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Streszczenie 

The aim of the article is to present selected results from the research project 

conducted in 2007-2008 by authors. The main point of the research project was to 

assess and empirically verify a possibility of value creating on B2B virtual exchange 

platforms (marketplaces) and diagnosis of the middleman role in Internet in B2B 

sector in Poland. Authors identified virtual exchange platforms operating in Poland 

and analyzed them according to solutions available on platforms, their level of ad-

vance, popularity and usage of offered mechanisms. This paper presents the most 

important research findings concerning B2B platforms and also presents selected 

recommendations. 
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1. Uzasadnienie, cel oraz zakres bada�

Nowe elementy pojawiaj�ce si� w otoczeniu firmy na gruncie nowoczesnych technologii, tak�e 

jak rosn�ce znaczenie wiedzy i dost�pu do informacji, globalizacja, silna pozycja konsumenta oraz 

coraz wi�ksza konkurencja na rynku sprawiaj�, �e w zale�no�ci od pozycji firmy stoi ono w obli-

czu strategicznych decyzji w zakresie unikania zagro�e� b�d
 wykorzystania szans niesionych 

przez Now� Gospodark�. W jednym i drugim przypadku istotnym czynnikiem, który firma powin-

na bra	 pod uwag�, podejmuj�c decyzje o przedefiniowaniu swojej strategii działania, s� nowe 

mo�liwo�ci wykreowane przez technologie informatyczne – w tym szczególnie Internet. Przedsi�-
biorstwa podejmuj�ce aktywn� prób� sprostania tym wymogom coraz powszechniej decyduj� si�
na uwzgl�dnienie Internetu w swojej strategii, próbuj�c w efektywny sposób wykorzysta	 go w 

zakresie generowania warto�ci dla klienta. Istotn� rol� w generowaniu warto�ci pełni� nowi po-

�rednicy, tzw. po�rednicy e-commerce, podejmuj�c si� organizacji elektronicznych rynków, agre-

guj�cych w zorganizowanej wymianie stron� popytu i poda�y oraz udost�pniaj�c platformy słu��ce 

nie tylko wspólnej wymianie handlowej, ale równie�, co w dłu�szym horyzoncie czasowym wydaje 

si� mie	 zdecydowanie wi�ksze znaczenie, wzajemnej kooperacji, współdzieleniu informacji 

i wymianie do�wiadcze�. 
Problematyka funkcjonowania wirtualnych platform wymiany handlowej oraz korzy�ci uzyski-

wanych przez jej u�ytkowników nie znalazła dot�d nale�nego jej miejsca w badaniach naukowych 

oraz w literaturze przedmiotu. To wła�nie stanowiło inspiracj� do podj�cia przez nas bada� w tym 

zakresie. Realizowano je w latach 2006 – 2007. Ogólnym celem bada� było rozpoznanie oraz em-
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piryczne zweryfikowanie potencjalnych obszarów generowania warto�ci przez wirtualne platformy 

wymiany handlowej, jak równie� zdiagnozowanie platform jako po�rednika w Internecie w sekto-

rze przedsi�biorstw. Przyj�to cztery hipotezy badawcze:  

• wirtualne platformy wymiany handlowej umo�liwiaj� w niespotykanym dotychczas wy-

miarze współprac� w obszarach wszystkich ogniw ła�cucha warto�ci, 

• wirtualne platformy nios� ze sob� znaczny potencjał generowania warto�ci (zarówno ma-

terialnych jak i niematerialnych) dla przedsi�biorstw korzystaj�cych z tego rodzaju roz-

wi�za�, 
• rynek polskich platform wymiany handlowej znajduje si� we wczesnej fazie rozwoju, 

a mo�liwo�ci oferowane na platformach s� wykorzystywane przez nasze firmy przewa�nie 

w zakresie najprostszych rozwi�za�, 
• niska �wiadomo�	 efektywno�ci rozwi�za� e-commerce oferowanych przez wirtualne plat-

formy w�ród polskich przedsi�biorstw jest jedn� z głównych barier rozwoju wirtualnych 

rynków w Polsce. 

Dla celów badawczych postanowiono przyj�	 definicj� wirtualnej platformy wymiany handlo-

wej okre�laj�c j� jako wirtualny rynek, umo�liwiaj�cy zarejestrowanym podmiotom wymian� in-

formacji, realizacj� transakcji handlowych oraz wzajemn� współprac�, z wykorzystaniem instru-

mentów oferowanych przez operatora rynku (platformy), w tym w szczególno�ci systemów aukcyj-

nych i katalogowych.  

