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Informacje niezbędne do osiągnięcia sukcesu w branży 
e-commerce na nowych rynkach

Transgraniczny handel elektroniczny oferu-
je sprzedawcom szeroki wachlarz możliwo-
ści – daje dostęp do wielu nowych rynków i 
umożliwia pozyskanie wielu nowych klientów. 
E-commerce udostępnia też liczne możliwości 
klientom, dla których zakup towarów za gra-
nicą jest czymś zupełnie naturalnym. Klienci 
szukają atrakcyjnej ceny, większego wyboru 
lub lepszej obsługi. Wystarczy spełnić te ocze-
kiwania, a świat będzie należał do Państwa.

Jednak trzeba być świadomym konsekwencji. Klienci na nowym 
rynku mogą zachowywać się zupełnie inaczej niż ci, których znają 
Państwo z ojczystego rynku. Nie można polegać na doświadczeniu 
zdobytym na rynku rodzimym, kiedy pracuje się nad pozyskaniem 
i utrzymaniem klientów za granicą. Dlatego właśnie opracowaliśmy 
Raport Arvato o płatnościach – aby przekazać wiedzę i informacje 
niezbędne w procesie rozszerzania działalności na nowe rynki.

Jak osiągnąć sukces w transgranicznym handlu 
elektronicznym

Raport Arvato o płatnościach łączy w sobie badanie ilościowe z 
wiedzą przekazaną przez naszych ekspertów w celu przedstawienia 
pełnego obrazu metod płatności, ryzyka i oszustw, a także zachowań 
konsumentów na 14 najbardziej dynamicznych rynkach e-commerce 
na świecie.

Przeanalizowaliśmy dane z ponad 200 podstawowych źródeł i zgroma-
dziliśmy najważniejsze informacje, tworząc praktyczny przewodnik dla 
każdego kraju. Dzięki połączeniu wyników z wielu różnorodnych badań 
mogliśmy przedstawić holistyczny pogląd, zamiast polegać na tylko 
jednym źródle.

Każdy przewodnik prezentuje dane demograficzne i finansowe okre-
ślonego kraju, najpopularniejszych sprzedawców internetowych, 
wymogi prawne, zachowania konsumentów i oczekiwania dotyczące 
takich aspektów, jak dostawa i zwrot towarów. Szczegółowo zbadaliśmy 
również, jaką metodę płatności preferują konsumenci na poszczegól-
nych rynkach, a także przyjrzeliśmy się lokalnym gigantom w dziedzinie 
rozliczania płatności oraz zestawiliśmy optymalne metody płatności.

Zrozumienie słabych stron jest równie ważne, co znajomość czynników 
prowadzących do sukcesu. Przyglądamy się bliżej ryzyku w poszczegól-
nych krajach związanemu z potencjalnymi nadużyciami oraz rozwiąza-
niom, które pomogą Państwu zminimalizować to ryzyko.

Oprócz przewodników dla poszczególnych krajów oferujemy Państwu 
możliwość porównania rynków pod względem głównych parametrów, 
żeby sprawdzić, jak dany rynek wypada na tle innych.

Klienci porównują Państwa do konkurentów

Porównywanie jest centralnym elementem transgranicznego handlu 
zagranicznego. Rozważni konsumenci robią rozeznanie w różnych 
sklepach, a dzięki sklepom internetowym za pomocą jednego kliknięcia 
myszką lub dotknięcia ekranu telefonu dowiadują się o najlepszych 
okazjach. Badanie przeprowadzone na potrzeby Raportu Arvato po-
twierdza nasze przewidywania, że niektóre rynki są bardziej otwarte na 
transgraniczny handel elektroniczny, podczas gdy na innych prefero-
wane są transakcje z lokalnymi sprzedawcami. Skąd taka rozbieżność? 



W przypadku niektórych rynków konsumenci są po prostu usatys-
fakcjonowani lokalną ofertą: asortyment, obsługa i ceny zaspoka-
jają ich potrzeby, więc nie ma konieczności kupowania za granicą. 
Jednak istnieją również inne czynniki, które mają tu znaczenie.

Zaufanie jest jednym z najważniejszych czynników. Konsumenci, 
którzy niechętnie decydują się na zakupy w zagranicznych sklepach, 
często obawiają się problemów z gwarancją lub ze zwrotami produk-
tów zamówionych za granicą. Być może mamy nawet do czynienia 
z pewnego rodzaju „stronniczością” na rzecz lokalnych sprzedaw-
ców, których konsumenci postrzegają jako bardziej wiarygodnych 
i szybszych, jeśli chodzi o dostawę. Kolejnym ważnym czynnikiem jest 
dostępność: na rynkach takich jak francuski czy niemiecki obserwuje 
się zdecydowane preferowanie stron dostępnych w języku ojczystym.

Jednak nawet na konserwatywnych rynkach handel transgraniczny 
staje się coraz bardziej popularny – o ile jest dobrze zorganizowany. 
Sprowadza się to do zaspokajania oczekiwań konsumentów: ofero-
wania lepszych cen i większego wyboru oraz zapewniania doświad-
czeń klienta na wysokim poziomie. W przypadku najpopularniej-
szych zagranicznych sprzedawców klienci nie zastanawiają się, czy 
kupują lokalnie czy międzynarodowo – dostają to, czego oczekują: 
szybko, tanio i sprawnie.

Kluczem do sukcesu jest unikanie „zgrzytów”, dzięki poznaniu i prze-
widywaniu wymagań i oczekiwań klientów. Wszystko zatem opiera 
się na wiedzy i znajomości rynku. Jakie są wymogi prawne? Czy 
klienci chcą, aby strona była dostępna w ich ojczystym języku? Czy 
oczekują dostawy na drugi dzień? Jaką formę płatności preferują?

Raport Arvato o płatnościach

Zaprojektowanie idealnego zestawienia form płatności

Płatności są centralnym elementem tego raportu. Nasze analizy po-
twierdzają, że najwięksi lokalni operatorzy płatności internetowych 
są niezbędni do osiągnięcia sukcesu. Jeśli sprzedawca nie współpra-
cuje z Carte Bancaire we Francji, z iDEAL w Holandii lub nie oferuje 
faktury otwartej w Niemczech, jest poza ligą. Informacje, które 
prezentujemy, to coś znacznie więcej niż tylko przedstawienie najpo-
pularniejszych metod płatności: na niektórych rynkach zalecamy na 
przykład współpracę z lokalnym operatorem kart płatniczych w celu 
uniknięcia strat wynikających z przewalutowania.

Lokalni partnerzy mogą być pomocni w wielu kwestiach. Jest to istot-
ne zwłaszcza dla sprzedawców, którzy wkraczają na nowy rynek, i nie 
dotyczy tylko transakcji płatniczych, ale też logistyki, dostaw, zwro-
tów i obsługi klienta. Szczególnie podczas wprowadzania usług na 
rynek wielu sprzedawców decyduje się na współpracę z partnerem, 
który oferuje pomoc w jednej z tych dziedzin lub na kilku polach, 
dostarczając informacji na temat funkcjonowania lokalnego rynku, 
doradzając w kwestii płatności, logistyki, a nawet centrów obsługi. 
To sprawdzony sposób na ułatwienie wejścia na rynek i ustabilizowa-
nie dobrej opinii wśród nowych klientów.

Wszystkie tego rodzaju informacje są niezwykle istotne w procesie wkra-
czania na nowe rynki. A znajdą je Państwo właśnie tutaj. Jak już ustalą 
Państwo, czego należy się spodziewać, Państwa działalność będzie miała 
prawdziwą przewagę konkurencyjną, bez względu na to, gdzie znajdują się 
Państwa klienci.

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania lub chcą się dowiedzieć czegoś więcej 
o usługach Arvato, zachęcamy do kontaktu z ekspertami Arvato
eksperci@arvato.pl



O Raporcie Arvato

Na podstawie badań wśród klientów e-sklepów 
Arvato Financial Solutions, część Arvato 
Bertelsmann, oraz firma doradcza mm1, 
przygotowały raport analizujący kluczowe czynniki 
wpływające na decyzje zakupowe Polaków. 
Ponadto analizie poddane zostały zwyczaje 
płatnicze, wybór sposobów dostawy oraz zaufanie 
do lokalnych oraz zagranicznych sprzedawców. 

System płatności w branży e-commerce ulega coraz większemu 
zróżnicowaniu. Metody płatności różnią się w zależności od rynku, 
a konsumenci stają się coraz bardziej wymagający.

Rozwój technologii oraz zmiany w regulaminach bankowych otwierają drzwi 
nowym graczom na rynku, którzy mogą wprowadzać rozwiązania oparte na 
wygodzie, bezpieczeństwie i prostocie – wszystko to wsparte powszechnym 
zastosowaniem urządzeń mobilnych i zaawansowanymi metodami 
zabezpieczania transakcji, takimi jak np. identyfikacja biometryczna.

Metodologia
Raport Arvato o płatnościach został oparty na badaniach i analizach 
przeprowadzonych przez firmy konsultingowe, m.in. McKinsey, BCG 
i AT Kearney, na raportach przygotowanych przez organizacje płatnicze 
i e-commerce, takie jak Merchant Risk Council, na faktach i danych 
liczbowych dotyczących e-portfeli lub innych form i operatorów 
płatności, a także na artykułach prasowych. Raport Arvato o płatnościach 
zawiera również rekomendacje i rady ekspertów Arvato dotyczące metod 
płatności, nadużyć i ryzyka oraz zachowań konsumentów.

O Arvato Financial Solutions
Arvato Financial Solutions zapewnia kompleksowe usługi, które usprawniają 
działanie biznesu i jednocześnie przyczyniają się do zwiększenia komfortu 
konsumenta. Innowacyjne rozwiązania, stosowane począwszy od zarządzania 
ryzykiem, przez płatności i fakturowanie do odzyskiwania należności 
i zarządzania nimi, gwarantują wygodę każdej transakcji. Będąc częścią Arvato 
Bertelsmann, Arvato Financial Solutions jest trzecim największym dostawcą 
usług finansowych w Europie, specjalizującym się w handlu/e-commerce, 
telekomunikacji, ubezpieczeniach, bankowości i opiece zdrowotnej.
www.arvato.pl

MM1
mm1 wspiera duże firmy w cyfryzacji i projektowaniu produktów i procesów 
w coraz bardziej zdigitalizowanym świecie. Około 50 konsultantów świadczy 
usługi polegające na rozwijaniu połączonych strategii biznesowych i modeli 
biznesowych oraz zagwarantowaniu skutecznej implementacji operacyjnej. 
Wśród klientów mm1 znajdują się m.in. firmy działające w obszarze 
telekomunikacji, mediów, elektroniki użytkowej, usług finansowych 
i motoryzacji.
mm1.com

Raport jest częścią większej całości poświęconej zwyczajom zakupowym 
i sposobom płatniczym obywateli krajów Unii Europejskiej.
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W jaki sposób czytać niniejszy raport?

Wskaźnik Łatwości Prowadzenia Działalności (Ease of Doing Business Index): 
im wyższa pozycja danego kraju w rankingu Banku Światowego „Ease of Doing 
Business”, tym bardziej przyjazne są lokalne przepisy regulujące prowadzenie 
działalności na danym rynku. 

Obrót w dziedzinie e-commerce jest określony przez międzynarodowy 
standard pomiaru dla sprzedaży B2C w branży e-commerce (Global Online 
Measurement Standard for B2C E-Commerce). Zgodnie z tym standardem, 
sprzedaż B2C w branży e-commerce obejmuje wszystkie transakcje internetowe 
pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami zawarte przy użyciu komputerów 
stacjonarnych, laptopów, tabletów, smartfonów i innych urządzeń, zarówno 
offline, jak i online. Obrót ze sprzedaży B2C w branży e-commerce obejmuje 
podatek VAT oraz inne podatki od sprzedaży, kosztów dostawy i aplikacji, 
ale nie obejmuje zwrotów.

ePKB: udział dóbr i produktów zakupionych w internecie w PKB. Wyżej 
wymienione rankingi pochodzą od organizacji Ecommerce Europe.

Wskaźnik nadużyć: coroczny odsetek całkowitej straty w sprzedaży 
spowodowanej nadużyciami.

Wskaźnik LPI (Logistics Performance Index): wzorcowe narzędzie Banku 
Światowego – Logistics Performance Index – pozwala ocenić sprawność operacji 
logistycznych wśród ok. 160 krajów sklasyfikowanych na podstawie wyników 
wydajności logistyki handlu.

Korzystanie z urządzeń mobilnych: odsetek użytkowników smartfonów w całej 
populacji.

Handel mobilny: możliwość prowadzenia transakcji przy użyciu urządzeń 
mobilnych, np. telefonu komórkowego, smartfonu, tabletu czy innego urządzenia 
tego typu.

Wskaźnik manualnej kontroli zamówienia: odsetek transakcji e-commerce 
kontrolowanych manualnie przez sprzedawców.

Otoczenie emitenta: odsetek udziału tradycyjnej metody 3D Secure oraz opartych 
na ryzyku programów autoryzacji na danym rynku.

Demografia rynku: lokalna populacja w grupie wiekowej 15+ i odpowiedni 
odsetek użytkowników internetu oraz klientów sklepów internetowych.

Pojęcie „karty” odnosi się zarówno do kart kredytowych, jak i debetowych. Liczba 
konsumentów korzystających z danej metody płatności została zaznaczona 
niebieskimi kropkami (jedna kropka odpowiada 10%).

„Trend” oznacza szacowaną popularność danej metody płatności w przyszłości, 
natomiast „ryzyko” wskazuje na poziom zagrożenia związany z daną metodą 
płatności. Arvato wykorzystuje następujące symbole w swojej ocenie:

Ważne pojęcia Objaśnienia

Istotne metody płatności

przewidywany duży wzrost

brak przewidywanej zmiany

przewidywany duży spadek

wysokie ryzyko

umiarkowane ryzyko

brak ryzyka
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Austria

W porównaniu do innych rynków DACH, Austria jest rela-
tywnie niewielkim rynkiem e-commerce,a główne metody 
płatności to karty kredytowe, Open Invoice (tzw. faktury 

otwarte) i internetowe przelewy bankowe.



Przegląd rynku
Austria posiada dojrzały rynek e-commerce, generujący sprzedaż transgraniczną na poziomie 

dającym jej miejsce w światowej czołówce w tym zakresie. Obszary problematyczne to niski 
wskaźnik dostępu do internetu na terenach wiejskich oraz wymagający konsumenci.

Rozwój rynku

Ocena/Rekomendacje

Demografia rynku 10 najpopularniejszych sprzedawców

Roczny obrót B2C w mld €

CAGR: 13.6%

Możliwości Rekomendacje

Zagrożenia

Cross-border: na rynek austriacki można wejść 
dzięki obecności sklepu na rynku niemieckim.

Wydatki konsumentów w ramach e-commerce: 
wydatki per capita w ramach e-commerce znacz-
nie przekraczają średnią europejską.

Należy pamiętać, że dialekt austriacki różni się od stan-
dardowego niemieckiego i w związku z tym konieczne jest 
odpowiednie dostosowanie opisów produktów.

Zadbaj o możliwość zlokalizowania Twojej obecności 
w internecie w zakresie adresów siedzib, adresów URL 
i numerów telefonów.

Należy unikać dublowania treści i użyć tagu “<link rel=”al-
ternate” hre ang=”Sprache” href=”URL” />” celem popra-
wienia pozycjonowania w Google’u.

Można spodziewać się poważnej konkurencji 
ze strony miejscowych przedsiębiorców o zna-
czącym udziale w rynku, posiadających bazę 
lojalnych klientów.
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PKB per capita 38 000 €
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Źródła: 1) E-commerce Report (2016) // 2) E-commerce Report (2016) // 3) iBusiness (2016), Statista (2016). Kryterium: Liczba użytkowników. 4) Worldbank (2016), Doingbusiness (2016) E- com Foundation (2016), Eurostat (2015), IMF (2015)

Charakterystyka rynku

Wskaźnik LPI

Wskaźnik Łatwości 
Prowadzenia Działalności

Ranking ePKB

Wskaźnik bezrobocia

Wskaźnik inflacji



Metody płatności
Karty kredytowe są dość popularne, ponieważ są uważane za bezpieczną metodę dokonywania płatności tran-

sgranicznych. Inne popularne metody to Open Invoice (faktura otwarta), płatność po dostawie i PayPal.

Metody płatności
1

Źródła: 1) Worldpay (2015), E-Commerce (2016), Adyen (2015), Arvato (2015), PayPal (2015), Salesupply (2015) // 2) Arvato (2015) // 3) Arvato (2015), Payone (2016) // 
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Wydawcy kart

Lokalny gigant płatności:

Pozostałe informacje

Nie.

Sprzedaż ratalna i rozwiązania dotyczące kont użyt-
kowników to obecnie standard i są mile widziane 
jako przykład płatności po dostawie.

W przypadku oferowania Open Invoice bez partne-
rów konieczne jest wewnętrzne zarządzanie wie-
rzytelnościami i ryzykiem oraz zapewnienie obsługi 
należności i windykacji.

Ze względu na stosunkowo wysoki udział zakupów 
transgranicznych konsumenci austriaccy są także 
przyzwyczajeni do płacenia kartą kredytową za zaku-
py krajowe.

W Austrii bardzo wiele osób robiących zakupy transgraniczne preferuje karty kredytowe, które są 
uważane za najprostszy sposób dokonywania płatności międzynarodowych.

Najczęstsze metody płatności za dobra materialne to Open Invoice/płatność po dostawie lub PayPal. 
Za usługi i treści cyfrowe chętniej płaci się kartą kredytową lub za pośrednictwem PayPal.

Jeżeli nie ma możliwości skorzystania z Open Invoice, konwersja znacząco spada (31%). Należy także 
zapewnić możliwość płatności metodą PayPal, ponieważ średnio 19% klientów rezygnuje z zakupów, 
jeżeli okazuje się, że taka opcja nie jest dostępna.

