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Słownik 

adres IP: liczba nadawana interfejsowi sieciowemu (np. dla routera), która umożliwia identyfikację 
lokalizacji użytkownika 

B2B: relacja biznesowa Business to Business, w której jedno przedsiębiorstwo jest dostawcą, a drugie 
przedsiębiorstwo odbiorcą 

B2C: relacja biznesowa Business to Consumer, w której przedsiębiorstwo jest dostawcą, a konsument 
odbiorcą 

cena graniczna: maksymalna cena, za którą konsument jest skłonny kupić daną ilość produktu 

czynniki obiektywne: okoliczności zewnętrzne wpływające na racjonalność różnicowania cen, np. 
zróżnicowanie prawa, umów, różnice w kosztach pracy i kapitału  

czynniki subiektywne: okoliczności wewnętrze wpływające na racjonalność różnicowania cen, np. 
zróżnicowanie elastyczności popytu na skutek różnic w sile nabywczej 

doskonała konkurencja: forma funkcjonowania rynku, na którą działa tyle firm, że nie mają wpływu na 
cenę produktu (np. rynek z produktami rolnymi, rynek usług hostingowych) 

dyskryminacja cenowa: zróżnicowanie ceny za jednostkę tego samego dobra, wyróżniamy trzy 
rodzaje dyskryminacji (pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia) 

elastyczność popytu: wrażliwość popytu na zmiany ceny – im wyższa jest elastyczność popytu, tym 
większa jest reakcja konsumentów w zakresie nabywanej ilości pod wpływem zmiany ceny 

e-commerce: handel elektroniczny, w niniejszym raporcie handel internetowy 

geoblokowanie: praktyka odmowy sprzedaży lub dyskryminacja nabywców dokonujących zakupów w 
Internecie ze względu na lokalizację geograficzną identyfikowaną adresem IP 

handel online: handel internetowy 

konkurencja monopolistyczna: forma rynku łącząca cechy monopolu (zróżnicowany produkt) i 
konkurencji doskonałej (znaczna liczba firm, niskie koszty wejścia na rynek) 

koszt krańcowy (Marginal Cost – MC): koszt, jaki ponosi producent przy zwiększeniu produkcji danego 
dobra o jednostkę 

krzywa podaży: wykres funkcji pokazujący ilości dobra, które producenci są skłonni sprzedać przy 
różnych cenach 

krzywa popytu: wykres funkcji pokazujący ilości dobra, które konsumenci są skłonni kupić przy 
różnych cenach 

model równowagi cząstkowej: model wykorzystywany w ogólnej analizie ekonomicznej. Przy analizie 
pojedynczego rynku (np. rynku dóbr w e-handlu w danym kraju) zakładamy, że wszystkie zmienne nie 
związane z modelem (nie znajdujące się ani na osi X, ani na osi Y w graficznej reprezentacji modelu, np. 

dochód konsumenta) są stałe w czasie 

monopol: rynek, na którym działa tylko jedna firma (np. komunikacja miejska) 
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mystery shopper (metoda tajemniczego klienta): procedura testowania usługi – np. sklepu 

internetowego – poprzez wejście w rolę klienta i podjęcie próby zawarcia transakcji 

nadwyżka konsumenta: różnica między ceną graniczną konsumenta a rzeczywistą ceną, którą płaci. 
Nadwyżka konsumenta jest miarą korzyści osiąganych przez konsumenta z danej transakcji 

nadwyżka producenta: różnica między kosztem produkcji danej ilości dobra ponoszonym przez 
producenta, a rzeczywistą ceną, za którą to dobro sprzedaje. Nadwyżka producenta jest miarą korzyści 
osiąganych przez producenta/sprzedawcę z danej transakcji 

niedoskonale konkurencyjny rynek: forma struktury rynku danego dobra, w której firmy posiadają siłę 
rynkową i są zdolne do ustalania ceny powyżej kosztu krańcowego (np. monopol, oligopol) 

oligopol: rynek niedoskonale konkurencyjny, na którym działa niewielka liczba firm mających wpływ 

na kształtowanie ceny (np. duopol w przypadku dwóch firm), a bariery wejścia są bardzo a wysokie 

oligopol asymetryczny: taka forma oligopolu, w której firmy postrzegają rynki w różny sposób, czyli 
np. rynek kraju H to rynek słaby dla firmy X, a rynek kraju P to rynek mocny dla firmy Y. W oligopolu 

asymetrycznym produkty lub gusty konsumentów są bardziej zróżnicowane niż w oligopolu symetrycznym 

oligopol symetryczny: taka forma oligopolu, w której firmy postrzegają rynki w ten sam sposób, czyli 
np. rynek kraju H to rynek słaby dla wszystkich firm, a rynek kraju P to rynek mocny dla wszystkich firm         

parytet siły nabywczej: kurs walutowy wyliczony w oparciu o porównanie cen ustalonego koszyka 
dóbr i usług. Pozwala m.in. na wyrażenie PKB w formie, która uwzględnia różnice w sile nabywczej ludności 

regresja: metoda statystyczna pozwalająca na badanie związku pomiędzy wielkościami danych i 
przewidywanie na tej podstawie nieznanych wartości pewnych wielkości w oparciu o znane wartości 
innych 

regresor: jedna z wielu zmiennych objaśniających zmienną zależną w modelu regresji 

re-routing: przekierowanie użytkownika strony internetowej na inną stronę – np. użytkownik mający 
IP z Polski zostanie automatycznie przekierowany ze strony sklepu internetowego Zalando.com na 

Zalando.pl 

rynek mocny: rynek z mniejszą elastycznością popytu. Producent różnicujący ceny ustali na takim 
rynku wyższą cenę 

rynek słaby: rynek z większą elastycznością popytu. Producent różnicujący ceny ustali na takim rynku 
niższą cenę 

SEPA (Single European Payment Area): jednolity obszar płatności w euro  

utarg krańcowy (marginal revenue – MR): utarg, jaki osiąga producent przy zwiększeniu sprzedaży o 
jednostkę 

VPN (Virtual Private Network – wirtualna sieć prywatna): metoda umożliwiająca ukrycie faktycznej 
lokalizacji użytkownika poprzez podłączenie się do serwera pośredniczącego (proxy) zlokalizowanego w 
innym państwie 

web scraping: technika zautomatyzowanego zbierania informacji ze stron internetowych poprzez 

odpowiednio napisany skrypt 

współczynnik korelacji Pearsona: współczynnik określający poziom zależności liniowej między 
zmiennymi losowymi. Współczynnik korelacji jest liczbą z przedziału [-1,1]. Duże wartości ujemne wskazują 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Statystyka
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na negatywną zależność, duże wartości dodatnie wskazują na pozytywną zależność, a wartości bliskie zera 
wskazują na brak zależności między zmiennymi 

zmienna binarna: zmienna przyjmująca tylko dwie wartości (np. 0 lub 1)
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Streszczenie 

Kontekst i cele badania 

W raporcie koncentrujemy się na zjawisku geoblokowania w handlu transgranicznym towarami i 
wybranymi usługami z wyłączeniem serwisów oferujących dostęp do multimedialnych treści cyfrowych, 

zgodnie z działaniami Komisji Europejskiej. Geoblokowanie definiujemy jako praktykę odmowy sprzedaży 
lub innej formy dyskryminacji nabywców dokonujących zakupów w Internecie ze względu na lokalizację. 
Analizując znaczenie geoblokowania, szukamy odpowiedzi na pytanie jakie bariery utrudniają i ograniczają 

wzrost rynku transakcji online. 

Doświadczenia Unii Europejskiej w znoszeniu barier w tradycyjnym handlu towarami i usługami 
dowodzą, że ułatwia to współpracę, stymuluje lepsze wykorzystanie i alokację zasobów, a w konsekwencji 
przekłada się na wzrost gospodarczy wszystkich uczestników wymiany. E-commerce jest ważnym krokiem 
w stronę dalszego wzmacniania relacji handlowych w ramach Jednolitego Rynku Europejskiego. Obecnie 

Unia Europejska nie wykorzystuje jednak potencjału transakcji internetowych. Szczególnie polskie firmy 
rzadko korzystają z tego kanału sprzedaży, dlatego ich udział w transgranicznym e-handlu jest niski. Przy 

czym problemy z zakupem online z zagranicy deklaruje mniej niż 5% konsumentów, a aż 70% nie miał 
żadnego problemu.1

  

 

Metodologia badania 

Badanie miało na celu identyfikację praktyk geoblokowania na podstawie: 

 analizy danych statystycznych, 

 analizy modeli biznesowych e-commerce, 

 analizy ilościowej cen produktów uzyskanych z internetowych porównywarek cenowych techniką 

web scrapingu, 

 dwóch badań symulacyjnych przeprowadzonych w czasie realnym metodą „tajemniczego klienta” 

(mystery shopper) odrębnie dla towarów i usług turystycznych, 

 analizy ekonometrycznej determinant cen w e-commerce w Unii, 

 analizy regulacji prawnych. 

Badanie cen w Internecie techniką web scrapingu pozwoliło nie tylko na sprawdzenie, czy 

porównywarki cenowe stosują praktyki geoblokowania, ale umożliwiło również udokumentowanie 

faktycznej skali i zakresu zróżnicowania cen produktów pomiędzy państwami członkowskimi Unii w 

kanale elektronicznym. 

 

                                                           

1
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/File:Internet_use,_frequency_of_use_and_online_purchases,_2015_(%25_of_individuals).png 
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Wyniki badania 

 We wszystkich krajach Unii Europejskiej możliwości rozwoju współpracy gospodarczej w ramach e-

commerce są wykorzystywane w niewielkim stopniu.  

o Problem ten dotyczy zwłaszcza Polski. Zaledwie 3 procent producentów sprzedaje 

transgranicznie za pośrednictwem e-commerce. Tymczasem w Unii Europejskiej średnio jest 

tych przedsiębiorstw 8%. W porównaniu do internautów z krajów o wyższej sile nabywczej, 

polscy e-klienci relatywnie rzadko nabywają produkty i usługi transgranicznie
2
. W Polsce 

konsumenci decydują się na zakupy online głównie ze względu na możliwość uzyskania 

niższej ceny, kupując przede wszystkim artykuły spożywcze, ubrania i AGD, natomiast 

relatywnie rzadziej nabywając usługi.  

o Polska ma potencjał rozwoju jako dostawca w e-handlu transgranicznym ze względu na 

konkurencyjność cenową w stosunku do innych państw Unii – zwłaszcza krajów 

skandynawskich oraz Wielkiej Brytanii, Litwy, Holandii i Belgii.  

o Warunkiem istotnego wzrostu wolumenu i wartości transgranicznego e-handlu Polski, ale 

także innych krajów Unii Europejskiej, jest obniżenie kosztów międzynarodowych przesyłek. 

 Przegląd modeli biznesowych e-commerce wskazuje, że wprowadzanie zróżnicowania cenowego 

względem lokalizacji nabywcy nie zawsze jest możliwe i pożądane (głównie ze względu na tzw. 

ryzyko reputacyjne).  

o Ryzyko reputacyjne jest tym większe, im bardziej konkurencyjny i zintegrowany jest rynek, 

z im większą liczbą podmiotów współpracuje sprzedawca i im łatwiejszy dostęp do 

informacji cenowej mają klienci. W związku z powyższym firmy prowadzące sprzedaż w 

kanale elektronicznym narażone są na wysokie ryzyko reputacyjne i rzadko będą chciały 

wprowadzać różne ceny dla nabywców bez wyraźnej „kosztowej“ przyczyny. Dotyczy to 

zwłaszcza obszaru Unii Europejskiej, ze względu na wysoką mobilność i swobodny przepływ 

osób.  

 Między poszczególnymi państwami Unii istnieje naturalne zróżnicowanie cenowe.  

o Zróżnicowanie cenowe online ma miejsce w państwach Unii Europejskiej, gdyż ceny tych 

samych towarów różnią się także w transakcjach offline. 

                                                           

2
 Według danych GUS udział kupujących produkty i usługi z pozostałych krajów UE nie przekracza 5%, a z krajów reszty świata – 2%. Według 

danych eMarketer udział osób korzystających z transgranicznego e-commerce wynosi 24%, a w krajach z wyższą siła nabywczą ok. 50% (w 

Niemczech 53%, w Wielkiej Brytanii aż 58%). 
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o Różnicowanie cen transakcji międzynarodowych w Internecie przez pojedynczego 

sprzedawcę może wynikać z przyczyn popytowych (np. różnice w sile nabywczej wśród 

konsumentów) oraz podażowych (np. różnice w kosztach realizacji transakcji do różnych 

krajów członkowskich Unii).  

o Po stronie podażowej istnieje wiele czynników potencjalnie warunkujących zróżnicowanie 

cenowe, m.in. zachodzące pomiędzy państwami członkowskimi różnice w prawie 

materialnym i procesowym określającym przedmiot transakcji i odpowiedzialność 

sprzedawców, względnie niepełna harmonizacja wielu obszarów praw państw 

członkowskich, a także różnice wewnętrznych przepisów technicznych i administracyjnych. 

o Analiza ilościowa cen 182 produktów reprezentujących najbardziej popularne kategorie w 

handlu elektronicznym, uzyskanych z internetowych porównywarek cenowych w 25 krajach 

Unii techniką web scrapingu, wskazuje na występowanie przeciętnie 

kilkunastoprocentowego zróżnicowania cen pomiędzy krajami Unii Europejskiej.  

o Kierunek zróżnicowania cen jest zgodny z różnicami w poziomie zamożności poszczególnych 

krajów Unii. Wraz ze wzrostem poziomu PKB per capita ceny produktów rosną. Jest to 

prawidłowość obserwowana również w handlu offline. W państwach takich jak Dania, 

Szwecja, Wielka Brytania, Włochy czy Francja ceny są przeciętnie wyższe niezależnie od 

kategorii produktu. Z kolei w krajach takich jak Polska, Czechy czy Węgry ceny w większości 
kategorii są niższe od poziomu przeciętnego. Dla 65 produktów (ok. 1/3 próby) rozpiętość 

ich cen przekroczyła średnią cenę przesyłki wewnątrz Unii Europejskiej (25-30 EURO), co 

oznacza że w ich przypadku teoretycznie istnieje możliwość tańszego zakupu w jednym 

kraju Unii i odsprzedaży z zyskiem w innym państwie Unii (tzw. arbitraż cenowy). W 

praktyce możliwość dokonywania takich transakcji przez konsumentów jest często 

ograniczona przez dodatkowe czynniki, takie jak brak wielojęzycznej obsługi stron sklepów 

internetowych oraz  brak możliwości dostawy towaru za granicę bezpośrednio z poziomu 

sklepu. 

o Istniejące zróżnicowanie cen jest związane nie tylko z poziomem zamożności 
poszczególnych krajów, ale również z czynnikami kosztowymi. Wraz ze wzrostem kosztu 

kapitału w danym kraju o 1 punkt procentowy, odchylenie ceny produktu w tym kraju od 

przeciętnego poziomu cen w Unii Europejskiej wzrasta o 0,4 punktu procentowego. Z kolei 

wzrost PKB per capita o tysiąc euro jest związany ze wzrostem odchylenia ceny w danym 

kraju od przeciętnej ceny w Unii o 0,22 punktu procentowego. Skala zróżnicowania jest 

specyficzna dla poszczególnych grup produktów. 

o Wyniki badań technikami mystery shopper oraz web scraping nie dają podstaw do 

stwierdzenia, że zjawisko geoblokowania w handlu elektronicznym towarami i usługami w 

Unii Europejskiej występuje w istotnej skali. Należy podkreślić, że nasze badania, jakkolwiek 

oparte o szeroki dobór produktów, dostawców i krajów, z natury rzeczy mają charakter 

niezupełny. Oznacza to, że nie jest wykluczone, iż w pojedynczych przypadkach konsumenci 

mogą stykać się z praktykami geoblokowania. Wśród zbadanych przez nas ofert sklepów 

internetowych, linii lotniczych oraz hoteli nie stwierdziliśmy ani jednego przykładu 

geoblokowania. Dlatego sytuacje takie, o ile występują, mają z dużym 
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prawdopodobieństwem charakter incydentalny. Za wnioskiem tym przemawia również 

łatwa dostępność technologii VPN, zapewniających zwiększony zakres anonimowości w 

Internecie. Na przykład konsument może wejść na stronę internetową każdego sklepu przez 

IP dowolnego kraju europejskiego przy użyciu darmowych serwerów proxy, unikając w ten 

sposób skutków geoblokowania.  

Geoblokowania nie stwierdziliśmy również na poziomie porównywarek cenowych w żadnym z 25 

krajów UE. Jest to o tyle istotne, że korzystanie z porównywarek stanowi powszechną formę pozyskiwania 
informacji o cenie produktu w Internecie. 

 Mimo to zróżnicowanie przepisów i z założenia niepełny charakter prawa europejskiego stanowią 

obiektywne przesłanki dla praktyki stosowania różnych cen w obrocie transgranicznym (nie 

będących jednak w żadnym razie przejawem geoblokowania). 

o Ceny online są odwzorowaniem cen offline, a zatem nie stanowią potencjalnej bariery w 

rozwoju e-commerce w Unii. Dodatkowymi barierami dla handlu transgranicznego są 

różnice instytucjonalne oraz językowe.  

o Różnicowanie poziomów cen pomiędzy państwami Unii ma miejsce ze względu na 

utrzymujące się różnicowanie warunków kosztowych. Część z tych różnic o charakterze 

prawnym można wyeliminować. Na przykład można rozważyć celowość ujednolicenia 

przepisów dotyczących ochrony konsumenta oraz rynku przewozów w Unii. Zróżnicowanie 

innych elementów ma charakter trwały i wynika ze stopnia rozwoju gospodarczego (np. 

koszty pracy) lub różnic w polityce fiskalnej poszczególnych krajów (stawki VAT i CIT, koszt 

kapitału).  
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Rekomendacje 

 Nie istnieją przesłanki do wprowadzania dodatkowych regulacji zakazujących geoblokowania.  

o Wprowadzenie regulacji tego typu miałoby niewielki wpływ na skalę zmniejszenia 

zróżnicowania cenowego, które występuje z przyczyn obiektywnych. Z drugiej strony 

regulacje stanowiłyby zbyt dużą ingerencję w swobodę działalności gospodarczej: np. w 

istotny sposób mogłyby zaburzyć kierunki handlu, wprowadzając jako pożądane kraje spoza 

Unii Europejskiej. Konsumenci z krajów względnie uboższych UE (w tym Polski), poszukując 

możliwości zakupu po niższych cenach, będą chętniej korzystali z ofert z rynku np. 

chińskiego. 

 Szczególnym obszarem wymagającym harmonizacji jest rynek pocztowy. 

o Wysokie ceny przesyłek pomiędzy państwami Unii w porównaniu do przesyłek krajowych 

nie wydają się być uzasadnione różnicami w kosztach. 

 Geoblokowanie nie wyczerpuje listy czynników, które mogą stanowić bariery w rozwoju 

transgranicznego handlu online na terenie Unii Europejskiej.  

o Trzeba przyjrzeć się uwarunkowaniom prawnym oraz kosztom transakcyjnym związanym z 

e-commerce.  

o Rozmiar i profil korzystania z e-commerce w różnych krajach Unii (zarówno w przypadku 

handlu wewnętrznego, jak i transgranicznego) jest zróżnicowany. Można przypuszczać, że 

istnieje szereg czynników wpływających na lokalną skłonność tak przedsiębiorców, jak 

konsumentów do sprzedaży/kupna towarów i usług online. Dynamika wzrostu rynku e-

commerce nie musi być pochodną praktyk geoblokowania, ale może wiązać się z głębszymi 
uwarunkowaniami leżącymi w sferze poziomu rozwoju gospodarek krajowych, regulacji 

krajowych, specyficznych preferencji konsumentów czy kwestii zaufania do bezpieczeństwa 

takich transakcji. 
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Wprowadzenie  

Transgraniczny handel internetowy ma w Unii Europejskiej znaczny potencjał wzrostu. Rzeczywista dynamika i 

skala e-commerce wskazują jednak na istnienie barier ograniczających jego rozwój. Komisja Europejska 

zainicjowała prace nad identyfikacją czynników blokujących wzrost e-commerce, szczególnie w wymiarze 

transgranicznym. Za jeden z takich czynników uważa się geoblokowanie, które prowadzi do różnicowania cen 

dla nabywców z różnych krajów Unii i w konsekwencji stanowi barierę rozwoju Jednolitego Rynku Cyfrowego. 

Celem opracowania jest (1) odpowiedź na pytanie o skalę, formy występowania oraz konsekwencje 

zróżnicowania cenowego na obszarze UE; (2) wskazanie na potencjalne inne bariery w e-commerce.  

W ramach analizy omawiamy bariery stanowiące uwarunkowania zróżnicowania cen. Na tej podstawie możemy 

określić, jakie są potencjalne determinanty dyskryminacji cenowej w Unii Europejskiej. Przedstawiamy ponadto 

różne modele biznesowe stosowane w e-commerce w kontekście możliwości prowadzenia strategicznej 

dyskryminacji cenowej przez firmy. 

 

Powszechnie uważa się, że rozwój e-commerce w Unii Europejskiej napotyka szereg barier, które 
pomimo znacznego potencjału wzrostu tego rodzaju handlu ograniczają jego skalę3

. Dlatego Komisja 

Europejska podjęła działania mające na celu wskazanie czynników, które należy wyeliminować, żeby 

zwiększenie skali transgranicznego handlu internetowego pomiędzy państwami członkowskimi było 
możliwe.  

Transgraniczna transakcja pomiędzy podmiotami z różnych państw Unii Europejskiej, realizowana w 

ramach e-commerce, jest złożonym, wielowymiarowym zjawiskiem prawnym, na który składa się wiele 

aspektów. Jej kształt normatywny zależy od statusu stron (bussines to consumer B2C, bussines to bussines 

B2B), a także od przedmiotu świadczenia. Na reżim prawny rządzący taką transakcją składają się liczne 
regulacje: prawa umów, prawa autorskiego, prawa podatkowego, prawa ochrony danych osobowych, 
prawa pocztowego, prawa proceduralnego i licznych przepisów technicznych.  

Przedmiotem umowy w transakcji e-commerce mogą być towary lub dobra niematerialne (usługi, 
treści cyfrowe). Niewykonanie umowy – a w przypadku umów dotyczących towarów także sama 
nienależyta jakość towarów – rodzą roszczenia realizowane tylko na podstawie odpowiednich przepisów 
(np. dotyczących rękojmi czy norm technicznych). Przygotowanie, zawarcie i wykonanie takiej umowy 

wymaga przetwarzania danych osobowych, ochrony praw autorskich w zakresie udzielanej licencji, a jej 

przedmiot z reguły podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.  

