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Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja czynników ryzyka w procesie zaku-
pów online i ocena ich istotności w Internecie w latach 2017-2019. Badania przeprowadzono 
przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety na grupie 400, 415, 343 respondentów. Kwestio-
nariusze zostały rozdane w odstępie jednego roku, dzięki czemu możliwe stało się wnioskowa-
nie nie tylko o samej istotności możliwych czynników, kształtujących postrzeganie ryzyka, ale 
także o ich ewolucji w czasie. Z jednej strony badanie uwidoczniło zwiększenie zaufania wobec 
zakupów online, z drugiej ukazało wzrost znaczenia obszarów ryzyka, takich jak ekspresowa 
i terminowa dostawa, bezproblemowy kontakt ze sprzedawcą, szybkie rozwiązanie problemów 
technicznych i logistycznych, uznawanie reklamacji oraz dostawa prawidłowych produktów.

Słowa kluczowe: ryzyko, zakupy online, zachowania zakupowe, e-konsument

Abstract: This paper presents results from two studies of risks connected with online shopping 
which were conducted in 2017 and 2018 and 2019. The studies were carried out on a group 
of 400, 415 and 343 respondents, respectively, using paper questionnaires. The one year gap 
between the questionnaires allowed conclusions to be drawn not only about the relevance of 
factors shaping risk perception but also about the evolution of such perception over time. On 
the one hand, the studies revealed increased trust towards the online distribution channel, 
while on the other hand they showed the increased importance of risk areas such as express 
and punctual delivery, problem-free contact with the seller, quick solution of technical and 
logistical problems, recognition of complaints and delivery of correct products.

Keywords: risk, online shopping, e-consumer, risk factors

Wprowadzenie

Liczba osób kupujących online rośnie z każdym rokiem coraz bardziej. W 2019 
z  zakupów internetowych korzystało 62% internautów – o  6 p.p. więcej niż rok 
wcześniej (56% w 2018, oraz 54% w 2017)1. Ze względu na rosnącą liczbę e-klien-
tów w Polsce badanie ich zachowań oraz postrzeganego przez nich ryzyka stało się 
istotną sferą analiz nie tylko dla naukowców, ale i dla wielu przedsiębiorstw. Wiedza 
o konsumentach, a w szczególności o elementach wpływających na postrzegane ry-
zyko zakupowe, jest bardzo znacząca i powinna być ciągle uaktualniana, ponieważ 
decyzje i preferencje e-klientów nieustannie się zmieniają.

Pomimo wzrostu sprzedaży internetowej rozważania dotyczące bezpieczeństwa 
i  ryzyka nadal stanowią przeszkodę w zakupach w środowisku online2. Postrzeganie 
ryzyka jest jednym z najważniejszych czynników determinujących zachowania zaku-
powe w Internecie, wśród których najbardziej rozpowszechnione są straty finansowe, 
wydajność produktu oraz straty czasu. Forsythe i Shi dzielą czynniki ryzyka na związane 

1 https://www.gemius.pl/e-commerce-aktualnosci/raport-e-commerce.html [dostęp: 2.03.2020].
2  A. Miyazaki, A. Fernandez, Consumer Perceptions of Privacy and Security Risks for Online Shopping, 
„Journal of Consumer Affairs” 2001, 35, s. 27-44. 
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z produktem, dostawą i płatnością online3. Głównym ryzykiem związanym z zakupa-
mi online jest oszustwo związane z kartami kredytowymi, opóźniona dostawa lub jej 
brak, odczuwalny brak gwarancji i nieoczkiwane koszty wysyłki. Ryzyko, jakie odczuwa 
konsument przed dokonaniem zakupu online, utrudnia realizację zamówienia, a tym 
samym powoduje spadek zainteresowania daną marką e-commerce. Analiza problemu 
związanego z obawą przed zakupem może pomóc przedsiębiorstwom w dostarczaniu 
informacji na stronach internetowych, tym samym minimalizując utratę klienta. 