Ze względu na rozmiar i wysoki udział wydatków w ramach e-commerce Austria jest odpowiednim 
rynkiem testowym dla nowych produktów i sklepów

Open 
Invoice

N/D

Open Invoice

Lista poglądowa

Karta 
kredytowa

Direct
Debit

PayPal

Direct 
Debit

Inne

PayPal

Open 
invoice

Austria

61% 36% 2% 1%
inne
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Wykorzystanie

Alternatywne metody płatności:

Karty

Trend
Standar-

dowe 
ryzyko

Opinia Arvato na temat tego rynku

Szczegółowe informacje na temat APM 
(alternatywnych metod płatności)

Wymagane metody płatnościSzczegółowe informacje na temat kart

Czy wymagane jest przejęcie przez lokalne 
centrum rozliczeniowe?



Ciekawostką w Austrii jest to, że adresy są często organizowane według klatek i numerów 
mieszkań, bez nazwisk. To może sprzyjać oszustwom na terenach miejskich.

N/D

N/D

Znakowanie urządzeń
3D secure

CVN
Rejestry niesolidnych klientów

Należy liczyć się ze wzrostem ryzyka w zakresie płatności. W Austrii prawie jedna na trzy osoby badane uważa, że ryzyka zwią-
zane z wierzycielami firmy w najbliższych 12 miesiącach wzrosną, co stanowi ponad dwukrotność średniej europejskiej.

Metoda Open Invoice korzystnie wpływa na konwersję, ale jednocześnie w istotnym stopniu zwiększa ryzyko nadużyć. Dlatego 
też zaleca się sprzedawcom detalicznym podjęcie współpracy z partneramii przerzucenie tego ryzyka na podmiot zewnętrzny.

Według naszych obserwacji twierdze oszustów to duże miasta, jak np. Wiedeń.

43% austriackich sprzedawców detalicznych widzi zagrożenie w cyberprzestępczości. Ponad 50% austriackich akceptantów 
wprowadziło narzędzia z zakresu zarządzania ryzykiem, aby chronić się przed cyberprzestępczością.

Problem klatek schodowych: adresy w blokach są często organizowane według klatek schodowych i numerów mieszkań, bez 
nazwisk. Jest to źródłem problemów w postaci oszustw adresowych.

Rozbieżność adresów do dostawy i adresów do faktury: prawo austriackie zezwala sprzedawcom detalicznym wyłącznie na 
wytoczenie powództwa osobie zarejestrowanej pod adresem do faktury, a nie adresem do dostawy.

Wskazówka eksperta

Należy upewnić się, że adres do faktury obejmuje 

numer budynku, klatki i mieszkania.

Austria

N/D N/D N/D

N/D

Ryzyko i nadużycia

Oszustwa związane z kartami 
płatniczymi

Wpływ typowych nadużyć

Narzędzia zarządzania ryzykiem

Opinia Arvato na temat tego rynku

Autoryzacja karty Wskaźniki manualnej 
kontroli zamówienia

Narzędzia przeznaczone dla danego kraju

Zaawansowane narzędzia

Tradycyjne narzędzia

Wskaźnik przyswajania 3D secure Otoczenie emitenta
Jako procent wszystkich transakcji



Zachowanie konsumentów
Konsumenci są gotowi do zakupów poza Austrią ze wzlędu na wysoką jakość produktów oraz po uczciwej cenie.

E-commerce działa głównie na obszarach miejskich. Austriacy oczekują bezpłatnej dostawy, ale nie darmowych zwrotów.

Zachowanie konsumentów

Handel transgraniczny

Przepisy prawne

Szczególne cechy rynku

Logistyka
Tylko transgraniczny 7%

Przycisk „Kup” musi zawierać słowa 
„Zahlungspflichtig bestellen” lub podobne.

Niektóre informacje muszą zostać wyświetlone 
zanim klient dojdzie do przycisku „Kup”.

Austria to dojrzały rynek e-commerce

Odsetek sprzedaży transgranicznej jest tu jednym 
z najwyższych na świecie.

Największe korzyści odnoszą sprzedawcy niemieccy.

Dla konsumentów austriackich bardzo 
ważna jest przejrzystość (w odniesieniu do 
kosztów płatności, danych klienta itp.).

Dobra jakość, korzystny stosunek jakości do 
ceny i darmowa dostawa to trzy główne kry-
teria decyzji austriackich e-zakupowiczów.

Klienci oczekują szybkiej wysyłki (1-3 dni). Aby zwiększyć gwaran-
cję dostawy za pierwszym podejściem oraz wygodę, zaleca się 
współpracę z partnerami oferującymi możliwości zmiany trasy.

Austriaccy klienci nie oczekują możliwości darmowego zwrotu to-
waru – są przyzwyczajeni do samodzielnego pokrywania kosztów 
swoich zwrotów.

Istnieją istotne różnice pomiędzy terenami miejskimi a wiejski-
mi pod względem cyfryzacji, znajomości alternatywnych metod 
płatności i zachowań zakupowych.

Krajowy i transgraniczny 78%

Tylko krajowy 15%

Podział ze względu na płeć
Udział urządzeń 

moblinych

% m-commerce

Udział internetowej sprzedaży dóbr

Najszybciej rozwijające się sektory

Waluta

Popularne kategorie

Nieco więcej kupujących mężczyzn

9.0%

Sport i rekreacja

Euro

Odzież, Obuwie, Media i rozrywka

Zwroty zagraniczne są trudne i kosztowne

Większa dostępność i warunki, atrakcyjna 
oferta cenowa

60%

10%

Austria

1 2

3

5

Źródła: 1) Salesupply (2015) // 2) Arvato (2015) // 3) Arvato (2015), Payone (2016) // 2) E-commerce Report (2016) // 3) PayPal (2015) // 4) WKO (2016) // 5) Etailment (2015), Salesupply (2015)
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Argumenty za kupowaniem 
w lokalnych sklepach

Argumenty za kupowaniem 
w sklepach zagranicznych



Belgia

Po powolnym starcie Belgia jest obecnie jednym z naj-
szybciej rozwijających się rynków e-commerce na świecie. 
Wejście na ten rynek jest względnie łatwe, nie trzeba od 
razu oferować dodatkowych lokalnych metod płatności.



Przegląd rynku
Jest to dojrzały i nieustannie rozrastający się rynek, dobrze skomunikowany z sąsiadami, co sprawia, 

że Belgia jest doskonałym miejscem na centralę działalności w zakresie e-commerce.

Rozwój rynku

Ocena/Rekomendacje

Demografia rynku

Roczny obrót B2C w mld €

CAGR: 19.5%

Możliwości Rekomendacje

Zagrożenia

Sieć logistyczna: Belgia posiada doskonałą 
sieć logistyczną i oferuje obiecujące możliwości 
transgraniczne.

Bancontact: zaawansowana metoda uwierzy-
telniania skutkuje niskim wskaźnikiem oszustw.

Zaleca się zbudowanie sklepu internetowego w odpowied-
nim języku (holenderskim, francuskim lub niemieckim) oraz 
oferowanie lokalnej dostawy i możliwości lokalnych zwrotów.

Należy mieć na uwadze fakt, że popularne stają się płatno-
ści mobilne i klienci się do nich przyzwyczajają. Warto więc 
je oferować.

Język: różnice językowe mogą stanowić 
wyzwanie: niektóre produkty mają zupełnie 
inne nazwy w poszczególnych regionach.

4,7
5,4

6,1

8,2
9,6

2012 2013 2014 2015 2016

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Populacja w wieku > 15 lat 9,3 m

Internauci 86%

Klienci sklepów internetowych 74%

PKB per capita 36 500 €

Wydatki na kupującego rocznie: 1 191 €

Dystrybucja (2015)

Fizyczna: 50%

Cyfrowa: 50%

Belgia

3 miejsce

43 miejsce

12 miejsce

8,5%

0,6%

Amazon

Zalando

3Suisses

Coolblue

Colruyt Group

Bol.com

Proximus

Nespresso

Tele Ticket Service

La Redoute

1

Źródła: 1) E-commerce Report (2016) // 2) E-commerce Report (2016) // 3) Le Vif (2014). Kryterium: Visitors. // 4) Worldbank (2016), Doingbusiness (2016) E- com Foundation (2016), Eurostat (2015), IMF (2015).
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10 najpopularniejszych sprzedawców

Charakterystyka rynku

Wskaźnik LPI

Wskaźnik Łatwości 
Prowadzenia Działalności

Ranking ePKB

Wskaźnik bezrobocia

Wskaźnik inflacji



Metody płatności
Bancontact to sposób płatności przy zastosowaniu karty debetowej o skutecznych metodach uwierzytelnienia, 
ograniczających ryzyko do minimum. Bancontact to rozwiązanie powiązanez rachunkiem bankowym i można 

z niego korzystać w sklepach stacjonarnych i internetowych za pośrednictwem karty lub aplikacji mobilnej.

Metody płatności

Wydawcy kart

Pozostałe informacje

Tak.

Bancontact umożliwia klientom inicjowanie transakcji kartą 
w czasie rzeczywistym w celu zakupu produktów i usług. 
Bancontact to rozwiązanie powiązane z rachunkiem banko-
wym i można z niego korzystać w sklepach stacjonarnych 
i internetowych oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Transakcje Bancontact nie są obarczone tym samym ryzy-
kiem obciążenia zwrotnego (chargeback), jakie z reguły jest 
związane z płatnościami kartą.

Ponad 80% belgijskich internetowych sprzedawców deta-
licznych oferuje rozwiązania Bancontact.86% to karty Bancontact/Mister Cash. Aby zapew-

nić wysoki wskaźnik akceptacji, zaleca się nabycie 
na rynku lokalnym (za pośrednictwem łączy EMS 
lub Wordline).

Szacuje się, że aktualny względny udział kart w porównaniu do alternatywnych metod płatności nie 
zmieni się do końca dekady.

Korzystanie z kart kredytowych jest bardzo popularne. Konsumenci są nagradzani za korzystanie 
z kart kredytowych w ramach miejscowego planu lojalnościowego. Ochrona kart konsumentów jesz-
cze zwiększyła ich popularność.

Podobnie jak w przypadku płatności kartami kredytowymi MasterCard czy Visa opłaty interchange za 
Bancontact mieszczą się w przedziale do 0,20% kwoty transakcji. Ponadto opłata interchange za Ban-
contact przy transakcjach internetowych mieści się w przedziale do 0,05 euro. Doprowadzi to do dal-
szego obniżenia opłat i skłoni akceptantów do zwiększania akceptacji.

Cash On 
Delivery

Sofort Banking AfterPay

Lista poglądowa

Karta 
kredytowa

Bancontact
(Debit Card)

PayPal

Inne

Cash On 
Delivery

PayPal

Przelew 
bankowy

Belgia

9% 2% 2% 87%
inne

1

2 3

Źródła: 1) EWorldpay (2015), E-Commerce (2016), Adyen (2015), Arvato (2015), PayPal (2015) // 2) Worldpay (2015), Adyen (2015) // 3) Adyen (2016), Worldpay (2015), Ecommerce Worldwide (2015), Bancontact (2016) // 4 2016 Belgium B2C E-commerce report 
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Wykorzystanie

Alternatywne metody płatności:

Karty

Trend
Standar-

dowe 
ryzyko

Opinia Arvato na temat tego rynku

Szczegółowe informacje na temat APM 
(alternatywnych metod płatności)

Wymagane metody płatnościSzczegółowe informacje na temat kart

Czy wymagane jest przejęcie przez lokalne 
centrum rozliczeniowe?

Lokalny gigant płatności:

Bancontact



Elektroniczne dokumenty tożsamości (eID) wydawane przez państwo stanowią dowód tożsamościi dlatego 
też są stosowane w celu uwierzytelnienia. Tylko 8% ludności padło ofiarą oszustw internetowych.

2015

� = 0,53%

0% 1%0,71%

Wyłudzanie informacji

Kradzież tożsamości

eID

Znakowanie urządzeń
3D secure

CVN
Rejestry niesolidnych klientów

Tradacyjne 92%

Niedotyczące i próby  
8%

W Belgii 91% konsumentów nie padło ofiarą oszustwa bankowego. Jednak 1% z nich to ofiary 
wielokrotne, a 8% doświadczyło tego raz.

Bancontact to bardzo bezpieczna metoda płatności przy zastosowaniu karty debetowej o sku-
tecznych metodach uwierzytelnienia, ograniczających ryzyko do minimum.

Połączenie narzędzi wewnętrznych (np. czarne listy) i narzędzi zewnętrznych (np. 3D Secure) 
wydaje się najskuteczniejszą metodą redukcji wskaźnika oszustw. Elektroniczne dokumenty 
tożsamości (eID) wydawane przez państwo stanowią dowód tożsamości i dlatego też są stoso-
wane w celu uwierzytelnienia.

2015

8%82%

Wskazówka eksperta

Bancontact to metoda druga co do popularności po 

kartach: ponad 80% akceptantów obsługuje tę metodę.

Belgia

1

32

Źródła: 1) MRC (2015) // 2) MRC (2016/2015), Cardinal Commerce (2016) // 3) MRC (2015).

Ryzyko i nadużycia

Oszustwa związane z kartami 
płatniczymi

Wpływ typowych nadużyć

Narzędzia zarządzania ryzykiem

Opinia Arvato na temat tego rynku

Autoryzacja karty Wskaźniki manualnej 
kontroli zamówienia

Narzędzia przeznaczone dla danego kraju

Zaawansowane narzędzia

Tradycyjne narzędzia

Wskaźnik przyswajania 3D secure
Jako procent wszystkich transakcji

Otoczenie emitenta
2016



Zachowanie konsumentów
Belgowie są otwarci na e-handel transgraniczny, poszukując okazji i lepszego wyboru w krajach sąsiednich, często posługujących się 

językiem zakupowicza. Łatwość dokonywania zwrotów oraz cena to główne elementy skłaniające do zakupów internetowych.

Zachowanie konsumentów

Handel transgraniczny

Przepisy prawne

Szczególne cechy rynku

Logistyka
Tylko transgraniczny  5%

Prawo ochrony konsumenta: na stronie interneto-
wej muszą być widoczne niektóre dane dotyczące 
działalności, w tym dane kontaktowe i sposób 
zawierania umów. W przypadku ich braku umowy 
mogą być nieważne.

Belgia to obecnie dojrzały rynek e-commerce.

Tylko 44% kupujących za granicą czuje się w tym pewnie.

Belgijscy konsumenci zazwyczaj kupują w sąsiednich krajach.

Konsumenci są bardzo wrażliwi na ceny i kon-
centrują się na uzyskaniu możliwie najkorzyst-
niejszego stosunku wartości do ceny.

Łatwość dokonywania zwrotów oraz cena 
to główne elementy skłaniające do zakupów 
internetowych.

Dla 42% belgijskich konsumentów ważne jest, by w ofercie była opcja 
dostawy w ciągu maksymalnie trzech dni.

W Belgii dostawa do domu jest najbardziej preferowaną opcją dosta-
wy, a tuż po niej jest odbiórw miejscowym punkcie dostawy, np. jed-
nym z 720 punktów odbioru Kariboo funkcjonujących w całym kraju.

Chociaż 34% osób robiących zakupy przez internet preferuje darmo-
wą dostawę, 28% zgłasza gotowość zapłacenia za dostawę od 4,00 
do 7,50 euro.

Krajowy i transgraniczny 29%

Tylko krajowy 66%

Podział ze względu na płeć

Udział internetowej sprzedaży dóbr

Najszybciej rozwijające się sektory

Waluta

Popularne kategorie

Nieco więcej kupujących mężczyzn

6%

Odzież i noclegi

Euro

Odzież, Telekomunikacja, Media i rozrywka

Brak zaufania dla zagranicznych stron, mar-
twią się o zagraniczną obsługę klienta

Lepsza dostępność i warunki, atrakcyjna oferta

55%

12%

Belgia

1 2

3

5

4

Źródła: 1) Ecommerce Worldwide (2015), E-commerce Report (2016) // 2) E-commerce Report (2016) // 3) PayPal (2015), Ecommerce Worldwide (2015) // 4) Ecommerce Worldwide (2015) // 5) E-commerce Report (2016), Ecommerce Worldwide (2015)

Argumenty za kupowaniem 
w lokalnych sklepach

Argumenty za kupowaniem 
w sklepach zagranicznych

Udział urządzeń 
moblinych

% m-commerce



Dania

Jeśli uwzględnimy zarówno krajowe jak i międzynarodowe zaku-
py elektroniczne, Dania okazuje się największym rynkiem e-com-
merce w krajach nordyckich, charakteryzującym się ogromnym 
tempem wzrostu, przy czym najsilniejszym segmentem inter-

netowym są podróże. W Danii występuje także najwyższy udział 
kart spośród wszystkich krajów nordyckich. Na rynku płatności 

internetowych nadal dominuje krajowa karta debetowa Dankort.



Przegląd rynku
Dania oferuje znakomite możliwości, ponieważ charakteryzuje ją silny rynek e-commerce 

oraz powszechne stosowanie bezpiecznych metod płatności.

Rozwój rynku

Ocena/Rekomendacje

Demografia rynku

Roczny obrót B2C w mld €

CAGR: 16,4%

Możliwości Rekomendacje

Zagrożenia

Rynek: duński rynek e-commerce posiada jedną 
z najkorzystniejszych kombinacji warunkówi moż-
liwości rynkowych (zakupowicze przeznaczający 
duże nakłady na zakupy, dobra infrastruktura). 
Większość konsumentów ma dostęp do internetu 
i jest otwarta na nowe rozwiązania i usługi.

Należy dostosować działalność w zakresie e-commerce do 
urządzeń mobilnych: Dania wyprzedza swoich nordyckich 
sąsiadów w zakresie płatności mobilnych.
Ważny jest wybór silnego partnera logistycznego, ponieważ 
umożliwi to oferowanie szybkieji elastycznej dostawy oraz 
obsługę zwrotów.

Metody płatności: niezbędne są dodatkowe 
działania umożliwiające płatności metodą Dan-
kort (patrz Metody płatności: informacje szczegó-
łowe na temat alternatywnych metod płatności).