 

Celem opracowania jest poszerzenie wiedzy na temat zjawiska geoblokowania występującego w 
formie różnicowania cenowego, a także przeprowadzenie badań, których wyniki będą podstawą do 
wypracowania polskich postulatów w związku z zapowiedzianą w strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego 

dla Europy inicjatywą legislacyjną dotyczącą zwalczania nieuzasadnionego blokowania geograficznego.  

                                                           

3
 Commission Staff Working Document – A Digital Single Market Strategy for Europe – Analysis and Evidence, COM (2015) 192 final, s. 21.; oraz 

opracowanie Parlamentu Europejskiego (Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej UE, pt. Discrimination of Consumers in the Digital Single 

Market, IP/A/IMCO/ST.2013-03, s. 8. 
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Geoblokowanie nie posiada oficjalnej definicji, a jego wykładnia w piśmiennictwie urzędowym i 
naukowym oraz w publicystyce bywa niejednolita i zasadniczo zależy od kontekstu, w którym jest ono 
wykorzystywane. W opracowaniu przyjmujemy, iż geoblokowanie polega na różnicowaniu sytuacji 
nabywców zależnie od miejsca, z którego dokonują transakcji.  

Praktyka geoblokowania w e-commerce może występować w trzech postaciach: odmowie prawa 
zawarcia umowy drogą elektroniczną poprzez stronę www, przekierowania (re-routing) na inną stronę tej 
samej organizacji handlowej albo automatycznym dostosowaniu oferowanych warunków transakcji (w 
tym cen) zależnie od lokalizacji klienta4. Geoblokowanie realizowane jest z reguły w oparciu o adres IP 

klienta, obejmujący przybliżone wskazanie lokalizacji, z której łączy się on z Internetem. 

Pomiędzy państwami Unii geoblokowanie w najbardziej dotkliwej formie odmowy dostępu występuje 
w przypadku serwisów abonamentowych oferujących dostęp do usług objętych prawami autorskimi, 
dystrybuowanymi cyfrowo. 

 

Geoblokowanie polegające na zróżnicowaniu warunków – zwłaszcza cen – transakcji transgranicznych 

pomiędzy państwami Unii Europejskiej w zależności od miejsca przebywania nabywcy jest trudniejsze do 

wskazania. Po pierwsze dlatego, że różnicowanie cen pomiędzy państwami Unii ma miejsce w gospodarce 

realnej. Państwa Unii pomimo silnej konwergencji stóp procentowych, inflacji czy deficytu budżetowego 
nadal mają różne poziomy cen. Po drugie istnieje dużo obiektywnych racji, które przemawiają za 
zróżnicowaniem cenowym zarówno ze względu na różne warunki prowadzenia działalności gospodarczej 
w państwach Unii Europejskiej (czynniki kosztowe), jak i zróżnicowanie konsumentów pod względem siły 
nabywczej (czynniki popytowe).  

 

Dla zidentyfikowania geoblokowania polegającego na zróżnicowaniu cenowym w e-commerce należy 
więc znaleźć te praktyki stosowania różnic cenowych, które funkcjonują w transakcjach transgranicznych i 

dodatkowo wprowadzają różnicowanie cenowe tylko dla obrotu online w tym rodzaju transakcji. Jest to 

proste w przypadku usług, które świadczone są „na miejscu” (przykładem mogą być usługi hotelarskie) lub 

też bez konieczności ich przesyłania (np. zakup biletów lotniczych). Geoblokowanie w tym przypadku 

polegałoby na oferowaniu różnych cen nabywcom w zależności od kraju, w którym dokonują transakcji 
przez Internet (np. w którym przebywają, kiedy rezerwują pokój w hotelu). Wystąpiłoby również, 

gdybyśmy otrzymywali różne ceny za zakup e-booka. Identyfikacja praktyki geoblokowania jest trudniejsza 

przy zakupie towarów. Przy zakupie usług nie mamy bowiem do czynienia z kosztami, które towarzyszą w 
handlu towarami (koszty transportu, koszty opłat pocztowych, koszty serwisu, koszty utrzymania 

przedstawicielstw itp.) czy też wynikają z niższego poziomu siły nabywczej w kraju kupującego. Ceny tych 

samych towarów są silnie zróżnicowane już nawet w transakcjach krajowych. Zróżnicowanie rynków 
państw Unii, a także brak pełnej harmonizacji prawa prowadzi do sytuacji, w której rozbieżność poziomu 

cen pomiędzy krajami jest jeszcze silniejsza.  

 

Celem opracowania jest określenie (i) faktycznej skali różnicowania cen w e-commerce pomiędzy 
krajami Unii, (ii) zbadanie uwarunkowań tego zjawiska oraz (iii) zbadanie na wybranych przykładach, czy 

producenci/dystrybutorzy w Unii stosują zróżnicowanie cenowe dla klientów logujących się z różnych 

                                                           

4
 Tamże, s. 21.; oraz tamże, s. 19-21. 
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lokalizacji, które można uznać za przejaw geoblokowania. Rezultaty analizy zostaną wykorzystane do 
przeprowadzenia ilościowej oceny determinant różnicowania cenowego w e-commerce. Wnioski z 

przeprowadzonych analiz będą podstawą do wypracowania polskich postulatów w związku z 
zapowiedzianą w strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego dla Europy inicjatywą legislacyjną dot. zwalczania 

nieuzasadnionego blokowania geograficznego. 

W analizie odwołujemy się do literatury naukowej oraz uznanych metod ekonometrycznych, które są 
podstawą oceny rzetelności przeprowadzonych badań. Dla jasności wywodu część naukową umieściliśmy 
w Aneksie. 

 

Występowanie praktyki geoblokowania weryfikujemy poprzez:  

 

 Dwa badania symulacyjne przeprowadzone w czasie realnym metodą „tajemniczego klienta” 

(mystery shopper) odrębnie dla towarów i usług turystycznych: 

o pierwsze z badań polegało na symulowaniu zakupów w danym sklepie internetowym z 

użyciem lokalnego adresu IP z różnych krajów (np. zakup butów Crocs w brytyjskim sklepie 

przez klienta identyfikowanego w Internecie jako pochodzącego z Niemiec, Polski, Holandii 

itd.), 

o drugą zastosowaną opcją było badanie stron internetowych linii lotniczych oferujących 

przeloty na wybranych trasach europejskich oraz serwisów internetowych sieci hotelowych 

oferujących usługę rezerwacji noclegu, a także serwisów agregujących różne oferty.  

 

 Analizę ilościową danych pozyskanych z porównywarek cenowych dzięki wykorzystaniu techniki 

web scrapingu, specjalnie opracowanej na potrzeby badania
5
 (25 402 obserwacje). W ten sposób 

skalę zróżnicowania cen szacujemy w oparciu o dane cenowe o 182 produktach zebranych z 25 

krajów Unii.  

 

                                                           

5
 Na potrzeby badania został przygotowany program oparty o język Java. Program wyszukiwał odpowiedni serwer proxy w celu symulowania kraju 

połączenia z wybraną przeglądarką (w wypadku połączenia lokalnego) oraz symulował odwiedzenie strony internetowej. Następnie analizując kod 

strony, wybierał z niej informacje cenowe, nazwę produktu oraz adres internetowy oferującego go sklepu internetowego na podstawie zestawu 

selektorów odpowiednio dobranych dla każdej porównywarki. 
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1. Analiza i znaczenie struktury e-commerce w Polsce na tle Unii Europejskiej 

 

Na podstawie danych Eurostatu można określić zarówno strukturę handlu e-commerce w Unii Europejskiej, jak i 

jego znaczenie. Przedstawione badanie odnosi się do wszystkich państw Unii. Dla potrzeb analizy wyniki 

przedstawiamy z podziałem na „starą” Unię (czyli kraje, które przystąpiły do Unii przed 2004 r. – EU15) i „nową” 

Unię (nowe państwa członkowskie bez Polski – NMS12) oraz osobno Polskę.  
Chociaż rynek e-commerce rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie, to wciąż polscy konsumenci i 

przedsiębiorstwa relatywnie rzadko korzystają z tego kanału dokonywania transakcji. Jeśli konsumenci polscy 

decydują się na zakup online, to przede wszystkim ze względu na możliwość uzyskania niższej ceny. Temu 

podporządkowana jest struktura ich zakupów. Polacy kupują przede wszystkim ubrania, sprzęt sportowy czy 

artykuły AGD. Natomiast rzadziej kupują usługi (książki, filmy, muzykę). 
Przez Internet sprzedają przede wszystkim duże firmy. Przy czym udział transakcji transgranicznych w całym e-

handlu jest bardzo niski. Względnie najwięcej przedsiębiorstw oferuje swoje usługi dla zagranicznych 

konsumentów przez stronę internetową w sektorze zakwaterowania oraz w sektorze informacji i komunikacji. 

 

Rynek e-commerce rozwija się w Polsce dynamicznie, chociaż wciąż udział sprzedaży przez sieć 

internetową w całkowitej sprzedaży jest niższy niż w „starej” Unii Europejskiej. Według danych z 
eMarketer w 2015 r. sprzedaż detaliczna przez Internet wzrosła w Polsce o 21%. Tempo wzrostu e-

commerce jest porównywalne do tempa wzrostu w Niemczech (23%) i jest istotnie szybsze niż w krajach 
EU15 (poniżej 20%). 

 

Trudno jest oszacować dokładny odsetek konsumentów korzystających z e-commerce w Polsce. 

Eurostat podaje, że w 2015 r. 37% osób w Polsce, a 53% średnio w UE, dokonało zakupu online, natomiast 

eMarketer oszacował, że odsetek ten może wynosić nawet 50%. Co ciekawe, w Wielkiej Brytanii sięga on 
według eMarketera nawet 70%. Przy czym średnie roczne wydatki w Polsce (340 EURO) są relatywnie 
dużo niższe niż w Wielkiej Brytanii (ok. 1 200 EURO). Powodem korzystania z zakupów online przez 

polskich konsumentów jest możliwość uzyskania niższej ceny. Polacy rzadziej są zainteresowani zakupem z 
powodu lojalności względem sklepu. Co ciekawe ponad jedna trzecia polskich e-konsumentów wybiera 
produkty offline, zaś dokonuje zakupu w sklepie internetowym, często korzystając z atrakcyjniejszej oferty 
cenowej.  

Polscy konsumenci różnią się od konsumentów w EU15 oraz NMS12 pod względem typu produktów 
zakupionych online (Rysunek 1). Polacy częściej niż konsumenci z innych krajów Unii kupują przez Internet 
towary, takie jak odzież i sprzęt sportowy, sprzęt AGD oraz artykuły spożywcze. Rzadziej decydują się na 
zakup usług – zaledwie 17% zawierających transakcję online kupuje bilety do kina czy na koncerty. Tego 
typu transakcje zawiera 45% e-konsumentów w EU15 oraz 28% w NMS12. Udział polskich internautów 
korzystających z e-commerce w celu wynajęcia pokoju czy domu jest niższy i wynosi jedynie 9%. 
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Rysunek 1. Kategorie towarów lub usług zamawianych przez Internet – odsetek osób w wieku 25-64 lata 

kupujących dobra i usługi, 2014 r. 

 
Źródło: Baza danych Eurostat nt. społeczeństwa informacyjnego http://ec.europa.eu/Eurostat/web/information-

society/data/comprehensive-database. 

 

Tymczasem w „starej” Unii już 30% internautów rezerwuje zakwaterowanie online. Ok. 12% z 

polskich e-konsumentów kupuje filmy i muzykę, co jest znacznie poniżej wartości dla EU15 (28%). Polscy 

konsumenci są bardziej przywiązani do tradycyjnych form korzystania z kultury.  

Zaskakująco niski jest udział e-commerce transgranicznego. Znaczna większość polskich 
konsumentów kupuje jedynie od sprzedawców krajowych. Według danych z GUS w 2014 r. udział osób 
kupujących z pozostałych krajów Unii Europejskiej oraz z reszty świata wynosi odpowiednio zaledwie 5% 
oraz 2%

6
.  

 

Wciąż niewielki jest udział polskich przedsiębiorstw, które sprzedają w ramach e-commerce – 

zaledwie 12% prowadziło sprzedaż przez Internet w 2014 r. Tymczasem średnia dla NMS12 wynosi 16%, a 
dla EU15 – 19%. Głównie są to duże firmy – wśród nich aż 18% korzysta z e-commerce. Udział średnich i 
małych firm jest dużo mniejszy i wynosi kolejno 7% oraz 4%. 

                                                           

6
 Według badań Eurostatu, średnio w Unii Europejskiej udział zakupów międzynarodowych z wykorzystaniem kanału internetowego w ostatnich 

latach jest znacznie większy niż w Polsce i istotnie wzrasta. W 2015 r. mieszkańcy Unii znacznie częściej deklarowali zakupy z innych krajów 

unijnych (30%) niż w 2012 r. (25%). Udział w transakcjach z krajami trzecimi również znacznie poprawił się, rosnąc z 13% (2012 r.) do 18% (2015 

r.). 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/information-society/data/comprehensive-database
http://ec.europa.eu/eurostat/web/information-society/data/comprehensive-database
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Rysunek 2. Udział przedsiębiorstw angażujących się w e-commerce, 2014 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://ec.europa.eu/Eurostat/web/information-society/data/comprehensive-

database/. 

 

To niewielkie zaangażowanie firm w e-commerce przekłada się na odsetek sprzedaży przez Internet w 
obrotach ogółem. W Polsce jest on relatywnie niższy, bo wynosi 12%, podczas gdy średnio w Unii to 15%, 

a w Wielkiej Brytanii dochodzi do 20%. 

 

Niewielki jest również odsetek przedsiębiorstw sprzedających transgranicznie – połowę mniej niż 
średnio w Unii Europejskiej polskie przedsiębiorstwa sprzedają do innych krajów Unii. Ich udział wynosi 
jedynie 3%. Relatywnie najwięcej jest firm eksportujących produkty z sektora informacja i komunikacja – 

7% firm sprzedaje na rynkach Unii oraz 4% na rynkach poza Unią. Ich relatywnie wysoki udział jest również 
widoczny w sektorze zakwaterowanie – 8% firm sprzedaje na rynki Unii oraz 5% w państwach całego 
świata (Rysunek 3). 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/information-society/data/comprehensive-database/
http://ec.europa.eu/eurostat/web/information-society/data/comprehensive-database/


17 

 

 

 

Rysunek 3. Odsetek polskich przedsiębiorstw sprzedających przez stronę internetową według rynków 
zbytu, w podziale na sektory, 2012 r.  

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS (2013). 
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2. Analiza mechanizmów stosowania różnicowania cenowego  

W praktyce stosowanie zróżnicowania cenowego przez firmy nie jest takie oczywiste. Nie wszystkie modele 

biznesowe e-commerce dają możliwość wpływania na cenę, a dzięki wysokiej porównywalności cen z 

konkurencją, wysokie ryzyko reputacyjne oraz powiązanie cen online z tymi offline sprawia, że stosowanie 

zróżnicowania cenowego ze względu na lokalizację jest stosunkowo rzadkim zjawiskiem.  

Geoblokowanie polegające na zróżnicowaniu warunków, zwłaszcza cen transakcji transgranicznych 

pomiędzy państwami Unii Europejskiej w zależności od miejsca przebywania nabywcy, jest trudniejsze do 

wskazania od różnicowania cen pomiędzy państwami Unii mającego miejsce w gospodarce realnej. Dla 

zidentyfikowania geoblokowania polegającego na zróżnicowaniu cenowym w e-commerce należy więc 
znaleźć te praktyki stosowania różnic cenowych, które występują w transakcjach transgranicznych i są 
dodatkowym różnicowaniem cen do już występującego różnicowania występującego w gospodarce realnej.  

Możliwości zastosowania tak rozumianego geoblokowania zależą jednak od branży, modelu 
biznesowego i relacji potencjalnych korzyści firmy do ryzyk wiążących się z tego rodzaju praktyką. 

Technologie cyfrowe z jednej strony utrudniają, a z drugiej ułatwiają różnicowanie cenowe. 
Utrudniają ze względu na możliwość porównywania przez konsumentów cen z konkurencją (tj. dostęp do 
danych o porównywalnych towarach, a także homogeniczność towarów). Ułatwiają zaś ze względu na 
„cyfrowe ślady” pozostawiane przez użytkowników Internetu i łatwość, z jaką sprzedawca może 
wykorzystać dane potencjalnego klienta do ustalenia ceny. Możliwość stosowania różnicowania cen 
stanowi wypadkową tych dwóch czynników:  wysokiej porównywalności cen, która zmniejsza 
prawdopodobieństwo stosowania różnicowania, a także wysokiej możliwości wpływania na cenę, która je 
zwiększa. 

Możliwości stosowania geoblokowania: branże 

Geoblokowanie jest relatywnie proste w przypadku usług, szczególnie tych, które świadczone są „na 
miejscu” – przykładem mogą być usługi hotelarskie. Geoblokowanie w tym przypadku polegałoby na 
oferowaniu różnych cen nabywcom w zależności od kraju, w którym dokonują transakcji przez Internet 

(np. w którym przebywają, kiedy rezerwują pokój w hotelu).  

Podobny charakter mogłoby przyjąć geoblokowanie w przypadku zakupu biletów lotniczych, za które 
nabywcom proponowano by różne ceny zależnie od miejsca, z którego dokonywano by transakcji. Można 
uznać, że pojawienie się różnych cen tej samej usługi można w tym przypadku przypisać wyłącznie 
nieuzasadnionym praktykom geoblokowania.  

Identyfikacja tego rodzaju praktyk jest trudniejsza w przypadku zakupu towarów. Z jednej bowiem 
strony ceny produktów – z uwagi na omawiane wcześniej czynniki – mogą być zróżnicowane w handlu 
krajowym. Z drugiej strony zakup towarów obciążony jest dodatkowymi kosztami, które nie pojawiają się 
w przypadku usług: chodzi o koszty transportu, opłat pocztowych, serwisu, utrzymania przedstawicielstw 

itp.). Zróżnicowanie rynków państw Unii w połączeniu z niepełną harmonizacją prawa prowadzi w efekcie 

do powiększenia rozbieżności poziomu cen pomiędzy krajami.  
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W przypadku usług stosunkowo łatwo jest więc stwierdzić występowanie w transgranicznym handlu 

online zróżnicowania cenowego wynikającego wyłącznie ze stosowania praktyki geoblokowania oraz 
dobrać konkluzywne przypadki do badania empirycznego. W przypadku zakupu towarów stwierdzenie 
zróżnicowania cen wynikającego wyłącznie z praktyk geoblokowania jest trudniejsze, a uzyskane wyniki 

muszą zostać odniesione do innych podażowych i popytowych czynników odpowiedzialnych za te różnice. 

Możliwości stosowania geoblokowania: modele biznesowe 

Możliwość stosowania geograficznego blokowania zależy od modelu e-commerce wybranego przez 

firmę. Podstawowa klasyfikacja występujących w praktyce modeli skupia się na relacji dostawca-odbiorca, 

wyróżniając cztery podstawowe typy7
: 

 Business-to-Business (B2B), 

 Business-to-Consumer (B2C), 

 Consumer-to-Consumer (C2C), 

 Consumer-to-Business (C2B). 

Na potrzeby niniejszego opracowania – koncentrującego się na efektach geoblokowania dla 
dobrobytu konsumenta – skupimy sią na modelach Business-to-Consumer (B2C) oraz modelach 

mieszanych zawierających komponent B2C (Rysunek 4). 

Rysunek 4. Model biznesowy B2C 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.tutorialspoint.com/e_commerce/e_commerce_business_models.htm. 

                                                           

7
 Dodatkowo w ramach powyższych modeli, jako przypadek szczególny, można rozważać modele Business-to-Government (B2G), Government-to-

Business (G2B) oraz Government-to-Citizen (G2C), gdzie działalność rządowa/społeczna jest rozpatrywana jako szczególny rodzaj działalności 
gospodarczej, oraz modele mieszane. 

zamówienie 

obsługa zamówienia 

dostawa 
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Klasyfikacja ze względu na przedmiot transakcji 

 Druga istotna klasyfikacja modeli biznesowych na rynku e-commerce dotyczy przedmiotu 

świadczonej usługi. Możemy tu wyodrębnić dwa podstawowe przypadki:  

1. Usługi realizowane w całości wirtualnie, dotyczące dóbr niematerialnych (m.in. usługi streamingu 

muzyki lub filmów), 
2. Usługi związane z fizycznymi przedmiotami obrotu lub wykonywane przynajmniej częściowo w 

świecie realnym (handel produktami, rezerwacje/zamawianie usług realizowanych w świecie 

realnym). 

Wyróżnienie to jest istotne z wielu względów. W przypadku grupy usług związanych z dobrami 
niematerialnymi (grupa pierwsza) koszty transakcyjne są niezwykle niskie (brak kosztów transportu; niskie 
koszty osobowe obsługi w większości realizowanej automatycznie; brak kosztów magazynowania, 
wynajmu lokalu itp.). W tej kategorii dominują trzy modele biznesowe: model abonamentowy, model 
pośrednika oraz model e-sklepu. 

Jako przykład firm działających w tym obszarze rynku można wymienić potentatów światowych w 
zakresie streamingu online (np. Spotify, Deezer – modele abonamentowe), streamingu filmów (np. Netflix 
– model abonamentowy, YouTube – model pośrednika, również zaczyna wprowadzać model 
abonamentowy), handlu grami komputerowymi w wersjach „do ściągnięcia” (np. Orgin, Steam – modele 

pośrednika, Ubisoft – model e-sklepu), handlu aplikacjami mobilnymi (np. iTunes, Google Play Store – 

modele pośrednika).  

W przypadku drugiej kategorii występuje dużo większe zróżnicowanie modeli biznesowych, a więc 
również zróżnicowanie występujących kosztów, strategii cenowych, używanych technologii 
informatycznych. W poniższym opracowaniu skupimy się na modelu e-sklepu, modelu pośrednika oraz 
modelu trzeciej strony rynku. Przykłady firm działających w każdym modelu wraz z krótką definicją zostaną 
przedstawione poniżej (Tabela 1). 

