
122
ISSN: 1896-382X | www.wnus.edu.pl/pl/edu/

DOI: 10.18276/epu.2016.122-14 | strony: 155-165

ANNA STOLARCZYK, MAREK SYLWESTRZAK
1

OWYCH W UE
JAKO BARIERA ROZWOJU TRANSGRANICZNEGO E-COMMERCE

Streszczenie

W artykule
likwidacji barier wzrostu transgranicznego e-commerce, w tym wyp

ie 2 kg w kategorii ekonomicznej w krajach UE. Przy-

e-commerce.

Wprowadzenie

P - e-
cie jest obecnie gospodarka oparta na wiedzy, na e-

-
-
gospodarki. Niestety ji

a-

e- -biznesu, które 

1 –
stwa Informacyjnego. 
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wraz z nowymi technolog scott
2012, s. 6 -

y-
staniem Internetu, pozwala to na implementacj

a-
hentami, partnerami czy klientami, o-

2011, s. 5). 
W ramy e- handel elektroniczny (e-handel, e-commerce), 

business-to-business
business-to-consumer,

B2C). W ostatnich latach rynek e-commerce

a, zakupu
m

Tym samym wchodzimy w obszar rynku pocztowego, w stosunku do którego 
y-

cz o-
wych), i-

W literaturze przedmiotu na acano 
-commerce 

z-
towych pode

(Drab-
-Kurowska 2007 s. 5).

1. -commerce 
w dokumentach Komisji Europejskiej

w e-
„

- Komisja podejmie 
r., po przeprowadzeniu konsul-

” (Komisja Europejska 2012, s. 15) u-
k-
o-



Anna Stolarczyk, Marek Sylwestrzak 155

rozwoju 
e-commerce, m.in. 

granicznej,
pocztowymi/kurierskimi oraz e-sprzedawcami (Komisja Europejska 2012a). Za-

r. –
22.02.2013 r.) w celu zebrania informacji na temat aktualnej sytuacji na rynku dostaw 
dla produktów zakupionych online i przeszkód w tworzeniu
zintegrowanego rynku paczek

dostawy transgranicznej. W celu wyeliminowania przeszkód lub zminimalizowania 
ich skutków 

online

z jej atrybutów – cena –
W o-

zakupów w e-sklepach na terenie innych krajów UE2.
W dalszych pracach KE silni

bariery wzrostu e-

,
jako je r. Strategii jednolite-
go rynku cyfrowego (JRC), obok tworzenia odpowiednich warunków do rozwoju 

o

(…) regulacje transgranicznego 

zapobieganie nieuzasadnionemu blokowaniu geograficznemu, a
– nowoczesne, europejskie ramy prawa autorskiego oraz 

i-
cami (Komisja Europejska 2015a, s. 3–6).

„Strategii jednolitego rynku cyfrowego” KE 

2 - o-
–2014), przedstawiono w: 

ekonomiczne i regulacyjne aspekty rozwoju rynku komunikacji elektronicznej i rynku pocztowego 
tle strategii „Europa 2020” (2013), red. M. Oleander-Skorek, – Pa

stwowy Instytut Badawczy, Warszawa, s. 93–98, oraz Regulacyjne, ekonomiczne i
aspekty rozwoju rynku komunikacji elektronicznej i rynku pocztowego w gii „Europa 
2020”, red. M. Oleander-Skorek, –
s. 100–113.
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w gospodarce, ale przede wszystkim w codziennym , oraz 
h-

no z jednej strony dla specjalis
o-

element JRC przed-
nika-

P -commerce,
,

zamówionych online
e-sprzedawcom, jak a-

-konsumentów rozszerze-
d-

sgranicznym e-
(Komi-

sja Europejska 2015).
–5.08.2015 r.,

s-
granicznych. Uczestnicy konsultacji (klienci, e-sprzedawcy, operatorzy pocztowi) 

problemy z dosta
z jej wysokimi kosztami, co skutkuje 

Ponadto dla 
sprzedawców przy wyborze operatora pocztowego/firmy kurierskiej istotna jest mo

operatorzy wy-
wspólne standardy, ogólnoeuropejski system 

, mo . Sugerowano 
przywileje

wyznaczonych (Komisja Europejska 2015b, s. 1, 11, 13). 