7,3
8,4

9,9

13,4

16,4

2012 2013 2014 2015 2016

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Populacja w wieku > 15 lat 4,7m

Internauci 97%

Klienci sklepów internetowych 80%

PKB per capita 45 500 €

Wydatki na kupującego rocznie: 3 111 €

Dystrybucja (2015)

Fizyczna: 69%

Cyfrowa: 31%

Dania

3 miejsce

43 miejsce

12 miejsce

8,5%

0,6%

Amazon

Saxo

Zalando

Cdon

H&M

Elgiganten

Billetnet

Wupti

Coop

Bilka

1 2 3

4

Źródła: 1) E-commerce Report (2016) // 2) E-commerce Report (2016) // 3) E-Commerce News (2014). Kryterium: Unaided awareness // 4) Worldbank (2016), Doingbusiness (2016) E- com Foundation (2016), Eurostat (2015), IMF (2015)
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Metody płatności
Karty są popularne, a rozwiązania Open Invoice niekoniecznie. 

We wszystkich grupach wiekowych dominuje krajowa karta płatnicza Dankort.

Metody płatności

Wydawcy kart

Lokalny gigant płatności:

Pozostałe informacje

Krajowa karta kredytowa Dankort nadal dominuje jako 
ulubiony sposób płatności wszystkich grup wiekowych.

Karty co-branded można nabyć w ramach procesu wyda-
wania kart VISA (z opłatami VISA). Aby obsługiwać również 
„czyste” karty Dankort, sprzedawcy elektroniczni muszą po-
rozumieć się z lokalnym nabywcą Nets i dokonać rejestracji 
duńskiego numeru CVR (ceny transakcji kartą Dankort 
wahają się od 0,18-0,25 euro).

Tak jak jej nordyccy sąsiedzi Dania zmierza w stronę 
społeczeństwa bezgotówkowego: do 2030 r. planuje 
się całkowite wyeliminowanie banknotów.

Z geograficznego punktu widzenia Dania to relatywnie niewielki rynek, nieposiadający silnej tradycji zakupów wysył-
kowych, obecnej na innych rynkach nordyckich. W połączeniu z ograniczonym dostępem do danych osobowych oraz 
słabszą możliwością sprawdzenia zdolności kredytowej prawdopodobnie tłumaczy to sukces płatności kartą oraz 
względne niepowodzenie metod Open Invoice lub rozwiązańw zakresie płatności po dostawie w porównaniu z innymi 
rynkami nordyckimi.

Dlatego też nie ma co się dziwić, że coraz powszechniejsze stają się w Danii e-portfele, do których zachęca konsu-
mentów możliwość korzystania z tego samego rozwiązania zarówno w internecie jaki poza nim. W szczególności 
istotną rolę odgrywa portfel oferowany przez Danske Bank: niemalże trzy czwarte wszystkich Duńczyków skorzystało 
z rozwiązania MobilePay na potrzeby przelewu środków. Wszelkie pozostałe duńskie banki niedawno postanowiły 
zrezygnować z własnych inicjatyw i umożliwić klientom korzystanie z MobilePay.

W niedalekiej przyszłości rynek płatności prawdopodobnie stanie się jeszcze bardziej rozdrobniony niż obecnie – nowi 
gracze wchodzą z rozwiązaniami, które są wygodne, bezpieczne i proste, czemu sprzyja powszechność stosowania 
rozwiązań mobilnych w krajach nordyckich oraz obecność skutecznych metod identyfikacji, jak odciski palców, identy-
fikatory urządzenia i identyfikatory bankowości mobilnej.

E-portfel

MasterPay ApplePay

Dankort and Dankort co-branded VISA

Lista poglądowa

Karta 
kredytowa

Tradycyjny 
przelew bankowy

Inne

Open 
Invoice

E-portfel

Przelew 
bankowy

Dania

62% 31% 0% 7%
inne

1

2 3

Źródła: 1) Worldpay (2015), E-Commerce (2016), DIBS (2016), Arvato (2015), Statista (2015). * MobilePay and PayPal // 2) Worldpay (2015), Paypers (2015) // 3) DIBS (2016), paymentcardyearbooks (2016), Credorax (2016) 

Wykorzystanie

Alternatywne metody płatności:

Karty

Trend
Standar-

dowe 
ryzyko

Opinia Arvato na temat tego rynku

Szczegółowe informacje na temat APM 
(alternatywnych metod płatności)

Wymagane metody płatnościSzczegółowe informacje na temat kart

Tak.

Czy wymagane jest przejęcie przez lokalne 
centrum rozliczeniowe?



Oszustwa są relatywnie rzadkie, najczęściej przybierają formę kradzieży tożsamości. Istnieje ryzyko 
podania fałszywych adresów do dostawy w przypadku wybrania płatności po dostawie.

Nem-ID

Znakowanie urządzeń
3D secure

CVN
Rejestry niesolidnych klientów

W krajach nordyckich nie ma szczególnie wysokiego ryzyka oszustw obejmujących karty kredytowe,a badania przeprowadzone przez 
go2checkout.com wykazują, że Norwegia, Szwecja i Dania to krajeo niemalże najniższym poziomie ryzyka oszustw spośród wszystkich 
krajów świata (patrząc po adresie IP sprawców).

W 2014 r. Dania była krajem o najniższym wskaźniku nieuczciwych transakcji e-commerce. Niemniej jednak zjawisko oszustwa istnieje, 
a jego najczęstszym przejawem jest kradzież tożsamości.

W przypadku płatności kartą wszyscy więksi emitenci umożliwiają konsumentom zablokowanie zakupów internetowych lub zakupów 
z konkretnych rynków.

Rozwiązaniem często stosowanym przez akceptantów jest 3D Secure, a sprzedawcom detalicznym działającym w segmentach bardziej 
podatnych na oszustwa można zalecić identyfikację elektroniczną Nem-ID. Niemniej jednak warto zauważyć, że rozwiązanie to bazuje 
na jednorazowych kluczach, co może wpłynąć na ogólną łatwość finalizowania zakupów i współczynniki konwersji.

Z kolei oferowanie opcji płatności po dostawie korzystnie wpływa na konwersję, ale zwiększa ryzyko oszustwa. W szczególności stosuje się 
fałszywe adresy dostawy, a towar jest kupowany bez zamiaru uiszczenia należnej zapłaty (w celu odsprzedaży); robią tak nie tylko Duńczy-
cy, ale również obcokrajowcy przyjeżdżający do Danii, uzyskujący Nem-ID a następnie po popełnieniu oszustwa wyjeżdżający z kraju.

Można zmniejszać takie ryzyko, korzystając z usług partnera finansowego, który je przejmie – na duńskim rynku jest to standardowy 
element umowy pomiędzy sprzedawcą detalicznym a dostawcą usług Open Invoice.

Wskazówka eksperta
Należy upewnić się, że spełnione są duńskie 
wymogi w zakresie płatności. Warto zaoferować 
łatwe możliwości zwrotu.

Dania

N/D

1

Źródła: 1) Source: Forter (2015)

N/D

N/D N/D N/D

Ryzyko i nadużycia

Oszustwa związane z kartami 
płatniczymi

Wpływ typowych nadużyć

Narzędzia zarządzania ryzykiem

Opinia Arvato na temat tego rynku

Autoryzacja karty Wskaźniki manualnej 
kontroli zamówienia

Narzędzia przeznaczone dla danego kraju

Zaawansowane narzędzia

Tradycyjne narzędzia

Wskaźnik przyswajania 3D secure Otoczenie emitenta
Jako procent wszystkich transakcji



Duńscy konsumenci dobrze posługują się technologiami i chętnie przyjmują nowe rozwiązania i usługi. 
90% Duńczyków posługuje się językiem angielskim i często dokonuje zakupów transgranicznych.

Zachowanie konsumentów

Handel transgraniczny

Przepisy prawne

Szczególne cechy rynku

Logistyka
N/D

Duńskie Stowarzyszenie e-Handlu (FDIH) to związek 
branżowy zapewniający szeroką gamę usług wspar-
cia firmom zajmującym się handlem w internecie.

Dania to dojrzały rynek e-commerce.

Duńscy konsumenci mają dostęp do inter-
netu i szybko przyjmują nowe rozwiązania 
technologicznei usługi.

90% z nich zna język an-
gielski.

Funkcje śledzenia przesyłek są dla duńskich zakupowiczów dość 
ważne.

Duńczycy mają najwyższe oczekiwania, jeśli chodzi o szybkość dostaw, 
spośród wszystkich krajów nordyckich, należy więc oferować im krót-
kie czasy dostaw. Konsumenci w Danii preferują dostawę do domu.

Dobrze jest zaoferować kilka opcji dostawy, umożliwiając klientom 
dokonanie własnego wyboru. Można także zapewnić dostawę do 
domu/miejsca pracy lub do paczkomatów.

Połowa duńskich zakupowiczów kupuje na stronach zagra-
nicznych (głównie ze względu na niskie ceny).

Duńczycy wydają około 3,2 mld euro w ramach transakcji 
transgranicznych.

Podział ze względu na płeć

Udział internetowej sprzedaży dóbr

Najszybciej rozwijające się sektory

Waluta

Popularne kategorie

Nieco więcej kupujących mężczyzn

24%

DIY, Żywność, Media i Elektronika

Duńska korona

Odzież, Lifestyle, Media, Żwyność

Brak wątpliowści do obowiązujacego prawa, 
cła oraz VAT

Niższa cena, dostępność produktów

74%

10%

Dania

1 2

3

5

4

Źródła: 1) DIBS (2016), Postnord (2016) // 2) Statista (2016) E-commerce Report (2016), DIBS (2016), DIBS (2015), Postnord (2016) // 3) DIBS (2016), Postnord (2016), E- Commerce News (2016) // 4) Worldpay (2016) // 5) Postnord (2016) Ecommerce Worldwide (2015) 
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moblinych

% m-commerce



Finlandia

Młodzi konsumenci są już przyzwyczajeni do zakupów transgra-
nicznych, a starsze segmenty fińskiej populacji coraz bardziej 

przekonują się do zakupów w internecie. Fińska branża e-com-
merce jest nadal zdominowana przez bankowe przelewy interne-
towe i płatności kartą i nie wykorzystuje jeszcze w pełni możliwo-

ści, jakie oferują alternatywne metody płatności.



Przegląd rynku
Wzrost w branży zakupów transgranicznych napędzają młodzi fińscy konsumenci. Dla nowych 

graczy dobrym pierwszym krokiem jest otwarcie sklepu w unikatowym języku fińskim.

Rozwój rynku

Ocena/Rekomendacje

Demografia rynku

Roczny obrót B2C w mld €

CAGR: 9,3%

Możliwości Rekomendacje

Zagrożenia

Konsument: fińscy konsumenci w interne-
cie nie są tak wymagający w odniesieniu do 
czasu dostawyi stawkach za zwroty jak np. 
Szwedzi. Starsze pokolenie stopniowo goni 
młodych.

W przypadku logistyki: połączenie sklepów fizycznych z inter-
netowymi może zaspokoić potrzebę dostępności i zapewnić 
dostawę do miejsca pracy lub paczkomatów.

Sklep internetowy powinien być prowadzony w miejscowym 
języku: jest większe prawdopodobieństwo, że Finowie dokonają 
zakupu, jeżeli sklep będzie w ich własnym języku.

Rynek i zaufanie: akceptanci muszą nadal 
budować zaufanie do zakupów inter-
netowych, jeżeli chcą napędzać handel 
elektroniczny.

5,6 5,8
6,6

7,2
8

2012 2013 2014 2015 2016

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Populacja w wieku > 15 lat 4,6 m

Internauci 97%

Klienci sklepów internetowych 79%

PKB per capita 40 800 €

Wydatki na kupującego rocznie: 2 170 €

Finlandia

14 miejsce

12 miejsce

9 miejsce

5,7%

0,8%

1 2 3

4

Źródła: 1) E-commerce Report (2016) // 2) E-commerce Report (2016), Tradingeconomics (2016), Postnord (2016) // 3) Verkkokauppakatsaus (2015) Kryterium:Unique visitors // 4) Worldbank (2016), Doingbusiness (2016) E- com Foundation (2016), Eurostat (2015), IMF (2015).
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Metody płatności
W Finlandi bardzo popularna jest płatność poprzez Open Invoice, która jest drugą 

najczęściej używaną metoda płatności na rynku po przelewach bankowych.

Metody płatności

Wydawcy kart

Lokalny gigant płatności:

Pozostałe informacje

Raty lub rozwiązania dotyczące kont użytkowników 
to obecnie standard w płatnościach Open Invoice.

Większość rozwiązań w tym zakresie finansują do-
stawcy zewnętrzni. Istnieje kilku większych dostaw-
ców, jak Arvato czy Klarna.

Finowie dokonują prawie dwa razy więcej transakcji 
bezgotówkowych niż przeciętny obywatel UE 
(per capita).

Opcją najczęściej wybieraną przez konsumentów w Finlandii jest bankowy przelew elektroniczny.

Finlandia przoduje w korzystaniu z metody Open Invoice – jest to drugi najczęściej stosowany sposób płatności 
na rynku.

Równie popularne są karty debetowe i kredytowe. Finowie są trochę bardziej ostrożni, jeśli chodzio podawanie 
danych i informacji osobowych niż konsumenci w innych krajach nordyckich. Może to oznaczać, że rozpo-
wszechnienie m-commerce potrwa tu dłużej niż na innych rynkach nordyckich. Przy zakupach dokonywanych 
przez telefon komórkowy wielu Finów preferuje metodę carrier billing.

W niedalekiej przyszłości rynek płatności stanie się bardziej rozdrobniony niż ma to miejsce obecnie, głównie 
ze względu na pojawianie się nowych graczy i inicjatyw, jak np. Siirto*, wchodzącychz rozwiązaniami, które są 
wygodne, bezpieczne i proste.

*  Siirto to niedawno ogłoszona wspólna inicjatywa trzech największych banków fińskich oferująca płatności mobilne 
w czasie rzeczywistym, zarówno online, offline jak i na płaszczyźnie P2P.

Finlandia

Open 
Invoice

Open Invoice

Lista poglądowa

Karta 
kredytowa

E-portfel Tradycyjny 
przelew 

bankowy

Przelew 
bankowy

E-portfel

Inne

Open 
invoice

1

2 3

Źródła: 1) Postnord (2016), eshopworld (2016), Arvato (2015), Statista (2016). *PayPal, MobilePay, Pivot and Siirto // 2) European Payment Council (2016) // 3) Paytrail (2016) // 4) Postnord (2016), eshopworld (2016)

Wydawcy kart

N/D N/D N/D N/D
inne
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Wykorzystanie

Alternatywne metody płatności:

Karty

Trend
Standar-

dowe 
ryzyko

Opinia Arvato na temat tego rynku

Szczegółowe informacje na temat APM 
(alternatywnych metod płatności)

Wymagane metody płatnościSzczegółowe informacje na temat kart

Czy wymagane jest przejęcie przez lokalne 
centrum rozliczeniowe?

Nie.



Do niedawna wskaźnik nieuczciwych transakcji w Finlandii był względnie niewielki, to się jednak 
zmienia. Fińskie statystyki pokazują, że wskaźnik ten wzrósł od 2015 do 2016 o 167%.

TUPAS

Znakowanie urządzeń
3D secure

CVN
Rejestry niesolidnych klientów

W 2014 r. Finlandia miała trzeci najniższy wskaźnik nieuczciwych transakcji e-commerce. Warto jednak odnotować przykładowe 
najczęstsze oszustwa:
-  Kradzież tożsamości, w szczególności wykorzystanie skradzionego numeru ubezpieczenia społecznego w zakupach przez internet. 

Ryzyko to można zmniejszyć, przyjmując wyłącznie dostawy na oficjalny adres lub stosując opcję odbioru w sklepie przy spraw-
dzeniu dokumentu tożsamości.

-  Kradzież danych kart, a następnie podawanie się za urzędnika, zapytywanie o kod PIN ze względów bezpieczeństwa lub po prostu 
użycie skradzionej karty w celu dokonania zakupów z dostawą do punktów odbioru.

W przypadku płatności kartą wszyscy więksi emitenci umożliwiają konsumentom zablokowanie zakupów internetowych lub zaku-
pów z konkretnych rynków.

Wszystkie transakcje bankowości internetowej muszą być autoryzowane metodą bezpiecznej identyfikacji TUPAS, stanowiącą 
wspólną inicjatywę wszystkich banków w Finlandii. Emitenci kart wymagają także od akceptantów stosowania zabezpieczenia 
TUPAS we wszystkich transakcjach kartą, jeżeli akceptant chce skorzystać z zasady liability shift. Bezpieczne uwierzytelnienie można 
obejść, ale wówczas to akceptant ponosi odpowiedzialność za straty.

Oferowanie metod Open Invoice korzystnie wpływa na konwersję, ale zwiększa ryzyko oszustwa. Można zmniejszać takie ryzyko, 
korzystając z usług partnera finansowego, który je przejmie – na przykład w Danii jest to standardowy element umowy pomiędzy 
akceptantem a dostawcą usług Open Invoice.

Finlandia

Kradzież tożsamości

Wyłudzanie informacji

Wskazówka eksperta
Warto zaoferować darmowe zwroty 
i dostosować stronę do miejscowego 
języka.

Fraudy

1

Źródła: 1) Forter (2015) 
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Ryzyko i nadużycia

Oszustwa związane z kartami 
płatniczymi

Wpływ typowych nadużyć

Narzędzia zarządzania ryzykiem

Opinia Arvato na temat tego rynku

Autoryzacja karty Wskaźniki manualnej 
kontroli zamówienia

Narzędzia przeznaczone dla danego kraju

Zaawansowane narzędzia

Tradycyjne narzędzia

Wskaźnik przyswajania 3D secure Otoczenie emitenta
Jako procent wszystkich transakcji



Fińscy konsumenci są bardzo cierpliwi, jeśli chodzi o czas dostawy. Starsi zakupowicze 
powoli przekonują się do korzyści wynikających z zakupów przez internet.