Badaniu poddano dwie grupy respondentów: przedstawiciele wirtualnych platform wymiany 

handlowej oraz u�ytkownicy tych rozwi�za� (przedsi�biorstwa), przy czym w odniesieniu do 

przedstawicieli platform zastosowano technik� wywiadu pogł�bionego niestandaryzowanego, na-

tomiast do u�ytkowników skierowano kwestionariusz ankietowy zamieszczony na stronach WWW 

platform, z których korzystaj�. 
Z uwagi na ograniczone ramy artykułu przedstawimy w nim syntetyczne rezultaty badania 

w�ród operatorów platform. 

2. Wyniki badania 

Na rynku polskim zidentyfikowano 4 platformy wymiany handlowej, które spełniały kryteria 

przyj�tej definicji, tzn. stanowiły wirtualny rynek umo�liwiaj�cy zarejestrowanym podmiotom 

wymian� informacji, realizacj� transakcji handlowych oraz wzajemn� współprac� z wykorzysta-

niem instrumentów oferowanych przez operatora rynku (platformy), w tym, w szczególno�ci sys-

temów aukcyjnych i katalogowych. Posiadały one cechy rynku wielobran�owego czy inaczej rynku 

horyzontalnego. Wszystkie platformy zostały zaklasyfikowane jako platformy publiczne, w tym 

jedna charakteryzowała si� niezale�no�ci� operatora. Pozostali operatorzy rynków reprezentowali 

jedn� ze stron transakcji (sprzedawcy b�d
 odbiorcy), w okre�lonych zdarzeniach handlowych za-

chodz�cych na platformie.  

Ilo�	 u�ytkowników na platformach horyzontalnych jest zró�nicowana głównie z uwagi na ró�-
norodny sta� funkcjonowania platform na rynku. Zauwa�alna jest jednak tendencja w liczbie u�yt-

kowników w�ród platform o podobnym b�d
 zbli�onym okresie prowadzenia działalno�ci na rynku 

i tak dla platform istniej�cych powy�ej 4 lat liczba ta zawiera si� w przedziale od 2 tys. do 5 tys. 

u�ytkowników. Z uwagi na wyodr�bnienie w badaniu jedynie jednej platformy z krótszym sta�em 

wyniki w zakresie liczby u�ytkowników platformy nie s� porównywalne, a zatem nie jest mo�liwe 

wnioskowanie.  
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Z uwagi na ograniczenia wynikaj�ce z braku mo�liwo�ci dokładnego zidentyfikowania liczby 

u�ytkowników, w pytaniach pogł�biaj�cych do wywiadu eksperckiego platformy zostały poproszo-

ne o prób� szacunkowej oceny liczby zarejestrowanych firm jak równie� zakwalifikowanie cz��ci 

z nich jako tzw. firm aktywnych. Na potrzeby grupowania zdecydowano si� przyj�	 definicj� firmy 

aktywnej jako takiej, która przynajmniej raz w miesi�cu dokonuje aktywno�ci handlowej za po-

�rednictwem platformy. W takim uj�ciu okres funkcjonowania platformy nie był czynnikiem istot-

nym i wyodr�bniono dwie platformy współpracuj�ce z firmami w przedziale od 250 do 700 pod-

miotów oraz dwie w przedziale od 4 tys. do 5 tys. podmiotów. Aktywno�	 firm w ka�dym przy-

padku była trudna do oszacowania i wahała si� od 10% do 70% dla platform z dłu�szym sta�em. 

Trudno�ci w szacowaniu aktywno�ci wynikaj� z kilku przyczyn. Pierwsza istotna kwestia zwi�zana 

jest z sezonowo�ci� zakupów w okre�lonych bran�ach b�d�ca niekiedy pochodn� wykorzystywa-

nych w uj�ciach rocznych bud�etów. W tym przypadku najwi�ksza aktywno�	 firm przypada na 

koniec okresu rozliczeniowego a zatem na koniec roku kalendarzowego b�d
 pocz�tek roku 

w przypadku zawi�zywania rezerw. Kolejn� przesłank� utrudniaj�c� szacowanie jest sama specyfi-

ka dost�pnych na platformach rozwi�za� i zwi�zane z tym mo�liwo�ci monitoringu. O ile bowiem 

łatwo jest oszacowa	 ilo�	 firm, w których wdro�one zostały odpowiednie narz�dzia do prowadze-

nia działa� na platformie, o tyle zdecydowanie trudniej jest okre�li	 ilo�	 pozostałych firm korzy-

staj�cych z oferowanych rozwi�za� wył�cznie za po�rednictwem przegl�darki internetowej. 