Pierwsze badania nad ryzykiem w decyzjach nabywczych konsumentów odno-
siły się do ryzyka postrzeganego podczas zakupu żywności. Dotyczyły one najczę-
ściej wpływu marki na wielkość postrzeganego przez konsumentów ryzyka i dowio-
dły, że zakupy produktów markowych oceniane są przez konsumentów jako zakupy 
mniej ryzykowne w  porównaniu z  zakupami produktów no name4. Gupta i  in. 
podkreślają, że ryzyko zawsze wiąże się z decyzjami zakupowymi konsumentów5, 
natomiast Littler i inni twierdzą, że dostrzeganie ryzyka skutkuje modyfikacją po-
dejmowanych decyzji zakupowych, gdyż zachowania zakupowe mogą wywoływać 
negatywne konsekwencje. Z pojęciem postrzeganego ryzyka wiąże się oszacowanie 
przez nabywcę możliwej straty w związku z ryzykownym zachowaniem6. 

Celem artykułu jest identyfikacja czynników ryzyka w procesie zakupów online 
i ocena ich istotności. Dzięki wynikom badań przedstawiono wiele wniosków, mają-
cych odniesienie do procesów biznesowych, zarówno w obszarze sprzedaży, obsługi 
klienta, logistyki, jak i trendów rynkowych. 

1. Ryzyko postrzegane przez klientów

Jak dowodzą liczne badania, zakupy online są postrzegane przez konsumentów 
jako ryzykowne zachowanie7. Ryzyko dotyczące produktu jest wyższe, gdy konsu-
ment nie może go zobaczyć, dostawy – gdy nie ma wpływu na termin dostarczenia 
produktu, płatności – gdy odbywa się ona z użyciem karty kredytowej online, ale nie 
oznacza to, że konsument zrezygnuje przez to z  zakupu. Najnowsze raporty opubli-
kowane w 2020 roku przez Yongqing Yang i  innych przedstawiają, że dostrzeżenie 

3  S.M. Forsythe, B. Shi, Consumer Patronage and Risk Perceptions in Internet Shopping, “Journal of 
Business Research” 2003, 56(11), s. 867-875.
4  D. DelVecchio, D.C. Smith, Brand-Extension Price Premiums: The Effects of Perceived Fit and Extension 
Product Category Risk, “Journal of the Academy of Marketing Science” 2005, Vol. 33, No. 2, s. 184-196. 
5 A. Gupta, B. Su, Z. Walter, Risk profile and consumer shopping behavior in electronic and traditional 
channels, “Decision Support Systems” 2004, Vol. 38, s. 348.
6  D. Littler, D Melanthiou, Consumer perceptions of risk and uncertainty and the implications for be-
haviour towards innovative retail services: The case of internet banking, “Journal of Retailing and Con-
sumer Services” 2006, Vol. 13. s. 433-438.
7  M. Beck, D. Crié, I virtually try it… I want it ! Virtual Fitting Room: A tool to increase on-line and off-line 
exploratory behavior, patronage and purchase intentions, “Journal of Retailing and Consumer Services” 
2018, Vol. 40, s. 279-286; N. Pappa, Marketing strategies, perceived risks, and consumer trust in online 
buying behaviour, „Journal of Retailing and Consumer Services” 2016, s. 92-103.



136 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie

przez konsumenta ryzyka zakupowego online nie wpływa na jego intencje zakupowe8. 
Taka postawa konsumenta może być spowodowana silną potrzebą zakupu, wysokim 
poziomem świadomości technologicznej oraz wieloletnim doświadczeniem zakupo-
wym, które wytworzyło pozytywne przekonanie o transakcjach internetowych. 

Zakupy prowadzone przez Internet są z punktu widzenia konsumenta niezwy-
kle wygodną alternatywą dla konwencjonalnych sklepów. Cechuje je wiele istotnych 
dla nabywcy zalet, takich jak wygoda dostawy, zwykle niższa niż w sklepach stacjo-
narnych cena, czy też możliwość szybkiego porównania komponentów dużej ilości 
produktów poprzez przeglądarki specjalizujące się w tym zakresie. Z każdym ro-
kiem polscy konsumenci dokonują coraz więcej zakupów przez Internet, co można 
zauważyć w badaniach prowadzonych przez Eurostat (rys. 1).