Zachowanie konsumentów

Handel transgraniczny

Przepisy prawne

Szczególne cechy rynku

Logistyka
N/D

Finlandia ma jedną z najwyższych stawek podatku 
VAT, tj. 24%. Finowie mieli na mocy obowiązują-
cych przepisów prawo do nieodpłatnego zwrotu 
towarów. Przepisy te już nie obowiązują, ponieważ 
Finlandia dostosowała się do regulacji unijnych.

Finlandia to dojrzały rynek e-commerce.

W Finlandii odnotowuje się wysoki udział 
e-handlu transgranicznego.

Ze wszystkich krajów nordyckich Finlandia ma 
najwyższy wskaźnik przyrostu osób dokonują-
cych zakupów przez internet, a obecnie grupa 
ta powiększa się w szczególności o starsze 
pokolenie.

Odsetek Finów korzystających z m-commerce 
jest ponad dwukrotnie mniejszy niż u Szwedów.

Fińscy konsumenci są bardzo cierpliwi, jeśli chodzi o czas dostawy.

Odbiór z punktów usługowych nie jest w Finlandii tak 
powszechny jak w innych krajach nordyckich.

Darmowe zwroty były wymagane przepisami prawa fińskiego, 
które zostały wyparte przez regulacje unijne. Niemniej jednak 
konsumenci nadal oczekują takiego poziomu obsługi.

Powszechne są tam dostawy do paczkomatów.

Finlandia

Podział ze względu na płeć

Udział internetowej sprzedaży dóbr

Najszybciej rozwijające się sektory

Waluta

Popularne kategorie

N/D

8,2%

N/D

Euro

Odzież i Obuwie, Podróże

N/D

N/D

76%

11%
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Źródła: 1) Paytrail (2016), Postnord (2016) // 2) Statista (2016) E-commerce Report (2016), DIBS (2016), DIBS (2015), Postnord (2016) // 3) Postnord (2016) // 4) Postnord (2016) // 5) Postnord (2016) Ecommerce Worldwide (2015), Paytrail (2016)
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Francja

Francja to dojrzały rynek e-commerce, charakteryzujący 
się skromnymi wskaźnikami wzrostu. Metody płatności 

we Francji są silnie ukierunkowane na korzystanie 
z Carte Bancaire.



Przegląd rynku
Francja to drugi największy rynek w zakresie e-handlu w Europie, charakteryzujący się znaczną siłą nabywczą 

i wysokim poziomem importu w ramach handlu elektronicznego.

Rozwój rynku

Ocena/Rekomendacje

Demografia rynku

Roczny obrót B2C w mld €

CAGR: 12.2%

Możliwości Rekomendacje

Zagrożenia

Rozmiar rynku e-commerce:  Francja to 
drugi największy rynek w zakresie e-handlu 
w Europie, charakteryzujący się znaczną 
siłą nabywczą.

Carte Bancaire: zastosowanie tej opcji 
może zapewnić wysoki wskaźnik akceptacji.

Należy zapewnić możliwość płatności kanałem Carte Bancaire, 
co pozwoli uzyskać wyższy wskaźnik akceptacji.

Metody dostawy stają się istotnym aspektem konkurencji 
w handlu detalicznym. System Click & Collect (zamów i odbierz 
w sklepie) staje się kluczowym elementem strategii sprzedaw-
ców detalicznych.

Zgodność z przepisami i sprawozdawczość: 
przed rozpoczęciem działalności we Francji 
należy najpierw zapoznać się z zagadnieniami 
w zakresie faktur i deklaracji VAT i CIT

Rynek: Francja to jeden z trudniejszych 
rynków dla sprzedawców detalicznych.

45
51,1

56,8
64,9

71,4

2012 2013 2014 2015 2016

Populacja w wieku > 15 lat 53,5 m

Internauci 87%

Klienci sklepów internetowych 66%

PKB per capita 32 900 €

Wydatki na kupującego rocznie: 1 780 €

Dystrybucja (2015)

Fizyczna: 50%

Cyfrowa: 50%

Francja

13 miejsce

27 miejsce

4 miejsce

10%

0,1%

6.

7.
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10.
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la redoute
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Źródła: 1) E-commerce Report (2016) // 2) E-commerce Report (2016) // 3) E-commerce Report (2016). Kryterium: Unique visitors. // 4) Worldbank (2016), Doingbusiness (2016) E- com Foundation (2016), Eurostat (2015), IMF (2015). 
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Metody płatności
Karta Carte Bancaire to jak dotąd najpopularniejsza metoda płatności – posiada ją 95% francuskich konsumentów. 
Popularność alternatywnych metod płatności rośnie bardzo powoli, zarówno wśród konsumentów jak i instytucji.

Metody płatności

E-portfel

Inne

Wydawcy kart

Lokalny gigant płatności:

Pozostałe informacje

95% konsumentów posiada kartę Carte Bancaire; 
wydano już 63 miliony kart. Znaczna większość (ok. 
95%) to karty co-branded, z logo Carte Bancaire oraz 
MasterCard lub Visa.

Karty te można realizować w lokalnej sieci Carte 
Bancaire.

Akceptanci realizujący płatności za pomocą lokalnej 
sieci CB uzyskują odrobinę wyższy wskaźnik akceptacji.

W płatnościach dominują karty Carte Bancaire.

W płatnościach dominują karty Carte Bancaire, tj. systemu międzybankowego wymagającego kontaktu 
z lokalnym nabywcą. Wydano już 63 mln kart i posiada je 95% Francuzów.

Popularność alternatywnych metod płatności rośnie bardzo powoli, zarówno wśród konsumentów jaki 
instytucji.

Paylibis, francuski e-portfel bankowy zawierający karty obsługiwane we Francji przez Carte Bancaire, 
ma trzykrotnie więcej użytkowników niż PayPal.

Poziom autoryzacji dla płatności PayPal we Francji w przypadku dóbr materialnych jest niski (77%).

Akceptanci realizujący płatności za pośrednictwem lokalnej sieci CB prawdopodobnie będą mieć 
wyższy wskaźnik akceptacji.

Francja

Debit 
Cards

Card Bancaire cards

Lista poglądowa

Karta 
kredytowa

PayPal

1

2

Źródła: 1) Worldpay (2015); MRC (2016) * PayPal, Paylib // 2) Ecommerce Report (2016) 
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Card Bancaire
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Wykorzystanie

Alternatywne metody płatności:

Karty

Trend
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dowe 
ryzyko

Opinia Arvato na temat tego rynku

Szczegółowe informacje na temat APM 
(alternatywnych metod płatności)

Wymagane metody płatnościSzczegółowe informacje na temat kart

Tak.

Czy wymagane jest przejęcie przez lokalne 
centrum rozliczeniowe?



Stosowanie rozwiązania 3D Secure jest w istotnym stopniu mniej powszechne niż w innych 
krajach europejskich, co przyczynia się do względnie częstych kradzieży tożsamości.

2015

� = 0.53%

0% 1%0.65%

Identy Theft

Przejęcia kont

N/D

Znakowanie urządzeń
3D secure

CVN
Rejestry niesolidnych klientów

Stosowanie rozwiązania 3D Secure jest w istotnym stopniu mniej powszechne niż w innych krajach 
europejskich.

Nowe narzędzia do przeciwdziałania oszustwom wymagają długich i złożonych procesów uzyskania 
akceptacji miejscowych urzędów ds. ochrony danych.

Emitenci skłaniają się w dużej mierze ku rozwiązaniom „tradycyjnym”, jedynie 3% korzysta z metod 
RIBA, z pewnymi problemami.

2,35% sprzedaży podlega odrzuceniu ze względu na podejrzenie oszustwa (2014 r.).

Według naszych obserwacji twierdze oszustów to duże miasta, jak np. Paryż.

Francja

Wskazówka eksperta

Paylib może być interesującą alternatywą dla ry-

zykownych kart kredytowych, w szczególnościw 

środowiskach mobilnych.

19%
Tradacyjne 95%

Niedotyczące i próby  
2%

RIBA / wyzwania
3%

2016

9%

1
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Źródła: 1) MRC (2015) // 2) Ingenico (2016), Cardinal Commerce (2016) // 3) MRC (2015).

Ryzyko i nadużycia

Oszustwa związane z kartami 
płatniczymi

Wpływ typowych nadużyć

Narzędzia zarządzania ryzykiem

Opinia Arvato na temat tego rynku

Autoryzacja karty Wskaźniki manualnej 
kontroli zamówienia

Narzędzia przeznaczone dla danego kraju

Zaawansowane narzędzia

Tradycyjne narzędzia

Wskaźnik przyswajania 3D secure
Jako procent wszystkich transakcji

Otoczenie emitenta
2016



Dla francuskich konsumentów ważniejsze jest, by dostawa była darmowa niż szybka, 
a w szczególności preferują oni metodę Click & Collect.

Zachowanie konsumentów

Handel transgraniczny

Przepisy prawne

Szczególne cechy rynku

Logistyka
Tylko transgraniczny 3%

Należy mieć świadomość:
... przepisów o ochronie danych („Loi Informatiques 
et Libertés”) przy gromadzeniu danych osobowych.
... wytycznych CNIL (urzędu ochrony danych).

Francja to dojrzały rynek e-commerce.

Francja to trzeci najpopularniejszy kraj docelo-
wy transgranicznych zakupów przez internet.

Ważne jest podanie numeru umożliwiającego 
śledzenie zamówienia oraz zaoferowanie moż-
liwości wyboru konkretnego terminu dostawy. 
Zaleca się poinformowanie o kosztach i termi-
nie dostawy na wczesnym etapie.

Darmowa dostawa jest ważniejsza niż szybka 
dostawa.

Istnieją utrwalone systemy i schematy zakupów przez internet.

Akceptuje się dostawę do punktów odbioru, umożliwiającą 
uniknięcie tzw. kosztów ostatniego kilometra.

Miejscowe służby pocztowe stanowią silną konkurencję 
na rynku logistycznym.

Francja

Krajowy i transgraniczny 35%

Tylko krajowy 62%

Podział ze względu na płeć

Udział internetowej sprzedaży dóbr

Najszybciej rozwijające się sektory

Waluta

Popularne kategorie

Nieco więcej kupujących kobiet

4.6%

Media i rozrywka

Euro

Odzież, Obuwie, Lifestyle, Ogród

Brak zaufania do zagranicznych stron

Większa dostępność i różnorodność produktów

62%

15%

1 2

3

5

4

Źródła: 1) E-commerce Report (2015) // 2) Europe e-commerce (2015) // 3) PayPal (2015) // 4) E-commerce Report (2016) // 5) E-commerce Report (2016)

Zachowanie konsumentów

Argumenty za kupowaniem 
w lokalnych sklepach

Argumenty za kupowaniem 
w sklepach zagranicznych

Udział urządzeń 
moblinych

% m-commerce



Niemcy

Niemcy to jeden z największych rynków e-commerce w Euro-
pie, o ogromnym potencjale wzrostu. Metody płatności w kra-
ju, choć różnorodne, są zdominowane przez metody lokalne, 

charakteryzujące się wysokim poziom złożoności.



Przegląd rynku
Niemcy to jeden z największych rynków e-commerce w Europie, o ogromnym potencjale wzrostu. Wyzwania obejmują 

tu różnorodne i zlokalizowane metody płatności oraz ostrożność konsumentów.

Rozwój rynku

Ocena/Rekomendacje

Demografia rynku

Roczny obrót B2C w mld €

CAGR: 16%

Możliwości Rekomendacje

Zagrożenia

Logistyka: Niemcy posiadają doskonałą 
sieć logistyczną, oferującą obiecujące moż-
liwości transgraniczne.

M-commerce zyskuje na popularności 
i przewiduje się, że skumulowany rocz-
ny wskaźnik wzrostu (CAGR) przekroczy 
w nadchodzących latach 100%.

Wchodząc na rynek niemiecki, warto znaleźć niszę – trzeba się 
wyróżnić.

Można zwiększyć konwersję poprzez oferowanie metody Open 
Invoice i nawiązanie współpracyz ekspertami (AfterPay, Klar-
na itp.).

Należy liczyć się z wyższym całkowitym kosztem transportu 
ze względu na wysoki wskaźnik zwrotów.

N/D

37

46,9
52,7

59,7
66,9

2012 2013 2014 2015 2016

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Populacja w wieku > 15 lat 70,7 m

Internauci 89%

Klienci sklepów internetowych 73%

PKB per capita 40 000 €

Wydatki na kupującego rocznie: 1 157 €

Dystrybucja (2015)

Fizyczna: 67%

Cyfrowa: 33%

Niemcy

1 miejsce

7 miejsce

13 miejsce

4,6%

0,1%

Amazon

Otto

Zalando

Notbooksbilliger

Cyberport

Tchibo

Bonprix

Conrad

Alternate

Apple store

1 2 3

4

Źródła: 1) E-commerce Report (2016) // 2) E-commerce Report (2016) // 3) iBusiness (2016). Kryterium: Liczba użytkowników // 4) Worldbank (2016), Doingbusiness (2016) E- com Foundation (2016), Eurostat (2015), IMF (2015).
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Charakterystyka rynku

Wskaźnik LPI

Wskaźnik Łatwości 
Prowadzenia Działalności

Ranking ePKB

Wskaźnik bezrobocia

Wskaźnik inflacji



Metody płatności
Od dawna preferowaną metodą płatności jest Open Invoice, przy czym odnotowuje się wzrost marek oferujących 

faktury cyfrowe. Popularny jest także emitowany lokalnie pieniądz elektroniczny oraz karty płatnicze.

Metody płatności

Open 
invoice

Direct 
Debit

PayPal

Inne

Wydawcy kart

Lokalny gigant płatności:

Pozostałe informacje

Po wprowadzeniu metody Open Invoice sprzedaw-
cy detaliczni mogą spodziewać się dramatycznego 
zwiększenia konwersji sklepu.

W przypadku oferowania Open Invoice bez partne-
rów konieczne jest wewnętrzne zarządzanie wie-
rzytelnościami i ryzykiem oraz zapewnienie obsługi 
należności i windykacji.

Tylko ponad 30% populacji posiada kartę kredytową.

Niemcy bardzo nie lubią ryzyka: unikają zaciągania zadłużenia i udostępniania własnych informacji finansowych 
przez internet i dlatego też udział kart kredytowych jest bardzo niski (ok. 30%).

95% populacji, o której mowa, posiada rachunek bankowy, a tym samym dostęp do poleceń zapłaty (Direct Debit) 
i przelewów bankowych przez internet.

Metoda Open Invoice jest często stosowana w przypadku kategorii produktowych o wysokich wskaźnikach zwrotów 
i wartościach zamówieniach, jak np. moda; jest ona popularna wśród wszystkich grup wiekowych, a zwłaszcza klien-
tów powyżej 55. roku życia. Klasyczna faktura otwarta (Open Invoice) traci na popularności, ale pojawiają się nowe 
rozwiązania (głównie markowe, internetowe).

E-portfel paydirekt został utworzony w 2014 r. przez niemieckie banki i jest obecnie obsługiwany przez niewielu 
niemieckich akceptantów.

Metoda Direct Debit jest odpowiednia do zwiększania lojalności klientów i stanowi najlepsze rozwiązanie w przypad-
ku modeli subskrypcyjnych. W Niemczech na popularności zyskują także usługi ratalne. Kluczowe jest zaoferowanie 
odpowiedniego zestawu metod płatności.

Open 
Invoice

Open Invoice

Lista poglądowa

Karta 
kredytowa

Direct
Debit

PayPal

Niemcy

43% 42% 12% 3%
inne

Paydirekt AfterPay

1

2 3

Źródła: 1) Worldpay (2015), E-Commerce (2016), Adyen (2015), Arvato (2015), PayPal (2015), Paydirekt (2016) // 2) Worldpay (2015), Adyen (2015), Bundesbank (2014) // 3) Payone (2016), Arvato (2015)

Wykorzystanie

Alternatywne metody płatności:

Karty

Trend
Standar-

dowe 
ryzyko

Opinia Arvato na temat tego rynku

Szczegółowe informacje na temat APM 
(alternatywnych metod płatności)

Wymagane metody płatnościSzczegółowe informacje na temat kart

Czy wymagane jest przejęcie przez lokalne 
centrum rozliczeniowe?

Nie.



Metoda Open Invoice napędza sprzedaż, ale zwiększa ryzyko oszustwa. Współpraca z miejscowymi 
dostawcami faktur cyfrowych to obecnie ewoluujące rozwiązanie dla sprzedawców detalicznych.

2015

� = 0.53%

0% 1%0.58%

N/D

N/D

Znakowanie urządzeń
3D Secure

CVN
Rejestry niesolidnych klientów

38% sprzedawców detalicznych sprawdza każde zamówienie od nowego klienta ręcznie.

Ponad 50% spośród tych, którzy wprowadzili narzędzia zarządzania ryzykiem, blisko współpracujez 
przynajmniej jednym dostawcą usług w zakresie zarządzania ryzykiem.

Metoda Open Invoice korzystnie wpływa na konwersję, ale jednocześnie zwiększa ryzyko nadużyć. Dlatego 
też zaleca się podjęcie współpracy z partnerami i/lub przerzucenie tego ryzyka na podmiot zewnętrzny.

Silne marki mogą wybrać partnera niemarkowego w celu oferowania płatności metodą Open Invoice pod 
marką własną bez ponoszenia jakichkolwiek ryzyk, natomiast słabsze marki mogą wybrać rzetelnego mar-
kowego partnera do obsługi płatności, jak np. Afterpay czy Klarna.

2015

10%46%

Wskazówka eksperta
Łatwy proces płatności online 
jest wyjątkowo ważny dla niemieckich 
konsumentów.

Niemcy

Tradacyjne 82%

Niedotyczące i próby  
5%

RIBA / wyzwania 
13%

1
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Źródła: 1) MRC (2015) // 2) MRC (2016/2015), Cardinal Commerce (2016) // 3) MRC (2015).