Eksperci z badanych platform horyzontalnych zgodnie okre�lili swoich klientów jako przedsi�-
biorstwa du�e, b�d
 bardzo du�e, w tym równie� korporacje mi�dzynarodowe o rozległej struktu-

rze i zdecentralizowanym systemie zaopatrzenia. Na podstawie informacji uzyskanych z platform 

mo�na stwierdzi	, �e w�ród obsługiwanych bran� nie dominuje �adna specjalizacja, a w�ród przed-

si�biorstw znajduj� si� zarówno firmy produkcyjne jak i usługowe. W�ród najcz��ciej wymienia-

nych znalazły si� firmy z sektora publicznego podlegaj�ce ustawie o zamówieniach publicznych, 

firmy z bran�y energetycznej, finansowej oraz telekomunikacyjnej. Warto jednak zauwa�y	, i�
cz��	 platform widzi istotny potencjał równie� w �redniej wielko�ci firmach, głównie w aspekcie 

mo�liwo�ci agregowania zamówie� i wyst�powania na platformie ze zdecydowanie wi�ksz� sił�
przetargow�. 

Bior�c pod uwag� stopie� otwarto�ci wirtualnych platform mo�na przyj�	, �e platformy hory-

zontalne funkcjonuj�ce w Polsce s� z zało�enia platformami otwartymi. Istnieje jednak wiele barier 

ograniczaj�cych t� otwarto�	, wyst�puj�cych zarówno po stronie samego operatora rynku jak i po 

stronie firm potencjalnie zainteresowanych przyst�pieniem do platformy. Przy czym w obu przy-

padkach owe bariery zale�� głównie od stopnia rozwoju i poziomu adaptacji rozwi�za�, co pozwa-

la prognozowa	, i� z czasem b�d� one traciły na znaczeniu przyczyniaj�c si� do rosn�cej dost�pno-

�ci e-rynków. 

W�ród najistotniejszych ogranicze� nale�y wspomnie	 o koszcie implementacji bardziej za-

awansowanych mechanizmów takich jak EDI czy eProcurement, wymagaj�cych integracji z we-

wn�trznymi systemami firmy po stronie obu klientów. W cz��ci przypadków firmy nie posiadaj�ce 

wewn�trznych systemów musz� si� równie� liczy	 z kosztem ich zakupu i wdro�enia. Wi��e si� to 

jednak ze strategicznym podej�ciem do całej polityki zaopatrzeniowej. Cz��	 platform w celu prze-

łamania bariery kosztowej prowadzi działania pozwalaj�ce na oszacowanie efektywno�ci bez ko-

nieczno�ci ponoszenia znacznych wydatków, udost�pniaj�c swoim klientom mniej rozbudowane 

katalogi czy pojedyncze post�powania w przypadku aukcji.  

W przypadku systemów aukcyjno przetargowych z cał� pewno�ci� została zniesiona bariera 
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zwi�zana z nieznajomo�ci� tego mechanizmu, a rynkowi B2B w tym obszarze pomógł rozwój tego 

typu mechanizmów zakupowych w sektorze C2C i B2C, w tym w szczególno�ci Allegro pełni�c 

swoist� rol� edukuj�cego rynek w zakresie stosowania mechanizmów aukcyjnych, ich wiarygodno-

�ci i efektywno�ci. Nie wyst�puje tu równie� koszt integracji systemów, bowiem rozwi�zanie to 

jest dost�pne z poziomu przegl�darki internetowej. Nadal jednak poziom edukacji w zakresie po-

tencjału elektronicznych rynków i ich wpływu na efektywno�	 polityki zakupowej w firmach jest 

jedn� z głównych barier przyst�pienia do wirtualnej platformy. Mo�na wyodr�bni	 równie� szereg 

barier psychologicznych zwi�zanych z obawa o stabilno�	 zatrudnienia („je�li wszystko b�dzie 

robione automatycznie to mo�e ja ju� nie b�d� potrzebny”), l�k przed nowo�ci� czy „odmiejsco-

wieniem” transakcji.  

Jedn� z istotniejszych barier jest równie� kultura organizacyjna danej firmy i jej otwarto�	 na 

innowacje w celu poszukiwania efektywno�ci operacyjnej. Brak systemowego podej�cia do zarz�-
dzania zakupami, zdecentralizowane uprawnienia zakupowe i bud�ety czy wr�cz brak okre�lonej 

polityki zaopatrzeniowej wi��� si� bardzo cz�sto z koniecznymi do wdro�enia zmianami organiza-

cyjnymi co stanowi istotny problem i wymaga znacznej ilo�ci czasu jak równie� zło�onego procesu 

zarz�dzania zmian� w organizacji. W�ród barier wymieniana była równie� cz�sto obawa przed 

transparentno�ci� całego procesu po wdro�eniu. 

