Raport krajowy dla Polski
1. Klienci
1.1.

Świadomość e-Commerce (opisz wnioski z:


Badań i wywiadów związanych z rozumieniem podstawowych koncepcji e-Commerce,
i źródeł informacji o e-Commerce

Bazując na przeprowadzonych badaniach, można uznać, że klienci w Polsce
rozumieją podstawowe koncepcje związane z e-Commerce.
Przedział wiekowy respondentów wskazuje na to, że większość z nich należy do
pokolenia, które dorastało w erze komputerów (64% respondentów w przedziale
wiekowym 25-34 lat).

To istotne biorąc pod uwagę, że Polska ze względu na

swoją trudną historię musi nadrabiać zapóźnienia cywilizacyjne sięgające kilku
dekad. Popularność sklepów internetowych i aukcji rośnie z roku na rok coraz
szybciej. Potwierdzają to uczestnicy grupy fokusowej.
Dla

klientów

kupujących

przez

internet

bardzo

istotnym

aspektem

jest

bezpieczeństwo całej transakcji. Z tego punktu widzenia, ważne jest że 62%
respondentów rozumie znaczenie szyfrowania 128/256 bit i wszyscy z nich
wiedzą, jak zidentyfikować bardziej skuteczny algorytm[G.1]. Grupa fokusowa
potwierdza, że dla większości klientów fakt, że kupują za granicą zwiększa
potrzebę bezpieczeństwa.
Badania wykazały, że blisko 60% respondentów kupuje przez internet w sklepach
z innych krajów, ale tylko 14% z nich robi to przynajmniej raz na miesiąc, inni
dużo rzadziej [G.2]. Różne typy raportów i wnioski z dyskusji potwierdzają, że
wskaźniki te mogą być zawyżone ze względu na dość niski wiek badanych
klientów. Prawdopodobnie w innych grupach wiekowych te wskaźniki byłyby
znacząco niższe. Kolejnym ważnym aspektem jest miejsce zamieszkania. Szacuje
się, że ok. 50% mieszkańców terenów wiejskich ma dostęp do internetu tylko w
szkole/pracy, lub w ogóle nie ma dostępu. Według danych Głównego Urzędu
Statystycznego, w roku 2010, dostęp do internetu w domu miało 63.4%
gospodarstw

domowych,

ale

w

tym

tylko

13.5%

do

Internetu

szerokopasmowego. W Unii Europejskiej gorszy wynik mają tylko Bułgaria i
Rumunia [Eurostat]. W związku z tym, należy zauważyć, że z uwagi na ciągły
rozwój infrastruktury, popularność częstych zakupów w sklepach za granicą,
dopiero zaczyna się rozwijać w Polsce.

Mniej niż połowa klientów (40%) wie jak znaleźć informacje i porady na temat
zakupów przez internet w innych krajach UE [G.3]. To oznacza, że tylko
zdeterminowane i przedsiębiorcze osoby są w stanie znaleźć takie informacje.
Inni nie wiedzą, lub nie chcą ich szukać.


poglądy na e- Commerce i poprzednie doświadczenia

Badania wykazały, że ponad 40% respondentów nie kupuje przez internet w
innych krajach [G.2]. Warto zauważyć, że wskazują oni na liczne problemy
związane z aspektem finansowym: “Brak karty kredytowej” oraz “Zmartwienie o
przelicznik

walut”.

To

jasny

sygnał,

że

procedury

płatności

muszą

być

uproszczone [G.4].
Niemal wszyscy respondenci dokonujący zakupów przez internet wybrali sklepy
zlokalizowane w Polsce i Anglii [G.5]. Jest to prawdopodobnie związane ze
znajomością języków - polskiego i angielskiego (drugi najczęściej znany język w
Polsce).
Ceny produktów i bezpieczeństwo płatności to najważniejsze aspekty wpływające
na zakupy przez internet. Te aspekty mają dużo większe znaczenie niż np. marka
produktu lub łatwość użycia strony dla polskich klientów [G.6].


oczekiwania klientów wobec zakupów przez internet

Oczekiwania konsumentów w zakresie zakupów przez internet wiążą się z ich
postrzeganiem szans i zagrożeń związanych z e-Commerce. Najważniejsze
aspekty to bezpieczeństwo transakcji oraz zróżnicowanie metod płatności.
Najbardziej popularną metodą płatności [G.7] jest przelew internetowy (53%), a
najmniej płatność kartą debetową (20%).