97/67/WE, zmienionej dyrektywami 2002/39/WE i 2008/6/WE,
generalnie cele w zakresie europejskiej p zosta-

i
o opcjach dostawy, wysokie ceny i nieprzejrzyste cenniki 
skarg zarówno konsumentów, jak i sklepów internetowych) (Komisja Europejska
2015a, s. 8).
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e-
mentar o-

szkodliwych dla konsumentów i prze-
ciwnych zasadom polityki rozwoju
praktyk w transgranicznym e-commerce: odmowa , automatyczne przekie-
rowywanie i nieuzasadnione warunków ,
wspólne obszary w strategii JRC – p Regulato-

Elektronicznej (BEREC) i Europejskiej Grupy Regulatorów do spraw
(ERGP) KE.

– e-
z sektora na rynku

transgranicznych n-

nie zastos umo-
telekomunikacyjne zawierana jest mi dzy konsumen-

tem i
- k i operatorem pocz-

w
o-

, o-
-

d-

- e-
niowego (BEREC-ERGP 2015).

w kierunku likwidacji barier rozwoju handlu elektronicznego, w niniejszym roz-

operatora 
a-

jowych (w matrycach po prze , dla opcji 
o-

Problem przedstawiono z punktu widzenia potencjalnego klienta, który 
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ustalania . Na pod-
3 przedstawiono zestawienia

dla poszczególnych grup krajów zdefiniowanych w a-
ficznego. 

y-
znaczony w swo

–

krajów Wspólnoty i jest ponad 5-kro

nadanie paczki do Polski – odpowiednio 16,99 i 16,00 euro, takie jak do innych 
krajów UE. 

Tabela 1

krajach ych (w euro)

CZ LT DE PL SK
Czechy 4,29 21,70 20,46 7,70 4,29

Litwa 13,85 2,40 19,47 13,58 13,33

Niemcy 16,99 16,99 6,99 16,99 16,99

Polska 8,37 14,82 13,86 2,63 8,37

9,00 16,00 16,00 16,00 2,80

na podstawie informacji nt. o-
branych ze stron 28 operatorów wyznaczonych krajów UE.

–

Z kolei o-
3 230–4 711 km). Jak 

– nie – oferuje swoim klientom 

3 d-
stawie informacji nt. o-
nych krajów UE, 14–19.01.2016 r.
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Irlandia. 
o-

alnie, 

Tabela 2

(w euro)

CY FI EL IE MT PT

Cypr 4,50 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Finlandia 26,30 7,90 26,30 26,30 26,30 26,30

Grecja 22,40 26,68 1,50 26,68 26,68 26,68

Irlandia 32,50 32,50 32,50 8,25 32,50 32,50

Malta 13,53 15,88 14,45 13,50 9,00 13,64

Portugalia 31,45 31,45 31,45 31,45 31,45 5,45

.

ma-
– 40,89 i 39,02 euro.

Z kolei
taryfy, jednak 20 euro. W przy-

n-
dii i Luksemburga) – 26,30 w porównaniu z 21,20 euro.

o-
nnych 

operatorów wyznaczonych w 9 krajach UE (AT, CY, DK, FR, LU, DE, SI, SE oraz 

czy 
rozwój gospodarczy – dla 1–

40 euro iu z cenami 
–
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9,50 euro
operatorzy: Posta Slovenije – 13,67 euro oraz La Poste – 16,50 euro.

Tabela 3
rajach ch (w euro)

DK EE FI LT LV DE PL SE

Dania 12,07 40,89 40,89 40,89 40,89 40,89 40,89 40,89

Estonia 14,80 5,09 17,65 14,68 15,76 15,76 15,28 15,47

Finlandia 21,20 21,20 7,90 21,20 21,20 21,20 26,30 21,20

Litwa 14,95 14,27 18,63 2,40 10,91 19,47 13,58 16,90

16,60 4,33 19,18 5,08 3,54 19,92 15,01 19,01

Niemcy 16,99 16,99 16,99 16,99 16,99 6,99 16,99 16,99

Polska 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 13,86 2,63 14,82

Szwecja 39,02 39,02 39,02 39,02 39,02 39,02 39,02 16,57

Tabela 4
Wybrane kraje (w euro)

DK FR LU SI SE UK
Dania 12,07 40,89 40,89 40,89 40,89 40,89
Francja 16,50 8,50 16,50 16,50 16,50 16,50
Luksemburg 9,50 9,50 4,20 9,50 9,50 9,50

13,67 13,67 13,67 3,09 13,67 13,67
Szwecja 39,02 39,02 39,02 39,02 16,57 39,02
Wielka Brytania 18,27 18,27 18,27 18,27 18,27 6,74

