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ROZPROSZENIE CEN PRODUKTÓW HOMOGENICZNYCH
W INTERNECIE
Abstrakt
Praca ma charakter przeglądowy ukazujący zjawisko dyspersji cen na produkty homogeniczne sprzedawane w Internecie. Zawiera najważniejsze wyniki badań związanych ze zjawiskiem rozproszenia cen. Następnie omówione zostały czynniki wpływające na powstawanie zróżnicowania cen. W dalszej części przedstawiono taksonomię shopbotów czyli agentów
zakupu oraz ukazano wpływ agentów na kształtowanie cen.
Wprowadzenie
Klasyczna teoria ekonomii wyjaśnia zjawisko rozproszenia cen powstające w wyniku
niedoskonałego poinformowania podmiotów o cenach lub jakości sprzedawanych produktów
(Varian, 1980). Jedną z charakterystycznych cech w przypadku teoretycznego modelu rynku
o konkurencji doskonałej jest pełne poinformowanie wszystkich nabywców o cenach, jakości
i ilości przedmiotu handlu. Oferenci są również doskonale zorientowani komu, gdzie, po ile,
w jakich ilościach mogą sprzedawać oferowane przez siebie dobro oraz posiadają te same
informacje o innych konkurentach (Forlicz, Jasiński, 2000).
W ciągu ostatnich lat można zaobserwować kształtowanie się nowego rynku, na którym odbywają się transakcje pomiędzy oferentami a nabywcami – tym miejscem jest Internet.
Coraz więcej firm poszerza lub rozpoczyna swoją działalność handlową przybierając jedną z
form działalności e-commerce. W Internecie można szybciej i łatwiej wyszukiwać informacje
o cenach lub produktach, niż się to odbywa na tradycyjnym rynku, co znacząco zwiększa poinformowanie podmiotów (Brynfolfsson, Dick, Smith, 2003). Klient zaprzestaje poszukiwania informacji o lepszej cenie produktu, gdy oczekiwana obniżka ceny jest mniejsza niż koszty poszukiwania.
Zmniejszenie odległości między nabywcą a oferentem do „jednego kliknięcia”, znacząco obniża koszty wyszukiwania informacji zwiększając konkurencyjność rynku. Niskie
koszty wejścia firm oraz poszukiwania informacji przez konsumenta pozwalają myśleć, iż
dyspersja cen zniknie z tego rynku (Pan, Ratchord, Shankar, 2002).
Najważniejsze badania związane ze zjawiskiem rozproszenia cen produktów homogenicznych w Internecie
Najważniejsze badania związane z rozproszeniem cen produktów w Internecie dotyczyły głównie książek, płyt CD, DVD, jak i również oprogramowania, elektroniki, komputerów oraz biletów lotniczych. Tabela nr 1 zawiera informacje na temat rozproszenia cen badanych produktów w przeciągu kilku ostatnich lat. Względne zróżnicowanie1 cen produktów
waha się od 15% dla palmtopów (2001) do 73% na książki (1999). Współczynnik zmienności
1

Względne zróżnicowanie ceny obliczane jest na podstawie różnicy pomiędzy najmniejszą a największą wartością ceny produktu podzielonego przez wartość średnią ceny produktu
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mieści się w zakresie od 5,46% dla książek (2001) do wysokiej wartości 27,7% również dla
książek (1999-2000). Z zestawionych badań wynika, iż zjawisko dyspersji cen występuje niezależnie od grupy produktów, liczby oferentów, czy też czasu.
Tabela 1. Zróżnicowanie i rozwój poziomu rozproszenia cen
Autorzy
badań
Clemons, Hann
i Hitt (1998)
Bailey (1998)

Okres badań kategoria produk- liczba badanych względne współczynnik
tów i ich liczba sprzedawców zróżnicowa- zmienności (%)
nie (%)
1997
bilety lotnicze
powyżej 28
luty 1997 – książki (125)
styczeń 1998

luty 1997 – CD (108)
marzec 1997
oprogramowanie
(104)
Brynjolfson
luty 1998 – maj książki (20)
i Smith (2000)
1999

