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Streszczenie
Zasadniczym celem artykułu jest identyfikacja czynników pozytywnie
i negatywnyie wpływających na wykorzystanie moĪliwoĞci e-handlu. Wnioski zawarte
w pracy oparto na badaniu przeprowadzonym metodą ankietową na idywidualnych,
aktywnych uĪytkownikach Internetu. Struktura pracy zawiera przedstawienie
problemu na tle literaturowym, zaloĪenia metodyczne badania, jego wyniki oraz
dyskusjĊ i wnioski. Wnioski z badania mogą słuĪyü jako podstawa do rekomendacji
projektowych tworzenia sklepów intrnetowych.
Słowa kluczowe: handel elektroniczny, handel mobilny, determinanty wykorzystania handlu
elektronicznego, sklepy internetowe
Wprowadzenie
Głównym celem opracowania jest specyfikacja czynników okrelajcych moliwoci rozwoju
handlu elektronicznego. Specyfikacja ta identyfikuje najlepsze wzorce projektowania sklepów interntowych i stanowi element zarzdzania wiedz w tym zakresie. Podstawowe pytania badawcze
nasuwajce si w tym zakresie sprowadzaj si do nastpujcych problemów:
• jakie grupy czynników wpływaj na kształtowanie si relacji pomidzy klientami a sklepami elektronicznymi?
• jakie elementy szczegółowe (kryteria) mog by brane pod uwag przy ocenie kadej w powyszych grup?
• w jakim stopniu w opinii ankietowanych, elementy te wpływaj na stan i rozwój handlu
elektronicznego?
Literatura przedmiotu dotyczca Internetu, jego narzdzi, oferowanych za jego porednictwem
usług, determinant rozwoju, jak równie wykorzystywania go w działalnoci gospodarczej jest bardzo obszerna. Zagadnienie to istnieje w literaturze ju od lat 90 – tych ubiegłego stulecia. Publikacje
i dostpne na ten temat materiały mona podzieli na kilka zasadniczych grup.
Pierwsz stanowi monografie. Opisuj one ogólnie Internet i jego podstawowe narzdzia [23],
moliwoci prowadzenia działalnoci gospodarczej w formie wirtualnej [9], oraz wpływ tej sfery na
działalno przedsibiorstw [26], informuj równie o moliwym, dziki Internetowi, nowym wymiarze prowadzenia działalnoci i wiadczenia usług np. marketingu i bankowoci [1] [7]. Do
duo pozycji dotyczy szeroko pojtej działalnoci gospodarczej moliwej dziki narzdziom i usługom sieciowym okrelanym wspólnym mianem e-biznesu [4] [6] [15] [11]. Literatura przedmiotu
dostarcza take pozycji o specyfice oraz zasadach działania w Internecie [17] [27], jego technologiach stosowanych w biznesie [16], jak równie wprowadzenia konkretnych rozwiza do
przedsibiorstwa [22]. Na rynku wydawniczym dostpne s take pozycje podejmujce kompleksowo tematyk wykorzystania technologii mobilnych [5], jak równie przybliajce bariery jakie
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napotyka rozwój handlu elektronicznego [3]. Druga grupa to artykuły publikowane w rónego rodzaju czasopismach, które ze wzgldu na swoj organiczon objto oraz specyfik publikacji
zawieraj jedynie wybrane, zazwyczaj omówione do syntetycznie, zagadnienia zwizane z prezentowanym w niniejszym opracowaniu tematem. Determinanty przedstawiane s jako czynniki
wpływajce na korzystanie z handlu elektronicznego przez dokonujcych zakupów w Internecie
[25], pod ktem uwarunkowa rozwoju płatnoci mobilnych [14] oraz przez pryzmat czynników
wpływajcych na działałno przedsibiorstwa skoncentrowanego na e-biznesie [13]. W tym zakresie literatura dostarcza take opisy determinant rozwoju e-biznesu w konkretnych sektorach np.
w słubie zdrowia [12]. Kolejn grup stanowi rónego rodzaju raporty, ekspertyzy oraz inne opracowania o charakterze sprawozdawczym, przygotowywane przez róne firmy i instytucje, których
celem jest przedstawienie rónych aspektów rynku elektronicznego. Przykładami s przygotowany
pod patronatem firmy Gemius raport odnonie rynku e-commerce w Polsce w roku 2016 [24], w którym omówiono bariery wpływajce na ograniczenie rozwóju szeroko pojtych e-usług na rodzimym
rynku [10] oraz ekspertyza Zwizku Pracodawców Brany Internetowej IAB Polska przybliajca
potencjał rozwojowy e-commerce oraz bariery go hamujce [2].