1.2.

Zakupy zagraniczne opisz wnioski z: wywiadów i badań związane z postrzeganiem

przez klientów:
o

zakupów zagranicznych,

Polscy klienci dokonują zakupów przez internet w innym kraju głównie w dwóch
przypadkach:


gdy produkt jest niedostępny w ich kraju, a można go kupić w innym
kraju;



gdy produkt jest dostępny w innym kraju po cenie dużo niższej niż na
polskim rynku.

Nawiązując do naszych rozmówców, Polacy najczęściej kupują przez internet
ubrania i kosmetyki (w szczególności perfumy).
o

powodów, dla których kupują za granicą

Nawiązując do klientów, czynniki wpływające na atrakcyjność zakupów przez
internet to przede wszystkim: jasna polityka używania i zwrotów oraz czas
dostawy. Ponadto, istotnym aspektem jest fakt, czy dany produkt lub sklep
posiada recenzje innych użytkowników. [G.6].
Większość klientów uważa, że brak możliwości wysłania e-maila do sprzedawcy
jest dyskwalifikująca. Alternatywne formy komunikacji takie jak komunikator lub
czat często nie działają w odpowiedni sposób, ponieważ sprzedawca nie jest w
stanie utrzymywać kontaktu z wieloma osobami naraz w czasie rzeczywistym
[G.8].
o

problemów napotkanych podczas zakupów przez internet

Najbardziej powszechne problem obejmują:


długi czas dostawy,



niewłaściwe przeliczniki walut,



niewłaściwy przewóz towaru,



uszkodzone produkty,



problemy komunikacyjne między klientem i sprzedawcą,



problemy z realizacją gwarancji.

Te problemy wpływają na ogólną chęć do kupowania przez internet, ze względu
na to że w przypadku pojawienia się problemów, ich rozwiązanie jest trudniejsze
niż w przypadku tradycyjnych zakupów.
o

czynników przeszkadzających w zakupach zagranicznych

Respondenci mówią, że może to obejmować sytuacje takie jak: brak znajomości
języka obcego, ignorowanie prawa itd.
2. MŚP
2.1.

Świadomość e-Commerce wśród MŚP (opisz wnioski z:


wywiadów i badań w odniesieniu do świadomości e-Commerce wśród MŚP w
zależności od sektora oraz oferowanych produktów i usług oraz porównania
świadomości w zakresie e-Commerce i wysokością przychodu



czy istnieje relacja między świadomością e-Commerce a wysokością przychodu? )

2.1.1. Krajowy e-Commerce
2.1.1.1.1.

Produkty detaliczne

W Polsce handel internetowy odnotowuje wzrost rzędu 20% każdego roku [GUS].
Największy

wzrost

jest

widoczny

w

dziale

komputerów

i

wyposażenia

elektronicznego.
Nawiązując do sprzedawców, największymi przeszkodami w rozwoju systemu
sprzedaży internetowej jest brak wiedzy, który nie pozwala na efektywne
wykorzystanie możliwości internetu. Ta wiedza jest powiązana z technologiami
informacyjno-komunikacyjnymi. Sprzedawcy ponadto nie mają dostępu do
profesjonalnych kursów i materiałów w internecie, lub też nie mają czasu lub
środków.
2.1.1.1.2.

Usługi

Euromonitor szacuje, że polscy klienci wydali 7,5 mliarda złotych na zakupy w
sklepach

internetowych.

Większosć

dotyczy

usług

np.

zakwaterowania

i

wyżywienia, jak również usług związanych z zakupem nieruchomości - te usługi
są bardzo widoczne na polskim rynku.
2.1.1.1.3.