Lee i Gosain
(2002)

luty 1998 – maj CD (20)
1999
luty 1999 – CD (22 stare)
styczeń 2000
luty 1999 – CD (21 nowe)
styczeń 2000
kwiecień 1999 książki (107)

Clay i inni
(2002)
Clay, Krishnan i sierpień 1999 - książki (399)
Wolff (2001)
styczeń 2000
Clay i Tray
początek 2001 książki (95)
(2001)
Baye, Morgan i listopad 1999 – elektronika (36)
Schelten (2004)
maj 2001
Baye, Morgan i sierpień 2000 – elektronika
Schelten (2003) marzec 2001 (1000)
Scholten
2000
książki, elektroi Smith (2002)
nika
Pan,
listopad 2000 książki (105)
Ratchford
CD (43)
i Shankar
DVD (96)
(2003)

8

-

13,30

9

-

17,61

35

-

7,07

8

33

-

8

25

-

9

31

-

9

19

-

13

27 – 73

-

32

32 – 65

12,9 – 27,7

9

23 – 42

-

średnio 20

57*

12,6

2-40

40*

10

-

-

12,87

48,9

13,8

51,0

18,4

43,7

16,7

34,4

27,1

25,7

13,9

37,1

24,4

35,6

25,9

31,0

11,7

średnio 12

komputery stacjonarne (105)
Pan,
Ratchford
i Shankar
(2003)

listopad 2000

laptopy (105)
palmtopy (37)
oprogramowanie
(51)
elektronika (66)

średnio 12

46

Marcin Krzesaj

Autorzy
badań

Ratchford
i inni
(2003)

Pan i inni
(2003)

Okres badań kategoria produk- liczba badanych względne współczynnik
tów i ich liczba sprzedawców zróżnicowa- zmienności (%)
nie (%)
łącznie osiem
38,5
11,8
kategorii(581)
listopad 2001 książki (134)
48,0
16,6
CD (120)
39,3
13,2
DVD (103)
32,29
10,22
komputery sta15,01
5,46
cjonarne (107)
średnio 8
laptopy (96)
17,87
6,11
palmtopy (52)
30,26
9,86
oprogramowanie
18,95
6,51
(120)
elektronika (94)
22,12
8,22
łącznie osiem
28,7
9,8
kategorii(826)
luty 2003 książki (141)
48,9
14,21
CD (108)
51,04
8,79
DVD (110

43,67

10,31

komputery stacjonarne (41)

34,39

7,03

25,70
37,10

7,32
14,13

35,58

9,22

30,99

10,83

28,8

10,4

laptopy (110)

średnio 9

palmtopy (49)
oprogramowanie
(100)
elektronika (110)
łącznie osiem
kategorii(769)

* obliczane na podstawie różnicy pomiędzy najmniejszą a największą wartością ceny produktu podzielonego
przez wartość minimalną ceny produktu