Reasumujc powysze rozwaania mona stwierdzi, i treci zaprezentowane w niniejszym
opracowaniu stanowi nowe ujcie tematu, ze wzgldu na fakt, i zostały oparte o autorskie badanie
odnoszce si do uytkowników indywidualnych w wymiarze rodzimego rynku. Opracowanie ma
charakter autorski, za merytoryczna tre nie była wczeniej publikowana.
1. Metodologia badania i charaktertyka próby badawczej
Biorc pod uwag własne dowiadczenia wynikajce z bada ankietowych handlu elektronicznego badania przeprowadzone metod CAWI (Computer Associated Web Interview) w dniach 29
listopada – 13 grudnia 2016 roku oparto na własnym autorskim podejciu, składajcym si z poniszych etapów:
• wybór i uzasadnienie próby badawczej testowej oraz docelowej,
• skonstruowanie prototypu ankiety na temat czynników wpływajcych na e-biznes
w postaci serwisów dostpnych przez przegldarki internetowe oraz aplikacje mobilne,
• weryfikacja merytoryczna pyta ankietowych na losowo wybranej testowej grupie aktywnych uytkowników e-handlu,
• skonstruowanie ostatecznej postaci ankiety ilociowo-jakociowej oraz umieszczenie
i przetestowanie jej na serwerach Wydziału Zarzdzania Uniwersytetu Warszawskiego,
• przeprowadzenie ankiet wród potencjalnych uytkowników e-handlu oraz analiza i dyskusja wyników,
• wycignicie wniosków z uzyskanych wyników o determinantach rozwoju e-handlu oraz
postrzeganiu na tym tle m-handlu.
Wybór grupy badawczej nie był przypadkowy, naley do klasy wygodnych, ankietowani byli
studentami wybranej uczelni warszawskiej, wszystkich rodzajów studiów licencjackich i magisterskich; zarówno stacjonarnych, wieczorowych i zaocznych, kierunków zarzdzanie oraz
rachunkowo, finanse i ubezpieczenia społeczne. Jako grup testow wybrano grup pierwszego
roku studiów magisterskich o specjalnoci e-Biznes, po wykładzie specjalizacyjnym „Biznes elektroniczny w społeczestwie informacyjnym” i pracy projektowej dotyczcej oceny jakoci witryn
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internetowych. Ankiety zarówno w postaci testowej jak i ostatecznej udostpniano drog elektroniczn, poziom zwrotnoci nie przekroczył 90%, pomimo, e studenci s grup szczególnie otwart
na wszelkiego rodzaju innowacje, tak grup społeczn, która kupuje najczciej w Internecie.
Ograniczeniem dokonanego wyboru był spodziewany, midzy innymi, wysoki udział osób posiadajcych dostp do smartfonów, tabletów, laptopów i komputerów stacjonarnych – niekoniecznie
najlepszych pod wzgldem jakoci, ale za to o dłuszym czasie uytkowania. Nie wyróniono – jako
osobnej grupy zakupów dokonywanych przez serwisy aukcyjne (np. allegro.pl), traktujc je jako
nieodłczn obecnie cz e-handlu. Granic rozrónienia pomidzy tradycyjnym, przegldarkowym handlem elektronicznym, a handlem mobilnym, nie były same urzdzenia umoliwiajce
zakupy w sklepach, a ich oprogramowanie – z jednej strony dostp do serwisów poprzez przegldarki internetowe, z drugiej poprzez aplikacje na urzdzenia mobilne.
Ankiet wypełniło 427 osób, w tym – w postaci pełnej oraz prawidłowej 381 osób, co stanowi
89,23% respondentów. Wród ankietowanych było 73,49% kobiet, 26,51% mczyzn. Przecitny
wiek respondenta wynosił 23–34 lata, mediana 22 lata. Jest to wiek typowy dla studentów studiów
licencjackich i inynierskich oraz pierwszych lat studiów magisterskich, których prosilimy o wypełnienie ankiety. Prawie 97% ankietowanych było w wieku z przedziału 18–25 lat, ponad 2%
w wieku 26–30 lat i nieliczne osoby (3) z przedziału 36–50 lat. Najstarszy z ankietowanych miał 43
lata. W próbie badawczej 67,19% stanowili studenci niepracujcy, 31,71% studenci pracujcy
i 1,84% pracowników. Jedna osoba posiadała własn firm. Wykształcenie rednie posiadało
85,31% – ankieta była głównie przeprowadzana wród studentów studiów licencjackich. Licencjat
i studia wysze deklarowało tylko 14,69% ankietowanych (2 osoby). Ponad 29% ankietowanych
deklarowało pochodzenie z miasta wikszego 500 tys. mieszkaców, ponad 19% z miast 100–500
tys. mieszkaców, ponad 13% z miast 50–100 tys. mieszkaców, ponad 27%% z miast do 50 tys.
mieszkaców, a ponad 11% wsi. Prostota ankiety nie spowodowała duej iloci przekłama w wypełnieniu, a liczni respondenci (179 osoby) wypełniali rubryki dodatkowe.