Rysunek 1. Odsetek polskich klientów, którzy dokonywali zakupów on-line.w ostatnich 12 
miesiącach 
Figure 1. Percentage of polish customers who have made online purchases in the last 12 
months 

Źródło: opracowanie własne na podst.: Eurostat, Internet purchases by individuals, https://ap-
psso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_ec_ibuy&lang=en [dostęp: 10.03.2020].

Featherman i Pavlou wyodrębnili łącznie sześć elementów składających się na 
postrzegane ryzyko (tabela 1). W swoich badaniach nad dystrybucją e-usług przez 
Internet potwierdzili, że istotne znaczenie ma ryzyko dotyczące funkcjonalności 
kanału (ryzyko finansowe, czasu, psychologiczne, społeczne, prywatności). W hie-
rarchii ryzyka ustalili, że podstawą wszystkich rodzajów ryzyka w tym kanale sprze-
daży usług jest ryzyko funkcjonalne9. 

8  Y. Yang, Y. Gong, L. Wee Land, T. Chesney, Understanding the effects of physical experience and infor-
mation integration on consumer use of online to offline commerce, „Journal of Retailing and Consumer 
Services” 2016, s. 92-103.
9 9 M.S. Featherman, P.A. Pavlou, Predicting e-services adoption: a perceived risk facets perspective, “In-
ternational Journal of Human-Computer Studies” 2003, s. 468. 
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Tabela 1. Hierarchia ryzyka
 Table 1. Risk Hierarchy

I. Ryzyko finansowe

Ryzyko
funkcjo-

nalne

II. Ryzyko utraty czasu
III. Ryzyko psychologiczne

IV. Ryzyko społeczne
V. Ryzyko utraty prywatności

Ryzyko ogólnie – suma ryzyka ( I-V)

Źródło: opracowanie własne na podst.: M.S. Featherman, P.A. Pavlou, Predicting e-services 
adoption: a perceived risk facets perspective, “International Journal of Human-Computer Stu-
dies” 2003, s. 468.

W tabeli 1 przedstawiono rodzaje ryzyka funkcjonalnego, mające wpływ na decyzje 
zakupowe e-klientów. Najważniejszym z nich jest ryzyko finansowe składające się z po-
tencjalnych nakładów finansowych, które wiąże się z ceną zakupu i późniejszymi kosz-
tami amortyzacji produktu. Potencjalne straty finansowe mogą wynikać ze źle sformu-
łowanego opisu oferty. Kolejne to ryzyko czasu polegające na składaniu zamówień przez 
nieznane witryny internetowe, w  których wyszukiwanie produktu, zarejestrowanie się 
i dokonanie transakcji finansowej może zająć więcej czasu. Zapoznanie się z nowymi pro-
cedurami sklepu internetowego może wydłużyć czas realizacji zamówienia. Ryzyko psy-
chologiczne wywołuje zaburzenie spokoju e-konsumenta, może wynikać z rozczarowania 
po otrzymaniu produktu zamawianego przez Internet. Nieosiągnięcie celu zakupowego 
może wywołać frustrację, a nawet podjęcie decyzji o zmianie sklepu internetowego. Do-
stawa produktu, który na zdjęciu prezentował same walory, a w rzeczywistości tego nie 
odzwierciedla, może wpłynąć na spadek satysfakcji e-klienta. Następnym, mniej istotnym 
ryzykiem są obawy społeczne opierające się na braku akceptacji grupy i utraty statusu spo-
łecznego w wyniku zamówienia produktu lub usługi ze sklepu internetowego, który ofe-
ruje niską jakość. Ostatnie ryzyko dotyczące prywatności charakteryzujące się potencjalną 
utratą danych osobowych, które mogą zostać wykorzystywane przez firmy internetowe 
w celu personalizowania ofert. W skrajnych przypadkach może dojść do wykorzystania 
danych bankowych i dokonanie przelewów bez wiedzy właściciela. Ostatnim elementem 
jest ogólne ryzyko, określane jako miernik postrzeganego ryzyka, gdy wszystkie kryteria 
są oceniane łącznie. 