Tabela 1. Zróżnicowanie cenowe a modele biznesowe 

Model biznesowy Porównywalność cen z 
konkurencją 

Możliwość wpływania na cenę Możliwość stosowania 
różnicowania cenowego 

Model abonamentowy Wysoka Wysoka Średnia 

Model e-sklepu bezpośredni Niska Bardzo wysoka Bardzo wysoka 

Model e-sklepu pośredni Średnia Wysoka Wysoka 

Model pośrednika Wysoka Niska Niska 

Model trzeciej strony rynku Wysoka Niska Niska 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Największe prawdopodobieństwo stosowania różnicowania cen występuje w wypadku modelu e-

sklepu (zarówno bezpośrednim, jak i pośrednim). W tym właśnie modelu przedsiębiorstwo w ramach 
swoich struktur koncentruje proces obsługi sprzedaży (analiza danych klientów) oraz proces ustalania 

ceny. Dodatkowo występuje ograniczona możliwość porównywalności cen ze względu na brak 
homogeniczności produktów oraz ich dużą liczbę. Jest to najczęściej występujący model, wykorzystywany 
m.in. przez największych europejskich graczy na rynku e-commerce. Dziesięciu największych prezentuje 
tabela 2. 
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Tabela 2. Największe firmy e-commerce i ich modele biznesowe 

Nazwa 
Sprzedaż online (EURO 

mln, 2014) 
Wzrost (%) 

Miesięczna liczba 
unikalnych 

użytkowników 

Model biznesowy 

Amazon.com Inc. 21 091,17 20,00% 154 990 953 trzecia strona rynku / e-sklep 

Atto Group 6 500,00 8,33% 54 340 556 e-sklep 

Tesco Stores 4 000,00 11,11% 11 111 111 e-sklep 

Staples 3 370,00 -2,18% 3 437 373 e-sklep 

Apple Inc. 2 790,00 7,93% 38 387 011 e-sklep 

Home Retail Group 2 600,28 5,29% 21 669 000 e-sklep 

Cnova NV/ Groupe Casino 2 333,18 22,80% 20 553 030 e-sklep 

Zalando SE 2 214,00 25,65% 16 473 214 e-sklep 

Asda 1 990,00 22,71% 11 476 355 e-sklep 

Shop Direct 1 982,34 8,97% 20 649 375 e-sklep 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Top500Guide Europe. 

W przypadku modelu abonamentowego należy oczekiwać małej możliwości różnicowania ceny ze 

względu na ograniczoną liczbę charakterystyk usługi oraz wysoką porównywalność z usługami 
substytucyjnymi; natomiast w modelu pośrednika i trzeciej strony rynku przedsiębiorstwo e-commerce ma 

niską możliwość kreowania ceny ze względu na bycie jedynie podwykonawcą 
producentów/dystrybutorów. 

 

Ryzyka związane ze stosowaniem geoblokowania 

Dotychczas w ramach analizy skupiliśmy się na modelu biznesowym z punktu widzenia otoczenia 
ekonomicznego – charakterze ekonomicznym jego relacji z dostawcami i klientami (rodzaj modelu) oraz 

pozycjonowaniem względem konkurencji (polityka cenowa). W praktyce zarządzania jednak poza samą 
ekonomiczną treścią relacji niezwykle istotne są również kwestie związane z zaufaniem i wiarygodnością 
kontrahenta. Z teoretycznego punktu widzenia obniżają one koszty transakcyjne związane ze 
sprzedażą/zawarciem umowy dla obu stron. Z punktu widzenia praktycznego wiążą się one z zarządzaniem 
tzw. ryzykiem reputacyjnym. Według raportu Deloitte8

 87% menadżerów ocenia ryzyko reputacyjne za 
jedno z najważniejszych ryzyk strategicznych, dodatkowo nawet 25% wartości firmy jest związana z jej 
reputacją.  

 

Dyskryminację cenową można uznać za zjawisko negatywne z punktu widzenia klienta. Firma, której 
przypisywano by stosowanie tego typu praktyki, naraża się z punktu czysto biznesowego na istotne ryzyko 
reputacyjne. Możliwość wykrycia takich praktyk przez klienta jest zaś relatywnie wysoka: ma on obecnie 
szeroki dostęp do informacji cenowej, m.in. dzięki powszechności smartfonów, które dają dostęp do tej 
informacji w trybie ciągłym. Z tego powodu wiele firm działających w modelu e-sklepu, gdzie e-commerce 

stanowi jeden z kanałów sprzedaży, stosuje te same ceny w dystrybucji online i w sieci naziemnej (por. 

Cavallo i in. 2012). Ten fakt stał się podstawą projektu „The Billion Prices Project”, który dostarcza 
                                                           

8
 Za „2014 global survey on reputation risk Reputation@Risk”. 
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narzędzie do monitorowania wskaźników inflacji na podstawie cen dostępnych w Internecie dla ok. 5 
milionów produktów sprzedawanych przez ok. 300 firm e-commerce w ponad 70 krajach. Dotychczas 

uzyskiwane wyniki potwierdzają istotną korelację między wskaźnikami inflacji online a tymi publikowanymi 

przez urzędy statystyczne9, co sugeruje brak różnic między cenami online i offline.  

Możemy, zatem przyjąć, że firmy nie stosują różnicowania cenowego względem kraju pochodzenia 
klienta, a ceny w handlu e-commerce w dużej mierze odzwierciedlają te w realnej gospodarce. 

                                                           

9
 M.in. Cavallo A. (2013). 
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3. Oszacowanie skali stosowania różnicowania cen w transgranicznym handlu 

elektronicznym w Unii Europejskiej 

Identyfikacji praktyk geoblokowania dokonujemy w dwóch odrębnych badaniach na poziomie dostawcy 

końcowego metodą tajemniczego klienta (mystery shopper) dla towarów i usług turystycznych. Pierwsze z nich 

polegało na dokonywaniu transakcji w danym sklepie internetowym z użyciem adresu IP z różnych krajów. 
Drugie badanie dotyczyło transakcji poprzez strony internetowe linii lotniczych oferujące przeloty na wybranych 

trasach europejskich oraz portale sieci hotelowych oferujących usługę rezerwacji noclegu, a także serwisy 

agregujące różne oferty. Przeprowadzone badania ofert sklepów i serwisów internetowych nie wykazały 

przejawów geoblokowania w postaci różnicowania cen w transgranicznym obrocie towarowym i usługach. Nie 

stwierdziliśmy również geoblokowania na poziomie porównywarek cenowych. 

Analiza ilościowa cen 182 produktów reprezentujących najbardziej popularne kategorie w handlu 

elektronicznym umożliwiła określenie skali ‘naturalnego’ różnicowania cen pomiędzy państwami Unii 

Europejskiej. Informacje o cenach pozyskano z internetowych porównywarek cenowych w 25 krajach Unii 

techniką web scrapingu. Wyniki badania wskazują na występowanie przeciętnie kilkunastoprocentowego 

zróżnicowania cen pomiędzy krajami Unii. Wynosi ono od 9% do 13% w zależności od kategorii produktu i nie 

jest związane z geoblokowania w transakcjach transgranicznych
10

. Kierunek stwierdzonego ‘naturalnego’ 
zróżnicowania cen jest zgodny z różnicami w poziomie zamożności poszczególnych krajów Unii oraz czynnikami 

kosztowymi. Potencjalnie dużą rolę w rozwoju handlu transgranicznego z państwami skandynawskimi oraz 

Wielką Brytanią, Litwą, Holandią i Belgią może odegrać Polska, która jest cenowo najbardziej atrakcyjnym krajem 

w Europie Środkowej. Warunkiem istotnego wzrostu wolumenu handlu na wymienionych kierunkach jest 

obniżenie kosztów przesyłek transgranicznych.  

Na zróżnicowanie cen pomiędzy państwami Unii Europejskiej mają wpływ przede wszystkim: koszt kapitału oraz 

poziom PKB per capita. Odchylenie od mediany cen w Unii wzrasta wraz ze wzrostem tych czynników, przy czym 

jest on większy dla kapitału. 

Geoblokowanie w handlu elektronicznym towarami na obszarze UE  

Celem badania było zweryfikowanie przejawów geoblokowania w transgranicznym handlu towarami przez 

sklepy internetowe. 

Metodologia badania 

Badaniem objęto 10 produktów w pięciu krajach Unii Europejskiej (Węgry, Wielka Brytania, Niemcy, 
Szwecja, Polska). Reprezentują one każdą z pięciu głównych kategorii produktowych (Tabela 3). Liczba 

sklepów oferujących dany produkt w pojedynczym kraju została ograniczona maksymalnie do trzech. 
Łącznie przebadano 144 bezpośrednie linki do sklepów internetowych.  

 

                                                           

10
 Wyniki zwracane przez porównywarki cenowe dla różnych adresów IP były zawsze identyczne. 
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Tabela 3. Lista produktów wykorzystanych w badaniu. 

Kategoria Podkategoria Produkt 

Ubrania Obuwie Nike Md Runner 2 Ladies 

Ubrania Obuwie The North Face W´s Snowstrike II 
Kosmetyki i Uroda Perfumy Calvin Klein CK ONE for Him edt 100 ml 

Kosmetyki i Uroda Perfumy Christian Dior Fahrenheit edt 100 ml 

AGD Urządzenia do pielęgnacji ciała Braun Oral-B PRO Cross Action 3000 

AGD Male AGD do domu (pow.100 EURO) iRobot Roomba 620 Vacuum Cleaning Robot 

Elektronika Akcesoria komputerowe Logitech K120 USB 

Elektronika Konsole do gier Microsoft 500 GB Xbox One 

Gry i oprogramowanie Oprogramowanie Microsoft Office 2013 Home & Student 

Gry i oprogramowanie Gry komputerowe Assassin's Creed Syndicate (PC) 

 

Każdy link został otwarty w przeglądarce z użyciem lokalnego adresu IP oraz adresów IP z Polski oraz 
Wielkiej Brytanii. Za każdym razem zapisano informację o cenie produktu, możliwości wysyłki za granicę 
oraz obsłudze w wielu językach. 

 

Dzięki temu możliwe było zestawienie dwóch rodzajów porównań. Po pierwsze porównaliśmy treść 
ofert każdego sklepu widocznych z lokalnego oraz zagranicznego adresu IP w każdym z 5 krajów. Po drugie 
dla sklepów z Węgier, Niemiec oraz Szwecji porównaliśmy treść ofert widocznych z adresu IP z kraju o 

wysokim poziomie dochodu (Wieka Brytania) oraz kraju o niskim poziomie dochodu (Polska). Stwierdzenie 

ewentualnych różnic w cenie lub innych parametrach oferty w zależności od adresu IP (lokalny vs. 

zagraniczny lub zagraniczny dla Polski i zagraniczny dla Wielkiej Brytanii) stanowiłoby przesłankę dla 
stwierdzenia geoblokowania.  

Wyniki 

W przebadanej grupie podmiotów można wyróżnić cztery typy sklepów internetowych: 

 Sklepy nakierowane na handel lokalny. Podmioty te nie oferują wysyłki za granicę, jak również nie 

prowadzą wielojęzycznej obsługi swojej strony. 

 Lokalne sklepy oferujące możliwość wysyłki za granicę na terenie całej Unii Europejskiej lub tylko 

do krajów sąsiednich. Podmioty te zwykle prowadzą obsługę wybranych języków obcych (poprzez 

wybór flagi państwowej). W Wielkiej Brytanii i Niemczech duży odsetek sklepów oferujących 

wysyłkę prowadzi obsługę strony wyłącznie w języku krajowym.  

 Sklepy sieciowe działające w kilku państwach. Podmioty te prowadzą wielojęzyczną obsługę 

strony. Wybór języka przekierowuje do strony odpowiedniego oddziału w danym państwie. 
Lokalne oddziały nie oferują wysyłki za granicę (np. Zalando).  

 Sklepy sieciowe działające w kilku państwach i oferujące możliwość wysyłki za granicę bez 

przekierowania (np. Amazon). 

W tabeli 4 zaprezentowano informacje o zbadanych sklepach. Dotyczą one oferowania wysyłki za 
granicę, obsługi języków obcych oraz praktyki przekierowywania w przypadku sklepów sieciowych. 
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Tabela 4. Charakterystyki przebadanych sklepów 

 Węgry Wielka 

Brytania 

Niemcy Szwecja Polska 

liczba przebadanych sklepów 29 30 30 27 30 

liczba sklepów oferujących wysyłkę za granicę 1 17 20 3 6 

liczba sklepów mających wielojęzyczne strony 1 11 10 6 7 

przekierowanie do sklepu w innym państwie po zmianie 
języka 

0 3 2 4 2 

 

W Polsce, na Węgrzech i w Szwecji większość sklepów nie prowadzi sprzedaży transgranicznej. Sklepy 

te nie oferują możliwości wysyłki za granicę oraz najczęściej oferują obsługę strony wyłącznie w języku 
krajowym. Najsłabiej pod względem umiędzynarodowienia w przebadanej grupie wypadają sklepy z 
Węgier. Z kolei w Niemczech i Wielkiej Brytanii ponad połowa przebadanych sklepów realizuje transakcje 
transgraniczne o zróżnicowanym zasięgu. Polska plasuje się za oboma państwami, jednak przed Węgrami i 
Szwecją. 

Koszty wysyłki zagranicznej znacząco przekraczają koszt dostawy wewnątrz kraju i z reguły są 
zróżnicowane w zależności od państwa docelowego. W przypadku sklepów sieciowych mających obsługę 
wielojęzyczną z przekierowaniem, ceny są wyrażone w walucie wybranego państwa. Może to powodować 
niewielkie różnice w cenach wynikające z przeliczenia walut. 

W obliczu zróżnicowanej otwartości na handel transgraniczny między państwami porównaliśmy 
warunki cenowe oferowane przez sklepy w poszczególnych państwach w zależności od adresu IP 
komputera nabywcy. Okazało się, że w badanej grupie sklepów oferowana cena produktu oraz warunki 

wysyłki wyświetlane na stronie są bez wyjątku takie same niezależnie od adresu IP nabywcy. Na podstawie 

tego wyniku wnioskujemy, iż: 

1. Treść oferty handlowej dostępna dla lokalnego nabywcy nie różni się od treści wyświetlanej dla 

nabywców identyfikowanych po zagranicznym adresie IP (polskim lub brytyjskim).  

2. Treść oferty sklepów niemieckich, szwedzkich oraz węgierskich dostępna dla nabywców 

identyfikowanych po IP z Polski oraz Wielkiej Brytanii również się nie różni. Oznacza to, że niezależnie 

od poziomu dochodu per capita nabywcy zagraniczni widzą identyczne lub bardzo podobne parametry 

oferty. W kilku przypadkach różnice w cenie wynikały z faktu przeliczenia waluty krajowej HUF, SEK lub 

EURO na złotówki lub funty. 

W badaniu, w zakresie zróżnicowania cenowego, nie znaleźliśmy zatem przejawów stosowania 
geoblokowania w transgranicznym handlu elektronicznym towarami. 

Badanie zróżnicowania cenowego w sektorze usług przewozów lotniczych i hotelarskich  

Badanie kształtowania się cen w e-commerce w sprzedaży biletów lotniczych i usług hotelarskich 
zostało przeprowadzone dla połączeń lotniczych między wybranymi miastami europejskimi i noclegów 
hotelowych w miastach, do których następował przylot.  

Ceny przelotów na wybranych trasach pozyskane zostały z serwisu Skyscanner.com. Zapytania do 

serwisu kierowano z lokalnych serwerów w 5 państwach: Polsce oraz czterech krajach o wysokim poziomie 

PKB per capita (Holandia, Wielka Brytania, Francja, Niemcy). Zastosowana metoda umożliwiła 
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zweryfikowanie, czy pomiędzy badanymi państwami występuje różnicowanie cenowe usług przewozów 
lotniczych i usług hotelarskich. 

Wyniki badań usług lotniczych 

W celu zbadania zróżnicowania cenowego dla usług lotniczych sprawdzano, jak kształtują się ceny 
biletów lotniczych na wybranych 10 trasach w obrębie Unii Europejskiej. 

Tabela 5. Wybrane trasy 

Port wylotu Port przylotu 

Sztokholm ARN Paryż CDG 

Londyn LHR Bruksela BRU 

Budapeszt BUD Warszawa WAW 

Madryt MAD Praga PRG 

Amsterdam AMS Madryt MAD 

Berlin SXF Ateny ATH 

Bruksela BRUS Rzym FCO 

Sztokholm ARN Londyn LHR 

Frankfurt nad Menem FRA Kopenhaga CPH 

Budapeszt BUD Frankfurt nad Menem FRA 

 

Do zbierania danych przyjęto następującą procedurę: 

1. Wybór trasy (np. Londyn-Bruksela). 

2. Wybór kraju konsumenta i połączenie się z serwerem VPN z danego państwa (Wielka Brytania, 

Niemcy, Francja, Holandia oraz Polska). 

3. Odwiedzanie strony Skyscanner.com (strona automatycznie przekierowuje kupującego do 

odpowiednej wersji dla kraju, np. Skyscanner.nl lub Skyscanner.pl). 

4. Wyszukiwanie bezpośrednich połączeń między wyżej wymienionymi lotniskami w okresie 

11.01.2016 – 16.01.2016 (data wylotu oraz powrotu). 

5. Zapisanie 3 pierwszych ofert według automatycznego sortowania strony – łączna cena w obie 

strony dla jednej osoby. 

6. Zmiana połączenia na serwer VPN innego kraju. Powtórzenie czynności od punktu 3 do 5. 

Ceny zostały pobrane w walutach lokalnych. Dla Polski i Wielkiej Brytanii ceny zostały przeliczone na 
euro po kursie z dnia wyszukania. Na podstawie uzyskanych danych w celu oszacowania zróżnicowania 
cenowego obliczono:  

1. Medianę ceny i cenę minimalną dla pojedynczych wyników (np. dla trasy Londyn-Bruksela dla 

połączenia VPN z Holandii). 

2. Średnią z median oraz minimów dla poszczególnych tras (np. dla trasy Londyn-Bruksela dla 

połączeń VPN z UK, FR, NL, PL, DE).  

3. Procentowe odchylenie mediany ceny na danej trasie dla każdego państwa od średniej z median 

(np. odchylenie mediany ceny na trasie Londyn-Bruksela dla VPN z Holandii od średniej z median 

dla wszystkich VPN – państw). 
4. Średnie z procentowych odchyleń dla poszczególnych VPN (państw) na wszystkich trasach (np. 

przeciętna różnica w otrzymanych ofertach dla VPN z Holandii w stosunku do ofert z innych 

państw). 
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Oszacowania na podstawie średnich cen (ale również cen minimalnych), pozwoliły na zbadanie 
różnych grup konsumentów – tych, którzy niekoniecznie kierują się najniższą ceną, jak również tych, którzy 
szukają najtańszych ofert. Otrzymane wyniki wskazują, że zróżnicowanie cenowe ofert ze względu na kraj 
wyszukiwania jest niewielkie, przy czym największe różnice są przede wszystkim pomiędzy Holandią a 
Niemcami.  

Badanie różnic na podstawie mediany wskazuje, że konsumenci z Holandii otrzymują średnio o 10% 
droższe oferty od konsumentów z innych państw (Rysunek 5). Klienci z Niemiec mogą skorzystać z ofert 
średnio o 4% niższych. Konsumenci z Polski również otrzymują oferty niższe średnio o 3% . 

Rysunek 5. Różnice w otrzymanych ofertach na podstawie mediany, w % 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Skyscanner.com. 

 

Różnice w cenach minimalnych są niższe niż w przypadku mediany i nie przekraczają -/+ 2 procent 

(Rysunek 6). Wynika to z faktu, że świadomi konsumenci ze wszystkich badanych państw płacą mniej 
więcej takie same ceny za najtańsze loty. Struktura zróżnicowania jest taka sama. Jeżeli już obserwujemy 
różnice, to konsumenci z Holandii płacą drożej za najtańszy bilet, zaś konsumenci z Polski i Niemiec – 

taniej.  

Rysunek 6. Różnice w ofertach na podstawie cen minimalnych, w % 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Skyscanner.com. 
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Konkludując, wyniki badania wykazują niewielki stopień względnego zróżnicowania cenowego w 
ofercie dla konsumentów z badanych państw. Przy czym zróżnicowanie to nie jest zależne od PKB per 

capita – bilety lotnicze w Niemczech otrzymujemy za niższą cenę niż w Polsce. Również wielkość rynku 
(mierzona liczbą turystów wyjeżdżających za granicę, Rysunek 6) nie ma związku z zaobserwowanym 

zróżnicowaniem. Wielka Brytania i Francja są krajami, w których ceny nie odbiegają od średniej, 
tymczasem Francja pod względem liczby wyjeżdzających turystów jest rynkiem niewiele mniejszym od 

Holandii, a Wielka Brytania rynkiem większym od Niemiec.  

 

Rysunek 7. Liczba turystów wyjeżdżających za granicę w 2014 r., w mln osób 

 
Źródło: Dane Eurostatu. 

 

Stwierdzone różnice w cenach wynikają przede wszystkim z faktu, że wyszukiwanie cen na danej trasie 

prowadzi do ofert różnych przewoźników. Przykładowo na trasie Warszawa-Budapeszt klient z Holandii 

dostanie ofertę na przelot linią LOT, a konsument z Polski na przelot linią Wizzair. Chociaż konsumenci z 
Holandii otrzymują na trzech pierwszych pozycjach w wynikach wyszukiwania oferty z wyższymi cenami, to 
jednak mają możliwość skorzystania z tańszego przewoźnika dla tych samych tras. 

Ceny za identycznie loty (tych samych przewoźników) nie różnią się od siebie istotnie, co oznacza brak 
podstaw do stwierdzenia różnicowania cen trzeciego stopnia.  

Wyniki badań ofert hotelowych 

W badaniu usług hotelarskich przyjęliśmy podobną metodologię jak w badaniu cen biletów 
lotniczych.  W przypadku cen noclegów w hotelach dodatkowo uwzględniliśmy fakt, że specyfiką serwisu 
Skyscanner jest oferowanie „cen specjalnych”, tzw. „deals”, zawierających dodatkowe zniżki. Do badania 
zostały wybrane hotele w następujących miastach: 

 Paryż,  

 Londyn,  

 Bruksela, 

 Budapeszt,  
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 Warszawa,  

 Madryt, 

 Praga,  

 Berlin,  

 Ateny,  

 Rzym,  

 Kopenhaga.  

Podobnie jak w przypadku cen na bilety lotnicze, również usługi hotelarskie charakteryzują się 
zróżnicowaniem cenowym, które nie przekracza 20% (Rysunek 8). Konsumenci z Wielkiej Brytanii i – 

ponownie – z Holandii w wynikach wyszukiwania w pierwszej kolejności otrzymują oferty z najwyższymi 
cenami noclegów. Klientom z Niemiec oferowane są zaś ceny najniższe. Podobnie jak w przypadku cen 
biletów lotniczych, przyczyna tego zróżnicowania wynika z odmiennej priorytetyzacji ofert w serwisie 
Skyscanner. W efekcie konsumenci z Wielkiej Brytanii oraz z Holandii otrzymują te same „pierwsze” oferty, 
ale inne niż konsumenci z Polski lub Niemiec. 