Ryzyko i nadużycia

Oszustwa związane z kartami 
płatniczymi

Wpływ typowych nadużyć

Narzędzia zarządzania ryzykiem

Opinia Arvato na temat tego rynku

Autoryzacja karty Wskaźniki manualnej 
kontroli zamówienia

Narzędzia przeznaczone dla danego kraju

Zaawansowane narzędzia

Tradycyjne narzędzia

Wskaźnik przyswajania 3D secure
Jako procent wszystkich transakcji

Otoczenie emitenta
2016



Konsumenci niemieccy są gotowi do przeszukiwania ofert sklepów, aby zapewnić sobie możliwie najlepsze ceny i doświadczenia 
zakupowe. Są otwarci na transgraniczny handel elektroniczny, rozglądając się za promocjami i większym wyborem w krajach 

sąsiadujących. Niemcy zwracają do 50% zamówień, a konsumenci oczekują, że zwroty te będą darmowe.

Zachowanie konsumentów

Handel transgraniczny

Przepisy prawne

Market trends and information

Logistyka

Należy upewnić się, że regulamin strony i informa-
cje na stronie są zgodne z wymogami określonymiw 
przepisach. Konsumenci i konkurencja mogą wejść 
na drogą prawną, jeżeli informacje będą odbiegać 
od obowiązujących standardów.

Niemcy to dojrzały rynek e-commerce.

Holandia, UK oraz Austria to najpopularniejsze 
kraje przy zakupach transgranicznych.

Konsumenci uwielbiają porównywać ceny i są stałymi 
klientami dyskontów: należy mieć na uwadze ich 
wrażliwość na ceny.

Operatorzy sklepów internetowych muszą starannie 
sprawdzać swoje strony internetowe pod kątem literó-
wek i ogólnego profesjonalnego wyglądu.

Jeżeli marki są całkowicie nieznane lub ich renomę trzeba 
dopiero wypracować, pomocne mogą być znaki zaufania.

Klienci oczekują dostawy w ciągu 1-2 dni, ale są otwarci na 
odbieranie przesyłek ze sklepów lub paczkomatów. Należy 
pamiętać, że wymagany jest krótki czas dostawy i zaoferować 
odpowiednie rozwiązania.

Darmowe zwroty były wymagane przepisami prawa niemiec-
kiego, które zostały wyparte przez regulacje unijne. Niemniej 
jednak konsumenci nadal oczekują takiego poziomu obsługi.

Podział ze względu na płeć

Udział internetowej sprzedaży dóbr

Najszybciej rozwijające się sektory

Waluta

Popularne kategorie

Nieco więcej kupujących kobiet

11.6%

Produkty AGD oraz żywność

Euro

Odzież, Obuwie oraz produkty lifestyle

Niemieckie e-sklepy zaspokajają potrzeby 
kupujących. Zakładają, że zwroty zagraniczne 
są trudne i kosztowne.

Lepsza oferta i warunki. WYjątkowe oferty.

65%

15%
U Niemców występuje wysoki wskaźnik zwrotów: 
zwracają 50% wszystkich zamówień.

Niemcy

Tylko transgraniczny 3%

Krajowy i transgraniczny 28%

Tylko krajowy 69%

1 2

3

5

4

Źródła: 1) Ecommerce Worldwide (2015), Remarkety (2015) // 2) E-commerce Report (2016), Statista (2015) // 3) PayPal (2015) // 4) Ecommerce Worldwide (2015) // 5) Ecommerce Worldwide (2015).

Zachowanie konsumentów

Argumenty za kupowaniem 
w lokalnych sklepach

Argumenty za kupowaniem 
w sklepach zagranicznych

Udział urządzeń 
moblinych

% m-commerce



Holandia

Zaletą wysoko rozwiniętego holenderskiego rynku e-com-
merce są szeroko rozpowszechnione, przystępne i łatwe 

w obsłudze metody płatności dla sprzedawców detalicznych.



Przegląd rynku
Znaczny udział we wszystkich transakcjach mają transakcje dokonywane na urządzeniach mobilnych. Rośnie popularność 

płatności Peer-to-Peer – interesujący nowi gracze w tej dziedzinie to Bunq & Tikki.

Rozwój rynku

Ocena/Rekomendacje

Demografia rynku

Roczny obrót B2C w mld €

CAGR: 11,1%

Możliwości Rekomendacje

Zagrożenia

Logistyka: Holandia posiada doskonałą 
sieć logistyczną, oferującą obiecujące moż-
liwości transgraniczne.

Wprowadzanie nowych marek: apetyt 
konsumentów na marki i sprzedawców 
zagranicznych napędza popyt.

Warto złożyć wniosek o znak zaufania „Thuiswinkel Waarborg”. 
Jest on uznawany przez 90% holenderskich konsumentów jako 
znak wiarygodności.

Należy oferować dostawę do domu, paczkomaty, punkty odbioru.

Internauci: 98% przedmiotowej populacji 
już korzysta z internetu, w przyszłości można 
więc spodziewać się jedynie skromnego wzro-
stu bazy klientów sklepów internetowych.

11,9 12,9 13,8
16,1

18,1

2012 2013 2014 2015 2016

Populacja w wieku > 15 lat 13,9m

Internauci 98%

Klienci sklepów internetowych 93%

PKB per capita 40 000 €

Wydatki na kupującego rocznie: 1 242 €

Dystrybucja (2015)

Fizyczna: 50%

Cyfrowa: 50%

Holandia

2 miejsce

28 miejsce

7 miejsce

6,9%

0,6%

6.

7.

8.

9.

10.

Bol

RFS Holland Holding

Zalando

Coolblue

Thuisbezorgd

H&M

KPN

Ticketmaster

Hema

Otto

1.

2.

3.

4.

5.
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Źródła: 1) E-commerce Report (2016) // 2) E-commerce Report (2016) // 3) E-commerce Report (2016). Kryterium: Liczba użytkowników. (bol.com = Ahold; wehkamp = rfs Holding). // 4) Worldbank (2016), Doingbusiness (2016) E- com Foundation (2016), Eurostat (2015), IMF (2015).
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Metody płatności
W dziedzinie płatności dominuje tu iDEAL. Zaletą tej bezpiecznej platformy jest brak ryzyka obciążenia zwrotnego (chargeback) 

oraz możliwość łatwego zainicjowania zwrotu środków przez sprzedawcę.

Metody płatności

Wykorzystanie

Alternatywne metody płatności:

Cards

AfterPay

Open 
invoice

PayPal

Inne

Wydawcy kart

Lokalny gigant płatności:

Pozostałe informacje

Po wyborze rozwiązania iDEAL i odpowiedniego 
banku klienci autoryzują płatność w swoim portalu 
bankowym lub aplikacji mobilnej za pomocą 5-cyfro-
wego kodu PIN. Środki są nieodwołalnie przesyłane 
przelewem SEPA.

Brak ryzyka obciążenia zwrotnego (chargeback). 
Akceptant może z łatwością inicjować zwroty środków.

Ponieważ ponad 50% Holendrów przynajmniej 
w pewnym stopniu obawia się oszustw bankowych, 
rozwiązanie 3D Secure jest tam dość powszechne.

W przypadku akceptantów lokalnych i międzynarodowych celujących w konsumentów holenderskich rozwiązanie 
iDEAL jest kluczowe dla powodzenia i jest niezbędne do uzyskania maksymalnej konwersji.

23% wszystkich płatności iDEAL odbywa się na urządzeniach mobilnych.

W ramach jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA) coraz częściej stosuje się polecenia przelewu przy wielokrot-
nych płatnościach transgranicznych.

Rośnie popularność płatności P2P – interesujący nowi gracze w tej dziedzinie to Bunq & Tikki (społecznościowe 
płatności P2P).

Banki krajowe powoli przygotowują się do przyjęcia regulacji w zakresie PSD2, otwierając swoją infrastrukturę 
dzięki otwartym API dla dostawców zewnętrznych.

O czym należy pamiętać: na rynek powoli wchodzą nowe podmioty konkurencyjne dla banków, jak Bunq, i zyskują 
na znaczeniu. Przyjmują one najnowsze standardy w zakresie płatności (mobilnych)i uwierzytelnienia klienta.

Trend Default 
risk

Holandia

iDEAL

iDEAL

Lista poglądowa

Karta 
kredytowa

AfterPay PayPal

1

2 3

Źródła: 1) Worldpay (2015), E-Commerce Report (2016), Adyen (2015), Arvato (2015), Ecommerce Worldwide (2016). * and other online bank transfer solutions. ** and other branded open invoice solutions. // 2) Worldpay (2015), Adyen (2015) // 3) Paypers (2016), iDeal (2015).

21% 64% 9% 6%
inne

Opinia Arvato na temat tego rynku

Szczegółowe informacje na temat APM 
(alternatywnych metod płatności)

Wymagane metody płatnościSzczegółowe informacje na temat kart

Czy wymagane jest przejęcie przez lokalne 
centrum rozliczeniowe?

Nie.



Konsumenci postrzegają rozwiązanie iDEAL jako bezpieczniejsze niż płatności kartą, ale banki holenderskie zmniejszają 
już ryzyko związane z kartami i oszustwami dzięki nowym narzędziom ochrony tożsamości, np. iDIN i DigiD.

2015

� = 0.53%

0% 1%0.41%

Wyłudzanie informacji

Kradzież tożsamości

iDIN & DigiD

Znakowanie urządzeń
3D secure

CVN
Rejestry niesolidnych klientów

15% holenderskich konsumentów bardzo obawia się oszustw związanych z bankowością internetową, 
jak wskazują dane zgromadzone przez serwis Statista.com w 2014 r. Kolejne 39% „trochę się obawia”, 
co częściowo tłumaczy sukces rozwiązania iDEAL, postrzeganego jako bezpieczniejszego niż płatności 
kartą przez internet.

Liczba ta może także wyjaśniać względną powszechność rozwiązania 3D Secure, na poziomie ok. 60%.

Dzięki nowym narzędziom ochrony tożsamości, jak iDIN i DigiD, holenderskie banki usiłują wyelimino-
wać część ryzyk i obaw konsumentów i sprzedawców detalicznych związanych z oszustami na rynku 
e-commerce.

Według naszych obserwacji twierdze oszustów to duże miasta, jak np. Amsterdam i Rotterdam.

Holandia

Wskazówka eksperta
90% populacji holenderskiej może 
korzystać z rozwiązania iDEAL 
w środowisku mobilnym.

60%
Tradacyjne 68%

Niedotyczące i próby  
8%

RIBA / wyzwania 
24%

2016

11%

1

32

Źródła: 1) MRC (2015) // Paypers (2014), Cardinal Commerce (2016) // 2) MRC (2015)

Ryzyko i nadużycia

Oszustwa związane z kartami 
płatniczymi

Wpływ typowych nadużyć

Narzędzia zarządzania ryzykiem

Opinia Arvato na temat tego rynku

Autoryzacja karty Wskaźniki manualnej 
kontroli zamówienia

Narzędzia przeznaczone dla danego kraju

Zaawansowane narzędzia

Tradycyjne narzędzia

Wskaźnik przyswajania 3D secure
Jako procent wszystkich transakcji

Otoczenie emitenta
2016



Konsumenci na tym dojrzałym rynku e-commerce są bardzo wrażliwi na ceny: 
drobne różnice cenowe mogą skłonić ich do dokonania zakupu w innym miejscu.

Zachowanie konsumentów

Handel transgraniczny

Przepisy prawne

Szczególne cechy rynku

Logistyka
Tylko transgraniczny 5%

Warto znać przepisy holenderskiej ustawy o ochro-
nie danych osobowych przy gromadzeniu danych 
osobowych. Należy pamiętać o poinformowaniu 
konsumenta o jego prawie do odstąpienia: jeżeli 
obowiązek ten nie zostanie należycie wypełniony, 
termin wydłuża się od 14 dni do 12 miesięcy.

Holandia to dojrzały rynek e-commerce.

Najpopularniejsze kraje to Chiny, Niemcy, UK i USA

Holenderscy klienci preferują witryny 
w języku holenderskim.

Konsumenci są bardzo wrażliwi na ceny. Warto 
pamiętać, że nawet drobne różnice cenowe 
mogą skłonić ich do dokonania zakupu w in-
nym miejscu.

Rynek holenderski jest bardzo atrakcyjny dla spółek mię-
dzynarodowych, które pragną założyć swoje europejskie 
centrum handlu elektronicznego. Dzięki posiadanej infra-
strukturze logistycznej jest dobrze skomunikowany. Jest to 
pomocne, ponieważ konsumenci oczekują i żądają większego 
wyboruw zakresie opcji transportu i dostawy.

Opcje i terminy dostaw muszą być podane w sposób dobrze 
zorganizowany i uczciwy. Holenderskie sklepy internetowe są 
wśród liderów globalnych, jeśli chodzi o terminy.

Holandia

Krajowy i transgraniczny 32%

Tylko krajowy 63%

Podział ze względu na płeć

Udział internetowej sprzedaży dóbr

Najszybciej rozwijające się sektory

Waluta

Popularne kategorie

Nieco więcej kupujących kobiet

7.6%

Żywność i Zabawki

Euro

Odzież, telekomunikacja

Holenderskie sklepy spełniają wymagania 
klientów. Zagraniczne zwroty są uznawane 
za trudne i kosztowne. Brak zaufania 
do zagranicznych stron.

Lepsze warunki i atrakcyjna oferta.

76%

15%

1 2

3

5

4

Źródła: 1) Ecommerce Worldwide (2015), E-commerce Report (2016) // 2) E-commerce Report (2016) // 3) PayPal (2015) // 4) E-commerce Report (2016) // 5) Ecommerce Worldwide (2015), E-commerce Report (2016)

Zachowanie konsumentów

Argumenty za kupowaniem 
w lokalnych sklepach

Argumenty za kupowaniem 
w sklepach zagranicznych

Udział urządzeń 
moblinych

% m-commerce



Norwegia

Norwegia, kraj relatywnie niewielki, ale charakteryzują-
cy się ogromną siłą nabywczą i aktywnościąw internecie 
w porównaniu do większości państw świata, to dobrze 
prosperujący rynek e-commerce. Stosowane są przede 

wszystkim płatności kartą, ale metoda PayPal jest 
również popularna. 



Przegląd rynku
Norwegia oferuje znakomite możliwości, ponieważ charakteryzuje ją silny rynek 

e-commerce oraz powszechne stosowanie bezpiecznych metod płatności.

Rozwój rynku

Ocena/Rekomendacje

Demografia rynku

Roczny obrót B2C w mld €

CAGR: 9,4%

Możliwości Rekomendacje

Zagrożenia

Rynek: norweski rynek e-commerce oferuje doskonałe 
możliwości (wysokie nakłady ze strony konsumentów, 
dobrą infrastrukturę, wskaźnik wzrostu 10% do 2020 r.).

M-commerce: ogromny potencjał tkwi 
w przestawieniu konsumentów na zakupy 
z użyciem urządzeń mobilnych.

Należy dostosować działalność w zakresie e-commerce 
do urządzeń mobilnych.

Ważne są łatwe metody finalizowania transakcji.

Można zwiększyć konwersję i zmniejszyć złożoność 
procesu, oferując metodę Open Invoice przy współpra-
cy z fachowym partnerem (AfterPay, Klarna itp.), który 
może także pomóc poprawić płynność przy codziennych 
rozliczeniach.

Metody płatności: metoda Open Invoice może skutko-
wać złożonymi procesami obsługi i dłuższymi termina-
mi płatności (ograniczeniem płynności) oraz potencjal-
ną utratą dochodu – w braku odpowiedniej obsługi.

5,8
6,7

7,8 7,9 8,2

2012 2013 2014 2015 2016

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Populacja w wieku > 15 lat 4,2 m

Internauci 97%

Klienci sklepów internetowych 76%

PKB per capita 80 748 €

Wydatki na kupującego rocznie: 2 467 €

Dystrybucja (2015)

Fizyczna: 46%

Cyfrowa: 54%

Norwegia

6 miejsce

4 miejsce

8 miejsce

4%

2%

1 2 3

4

Źródła: 1) E-commerce Report (2016) // 2) E-commerce Report (2016) // 3) Virke (2014). Kryterium: Turnover // 4) Worldbank (2016), Doingbusiness (2016) E- com Foundation (2016), Eurostat (2015), IMF (2015).

Komplett

Zalando

Elkjop

eBay

IKEA

Netonnet

Netthandelen.no

Lefdal

Ellos

Cdon

10 najpopularniejszych sprzedawców

Charakterystyka rynku

Wskaźnik LPI

Wskaźnik Łatwości 
Prowadzenia Działalności

Ranking ePKB

Wskaźnik bezrobocia

Wskaźnik inflacji



Metody płatności
Pomimo popularności PayPal konsumenci coraz częściej korzystają z e-portfeli. 
Sprzyja temu możliwość korzystania z nich zarówno w internecie jak i poza nim.

Metody płatności

Wydawcy kart

Lokalny gigant płatności:

Pozostałe informacje

Raty lub rozwiązania dotyczące kont użytkowników 
to obecnie standard i konieczność przy płatnościach 
Open Invoice.

Większość rozwiązań w tym zakresie finansują do-
stawcy zewnętrzni. Istnieje kilku większych dostaw-
ców, jak Arvato czy Klarna.

Płatności z użyciem faktur są bardziej popularne 
wśród kobiet oraz osób starszych.

Karty kredytowe pozostają najpopularniejszą formą 
płatności
online.

Największy udział w rynku należy do PayPal, a płatności bezpośrednie z zastosowaniem bankowości elektronicz-
nej tracą na popularności, w szczególności w rosnącej branży usług subskrypcyjnych.

Karty i rozwiązania portfelowe również stają się coraz popularniejsze przy usługach subskrypcyjnych, obejmują-
cych wszystko od gazet, książek i muzyki po produkty spożywcze i pielęgnacyjne. Ogólnie rzecz biorąc, bez-
problemowe płatności stanowią klucz do zwiększania współczynnika konwersji,w szczególności przy zakupach 
mobilnych. Oznacza to również, że coraz powszechniejsze stają sięw Norwegii e-portfele, do których zachęca 
konsumentów możliwość korzystania z tego samego rozwiązania zarówno w internecie jak i poza nim.