Zauwa�aln� barier� wej�cia s� opinie ju� zarejestrowanych dostawców. Oni to bowiem, jak de-

klarowali respondenci, decyduj�, z jakimi odbiorcami chc� współpracowa	. Eksperci rynków ho-

ryzontalnych podkre�lali, i� dominuj�c� tendencj� w zakresie grona u�ytkowników, jest przeno-

szenie faktycznie istniej�cych relacji pomi�dzy dostawcami w �wiecie rzeczywistym na platform�
Internetu. Przyst�pienie nowych odbiorców, nie powi�zanych z zarejestrowanymi na platformie 

podmiotami, jest w zasadzie sporadyczne i oparte w głównej mierze na rekomendacji po�rednika, 

czyli w tym przypadku operatora rynku.  

W trakcie wywiadu eksperci pytani byli o 
ródła i sposoby pozyskiwania klientów. Obok 

wspomnianych wcze�niej rekomendacji zarejestrowanych u�ytkowników wykorzystywane s� rów-

nie� rekomendacje udziałowców e-rynków. Operatorzy rynków wykorzystuj� tak�e informacje 

prasowe dotycz�ce wdro�e� systemów informatycznych w przedsi�biorstwach, a tak�e bezpo�redni 

kontakt na wszelkiego rodzaju imprezach targowych, konferencjach, szkoleniach, czy spotkaniach 

bran�owych. We wszystkich platformach dla celów pozyskiwania klientów tworzony jest zespół 

handlowców – konsultantów. Pojawiaj� si� równie� plany outsourcowania takiego procesu na ze-

wn�trz firmy. Pozyskiwanie klientów poprzez reklam� w czasopismach czy innych mediach jest 

postrzegane jako mało skuteczne i kosztowne. Wyj�tek stanowi� publikacje z zakresu szeroko po-

j�tego zarz�dzania zakupami, postrzegane w kategoriach niezb�dnej do rozwoju tego typu modelu 

biznesowego edukacji potencjalnych klientów. W�ród klientów zdarzaj� si� równie� firmy nieza-

dowolone z dotychczasowego operatora rynku i decyduj�ce si� na współprac� z kolejnym. Ten 

rodzaj poszerzania bazy klientów trudno jednak postrzega	 w kategoriach aktywnego pozyskiwa-

nia partnerów. 

W obliczu takiej formy pozyskiwania klientów zagadnienie sprawdzania wiarygodno�ci uczest-

ników platformy zostało ocenione przez wi�kszo�	 respondentów jako mało istotne. Nale�y jednak 

podkre�li	, i� w sporadycznych przypadkach operatorzy platform podejmuj� si� działa� sprawdza-

j�cych na �yczenie klienta. W przypadku rekomendacji partnerów do współpracy spo�ród zareje-

strowanych firm platforma weryfikuje je na podstawie ilo�ci przeprowadzonych przetargów czy 

aukcji oraz ich aktywno�ci.  
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Obszar działania wirtualnych platform handlowych w wi�kszo�ci przypadków ogranicza si� do 

terytorium Polski. Platformy horyzontalne nastawione s� w głównej mierze na nasz rynek i nie pla-

nuj� ekspansji na inne rynki. Posiadaj� w swoim portfelu transakcje prowadzone z partnerami za-

granicznymi, jednak ich poziom dla niemal wszystkich platform nie przekracza ilo�ciowo kilku 

procent a ich wyst�powanie wynika głównie ze specyfiki przedmiotu transakcji dokonywanej za 

po�rednictwem platformy przez przedsi�biorstwo polskie b�d
 przedstawicielstwo polskie zagra-

nicznej firmy. Warto jednak nadmieni	, i� wszyscy respondenci wskazywali na fakt, �e o ile ilo-

�ciowo jest to nieznaczny odsetek wszystkich transakcji, o tyle pod wzgl�dem wolumenu sytuacja 

przedstawia si� zdecydowanie inaczej. Szczegółowych danych nie ujawniono. Wszystkie platformy 

s� jednak przygotowane na tego typu transakcje zarówno pod k�tem systemowym jak i procedural-

nym. 