W badaniach dotyczących kupowania produktów przez Internet przeprowadzonych 
przez Clemesa i in., konsumenci wskazali, że największy wpływ na podjęcie decyzji doty-
czącej transakcji ma postrzegane ryzyko zakupów, które w największym stopniu dotyczy 
ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych, bezpieczeństwa transakcji in-
ternetowych i ryzyka produktu10. Samo ryzyko związane z produktem wydaje się szcze-

10  M.D. Clemes, Ch. Gan, J. Zhang, An empirical analysis of online shopping adoption in Beijing, China, 
“Journal of Retailing and Consumer Services” 2014, s. 371. 
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gólnie wysokie w sprzedaży pozasklepowej, ponieważ nie można go dotknąć, przymie-
rzyć ani wypróbować. Wówczas szczególną rolę odgrywa ryzyko funkcjonalne, finansowe 
i czasu11. Badania pokazują, że bardzo ważnym sposobem redukcji postrzeganego ryzyka 
jest poszerzenie wiedzy konsumenta na temat kupowanego produktu. Poczucie bezpie-
czeństwa ma wówczas większy wpływ na redukcję postrzeganego ryzyka niż zapewnienie 
nabywcy poczucia prywatności. Szczególnie ważny w akceptacji zakupów online jest także 
krótki okres dostawy, zwłaszcza w stosunku do produktów wymagających długiego czasu 
dostarczania, np. niestandardowych lub rzadkich12. 

Przeprowadzone badania przez Eurostat przedstawiają, że większość e-klientów 
(69%) w Europie w 2017 roku nie doświadczyła problemów podczas dokonywania za-
kupów. Liczba problemów, która została wymieniona przez 17% respondentów, doty-
czyła anulowanych zamówień przez sklep internetowy, natomiast 11% ankietowanych 
doświadczyło problemów technicznych na witrynie e-sklepu. Zatem można wniosko-
wać, że ryzyko niepowodzenia podczas dokonywania zakupów online jest stosunko-
wo niskie, tym samym powodując wzrost zainteresowania sprzedażą internetową13. 

Znaczenie poszczególnych kategorii ryzyka w zachowaniach zakupowych może być 
różne w zależności od pokolenia, a tym samym determinowane przez wiek konsumen-
ta. Badania nad preferencjami konsumentów w realizacji zakupów pokazują, że genera-
cja Y jako szczególnie istotne postrzega ryzyko społeczne, a Baby Boomers – finansowe 
i fizyczne14. W konsekwencji starsze pokolenie rozpoczyna proces zakupu od zaufanego 
sprzedawcy, by uzyskać poradę. Natomiast młodsi konsumenci od razu przechodzą do 
wyboru produktu markowego, nie przywiązując wagi do relacji z nowym sprzedawcą. 

2. Metodologia badań

Ryzyko związane z transakcjami dokonywanymi przez Internet wraz z czynnika-
mi je kształtującymi stało się wynikiem trzech badań. Pierwsze z nich przeprowadzo-
no w 2017 roku na próbie 400 osób, z czego 210 respondentów było płci męskiej, 190 
płci żeńskiej. W drugim badaniu, przeprowadzonym jesienią w 2018 roku, do analizy 
wykorzystano 415 ankiet (232 kobiet, 168 mężczyzn), trzecie badanie zostało wyko-
nane pod koniec 2019 roku na próbie 344 osób (193 kobiet, 151 mężczyzn). W trzech 
okresach badawczych analizie zostało poddane społeczeństwo generacji Z, które na-
stawione jest na czerpanie wiedzy i nowych doświadczeń z Internetu15. Według badań 