 

Rysunek 8. Różnice w otrzymanych ofertach hoteli na podstawie mediany, w % 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Skyscanner.com. 

 

Rysunek 9. Różnice w otrzymanych ofertach hoteli na podstawie cen minimalnych, w % 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Skyscanner.com. 

 

Analiza cen w serwisach dostawców usług 

Wyniki analizy cen w serwisie Skyscanner sugerują, że zaobserwowane tam różnice nie są 
spowodowane różnicowaniem cen przez dostawców, a jedynie wynikają z odmiennej priorytetyzacji ofert 
przez porównywarkę cen. Z uwagi na kluczowe znaczenie tej kwestii postanowiliśmy nasz wstępny wynik 

dodatkowo zweryfikować, porównując ceny bezpośrednio oferowane przez dostawców usług lotniczych i 
hotelowych na ich stronach internetowych w procedurze „tajemniczego klienta”.  

Wybraliśmy najtańsze połączenie na wcześniej analizowanych trasach, zidentyfikowane przez numer 

lotu. Następnie przy pomocy serwerów VPN z 5 krajów odwiedzaliśmy stronę internetową przewoźnika, 
podejmując próbę zakupu biletu. Okazało się, że pojedyncze firmy lotnicze, jak Lufthansa, British Airways 
czy Ryanair, podają identyczne ceny za dany lot niezależnie od połączenia VPN. Stwierdzamy zatem, że 
linie lotnicze nie stosują praktyki terytorialnego różnicowania cen.  

Różnice cenowe na Skyscanner.com wynikają ze specyfiki działania tej strony. Skyscanner wyszukuje 
bilety na kilku innych podobnych serwisach poza stroną przewoźnika. Serwisy takie jak eSky.pl, Opodo.com 

czy Tripair.com zbierają ceny ze stron przewoźników, oferując często zniżki od siebie. Skyscanner agreguje 
te informacje i pozwala wybrać najkorzystniejszą ofertę. 

Wyniki na Skyscanner mogą się różnić także dlatego, że niektóre serwisy nie są dostępne dla wszystkich 
państw. Na przykład serwis Lastminute.com działa na rynku niemieckim, brytyjskim, hiszpańskim, 
francuskim, irlandzkim oraz włoskim – na polskim i holenderskim już nie. Dodatkowo serwisy działające na 
rynku niemieckim są bardziej efektywne. Przykładem jest trasa WAW-BUD, która jest obsługiwana 
zarówno przez droższy LOT oraz tańszy Wizzair. Niemieckie serwisy proponują oszczędną opcję przelotu w 
jedną stronę z LOT, a w drugą z Wizzair, natomiast holenderskie serwisy oferują wyłącznie przelot LOT lub 
Wizzair w obie strony, co znacząco podwyższa cenę. 

Wykryliśmy również różne ceny usług hotelarskich na Skyscanner. Mechanizm działania Skyscanner 
przy wyszukiwaniu hoteli jest identyczny jak w przypadku wyszukiwaniu lotów: Skyscanner filtruje inne 
strony, które pośredniczą między klientami a hotelami i pokazuje najlepsze oferty. Różnice w cenach także 
są spowodowane przez dostępność tych stron, np. serwis Skoosh.com działa na rynku angielskim, 
niemieckim, hiszpańskim, francuskim, włoskim i rosyjskim, ale nie jest dostępny w Polsce i Holandii.  
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Wniosek o braku różnicowania cen noclegu w tych samych hotelach zweryfikowaliśmy poprzez 

porównanie ceny noclegów bezpośrednio na stronach sieci hotelarskich oferujących usługi dla 
oszczędniejszych konsumentów (IBIS) oraz klientów premium (Raddison BLU). Sprawdziliśmy ceny, 

wybierając jeden hotel z każdej sieci w Paryżu, Amsterdamie oraz w Warszawie. Nasze wyniki wskazują na 
brak dyskryminacji przez sieci hotelowe ze względu na kraj (serwer VPN), z którego kierowane jest 
zapytanie. Ceny okazały się identyczne dla wszystkich konsumentów, niezależnie od kraju dokonywania 
rezerwacji.  

Analiza uwarunkowań zróżnicowania cenowego w Internecie w Unii Europejskiej 

Opis badania  

Badaniem objęto wybrane produkty należące do głównych grup produktowych mających największy 
udział w zakupach internetowych w krajach Unii i w Polsce:  

 ubrania, 

 gry i oprogramowanie,  

 kosmetyki i uroda,  

 AGD, 

 elektronika. 

Początkowo badaniem objęto 659 produktów reprezentujących wymienione wyżej główne kategorie 

produktowe oraz siedemnaście węższych podkategorii. Informację o strukturze produktowej zawiera 
Tabela B1

11. Badanie cen oparto o porównywarki cenowe działające w poszczególnych krajach Unii (zob. 

Tabela B2). Wybór ten pozwolił nam na zebranie pełnego zakresu ofert tego samego produktu dostępnych 
w poszczególnych krajach, co ma duże znaczenie dla oceny rzetelności wyników badania. W fazie zbierania 
danych do wszystkich porównywarek wysłano zapytanie dotyczące każdego z produktów. Odpowiedzi 
dostarczane przez porównywarki na zapytania produktowe zawierają poza informacją o cenie każdej 
oferty również dane sklepu internetowego. 

Łącznie zebrano ponad 143 tys. obserwacji cen produktów w 25 krajach
12

. Ze względu na 
zróżnicowaną zgodność zwracanych przez porównywarki wyników z wysłanym zapytaniem (np. w 

wypadku braku produktu w ofercie zwracany był produkt najbardziej zbliżony), zastosowano rygorystyczne 
filtry czyszczące dane specyficzne dla produktu. W efekcie uzyskano zbiór finalny, zawierający ponad 32 

tys. obserwacji cenowych. Dodatkowo analiza została ograniczona tylko do tych produktów, dla których 
obserwacje cenowe były dostępne dla co najmniej 10 krajów. Ostatecznie do analizy zakwalifikowano 

25 402 obserwacji cenowych dla 182 produktów.  

                                                           

11
 Tabele B1, B2 i B3 załączono w aneksie na końcu dokumentu. 

12
 W badaniu pominięto Maltę, Cypr oraz Luksemburg ze względu na to, że w państwach tych nie funkcjonują krajowe porównywarki cen o pełnym 

zakresie produktowym. 
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Skala zróżnicowania cen w Unii Europejskiej 

Do scharakteryzowania poziomu cen w danym kraju na podstawie rozkładu cen zaoferowanych przez 
poszczególne sklepy internetowe wykorzystano medianę. W przeciwieństwie do średniej miara ta 
wykazuje większą odporność na obserwacje nietypowe13

.  

Pokrycie geograficzne dla każdej z podkategorii produktów wyniosło średnio kilkanaście krajów (patrz 

Tabela B3). Tabela 6 prezentuje przeciętny poziom zróżnicowania cen między krajami w głównych grupach 
produktowych. Stopień zróżnicowania wyrażono procentowym odchyleniem mediany ceny produktu w 
danym kraju od średniej ze wszystkich median w grupie krajów, w których produkt był zaoferowany przez 
porównywarkę. 

                                                           

13
 Dodatkowo usunięto obserwacje, w których mediana w danych kraju odbiegała o ponad 35% od przeciętnej mediany na rynku. Podczas 

weryfikacji obserwacje te okazały się anomaliami wynikającymi z nieprecyzyjnie zwróconych przez przeglądarkę wyników i nie reprezentowały 

dostępnych rynkowo transakcji. Ostateczna próbka cen medianowych obejmuje 182 produkty, a wpływ omawianych metod czyszczenia danych 

ilustruje Tabela B1. 
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Tabela 6. Przeciętne zróżnicowanie cen między krajami Unii Europejskiej 

Kategoria Podkategoria Przeciętne względne 

zróżnicowanie cen 

Przeciętna liczba obserwacji 

dla produktu w kraju 

Ubrania Ubrania 13,87% 9,91 

Ubrania Obuwie 12,30% 12,36 

Ubrania Akcesoria 9,88% 7,92 

Kosmetyki i Uroda Kosmetyki 12,90% 12,72 

Kosmetyki i Uroda Perfumy 12,52% 12,53 

AGD Urządzenia do pielęgnacji ciała 13,10% 5,51 

AGD Małe AGD do kuchni 11,38% 7,06 

AGD Male AGD do domu 9,59% 6,65 

AGD Male AGD do domu (powyżej 100 

EURO) 

10,37% 7,02 

Elektronika Akcesoria komputerowe 10,68% 10,05 

Elektronika Laptopy i komputery 11,35% 8,67 

Elektronika Monitory 7,79% 9,18 

Elektronika Tablety i czytniki e-book 9,60% 7,36 

Elektronika Konsole do gier 9,60% 10,09 

Gry i oprogramowanie Oprogramowanie 11,75% 9,11 

Gry i oprogramowanie Gry komputerowe 12,34% 7,46 

Gry i oprogramowanie Gry konsolowe 10,74% 7,44 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Ogólnie w całym zbiorze produktów zróżnicowanie cen między krajami wynosi kilkanaście procent. 
Największe procentowo zróżnicowanie cenowe występuje w grupie produktów AGD oraz kosmetykach, 
natomiast najmniejsze w elektronice.  

Analizując bliżej procentowe zróżnicowanie cenowe w ramach poszczególnych krajów można 
dostrzec systematycznie różnice (Tabela 7). W krajach takich jak Dania, Francja, Szwecja, Wielka Brytania i 

Włochy (poza ubraniami) ceny są przeciętnie wyższe dla wszystkich kategorii produktów. Z kolei w krajach 
takich jak Polska, Czechy czy Węgry dla większości kategorii ceny są znacząco niższe od przeciętnego 
poziomu. Poniższe wyniki stanowią istotną przesłankę za hipotezą o zależności cen od poziomu 
zamożności społeczeństwa. Warto podkreślić, iż w niektórych krajach rozwiniętych, takich jak Niemcy czy 
Austria, ceny dla większości produktów są nieznacznie niższe od przeciętnego poziomu w Unii 

Europejskiej, co wskazuje na konkurencyjność gospodarek tych krajów.  

Dodatkowo analizując poszczególne kategorie obserwujemy wyższe ceny dla wybranych grup 
produktowych w krajach biedniejszych. Może to wynikać ze specyficznego pozycjonowania niektórych 
produktów jako dóbr luksusowych lub chęci ulokowania na rynkach o niższej sile nabywczej nadwyżek 
starszej wersji produktu. 
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Tabela 7. Procentowe zróżnicowanie cen pomiędzy krajami w ramach kategorii 

Kraj Ubrania 
Kosmetyki 

i uroda 
AGD Elektronika 

Gry 

i oprogramowanie 

Austria 3,08% -5,45% -1,71% -0,20% 6,03% 

Belgia -1,91% 0,48%  9,42% -7,28% 

Bułgaria -0,74% -12,36% 11,20% -3,96% 7,16% 

Chorwacja -8,23%  5,76% 5,43% 6,88% 

Czechy 1,50% -8,18% -1,83% -2,75% -3,16% 

Dania 4,95% 13,85% 2,61% 4,87% 2,43% 

Estonia  -5,22% 2,02% -1,40% -7,51% 

Finlandia   14,44% 6,43% -3,01% 

Francja 4,50% 9,89% 2,31% 3,67% 0,81% 

Grecja 8,02% -0,34% -0,26% 1,26% -0,02% 

Hiszpania 5,51% 11,75% -1,26% 6,21% -0,07% 

Holandia 3,16% 3,65%  4,69% -12,34% 

Irlandia -1,83% 4,95% 6,45% 3,40% -1,63% 

Litwa 22,41% 9,71% -1,64% -1,67% 5,49% 

Łotwa 5,24% -6,00% -4,66% -7,88% 2,73% 

Niemcy -0,28% -2,60% -12,63%  4,44% 

Polska -15,61% -15,04% -15,51% -10,79% -12,07% 

Portugalia -4,85% 0,63% 33,91% -11,57% -5,94% 

Rumunia -4,01% 2,30% -2,78% -0,55% -0,09% 

Słowacja -4,14% -6,68% -4,34% -3,46% -7,61% 

Słowenia -9,47% 1,45% -1,45% -0,50% 6,64% 

Szwecja 10,21% 8,88% 8,46% 6,69% 1,97% 

Węgry 2,03% -7,42% -2,75% -2,03% -5,05% 

Wielka Brytania -3,14% 14,47% 6,62% 6,25% -4,57% 

Włochy -5,97% 5,10% 3,82% 3,12% 5,32% 

Źródło: Opracowanie własne. Uwagi: kolory prezentują przejście od wartości najmniejszych (kolor ciemnoczerwony) do wartości 
największych (kolor ciemnoniebieski). 

 

Potencjalnie dużą rolę w handlu transgranicznym z krajami skandynawskimi oraz Wielką Brytanią, Litwą, 
Holandią i Belgią może odegrać Polska, która jest cenowo najbardziej atrakcyjnym krajem w Europie Środkowej. 
Warunkiem istotnego wzrostu wolumenu handlu z tymi krajami jest obniżenie kosztów przesyłek transgranicznych do 

umownego poziomu 10 euro. Z kolei obniżenie ceny przesyłek do poziomu krajowego (3-4 euro) umożliwiłoby 

wejście polskim sklepom internetowym na rynek niemiecki
14

.   

 

                                                           

14
 Przy założeniu, że nie występowałyby klauzule kontraktowe dotyczące ograniczeń terytorialnych obrotu.      
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Tabela 8. Wielkość absolutnego zróżnicowania cenowego między krajami (w euro) 

Kraj Ubrania Kosmetyki i Uroda AGD Elektronika 
Gry i 

oprogramowanie 

Austria 2,31 -3,35 -5,25 -2,05 2,36 

Belgia 0,00 -1,01  41,20 4,12 

Bułgaria 2,01 -7,48 16,79 -6,39 3,89 

Chorwacja -7,68  1,68 12,36 6,03 

Czechy 1,64 -5,35 0,36 0,53 1,74 

Dania 5,04 7,67 -1,60 3,10 0,78 

Estonia  3,06 9,63 -11,29 -27,78 

Finlandia   29,86 9,63 -0,92 

Francja 1,43 2,56 8,35 8,43 -1,91 

Grecja 6,13 2,85 8,32 15,46 1,77 

Hiszpania 4,61 5,11 11,27 21,34 0,58 

Holandia 3,02 0,28  -1,86 -37,27 

Irlandia 1,25 1,66 -5,89 0,85 1,25 

Litwa 7,55 8,74 2,72 -13,67 2,30 

Łotwa 3,69 -4,87 -6,73 -21,19 -2,26 

Niemcy -1,06 -2,07 -2,49  8,47 

Polska -8,86 -6,99 -16,78 -18,77 -12,63 

Portugalia -4,68 -3,78 36,95 -30,65 -12,27 

Rumunia -5,06 2,30 -2,36 0,44 5,02 

Słowacja -3,72 -2,98 -5,61 0,14 -3,51 

Słowenia -9,52 1,20 1,46 4,01 4,45 

Szwecja 7,97 4,28 6,42 11,30 3,95 

Węgry -0,12 -4,10 -1,45 -8,77 -3,26 

Wielka Brytania -3,36 9,35 11,96 15,43 -2,32 

Włochy -6,49 0,57 3,36 13,20 2,42 

Źródło: Opracowanie własne. Uwagi: kolory prezentują przejście od wartości najmniejszych (kolor ciemnoczerwony) do wartości 
największych (kolor ciemnoniebieski) 
 

Analiza korelacji Pearsona cen medianowych produktów w poszczególnych krajach z realnym PKB per 

capita w przeważającej liczbie przypadków wskazuje na pozytywną zależność poziomu cen od dochodu. 

Rozkład współczynnika korelacji zależy jednak od wybranej grupy produktowej. W naszym zbiorze zalazły 
się produkty, dla których korelacja cen i dochodu jest ujemna, co świadczy o tym, że poziom cen jest 
uwarunkowany również innymi elementami niż siła nabywcza konsumentów. Produkty o ujemnej (i 
istotnej statystycznie) korelacji występują we wszystkich pięciu grupach produktowych. Tabela 9 

prezentuje pięć produktów z najniższymi oraz najwyższymi współczynnikami korelacji w całym zbiorze 
danych. 
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Tabela 9. Współczynniki korelacji cen i dochodu per capita dla wybranych produktów 

Zapytanie produktowe Kategoria Podkategoria 
Współ. 
korelacji 

p. value 

KitchenAid 5KSM150PSEER AGD Male AGD do 

kuchni 

-0.6748 0.0041 

Casio G-Shock GA-100-1A1ER Ubrania Akcesoria -0.5289 0.0771 

Casio G-Shock GA-100-1A4ER Ubrania Akcesoria -0.5100 0.0625 

Eizo Cs240-Bk Elektronika Monitory -0.4832 0.0494 

Batman Arkham Knight (PS4) Gry i 

oprogramowanie 

Gry konsolowe -0.4171 0.0851 

Remington AS7051 Volume & Curl AGD Urządzenia do 
pielęgnacji ciała 

0.7114 0.0095 

ck one 100 ml Kosmetyki i uroda Perfumy 0.7262 0.0006 

Electrolux EDB6130 AGD Male AGD do 

domu 

0.7430 0.0015 

The North Face Snowstrike II Ubrania Obuwie 0.7730 0.0032 

LG 19M37A-B Elektronika Monitory 0.7805 0.0006 

Źródło: Opracowanie własne. 

Rysunek 10. Rozkład współczynnika korelacji mediany cen produktów z dochodem realnym per capita  

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Determinanty zróżnicowania cen w Internecie 

Zróżnicowanie cen w krajach Unii Europejskiej wynika z czynników, takich jak koszt wytwarzania 

towarów i siła nabywcza ludności lub wynikających ze zróżnicowania warunków prowadzenia działalności 
gospodarczej w poszczególnych krajach. Zróżnicowanie cen może wynikać również z czynników 
makroekonomicznych. Chociaż obecnie w Unii obserwuje się silną konwergencję stóp procentowych, 
inflacji czy zmienności realnych kursów walutowych, w innych obszarach wciąż utrzymuje się wysokie 
zróżnicowanie (Aneks C).  

W badaniu weryfikujemy, na ile czynniki podażowe i popytowe mają wpływ na zróżnicowanie cenowe 
w państwach Unii. Zaczniemy od analizy obiektywnych uwarunkowań zróżnicowania cen, uwzględniając w 
analizie (i) czynniki o charakterze kosztowym, dostępne w bazach statystycznych Eurostatu, takie jak 

jednostkowy koszt pracy, jednostkowy koszt energii i paliw transportowych oraz koszt kapitału; oraz (ii) 

czynniki popytowe i podatkowe, takie jak roczne przeciętne wynagrodzenie netto w sektorze usług i 
przedsiębiorstw, PKB per capita oraz wysokość standardowej stawki podatku VAT.  

Skala różnic w zakresie tych czynników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, w sposób 
naturalny przekładająca się na ceny towarów i usług, jest znaczna (Tabela 10). 

Tabela 10. Statystyki opisowe dla uwarunkowań kosztowych, popytowych i podatkowych w krajach Unii 
Europejskiej 

Zmienna średnia mediana Min max odchylenie 

standardowe 

Jednostkowy koszt pracy [EURO/h] 18,96 15,60 3,80 40,30 11,87 

Średnie roczne wynagrodzenie netto [EURO/etat] (*) 13455 11960 2668 28583 7973 

Cena energii elektrycznej [EURO/kwh]  0,18 0,17 0,09 0,30 0,06 

Cena benzyny Euro95 [EURO/litr]  1,31 1,34 1,10 1,57 0,14 

Cena diesla [EURO/litr] 1,24 1,23 1,05 1,54 0,11 

Koszt kapitału – stopa procentowa [%] (a)  1,80 1,26 0,31 7,81 1,57 

Standardowa stawka VAT [%] (b)  21,61 21,00 17,00 27,00 2,35 

Źródło: Eurostat, dane średnioroczne (2014 r.) oprócz (a) ECB (stan na 31/10/2015), (b) DG TAXUD (stan na 1/09/2015).  

Dla oceny realnego, uchwytnego statystycznie wpływu owych czynników na zróżnicowanie cen w 
krajach Unii przeprowadzono analizę regresji liniowej. Zmienną objaśnianą w modelu było procentowe 
odchylenie mediany ceny produktu w danym kraju od średniej z median dla wszystkich krajów, w których 
był on oferowany do sprzedaży online; w ten sposób można ocenić, w jakiej mierze zróżnicowanie cen w e-

commerce wynika z czynników obiektywnych oraz które spośród tych czynników mają najsilniejszy wpływ 
na to zróżnicowanie.  

Jak wynika z przeprowadzonej analizy (wyniki regresji zawiera Aneks D), zróżnicowanie cen pomiędzy 
krajami Unii Europejskiej jest uwarunkowane przede wszystkim dwoma czynnikami: kosztem kapitału 
(zmienna ‘interest_rate’) oraz poziomem PKB per capita (zmienna ‘GDP’). Oszacowania parametrów dla 
obu zmiennych przebiegają w oczekiwanym kierunku: wraz ze wzrostem kosztu kapitału w danym kraju o 
1 punkt procentowy, odchylenie ceny (dowolnego) produktu w tym kraju od mediany cen w Unii wzrasta o 
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0,4 punktu procentowego. Z kolei wzrost PKB per capita o tysiąc euro jest związany ze wzrostem 
odchylenia ceny w danym kraju od mediany cen w Unii o 0,22 punktu procentowego.  

Wpływ zmiennej GDP można zilustrować na przykładzie Polski i Wielkiej Brytanii, których poziomy 
GDP wynoszą odpowiednio 11 i 41 tysięcy euro. Na podstawie modelu można określić, iż w grupie 
przebadanych produktów ceny w Polsce będą z tytułu różnic w dochodzie przeciętnie o 6,6 punktu 
procentowego niższe niż w Wielkiej Brytanii.  

Pozostałe wyróżnione zmienne w modelu wskazują na systematyczne różnice w poziomie cen 
pomiędzy poszczególnymi kategoriami produktów. Przykładowo, dodatni współczynnik przy zmiennej 
‘perfumy’ oznacza, iż przy wszystkich innych czynnikach niezmienionych odchylenie ceny perfum w danym 
kraju będzie o 3 punkty procentowe większe niż pozostałych badanych produktów.  