Sam model kształtowania cen i wyst�puj�cych na platformach opłat jest równie� znacznie zró�-
nicowany i uzale�niony zarówno od przyj�tego modelu działania, wymogów technicznych zwi�za-

nych z zaawansowanymi rozwi�zaniami handlowymi, jak i indywidualnej polityki cenowej opera-

torów platform. Na wszystkich jednak platformach opłaty takie s� pobierane. Poza opłatami za 

wdro�enie i licencje okre�lonych aplikacji, powszechnie stosowane na wszystkich platformach s�
prowizje od warto�ci transakcji, opłaty katalogowe zwi�zane z zamieszczaniem okre�lonych pro-

duktów w katalogach oraz inne opłaty zwi�zane ze specyfik� narz�dzi i oferowanych usług danej 

platformy.  

W wi�kszo�ci przypadków opłaty obowi�zkowe na platformie dotycz� strony sprzedaj�cej. 

Trudno jest jednak oszacowa	 koszt przyst�pienia do platformy zarówno z uwagi na ró�norodno�	
narz�dzi jak i konieczno�	 dostosowania „na miar�” okre�lonych rozwi�za�. Rozpi�to�	 opłat od 

kilkudziesi�ciu tysi�cy do nawet kilku milionów przy bardziej zaawansowanych rozwi�zaniach 

pokazuje jedynie niezwykł� elastyczno�	 w zakresie mo�liwych do zaoferowania rozwi�za�. W 

przypadku systemów aukcyjno-przetargowych najcz��ciej nie s� pobierane opłaty abonamentowe 

wyst�puj�ce standardowo przy elektronicznej wymianie danych i modelu katalogowym. Uzale�-
nione s� one z reguły progowo od liczby transakcji b�d
 ich warto�ci, zakresu �wiadczonych usług 

i poziomu wsparcia. Platformy odeszły równie� od koncepcji pobierania opłat w formule procentu 

od zaoszcz�dzonych kwot, z jednej strony w zwi�zku z du�� trudno�ci� szacowania, z drugiej z 

uwagi na coraz liczniejsz� praktyk� udost�pniania mechanizmów aukcyjnych przez inne podmioty 

za niewielk� opłat�. Ciekaw� tendencj� jest równie� generowanie, w przypadku jednej platformy, 

znacznie wy�szych przychodów z działa� doradczych ni� opłat abonamentowych i transakcyjnych. 

W trakcie badania eksperci pytani byli równie� o charakter ofert oraz ocen� zjawiska substytu-

cji. Proszeni byli tak�e o informacje dotycz�ce potencjalnego wywierania presji ze strony licz�cych 

si� dostawców na zachowanie wył�czno�ci ich oferty. Respondenci zgodnie prezentowali stanowi-

sko, i� wirtualny rynek jest jedynie po�rednikiem w kojarzeniu stron transakcji. Katalogi zawieraj�
znaczn� ilo�	 ofert dotycz�cych tych samych produktów. Ró�nice dotycz� zazwyczaj ceny, termi-

nów realizacji transakcji oraz usług serwisowych. Wybór oferty zale�y wi�c wył�cznie od kupuj�-
cego i jego preferencji cenowych, strategicznych czy politycznych. W sporadycznych przypadkach 

wybór uwarunkowany jest powi�zaniami kapitałowymi.  

Nie wyst�puje wi�ksza korelacja pomi�dzy warto�ciami transakcji a przychodami, które coraz 

cz��ciej s� dywersyfikowane. �ródła przychodów według hierarchii wa�no�ci nie s� jednorodne 

i zale�� zarówno od oferowanych rozwi�za� jak i przyj�tego modelu działania. Dla jednych plat-

form nadal najwa�niejszym 
ródłem przychodu s� aukcje i przetargi, dla innych rozkład pomi�dzy 
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oferowane narz�dzia jest w miar� równomierny, dla kolejnych głównym 
ródłem zysku s� działa-

nia doradcze i wdro�eniowe. Dla cz��ci platform trudno jest okre�li	 poziom rentowno�ci, jako, �e 

nie stanowi� odr�bnych podmiotów gospodarczych i funkcjonuj� w ramach „firmy matki”. W�ród 

trzech badanych platform mo�na jednak zauwa�y	 tendencj� osi�gni�cia punktu przełamania 

w rentowno�ci po okresie od 2 do 3 lat prowadzenia działalno�ci. Rz�d wielko�ci obrotów dla plat-

form, które zgodziły si� udzieli	 informacji na potrzeby badania zawiera si� w przedziale od 400 

mln do 1,5 mld zł ze stał� tendencj� wzrostow�. Platformy finansowane s� głównie kapitałem wła-

snym b�d
 udziałowców. adna z badanych platform nie zaci�gała dotychczas zewn�trznych zo-

bowi�za�. 
Eksperci reprezentuj�cy wirtualne rynki byli równie� pytani o 
ródła ewentualnej przewagi 

