internetowego w Polsce w latach 2004-2013 były czynniki
ekonomiczne charakteryzujące koniunkturę gospodarczą kraju (spożycie oraz PKB
ogółem). Znaczący okazał się także związek pomiędzy rozmiarami sprzedaży detalicznej a rozwojem rynku e-commerce. Okazuje się, że rynki te nie wypierają się
wzajemnie, wręcz przeciwnie – mimo że są niejako konkurencyjnie, rosną równolegle. Nieco mniejszy, ale również ważki wpływ okazały się mieć uwarunkowania
charakteryzujące poziom zamożności społeczeństwa (przeciętne miesięczne wydatki na towary i usługi na 1 osobę oraz średnie dochody). Warto zauważyć, że populacja kupujących w analizowanym okresie w większej części składała się z osób
osiągających dochody w III oraz IV kwartylu. Mimo podnoszenia przez cytowanych
autorów kwestii znaczenia kosztów dostępu do Internetu, nie okazały się one najbardziej znaczące dla rozwoju handlu internetowego. Badanie empirycznie nie potwierdziło wpływu głównych problemów gospodarczych, takich jak bezrobocie, inflacja
czy echa kryzysu w Europie na wartość rynku e-commerce w Polsce.
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ECONOMIC DETERMINANTS
OF E-COMMERCE DEVELOPMENT IN POLAND
Summary: E-commerce has been developing dynamically over ten years in Poland. The basic indicators of this development can be, for example, the number of consumers doing shopping on the Internet, the number of operating online stores, the value of e-commerce market ,
and the share of online sales in total sales. The article draws attention to the fact that, in spite
of numerous publications dedicated to the measurement of e-commerce development, these
determinants are not classificated and systematizated. The results of studies, which would
present the conclusions of empirical research, are not popularized either. Therefore, the author
attempts to identify economic determinants of e-commerce development and to verify them
in the statistical analysis.
Keywords: e-commerce, retail Internet commerce, development, economic determinants.