Źródło: na podstawie (Pan, Ratchord, Shankar, 2004)
Zjawisko rozproszenia cen oraz czynniki wpływające na zróżnicowanie jego poziomu
w Internecie
W literaturze ekonomicznej podejmowane były próby wyjaśnienia zjawiska rozproszenia cen powstającego w wyniku asymetrii informacji na rynku. Dyspersja cen występuje
na rynku, gdy klienci są podzieleni na dwie grupy konsumentów (Waldeck):
• poinformowanych,
• niedoinformowanych.
Grupa niepoinformowanych klientów powstaje w wyniku wyższych kosztów pozyskania informacji o cenie. Decyzja informacyjna będzie podejmowana na podstawie porównania korzyści możliwych do osiągnięcia dzięki uzyskaniu informacji i kosztów związanych z
jej zdobyciem. Do najważniejszych składników kosztów informacyjnych należą bezpośrednie
koszty zbierania informacji, koszty wysiłku fizycznego i umysłowego powstające w procesie
zaopatrywania się w informację oraz alternatywne koszty czasu poświęcone na poszukiwanie
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informacji (Forlicz, Jasiński, 2000).
W przypadku rynków elektronicznych liczebność grupy niepoinformowanych konsumentów powinna spaść, zgodnie z przewidywaniami wielu badaczy. Po stronie podażowej
rynku zmniejszają się koszty wejścia na rynek oraz dzięki większej przejrzystości rynek staje
się bardziej konkurencyjny. Po stronie popytowej powstaje możliwość uzyskania informacji o
cenie i produkcie w Internecie w znacznie łatwiejszy i tańszy sposób. Znika ograniczenie
przestrzenne poszukiwania oferenta ponieważ znajdują się oni w takiej samej odległości od
konsumenta – dystans „kliknięcia myszką”. Wymienione powyżej czynniki powinny istotnie
zwiększyć efektywność rynków elektronicznych.
Badania empiryczne przeprowadzone na różnorodnych grupach produktów homogenicznych zaprzeczają oczekiwaniom wynikającym z charakterystyki nowopowstałych rynków. Można stwierdzić, iż zwiększenie poinformowania podmiotów na rynkach nie zmniejsza
dyspersji cen.
Smith, Bailey, Brynjolfsson (2000) w swojej pracy przedstawili możliwe kierunki powstawania dyspersji cen. Niejednorodność produktów, wygoda zakupów, poinformowanie
konsumenta o obecności danego sprzedawcy na rynku, marka i zaufanie do sprzedawcy decydujące o zakupie, polityka dyskryminacji cenowej to główne czynniki wywołujące to zjawisko według autorów.
W celu uzyskania prawidłowych wyników w badaniach brano pod uwagę produkty
homogeniczne takie jak książki, płyty CD. Zabrakło jednak badań heterogeniczności usług
oferentów, które to mogły być przyczyną rozproszenia cen produktów jednorodnych.
Pan, Ratchford i Shankan (2003) przedstawili trzy główne grupy cech mające wpływ
na zjawisko rozproszenia cen w Internecie: cechy sprzedawców, cechy rynku oraz cechy kategorii produktu.
1. Cechy sprzedawcy
● usługi sprzedawców
● wygoda zakupów związana z łatwością zamawiania, wyboru produktu
oraz nawigacją na stronie,
● informacje o produkcie – ilość, jakość, itp.,
● solidność i wiarygodność dostawcy,
● obsługa i wysyłka produktów,
● polityka cenowa stosowana przez firmę,
● inne cechy
● reputacja sprzedawcy – czas wejścia na rynek, zewnętrzne certyfikaty,
● uświadomienie klienta mające na celu poinformowanie nabywcy o
istnieniu agentów wyszukujących ceny i produkty w Internecie, co
przenosi się na oczekiwanie niższej cenę zakupu,
2. Cechy rynku
● poziom ceny produktu,
● liczba konkurencyjnych firm na rynku,
● popularność produktu na rynku,
3. Cechy kategorii produktu
● różnorodność kategorii produktów – produkty w różnych grupach mogą
posiadać inny poziom rozproszenia cen
Przeprowadzone badania wykazały, iż znaczna część rozproszenia cen nie jest zależna