W zagra-

Poste oraz operatora z Luksem a-
rodowej odpowiednio – z-

-, 18- i 29- o-
miast w p cena ana

i-
cowane, stosowali kilka stref cenowych (np. w Czechach – 6 stref, w
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i Chorwacji – 3, a w Portugalii i Finlandii – 2 strefy), inni, jak w Rumunii, Estonii 
i na Litwie – o-
gram masy paczki.

o-

dla 25 operatorów wyzna
o-
r-

h Kwadratów Claes i Vergote zastosowali 7 
kategorii (cechy produkty, pojedyncza strefa cenowa, grupy krajów, struktura rynku, 

,
– e-

konkurencji w kraju, liberalizacja rynku pocztowego przed 2009 rokiem, integracja 
d-

handlu internetowym pomi

a-
, ,

paczki, za
a-
e-

go, liberalizacja rynku pr

e-

e-
nalizy rynku pocztowego 

poprzez zastosowanie modelowania ekonometrycznego.

Podsumowanie

Komisji Europejskiej w zakresie zniesienia barier dla transgranicznego handlu elek-
tronicznego, a-
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rozwoju e-commerce na krajowych rynkach.
Z kolei

o a-
d-

nadawca–adresat. Jak dowodzi analiza Claesa i Vergote’a (2015), jest wiele elemen-
transgr

Claesa i Vergote’a w celu 
y-
a-

kresie.

Literatura

1. BEREC-ERGP (2015), Price transparency and regulatory oversight of cross-
border parcels delivery, taking into account possible regulatory insights from the 
electronic communications sector, http://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-
services/index_en.htm.

2. Buko J. (2010), owych,
w: E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, cz. II, Zeszyty 

, Ekonomi nr 58.
3. Claes A., Vergote W. (2015), Final Report. Econometric study on parcel list pric-

es, http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14647.
4. Dieke A., Hillebrand A., Joyce C., Niederprüm A., Campbell jr. J.I., Polykalas S., 

Stolarczyk A., Sylwestrzak M. (2014), Design and development of initiatives to 
support the growth of e-commerce via better functioning parcel delivery systems in 
Europe, http://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/studies/index_en.htm.

5. Drab-Kurowska A. (2007), 
regulacji Unii Europejskiej, „Informacja Pocztowa” nr 5.

6. Dudek T. (2011), Obszary zastosowania gospodarki elektronicznej, http://smp.
am.szczecin.pl/Content/1577/Obszary%20zastosowania%20gospodarki%20elektro
nicznej.pdf?handler=pdf.

7. Komisja Europejska (2012), Akt o jednolitym rynku II. Razem na rzecz nowego 
wzrostu gospodarczego, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=
CELEX:52012DC0573&from=PL.

8. Komisja Europejska (2012a),
paczek jako impuls rozwoju handlu elektronicznego w UE, http://ec.
europa.eu/internal_market/consultations/docs/2012/parcel-delivery/ 121129_green-
paper-parcel-delivery_pl.pdf.



Anna Stolarczyk, Marek Sylwestrzak 163

9. Komisja Europejska (2015), A Digital Single Market Strategy for Europe – Analy-
sis and Evidence, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CE
LEX:52015SC0100&from=EN.

10. Komisja Europejska (2015a), Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX: 52015DC0192
&from=EN.

11. Komisja Europejska (2015b), Summary of Responses to the European Commis-
sion’s 2015 Public Consultation on Cross-border Parcel Delivery, http://ec.
europa. eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8169.

12. Tapscott D. (2012), Manifest w sprawie e- , praca zbiorowa, Bruksela, 
European Schoolnet, http://eskills4jobs.ec.europa.eu/c/document_library/get_file?
uuid=7b6b2f62-1143-4240-8d64-7766a21f4a4d&groupId=2293353.

DIVERSIFICATION PRICE DELIVERY SERVICES IN THE EUROPEAN 
UNION, AS A BARRIER TO THE DEVELOPMENT 

OF CROSS-BORDER E-COMMERCE

Summary

The article presents the current activities of the European Commission for the 
elimination of barriers to growth in cross-border e-commerce. In this case, they involve
high delivery services prices. In this context the analysis of price differentials of non-
priority 2 kg postal parcels in EU countries. Geographical criterion was adopted for the 
services provided by designated operators.
Keywords: postal services prices, delivery services, postal parcels, e-commerce.
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