Ciekawych wniosków dostarczają także wyniki opisujące, które zmienne okazały się być nieistotne 
statystycznie w modelu objaśniającym odchylenie cen. W pierwszej kolejności są to poziom stawki VAT 

oraz koszty paliw i energii. Ustalanie poziomu stawek podatku VAT odbywa się na poziomie krajowym i 
zależy od polityki fiskalnej poszczególnych krajów Unii. Dlatego obserwowane zróżnicowanie nie zależy od 
stopnia ich zamożności. Koszty paliw i energii nie są istotnymi zmiennymi w modelu, gdyż ich udział w 
kosztach prowadzenia działalności handlowej jest stosunkowo niewielki15

.  

                                                           

15
 Dodatkowo jednostkowe koszty energii bywają wyższe w krajach mniej rozwiniętych ze względu na większy udział w bilansie energii droższych 

paliw kopalnych (np. węgiel lub gaz) oraz mniej sprawne moce wytwórcze. 
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4. Czynniki warunkujące dynamikę rozwoju e-commerce 

Czynniki, które mogą stanowić obiektywną przesłankę różnicowania cen, a w konsekwencji barierę w rozwoju e-

commerce, mogą być wynikiem występowania różnic w regulacjach prawnych poszczególnych państw 

członkowskich odnoszących się do umów, skutkiem czego obowiązki stron umów sprzedaży lub świadczenia 

usług są regulowane w różny sposób. Są to takie czynniki jak zróżnicowanie przepisów pocztowych a w 

konsekwencji opłat, zróżnicowanie prawa umów, uwarunkowania prawa autorskiego etc.  

Istnieje wiele przesłanek obiektywnych wpływających na racjonalność różnicowania cen z 
perspektywy sprzedawcy lub usługodawcy. Przesłanki te wynikają zasadniczo z odmienności przepisów 
prawnych dotyczących poszczególnych aspektów transakcji e-commerce. Wśród najważniejszych 
czynników wyszczególniamy: 

 

 Zróżnicowanie przepisów pocztowych i opłat, 
 Reżim odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru, 

 Zróżnicowanie prawa umów, 
 Problematyka dochodzenia roszczeń, 
 Uwarunkowanie prawa autorskiego, 

 Wymogi ochrony prywatności, 
 Tworzenie i funkcjonowanie infrastruktury serwisowej, 

 Zróżnicowanie standardów technicznych, 

 Aspekt płatności za towar lub usługę. 

 

Zróżnicowanie przepisów pocztowych i opłat 

Przesłanie towaru z reguły stanowi element transakcji w ramach e-commerce. Prawo europejskie nie 

ujednolica systemów pocztowych ani przepisów regulujących rynek przesyłek16
, lecz za pomocą tzw. 

dyrektyw pocztowych liberalizuje rynek i wyznacza minimalne standardy jakościowe17
. W rezultacie 

sposób realizacji usług pocztowych i kurierskich jest regulowany, co do zasady, przez prawa krajowe oraz 
umowy międzynarodowe, natomiast prawo europejskie zawiera jedynie pewne ograniczone regulacje 

harmonizujące prawa krajowe.  

Zróżnicowanie regulacji prawnych państw członkowskich, odnoszących się do przesyłek towarów, 
prowadzi do zdominowania rynku przez operatorów lokalnych. Przedsiębiorstwa o zasięgu globalnym 
(m.in. UPS, DHL, TNT Express) koncentrują się na obrocie B2B, a ich usługi charakteryzują się względnie 

                                                           

16
 Por. Z. Snażyk, Świadczenie pocztowej usługi powszechnej w warunkach liberalizacji rynku, Warszawa 2015, s. 2. 

17
 Por. Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15.12.1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług 

pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług (Dz.Urz. WE L 15 z 21.1.1998 r., s. 14–21); zmieniona dyrektywą 2002/39/ oraz dyrektywą 

2008/6/WE). Dyrektywa 97/67/WE w sprawie rozwoju usług pocztowych. Koncentruje się ona na podniesieniu jakości usług, a jej celem jest 

„większa harmonizacja” rynku usług pocztowych, co można uznać najwyżej za krok w kierunku jednolitego rynku przesyłek całej Unii Europejskiej. 
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wysokim kosztem, który wynika m.in. z potrzeby stosowania zróżnicowanych regulacji prawnych. W 
ramach e-commerce przesyłka pocztowa realizowana od dostawcy z jednego państwa do odbiorcy w 
drugim państwie musi odpowiadać wymogom co najmniej dwóch różnych legislacji pocztowych. 

Dodatkowo w różnych państwach Unii różne są zakresy dostępnych usług. W praktyce zachodzą 
istotne różnice pomiędzy państwami Unii w wymaganiach i cenach odnoszących się do rodzajów 
przesyłek, opakowań przesyłek, etykiet nadawczo-odbiorczych, systemów opłat, dostępnego wachlarza 
usług, systemów identyfikacji przesyłek i trackingu, terminów doręczeń. Poszczególne systemy pocztowe 

charakteryzują się przy tym różną wydajnością, co przypisać można z jednej strony różnemu stopniowi 
demonopolizacji rynku pocztowego, a z drugiej – historycznemu dostosowaniu raczej do rynku przesyłek 
listowych niż paczek. 

Na zróżnicowanie kosztów przesyłki towarów oraz innych warunków tej usługi wpływa także miejsce 
siedziby konsumenta, np. na terytorium odległym lub nisko zaludnionym. Funkcjonowanie operatorów 
pocztowych zakłada niskie koszty usług tam, gdzie możliwe jest osiągnięcie efektu skali (im więcej 
przesyłek, tym niższa cena jednostkowa). Natomiast w rejonach o niskim zaludnieniu lub też położeniu 
peryferyjnym lub nietypowym (np. wyspy) koszty dostarczenia towaru do konsumenta są wyższe. Tego 
rodzaju zróżnicowanie może utrzymać się nawet w hipotetycznym przypadku ujednolicenia rynku 

przesyłek pocztowych w skali całej Unii. 

Różnicowanie w opłatach za przesyłki zbadaliśmy na przykładzie 11 krajów Unii. Analizowaliśmy ceny 

przesyłki standardowej o wadze do 3 kg z ubezpieczeniem do 100 EURO. Dane o cenach pozyskalilśmy z 

serwisu ecoparcel.eu, który realizuje przesyłki wewnątrz Unii na zasadach brokera w oparciu o współpracę 
z największymi firmami kurierskimi (GLS, DPD). Zestawienie cen prezentuje Tabela 11. 

Tabela 11. Ceny przesyłki paczki do 3 kg między przykładowymi krajami Unii Europejskiej (ceny w EURO, z 

wyłączeniem VAT) 

Kraj 

wysyłki 

Kraj odbioru przesyłki 
Anglia Belgia Czechy Francja Hiszpania Holandia Niemcy Polska Rumunia Węgry Włochy 

Anglia 
 

16,85 17,87 20,76 BD 17,77 16,74 17,72 20,21 17,87 18,41 

Belgia 19,20 
 

27,60 26,40 21,60 27,60 20,40 16,80 16,80 15,60 23,40 

Czechy 20,40 27,60 
 

20,40 21,60 19,20 19,20 16,80 16,80 15,60 21,00 

Francja 15,60 21,60 19,20 
 

24,00 19,20 13,20 19,20 16,80 16,80 19,80 

Hiszpania 18,71 22,80 23,40 24,00 
 

22,80 22,80 22,80 18,00 18,00 24,60 

Holandia 19,20 27,60 19,20 15,60 22,80 
 

19,20 16,80 19,20 19,20 23,40 

Niemcy 22,80 15,60 19,20 19,20 22,80 19,20 
 

16,80 19,20 21,60 24,60 

Polska 27,60 16,80 16,80 27,60 22,80 16,80 16,80 
 

16,80 15,60 29,40 

Rumunia 22,80 16,80 16,80 16,80 18,00 19,20 19,20 16,80 
 

BD 23,40 

Węgry 16,80 12,00 12,00 16,80 18,00 15,60 18,00 12,00 BD 
 

12,00 

Włochy 24,00 18,00 16,20 22,80 24,60 18,00 19,20 24,00 13,20 13,20 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ecoparcel.eu. Uwagi: Uwagi: kolory prezentują przejście od wartości najmniejszych 
(kolor ciemnoczerwony) do wartości największych (kolor ciemnoniebieski). BD = brak danych. 

 

Koszty transportu charakteryzują się znaczącym zróżnicowaniem: od 12 euro (przesyłki z Węgier), aż 
do 29,40 euro (przesyłka z Polski do Włoch). Trudno wskazać konkretne uwarunkowania 
zaobserwowanego zróżnicowania cen przesyłek, na przykład według odległości czy poziomu dochodu w 
kraju. Z jednej strony obserwujemy relatywnie tanie przesyłki na długie odległości (Węgry-Holandia), z 

drugiej relatywnie drogie do krajów sąsiednich (Belgia-Holandia, 27,60 euro).  



41 

 

Tabela 12. Średnie ceny wysyłki paczki (pow. 3 kg) „z” i „do” wybranych krajów Unii Europejskiej 

(narastająco) 

Średnia cena wysłania paczki z 
danego kraju 

Średnia cena wysyłki paczki do 
danego kraju 

Węgry 14,80 Węgry 17,05 

Anglia 18,24 Rumunia 17,45 

Francja 18,54 Niemcy 17,67 

Rumunia 18,87 Polska 17,73 

Niemcy 19,15 Belgia 18,78 

Włochy 19,32 Holandia 19,54 

Polska 20,21 Czechy 19,69 

Holandia 20,22 Anglia 20,71 

Belgia 20,58 Francja 21,04 

Czechy 20,63 Hiszpania 21,60 

Hiszpania 21,61 Włochy 22,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ecoparcel.eu. 

 

Wśród najtańszych krajów wysyłki paczki wskazać należy na Węgry, jednak zaraz za nimi znajduje się 
Wielka Brytania – jedna z największych i najbardziej rozwiniętych gospodarek Unii. Z drugiej strony do 
krajów najdroższych należy Hiszpania, ale zaraz za nią znajdują się Czechy.  

 

Analiza ilościowa pokazuje brak korelacji pomiędzy kosztami wysyłki z danego kraju, a jego realnym 

dochodem per capita (współczynnik korelacji na poziomie 0,08 przy p-value równym 0,25). Jednakże dla 
kosztów wysyłki do danego kraju stwierdzamy niewielką dodatnią zależność pomiędzy kosztami wysyłki a 
dochodem (współczynnik korelacji równy 0,16 przy p-value 0.01).  

 

Powyższa analiza wskazują na brak możliwości korzystania przez państwa z niższych cen w 
transgranicznym e-commerce ze względu na cenę usługi transportowej (jak pokazujemy w rozdziale 3, 

większość zróżnicowania cenowego ma skalę niższą niż 20 EURO). Jest to możliwe jedynie dla 
konsumentów w krajach bogatszych, czyli tych, które mogłyby być ewentualnie zainteresowane 
nabywaniem dóbr po niższej cenie w krajach uboższych. 

Reżim odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru 

Obecnie przepisy państw członkowskich regulujące odpowiedzialność sprzedawcy za wady towaru w 
obrocie B2C są zharmonizowane tylko w odniesieniu do standardu minimalnego18. Poszczególne państwa 
przyznają konsumentom różne uprawnienia w tym zakresie. W żadnym państwie członkowskim nie jest 
dopuszczalne pozbawienie konsumentów uprawnień posprzedażnych lub też ograniczenie ich poniżej 
wymogów minimalnych.

19. Wskazać w tym miejscu należy, że liczne państwa Unii znacznie poszerzyły 

                                                           

18
 Wspólną właściwością tych przepisów jest jednak ich bezwzględnie obowiązujący charakter. 

19
 Minimalne standardy wyznaczone są dyrektywą 1999/44/WE w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych 

z tym gwarancji,. 
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zakres ochrony konsumenckiej względem standardu prawa europejskiego.W poszczególnych państwach 
sytuacja może ponadto zmieniać się z biegiem czasu.  

Zróżnicowanie obowiązków posprzedażnych w obrocie z konsumentami (B2C) uzasadnia stosowanie 

przez sprzedawców różnicowania cenowego zależnie od tego, w którym państwie sprzedają swoje towary. 

W obrocie profesjonalnym (B2B) odpowiedzialność za wady sprzedanego towaru może być natomiast 
ograniczana, poszerzana lub znoszona w umowie.

20
  

 Zróżnicowanie reżimów prawnych odpowiedzialności za wady towarów jest przedmiotem uwagi 
Komisji Europejskiej. Proponuje się podjęcie działań legislacyjnych w zakresie ujednolicenia reżimu 
odpowiedzialności sprzedawcy przy sprzedaży na odległość, w tym online

21
. KE proponuje uniformizację 

reżimu odpowiedzialności za jakość towaru w ramach sprzedaży online, co pozwoliłoby przezwyciężyć 
partykularyzm praw wewnętrznych w tym względzie, jednak tylko w odniesieniu do handlu „na odległość”. 

W przypadku przyjęcia tej dyrektywy i jej implementacji we wszystkich państwach członkowskich Unii 
może wygasnąć omawiana w tym miejscu przesłanka różnicowania cenowego z uwagi na niejednolitość 
zasad odpowiedzialności sprzedawcy za sprzedany towar pomiędzy państwami Unii.  

Istotną poprawę w zakresie odpowiedzialności sprzedawców za treści cyfrowe, prowadzącą do 
rozwoju tego segmentu rynku, winna przynieść projektowana dyrektywa w sprawie niektórych aspektów 
umów o dostarczanie treści cyfrowych22

. Miałaby ona wprowadzić reżim prawny odpowiedzialności 
sprzedawcy za treści cyfrowe, analogicznie jak w wypadku towarów.  

Zróżnicowanie prawa umów państw Unii Europejskiej 

W Unii Europejskiej jak dotąd nie dokonano unifikacji prawa umów. Prawa wewnętrzne państw 
członkowskich w różny sposób regulują wzajemne obowiązki stron umów sprzedaży lub umów o 
świadczenie usług. Taki stan rzeczy rzutuje na ryzyko sprzedawcy lub usługodawcy przy kierowaniu 
towarów lub usług do poszczególnych państw członkowskich. Zagadnienie to ma szczególne znaczenie dla 

obrotu B2C, w którym zasadą jest obowiązywanie, w obrocie transgranicznym, prawa państwa 
konsumenta.  

Prawo umów państw członkowskich jest harmonizowane w Unii tylko w tych zakresach, które są 
istotne z punktu widzenia celów Unii, w tym zwłaszcza budowy rynku wewnętrznego. Do tych zagadnień 
nie należy ocena prawnej skuteczności zawarcia umowy w odniesieniu do formy prawnej (wymóg 
szczególnej formy prawnej oznacza wyższy koszt transakcji) lub też moment przejścia własności nabywanej 
rzeczy. Np. prawo niemieckie stanowi, że własność kupionej rzeczy przechodzi na nabywcę dopiero z 
chwilą jej wydania. Natomiast prawo polskie przenosi własność zasadniczo już z chwilą zawarcia umowy. 
Okoliczności tego rodzaju mogą wpływać na rodzaj i zakres odpowiedzialności stron umowy – np. w 

przypadku utraty rzeczy w drodze od sprzedawcy do nabywcy.  

                                                           

20
  Twierdzeniu temu nie przeczy obowiązywanie w obrocie B2B, w stosunku do ponad 70 państw świata, Konwencji Wiedeńskiej o 

Międzynarodowej Sprzedaży Towarów z 11.04.1980 r., która jest narzędziem opcjonalnym -  por art. 6 tejże. Konwencja ta reguluje, m.in.,  

odpowiedzialność sprzedawcy za brak zgodności towaru z umową, jednak także i ten pojedynczy aspekt transakcji może być modyfikowany wolą 

stron – por. art. 36 tejże.  
21

 Przedstawiony przez Komisję Europejską w grudniu 2015 r. projekt dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów 

zawieranych przez internet lub w inny sposób na odległość (COM(2015)635. 
22

 COM(2015)634 
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Różnice zachodzą także w odniesieniu do umów dot. świadczenia usług. Zależnie od państwa 
członkowskiego, odmiennie regulowane są wzajemne obowiązki stron w takich umowach, co wpływa na 
zakres świadczenia usługodawcy i uzasadnia stosowanie innych warunków cenowych w poszczególnych 
państwach. 

Powyższy problem ma ograniczone znaczenie dla obrotu B2B, gdyż w jego ramach strony mają 
zasadniczo prawo wyboru reżimu prawnego rządzącego zawartą przez nie umową. Wówczas swoboda 
klienta ogranicza się do decyzji o zawarciu lub niezawarciu umowy. Posługiwanie się wzorcami jest 
zjawiskiem powszechnym zarówno w obrocie B2B, jak i B2C, przy czym jedynie w tym drugim prawo 
europejskie nakłada ograniczenia chroniące konsumentów przed konsekwencją stosowania wzorców 
zawierających tzw. klauzule abuzywne (niedozwolone postanowienia umowne).  

Natomiast w obrocie B2C prawo wyboru reżimu prawnego jest bardzo ograniczone. Prawem 
właściwym dla umowy pomiędzy konsumentem i przedsiębiorcą jest co do zasady prawo państwa, w 
którym konsument ma miejsce zamieszkania23. Przy tym jest wymagane, aby było to również państwo, w 
którym przedsiębiorca prowadzi swoją działalność albo państwo, do którego jego działalność jest 
skierowana.  

W praktyce obrotu e-commerce istotne wątpliwości wiążą się ze znaczeniem drugiego z warunków. 
Nasuwa się pytanie, czy dostępność strony www przedsiębiorcy z danego państwa Unii i możliwość 
dokonania zakupu poprzez tę stronę dla konsumenta z innego państwa członkowskiego oznacza jego 
spełnienie. Kryterium „kierowania działalności do innego państwa Unii Europejskiej” w orzecznictwie 
Trybunału Sprawiedliwości interpretowane jest raczej szeroko.

24
  W praktyce e-commerce w ramach 

obrotu B2C skutkuje to koniecznością posługiwania się różnymi systemami prawa. Zróżnicowany poziom 
ochrony konsumentów wynikający z tych praw niewątpliwie może uzasadniać stosowanie mechanizmu 
zróżnicowania cenowego. 

Problematyka dochodzenia roszczeń 

Prawo europejskie w zasadzie nie reguluje postępowania sądowego przy dochodzeniu roszczeń z 
umów. 25

  

Prawo europejskie oferuje jedynie ograniczone narzędzia służące uproszczeniu dochodzenia roszczeń 
w obrocie ponadgranicznym w ramach e-commerce., zazwyczaj zorientowanych na ochronę interesów 
konsumentów. Z tego względu podmiot kierujący swoje towary lub usługi do poszczególnych państw Unii 
Europejskiej musi liczyć się z koniecznością prowadzenia postępowań sądowych wg przepisów 
poszczególnych państw. W państwach członkowskich sądownictwo zorganizowane jest w sposób 
zróżnicowany (np. w zakresie warunków dostępu do sądu czy stosowanych opłat). Wpływa to na koszt 
dochodzenia roszczeń, który jest różny w zależności od państwa członkowskiego. 

Problemowi zróżnicowanych przepisów proceduralnych jedynie w ograniczonym stopniu 

przeciwdziałają instytucje prawa europejskiego. Europejski nakaz zapłaty26
 umożliwia podmiotowi 

                                                           

23
 Rozporządzenie nr 593/2008 (Rzym I) 

24
 W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazano na szereg warunków pozwalających kwalifikować stronę www jako 

skierowaną także do konsumentów z innych państw Unii, w tym m.in. posługiwanie się w opisach cen inną walutą, zawarte na stronie wskazanie 

na międzynarodowy charakter działalności przedsiębiorcy, a nawet takie elementy jak ujawnienie numerów telefonów z prefiksem 

międzynarodowym czy też możliwość korzystania ze strony w innym języku niż język państwa siedziby przedsiębiorcy. 
25

 Obowiązują natomiast regulacje punktowe w postaci rozporządzeń unijnych o europejskim nakazie zapłaty oraz w sprawie drobnych roszczeń. 
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dochodzącemu roszczenia uzyskania nakazu zapłaty, który skuteczny będzie także w innym państwie 
członkowskim. Regulacja ta ma jednak znaczenie głównie w obrocie B2B, gdzie możliwe jest uzyskanie 
nakazu przed sądem miejsca wykonania umowy. W obrocie z udziałem konsumentów (B2C) powództwo 
wytaczać natomiast należy przed sąd miejsca zamieszkania konsumenta. Ponadto, europejski nakaz 

zapłaty może zostać wydany jedynie wobec roszczeń pieniężnych, zatem tylko w części spraw. Wniesienie 
sprzeciwu od takiego nakazu powoduje wszczęcie zwykłego postępowania cywilnego w sądzie, który wydał 
nakaz, według procedury państwa, w którym sąd ten urzęduje. Funkcja europejskiego nakazu zapłaty 
ogranicza się zatem do ułatwienia dochodzenia roszczeń w praktyce bezspornych i przez to jego znaczenie 
jako elementu znoszącego omawianą barierę jest nieznaczne.  

Rozporządzenie w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w 
sprawach cywilnych i handlowych

27
 reguluje problematykę jurysdykcji międzynarodowej w sprawach 

cywilnych i handlowych. Rozporządzenie to dopuszcza różne sposoby zawarcia umowy o jurysdykcję, w 
tym także w odniesieniu do obrotu w ramach e-commerce

28
.  

Możliwość rozstrzygania sporów w państwie dostawcy przed jednym sądem i wg przepisów 
proceduralnych tego państwa eliminowałaby kwestię dochodzenia roszczeń jako argument za 
stosowaniem mechanizmu różnicowania cenowego. Umowa o jurysdykcję z istoty rzeczy wymaga jednak 
zgody drugiej strony, co wydaje się trudne do uzyskania, a w ramach obrotu B2C jest nadto faktycznie i 
prawnie niemożliwe, gdyż wspomniane rozporządzenie jednoznacznie rozstrzyga, iż sądem właściwym jest 
sąd miejsca zamieszkania konsumenta29. Konsument może natomiast pozwać dostawcę zarówno przed 
sąd siedziby dostawcy, jak i przed sąd swojego miejsca zamieszkania.  

W ramach obrotu B2B obowiązuje zasada ogólna, iż powództwo wytaczać należy przed sąd siedziby 
pozwanego lub też przed sąd właściwy dla miejsca, w którym umowa ma zostać wykonana. 

Powyższym utrudnieniom stara się przeciwdziałać rozporządzenie o europejskim postępowaniu w 
sprawie drobnych roszczeń30. Postępowanie to nie nadaje się jednak do rozstrzygania spraw o większym 
stopniu komplikacji, co ma znaczenie zwłaszcza w obrocie dobrami niematerialnymi, ogranicza wartość 
przedmiotu sporu do kwoty 2000 EURO, co w praktyce odpowiada części potrzeb konsumentów, lecz z 
punktu widzenia obrotu B2B stanowi próg zbyt niski. Ponadto nie obowiązuje ono w stosunku do 
Królestwa Danii. 