konkurencyjnej oraz planowane sposoby jej utrzymania. Wszystkie badane firmy pozostaj� wzgl�-
dem siebie w bezpo�redniej konkurencji i jako takie si� postrzegaj�. O ile cztery lata temu firmy 

upatrywały swoja przewag� konkurencyjn� głównie w czynnikach takich jak konkurencja cenowa, 

czy pierwsze�stwo w danym sektorze, o tyle obecnie widz� j� przede wszystkim w wykwalifiko-

wanej kadrze, jako�ci i kompleksowo�ci �wiadczonych usług. Wi�kszo�	 firm planuje dalszy roz-

wój doradztwa i wspierania klientów w całym procesie zaopatrzeniowym. Cz��	 planuje rozbudo-

w� procesów sprzeda�owych i poszerzenie oferty o usługi dodatkowe. Co ciekawe w�ród poten-

cjalnej konkurencji wymieniaj� równie� komunikatory (gadu-gadu), firmy consultingowe zajmuj�-
ce si� analiz� i usprawnianiem procesów zakupowych a tak�e centra kompetencyjne powstaj�ce 

w ramach korporacji mi�dzynarodowych dedykowane w cało�ci do efektywnego prowadzenia poli-

tyki zakupowej. 

Wszystkie transakcje dokonywane za po�rednictwem badanych platform posiadaj� zabezpie-

czenia informatyczne w ramach gwarancji bezpiecze�stwa danych, szyfrowanie transmisji oraz 

certyfikaty oparte o mechanizm podpisu elektronicznego. Wszystkie platformy wymagaj� równie�
logowanego dost�pu do cz��ci transakcyjnej. Wi�kszo�	 platform elektronicznej wymiany handlo-

wej nie wymaga dodatkowego oprogramowania, poza standardowym systemem operacyjnym oraz 

przegl�dark� internetow�. Jedynie te, oferuj�ce zaawansowane rozwi�zania z obszaru e-

procurementu podały jako element niezb�dny do realizacji transakcji konieczno�	 wdro�enia de-

dykowanego oprogramowania.  

Respondenci poproszeni zostali równie� o ocen� i analiz� zachowa� u�ytkowników platform. 

W�ród udzielonych odpowiedzi dominowały opinie na temat niskiego stopnia �wiadomo�ci i przy-

gotowania działów zaopatrzenia oraz powszechnie dostrzegany opór przed zmianami, wynikaj�cy 

w głównej mierze z nieznajomo�ci korzy�ci płyn�cych z zastosowania rozwi�za� e-commerce jak 

i samego ich funkcjonowania. Firmy, w opinii operatorów rynków, które decyduj� si� na wdro�e-

nie rozwi�za� e-commerce oferowanych na platformach, poszukuj� przede wszystkim oszcz�dno-

�ci w zakresie kosztów transakcyjnych. Korzy�ci płyn�ce z automatyzacji procesów, przedefinio-

wania modeli działania oraz wi�kszych mo�liwo�ci monitorowania i zarz�dzania procesami zakupu 

s� nadal dla firm korzy�ciami drugoplanowymi, b�d
 w ogóle nie docenianymi. Wi�kszo�	 firm nie 

wykorzystuje równie� kompleksowo dost�pnych narz�dzi do zarz�dzania całym procesem zaku-

powym. Jasne kryteria wyboru dostawcy w opinii respondentów stanowi� tak�e istotny dla firm 

problem w implementacji rozwi�za� e-commerce. Operatorzy rynków coraz cz��ciej d��� do 

współpracy ze swoimi klientami nie w oparciu o produkty tylko o problemy, nadal jednak platfor-

my w przewa�aj�cej mierze wykorzystywane s� w zakresie najprostszych rozwi�za�. 
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3. Wnioski z bada� i rekomendacje 

Trudno�ci zwi�zane z dotarciem do informacji na temat ilo�ci funkcjonuj�cych rynków, zniko-

ma ilo�	 publikacji dotycz�cych problematyki przedstawionych bada�, czy wreszcie niezauwa�alny 

wr�cz poziom promocji ze strony samych organizatorów rynku zdaj� si� wskazywa	 na dalece 

jeszcze niedojrzały obraz bran�y operatorów wirtualnych rynków. Jednak wywiady przeprowadzo-

ne w�ród operatorów platform zmieniaj� nieco ten obraz, pokazuj�c firmy �wiadome, posiadaj�ce 

wiedz� rynkow�, trafnie oceniaj�ce sytuacje i posiadaj�ce sprecyzowane plany na przyszło�	. To 

równie� firmy, które po kilku latach do�wiadcze� nie tylko dopracowały si� efektywnych modeli 

działania, ale równie� osi�gn�ły rentowno�	 daj�c� swoim wła�cicielom istotne powody do dalsze-

go rozwoju. Trzy spo�ród badanych firm z cał� pewno�ci� mog� pochwali	 si� istotn� renom� na 

rynku i silnymi udziałowcami. Na szczególn� uwag� zasługuje tu Polska Wytwórnia Papierów 