Świadomość e-Commerce

Badania pokazują, że świadomość możliwości używania internetu jako kanału
sprzedaży jest bardzo wysoka wśród polskich sprzedawców. Pomimo to, niecałe
40% wykorzystuje internet w swoim biznesie [G.9].
Poziom dochodu z handlu internetowego wśród MŚP jest często podobny [G.10].
Oznacza to, że mniej więcej podobna liczba przedsiębiorstw uzyskuje odsetek
całkowitego przychodu z handlu przez Internet na poziomie 10%, 30%, 70% lub
100%.
40% sprzedawców handlujących przez internet używa w pełni automatycznego
systemu do składania zamówień [G.11]. Inni nie są świadomi istnienia takich
systemów, lub nie posiadają odpowiednich zasobów.

Warto dodać, że tylko ok. 20% sprzedawców prowadzi handel w internecie
samodzielnie. Większość zleca tą działalność podwykonawcom [G.12].
Wnioski z krajowej świadomości nt. e-Commerce

Według raportu Internet Standards 2K10 łączna sprzedaż polskich sklepów
internetowych w 2010 roku to 6.2 mld zł, a platform aukcyjnych - kolejne 9.5
mld zł. Łączenie, według tego samego raportu, od 7.2 do 10 tys. przedsiębiorstw
sprzedaje w Polsce przez internet.
Na polskim rynku działa ok. 10,8 tys. sklepów internetowych (TNS OBOP). To o
ponad 1,5 tys. więcej niż w zeszłym roku. Większość sklepów działa w sektorze
odzieżowym - ponad 17% nowych sklepów oferuje ubrania.
Badania wykazują, że wynajem gotowych do działania sklepów internetowych to
najbardziej znana koncepcja e-commerce. Tylko 17% respondentów znało
szablony e-commerce, a mniej niż 11% słyszało o modelowaniu zachowania
użytkowników [G.13].

2.1.2. Transgraniczny e-Commerce (jakie branże odnoszą największy sukces w e-Commerce,

czego można się od nich nauczyć, np. jak zdobywają i utrzymują klientów)

2.1.2.1.1.

Produkty detaliczne i 2.1.2.1.2. Usługi

Nie ma fundamentalnej różnicy między handlem internetowym na rynku
krajowym i zagranicznym. Polskie przedsiębiorstwa sprzedające przez internet na
polskim rynku, często działają również na rynkach zagranicznych. To ok. 10%
takich przedsiębiorstw.
Średni zysk z handlu przez internet to standardowo ok. 10% całego zysku, jest
to bardzo niski odsetek. [G.10].

2.1.2.1.2.

Wnioski ze świadomości nt. transgranicznego e-Commerce

Warto zauważyć, że większość respondentów którzy sprzedają towary za granicą,
średnio sprzedają nie więcej niż jeden towar na miesiąc [G.14]
Świadomość możliwości na rynku lokalnym jest duża, ale ich wykorzystanie jest
na niskim poziomie. Nawiązując do respondentów, główne powody to brak
znajomości języków obcych oraz strach i brak pewności na temat innych rynków.
2.1.3. Ogólne wnioski (opisz wnioski :



Gdy porównujemy przychód z handlu internetowego na poziomie krajowym i
międzynarodowym?

W przypadku polskich przedsiębiorstw prowadzących handel w internecie, ich
świadomość na temat dostępnych narzędzi oraz podstawowych zasad takiego
handlu jest niezależna od rynku na którym działają (krajowy/zagraniczny).
Pomimo to przeciętny dochód z handlu przez internet to tyko ok. 10%
całkowitego dochodu z handlu [G.10]


Czy MŚP z wyższą świadomością osiągają wyższy przychód ze sprzedaży za
granicą niż MŚP z niską świadomością?

Zdecydowanie nie. Większość firm, bez względu na poziom świadomości, jest
wspierana przez zewnętrznych podwykonawców. Ponadto ich dochód zależy w
dużym stopniu od kondycji branży i pozycji przedsiębiorstwa na rynku. [G.12]


Jak branża w której działa dane MŚP wpływa na wysokość przychodu?

Tylko usługi związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem oraz przemysł
odzieżowy odnoszą realne zyski z handlu internetowego. Dla innych branż jest to
raczej dodatek do tradycyjnego handlu. [G.15]


Czy istnieje widoczna relacja między świadomością e-Commerce i wysokością
przychodów?

Bazując na badaniu i spotkaniach z grupą fokusową, nie można stworzyć jasnej
konkluzji. Opinie są podzielone i nie ma dominującego trendu.