Wielki sukces odniosła aplikacja Vipps, z której skorzystała już jedna trzecia konsumentów.W niedalekiej przy-
szłości rynek płatności prawdopodobnie stanie się jeszcze bardziej rozdrobniony niż obecnie – nowi gracze 
wchodzą z rozwiązaniami, które są wygodne, bezpieczne i proste, czemu sprzyja powszechność stosowania roz-
wiązań mobilnych w krajach nordyckich oraz obecność zaawansowanych metod identyfikacji, jak odciski palców, 
identyfikatory urządzenia i identyfikatory bankowości mobilnej.

Open 
Invoice53% 33% 4% 10%

Open Invoice

Lista poglądowa

Karta 
kredytowa

Tradycyjny 
przelew 

bankowy

PayPal

Inne

inne

Przelew 
bankowy

Open 
invoice

PayPal

Norwegia

1

2 3

Źródła: 1) Worldpay (2015), E-Commerce (2016), DIBS (2016), Arvato (2015), Statista (2015) // 2) Worldpay (2015), Paypers (2015) // 3) DIBS (2016), Arvato (2015)

Wykorzystanie

Alternatywne metody płatności:

Karty

Trend
Standar-

dowe 
ryzyko

Opinia Arvato na temat tego rynku

Szczegółowe informacje na temat APM 
(alternatywnych metod płatności)

Wymagane metody płatnościSzczegółowe informacje na temat kart

Czy wymagane jest przejęcie przez lokalne 
centrum rozliczeniowe?

Nie.



Metoda Open Invoice napędza sprzedaż, ale zwiększa ryzyko oszustwa. Przerzucanie ryzyka 
na partnera w zakresie usługi Open Invoice to standardowy element umów finansowych w Norwegii.

Kradzież tożsamości

Wyłudzanie informacji

Fraudy

BankID

Znakowanie urządzeń
3D secure

CVN
Rejestry niesolidnych klientów

W krajach nordyckich nie ma szczególnie wysokiego ryzyka oszustw obejmujących karty kredytowe,a badania 
przeprowadzone przez go2checkout.com wykazują, że Norwegia, Szwecja i Dania to krajeo niemalże najniższym 
poziomie ryzyka oszustw spośród wszystkich krajów świata (patrząc po adresie IP sprawców).

W przypadku płatności kartą wszyscy więksi emitenci umożliwiają konsumentom zablokowanie zakupów inter-
netowych lub zakupów z konkretnych rynków.

3,5 miliona Norwegów już korzysta z bezpiecznej metody uwierzytelniania Bank-ID, zalecanej dla akceptantów 
w segmentach podatnych na oszustwa. Dzięki powszechnemu występowaniu i łatwościw użyciu rozwiązanie to 
nie powinno mieć negatywnego wpływu na konwersję. Bardzo popularne wśród akceptantów jest także rozwią-
zanie 3D Secure.

Oferowanie popularnej metody Open Invoice sprzyja konwersji, ale także zwiększa ryzyko oszustwa. Można 
zmniejszać takie ryzyko, korzystając z usług partnera finansowego, który je przejmie – na przykład na szwedzkim 
rynku jest to standardowy element umowy pomiędzy akceptantem a dostawcą usług Open Invoice.

Wskazówka eksperta

Warto zapewnić w sklepie możliwość wyboru i 

zapisania preferowanej metody płatności.

Norwegia

N/D

N/D N/D N/D

Ryzyko i nadużycia

Oszustwa związane z kartami 
płatniczymi

Wpływ typowych nadużyć

Narzędzia zarządzania ryzykiem

Opinia Arvato na temat tego rynku

Autoryzacja karty Wskaźniki manualnej 
kontroli zamówienia

Narzędzia przeznaczone dla danego kraju

Zaawansowane narzędzia

Tradycyjne narzędzia

Wskaźnik przyswajania 3D secure Otoczenie emitenta
Jako procent wszystkich transakcji



Konsumenci norwescy stanowią małą, ale silną finansowo grupę, która często 
odwiedza sklepy zagraniczne w poszukiwaniu niższych cen.

Zachowanie konsumentów

Handel transgraniczny

Przepisy prawne

Szczególne cechy rynku 

Logistyka

Norwegia jest krajem skandynawskim, nie jest 
jednak członkiem Unii Europejskiej. Ma to wpływ na 
wymianę handlową oraz warunki VAT.

Norwegia to dojrzały rynek e-commerce.

Ponad połowa Norwegów kupujących przez 
internet robi zakupy na stronach międzyna-
rodowych, wielu ze względu na niższe ceny. 
Kraje, z których kupują najchętniej to: Chiny, 
Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Szwecja, 
Niemcy.

Większość osób obecnie robi zakupy przez 
internet ze względu na wygodę.

Konsumenci norwescy stanowią niewielką, ale 
finansowo silną grupą o znacznej sile nabyw-
czej.

Funkcje śledzenia przesyłek są ważne dla norweskich 
zakupowiczów.

Konsumenci w Norwegii preferują samodzielny odbiór zakupów 
w punktach odbioru.

Jedna trzecia konsumentów oczekuje dostawy w ciągu trzech dni 
roboczych. Dobrze jest zaoferować kilka opcji dostawy, umożli-
wiając klientom dokonanie własnego wyboru, w tym dostawę 
do domu/miejsca pracy lub do paczkomatów.

Podział ze względu na płeć

Udział internetowej sprzedaży dóbr

Najszybciej rozwijające się sektory

Waluta

Popularne kategorie

Nieco więcej kupująych kobiet

7,7%

DIY, Żywność, Elektronika

Korona Norweska

Podróże, Odzież, DIY

Brak wątpliwości co do przepisów cel-
nych, VAT. Wsparcie lokalnych firm.

Niższa cena i dostępność

79%

12%

Norwegia

1 2

3

5

4

Źródła: 1) DIBS (2016), Postnord (2016) // 2) Statista (2016) E-commerce Report (2016), DIBS (2016), Postnord (2016) // 3) DIBS (2016), Postnord (2016), Digital River (2015) // 4) Ecommerce Worldwide (2015) // 5) Postnord (2016) Ecommerce Worldwide (2015).

Zachowanie konsumentów

Argumenty za kupowaniem 
w lokalnych sklepach

Argumenty za kupowaniem 
w sklepach zagranicznych

Udział urządzeń 
moblinych

% m-commerce



Polska

Polska jest szybko rozwijającym się rynkiem w branży 
e-commerce i oferuje sprzedawcom wiele możliwości: 
wskaźniki nadużyć są niskie, a lokalny gigant płatności 

elektronicznych – Przelewy24 – jest stosunkowo niedrogi. 



Przegląd rynku
Rozwijający się rynek e-commerce jest przyjazny prowadzeniu działalności, wskaźniki nadużyć są niskie, 
a konsumenci robiący zakupy za granicą oczekują większej liczby sklepów dostępnych w języku polskim.

Rozwój rynku

Ocena/Rekomendacje

Demografia rynku 10 najpopularniejszych sprzedawców

Roczny obrót B2C w mld €

CAGR: 21,3%

Możliwości Rekomendacje

Zagrożenia

Potencjał wzrostu: przepustowość 
internetu jest słaba, ale baza kupujących 
i dochód w branży e-commerce 
dynamicznie rosną.
Wskaźnik zwrotów należy do najniższych 
na świecie.

Zagraniczne firmy z innych krajów członkowskich UE, 
sprzedające towary polskim konsumentom i niezarejestrowane 
jako płatnicy VAT (sprzedaż na odległość), nie mają obowiązku 
rejestrowania się jako płatnicy VAT w Polsce, pod warunkiem 
że wartość tej sprzedaży nie przekroczy 160 000 PLN. Jeśli 
ta kwota zostanie przekroczona, przedsiębiorca musi się 
zarejestrować i odprowadzać podatek VAT.

Należy pamiętać, że polski rynek płatności mobilnych jest 
bardzo dynamiczny i bardzo innowacyjny.

Język: przedstawienie treści w języku 
polskim jest konieczne do pozyskania 
zaufania klienta.

4,2
5,4

6,5
7,6

9,1

2012 2013 2014 2015 2016

Populacja w wieku > 15 lat 32,4 m

Internauci 70%

Klienci sklepów internetowych 37%

PKB per capita 17 500 €

Wydatki na kupującego rocznie: 618 €

Dystrybucja (2015)

Fizyczna: 62%

Cyfrowa: 38%

Polska

Charakterystyka rynku

Wskaźnik LPI

Wskaźnik Łatwości 
Prowadzenia Działalności

Ranking ePKB

Wskaźnik bezrobocia

Wskaźnik inflacji

18 miejsce

15 miejsce

17 miejsce

7,5%

-0,7%

6.

7.

8.

9.

10.

allegro.pl

ceneo.pl

zalando.pl

skapiec.pl

okazje.info.pl

groupon.pl

euro.com.pl

empik.com

doz.pl

domodi.pl

1.

2.

3.

4.

5.

2 3

4

Źródła: 1) E-commerce Report (2016) // 2) E-commerce Report (2016) // 3) Ecommerce Poland (2014). Kryterium: Liczba użytkowników // 4) Worldbank (2016), Doingbusiness (2016) E- com Foundation (2016), Eurostat (2015), IMF (2015).
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Metody płatności
Karty kredytowe i debetowe są stosunkowo mało popularne, a najpopularniejszą metodą płatności 

są weryfikowane przelewy bankowe.

Metody płatności

Szczegółowe informacje na temat kart

Opinia Arvato na temat tego rynku

Szczegółowe informacje na temat APM 
(alternatywnych metod płatności)

Wykorzystanie

Alternatywne metody płatności:

Karty

Przelew 
bankowy

E-portfel

Inne

Wydawcy kart

Czy wymagane jest przejęcie przez lokalne 
centrum rozliczeniowe?

Pozostałe informacje

Nie.

Umożliwia sprzedawcom oferowanie bezpiecznej 
metody płatności internetowej.

Sklepy muszą posiadać konto w jednym z 30 
banków, które akceptują Przelewy24 jako metodę 
płatności. Dodatkowo, wymagana jest umowa 
akceptacji przez Przelewy24.

Aby dokonać zakupu online, polscy klienci muszą 
zarejestrować swoje karty. W przeciwnym wypadku 
transakcje będą odrzucone.

Wejście na polski rynek jest proste: posiadanie lokalnej osobowości prawnej nie jest wymagane, 
a zasady rozliczania są identyczne.

Karty kredytowe stanowią stosunkowo niewielką część rynku płatności, na którym dominują przelewy 
bankowe. Karty debetowe są bardziej popularne niż kredytowe.

Dwa rodzaje przelewów bankowych: internetowe i tradycyjne. Najpopularniejszym operatorem 
przelewów internetowych jest serwis Przelewy24.

PayU – operator oferujący usługę e-portfel – zyskuje na popularności, ponieważ jest prosty w obsłudze 
i dostosowany do potrzeb lokalnego rynku (oferuje przelewy bankowe). BLIK jest najbardziej 
zaawansowanym serwisem płatności mobilnych.

Polska jest światowym liderem pod względem liczby wydanych kart zbliżeniowych.

Trend
Standar-

dowe 
ryzyko

Polska

Wymagane metody płatności

Karta 
kredytowa

Lista poglądowa

Tradycyjny 
przelew 

bankowy

Przelewy 
24

PayPal

1

2 3

Źródła: 1) Worldpay (2015), E-Commerce (2016), Adyen (2015), Arvato (2015), PayPal (2015), E-commerce standard (2016) * podobnie jak Papal, PayU itp., ** głównie płatność za pobraniem // 2) Worldpay (2015), Adyen (2015) // 3) Payone (2016), Arvato (2015)

56% 36% 1% 7%
Inne

Lokalny gigant płatności:

Przelewy 24 
(internetowy przelew bankowy) to internetowa platforma 
oferująca przelewy bankowe. Po wybraniu banku 
kupujący potwierdza płatność numerem transakcji (TAN).
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Ryzyko i nadużycia
Ze względu na to, że najpopularniejszą metodą płatności jest bezpieczny przelew bankowy, 

liczba oszustw związanych z kartami płatniczymi jest znacznie niższa niż średni poziom odnotowany w UE.

Oszustwa związane z kartami 
płatniczymi

Wpływ typowych nadużyć

Narzędzia zarządzania ryzykiem

Opinia Arvato na temat tego rynku

Autoryzacja karty

N/D

Narzędzia przeznaczone dla danego kraju

Zaawansowane narzędzia

Tradycyjne narzędzia

N/D

Znakowanie urządzeń
3D secure

CVN
Rejestry niesolidnych klientów

Do tej pory liczba oszustw związanych z kartami płatniczymi utrzymuje się na niskim poziomie. W ciągu 
ostatnich 5 lat tylko 18% konsumentów doświadczyło oszustwa związanego z kartą płatniczą.

W połowie 2013 r. wskaźnik oszustw Visy (Visa fraud index) wykazał, że oszustwa w Polsce spadły 
do 4 centów na 100 € wydane z wykorzystaniem karty Visa, co stanowi jedynie 10% europejskiej średniej.

Mimo to, połączenie narzędzi wewnętrznych (jak np. rejestry niesolidnych klientów) i zewnętrznych
(np. 3D-Secure) wydaje się najbardziej odpowiednią metodą unikania oszustw.

Polska

Wskaźniki manualnej 
kontroli zamówienia

Wskazówka eksperta

Internetowe usługi płatnicze Przelewy24 

są obecnie najpopularniejszą metodą 

płatności w Polsce.    

Wskaźnik przyswajania 3D secure Otoczenie emitenta
Jako procent wszystkich transakcji

N/D

N/D N/D N/D
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Zachowanie konsumentów
Jeden na czterech internautów w Polsce już dokonuje zakupów online i są oni są otwarci 

na nowe propozycje branży e-commerce.

Zachowanie konsumentów

Handel transgraniczny

Przepisy prawne

Szczególne cechy rynku

Logistyka
Tylko transgraniczny 4%

Należy pamiętać o ochronie danych: polski system 
prawny określa zasady dotyczące wykorzystania 
plików cookies, zgodnie z ustawą Prawo 
telekomunikacyjne.

Polska jest rozwijającym się 
rynkiem e-commerce.

Niemieccy sprzedawcy stanowią prawie 1/3 całości 

rynku e-commerce w Polsce. Mały wybór produktów 

sprzyja sprzedaży zagranicznej.

Konsumenci wymagają dostępu 24/7, dostawy 
„od drzwi do drzwi” i przejrzystości.

Jeden na czterech polskich internautów już 
dokonuje zakupów w internecie i planuje 
przeznaczyć na nie większą ilość pieniędzy.

Polscy kupujący uważają, że standardowe przesyłki mają 
zbyt długi czas dostawy i nie są wystarczająco wygodne. 
W związku z tym obecność droższych, alternatywnych form 
wysyłki wydaje się być bardziej istotna niż w innych krajach.

Tylko 20% konsumentów kiedykolwiek dokonało zwrotu 
towaru, co daje wskaźnik zwrotu wynoszący jedynie 3,4% 
– znacznie poniżej średniej światowej.

Polska

Krajowy i transgraniczny 29%

Tylko krajowy 67%

Podział ze względu na płeć

Udział internetowej sprzedaży dóbr

Najszybciej rozwijające się sektory

Waluta

Popularne kategorie

Argumenty za kupowaniem 
w lokalnych sklepach

Argumenty za kupowaniem 
w sklepach zagranicznych

Niewielka przewaga płci żeńskiej 
wśród kupujących

5,4%

Dom, ogród, żywność

polski złoty

Elektronika użytkowa oraz odzież i obuwie

Polskie sklepy zaspokajają potrzeby klientów 
Bariera językowa

Większa dostępność i lepsze warunki, 
atrakcyjna oferta

35%

5%

1 2

3

5

4

Źródła: 1) Ecommerce for Foreign Investors (2014), Payza (2016), Wirecard (2016) // 2) E-commerce Report (2016) // 3) PayPal (2015), Payza (2016) // 4) Paypers (2016) // 5) Ecommerce Worldwide (2015).
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Udział urządzeń 
moblinych

% m-commerce



Hiszpania

Hiszpania to największy rynek e-commerce w Europie 
Południowej, którego ogromny potencjał tkwi w działalno-

ści cyfrowej, np. w podróżach i sprzedaży biletów.



Przegląd rynku
Hiszpania to owocny, lecz trudny rynek e-commerce z własną estetyką, 

oczekiwaniami kientów i metodami biznesu.

Rozwój rynku

Ocena/Rekomendacje

Demografia rynku

Roczny obrót B2C w mld €

CAGR: 14,1%

Możliwości Rekomendacje

Zagrożenia

Zachowania transgraniczne: ponad połowa 
populacji jest przyzwyczajona do zakupów 
transgranicznych.

M-commerce zyskuje na popularności i przewiduje 
się, że skumulowany roczny wskaźnik wzrostu 
(CAGR) przekroczy w nadchodzących latach 100%.  

Przy tworzeniu sklepu online należy dostosować platformę 
e-commerce do lokalnych wymagań.
 no odpowiednie miejscowe certyfikaty zaufaniai dokumenty 
wymagane przepisami, obsługa klienta składa się z rodzimych 
użytkowników języka hiszpańskiego, a sklep ma obecność 
lokalną.

Logistyka: hiszpańska sieć logistyczna jest 
słabo rozwinięta i konsumenci przywykli 
do dłuższych terminów dostawy.

12,4
14,6 16,3

18,2
21

2012 2013 2014 2015 2016

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Populacja w wieku > 15 lat 39,3 m

Internauci 80%

Klienci sklepów internetowych 42%

PKB per capita 22 800 €

Wydatki na kupującego rocznie: 1 174 €

Dystrybucja (2015)

Fizyczna: 40%

Cyfrowa: 60%

Hiszpania

12 miejsce

21 miejsce

18 miejsce

18,9%

-0,8%

Amazon.com

eBay

Amazon.es

Mercadona

El corte Ingles

AppleStore

Carrefouronline.com

Privalia

1 2 3

4

Źródła: 1) E-commerce Report (2016) // 2) E-commerce Report (2016) // 3) Paypers (2015). Kryterium: Value share // 4) Worldbank (2016), Doingbusiness (2016) E- com Foundation (2016), Datosmacro (2016)), IMF (2015).
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Wskaźnik inflacji



Metody płatności
Niedawno w Hiszpanii wprowadzono metodę Open Invoice, jednak najpopularniejsze są karty debetowe i kredytowe 

– 85% populacji posiada przynajmniej jedną.