Warto�ciowych, której siły i wiarygodno�ci marki nie sposób przeceni	, i która stanowi istotn�
rekomendacj� w procesie pozyskiwania nowych klientów, zachowuj�c przy tym całkowit� nieza-

le�no�	 jako operator rynku. Bazuj�c na jednym z najlepszych systemów SAP i do�wiadczonych 

konsultantach, jak równie� istotnej dynamice działania generuj�cej odpowiedni wzrost rentowno-

�ci, staje si� platform�, która mo�e zagrozi	 najlepszym jak do tej pory horyzontalnym rynkom 

xTrade i Marketplanet. 

Znaczn� trudno�	, jak pokazały badania, stanowi oszacowanie aktualnej wielko�ci rynku na 

oferowane przez platformy rozwi�zania. Pomimo, i� operatorzy rynków okre�laj� liczb� swoich 

klientów na stosunkowo wysokim poziomie, to jednak relacja pomi�dzy uczestnikami zarejestro-

wanymi oraz uczestnikami aktywnie uczestnicz�cymi w wirtualnym rynku wydaje si� by	 mało 

korzystna. Wa�nym elementem w pozyskaniu aktywnie uczestnicz�cej w działaniach wirtualnego 

rynku masy krytycznej klientów jest, obok zaawansowanych i funkcjonalnych mechanizmów han-

dlowych, informacja.  

Rynki wirtualne, stawiaj�c istotne bariery wej�cia dla nowych uczestników, zarówno poprzez 

wysokie koszty licencji aplikacji jak i opłaty zwi�zane z wykorzystaniem oferowanych mechani-

zmów transakcyjnych, pozycjonowały si� dotychczas jako rozwi�zanie skierowane do w�skiej gru-

py du�ych przedsi�biorstw i korporacji ponadnarodowych. Plany poszerzenia grupy docelowej 

o małe i �rednie przedsi�biorstwa s�, wi�c warte obserwacji, a bior�c pod uwag� ograniczony ry-

nek korporacji mi�dzynarodowych w du�ej mierze realizuj�cych zcentralizowan� polityk� zaku-

pow�, mog� stanowi	 alternatyw� i 
ródło generowania dodatkowych przychodów. Zastrze�enia 

mo�e równie� budzi	 fakt wdra�ania rozwi�za� skierowanych wył�cznie do jednego u�ytkownika, 

co znacznie wpływało zarówno na poziom konkurencji na danym rynku jak i jego neutralny cha-

rakter. Jednak jak odnotowano podczas prowadzonych wywiadów, operatorzy planuj� wyj�	 na-

przeciw dwóm stronom transakcji, oferuj�c w równym stopniu zaawansowane rozwi�zania. Aktu-

alnie bowiem, jak deklarowali respondenci reprezentuj�cy platformy horyzontalne, wi�kszo�	 rela-

cji funkcjonuj�cych na platformach jest przeniesieniem, istniej�cych w �wiecie rzeczywistym, 

układów partnerskich w obr�bie danego ła�cucha poda�y. Fakt ten zdaje si� równie� potwierdza	
znacz�ca przewaga aukcji zamkni�tych, do których zapraszane s� wyselekcjonowane przez inicja-

tora przetargu firmy.  

Faktyczny stan wykorzystywania mechanizmów oferowanych przez wirtualne platformy mo�e 

równie� wskazywa	 na zaledwie pocz�tkowy etap rozwoju handlu elektronicznego za po�rednic-

twem wirtualnych rynków w sektorze polskich przedsi�biorstw. W�ród najcz��ciej wymienianych 