11  M. Nepomuceno. M. Laroche, M. Richard, How to reduce perceived risk when buying online: The 
interactions between intangibility, product knowledge, brand familiarity, privacy and security concerns, 
“Journal of Retailing and Consumer Services” 2014, s. 620.
12 A. Gupta, B. Su, Z. Walter, Risk profile and consumer shopping behavior in electronic and traditional 
channels, „Decision Support Systems” 2004, Vol. 38, s. 348.
13 https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/ict/bloc-2a.html [dostęp: 2.03 2020].
14  A. Parment, Generation Y vs. Baby Boomers: Shopping behavior, buyer involvement and implications 
for retailing, “Journal of Retailing and Consumer Services” 2013, s. 192.
15  https://www.exago.com/blog/generation-z-and-innovation-in-the-workplace [dostęp: 2.03.2020].
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instytutu Statistic Canada pokolenie Z to pokolenie urodzone po 1993 roku16 – na tej 
podstawie została określona próba badawcza w przedziale wiekowym od 18 do 24 lat. 

Jako narzędzia badawcze w obu badaniach wykorzystano kwestionariusze ankiety, 
uwzględniając 20 czynników ryzyka związanego z zakupami online. Problemy i zagro-
żenia związane z transakcjami online ustalono w drodze studium literatury naukowej 
i branżowej oraz obserwacji rynku. Objęły one w pierwszej kolejności zestaw ryzyka 
funkcjonalnego. Autorki zaproponowały następującą kategoryzację czynników ryzyka:

•	 ryzyko finansowe – możliwość oszustwa, konieczność poniesienia dodat-
kowych kosztów, np. dostawy, podatku, trudności z odnalezieniem kosztów prze-
syłki na stronie sklepu, przeoczenie niższej ceny produktów innych firm;

•	 ryzyko straty czasu – utrudniony kontakt ze sprzedawcą (problemy tech-
niczne na stronie sklepu), strata czasu na zwrot, naprawę lub wymianę produktu, 
długi czas oczekiwania na dostawę, nieterminowa dostawa;

•	 ryzyko psychologiczne – ryzyko nieuznania reklamacji, możliwość otrzy-
mania uszkodzonego produktu, ryzyko anulowania dostawy produktu przez sprze-
dawcę, ryzyko otrzymania nieprawidłowego produktu;

•	 ryzyko socjalne – krytyka najbliższych za podatność na nierealne promo-
cje i oszustwa zakupowe, utrata statusu społecznego w wyniku przyjęcia niemodne-
go produktu, ryzyko zakupu produktu niekorzystnego dla środowiska, zakup pro-
duktu, który był produkowany podczas wykorzystywania pracowników;

•	 ryzyko utraty prywatności – konieczność umieszczania danych personal-
nych w sieci, ryzyko odsprzedania danych osobowych, wykorzystanie danych ban-
kowych do nielegalnych celów.

Do pomiaru zmiennych z omawianego obszaru wykorzystano pięciostopniową skalę 
Likerta, w której oceny niskie reprezentowały niewielkie znaczenie danego czynnika, zaś 
wysokie – sytuację, w której dany czynnik jest dla respondenta bardziej problematyczny.

3. Ryzyko postrzegane przez konsumentów

Przeprowadzone badania pozwoliły zaobserwować różnice między postrzeganym ry-
zykiem zakupowym na przestrzeni trzech ostatnich lat. Dla każdego badanego okresu zo-
stała obliczona średnia ocen problemów i zagrożeń, deklarowanych przez respondentów. 
W 2017 roku respondenci odpowiedzieli, że w największym stopniu obawiają się nieotrzy-
mania prawidłowego artykułu, anulowania dostawy, otrzymania uszkodzonego produktu 
oraz nieuznanej reklamacji. Te obawy zostały przyporządkowane do ryzyka psychologicz-
nego (ocena średnia 3,92 przy pięciostopniowej skali pomiaru). Wyraźny problem rów-
nież stanowiło ryzyko finansowe (3,85), które obejmuje konieczność poniesienia dodat-
kowych kosztów, narażenie na oszustwo, trudności ze znalezieniem informacji dotyczącej 
kosztów wysyłki oraz przeoczenie niższej ceny produktu na innych stronach e-sklepów.