2. Analiza uzyskanych wyników
Ankieta zawierała trzydzieci cztery pytania merytoryczne oraz metryczk. Była podzielona na
dwie czci: informacje infrastrukturalne (czstotliwo łczenia si z Internetem, wykorzystywane
urzdzenia oraz zakupy za porednictwem sieci) oraz czynniki pozytywnie i negatywnie wpływajce
na zakupy w sieci, podzielone na szereg kategorii. W zakresie dobru czynników negatywnych oparto
si w głównej mierze na wynikach wczeniejszych bada jednego z autorów dotyczcych ogranicze w zastosowaniu technologii mobilnych [20].
Pierwsza cz składajca si z trzech pyta dotyczyła charakterystyki wykorzystania przez
wyszczególnion grup uytkowników Internetu dla dokonywania zakupów. Pozwoliło to oceni
wiarygodno ich odpowiedzi na pytania dotyczce czynników stymulujcych i destymulujcych
rozwój handlu elektronicznego. Na pytanie dotyczce czstotliwoci korzystania z Internetu 97,38%
respondentów odpowiedziało, e korzysta z niego kilka razy dziennie, a 1,31% nieustannie. Marginalne (1,05%) były odpowiedzi typu: nie mniej ni raz dziennie, nie mniej ni raz w tygodniu, czy
par razy w miesicu. Nikt nie przyznał si do tego, e z Internetu nie korzysta, czy korzysta bardzo
rzadko. Zauway naley, i uzyskane w niniejszym badaniu wyniki s zblione do uzyskanych w
wczeniejszych badaniach, w którym take zdecydowana wikszo respondentów (98%), wskazała
czstotliwo korzystania z Internetu jako „codziennie”. Pozostali respondenci wybrali warianty
„kilka razy w miesicu” oraz „kilka razy w tygodniu” [19]. Na podstawie otrzymanych wyników
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mona powiedzie, i próba badawcza złoona była z dowiadczonych uytkowników Internetu,
dobrze znajcych specyfik zjawiska, o którym si wypowiadali. Wród najczciej korzystajcych
z Internetu była wikszo (67%) kobiet i tylko 33% mczyzn.
W komunikacji z Internetem uywano głównie smartfona (44,88%) oraz laptopa i smartfona
(30,71%). O połow mniej (14,70%) samego laptopa. Najrzadziej były w tym celu wykorzystywane
komputery tylko stacjonarne (2,89%) lub kombinacje komputera stacjonarnego ze smartfonem i tabletem, tabletu i laptopa (razem 6,56%) oraz samego tabletu (1,05%). W badaniu z roku 2016, 94%
ankietowanych wskazało na smartfon (zarówno sam jak i w konfiguracjach z innymi urzdzeniami)
jako urzdzenie wykorzystywane do komunikacji z Internetem. Nikt natomiast nie wskazał, e korzysta tylko z tabletu [21]. Przewag w pierwszej kombinacji urzdze wykorzystaywanych do
kontaktów z Internetem, mniejsz ni w poprzednim przypadku miały równie kobiety – 53,2%.
Ponad połowa (51,44%) respondentów naley równie, nie tylko do aktywnych uytkowników Internetu, ale równie do aktywnych klientów sklepów internetowych. Wród nich 3,41% dokonuje
zakupów nie mniej ni raz w tygodniu, a 48,03% nie mniej ni raz w miesicu. W innych odpowiedziach dominuje – raz na miesic i raz na dwa miesice – 4,72%. Bardzo rzadko zakupy w Internecie
przeprowadza 41,99% ankietowanych, a tylko 1,84% wcale nie korzysta z rej formy zakupów. Najczciej dokonuj zakupów w Interncie kobiety i mieszkacu miast powyek 500 tys. Wyniki
uzyskane w pierwszej grupie pyta zdawały si dobrze wyrokowa o moliwociach prawidłowej
oceny, przez badan grup, osób ogranicze i czynników pobudzajcych handel elektroniczny. Kolejna grupa pyta dotyczyła wic ju zasadniczego problemu determinant, podzielonych na szereg
kategorii [7]: ekonomiczne, organizacyjne, prawne, bezpieczestwa, socjo-psychologiczne oraz
techniczne i technologiczne.