Czy sytuacja różni się w odniesieniu do produktów i usług, jeśli tak to w jaki
sposób?

Sytuacja powinna być postrzegana tak samo w odniesieniu do produktów i usług.


Co według MŚP wpływa na wzrost przychodu?



rozwój własnych ofert,



inwestycje w urządzenia elektroniczne,



zwiększenie znajomości języków obcych.



Jakie wspólne podejście charakteryzuje MŚP które osiągają wysoki przychód ze
sprzedaży zagranicznej? Czy można wnioskować, że wzrost świadomości w tym
zakresie wpływa na wzrost przychodu?)

Zdecydowanie tak. Jeśli zwiększymy poziom świadomości MŚP w odniesieniu do
e-Commerce, zwiększymy również przychód z handlu transgranicznego. Bardziej
świadomi i lepiej wyszkoleni sprzedawcy osiągną większy sukces. W dodatku,
wielu sprzedawców zna różne możliwości i narzędzia, ale nie zdaje sobie sprawy
z potencjalnych zysków płynących z ich używania.

2.2.

Przeszkody dla e-Commerce dla MŚP (opisz wnioski związane z problemami MŚP w

związku z e-Commerce.)



Jakie są bariery ograniczające rozwój transgranicznego e-Commerce?



Jakie wsparcie uważają za właściwe w celu zwiększenia swoich przychodów?

2.2.1. Bariery w e-Commerce dla MŚP

Badania wykazują, że główne bariery w rozwoju e-Commerce to: ograniczenia
finansowe, niepewność rynku europejskiego oraz specjalizacja produktu: [G.16].
Pomimo to, ustalenia z badań na grupie fokusowej pokazują, że głównymi
barierami są: brak umiejętności i wiedzy, brak dostępu do szkoleń poświęconych
konkretnej branży, niska świadomość (lub brak świadomości) korzyści, które
wynikają z handlu przez internet.
2.2.2. Problemy związane z e-Commerce



Mała skala inwestycji w infrastrukturę internetową w Polsce



Brak jasnej polityki rządowej, która mogłaby wspomóc e-Commerce,



Brak regulacji prawnych, które mogłyby wspomóc e-Commerce,



Duża liczba ataków hakerów powoduje powszechną opinię, że płatności
internetowe są niebezpieczne.

2.2.3. Wsparcie dla e-Commerce (podmioty publiczne i organizacje oferujące wsparcie

finansowe lub doradztwo)

e-Commerce Poland, to inicjatywa różnych działaczy na rynku handle
internetowego. Celem stowarzyszenia jest wsparcie dla rozwoju polskiego rynku
usług

elektronicznych

reprezentowanie

przez

wspólnych

identyfikację
interesów

w

jego

potrzeb

ramach

i

efektywne

Elektronicznej

Izby

Gospodarczej (E-Chamber).
Poprzez dołączenie do E-Chamber, indywidualni działacze mają bezpośredni
wpływ

na

rozwój

polskiego

e-Commerce

poprzez

współpracę,

wymianę

doświadczeń oraz silną reprezentację interesów i dialog z polskimi instytucjami
rządowymi, Unią Europejską i organizacjami pozarządowymi w kraju i na świecie.
E-Chamber

oferuje

możliwość

ustanowienia

relacji

międzynarodowymi organizacjami, w ramach których działa.

biznesowych

z

E-Chamber prowadzi warsztaty i szkolenia w domu dla swoich członków.

2.2.4. Ogólne wnioski

Jednym z głównych wniosków z badań jest fakt, że konsumenci będą bardziej
otwarci na handel transgraniczny, jeśli te same zasady będą obowiązywać na
terenie całej Unii Europejskiej.
Istnieje

duże

zapotrzebowanie

na

kursy

wyjaśniające

funkcjonowanie

e-

commerce. Respondenci są zainteresowani wsparciem w każdym obszarze:


Więcej informacji nt. tego jak odnieść sukces w e-Commerce



Wiedza o rynku



Pewność sprzedawcy / handlu



Wsparcie ekonomiczne

Ponad 70% respondentów chce wziąć udział w kursie organizowanym w ramach
projektu. Większość z nich chce, aby kurs trwał w przedziale 10-40 godzin.