Metody płatności

PayPal

Przelew 
bankowy

Cash on
Delivery

Inne

Wydawcy kart

Lokalny gigant płatności:

Pozostałe informacje

N/D

N/D

Chociaż karty są powszechnie stosowane, dotyczy 
to głównie kart debetowych powiązanych z siecią 
zamkniętą. Zaleca się pozyskanie na rynku lokalnym.

Ponad 85% populacji ma przynajmniej jedną kartę debetową lub kredytową. Przy płatnościach inter-
netowych rośnie popularność wirtualnych kart przepłaconych.

Dzięki wzrostowi rynku mobilnego pojawia się wiele inicjatyw mobilnych: hiszpańskie banki, operato-
rzy sieci mobilnych, dostawcy usług płatniczych, sprzedawcy detaliczni i instytucje finansowe opraco-
wują nowe rozwiązania, jak np. Orange Cash, Bankinter’s Mobile Virtual Card czy Vodafone SmartPass.

Rozwiązania w zakresie Open Invoice zostały niedawno wprowadzone przez mniejszych akceptantów.

Firma Mastercard wprowadziła rozwiązanie MasterPass w grudniu 2016 r. za pośrednictwem Caixa-
Bank, jednego z największych banków w Hiszpanii.

Lista poglądowa

Karta 
kredytowa

Cash on 
Delivery

PayPal

Hiszpania

Przelew 
bankowy

1

2

Źródła: 1) Worldpay (2015), E-Commerce (2016), Adyen (2015), Arvato (2015), PayPal (2015) // 2) Worldpay (2015), Adyen (2015) 

71% 28% 0.5% 0.5%
inne

Wykorzystanie

Alternatywne metody płatności:

Karty

Trend
Standar-

dowe 
ryzyko

Opinia Arvato na temat tego rynku

Szczegółowe informacje na temat APM 
(alternatywnych metod płatności)

Wymagane metody płatnościSzczegółowe informacje na temat kart

Tak.

Czy wymagane jest przejęcie przez lokalne 
centrum rozliczeniowe?



Ponieważ odnotowuje się wzrost zarówno handlu elektronicznego jak i wskaźnika oszustw, popularność 
zyskują bardziej zaawansowane narzędzia ochrony przed oszustwami i warto je stosować.

2015

ø = 0.53%

0% 1%0.27%

N/D

N/D

Znakowanie urządzeń
3D Secure

CVN
Rejestry niesolidnych klientów

Twierdze oszustów to duże miasta, jak Madryt.

Połączenie narzędzi wewnętrznych (np. czarne listy) i narzędzi zewnętrznych (np. 3D Secure) wydaje 
się najskuteczniejszą metodą redukcji wskaźnika oszustw.

Ponieważ odnotowuje się wzrost zarówno handlu elektronicznego jak i wskaźnika oszustw, popular-
ność zyskują bardziej zaawansowane narzędzia ochrony przed oszustwami i warto je stosować.

2015

64%

Wskazówka eksperta
Ponieważ Hiszpanie uwielbiają zakupy transgranicz-
ne, kraj ten jest obiecującym rynkiem umożliwiają-
cym zwiększenie sprzedaży

Hiszpania

Tradacyjne 96%

Niedotyczące 2%

RIBA / wyzwania 
2%

17%

1

32

Źródła: 1) MRC (2015) // 2) MRC (2016/2015), Cardinal Commerce (2016) // 3) MRC (2015).

Ryzyko i nadużycia

Oszustwa związane z kartami 
płatniczymi

Wpływ typowych nadużyć

Narzędzia zarządzania ryzykiem

Opinia Arvato na temat tego rynku

Autoryzacja karty Wskaźniki manualnej 
kontroli zamówienia

Narzędzia przeznaczone dla danego kraju

Zaawansowane narzędzia

Tradycyjne narzędzia

Wskaźnik przyswajania 3D secure
Jako procent wszystkich transakcji

Otoczenie emitenta
2016



W Hiszpanii ponad 50% osób kupujących w internecie odwiedza sklepy transgraniczne. 
Hiszpanie zwracają do 50% zamówień i oczekują, że zwroty te będą darmowe.

Consumer Insight

Handel transgraniczny

Przepisy prawne

Szczególne cechy rynku

Logistyka
Tylko transgraniczny 6%

Należy zapoznać się z prawem ochrony konsumenta: 
obejmuje to zasady w zakresie ofert, etykietowania, 
wyświetlania cen oraz innych informacji, jakie należy 
przekazać konsumentowi,z uwzględnieniem aspektów 
dotyczących produktów finansowych.

Hiszpania jest rozwijającym się rynkiem 
e-commerce.

Częstym zjawiskiem są zakupy pod wpływem 
impulsu – wiele osób dokonuje spontanicznych 
zakupów przez internet.

Przewiduje się wzrost znaczenia sektora 
cyfrowego (prognoza na rok 2017 
to +4 punkty procentowe).

Ponad 50% Hiszpanów robiących zakupy w internecie 
wchodzi na strony zagraniczne, by kupować bardzo 
popularne marki. 90% z nich robi zakupy w ramach UE.

64% Hiszpanów kupujących w internecie kładzie duży nacisk 
na darmową dostawę.

Logistyka to słabo rozwinięta dziedzina kraju i chociaż 
wzrost konkurencji pozytywnie wpływa na usługi świadczone 
przez dostawców, oczekiwania konsumenta w tym obsza-
rze nie są tak wysokie, jak na innych, dojrzalszych rynkach 
e-commerce.

Niemniej jednak firmy Amazon i El Corte Ingles wprowadziły 
ostatnio opcje błyskawicznej dostawy(w ciągu 2 godzin), co 
może wpłynąć na oczekiwania konsumentów w przyszłości.

Krajowy i transgraniczny 50%

Tylko krajowy 44%

Podział ze względu na płeć

Udział internetowej sprzedaży dóbr

Najszybciej rozwijające się sektory

Waluta

Popularne kategorie

Nieco więcej kupujących kobiet

4.1%

Żywność i Odzież

Euro

Odzież, Obuwie oraz Produkty Lifestyle

Sklepy hiszpańskie zaspokajają potrze-
by, brak zaufania do zagranicznych

Lepsza dostępność i warunki, atrakcyj-
niejsza oferta i cena

Hiszpania

87%

6%

1 2

3

5

4

Źródła: 1) E-commerce Report (2016), Salesupply (2015) // 2) E-commerce Report (2016) // 3) PayPal (2015) // 4) Paypers (2016) // 5) Salesupply (2015) 

Zachowanie konsumentów

Argumenty za kupowaniem 
w lokalnych sklepach

Argumenty za kupowaniem 
w sklepach zagranicznych

Udział urządzeń 
moblinych

% m-commerce



Szwecja

Szwecja, jeden z najbardziej bezgotówkowych krajów świata, 
to największy rynek e-commercew krajach nordyckich i lider 
w zakresie płatności po dostawie. Rozwój rynku technologii 
finansowych wprowadzanych przez wiele podmiotów spra-
wia, że Szwecja jest swego rodzaju poligonem doświadczal-

nym w zakresie rozwiązań płatniczych.



Przegląd rynku
Zakupy online stają się coraz bardziej popularne wśród starszych użytkowników, tak więc 

e-commerce jest na tym zamożnym rynku dostępny dla każdego.

Rozwój rynku

Ocena/Rekomendacje

Demografia rynku

Roczny obrót B2C w mld €

CAGR: 9,3%

Możliwości Rekomendacje

Zagrożenia

Rynek: szwedzki rynek e-commerce oferuje 
znakomite możliwości i łatwy dostęp.

M-commerce: smartfony i rozwiązania 
mobilne to dla Szwedów integralna część 
procesu zakupowego.

Należy dostosować całą działalność w zakresie e-commerce 
do urządzeń mobilnych.

Ważny jest wybór silnego partnera logistycznego, ponieważ 
umożliwi to oferowanie szybkieji elastycznej dostawy oraz 
obsługę zwrotów.

Oferowanie metod Open Invoice i rat we współpracy z facho-
wym partnerem, jak AfterPay czy Klarna, wpłynie na zwiększenie 
konwersji i zmniejszenie złożoności procesu.

Metody płatności: popularne opcje w zakresie 
płatności po dostawie, jak np. Open Invoice 
i raty, mogą skutkować złożonością procesów 
obsługi i dłuższymi terminami płatności (ogra-
niczeniami płynności).

7,5 8,1 8,6
9,7

10,7

2012 2013 2014 2015 2016

Populacja w wieku > 15 lat 8,1 m

Internauci 92%

Klienci sklepów internetowych 72%

PKB per capita 45 300 €

Wydatki na kupującego rocznie: 1 668 €

Dystrybucja (2015)

Fizyczna: 42%

Cyfrowa: 58%

Szwecja

5 miejsce

3 miejsce

10 miejsce

7.4%

7%

6.

7.

8.

9.

10.

Blocket

Netflix

Ebay

Amazon

AppleStore

Elgiganten

Cdon

NetOnNet

Ikea

Viaplay

1.

2.

3.

4.

5.

1 2 3

4

Źródła: 1) E-commerce Report (2016) // 2) E-commerce Report (2016) // 3) E-commerce News (2016). Kryterium: Unique Visitors // 4) Worldbank (2016), Doingbusiness (2016) E- com Foundation (2016), Eurostat (2015), IMF (2015)
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Metody płatności
Szwecja szybko zmierza w stronę społeczeństwa bezgotówkowego. Popularne są dobrze zabezpieczone płatności 
kartą debetową, ale coraz bardziej powszechne stają się faktury do zapłaty po dostawie oraz płatności mobilne.

Metody płatności

Open 
invoice

E-portfel

Przelew 
bankowy

Inne

Wydawcy kart

Lokalny gigant płatności:

Pozostałe informacje

Raty lub rozwiązania dotyczące kont użytkowników 
to obecnie standard i konieczność przy płatnościach 
Open Invoice.

Większość faktur finansują dostawcy zewnętrzni. 
Istnieje kilku większych dostawców, jak Arvato 
(AfterPay) czy Klarna.

Open invoice dotyczy raczej handlu detalicznego 
niż produktów cyfrowych. Płatności z fakturą są 
bardziej popularne wsród kobiet.

Szwecja jest na dobrej drodze, by stać się społeczeń-
stwem bezgotówkowym. W 2015 r. w Szwecji tylko 20% 
wszystkich płatności ze strony konsumentów dokonano 
gotówką, podczas gdy średnia wartość tego wskaźnika dla 
reszty świata wynosi 75%.

Karty kredytowe nadal są najpopularniejszym sposobem płacenia przez internet. Karty (zwłaszczaw przypadku zapisywania 
danych kart) i rozwiązania portfelowe są nadal popularniejsze przy usługach subskrypcyjnych, obejmujących wszystko od gazet, 
książek i muzyki po produkty spożywczei pielęgnacyjne.

Szwecja przoduje w korzystaniu z metody Open Invoice – jest to drugi najczęściej stosowany sposób płatności na rynku.

Wraz ze swoim nordyckim sąsiadem Danią Szwecja jest na drodze do tego, by stać się rynkiem bezgotówkowym: rośnie popular-
ność e-portfeli, do których zachęca konsumentów możliwość stosowania tego samego rozwiązania online i offline.

W trend ten wpisuje się szwedzki system płatności natychmiastowych (BiR); szczególnie istotną rolę odgrywa tu Swish – rozwiąza-
nie portfelowe zapewniane przez cztery największe banki. Prawie dwie trzecie szwedzkich konsumentów przyjęło system Swish, 
który niedawno rozbudowano od płatności P2P i płatności w fizycznych punktach sprzedaży o płatności w ramach e-commerce. 
Ponadto w 2016 r. mocno promowano Masterpass – rozwiązanie Mastercard.

Odsetek osób kupujących za pośrednictwem urządzeń mobilnych zawsze był w Szwecji wysoki,a obecnie przekracza 50%. W nieda-
lekiej przyszłości rynek płatności prawdopodobnie stanie się jeszcze bardziej rozdrobniony niż obecnie – nowi gracze wchodzą 
z rozwiązaniami, które są wygodne, bezpieczne i proste, czemu sprzyja powszechność stosowania rozwiązań mobilnych w krajach 
nordyckich oraz obecność skutecznych metod identyfikacji, jak odciski palców, identyfikatory urządzenia i identyfikatory bankowo-
ści mobilnej.

Szwecja

Open 
Invoice

Open Invoice

Lista poglądowa

Debit Cards & 
Karta 

kredytowa

Przelew 
bankowy

1

2 3 4

Źródła: 1) Worldpay (2015), E-Commerce (2016), DIBS (2016), Arvato (2015), Statista (2015). * Like PayPal etc. **Swish // 2) Worldpay (2015), Paypers (2015) // 3) DIBS (2016), Arvato (2015) 

48% 44% 4% 4%
inne

Wykorzystanie

Alternatywne metody płatności:

Karty

Trend
Standar-

dowe 
ryzyko

Opinia Arvato na temat tego rynku

Szczegółowe informacje na temat APM 
(alternatywnych metod płatności)

Wymagane metody płatnościSzczegółowe informacje na temat kart

Czy wymagane jest przejęcie przez lokalne 
centrum rozliczeniowe?

Nie.



Solidne i popularne rozwiązania uwierzytelniające zapewniają bezpieczeństwo zakupów online.
Fraudy oraz kradzieże tożsamości są coraz częstsze, między innymi z powodu przejrzystości w rejestrach 

publicznych zawierających dane osobowe dostępne online.

Wyłudzanie informacji

N/D

Fraudy

Kradzież tożsamości

N/D

Znakowanie urządzeń
3D secure

CVN
Rejestry niesolidnych klientów

W krajach nordyckich nie ma szczególnie wysokiego ryzyka oszustw obejmujących karty kredytowe,a badania 
przeprowadzone przez go2checkout.com wykazują, że Norwegia, Szwecja i Dania to krajeo niemalże najniższym 
poziomie ryzyka oszustw spośród wszystkich krajów świata (patrząc po adresie IP sprawców). Niemniej jednak 
wskaźnik oszustw w Szwecji rośnie, w szczególności w postaci kradzieży tożsamości.

W przypadku płatności kartą wszyscy więksi emitenci umożliwiają konsumentom zablokowanie zakupów interne-
towych lub zakupów z konkretnych rynków.

6,5 miliona Szwedów już korzysta z bezpiecznej metody uwierzytelniania Bank-ID, zalecanej dla sprzedawców 
detalicznych w segmentach podatnych na oszustwa. Dzięki powszechnemu występowaniu i łatwości w użyciu roz-
wiązanie Bank-ID nie powinno mieć negatywnego wpływu na konwersję. Bardzo popularne wśród sprzedawców 
detalicznych jest także rozwiązanie 3D Secure.

Oferowanie popularnej metody Open Invoice sprzyja konwersji, ale także zwiększa ryzyko oszustwa. Można 
zmniejszać takie ryzyko, korzystając z usług partnera finansowego, który je przejmie – na szwedzkim rynku jest 
to standardowy element umowy pomiędzy sprzedawcą detalicznym a dostawcą usług Open Invoice.

Szwecja

2016

N/DN/D

Wskazówka eksperta

Warto zapewnić w sklepie możliwość wyboru i 

zapisania preferowanej metody płatności.

Tradacyjne 66%

Niedotyczące i próby  
6%

RIBA / wyzwania 
28%

1

Ryzyko i nadużycia

Oszustwa związane z kartami 
płatniczymi

Wpływ typowych nadużyć

Narzędzia zarządzania ryzykiem

Opinia Arvato na temat tego rynku

Autoryzacja karty Wskaźniki manualnej 
kontroli zamówienia

Narzędzia przeznaczone dla danego kraju

Zaawansowane narzędzia

Tradycyjne narzędzia

Wskaźnik przyswajania 3D secure
Jako procent wszystkich transakcji

Otoczenie emitenta
2016



Konsumenci szwedzcy są silni finansowo, a korzystanie z aplikacji i kupowanie 
przez internet jest popularne we wszystkich grupach wiekowych.

Zachowanie konsumentów

Handel transgraniczny

Przepisy prawne

Szczególne cechy rynku 

Logistyka
Tylko transgraniczny 3%

Należy mieć na uwadze przepisy ustawy o sprzedaży 
na rzecz konsumentów (B2C) i ustawyo sprzedaży 
towarów (B2B), regulujące sprzedaż towarów. Obej-
mują one zagadnienia takie jak rękojmia, ryzyko 
i transport.

Szwecja to dojrzały rynek e-commerce.

Zakupy przez internet są dla wszystkich i rośnie 
ich popularność wśród starszych pokoleń. 
Wysoki wskaźnik stosowania aplikacji.

Konsumenci szwedzcy są silni finansowo. 
Powszechnie są strony internetowe w języku 
angielskim.

Funkcje śledzenia przesyłek są ważne dla szwedzkich zaku-
powiczów.

Elastyczność w procesie dostawy (zmiana adresu dostawy 
i czasu, w jakim przesyłka jest w transporcie) może dać prze-
wagę konkurencyjną.

It is a good idea to offer several delivery options that 
allow consumers to choose their preferred alternative. Also 
provide delivery to home/workplace or to automated parcel 
lockers.

Szwecja

Krajowy i transgraniczny 46%

Tylko krajowy 51%

Podział ze względu na płeć

Udział internetowej sprzedaży dóbr

Najszybciej rozwijające się sektory

Waluta

Popularne kategorie

Nieco więcej kupujących kobiet

6.3%

Elektronika i odzież

Szwedzka Korona

Media, Odzież, Obuwie, Podróże

Szwedzkie e-sklepy zapakajają potrzeby 
kupujących. Problem ze zwrotami i 
gwarancją za granicą.

Dostępność i warunki, atrakcyjna oferta.