Omówiony powyżej problem zróżnicowania przepisów proceduralnych pomiędzy państwami Unii 
Europejskiej wpływa na koszt dochodzenia roszczeń i stanowi obiektywną przesłankę różnicowania 
cenowego w obrocie transgranicznym w ramach Unii. 

W związku z uruchamianą w dn. 15 lutego 2016 r. platformą rozstrzygania sporów ODR (Online 
Dispute Resolution), a zatem z pominięciem drogi sądowej, trudno wiązać nadzieje na wygaśnięcie 
przedmiotowej przesłanki różnicowania cenowego w handlu transgranicznym. Regulacja ta, podobnie jak 
już wdrożone rozwiązania legislacyjne w zakresie ADR (Alternative Dispute Resolutions) ma bowiem 

                                                                                                                                                                                            

26
 Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie 

europejskiego nakazu zapłaty; Dz.U. UE L 399 z 30.12.2006 s. 1-32. 
27Rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 tzw. Rozporządzenie (Bruksela I). Rozporządzenie zastąpiło obowiązujące wcześniej rozporządzenie nr 

44/2001z dniem 10 stycznia 2015 r.  
28

 Zob. P. Polański, „Europejskie prawo handlu elektronicznego”, Warszawa 2014, s. 170. 
29

 Por. ibidem, s. 175. 
30

 Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie 

drobnych roszczeń; Dz.U. L 199 z 31.7.2007 s. 1-22. 
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charakter zasadniczo pro-konsumencki i nie służy celom przedsiębiorców w adekwatnym stopniu. Z 
perspektywy konsumenta nadal korzystniejsze może okazać się wybranie drogi sądowej, zwłaszcza że 
potencjalnie może on liczyć na raczej pasywną postawę w sporze ze strony transgranicznego dostawcy, 
któremu, zwłaszcza w pojedynczych przypadkach, nie będzie opłacać się aktywne angażowanie w 
postępowanie sądowe za granicą. Przy kalkulowaniu cen na poszczególnych rynkach nadal celowe jest 
uwzględnianie zróżnicowanych praw wewnętrznych i wynikających stąd kosztów. 

 

Uwarunkowanie prawa autorskiego 

W ramach e-commerce szczególnie często dochodzi do obrotu treściami cyfrowymi. W obrocie tym 
zaznacza się wpływ specyfiki prawa własności intelektualnej, które stosuje tzw. zasadę terytorialności. 
Przedmiotem transakcji prawami autorskimi z reguły nie jest ich zbycie, lecz jedynie udzielenie 
określonego uprawnienia do korzystania z utworu (licencja). Licencje udzielane są przez podmiot 
posiadający autorskie prawa majątkowe i często przybierają formę licencji terytorialnych. Istnienie takich 

licencji, ich różny koszt na poszczególne obszary, a także stosowane w nich zróżnicowanie pozostałych 
warunków korzystania z utworów mogą wpływać na stosowanie geoblokowania dostępu do treści cyfrowych 
oraz mechanizmu różnicowania cenowego (co nie jest przedmiotem badania przedstawionego w raporcie).  

Brak materialnej postaci towaru skutkuje specyficzną umową transakcji, która bardziej przypomina 
umowę o usługę, niż umowę sprzedaży. Podmiot dokonujący „sprzedaży” treści cyfrowych nie pozbywa się 
tych treści, lecz udostępnia je – udziela licencji – na zasadach opisanych w umowie.  

System licencji obecnie nie jest w zasadzie regulowany przez prawo europejskie, jednakże Trybunał 
Sprawiedliwości orzekł31, iż uprawnieni z praw autorskich oraz usługodawcy mogą, co do zasady, zawierać 
umowy licencyjne oparte na kryterium terytorialności, jednak nie mogą zawierać w umowach licencyjnych 
klauzul o wyłączności licencji na dane terytorium, które naruszałyby prawo konkurencji oraz traktatową 
swobodę świadczenia usług32

. 

Prawodawca unijny podjął natomiast działania w zakresie wprowadzenia licencji multiterytorialnych 
w zakresie muzyki udostępnianej online. Poświęcona temu dyrektywa33

 charakteryzuje się jednak 
stosunkowo wąskim zakresem regulacji, gdyż pomija inne treści cyfrowe niż muzyka udostępniana online. 

Brak licencji na dane terytorium skutkuje koniecznością stosowania geoblokowania terytorialnego. Z 
kolei specyficzne warunki licencji mogą powodować inne zasady dostępu oraz inny zakres oraz koszt usług 
dla nabywców z różnych państw członkowskich. 

Istotnym narzędziem poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego, a zarazem ważnym etapem 
kształtowania JRC, może okazać się procedowany obecnie w Radzie projekt Rozporządzenia „w sprawie 
zapewnienia możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie 

treści”34. Zgodnie z zamierzeniem Komisji, rozporządzenie to ma umożliwić swobodne korzystanie z treści 

                                                           

31
 Orzeczenia C-403/08 i C-429/08. 

32 
Por. Commission Staff Working Document – A Digital Single Market Strategy for Europe – Analysis and Evidence, COM (2015) 192 final, s. 28. 

33
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i 

prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku 

wewnętrznym, Dz.U. L 84 z 20.3.2014, str. 72-98. Dyrektywa ma zostać implementowana przez państwa członkowskie do 10.04.2016 r. 
34

 COM(2015) 627 final 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=celex:32014L0026
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cyfrowych nabytych w jednym państwie członkowskim, w innych państwach UE. Koncepcja 
urzeczywistniona w projekcie rozporządzenia przewiduje zarówno eliminowanie już istniejących 
przypadków geoblokowania, polegających np. na uniemożliwieniu korzystania z nabytej muzyki lub filmów 
w trakcie urlopu w innym państwie członkowskim, jak i na przeciwdziałaniu potencjalnym próbom 
stosowania geoblokowania w przyszłości. Szybki rozwój gospodarki cyfrowej doprowadzi bowiem do 
powstania nowych usług o nieznanych jeszcze właściwościach. Istotne jest, aby usługi te rozwijały się w 
sposób możliwie swobodny – bez mechanizmu geoblokowania, a ograniczenia wynikające z 
nieefektywnego makroekonomicznie systemu prywatnych licencji zostały zminimalizowane, o ile w ogóle 
nie wyeliminowane, metodą prawodawczego oddziaływania na rynek.  

Wymogi ochrony prywatności 

Częściowa harmonizacja prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej skutkuje 

niejednolitością rynku wewnętrznego. W szczególności odnosi się to do działań marketingowych 
poprzedzających sprzedaż. Czynnik ten skutkuje różnymi kosztami działalności na poszczególnych rynkach i 

w związku z tym może uzasadniać zróżnicowanie cenowe, co ma znaczenie zwłaszcza przy dostarczaniu 
treści cyfrowych. 

Problematyka danych osobowych pozostaje pod ochroną praw państw członkowskich, które 
harmonizowane są w tym zakresie przez prawo europejskie. Podstawowa dyrektywa poświęcona tej 
materii pochodzi z 1995 r.

35,, natomiast uzupełnia ją regulacja z 2002 r. konkretnie poświęcona rynkowi 
elektronicznemu

36. Przepisy te pochodzą jednak z okresu, gdy rozwój e-commerce znajdował się we 
wstępnej fazie. Ponadto dyrektywy te nie regulują ochrony danych osobowych w sposób całościowy, a 
jedynie w głównych aspektach tego procesu.  

Poszczególne państwa członkowskie starają się albo rozwijać przepisy dyrektywy, albo tworzyć 
własne koncepcje ochrony danych osobowych w bardziej szczegółowych obszarach. W rezultacie takiego 
stanu rzeczy występuje fragmentaryzacja rynku wewnętrznego. Związane z nią problemy ma jednak 
rozwiązać ogólne rozporządzenie o ochronie danych37, które znajduje się w zaawansowanym stadium 
procesu legislacyjnego. Rozporządzenie to ma wprowadzić ujednolicone zasady przetwarzania i ochrony 
danych osobowych, obowiązujące wprost we wszystkich państwach członkowskich. Utrzyma ono 
wprawdzie system krajowych organów nadzorczych nad przetwarzaniem danych. Natomiast uwzględni, w 
odniesieniu do zagadnień o zasięgu transgranicznym, potrzebę ukształtowania jednolitej praktyki 
urzędowej ze strony organów nadzorujących przetwarzanie danych osobowych w państwach 
członkowskich. Spodziewany termin publikacji tekstu rozporządzenia przypadnie wiosną 2016 r.38

, a 

wejście w życie jego regulacji w stosunku do państw członkowskich nastąpi  w połowie 2018 r.  Do dnia 

                                                           

35
 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie 

przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, Dz. U. L 281 z 23.11.95, s. 31. 
36

 Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony 

prywatności w sektorze łączności elektronicznej, Dz. U. UE L 201 z 31.7.2002, str. 37-47. 
37

 Wniosek – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), COM (2012) 11 final; międzyinstytucjonalny 

numer referencyjny (COD) – 2012/0011; por. także: Por. Commission Staff Working Document – A Digital Single Market Strategy for Europe – 

Analysis and Evidence, COM (2015) 192 final, s. 46. Zastąpi ono zdezaktualizowane regulacje dyrektywy 95/46/WE, a ponadto zmodernizuje 

dyrektywę 2002/58/WE poświęconą rynkowi elektronicznemu. 
38

 Po przedstawieniu w dniu 17 grudnia 2015 r. stanowiska parlamentarnej Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 

Wewnętrznych, tekst projektu rozporządzenia został zatwierdzony przez Komitet Stałych Przedstawicieli (COREPER). Następnym etapem będzie 

przyjęcie przez Radę stanowiska oraz skierowanie projektu do Parlamentu Europejskiego w celu przyjęcia w głosowaniu plenarnym. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=celex:31995L0046
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.1995.281.01.0031.01.POL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=celex:32002L0058
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wejścia w życie rozporządzenia poważna fragmentaryzacja prawa dotyczącego ochrony danych osobowych 
na obszarze rynku wewnętrznego UE jest jednak bezspornym faktem i może uzasadniać stosowanie 
różnicowania cenowego. 

Tworzenie i funkcjonowanie infrastruktury serwisowej  

Prawa krajowe, a także same umowy, nakładają na sprzedawców obowiązek naprawy uszkodzeń 
powstałych z powodu wad tkwiących w towarze w chwili sprzedaży. W ramach e-commerce dostawy 

towarów następują wskutek transakcji zawartej na odległość za pośrednictwem Internetu. W sytuacji, gdy 
sprzedawca kieruje swoją sprzedaż do innego państwa członkowskiego, realizacja roszczeń wynikających z 
rękojmi wiąże się z potrzebą utworzenia odpowiedniej infrastruktury serwisowej. Istotnie niższe 
wynagrodzenia oraz niższe ceny usług transportowych w Polsce i w innych nowych państwach 
członkowskich Unii w stosunku do „krajów starej piętnastki” skutkują niższym kosztem funkcjonowania 
sieci serwisowej i mogą uzasadniać stosowanie niższych cen towarów obsługiwanych przez tę sieć.  

Obowiązki gwarancyjne sprzedawców wynikają albo z przepisów prawa, albo z zawartych umów. W 
obrocie B2B warunki rękojmi mogą być określone umową, natomiast w obrocie B2C obowiązują ustawowe 

regulacje krajowe, które – jak wyżej omówiono – niejednolicie regulują zakres ochrony konsumenckiej in 

plus względem wzorca wynikającego z przepisów prawa Unii39
.  

Cechą charakterystyczną praco-intensywnych usług napraw świadczonych w Polsce i innych 
„nowych” państwach członkowskich jest ich niższy koszt niż w Europie Zachodniej, uwarunkowany 

niższymi kosztami pracy w tym sektorze. Potencjalne koszty napraw muszą być wkalkulowane w cenę 
dostarczanych towarów, zatem obiektywnie uzasadnione jest stosowanie zróżnicowania cenowego przez 
sprzedawców w sprzedaży transgranicznej. 

Zróżnicowanie standardów technicznych 

W zakresie określonych standardów technicznych prawo europejskie koncentruje się na kwestii norm 
bezpieczeństwa. Funkcji tej służy obowiązek notyfikacji przepisów technicznych, które jednakże nie są 
jednolite. Infrastruktura techniczna państw członkowskich w części powstała przed integracją europejską. 
W rezultacie zachodzą różnice standardów technicznych, które mogą obiektywnie wpływać na 
zróżnicowanie cenowe. 

W zakresie objętym normatywnymi dyrektywami tzw. „nowego podejścia”40
 towar, aby mógł być 

wprowadzony po raz pierwszy na rynek Unii Europejskiej, winien zostać poddany procedurze oceny 
zgodności wymaganej przez odpowiednie dla tego wyrobu dyrektywy unijne. W wielu wypadkach 
procedura oceny zgodności wymaga udziału strony trzeciej, tj. jednostki notyfikowanej, która wystawia 
dokument zgodności. Producent sporządza deklarację zgodności wyrobu i umieszcza na wyrobie znak 
zgodności CE, honorowany przez wszystkie kraje Unii Europejskiej. 

                                                           

39
 Dyrektywa 99/44/WE. 

40
 Dotąd przyjęto prawie trzydzieści dyrektyw „Nowego Podejścia”, które definiują wymagania w odniesieniu do dużych grup produktów, w tym 

maszyn, zabawek, wyrobów medycznych, elektrycznych i elektronicznych, materiałów budowlanych itp. Każda z tych dyrektyw zawiera 
pewne podstawowe elementy – określa zakres wyrobów, których dotyczy, a także często zawiera listy wyjątków. Podstawowe wymagania 
odnośnie bezpieczeństwa, którym winien produkt podlegający dyrektywie zawarte są z reguly w załącznikach. 
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Poza kwestiami prawnymi podlegającymi harmonizacji na mocy wspomnianych dyrektyw „nowego 
podejścia” istnieją liczne obszary regulacji, które nie są unifikowane. Np. w zakresie infrastruktury 
elektrycznej w państwach Unii wykorzystuje się napięcia od 220V do 240V oraz kilka rodzajów gniazdek i 
wtyczek elektrycznych, niekompatybilnych częściowo lub całkowicie. Różnią się także m.in. standardy 

kodowania telewizji kolorowej (PAL/SECAM). Odmienne regulacje techniczne obowiązują w odniesieniu do 
towarów nie objętych tymi dyrektywami, a także na podstawie przewidzianych w nich tzw. „list wyjątków”. 
Stan rzeczy w tym zakresie jest pochodną zróżnicowanych tradycji i regulacji poszczególnych państw 
członkowskich; regulacje te często wywodzą się jeszcze z czasów przed integracją europejską. Wymóg 
dostosowania towarów do miejscowych warunków i wymagań technicznych może stanowić czynnik 
obiektywny zróżnicowania cenowego.  

Aspekt płatności za towar lub usługę 

W zakresie płatności za towar lub usługę w obrocie międzynarodowym w ramach e-commerce 

najczęściej stosowane są płatności elektroniczne za pomocą kart płatniczych, które wiążą się z kosztami w 

postaci wynagrodzenia operatora kart. Na rynkach krajowych powszechnie spotyka się natomiast płatności 
za pomocą systemów rozliczeniowych typu e-pay, względnie systemów tradycyjnych (przelew na 
podstawie rachunku lub faktury po dostawie, względnie dokumentu przedpłaty przed dostawą). W 
rezultacie, w cenie towaru lub usługi oferowanych klientom zagranicznym konieczne jest uwzględnienie 
wyższego kosztu transakcji, co stanowi obiektywny czynnik różnicowania cenowego.  

Istnieją rozwiązania mające na celu ułatwienie i redukcję kosztu usług bankowych realizowanych 
między podmiotami z różnych państw Unii Europejskiej. Przelewy SEPA (Single European Payment Area), 

które – ilekroć realizowane są w euro – powinny charakteryzować się jednolitym kosztem niezależnie od 

tego, czy dotyczą podmiotów z tego samego państwa członkowskiego, czy z innego. Powinny one w 
założeniu pozwolić na oferowanie w obrocie międzynarodowym w Unii form zapłaty analogicznych do tych 
spotykanych na rynkach krajowych. Pomiędzy państwami członkowskimi istnieją jednak znaczne różnice w 
zakresie kosztów i usług bankowych. W praktyce bankowej przelewy SEPA oferowane są w wyższej cenie 
niż tradycyjne. 
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Podsumowanie 

Celem raportu było pogłębienie wiedzy na temat praktyki geoblokowania i zróżnicowania cenowego 

oraz ocena występowania tego zjawiska w transgranicznym handlu elektronicznym w Unii Europejskiej.  

Zagadnienie geoblokowania należy analizować w szerszym kontekście.  

 Po pierwsze, w kontekście zróżnicowania cen towarów i usług w handlu naziemnym na obszarze 

Unii Europejskiej: o zjawisku nieuzasadnionego blokowania geograficznego można bowiem mówić 

jedynie w przypadku, gdy zróżnicowanie cen online będzie odbiegało od zróżnicowania w handlu 

offline.  

 Po drugie, należy uwzględnić uwarunkowania praktyk geoblokowania oraz ich formy: nie we 

wszystkich modelach biznesowych e-commerce tego rodzaju praktyki są możliwe; odmienna jest też 

sytuacja w przypadku sprzedaży towarów w porównaniu ze sprzedażą usług; dla pewnego typu firm 

stosowanie blokowania geograficznego wiąże się też z ryzykiem reputacyjnym. Pogłębiona analiza 

form tego zjawiska jest warunkiem dobrania do badania empirycznego takich przypadków i takiej 

metodologii, które umożliwią wiarygodną odpowiedź na pytanie o skalę występowania 

geoblokowania.  

 Po trzecie, niezależnie od wyników tego badania, dla uzyskania pełnego obrazu barier 

ograniczających rozwój rynku e-commerce na obszarze Unii Europejskiej konieczna jest analiza innych 

czynników, które potencjalnie mogą mieć wpływ na skłonność firm i konsumentów do transakcji 

online. Wśród tych czynników najważniejsze wydają się wewnętrzne regulacje prawne w 

poszczególnych krajach Unii, w przypadku handlu towarami – koszty przesyłek. Dodatkowo, istotne 

znaczenie może mieć zróżnicowanie motywacji i profilu transakcji online w poszczególnych krajach 

Unii; analiza tych zróżnicowań może odsłonić głębsze uwarunkowania wchodzenia na rynek e-

commerce.  

Raport składa się z czterech głównych części, w których wskazujemy kolejno na znaczenie i strukturę 
e-commerce w Unii, prezentujemy modele biznesowe oraz przyczyny różnicowania cen w transgranicznym 
e-commerce w Unii, a następnie szacujemy zakres i skalę zjawiska zróżnicowania cenowego, kończąc 
wskazaniem na kwestie regulacyjne, które mogą stanowić barierę w rozwoju e-commerce. Poniżej 
przedstawiamy główne wnioski z poszczególnych obszarów.  

Co wiemy o e-commerce?  

 

• Udział konsumentów korzystających z e-commerce w Polsce jest niższy (ok. 34% osób) niż 
w krajach „starej” Unii Europejskiej (w Wielkiej Brytanii osiąga nawet 70%).  

• Głównym powodem, dla którego konsumenci decydują się na zakupy online, jest 

możliwość uzyskania niższej ceny. To przesądza o strukturze polskiego e-commmerce.  

• Polacy rzadziej niż obywatele „starej” Unii korzystają z usług zamawianych przez Internet 

(bilety lotnicze, zakwaterowanie). 
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• Znaczna większość polskich konsumentów kupuje od sprzedawców krajowych, zaś z 
pozostałych krajów Unii jedynie 5%. To również wynika z faktu, że Polacy szukają produktów 
tańszych, częściej dostępnych lokalnie oraz u pośredników oferujących produkty z taniego importu.  

• Udział przedsiębiorstw angażujących się w e-commerce jest znacznie niższy (ok. 12%) niż w 
krajach EU15 (ok. 18%) lub w grupie nowych krajów członkowskich NMS12 (15%). Przy tym są to 
przede wszystkim duże firmy.  

• Względnie najwięcej polskich przedsiębiorstw oferuje swoje usługi dla zagranicznych 
konsumentów przez stronę internetową w sektorze zakwaterowania oraz w sektorze informacji i 
komunikacji.  

  

Czy firmy faktycznie stosują geoblokowanie?  

• Największe możliwości stosowania geograficznego różnicowania cen występuje w 
przypadku modeli e-sklepu.  

• Ze zróżnicowaniem cenowym stosowanym przez firmy wiąże się ryzyko reputacyjne 
związane z negatywnym postrzeganiem praktyk różnicowania cenowego przez konsumentów, które 
może być istotną przeszkodą do nieuzasadnionej dyskryminacji cenowej.  

• Ryzyko reputacyjne jest tym większe, im bardziej konkurencyjny jest rynek, z  im większą 
liczbą podmiotów współpracuje sprzedawca i im łatwiejszy dostęp do informacji cenowej mają 
klienci. Stąd firmy zaangażowane w e-commerce narażone są na bardzo wysokie ryzyko reputacyjne.  

• Geoblokowanie obserwowane jest w przypadku serwisów abonamentowych oferujących 
dostęp do dóbr objętych prawami autorskimi dystrybuowanymi cyfrowo. Występuje tu najbardziej 
dotkliwa forma geoblokowania w postaci odmowy dostępu.  

 

Jaki jest faktyczny zakres zróżnicowania cenowego w e-commerce w Unii Europejskiej?  

 

• Badania cen sprzedaży biletów lotniczych oraz zakwaterowania na poziomie serwisu 

agregującego wskazuje na zróżnicowanie cenowe wynikające z odmiennego działania serwisów 
pośredniczących w poszczególnych krajach. Różnicowanie to nie wynika jednak z aktywnego 
geoblokowania przez serwis agregujący.  

• Eksperyment mystery shopper dotyczący zawierania transakcji bezpośrednio przez strony 
przewoźników lotniczych oraz hoteli ujawnił brak objawów geoblokowania w formie różnicowania 
cen za transakcje.  

• Analiza ilościowa cen 182 produktów, reprezentujących najbardziej popularne kategorie w 

handlu elektronicznym, uzyskanych z internetowych porównywarek cenowych w 25 krajach Unii 
Europejskiej techniką web scrapingu, wskazuje na występowanie średnio kilkunastoprocentowego 
zróżnicowania cen pomiędzy krajami Unii. 