W grupie komponentów ekonomicznych pierwszym z wyszczególnionych czynników szczegółowych była cena urzdzenia do komunikacji z Internetem (smartfon, tablet, laptop itp.). W dobie
powszechnoci smartfonów okazało si, e najwicej odpowiedzi wskazało na redni 37,80% wpływ
ceny urzdzenia na prowadzenie przy jego pomocy handlu elektronicznego. Niewiele mniej opowiedziało si za wpływem małym oraz adnym (w sumie 36,74%). Tym niemniej dla jednej czwartej
z tej grupy odpowiadajcych stanowiło to ju problem (90% osób udzielajcych tej odpowiedzi było
ze studiów dziennych i zaliczyło si do studentów niepracujcych). Podobnie oceniono koszt za
połczenie z Internetem. Zarówno mały wpływ (razem z brakiem wpływu) oraz redni wpływ wskazany został w 35% odpowiedzi. Jako najwyszy i wysoki wpływ ten oceniło prawie 29%
respondentów, ponad 1% nie miało zdania (rys.1). Zupełnie inaczej wyglda sytuacja w przypadku
cen towarów i usług w Internecie. A 59,84% ankietowanych uwaa, e wpływ ceny na popularno
zakupów w sklepach internetowych, jest wysoki, a 16,80% ocenia go na bardzo wysoki, co w sumie
stanowi ponad trzy czwarte wszystkich respondentów. Nieliczni 5,77% – uwaaj, e wpływ ten
jest mały, albo nieistotny. Pytaniem o charakterze uzupełniajcym i weryfikujcym, w stosunku do
poprzedniego, było dodanie do ceny towaru/usługi ceny dostawy. Nie zmieniło ono w zasadniczym
stopniu (rónice wynosiły od 2–5 punktów procentowych) wyników uzyskanych uprzednio, co
wiadczy moe o zaangaowaniu respondentów w wypełnianie ankiety (lub co najmniej fakcie
czytania treci ankiety ze zrozumieniem). Cena dostpu do Internetu w relacji do redniej płacy w
ocenie prawie 33% respondentów nie ma wpływu lub ma mały wpływ na korzystanie z e-handlu.
Ale z drugiej strony 29,15% ankietowanych oceniło ten wpływ na wysoki i bardzo wysoki, a 27,59%
jako redni. Zastanawiajcy jest równie stosunkowo wysoki – 10,34% udział odpowiedzi osób,
które nie maj zdania na ten temat. By moe w wybranej próbie badawczej nie powinno to dziwi,
poniewa jedynie około jedna trzecia z tej populacji pracuje.
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Rysunek 1. Wpływ niskiej ceny towaru lub
usługi w sklepie internetowym w porównaniu ze
sklepem tradycyjnym na wykorzystanie handlu
elektronicznego przez klientów

Rysunek 2. Wpływ sprawnego i szybkiego
systemu dostawy na wykorzystanie handlu
elektronicznego przez klientów
ródło: opracowanie własne.

ródło: opracowanie własne.
W grupie czynników ekonomicznych najistotniejsz dla klientów okazała si niska cena towaru/usługi oraz dostawy w porównaniu ze sklepem tradycyjnym. W najmniejszym stopniu na
handel elektroniczny wpływa cena za połczenie z Internetem. Wydaje si, e relacja niskiej ceny
połczenia z Internetem do redniej płacy jest kategori najmniej zrozumian – a 8,66% odpowiedzi brzmi w tym przypadku „nie mam zdania”.
Nastpnych pi pyta zostało zaliczonych do grupy czynników organizacyjnych. Okazało si,
e wysoki wpływ na ocen handlu elektronicznego ma sprawna i szybka organizacja dostaw. Uwaa
tak prawie 72% ankietowanych. Dodajc do tej oceny 13,65% osób, które uwaaj, e ten wpływ
jest jeszcze wyszy, uzyskujemy ponad 85% poparcie dla tego czynnika. Podobnie ma si sprawa z
rozwinitym systemem płatnoci (wicej ni jeden rodzaj płatnoi). Im wicej moliwoci zapłaty
i im bardziej jest ona łatwiejsza, tym klienci chtniej dokonuj zakupów. Dlatego zapewne prawie
66% ankietowanych uwaa, e czynnik ten w wysokim stopniu decyduje o chci zakupów, a 12,60%
sdzi nawet, e w stopniu najwyszym. Interesujce wyniki uzyskano badajc wpływ sprawnych
i komptentnych dostawców usług internetowych na postrzeganie handlu elektronicznego (rys. 2).
Pomimo upływu lat (sklepy internetowe w naszym kraju s ju od ponad 20 lat) nadal funkcjonuje
w społeczestwie negatywna opinia na temat jakoci usług serwowanych przez dostawców usług
internetowych [26]. By moe to włanie powoduje tak wysoki odsetek (ponad 40%) osób oceniajcych, e wystpuje wysoki i najwyszy wpływ braku sprawnych i kompetentnych dostawców
usług internetowych na postrzeganie handlu elektronicznego, a dodatkowo jedna trzecia ocenia go
jako redni. Jednym z decydujcych w tej grupie komponentów wydaje si by równie wpływ złej
jakoci serwisu internetowego na korzystanie z handlu elektronicznego. Otó prawie 70% respondentów sdzi, e decyduje on w stopniu najwyszym (10,50%) lub wysokim (57,48%), a tylko w
sumie 7,87% w małym lub adnym stopniu. Brak sprawnie działajcej interakcji z klientami (obsługi
klienta) w opinii ankietowanych a w 45% w wysokim i 8,92% w najwyszym stopniu wpływa na
korzystanie z handlu elektronicznego, a ponad 42% w rednim i małym.