16 https://www.theglobeandmail.com/news/national/education/canadian-university-report/thegenz-
-effect/article26898388/ [dostęp: 2.03.2020].
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Rysunek 2. Oceny średnie badanych czynników ryzyka w latach 2017-2019
Figure 2. Average assessments of examined risk factors in 2017-2019

Źródło: opracowanie własne.

W 2018 roku respondenci odpowiedzieli, że ryzyko psychologiczne (4,23) i fi-
nansowe (3,63) nadal stanowi dla nich największy problem. Spadek ryzyka finan-
sowego w  stosunku do roku 2017 może świadczyć o  większej ilości certyfikatów 
bezpiecznej płatności, które są udostępniane na stronach e-sklepów. 

Najwyższy wzrost ryzyka można zaobserwować w kategorii utrata czasu (3,36), 
w 2019 roku respondenci zadeklarowali, że czas jest dla nich bardzo ważny i zale-
ży im na otrzymywaniu przesyłek zgodnie z  założeniami. Chociaż zmiany tech-
nologiczne pozwoliły na skrócenie czasu wykonywania zakupów, to jednocześnie 
wraz z rozwojem cywilizacyjnym przyczyniły się do wzrostu tempa ludzkiego życia. 
W rezultacie współczesnemu konsumentowi coraz częściej towarzyszy „obsesyjne 
przekonanie, że czas ucieka, jest go za mało i trzeba pędzić coraz szybciej, aby do-
trzymać kroku”17 – takie podejście znajduje potwierdzenie w powyższym badaniu. 

Analizując różnice między trzema okresami (tabela 2), w pierwszej kolejności na-
leży zwrócić uwagę na wzrost znaczenia dwóch kategorii – ryzyka utraty czasu (wzrost 
o 0,41) oraz ryzyka psychologicznego (wzrost o 0,28). Największy wzrost zaobserwować 
można w przypadku dwóch czynników: utrata czasu na zwrot, naprawę lub wymia-
nę produktu (wzrost o 0,72) oraz długi czas oczekiwania na przesyłkę (wzrost o 0,41). 
Oznacza to, że klienci oczekują terminowej i szybkiej dostawy. W tym wypadku przed-
siębiorstwa powinny zwrócić szczególną uwagę na proces logistyczny i wprowadzić ta-
kie działania, które nie tylko zrealizują dostawę przesyłek w krótkim czasie, ale także 
punktualnie, zgodnie z przekazaną informacją podczas składania zamówienia.

17 A. Burlita, „Człowiek pośpiechu” – o problemach z czasem współczesnego konsumenta, „Studia Eko-
nomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, Vol. 254, s. 42.
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Tabela 2. Różnice w ocenie znaczenia czynników ryzyka w badanych okresach 
Table 2. Differences in the assessment of importance of risk factors in the study periods

Czynniki 2017 2018 2019 Zmia-
na

Zmiana 
2017-
2019

Ryzyko 
finansowe

możliwość oszustwa 4,22 3,71 3,56 -0,66

-0,55

konieczność poniesienia dodatkowych 
kosztów, np. dostawy, podatku 3,98 3,92 2,96 -1,02

trudności z odnalezieniem kosztów 
przesyłki 3,68 3,55 3,56 -0,12

przeoczenie niższej ceny produktów 
innych firm 3,53 3,33 3,13 -0,40

Ryzyko 
utraty 
czasu

utrudniony kontakt ze sprzedawcą 2,72 2,91 2,91 0,19

0,41
strata czasu na zwrot, naprawę lub wy-
mianę produktu 3,07 3,31 3,79 0,72

długi czas oczekiwania na dostawę 3,00 3,52 3,40 0,40
nieterminowa dostawa 3,00 3,24 3,35 0,35

Ryzyko 
psycholo-
giczne

ryzyko nieuznania reklamacji 3,67 4,09 4,08 0,41

0,28

możliwość uszkodzenia produktu w do-
stawie 4,11 4,23 4,08 -0,03

ryzyko anulowania dostawy produktu 3,92 4,26 4,32 0,40
ryzyko otrzymania nieprawidłowego 
produktu 4,00 4,32 4,31 0,31