• W państwach takich jak Dania, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy czy Francja ceny są 
przeciętnie wyższe, niezależnie od kategorii produktu. Z kolei w krajach takich jak Polska, Czechy czy 
Węgry ceny w większości kategorii są niższe od poziomu przeciętnego.  
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• W przypadku wybranych kategorii produktów (np. elektronika, AGD), wykorzystanie 
różnicy cen pomiędzy najdroższymi i najtańszymi państwami jest teoretycznie możliwe nawet przy 
obecnych wysokich kosztach przesyłek międzynarodowych.  

• Potencjalnie dużą rolę w rozwoju handlu transgranicznego z państwami skandynawskimi 

oraz Wielką Brytanią, Litwą, Holandią i Belgią może odegrać Polska, która jest cenowo najbardziej 
atrakcyjnym krajem w Europie Środkowej. Warunkiem istotnego wzrostu wolumenu handlu na 
wymienionych kierunkach jest obniżenie kosztów przesyłek transgranicznych do umownego poziomu 
10 EURO. Z kolei obniżenie ceny przesyłek do poziomu krajowego (3-4 EURO) umożliwiłoby wejście 
polskim sklepom internetowym na rynek niemiecki.  

• Analiza korelacji cen produktów w poszczególnych krajach z realnym PKB per capita 

wskazuje na pozytywną zależność poziomu cen od dochodu, aczkolwiek zróżnicowaną w zależności 
od kategorii produktu.  

• Analiza ekonometryczna również pokazuje, że zróżnicowanie cen jest związane z 
poziomem zamożności poszczególnych krajów oraz czynnikami kosztowymi. Wraz ze wzrostem kosztu 
kapitału w danym kraju o 1 punkt procentowy, odchylenie ceny produktu w tym kraju od 
przeciętnego poziomu cen w Unii Europejskiej wzrasta o 0,4 punktu procentowego. Z kolei wzrost 

PKB per capita o tysiąc euro jest związany ze wzrostem odchylenia ceny w danym kraju od przeciętnej 
ceny w Unii o 0,22 punktu procentowego. Badanie pokazało również, iż skala zróżnicowania jest 
specyficzna dla poszczególnych grup produktów. 

Jakie są przyczyny zróżnicowania cenowego w transgranicznym e-commerce w Unii 

Europejskiej?  

• Zróżnicowanie czynników makroekonomicznych (różne poziomy konsumpcji, różne 
wynagrodzenia czy siła nabywcza), różne koszty transportu i przesyłek oraz zróżnicowanie przepisów 
stanowi obiektywną przesłankę przemawiającą za utrzymaniem praktyki stosowania różnych cen w 
obrocie transgranicznym.   

• Z perspektywy niejednolitości przepisów o odpowiedzialności posprzedażnej za wady 
towarów, istotne są najnowsze projekty Komisji Europejskiej odnośnie do dyrektywy w sprawie 

niektórych aspektów umów sprzedaży towarów zawieranych przez Internet lub w inny sposób na 
odległość oraz dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych, 
która – w przypadku przyjęcia odpowiedniej dyrektywy – ma doprowadzić do uniformizacji reżimu 
odpowiedzialności za jakość towaru w ramach sprzedaży online.  
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Aneks A. Analiza i znaczenie struktury e-commerce w Polsce na tle Unii 

Europejskiej 

Rysunek A1. Zmiana sprzedaży detalicznej online w stosunku do poprzedniego roku, 2015 

 

Niemcy 23% 

Polska 21% 

Włochy 19% 

Hiszpania 19% 

Francja 17% 

Holandia 17% 

Wielka Brytania 16% 

Szwecja 16% 

Stany Zjednoczone 14% 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych eMarketer 
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Rysunek A2. Odsetek konsumentów e-handlu w całej populacji konsumentów w Polsce i w wybranych 
krajach (2014 r.) oraz średnie roczne wydatki na e-zakupy w Polsce i w wybranych krajach (2015 r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych eMarketer. 

Wielka Brytania 66% 

Stany Zjednoczone 57% 

Francja 52% 

Polska 51% 

Holandia 49% 

Hiszpania 32% 

Włochy 20% 

Wielka Brytania 1180 

Niemcy 771 

Francja 679 

Holandia 636 

Hiszpania 593 

Włochy 546 

Polska 340 
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Rysunek A3. Przyczyny i wzorce korzystania z zakupów online w Polsce, 2013 r.  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych eMarketer. 
 

 

Rysunek A4. Udział internautów rezerwujących zakwaterowanie online w okresie 2010-2014 

 
Źródło: Baza danych Eurostat "ICT Usage in Households and by Individuals 2014" 
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Rysunek A5. Odsetek wartości sprzedaży przez Internet i/lub inne sieci komputerowe w obrotach ogółem 
– Polski, Wielkiej Brytanii i średnich obrotach Unii Europejskiej (bez sektora finansowego), 2014 r. i 

odsetek przedsiębiorstw sprzedających przez Internet i inne sieci komputerowe w Polsce, Wielkiej Brytanii 

i UE, 2014 r. (bez sektora finansowego) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. 

 

Tabela A5(a). Odsetek wartości sprzedaży przez Internet i/lub inne sieci komputerowe w obrotach ogółem 
– Polski, Wielkiej Brytanii i średnich obrotach Unii Europejskiej (bez sektora finansowego), 2014 r. (lewy 

panel rys. A5)  

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

EU-15 14% 14% 15% 14% 15% 

Polska 8% 11% 10% 11% 12% 

Wielka Brytania 16% 18% 19% 18% 20% 

NMS-12 9% 11% 12% 12% 12% 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. 
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Tabela A1(b). Odsetek przedsiębiorstw sprzedających przez Internet i inne sieci komputerowe w Polsce, 
Wielkiej Brytanii i UE (bez sektora finansowego), 2014 r. (prawy panel rys. A5)   

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

UE-15 16% 16% 17% 18% 19% 

Polska 9% 10% 11% 11% 12% 

Wielka Brytania 17% 19% 21% 22% 22% 

NMS-12 12% 14% 14% 15% 16% 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. 

Rysunek A6. Odsetek wartości sprzedaży przez stronę www i EDI w obrotach ogółem w krajach UE, 2014 r.  

 
 Przez stronę www EDI 

Irlandia 25 28 

Czechy 6 23 

Węgry 5 15 

Wielka Brytania 7 13 

Finlandia 5 14 

Estonia 7 11 

Dania 5 11 

UE-28 5 10 

Hiszpania 5 10 

Francja 4 11 

Niemcy 4 9 

Chorwacja 4 9 

Austria 2 11 

Słowacja 3 10 

Polska 4 8 
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Holandia 5 6 

Portugalia BD 10 

Słowenia BD 10 

Malta 3 6 

Cypr 2 6 

Łotwa 4 4 

Litwa 4 4 

Włochy 2 5 

Szwecja 7 BD 

Rumunia 2 4 

Bułgaria 1 2 

Grecja 2 BD 

Luksemburg BD 1 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostat 

Rysunek A7. Odsetek polskich przedsiębiorstw sprzedających przez EDI według rynków zbytu, w podziale 
na sektory, 2012 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS (2013). 

 w Polsce w UE poza UE 

Odzież 2.1 1.1 0.7 

Przemysł spożywczy 9.8 1.6 0.4 

Urządzenia elektryczne, 

produkcja maszyn  4.9 2.1 0.9 

Wyroby drewniane (bez mebli) 2.8 1.7 0.7 

Przemysł chemiczny i 
farmaceutyczny 5 1.6 0.6 

Informacja i komunikacja 3.4 1 0 

Sektor ICT  3.5 1.6 0.6 

Transport 2 1 0.4 

Zakwaterowanie 0.3 0.2 0.2 

Handel i naprawa 4.4 0.6 0.3 
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Aneks B. Podstawowe modele biznesowe  

Model abonamentowy (subscription model) 

Zakłada dostarczanie usługi w zamian za abonament opłacany cyklicznie (w trybie np. miesięcznym 

albo rocznym). Taki model stosują m.in. Netflix, Spotify, Deezer.  

Model e-sklepu  

Model e-sklepu (e-shop) jest to jeden z najbardziej podstawowych modeli biznesowych e-commerce. 

Służy do sprzedaży towarów czy usług firmy za pośrednictwem Internetu. Ten kanał dystrybucji może być 
jedynym kanałem dotarcia do klienta lub też uzupełnieniem tradycyjnej sieci sprzedaży. Wyróżnia się w 
nim dwa podtypy – model bezpośredni (producenta), stosowany przez liczne marki odzieżowe, m.in. 
H&M, Zara, oraz model pośredni (dystrybutora), popularny wśród największych graczy na rynku 
europejskim, m.in. Tesco. 

Model pośrednika  

Model pośrednika (brokerage model) polega na kontaktowaniu ze sobą sprzedających i kupujących w 
celu zawarcia transakcji. Firma zarabia poprzez pobieranie opłaty (prowizji) za dokonane operacje, za 
umożliwienie przeprowadzania transakcji lub opłaty reklamowe. Model ten może być zorientowany na 
konsumenta: wyszukiwanie najlepszych ofert (okazji cenowych) lub na sprzedawcę: wspomaganie 
płatności za zrealizowane transakcje i procesowanie zamówienia. Często w tym modelu firma e-commerce 

stanowi jedynie dostarczyciela informacji, np. cenowej, nie ingerując w jej wartość. W tym modelu działają 
między innymi używane przez nas porównywarki cenowe. Jego bardziej rozwiniętą formę stanowi model 
trzeciej strony rynku (Tchibo, Zalando, Media Markt - Saturn Group). 

Model trzeciej strony rynku  

Trzecia strona rynku (third party marketplace) jest to model określający firmę zewnętrzną (trzecią), 
której zleca się prowadzenie usług sieciowych (outsourcing), często wraz z dodatkowymi funkcjami, takimi 
jak: płatności, logistyka, dostawa, zapewnienie bezpieczeństwa transakcji. Często taka trzecia strona jest 
dodatkowym kanałem online do już istniejących kanałów dystrybucji w przedsiębiorstwie. Przykładem 
takiej firmy na rynku europejskim jest w części działalność firmy Amazon (częściowo działa on też w 
modelu e-sklepu). 

Inne klasyfikacje 

Istnieje wiele podejść do klasyfikacji modeli biznesowych e-commerce. Przedstawione przez nas 

powyżej stanowią jedynie ich pewną część, najistotniejszą z punktu widzenia prowadzonej analizy. Należy 
zwrócić uwagę na pojawiający się również model platformy handlu internetowego stanowiący połączenie 
modelu pośrednika i modelu trzeciej strony rynku.  
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Tabela B1. Struktura produktowa badania cen w Internecie 

Kategoria Podkategoria 
Liczba produktów 

początkowych 

Liczba 

produktów po 
czyszczeniu 

Liczba 

produktów, dla 
których 

policzono 

medianę cen 

Ubrania Ubrania 134 55 5 

Ubrania Obuwie 141 54 16 

Ubrania Akcesoria 87 45 12 

Kosmetyki i Uroda Kosmetyki 47 16 9 

Kosmetyki i Uroda Perfumy 40 17 15 

AGD Urządzenia do pielęgnacji ciała 25 25 15 

AGD Małe AGD do kuchni 18 17 9 

AGD Male AGD do domu 6 3 3 

AGD Male AGD do domu (powyżej 100 
EURO) 

9 11 8 

Elektronika Akcesoria komputerowe 23 22 12 

Elektronika Laptopy i komputery 17 16 5 

Elektronika Monitory 13 8 8 

Elektronika Tablety i czytniki e-book 16 14 8 

Elektronika Konsole do gier 15 15 10 

Gry i oprogramowanie Oprogramowanie 17 16 8 

Gry i oprogramowanie Gry komputerowe 18 18 12 

Gry i oprogramowanie Gry konsolowe 31 30 27 

Łącznie 657 382 182 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela B2. Lista porównywarek cenowych objętych badaniem cen w Internecie 

1 Austria www.preisvergleich.at 

2 Belgia www.kieskeuroig.be 

3 Bułgaria www.pazaruvaj.com 

4 Chorwacja www.jeftinije.hr 

5 Czechy www.hledejceny.cz 

6 Dania www.kelkoo.dk 

7 Estonia www.hinnavaatlus.ee 

8 Finlandia hinta.fi 

9 Francja www.idealo.fr 

10 Grecja www.bestprice.gr 

11 Hiszpania www.idealo.es 

12 Holandia www.beslist.nl 

13 Irlandia pricespy.ie 

14 Litwy www.kainos.lt 

15 Łotwa www.csv.lv 

16 Niemcy preisvergleich.de 

17 Polska www.ceneo.pl 

18 Portugalia www.buscape.com 

19 Rumunia www.compari.ro 

20 Słowacja www.heuroeka.sk 

21 Słowenia www.ceneje.si 

22 Szwecja www.prisjakt.nu; 

www.pricerunner.se 

23 Wielka Brytania kelkoo.co.uk; pricerunner.co.uk 

24 Węgry www.arukereso.hu 

25 Włochy www.kelkoo.it 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela B3. Liczba dostępnych obserwacji krajowych w podkategoriach 

Kategoria Podkategoria Min Średnia Max 

Ubrania Ubrania 8 11,00 17 

Ubrania Obuwie 8 12,13 15 

Ubrania Torby i walizki 8 10,33 14 

Kosmetyki i Uroda Kosmetyki 6 12,22 18 

Kosmetyki i Uroda Perfumy 8 15,87 19 

AGD Urządzenia do pielęgnacji ciała 9 12,13 16 

AGD Małe AGD do kuchni 8 13,33 19 

AGD Male AGD do domu 2 8,25 15 

AGD Male AGD do domu (powyżej 100 EURO) 4 10,67 19 

Elektronika Akcesoria komputerowe 10 14,83 20 

Elektronika Laptopy i komputery 8 13,40 18 

Elektronika Monitory 13 17,25 21 

Elektronika Tablety i czytniki e-book 10 13,25 17 

Elektronika Konsole do gier 12 16,30 20 

Gry i oprogramowanie Oprogramowanie 9 13,38 20 

Gry i oprogramowanie Gry komputerowe 5 15,25 19 

Gry i oprogramowanie Gry konsolowe 6 16,93 21 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Aneks C. Determinanty różnicowania cenowego 

Rysunek C1. Średnia wysokość rocznych wynagrodzeń w państwach Unii Europejskiej w tys. EURO, 2014 r. 

 
Luksemburg 38 

Szwecja 34 

Wlk. Brytania 34 

Holandia 34 

Dania 33 

Finlandia 30 

Austria 28 

Niemcy 28 

Irlandia 27 

Belgia 27 

Francja 27 

Włochy 21 

Cypr 20 

Hiszpania 20 

Malta 17 

Grecja 15 

Portugalia 13 

Słowenia 12 

Estonia 10 

Czechy 9 

Chorwacja 9 

Słowacja 8 

Polska 8 

Łotwa 6 

Węgry 6 

Litwa 6 

Rumunia 4 

Bułgaria 4 

Źródło: Dane Eurostatu. 
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Rysunek C2. PKB per capita według parytetu siły nabywczej, w cenach stałych w 2014 r., tys. USD 

 
 

Luksemburg 88.85 

Irlandia 46.63 

Holandia 45.28 

Szwecja 44.03 

Austria 43.91 

Niemcy 43.44 

Dania 42.78 

Belgia 40.88 

Finlandia 38.57 

Wlk. Brytania 37.61 

Francja 37.21 

Włochy 33.08 

Hiszpania 32.27 

Cypr 29.67 

Malta 28.82 

Czechy 28.69 

Słowenia 28.06 

Słowacja 26.35 

Portugalia 26.05 

Estonia 25.87 

Litwa 25.71 

Grecja 24.50 

Polska 23.95 

Węgry 23.61 

Łotwa 22.46 

Chorwacja 20.06 

Rumunia 18.57 

Bułgaria 16.05 

 

Źródło: World Bank. Dane dla Luksemburga i Malty z 2013 r. 
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Rysunek C3. Wydatki na konsumpcję per capita – ceny bieżące, tys. EURO, 2014 r. 

 
Luksemburg 42.3 

Dania 34.2 

Szwecja 32.2 

Finlandia 30.1 

Wlk. Brytania 29.4 

Austria 28.4 

Holandia 27.7 

Belgia 27.3 

Niemcy 26.2 

Francja 25.7 

Irlandia 25.2 

Włochy 21.4 

Cypr 17.6 

Hiszpania 17.4 

Grecja 14.7 

Portugalia 14.1 

Malta 14 

Słowenia 13.1 

Estonia 10.6 

Słowacja 10.5 

Czechy 10 

Litwa 9.9 

Łotwa 9.3 

Polska 8.4 

Chorwacja 8.1 

Węgry 7.5 

Rumunia 5.8 

Bułgaria 4.7 

 

Źródło: World Bank. Dane dla Luksemburga i Malty z 2013 r. 
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Rysunek C4. Realny efektywny kurs walutowy – deflator: CPI, rok bazowy 2005, w stosunku do EURO – 18 

partnerów handlowych ze strefy euro, 2014 r. 

 
Słowacja 133.61 

Bułgaria 120.41 

Łotwa 120.24 

Estonia 118.82 

Litwa 115.6 

Czechy 111.23 

Rumunia 106.59 

Luksemburg 104.97 

Słowenia 104.82 

Malta 103.2 

Finlandia 102.86 

Hiszpania 102.84 

Chorwacja 102.48 

Belgia 102.42 

Austria 102.1 

Polska 101.68 

Grecja 101.43 

Włochy 101.23 

Cypr 99.96 

Dania 99.39 

Holandia 98.94 

Szwecja 98.41 

Portugalia 98.25 

Węgry 98.12 

Niemcy 97.68 

Francja 97.63 

Irlandia 92.78 

Wlk. Brytania 92.45 

Źródło: Dane Eurostatu. 
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Aneks D. Oszacowanie skali stosowania różnicowania cen w transgranicznym 

handlu elektronicznym w Unii Europejskiej 

Do systematycznego zbadania uwarunkowań zróżnicowania cen zastosowano model regresji liniowej, 
w którym zmienną objaśnianą jest procentowe odchylenie mediany ceny produktu w danym kraju od 
średniej z median dla wszystkich krajów, w których był on oferowany do sprzedaży. Zbiór wszystkich 
zmiennych wykorzystanych w modelu przedstawia Tabela D1. 

 

Tabela D1. Lista zmiennych użytych w modelu 

Nazwa zmiennej w 

modelu 

Opis zmiennej 

[percent_deviation] Procentowe odchylenie mediany ceny produktu w danym kraju od średniej z median 
dla wszystkich krajów na podstawie badania web scraping wyników z internetowych 
porównywarek cen 

[GDP] Realny PKB per capita w tysiącach euro, na koniec 2014 r. 

[net_earnings] Przeciętne roczne wynagrodzenie netto w 2014 r. 
[NMS] Zmienna wskazująca nowe państwo członkowskie Unii Europejskiej 

[pop_density]        Gęstość zaludnienia 

[vat_stdrate] Aktualny poziom standardowej stawki VAT 

[ele_cost] Koszt jednostkowy energii elektrycznej, średniorocznie w 2014 r. 
[E95_price] Cena benzyny Euro95, średniorocznie w 2014 r. 
[diesel_price] Cena oleju napędowego, średniorocznie w 2014 r. 
[unit_lab_cost] Jednostkowy koszt pracy, średniorocznie w 2014 r. 

[interest_rate] Aktualne oprocentowanie 10-letnich obligacji skarbowych na rynku wtórnym – 

wskaźnik ceny kapitału  
[Gry na PC], [Gry na konsole], [Konsole], [Kosmetyki], [Laptopy i komputery], [Male AGD do domu  < 100 EURO], 

[Male AGD do domu > 100 EURO], [Male AGD do kuchni], [Monitory], [Obuwie], [Perfumy], [Oprogramowanie], 

[Tablety i czytniki e-book], [Ubrania], [Urządzenia do pielegnacji ciała] – Zmienne binarne dla poszczególnych 
podkategorii produktów. 

 

 

Oszacowania parametrów regresji liniowej przedstawia Tabela D2. Ze względu na współliniowość 
zmiennych ‘GDP’, ‘unit_lab_cost’ oraz ‘net_earnings’ nie mogły one być jednocześnie wykorzystane w 
modelu. Najlepsze dopasowanie do danych zapewniło użycie pierwszego z wymienionych regresorów41

.  

                                                           

41
 Ostateczna wersja modelu spełnia testy diagnostyczne przewidziane dla klasycznej metody regresji liniowej, dzięki czemu oszacowania 

parametrów można uznać za efektywne i nieobciążone. 
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Tabela D2. Wyniki regresji liniowej dla zmiennej 'percent_devation' 

MODEL Parametr  Std. Error  t value  Pr(>|t|)  

(Intercept)    -0.1258  0.0493  -2.55  0.0108  

vat_std_rate 0.0005  0.0014  0.33  0.7433  

ele_cost    -0.1300  0.0897  -1.45  0.1474  

E95_price 0.0577  0.0405  1.42  0.1546  

diesel_price    -0.0165  0.0422  -0.39  0.6956  

GDP 0.0022  0.0004  5.95  0.0000  

interest_rate 0.0042  0.0022  1.89  0.0592  

Akcesoria komputerowe     -0.0004  0.0160  -0.02  0.9824  

Gry na PC 0.0190  0.0158  1.20  0.2292  

Gry na konsole  0.0287  0.0138  2.08  0.0372  

Konsole  0.0248  0.0163  1.53  0.1272  

Kosmetyki     -0.0202  0.0178  -1.13  0.2575  

Laptopy i komputery  0.0067  0.0207  0.32  0.7457  

Male AGD do domu  < 100 EURO    -0.0524  0.0268  -1.96  0.0502  

Male AGD do domu  > 100 EURO  0.0326  0.0186  1.75  0.0801  

Male AGD do kuchni  0.0133  0.0175  0.76  0.4481  

Monitory  0.0196  0.0169  1.16  0.2451  

Obuwie  0.0148  0.0156  0.95  0.3429  

Perfumy  0.0301  0.0151  2.00  0.0457  

Oprogramowanie  0.0073  0.0179  0.41  0.6817  

Tablety i czytniki e-book  0.0222  0.0181  1.23  0.2189  

Ubrania  0.0101  0.0220  0.46  0.6453  

Urządzenia do pielęgnacji ciała  0.0102  0.0159  0.64  0.5214  

Residual standard error: 0.136 on 2526 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.05411, Adjusted R-squared: 0.04587  

F-statistic: 6.568 on 22 and 2526 DF, p-value: < 2.2e-16 

 

W Tabela D2. kolorem zielonym zaznaczono zmienne modelu (w tym podkategorie produktów), które 
w sposób istotny statystycznie wyjaśniają zaobserwowane zróżnicowanie cen w zbiorze danych42

. 