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W grupie czynników organizacyjnych najistotniejszym czynnikiem był sprawny i szybki system dostawy. Najmniej istotny wydawał si respondentowm brak sprawnych i kompetentnych usług
internetowych.
Wpływ czynników prawnych objł tylko dwa pytania. Pierwsze z nich dotyczyło utrudnie
prawnych w dostawie niektórych towarów/usług (np. cła, przepisy lokalne). W najwyszym i wysokim stopniu taki wpływ zauwayło ponad 40% respondentów. Opinie o braku wpływu i małym
wpływie to około 25% odpowiedzi.
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Rysunek 3. Wpływ utrudnieĔ prawnych w dostawie niektórych towarów/usług (np. cła,
przepisy lokalne) na wykorzystanie handlu
elektronicznego przez klientów
ródło: opracowanie własne.

Rysunek 4. Wpływ braku bezpieczeĔstwa
transakcji w Internecie (moĪliwoĞü przejĊcia/utraty danych) na wykorzystanie handlu
elektronicznego
ródło: opracowanie własne.

Drugie z pyta koncentrowało si na nienadaniu przepisów prawnych za rozwojem nowych
technologii. Prawie 30% ankietowanych uwaa, e wpływ ten jest mały. Ponad 36% opowiedziało
si za wpływem rednim. Nie jest to wic to cecha uwaana za najistotniejsz przy korzystaniu
z handlu elektronicznego. Wród czynników prawnych najwiksze znaczenie miały utrudnienia
prawne w dostawie niektórych towarów lub usług. Ocena drugiego czynnika – niedostatki w przepisach regulujcych sprzeda towarów i usług – była bardzo róna – od wpływu redniego, po aden.
Duy był te odsetek (7,87%) odpowiedzi o braku zdania na ten temat.
Czynniki bezpieczeĔstwa wpływajce na handel elektroniczny uwzgldniono w trzech pytaniach. Pierwsze z nich dotyczyło braku bezpieczestwa transakcji w Internecie, ze szczególnym
uwzgldnieniem moliwoci przejcia i/lub utraty danych. Odpowiedzi mówice o najwyszym
i wysokim wpływie braku tego rodzaju bezpieczestwa przekraczaj a 51%. Na drugim biegunie –
czyli odpowiedzi o małym lub braku takiego wpływu przekraczaj jedynie 20% wszystkich odpowiedzi. Inny problem dotyczył wpływu słabej ochrony danych osobowych w trakcie poslugiwania
si narzdziami handlu elektronicznego. Tu rozkład odpowiedzi jest niemal identyczny tj. 52% respondentów opowiedziało si za najwyzszym wpływem oraz wysokim, ponad 20% o małym lub
braku takiego wpływu. Potwierdza to tez o istotnoci kwestii bezpieczestwa transakcji i bezpieczestwa danych osobowych dla rozowju handlu elektronicznego. Zwrócono te uwag na
niedoskonałoci technologii umoliwiajce ataki hackerów. I tu kwestie bezpieczestwa s najistotniejsze w najwyszym i wysokim stopniu dla ponad 50% respondentów, w małym i nieistotnym
dwukrotnie mniej – ponad 23%.
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Wród czynników bezpieczestwa najbardziej istotnym czynnikiem był brak bezpieczestwa
transakcji w Internecie, do słabej ochrony danych osobowych i niedoskonałoci technologii umoliwiajcej ataki hakerów przywizywano mniejsz rol (rys. 4).
Wpływ czynników socjo-psychologicznych rozpatrywano wg kolejnych siedmiu kryteriów.