Bogdan Gregor, Anna Łaszkiewicz, Marcin Stawiszy	ski 

Obszary generowania warto�ci przez wirtualne platformy wymiany handlowej 

 w sektorze B2B na tle do�wiadcze	 operatorów platform w Polsce

28

mechanizmów, stosowanych przez polskie firmy, znajduj� si� katalogi oraz aukcje w najbardziej 

podstawowej formie. Przyczyn tego stanu rzeczy nale�ałoby najprawdopodobniej upatrywa	
w kilku czynnikach. Pierwszym z nich jest element szeroko poj�tej edukacji, której niestety braku-

je w zakresie rozwi�za� optymalizacji procesów w sektorze B2B. Chodzi tu zarówno o informacje 

płyn�ce z platform, jak i zaanga�owanie mediów i �rodowisk biznesowych, czy wreszcie do�wiad-

czenia samych firm osi�gaj�cych korzy�ci z wdro�enia tego typu rozwi�za�. Znaczne zaintereso-

wanie mechanizmami aukcyjnymi jest najprawdopodobniej wynikiem wielu dost�pnych publikacji 

opisuj�cych od kilku lat sukces tego typu rozwi�za� na rynku B2C. Kolejnym czynnikiem jest 

mo�liwo�	 zweryfikowania korzy�ci w krótkim czasie, poniewa� efektywno�	 aukcji jest widoczna 

wraz z zako�czeniem negocjacji a nie, jak w przypadku bardziej zaawansowanych rozwi�za�, 
w dłu�szym horyzoncie czasowym. 

W �wietle przedstawionych wyników bada� warto zastanowi	 si� nad przyszło�ci� wirtualnych 

platform wymiany handlowej w Polsce. Bior�c pod uwag� tendencje rozwojowe elektronicznych 

platform na �wiecie, polskie platformy internetowe, szczególnie te o zbli�onym, b�d
 zbie�nym 

profilu działania, powinny wzi�	 pod uwag� mo�liwo�	 budowania przewagi konkurencyjnej i dal-

szego rozwoju w oparciu o poszerzenie oferty o dalsze rozwi�zania wspieraj�ce procesy w przed-

si�biorstwach. Chodzi tu szczególnie o mechanizmy wspieraj�ce poszczególne etapy procesu za-

kupowego, pocz�wszy od poszukiwania dostawców, które umo�liwiłyby firmom monitorowanie 

całego procesu transakcyjnego a nie jedynie jego fragmentu w �rodowisku Internetu. Z drugiej 

strony, przedsi�biorstwa polskie, aby w pełni sta	 si� �wiadomymi i wymagaj�cymi klientami, mu-

sz� nie tylko otrzyma	 pełn� informacj� na temat korzy�ci mo�liwych do uzyskania w wyniku 

przeniesienia cz��ci procesów na platform� internetow�, ale równie� rozpozna	 potrzeb� zastoso-

wania oferowanych na platformach rozwi�za�. Stawia to przed platformami szereg wyzwa� zwi�-
zanych z edukacj� potencjalnych klientów, które w znacznej mierze powinny si� skupia	 na sku-

tecznych działaniach z zakresu Public Relations jak i �cisłej współpracy z mediami i o�rodkami 

opiniotwórczymi. Istotne znaczenie w tym zakresie mogłoby mie	 równie� promowanie dobrych 

do�wiadcze� aktualnych u�ytkowników elektronicznych rynków. Dotychczasowa strategia nieudo-

st�pniania informacji, zarówno o klientach wirtualnych platform jak i ich pozytywnych do�wiad-

czeniach, ulega powoli zmianie i obecnie platformy ch�tnie informuj� rynek o obsługiwanych 

przez siebie klientach.  

Nie bez znaczenia w zakresie edukacji a co za tym idzie pozyskiwania klientów jest równie�
prezentacja przejrzystych informacji na temat procesów handlowych realizowanych na platformach 

oraz sposobów wykorzystania i poruszania si� po serwisie. Proste, opatrzone w obja�nienia wersje 

demonstracyjne oferowanych rozwi�za�, pomagaj� niew�tpliwie w przełamaniu bariery wielu firm, 

których obawy zwi�zane s� przede wszystkim z brakiem do�wiadczenia w zakresie wykorzystywa-

nia technologii internetowej. 
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AREAS OF GENERATING OF VALUES BY VIRTUAL PLATFORMS OF BUSINESS 
EXCHANGES IN SECTOR B2B ON BACKGROUND OF EXPERIENCE OF OPERATOR 

OF PLATFORM IN POLAND 

Summary 

The aim of the article is to present selected results from the research project 

conducted in 2007-2008 by authors. The main point of the research project was to 

assess and empirically verify a possibility of value creating on B2B virtual exchange 

platforms (marketplaces) and diagnosis of the middleman role in Internet in B2B 

sector in Poland. Authors identified virtual exchange platforms operating in Poland  

and analyzed them according to solutions available on platforms, their level of ad-

vance, popularity and usage of offered mechanisms. This paper presents the most 

important research findings concerning B2B platforms and also presents selected 

recommendations. 
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