od cech usług sprzedawców. Rozproszenie cen produktów względem poziomu cen było niższe dla jednostek z wyższymi średnimi cenami i zmniejszało się wraz ze wzrostem konkurencji.
Kolejne badania miały na celu ukazanie kierunków zmian zjawiska dyspersji cen wraz
ze wzrostem dojrzałości rynków internetowych. Obejmowały okres od 2000 do 2003 roku,
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a wyniki analizy potwierdziły wcześniejsze badania nad tym zjawiskiem. Jedynie czas wejścia na rynek oraz natężenie konkurencji osłabło w czasie.
Poszukiwanie informacji o cenie i produkcie w Internecie może odbywać się za pomocą standardowych wyszukiwarek np. Google. Spełniają one kilka funkcji przypisanych agentom programowym. Wpisując w wyszukiwarkę słowo kluczowe jako wynik pojawia się lista
odnośników zawierających dane słowo. W celu dotarcia do danej informacji należy kliknąć
na link i przejść na określoną stronę oferenta. Proces taki może być czasochłonny i powoduje
odciągniecie użytkownika od strony wyszukiwarki. Dodatkowo klient nie jest w stanie porównać ceny i informacji o poszukiwanym towarze ponieważ, informacja ta nie jest zebrana
w jednym miejscu, lecz umieszczona na różnych stronach nie dających możliwości łatwego
zestawienia. Znacznie lepiej wygląda sytuacja w momencie wykorzystania przez konsumenta
agenta zakupu tzw. shopbota, który gromadzi potrzebne informacje i umieszcza odnośniki
stanowiące gotową odpowiedź na stawiane pytanie.
Charakterystyka agenta zakupu
Agent programowy w handlu elektronicznym może asystować użytkownikowi przynajmniej w dwóch z sześciu faz procesu zakupu (Dziuba, 2001):
• faza wyboru produktu
• faza wyboru dostawcy
Shopboty są internetowymi programami, które poszukują informacji dotyczącej ceny
i jakości towarów i usług. Dane na temat ceny i informacji o produkcie przedstawiane są najczęściej w postaci tabelarycznego zestawienia pozwalając klientowi na dokonanie wyboru
i przejście poprzez link do strony sklepu gdzie może dokonać zakupu.
Taksonomia shopbotów (Smith, 2002) pozwala wyróżnić:
• shopbot autonomiczny bezstronny – dostarcza tylko informację o cenie produktu
oddzielaną od informacji o samym produkcie spośród ofert sprzedawców. Dlatego
też nabywcy wchodząc na stronę z autonomicznym shopbotem są już zdecydowani
co do wyboru produktu. Pierwsze tego typu agenty oferowały listę produktów posortowaną najczęściej według ceny. Obroty właściciela shopbota opartego na tym
modelu opierają się na banerach reklamowych i zamówieniach sprzedawców (około 3-5%) generowanych poprzez stronę shopbota. Jako przykład zastosowania
można wymienić stronę www.pricescan.com. Jedną z wad autonomicznych
shopbotów jest to, że nabywcy muszą odwiedzać strony sklepów w celu uzyskania
informacji o produkcie.
• shopbot autonomiczny stronniczy – podobnie jak shopbot bezstronny dostarcza informację o cenie produktu bez dodatkowych informacji na temat samego produktu.
Różnica polega na wprowadzeniu opłat za pozycjonowanie w zbiorczej tabeli
sprzedawców. W 2001 roku opłaty za pozycjonowanie wynosiły około 40% obrotów typowych shopbotów. Agent tego typu znalazł zastosowanie w:
www.mysimon.com, www.dealtime.com, www.bizrate.com. W celu złagodzenia
braku informacji o produkcie, niektóre shopboty zaczęły wprowadzać tego typu
dane wraz ze swoimi usługami porównującymi ceny.
• shopbot kontekstowy – wyświetlana tabela zbiorcza zawierają cenę oraz informacje o produkcie. Do przykładów należą: http://shopper.cnet.com, http://books.com.
• shopbot spersonalizowany – daje możliwość porównywania produktów na podstawie filtru odzwierciedlającego preferencje użytkownika. Nabywca może wprowadzić cenę oraz parametry produktu na podstawie których dostępne będą produkty uszeregowane wg preferencji użytkownika. Jako przykład można wymienić:
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valueshopper oferowany przez www.frictionless.com oraz evenbetter
Z przedstawionej taksonomii można wysnuć wnioski, iż shopboty zwiększają poinformowanie podmiotów na rynku, co powinno wpłynąć na zwiększenie konkurencji pomiędzy oferentami, a dzięki temu spowodować obniżenie cen produktów i zwiększenie przejrzystości rynku.
Wpływ zastosowania agentów zakupu na zjawisko rozproszenia cen
W teorii shopboty powinny prowadzić do niższego rozproszenia cen ponieważ znacząco redukują koszty poszukiwania i zmniejszają możliwości sprzedawcy do podwyższania
cen. Sprzedawcy nadal mogą wpływać na zróżnicowanie produktów poprzez politykę dyskryminacji cenowej.
Według Smitha, który analizował literaturę na temat usług shopbotów, istnieją trzy
czynniki, które zostały pominięte w ocenie całkowitych korzyści wynikających z ich stosowania (Smith, 2002):
• istnieje przestrzenne rozdzielenie pomiędzy oferentami, nabywcami i produktami,
co oznacza, że jakość usług sprzedaży jest ważnym atrybutem rynku, nawet dla
homogenicznych produktów. Heterogeniczność usług na rynku pozwoli na wyjaśnienie wysokiego poziomu rozproszenia cen jednorodnych produktów sprzedawanych w Internecie,
• shopboty w łatwy sposób przekazują informacje o cenie i produkcie, natomiast istnieje problem z przekazaniem informacji o jakości usług i rzetelności dostawcy,
• korzyści ze strategii biznesowych realizowanych przez shopboty są podzielone
pomiędzy interesy kupujących, a sprzedających.
Baye i Morgan (2001)– badali model, w którym występował monopolistyczny strażnik (np. shopbot) pobierający opłaty za pozycjonowanie cen swoich produktów jak i opłaty od
kupujących za dostęp do informacji o cenie.
Wykazali, że zyski shopbota są maksymalizowane w równowadze, gdzie:
• produkt oferowany na rynku wykazuje rozproszenie cen,
• wszyscy konsumenci subskrybują informację o cenie (dostatecznie niska cena
abonamentu),
• wysokie koszty reklamy zawierają jedynie część nakładów przeznaczonych na
shopbota,
• ceny reklamowanych produktów są niższe niż ceny produktów bez reklamy.
Stwierdzili, że jeśli wszyscy nabywcy dokonali zakupów przy najniższej cenie to dyspersja
cen nadal istnieje. Następnie wprowadzili politykę dyskryminacji cenowej pomiędzy nabywcami używającymi strony shopbota i wykazali dalsze istnienie dyspersji cen.
Modele z wykorzystaniem shopbotów zakładają jego monopolistyczną pozycję. Brak
jest modeli, które zakładają istnienie agenta zakupu na rynku konkurencyjnym.
Podsumowanie
Powstanie nowego rynku związanego z Internetem dawało nadzieje na zmniejszenie
zjawiska rozproszenia cen produktów jednorodnych w wyniku obniżenia kosztów prowadzenia działalności oraz poszukiwania informacji, a także większej konkurencji na rynku. Przeprowadzone badania na gruncie amerykańskim potwierdzają istnienie dyspersji cen w Internecie. Brak jest takich badań w polskim Internecie. Ciekawe byłoby zestawie tak uzyskanych
wyników z przedstawionymi w tym artykule. Cechy sprzedawców, rynku oraz kategorii pro-
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duktu przedstawione przez Pana, Ratchforda i Shankana (2003), które mogą wpływać na rozproszenie cen produktów w Internecie nie są w badanych modelach w pełni uwzględnione.
Kolejnym obszarem mogącym wpłynąć jeśli nie na zniknięcie, a przynajmniej na ograniczenie zjawiska rozproszenia cen jest użycie agentów zakupu, które zwiększają poinformowanie
podmiotów oraz przejrzystość na rynku. Dotychczasowe badania z wykorzystaniem shopbotów wskazują na dalsze istnienie zjawiska dyspersji. Jest to obszar, który wymaga dalszych
badań empirycznych i teoretycznych.
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