Pierwsze z nich dotyczyło oporu przed uywaniem nowych technologii. W tym zakresie jedynie
jedna trzecia ankietowanych opowiedziała si za najwyszym i wysokim wpływem na handel elektroniczny. Nieco powyej – 37% osób opowiedziało si za małym i adnym wpływem na handel
elektroniczny. Nastpnie rozwaany był wpływ konieczno nauczenia si posługiwania Internetem
i urzdzeniami do jego wykorzystania. Wyniki s podobne do poprzednich. Blisko 30% osignly
wyniki mówice o najwyzszym oraz wysokim stopniu wpływu na handel elektroniczny, zas prawie
37% w małym lub adnym stopniu. Jeszcze mniej istotny wydaje si ankietowanym wpływ konieczno nauki jzyków obcych, a w szczególnoci angielskiego. W tym przypadku ponad 46%
respondentów opowiada si za małym lub adnym wpływem tego czynnika na wykorzystanie handlu elektronicznego. Jest to oczywiste poniewa podstawowym jzykiem uywanym w e-handlu jest
jzyk etniczny, a dopiero na podstawie strony opracowanej w tym jzyku tworzone s witryny obcojzyczne, a w tym anglojzyczne. Podobnie jest z wpływem oporów kulturowych dotyczcych
tradycji sprzeday np. zakupu konkretnych produktów przez sie. Jedynie 19% sdzi, e wpływ ten
moe by najwyszy lub wysoki, a 44% mały lub nieistotny. Ciekawie wyglda zestawienie wyników wpływu kryterium braku zaufania do tej formy zdalnej sprzeday oraz powizanego z nim
braku przyzwyczaje (nawyku) do formy zdalnej sprzeday. O ile wpływ pierwszego kryterium jest
oceniany bardzo wysoko (ponad 47%), o tyle drugiego – o 15 punktów procentowych mniej – nieco
ponad 32%.
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Rysunek 5. Wpływ braku zaufania i braku
przyzwyczajeĔ do zdalnej formy sprzedaĪy na
wykorzystanie handlu elektronicznego przez
klientów

24,15%

Rysunek 6. Wpływ połączeĔ słabej jakoĞci
i zbyt wolna transmisja danych na wykorzystanie handlu elektronicznego przez klientów
ródło: opracowanie własne.

ródło: opracowanie własne.
Kwestia zaufania wydaje si by w tym przypadku znacznie istotniejsza ni przyzwyczajenia
do tej formy sprzeday (rys.5). Moe to wynika z faktu, e w Polsce nie było w latach osiemdziesitych XX wieku przyzwyczajenia do poprzedzajcej, a podobnej formy sprzeday przez telefon
(z powodu braku dostpnoci do telefonów stacjonarnych). Ostatnim z rozpatrywanych kryteriów
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była niech do jakiegokolwiek działania (np. lenistwo). W tym przypadku najwicej było odpowiedzi mówicych o małym (28,87%) lub rednim (27,03%) wpływie tego czynnika na
wykorzystanie handlu elektronicznego.
Przeprowadzona weryfikacja testowej wersji ankiety pokazała, e anietowani tej populacji, wyjtkowo, du wag przypisuj uwarunkowaniom technicznym i technologicznym. W tej grupie
wyszczególniono najwicej pyta szczegółowych. I tak 65,62% respondentów uwaa, e słaba jako i zbyt wolna transmisja danych (wystpujca na niektórych obszarach Polski) w najwyszym
i wysokim stopniu wpływa na korzystanie z handlu elektronicznego. Jedynie nieco ponad 10% nie
widzi w tym problemu. Omawiajc wyniki w tym zakresie zauway naley, i w wczeniejszym
badaniu, dotyczcym barier zastosowania technologii mobilnych, na czynnik ten jako bardzo wany
i najwaniejszy wskazało 59% (odpowiednio 35% i 24%), przy 17% respondentów, którzy uznali
go za niewany i mało wany (odpowiednio 5% i 12%) [18]. Podobne wyniki uzyskano w odpowiedzi na uzupełniajce pytanie o brak zasigu sieci komórkowej i sieci WiFi na wolumen handlu
elektonicznego. W odpowiedziach przewaa opinia o wysokim (44,36%) oraz najwyszym
(24,41%) stopniu wpływu tego zjawiska na korzystanie z handlu elektonicznego i podobnym udziale
jak uprzednio małego oraz braku wpływu na to zjawisko (prawie 10%). W cytowanym ju powyej
badaniu w zakresie sieci WiFi 52% badanych wskazuje ten czynnik za wany i najwaniejszy (odpowiednio 34% i 18%), natomiast za niewany i mało wany uznało go 17% (odpowiednio 4%
i 13%) [18]. W przypadku niedoskonało technologii powodujcej trudnoci w obsłudze serwisów
internetowych rozkład opinii jest bardziej równomierny, tym niemniej przewag ma opinia o wysokim (42,78%) oraz rednim (38,85%) wpływie tego czynnika na wykorzystanie e-handlu. Bardziej
szczegółowe pytanie o wpływie na rozwój handlu elektronicznego małej iloci witryn z dobrze zaprojektowanycm i przyjaznym interfejsem oraz wygodnym sposobem robienia zakupów w sklepie
internetowym pokazuje rozkład opinii pomidzy wpływem wysokim (41,21%), a rednim (37,27%).