Ryzyko 
socjalne

krytyka najbliższych za ryzykowne zakupy 1,39 1,51 1,48 0,09

-0,01

utrata statusu społecznego w wyniku 
przyjęcia niemodnego produktu 1,35 1,45 1,29 -0,06

ryzyko zakupu produktu niekorzystnego 
dla środowiska 1,75 1,75 1,49 -0,26

zakup produktu, który był produkowa-
ny podczas wykorzystywania pracow-
ników/dzieci

1,70 1,99 1,87 0,17

Ryzyko 
prywatne

konieczność umieszczania danych per-
sonalnych w sieci 2,90 2,32 2,31 -0,59

-1,02

ryzyko odsprzedania 
danych osobowych 3,42 2,25 2,26 -1,16

możliwość kradzieży 
danych osobowych 3,70 2,50 2,52 -1,18

wykorzystanie danych 
bankowych do nielegalnych celów 3,75 2,48 2,60 -1,15

Źródło: opracowanie własne.
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Największa zmiana w ryzyku psychologicznym ma miejsce w czynniku związanym 
z nieuznaniem reklamacji – wzrost o (0,41) – może być wywołana odrzuconymi przez 
firmę zażaleniami, które składał klient. Jak twierdzi Edyta Rudawska, co druga osoba 
zgłaszająca reklamację po pomyślnym rozpatrzeniu skargi czuje się z firmą silniej zwią-
zana niż poprzednio i staje się lojalniejsza od osób, które nigdy nie miały żadnych kłopo-
tów w realizacji zamówienia18. Na tej podstawie firmy tworzące regulamin reklamacyjny 
powinny zadbać o to, aby był on przychylny dla klientów i redukował ryzyko nieuznanej 
reklamacji. Dział obsługi klienta również w tej kwestii pełni ważną funkcję, ponieważ to 
od osób przyjmujących reklamację zależy, w jaki sposób uwagi klienta zostaną przeka-
zana do odpowiednich działów i jak zostaną wykorzystane w praktyce.

Największy spadek ryzyka w 2019 roku ma miejsce w kategorii prywatność (-1,02) 
i dotyczy wykorzystania danych bankowych do nielegalnych celów (-1,28), ryzyka od-
sprzedania danych (-1,23), możliwości kradzieży danych osobowych (-1,17) jak i ko-
nieczności umieszczania danych personalnych w sieci (-0,70). Tak duży spadek może 
być spowodowany rozporządzaniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz.U. L 119 z 4.5.201819.  Niniejsze rozporządzenie 
weszło w życie w dniu 25.05.2018 roku. Do połowy 2018 roku większość e-sklepów 
w  celu lepszego dopasowania oferty do zainteresowań klientów przetwarzało dane 
osobowe (wiek, płeć, historia zakupów itp.). Proces ten mógł odbywać się bez wiedzy 
klienta, jednak zgodnie z General Data Protection Regulation e-sklep, stosując się do 
nowych zasad, musi poinformować osobę, której dane zostaną wykorzystane. 

Duży spadek, który ma miejsce w  2019 roku, w  stosunku do 2017 roku, do-
tyczy ryzyka finansowego, które nadal jest jednym z dominujących rodzajów ry-
zyka – spadek o (-0,56). Największą zmianę w tej kategorii można zaobserwować 
w możliwości oszustwa (-0,35); ten czynnik jest powiązany z wykorzystaniem da-
nych osobowych, więc spadek może wynikać z ograniczenia przekazu danych oso-
bowych. Wraz z wejściem w życie General Data Protection Regulation 25.05.2018 
roku użytkownik jest informowany o tym, że e-sklep stosuje profilowanie danych, 
czyli dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która 
polega na wykorzystaniu danych do oceny niektórych czynników osobowych oso-
by fizycznej, w  szczególności analizy jej sytuacji ekonomicznej, osobistych prefe-
rencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania 
się. Profilowanie danych to proces sprawdzania danych dostępnych z istniejącego 

18 E. Rudawska, Lojalność klientów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 112.
19 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the 
protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement 
of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA 
relevance) OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj 2018).
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źródła informacji oraz gromadzenie statystyk lub informacyjnych podsumowań 
dotyczących danych konsumentów20. Dokonywanie zakupów online wraz z nowy-
mi zasadami ochrony danych zobowiązuje firmy do informowania swoich klientów 
o profilowaniu danych, a dodatkowo klienci muszą wyrazić na to zgodę. W prze-
ciwnym wypadku profilowanie nie będzie mogło być przeprowadzone. Takie zasady 
wpłynęły jak widać bardzo pozytywnie na przekonanie klienta i jego komfort psy-
chiczny dotyczący przekonania o spadku ryzyka oszustwa. 