 

                                                           

42
 Za istotne uznano te zmienne, dla których wartość krytyczna prawdopodobieństwa w ostatniej kolumnie Tabeli D2 jest mniejsza od poziomu 

10%.  
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Aneks E. Teoretyczna analiza zróżnicowania cenowego e-commerce 

W teorii ekonomii wyróżnia się trzy stopnie dyskryminacji cenowej. Dyskryminacja pierwszego 

stopnia, nazywana inaczej całkowitym różnicowaniem, jest sytuacją, w której każdy konsument płaci 
według swojej granicznej ceny. Oznacza to, że cena dla każdego konsumenta będzie różna. Dyskryminacja 
drugiego stopnia dotyczy zróżnicowania na podstawie zakupionej ilości produktu. Wtedy im większa jest 
ilość kupowanego produktu, tym niższa jest cena w przeliczeniu na jednostkę. Jeżeli natomiast firma 
prowadzi dyskryminację cenową wśród różnych grup konsumentów na podstawie obserwowalnej 
heterogeniczności (na przykład określonej poziomem siły nabywczej), mówimy o dyskryminacji trzeciego 
stopnia. Ustalanie różnych cen w różnych krajach lub pomiędzy segmentami konsumentów jest częstą 
formą dyskryminacji trzeciego stopnia i ten stopień dyskryminacji jest analizowany w opracowaniu.  

Dla oszacowania efektów zróżnicowania cenowego w e-commerce posłużymy się analizą dobrobytu 
w oparciu o model doskonale konkurencyjnej równowagi cząstkowej, a następnie w oparciu o modele 
konkurencji niedoskonałej. W ten sposób pokażemy, jak wprowadzanie jednolitej ceny działa na nadwyżkę 
konsumenta, na sytuację firmy i jak w efekcie będzie wpływać na ogólny dobrobyt społeczny kraju.  

Dla przedstawienia skutków zróżnicowania w ramach równowagi cząstkowej opieramy się na analizie 

zmian w kraju H i P, które należą do wspólnoty, ale różnią się między sobą elastycznościami popytu 
(wrażliwość popytu na cenę, jak np. Holandia, kraj z tzw. starej piętnastki, oraz Polska – tzw. nowy członek 
Unii). Zakładamy, że konsumenci kraju H i P kupują dobro (np. buty Crocs) przez Internet z państwa 
trzeciego, należącego do Unii (np. z Francji).  

Zakładamy, że kraj P jest krajem relatywnie uboższym, co rozumiemy jako sytuację, w której dochody 
konsumentów z kraju P są relatywnie niższe od dochodów konsumentów z kraju H. W efekcie elastyczność 
cenowa popytu jest wyższa w kraju P (gdyby cena wzrosła o tyle samo w obu państwach, konsumenci w 
kraju P obniżyliby swoje zakupy bardziej – mieliby mniejszą skłonność do kupowania– niż zrobiliby to 
konsumenci w kraju H).  

Wyjściowe ceny w kraju H i P różnią się (rys. E1). Cena równowagi w kraju H (p1
H) jest powyżej ceny 

jednolitej (p
U
),  natomiast w kraju P znajduje się na poziomie p

1
P, niższym od pU

. Różnica pomiędzy cenami 
kształtowana jest przez czynniki popytowe oraz kosztowe (dokładna analiza zarówno czynników 
popytowych, jak i kosztowych przedstawiona jest w rozdziale 4).  

Wprowadzenie całkowicie ujednoliconej ceny (pU) w Unii nie jest możliwe z uwagi na utrzymujące się 
różnice kosztowe. Można natomiast starać się o zmniejszenie skali zróżnicowania cen poprzez 
wyeliminowanie dyskryminacji na podstawie przyczyn popytowych. W tej sytuacji ceny kształtować się 
będą na poziomie p2

. 
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Rysunek E1. Porównanie skutków dobrobytowych zmniejszenia zrożnicowania cen butów w krajach 
zróżnicowanych dochodowo (H – bogatszym, P – uboższym) 

                                         Kraj H                                                                      Kraj P 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

W efekcie wyeliminowania zróżnicowania cenowego z przyczyn popytowych w kraju zamożniejszym 
spadną ceny i wzrośnie transgraniczny e-commerce. Natomiast odwrotna sytuacja wystąpi w kraju 
relatywnie uboższym, gdzie dojdzie do wzrostu cen i spadku wolumenu e-handlu. Będzie to miało 
bezpośredni wpływ na kształtowanie się dobrobytu w obu państwach (Tabela E1).  

Tabela E1. Skutki dobrobytowe zakazu geoblokowania w krajach o zróżnicowanych dochodach 

Efekt dobrobytowy Kraj H (zamożniejszy) Kraj P (uboższy) 

Nadwyżka konsumenta +a+b+c+d -e-f-g-h 

Nadwyżka producenta -a +e 

Netto +b+c+d -f-g-h 

  Źródło: Opracowanie własne. 

 

W ujęciu ekonomicznym dobrobyt społeczny składa się z tzw. nadwyżki konsumenta oraz nadwyżki 
producenta

43
.  

Nadwyżka konsumenta to różnica między ceną graniczną konsumenta za określoną ilość produktu (maksymalna 
cena, którą jest skłonny zapłacić za daną ilość) a rzeczywistą ceną. Nadwyżka wszystkich konsumentów danego dobra 

(np. butów Crocs) to pole powierzchni pod krzywą popytu powyżej poziomu ceny równowagi (na wykresie 
reprezentowane przez pole powierzchni trójkąta ograniczonego od dołu poziomem ceny równowagi, z lewej strony 
osią Y, zaś z prawej strony linią popytu).  

Nadwyżka producenta to różnica między ceną graniczną producenta, jaką ustala on za dostarczenie 
określonej ilości produktu, a ceną równowagi. Nadwyżka producenta to pole powyżej linii podaży, a 

                                                           

43
 Pomijamy tutaj trzeci efekt dobrobytowy: nadwyżkę budżetową państwa, której analiza ma znaczenie np. w polityce handlowej dotyczącej 

podatków i ceł. 

 e

  f 

e-

commerce 
 

cz. kosztowe 

cz. popytowe 

cz. popytowe 
cz. kosztowe 

e-

commerce 
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poniżej poziomu ceny (na Rysunek E1 prezentowane w obu krajach przez pole powierzchni trójkąta 
ograniczonego od góry ceną rynkową, z lewej strony osią Y, zaś z prawej strony linią podaży). Dobrobyt 
społeczny definiowany jest jako suma nadwyżki (dobrobytu) konsumentów i nadwyżki (dobrobytu) 
producenta w danym kraju.  

Jeżeli nastąpi zmiana ceny równowagi (w kraju H cena spadnie, a w kraju P wrośnie do ceny jednolitej 
p

U
,(Rysunek E2), wystąpią również przesunięcia w dobrobycie społecznym. Tabela E1 podsumowuje 

zmiany w nadwyżce konsumentów oraz w nadwyżce producenta w wyniku częściowego ujednolicenia cen 
po wyróżnieniu czynników popytowych (pełne ujednolicenie efektów kosztowych i popytowych 
prowadziłoby do ceny pU). W kraju H z powodu malejących cen rośnie nadwyżka konsumenta (obszar 
„abcd”), ale maleje dobrobyt producentów (pole trapezu „-a”). Dobrobytowy efekt netto jest dodatni, 
gdyż wzrost nadwyżki konsumentów (powierzchnia pola: „a+b+c+d”) przewyższa spadek nadwyżki 
producenta („-a”). Odwrotnie jest w kraju mniej zamożnym (P), gdzie spadnie nadwyżka konsumentów (o 
pole trapezu „efgh”), zaś wrośnie nadwyżka producentów (o pole „e”).  

Z punktu widzenia obu krajów ugrupowania dobrobytowy efekt będzie zależał od skali zmian cen oraz 
reakcji popytu i podaży na te zmiany oraz relatywnej wielkości obu rynków. Jeśli założyć, że zmiany cen są 
takie same w obydwu państwach, zaś funkcja popytu w kraju P jest bardziej wklęsła niż w kraju H, to 
dobrobyt netto dla całego ugrupowania zmaleje na skutek ujednolicania cen (Cowan 2008; Cowan 2013).  

Należy przy tym uwzględnić taki scenariusz, w którym konsumenci z kraju relatywnie uboższego 
całkowicie zrezygnują z zakupu dobra z importu wewnątrz ugrupowania i zwrócą się w stronę tańszego 
źródła zaopatrzenia z kraju spoza Unii (np. z konkurencyjnych cenowo rynków azjatyckich). W ten sposób 
może pojawić się zaburzenie zewnętrzne i przejęcie części rynku przez tanich producentów podobnego 
dobra, ale wytwarzanego w krajach trzecich. 

Należy pamiętać, że dyskryminacja cenowa może mieć uzasadnione przyczyny po stronie efektywności 
ekonomicznej i być dla firm koniecznym rozwiązaniem.  

Rozpatrzmy zmiany dobrobytowe w sytuacji niedoskonale konkurencyjnego rynku. Przykład struktury 
monopolu najlepiej ilustruje powody, dla których należy utrzymywać zróżnicowanie cenowe. 

Jeżeli firma ma do czynienia z różnymi kosztami w różnych krajach, jest to sytuacja, która wymaga 
stosowania przez nią różnych cen (Rysunek E2). Wprowadzenie jednolitej ceny prowadziłoby do powstania 
nieefektywności alokacyjnej, pogorszenia wyników firmy, a w skrajnej sytuacji nawet wycofywania się z 
rynku, na którym nowa, wspólna cena nie będzie pozwalała na pokrycie kosztów operacyjnych.  

Rysunek E2. Dyskryminacja cenowa przy różnych kosztach w dwóch krajach 
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Źródło: Opracowanie własne. 

 

Pogłębioną i zdynamizowaną analizę efektów ujednolicania cen przedstawili Malueg i wsp. (1994). Do 
analizy dobrobytu społecznego (W) wzięto pod uwagę zarówno zmiany w nadwyżce konsumentów (S), jak 

i w zyskach firm (π). Analiza ta stanowi więc uzupełnienie przedstawionych wcześniej modeli (z Rysunek E1 

i Rysunek E2). 

Zakładamy, że monopolista sprzedaje na rynki zagraniczne, zróżnicowane pod względem dochodu 
konsumentów, natomiast nie różniące się od siebie preferencjami konsumentów. W efekcie popyt w 
zamożniejszych krajach jest mniej elastyczny, czyli – jak wspomniano wyżej – reakcja popytu na zmiany w 

cenie jest słabsza niż w przypadku krajów uboższych. W tym modelu, ze względu na założenie o zerowych 
kosztach produkcji, jedynym elementem różnicowania cenowego jest czynnik popytowy. Tym samym 
eliminacja różnicowania prowadzi do w pełni jednolitych cen w obydwu krajach. 

 Specyfiką modelu jest to, że przy zróżnicowaniu cenowym monopolista maksymalizuje zysk, 

sprzedając na obu rynkach. Natomiast w przypadku jednolitych cen, przy odpowiednio dużej różnicy w 
dochodach konsumentów pomiędzy krajami, monopolista będzie proponować cenę produktu na tyle 
wysoką, że stanie się ona nieosiągalna dla konsumentów z kraju uboższego.  

Decydującą zmienną jest więc miara opisująca różnicę w dochodach: X44. Przy granicznej wartości X* 
(Rysunek E3), różnica między rynkami jest tak duża, że produkt nie będzie już sprzedawany na rynkach 
państw uboższych. 

Stąd poniżej wartości granicznej X* cena spada przy wzroście różnicy w dochodach. Innymi słowy, im 
większa będzie różnica w dochodach, tym niższą cenę ustali monopolista, wykorzystując rosnącą sprzedaż 
na rynkach z bardziej elastycznym popytem.  

 

                                                           

44
 Wyższy dochód konsumentów w danym kraju przekłada się na niższą krańcową użyteczność pieniędzy i dalej na niższą elastyczność popytu przy 

każdej cenie.  
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Rysunek E3. Relacja jednolitych cen i poziomu różnicy w dochodach X 

 

Źródło: Malueg i wsp. (1994). 

 

Powyżej zróżnicowania rynków X* monopolista nie jest w stanie ustalić jednolitej ceny (p
U
) na obu 

rynkach i wycofa się z uboższego rynku (popyt na produkt wyniesie wtedy zero na rynkach uboższych). 
Jednocześnie będzie podnosić ceny na rynkach państw bogatszych, by wykorzystać niską elastyczność 
cenową tamtejszych konsumentów. Przy tym sprzedaż przy jednolitych cenach nie przewyższy ilości w 
warunkach dyskryminacji cen. W efekcie zyski monopolisty (  będą niższe (Rysunek E4). Interesującą 
obserwacją z modelu jest to, że wzrost zróżnicowania dochodów ostatecznie doprowadzi do spadku 
dobrobytu przy jednolitych cenach poniżej poziomu dobrobytu przy dyskryminacji cenowej. Odpowiadają 
za to dwa efekty. Z jednej strony coraz więcej rynków wypada przy jednolitej cenie wraz ze wzrostem X, 
obniżając zysk monopolisty, a z drugiej strony przy mniejszej liczbie rynków bogatszych jednolita cena 

rośnie, obniżając nadwyżkę konsumentów (choć i tak jest ona wyższa niż przy różnicowaniu cen).  
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Rysunek E4. Skutki dobrobytowe przy dyskryminacji cenowej oraz przy jednolitych cenach – w zależności 
od różnicy w dochodach dwóch krajów (X) 

 

Źródło: Malueg i wsp. (1994). 

 

Nadwyżka konsumenta  przy stosowaniu jednolitych cen będzie zawsze wyższa, niezależnie od 
stopnia wzrostu zróżnicowania dochodów X. Efekt ten jest związany ze zwiększeniem się nadwyżki 
konsumentów w krajach bogatszych (gdzie jednolita cena jest relatywnie mniejsza od ceny przy 
dyskryminacji), przy jednoczesnym spadku nadwyżki w państwach biedniejszych, z których część przestaje 
być w pewnym momencie obsługiwana. Efektem dominującym jest dodatni wpływ w krajach bardziej 
zamożnych. Wzrost nadwyżki jest większy w krajach bogatszych i przewyższa to straty konsumentów w 
krajach biedniejszych.  

 

Rysunek E5. Zmiany we względnym dobrobycie społecznym 
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Źródło: Malueg i wsp. (1994). 

Zmiana w relatywnym dobrobycie społecznym (porównując sytuację, kiedy występuje dyskryminacja 
a cena jest ujednolicona), zależy od stopnia zróżnicowania dochodów (elastyczności popytów). Jeśli 
różnice te są niewielkie i utrzymują się poniżej wartości krytycznej X*, dyskryminacja cenowa prowadzi do 
spadku dobrobytu społecznego w porównaniu do ceny jednolitej. W tym zakresie jednolite ceny będą 
zwiększać dobrobyt społeczny całego regionu, jednak kosztem krajów uboższych, które mogą nawet 
doświadczyć wyjścia monopolisty z ich rynków. Natomiast powyżej wartości granicznej zróżnicowania 
dochodów dyskryminacja cenowa podnosi całkowity dobrobyt społeczny w regionie. 

Przedstawione analizy stanowią punkt wyjścia w kolejnych teoretycznych rozważaniach na temat 

efektów różnicowania cenowego. Badania przeprowadzane przy różnych założeniach (rynek mocny i 
słaby45, oligopol symetryczny i asymetryczny, konkurencja monopolistyczna) nie dają jednoznacznej 
odpowiedzi dotyczącej skutków dobrobytowych wynikających z wprowadzenia zróżnicowania cenowego. 
Najczęściej dyskryminacja cenowa jest korzystna dla konsumentów, o ile prowadzi do wzrostu sprzedaży 
(a tak jest przy wielu założeniach). Dyskryminacja pozwala firmom na utrzymanie się na rynku, ale też na 
finansowanie działalności B+R, a więc również na tworzenie innowacji.  

Tabela E2. Przegląd badań teoretycznych dot. efektów dobrobytowych zróżnicowania cenowego przy 
różnych warunkach rynkowych  

Autor Założenia 

Efekty dobrobytowe dyskryminacji z 

punktu widzenia konsumentów oraz 
firm 

Efekt netto dla dobrobytu 

społecznego 

Malueg i wsp. 

(1994) 

Monopol, rynek słaby oraz rynek 
mocny  

Np. laptop Apple Macbook na rynku 

brytyjskim oraz polskim 

Konsumenci z krajów biedniejszych 
(Polska): wzrost nadwyżki. Konsumenci 
z krajów bogatszych: spadek nadwyżki. 
Łączny efekt ujemny 

Przykład: dyskryminacja cenowa 
umożliwia konsumentom dostęp do 
produktu, ponieważ przy jednolitych 

Dodatni lub ujemny (jeżeli 
różnice dochodowe są 
znaczne między rynkami, 
to suma zmian jest 

dodatnia) 

                                                           

45
 Modele teoretyczne zwykle analizują skutki dyskryminacji na przykładzie dwóch rynków: na rynku „słabym” (mniejszym, o niższej sile nabywczej, 

większej elastyczności popytu) oraz na rynku „mocnym” (większym, o wyższej sile nabywczej i niższej elastyczności popytu). Rynek słaby 

charakteryzuje się mniejszym popytem na dane dobro, optymalne ceny są zatem niższe. Popyt jest większy na rynku mocnym, a firmy ustalą ceny 

wyższe niż na rynku słabym. 
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cenach Macbook zostałby wycofany z 
polskiego rynku ze względu na zbyt 
wysoką cenę 

Firma: wzrost nadwyżki (zysk jest 

wyższy przy dyskryminacji). Firma 
poprawia alokację pomiędzy rynkami 
 

Danzon (1997) Konkurencja monopolistyczna, analiza 

przemysłu farmaceutycznego w Unii 

Europejskiej 

Konsumenci: wzrost nadwyżki (w 
przeciwnym przypadku przy jednolitych 

cenach relatywnie ubożsi konsumenci 
przestaną kupować niektóre leki) 
Firmy: wzrost nadwyżki (dyskryminacja 
cenowa ma pozytywne skutki, gdyż 
pozwala firmom sfinansować koszty 
stałe związane z B+R) 
 

Dodatni 

Corts (1998) Duopol, model asymetryczny, jedna 

firma produkuje produkty wysokiej 

jakości, druga niskiej jakości; dwa typy 
konsumentów: z wysokim oraz z 
niskim dochodem 

Przykład: w sprzedaży detalicznej 
sklepy z markowymi produktami 

organizują wyprzedaże, przez to 
konkurują cenowo ze sklepami 
oferującymi tańsze produkty 

 

Konsumenci: wzrost nadwyżki 
(niższe ceny, gdy firmy angażują się w 
intensywną wojnę cenową) 
Firmy: spadek nadwyżki (malejący zysk, 
który zależy od strategii firm, w jakim 

stopniu obniżą marżę) 
 

 

Ujemny lub dodatni 

 

 

 

Stole (2003) Duopol, model symetryczny: 

konkurencja cenowa między dwiema 
firmami na dwóch rynkach, rynek 
słaby i rynek mocny  
Rynki są identycznie postrzegane 
przez firmy (rynek pierwszy to rynek 

słaby dla obu firm) 
Np. firmy telekomunikacyjne 

oferujące swoje usługi w Polsce i w 
Niemczech 

Konsumenci: wzrost nadwyżki (niższe 
ceny) 

Firmy: wzrost nadwyżki ( im rynki 
bardziej zróżnicowane, tym większa 
sprzedaż), większy zysk (w zależności od 

strategii firm) 

 

 

 

Dodatni  

Armstrong 

(2006) 

Monopol, rynek słaby oraz rynek 
mocny 

Np. Microsoft Office na rynku 

brytyjskim oraz polskim 

Konsumenci: 1) ujemny efekt 

dobrobytowy, jeżeli rynek słaby jest 
relatywnie większy (wówczas wyższe 
ceny na rynku mocnym przy 

dyskryminacji) 

2) wzrost dobrobytu, jeżeli rynek mocny 
jest relatywnie większy (niższe ceny na 
rynku słabym) 
Firmy: wzrost dobrobytu 

Dodatni lub ujemny 

(zależy od wielkości 
rynków i od tego, czy 
ewentualne straty 

konsumentów są 
równoważone wzrostem 

zysku firm) 

Cowan, 

(2008), 

Aguirre i wsp. 

(2010) 

Monopol, rynek słaby oraz rynek 
mocny 

Konsumenci: całkowity efekt 
dobrobytowy zależy od relacji liczby 
konsumentów na rynku słabym oraz 
mocnym (dodatni wpływ, jeżeli jest 
relatywnie więcej konsumentów o 
wysokich cenach granicznych na rynku 

mocnym, niż na rynku słabym) 
Dodatni wpływ na rynku słabym, 
ujemny na rynku mocnym 

Firma: dodatni efekt (zysk rośnie) 

Dodatni lub ujemny 

(zależy od różnicy w 
charakterystykach popytu 

między rynkami) 
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Adachi i wsp. 

(2011) 

Konkurencja oligopolistyczna, firmy 

oferują różne produkty dla 
konsumentów z różnymi 
preferencjami (różniące się marki np. 
według wieku konsumentów) 
Rynek mocny oraz słaby 

Przykład: Pepsi Cola i Coca Cola na 
rynku polskim oraz brytyjskim 

 

 

Konsumenci: spadek dobrobytu  

Firmy: wzrost dobrobytu, jeżeli 
produkty są substytutami na rynku 
mocnym, a komplementarnymi na 

rynku słabym 

Np. jeżeli konsumenci w Anglii są mniej 
przywiązani do marki Pepsi Cola (przy 
rosnącej cenie Pepsi popyt na Coca Colę 
rośnie), a w Polsce konsumenci są 
bardziej lojalni względem marki Pepsi, 
to spadek dobrobytu konsumentów 
przy dyskryminacji cenowej jest 

mniejszy, jednocześnie dobrobyt firm 
rośnie 

Ujemny lub dodatni (w 

zależności od sumy strat 
konsumentów oraz 
zysków firm) 
 

Galera i wsp. 

(2014) 

Monopol, rosnące koszty krańcowe; 
firma wybiera cenę zanim pozna 
dokładny popyt (niepewność 
popytowa) 

Np. wypożyczalnia samochodów 
działająca na kilku rynkach. W okresie 
pozawakacyjnym firma ma trudność 
ustalenia wielkości popytu na 
samochody 

Konsumenci: wzrost dobrobytu  

Firma: wzrost dobrobytu (nawet jeżeli 
sprzedaż jest mniejsza przy cenach 
dyskryminacyjnych, firmy mogą 
zwiększyć swój zysk poprzez 
zmniejszenie kosztów) 
 

Dodatni  

Źródło: Opracowanie własne. 
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