Wpływ małej iloci witryn z dobrze zaprojektowanym i przyjaznym interfejsem oraz wygodnym
sposobem robienia zakupów w sklepie internetowym na korzystanie z handlu elektronicznego oceniono w najwyszym i wysokim stopniu na ponad 45%, a małym i adnym nieco ponad 17%. Wpływ
„tłoku” i spitrzenia ruchu w sieci rokłada si równomiernie pomidzy opini o wysokim (22,57%),
a małym (25,72%) wpływie na wykorzystanie handlu elektronicznego. Zwłaszcza, e w tej kategorii
dominuje (39,90%) opinia o wpływie rednim. Rozkład odpowiedzi przesunity w kierunku
niewielkiego wpływu uzyskano w przypadku zapytania o czste zmiany wizualizacji serwisów firmowych, zmuszajce do zmiany przyzwyczaje w obsłudze. O rednim wpływie zadecydowało
ponad 36% respondentów, o małym ponad 34%. Podobnie oceniono brak wpływu tego czynnika
(10,50%) oraz wpływ wysoki (14,96%). Ostatnie z pyta ankiety dotyczyły relacji pomidzy handlem elektronicznym tradycyjnym („przegldarkowym”), a mobilnym opartym na aplikacjach
mobilnych. Pierwsze z nich dotyczyło wpływu braku wersji stron dedykowanych na urzdzenia mobilne dla serwisów sklepowych. Ponad 38% ankietowanych oceniło go jako redni (w wikszoci
mczy ni), ponad 29% jako wysoki, a prawie 22% jako niski. Nie pokrywa si to z procentem
wykorzystania urzdze mobilnych do kontaktów z Internetem. Podobnie jest z tak cech kryterium jak niefunkcjonalny lub zbyt mały ekran urzdzenia mobilnego (smartfon) uywanego
w handlu mobilnym. Najwicej osób opowiedziało si za rednim wpływem, równowaonym wypowiedziami o wpływie wysokim (25,98%) i małym (21%) na wykorzystanie handlu
elektronicznego. Ostatnie z pyta dotyczyło tak banalnej z pozoru rzeczy, jak zbyt słaba bateria
urzdzenia mobilnego (smartfona). Ale, co ciekawe ta, cecha a w blisko 34% została oceniona jako
majca najwyszy lub wysoki wpływ na funkcjonowanie handlu elektronicznego, a tylko 25,20%
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oceniło wpływ tego czynnika jako mały. W uprzednich badaniach prowadzonych przez jednego
z autorów, wykonanych na przełomie kwietnia i maja roku 2016, dotyczcych barier zastosowania
technologii mobilnych słaba bateria urzdzenia mobilnego została uznana jako bariera zastosowania
technologii mobilnych przez 78% respondentów [21]. W zakresie istotnoci teje bariery 33% respondentów wskazało j jako bardzo wan, za 39% jako najwaniejsz [18]. Natomiast, we
wspomnianych ju powyej wczeniejszych, przeprowadzonych w czerwcu 2015 roku, badanich,
na słab bateri, jako barier zastosowa technologii mobilnych wskazało 62% badanych [19].
Czynniki techniczne i technologiczne okazały si wic bardzo istotne dla respondentów. Wród nich
zdecydowanie przewaała obawa o połczenia słabej jakoci i zbyt wolna transmisja danych oraz
tłok i spitrzenie ruchu w sieci. Na trzecim miejscu znalazł si brak zasigu sieci komórkowej i sieci
WiFi na wybranych obszarach. Pozostałe czynniki miały mniejsze znaczenie (rys.6).