Ryzyko socjalne w porównaniu z innymi kategoriami charakteryzuje się najniższym 
stopniem ryzyka w 2019 roku. Analiza danych przedstawia minimalny spadek o (-0,01) 
w porównaniu do roku 2017. W tej kategorii największa zmiana dotyczy krytyki naj-
bliższych za ryzykowne zakupy – taki wynik może oznaczać, że społeczeństwo staje się 
coraz bardziej tolerancyjne, a zakupy online z roku na rok stają się mniej ryzykowne. 

Rysunek 3. Ocena ryzyka w latach 2017-2019
Figure 3. Risk assessments in 2017-2019

Źródło: opracowanie własne.

Ryzyko ogólne, które zostało obliczone na podstawie średnich pięciu kategorii 
przedstawionych na rys. 3 dotyczy ryzyka finansowego, czasu, psychologicznego, 
społecznego i prywatnego, w 2017 roku wyniosło (3,14), podczas gdy w 2018 roku 
(3,03), a w 2019 roku (2,96). Zmiana sugeruje spadek obaw konsumentów. Niemniej 
jednak przedsiębiorstwa powinny zwrócić uwagę na ryzyko związane z  czasem, 
ponieważ klienci obawiają się, że podczas zakupów online mogą go bardzo łatwo 
stracić, doświadczając komplikacji technicznych, transakcyjnych lub logistycznych.

Zakończenie

Pozyskany materiał badawczy wyraźnie ukazuje zmiany w strukturze znaczenia 
potencjalnych przyczyn ryzyka związanego z transakcjami zawieranymi przy wyko-
rzystaniu Internetu, a tym samym wskazuje na zmiany w postrzeganiu przez kon-
sumentów tego kanału dystrybucji. W percepcji współczesnego konsumenta czas 

20 https://rodoradar.pl/profilowanie-swietle-rodo/[dostęp: 2.03.2020].
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to najbardziej unikatowy zasób ‒ raz zmarnowanego nie można odzyskać. Ryzyko 
czasu dotyczy więc także wydłużonego procesu obsługi/samoobsługi, konieczności 
uczenia się obsługi kanału sprzedaży, czasu poświęconego na reklamację czy zwrot 
produktu. Ograniczanie tego ryzyka może wpłynąć na skrócenie czasu dostawy, 
płynność dokonywania zakupów, a przede wszystkim na wzrost satysfakcji klienta.

Należy również zwrócić uwagę na prawdopodobny wzrost zaufania do oma-
wianej formy sprzedaży, wyrażony zarówno spadkiem postrzeganej istotności ry-
zyka oszustwa, jak i  zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa w  sieci. Sytuacja ta 
wiązać się może z  jednej strony z postępującym przyzwyczajeniem nabywców do 
powszechnej obecności sklepów internetowych oraz do zawieranych tam transakcji, 
z drugiej zaś strony ze wzrostem świadomości konsumenta odnośnie do funkcjono-
wania nowych zasad ochrony danych osobowych, które zostały wprowadzone przez 
Parlament Europejski w  maju 2018 roku. Wartość średnia obliczona dla wszyst-
kich zmiennych kategorii ryzyka w 2017 roku wyniosła 3,14 punktów, podczas gdy 
w 2019 roku spadla do 2,96. Taka zmiana może wpłynąć pozytywnie na działalność 
e-commerce, ponieważ przekonanie konsumentów o  zmniejszającym się ryzyku 
dokonywania zakupów online przyczynia się do częstszego korzystania z e-usług.
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