3. Wnioski
W zwizku z powyszymi wynikami nasuwaj si nastpujce wnioski ogólne:
• biorc pod uwag maksymalne rednie (ze wszystkich determinant szczegółowych) uzyskane w kadej grupie kryteriów pierwsze miejsce wród rednich procentowo udzielonych
odpowiedzi o najwyszym wpływie na handel elektroniczny uzyskała grupa kryteriów bezpieczestwa ze wska nikiem 14,26%; wród kategorii o wysokim wpływie pierwsze
miejsce zajły czynniki organizacyjne – 55,54%, o rednim wpływie – techniczne i technologiczne – 32,84%, małym – prawne – 25,33%; bez wpływu – socjo-psychologiczne –
12,71% i nie mam zdania – socjo-psychologiczne – 2,74%. Gdybymy brali pod uwag
tylko te wska niki, to decydujc rol dla handlu elektronicznego naleałoby pokłada
w czynnikach dotyczcych bezpieczestwa oraz organizacyjnych,
• biorc pod uwag minimalne rednie (ze wszystkich determinant szczegółowych) uzyskane
w kadej grupie kryteriów pierwsze miejsce wród rednich procentowo udzielonych odpowiedzi o najwyszym wpływie uzyskała grupa czynników prawnych 3,54%; nastpnie –
o wpływie wysokim – czynniki socjo-psychologiczne – 24,56%, rednim – organizacyjne
23,63%; niskim – organizacyjne 7,24%, brak wpływu – organizacyjne – 1,36% oraz w kategorii nie mam zdania – techniczne i technologiczne – 1,69%. Jeli bralibymy pod uwag
tylko minimalne rednie grupowe, to najmniejsz wag ankietowani przywizuj do czynników prawnych oraz socjo-psychologicznych,
Ranking czynników szczegółowych wskazuje na inne preferencje. Przedstawiał si on nastpujco (zsumowany procent odpowiedzi wpływu w najwyszym i wysokim stopniu tj. dziesi
pozycji, w których odpowiedzi wynosiły ponad 51%) w podziale na poszczególne zakresy:
• czynniki organizacyjne: sprawny i szybki system dostawy (85%); rozwinity system płatnoci – gotówka, karta, transfer bankowy, e-płatnoci, m-płatnoci itp. (78,48%); zła jako
serwisu internetowego sklepu/instytucji usługowej (67,98%); brak sprawnie działajcej interakcji (obsługi klienta) z klientami (54,33%),
• czynniki ekonomiczne: niska cena towaru, usługi w sklepie internetowym w porównaniu
ze sklepem tradycyjnym (76,64%); niska cena ogólna (obejmujca równie cen dostawy)
w sklepie internetowym w porównaniu ze sklepem tradycyjnym (75,59%),
• czynniki techniczne i technologiczne: brak zasigu sieci komórkowej i sieci WiFi (na wybranych obszarach) – 68,77%; połczenia słabej jakoci i zbyt wolna transmisja danych (na
niektórych obszarach) (65,62%),
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• czynniki bezpieczestwa: słaba ochrona danych osobowych (52,23%); brak bezpieczestwa transakcji (moliwo przejcia/utraty danych) w Internecie (51,44%).
Najwicej, bo 40% istotnych odpowiedzi (tzn. najwyszy i wysoki wpływ na handel elektroniczny) sytuuje si w grupie determinant organizacyjnych, w pozostałych trzech grupach
(ekonomicznych, technicznych i technologicznych oraz bezpieczestwa) wynosi po 20%, brak jest
natomiast takich wska ników dla grupy wska ników prawnych i socjo-psychologicznych. Dotychczasowe badania [8 i 20] wskazywały raczej na dominacj wska ników technicznych
i technologicznych oraz ekonomicznych. Coraz mniej istotne dla klientów handlu elektronicznego
s natomiast czynniki zwizane z bezpieczestwem. Ciekawym jest równie fakt, e odpowiedzi
dotyczce wpływu okrelonego jako „najwyszy” oraz „wysoki” pokrywaj si dla wyrónionych
determinant (w przypadku obu wskaza maj one najwiksze wartoci).
Zestaw powyszych czynników moe sta si istotn wskazówk dla analityków i projektantów, uwiadamiajc im, jakie czynniki powinni bra pod uwag przy konstruowaniu
poszczególnych serwisów. Posługiwanie si wzorcami i wynikajcymi std rekomendacjami jest
typowym przykładem zarzdzania wiedz. Powysze badanie wskazuje te na zmiany mentalnoci
zachodzce w społeczestwie w porównaniu z sytuacj sprzed dziesiciu lat. Wzorcowy wykaz badanych determinant zaproponowany został na podstawie dotychczasowych bada własnych autorów
oraz weryfikacji przeprowadzonej na wybranej grupie uytkowników. Dalsze badania powinny wic
prowadzi w kierunku wykorzystania uzyskanych wyników w procesie projektowania oraz tworzenia serwisów sklepów internetowych. Drugi problem, który wart jest rozpatrzenia, to marginalnie
ujty w biecych badaniach problem czynników determinujcych wykorzystanie handlu elektronicznego dla tradycyjnego (przegldarkowego) oraz mobilnego aplikacyjnego trybu dostpu.
Trzeci spraw powinno by zbadanie rozgraniczenia determinant pomidzy handlem tradycyjnym
via sklepy internetowe, a giełdami typu allegro, czy e-bay.
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DETERMINANTS OF THE USE OF E-COMMERCE IN ONLINE STORES
IN THE RATING OF INDIVIDUAL USERS
Summary
The main purpose of this article is to identify the factors that have a positive and
a negative impact on the use of e-commerce in online shops. The conclusions of the
work was based on a study by questionnaire on the individual, active Internet users.
The structure of the work includes a presentation of the problem against the background of literature, assumptions of the methodical research, its results with their
discussion and final conclusions.
Keywords: electronic commerce, mobile commerce, determinants of the electronic commerce,
internet stores
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