72%

50%

1 2

3

5

4

Źródła: 1) DIBS (2016), Postnord (2016) // 2) E-commerce Report (2016), DIBS (2016), Postnord (2016) // 3) PayPal (2015), Postnord (2016) // 4) Emota (2016) // 5) Ecommerce Worldwide (2015)

Zachowanie konsumentów

Argumenty za kupowaniem 
w lokalnych sklepach

Argumenty za kupowaniem 
w sklepach zagranicznych

Udział urządzeń 
moblinych

% m-commerce



Szwajcaria

Szwajcaria ma jeden z najwyższych na świecie wskaźników 
korzystania z internetu w połączeniu ze znaczną siłą 

nabywczą, ale jest ograniczana konsumentami 
niechętnymi do zmian



Przegląd rynku
Ponieważ większość ludności ma dostęp do internetu, Szwajcaria oferuje niewielkie, ale zyskowne możliwości w zakresie handlu elektronicznego.

Obszary problematyczne to ostrożni konsumenci i powolne tempo przyjmowania nowych metod płatności.

Rozwój rynku

Ocena/Rekomendacje

Demografia rynku

Roczny obrót B2C w mld €

CAGR: 15,5%

Możliwości Rekomendacje

Zagrożenia

Wzrost rynku: rynek jest niewielki, ale zna-
cząco rośnie (skumulowany roczny wskaź-
nik wzrostu CAGR na poziomie 15,5%).

Do lokalnych konsumentów przemawiają miejscowe metody 
płatności oraz oferty produktów lokalnych.

Należy zapewnić jakość produktów, aby zyskać lojalność konsu-
mentów.

Warto mieć na uwadze złożoność tutejszego rynku. Pomimo 
liczby ludności na poziomie niewiele powyżej 8 milionów rynek 
obejmuje trzy różne języki i trzy różne kultury konsumentów.

Logistyka: Logistyka: może być ciężko, 
w szczególności jeśli chodzi o handel trans-
graniczny (cło).

Język: kwestia złożona – trzy różne języki 
we względnie niewielkim kraju.

5,5
6,3

7,6
8,5

9,8

2012 2013 2014 2015 2016

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Populacja w wieku > 15 lat 6,8 m

Internauci 93%

Klienci sklepów internetowych 67%

PKB per capita 53 800 €

Wydatki na kupującego rocznie: 1 815 €

Dystrybucja (2015)

Fizyczna: 61%

Cyfrowa: 39%

Szwajcaria

10 miejsce

16 miejsce

19 miejsce

4.5%

-0.8%

1 2 3

4

Źródła: 1) E-commerce Report (2016) // 2) E-commerce Report (2016) // 3) iBusiness (2016), Statista (2016). Kryterium: Liczba użytkowników. 4) Worldbank (2016), Doingbusiness (2016) E- com Foundation (2016), Eurostat (2015), IMF (2015).

Digitec

Amazon

Nespresso

Zalando

Brack

Leshop

Microspot

Coop

Ex libris

Nettoshop

10 najpopularniejszych sprzedawców

Charakterystyka rynku

Wskaźnik LPI

Wskaźnik Łatwości 
Prowadzenia Działalności

Ranking ePKB

Wskaźnik bezrobocia

Wskaźnik inflacji



Metody płatności
Open Invoice i Pay After Delivery to najbardziej popularne metody płatności wśród osób kupujących przez internet. Płatności 

kartą debetową prawie nie występują, ale właśnie opracowywane jest rozwiązanie dla SEPA.

Metody płatności

Open 
invoice

PayPal

Inne

Wydawcy kart

Lokalny gigant płatności:

Pozostałe informacje

Oferowanie metody Open Invoice wymaga zarządzania 
należnościami i ryzykiem oraz obsługi windykacyjnej.

Klienci oczekują, że do faktury będzie dołączony odci-
nek wpłaty (payment slip) z wypełnionym numerem 
referencyjnym płatności.

Rozwiązania w zakresie Open Invoice dotyczą przede 
wszystkim handlu detalicznego, a nie towarów 
cyfrowych. Zazwyczaj to kobiety preferują płatności 
z udziałem faktur.

Popularność wśród konsumentów zyskuje PostFi-
nance – krajowa karta kredytowa szwajcarskiej służby 
pocztowej, ale nie jest tak popularna jak inne metody.

Open Invoice/Pay After Delivery to nadal jedna z najodważniejszych metod płatności wśród osób 
kupujących przez internet.

Szwajcarzy bardzo powoli odpowiadają na rosnącą popularność e-portfeli, ponieważ obawiają się 
spadku poziomu ochrony swojej prywatności.

Konsumenci szwajcarscy z nieufnością podchodzą do alternatywnych metod płatności.

Najczęstsze metody płatności za dobra materialne to Open Invoice i PayPal. Za usługi i treści cyfrowe 
chętniej płaci się kartą kredytową lub za pośrednictwem PayPal lub PostFinance.

Płatności metodą Direct Debit (polecenie przelewu) są niemalże nieistniejące, ale banki krajowe obec-
nie pracują nad rozwiązaniem dla SEPA, które może zmienić miks metod płatności w przyszłości.

Szwajcaria

Open 
Invoice

Open Invoice

Lista poglądowa

Karta 
kredytowa

Direct 
Debit

Post 
Finance

PayPal

1

2

Źródła: 1) Worldpay (2015), Adyen (2015), Arvato (2015), PayPal (2015), E-commerce Report (2016) // 2) EHI (2015), PostFinance (2016) // 3) EHI (2015).
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N/D N/D N/D N/D
inne

Wykorzystanie

Alternatywne metody płatności:

Karty

Trend
Standar-

dowe 
ryzyko

Opinia Arvato na temat tego rynku

Szczegółowe informacje na temat APM 
(alternatywnych metod płatności)

Wymagane metody płatnościSzczegółowe informacje na temat kart

Tak.

Czy wymagane jest przejęcie przez lokalne 
centrum rozliczeniowe?



Szwajcaria jest krajem o jednym z najniższych wskaźników oszustw w e-commerce na świecie. 
Aby utrzymać bezpieczeństwo rynku, Szwajcarzy niechętnie udostępniają dane osobowe.

2015

� = 0.53%

0% 1%0.09%

Fraudy

Wyłudzanie informacji

Przejęcia kont

Transakt

Znakowanie urządzeń
3D secure

CVN
Rejestry niesolidnych klientów

Tradacyjne 68%

Niedotyczące i próby  
8%

RIBA / wyzwania 
24%

Transakt to nowa aplikacja mobilna, z której korzystają niektóre banki w celu weryfikacji wszystkich 
płatności dokonywanych przez internet. 

Szwajcaria ma jeden z najniższych wskaźników oszustw na świecie: w 2014 r. znalazła się w pierwszej 
piątce na liście krajów o najniższych wskaźnikach nieuczciwych transakcji w ramach e-commerce.

Metoda Open Invoice korzystnie wpływa na konwersję, ale jednocześnie znacząco zwiększa ryzyko 
oszustwa. Dlatego też zaleca się podjęcie współpracy z partnerami i przerzucenie tego ryzyka na pod-
miot zewnętrzny.

Szwajcaria

75%

Wskazówka eksperta

Warto zamieścić informator promujący 

metody płatności przez internet.1

2

Źródła: 1) Swisscard (2015) // 2) MRC (2016/2015), Cardinal Commerce (2016).

N/D

Ryzyko i nadużycia

Oszustwa związane z kartami 
płatniczymi

Wpływ typowych nadużyć

Narzędzia zarządzania ryzykiem

Opinia Arvato na temat tego rynku

Autoryzacja karty Wskaźniki manualnej 
kontroli zamówienia

Narzędzia przeznaczone dla danego kraju

Zaawansowane narzędzia

Tradycyjne narzędzia

Wskaźnik przyswajania 3D secure
Jako procent wszystkich transakcji

Otoczenie emitenta
2016



Mężczyźni w Szwajcarii kupują trochę częściej niż kobiety, często robiąc 
zakupy za granicąw poszukiwaniu niższych cen.

Zachowanie konsumentów

Handel transgraniczny

Przepisy prawne

Szczególne cechy rynku

Logistyka
Tradycyjne 68%

Należy mieć świadomość istnienia nieformalnych 
barier w postaci protekcjonistycznych regulacji 
technicznych, pewnych ograniczeń inwestycyjnych 
i wyłącznych praw własności intelektualnej.

Szwajcaria to dojrzały rynek e-commerce.

Szwajcaria to trzeci największy partner UE, po 
Stanach Zjednoczonych i Chinach.

Zakupy transgraniczne są powszechne 
ze względu na wysokie ceny w kraju.

Konsumenci szwajcarscy mają raczej konser-
watywne podejście do alternatywnych metod 
płatności.

Średni czas dostawy jest bardzo długi (4,4 dnia), ale popular-
ność zyskuje opcja dostawy następnego dnia.

Zasadniczo wszystkie przesyłki transgraniczne (przychodzą-
ce) wymagają zapłacenia cła i podatku VAT.

„Die Post” (poczta szwajcarska) to najczęściej stosowany 
przewoźnik, w szczególności przez sklepy spożywcze.

Koszty dostawy są tu obecnie wyższe niż w innych krajach.

Szwajcaria

Niedotyczące i próby 8%

RIBA / wyzwania 24%

Podział ze względu na płeć

Udział internetowej sprzedaży dóbr

Najszybciej rozwijające się sektory

Waluta

Popularne kategorie

Nieco więcej kupujących mężczyzn

9.7%

Artykuły spożywcze

Frank Szwajcarski

Elektronika, AGD, Odzież

Zapewnienie jakości, wewnętrzne 
nastawienie

Kluczowym czynnikiem jest cena

64%

15%

1 2

3

5

4

Źródła: 1) Ecommerce Worldwide (2015) // 2) Statista (2016), European E-commerce Report (2016) // 3) PayPal (2015) // 4) Ecommerce Worldwide (2015) // 5) Ecommerce Worldwide (2015), Salesupply (2015)

Zachowanie konsumentów

Argumenty za kupowaniem 
w lokalnych sklepach

Argumenty za kupowaniem 
w sklepach zagranicznych

Udział urządzeń 
moblinych

% m-commerce



Wielka Brytania

Wielka Brytania to jeden z najbardziej rozwiniętych rynków 
e-commerce w Europie, wspierany przez silną sieć logi-

styczną. Konsumenci wydają 9,2% krajowego PKB na zaku-
py towarów i usług w internecie.



Przegląd rynku
Największy rynek e-commerce w Europie nie wykazuje żadnych oznak spowolnienia. Są jednak pewne wyzwania, 

w tym silna konkurencja i baza konsumentów spragnionych przecen.

Rozwój rynku

Ocena/Rekomendacje

Demografia rynku

Roczny obrót B2C w mld €

CAGR: 15,6%

Możliwości Rekomendacje

Zagrożenia

M-commerce: przewiduje się, że w ciągu 
następnych kliku lat rynek ten wzrośnie 
dwukrotnie.

Rynek: Jeden z największych rynków 
e-commerce w Europie.

Należy zapewnić darmową dostawę produktów lub opcję odbio-
ru w magazynie/sklepie.

Należy dostosowywać strategie cenowe, ponieważ konsumen-
tów bardzo przyciągają promocje i rabaty.

Brexit: przewiduje się, że opłaty interchange 
w Wielkiej Brytanii wzrosną.

Niski wzrost: rynek e-commerce jest 
w znacznej mierze nasycony, przy obecnej 
penetracji na poziomie 93%.

97,2

125,7
141,6

157,1
173,7

2012 2013 2014 2015 2016

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Populacja w wieku > 15 lat 53,6 m

Internauci 93%

Klienci sklepów internetowych 81%

PKB per capita 39 400 €

Wydatki na kupującego rocznie: 3 625 €

Dystrybucja (2015)

Fizyczna: 50%

Cyfrowa: 50%

Wielka Brytania

4 miejsce

6 miejsce

1 miejsce

5.4%

0%

Amazon

Tesco

Argos

John Lewis

Next

ASDA

ShopDirect

Ocado

asda

Dixons Carphone

1 2 3

4

Źródła: 1) E-commerce Report (2016) // 2) E-commerce Report (2016) // 3) RetailWeek (2016). Kryterium: Liczba użytkowników // 4) Worldbank (2016), Doingbusiness (2016) E- com Foundation (2016), Eurostat (2015), IMF (2015). 

10 najpopularniejszych sprzedawców

Charakterystyka rynku

Wskaźnik LPI

Wskaźnik Łatwości 
Prowadzenia Działalności

Ranking ePKB

Wskaźnik bezrobocia

Wskaźnik inflacji



Metody płatności
Płatności internetowe w Wielkiej Brytanii są zdominowane przez płatności kartą. Popularność zyskują faktury 

z odroczonym terminem płatności oraz metody Pay, ale banki dostosowują się do nich dość powoli.

Metody płatności

PayPal

Inne

Wydawcy kart

Pozostałe informacje

Bardzo popularne są karty debetowe i kredytowe – 
przeciętny zakupowicz ma ich 2-3.

Rynek płatności internetowych w Wielkiej Brytanii jest zdominowany przez karty kredytowe i debetowe, 
przy czym karty debetowe są dużo bardziej popularne niż karty kredytowe.

Rosnącą popularność jako alternatywna metoda płatności zyskuje Apple Pay. Jest ona jednak ograniczona jej 
powolnym przyjmowaniem przez niektóre banki.

W nadchodzących latach powinien wzrosnąć udział w rynku metod płatności zoptymalizowanych do rozwią-
zań mobilnych (innych niż 3D Secure) i mniej podatnych na oszustwa, jak np. e-portfele i przelewy bankowe.

Opłaty interchange za karty kredytowe i debetowe zostały ograniczone przez UE, co może zwiększać korzy-
stanie z kart w najbliższej przyszłości, jednak opłaty te mogą ponownie wzrosnąć po wyjściu Wielkiej Brytanii 
z UE.

Bardziej popularne mogą się stać usługi internetowe w zakresie odroczonych terminów płatności. 
Na przykład Littlewoods Shop Direct i Very.co.uk obecnie oferują klientom trzymiesięczne terminy płatności.

Debit 
Cards

Lista poglądowa

Karta 
kredytowa

PayPal

Wielka Brytania

79% 16% 3% 2%
inne

Yoyo Wallet ApplePay AndroidPay

N/D

1

2

Źródła: 1) Worldpay (2014) Alternative Payment Methods (2015) // 2) Ecommerce PM (2015), Adyen (2016) 

Wykorzystanie

Alternatywne metody płatności:

Karty

Trend
Standar-

dowe 
ryzyko

Opinia Arvato na temat tego rynku

Szczegółowe informacje na temat APM 
(alternatywnych metod płatności)

Wymagane metody płatnościSzczegółowe informacje na temat kart

Czy wymagane jest przejęcie przez lokalne 
centrum rozliczeniowe?

Nie.



Uwierzytelnianie 3D jest obowiązkowe w przypadku kart MasterCard i Maestro, choć brytyjscy 
emitenci kart zazwyczaj są tu elastyczni, stosując 3D przede wszystkim do transakcji wysokiego ryzyka.

2015

� = 0.53%

0% 1%0.46%

AVS (also for Visa, MC)

Device fingerprinting
3D security

CVN
Rejestry niesolidnych klientów

Tradacyjne 42%

Niedotyczące i próby  
3%

RIBA / wyzwania 
55%

Wielka Brytania to jedyny kraj europejski, w którym emitenci kart Visa i Mastercard obsługują system 
weryfikacji adresu (AVS).

Rozwiązanie 3D Secure jest obowiązkowe dla akceptantów, którzy chcą przyjmować płatności kartami 
MasterCard/Maestro.

Emitenci w Wielkiej Brytanii zazwyczaj mają jednak elastyczne podejście do uwierzytelnienia 3Di stosu-
ją je głównie na potrzeby transakcji wysokiego ryzyka.

Wskaźniki oszustw są znacznie wyższe w przypadku kart kredytowych niż debetowych.

Twierdze oszustów to duże miasta, jak np. Londyn.

2015

13%29%

Wskazówka eksperta

Szybkość i prostota są bardzo ważne 

dla konsumentów.

Wielka Brytania

1

2

5

3

4

Źródła: 1) E-commerce Report (2016) // 2) E-commerce Report (2016) // 3) iBusiness (2016), Statista (2016). Kryterium: Liczba użytkowników. 4) Worldbank (2016), Doingbusiness (2016) E- com Foundation (2016), Eurostat (2015), IMF (2015)

N/D

Ryzyko i nadużycia

Oszustwa związane z kartami 
płatniczymi

Wpływ typowych nadużyć

Narzędzia zarządzania ryzykiem

Opinia Arvato na temat tego rynku

Autoryzacja karty Wskaźniki manualnej 
kontroli zamówienia

Narzędzia przeznaczone dla danego kraju

Zaawansowane narzędzia

Tradycyjne narzędzia

Wskaźnik przyswajania 3D secure
Jako procent wszystkich transakcji

Otoczenie emitenta
2016



Przeciętny brytyjski zakupowicz posiada od dwóch do trzech kart. Konsumenci są gotowi 
szukać najlepszych cen, a większość zakupów jest dokonywana na terenie kraju.

Zachowanie konsumentów

Handel transgraniczny

Przepisy prawne

Szczególne cechy rynku 

Logistyka

Należy wiedzieć, że panuje tam system common law 
(tzw. prawa zwyczajowego), czyli prawo preceden-
su. Jeśli chodzi o podatek VAT, w Wielkiej Brytanii 
obowiązują najwyższe stawki w UE (20%), nie licząc 
Skandynawii.

Wielka Brytania to bardzo dojrzały rynek 
e-commerce.

Wielka Brytania jest jednym z największych światowych 
eksporterów transgranicznych B2C w zakresie handlu elek-
tronicznego: 71% sprzedawców detalicznych w Wielkiej 
Brytanii oferuje dostawę do krajów spoza Wielkiej Brytanii.

Konsumenci nie są zaznajomieni z realizacją 
przelewów bankowych i dostawą 
za pobraniem.

Unikają przewoźników, którzy nie zapew-
niają numeru umożliwiającego śledzenie 
przesyłki.

Najbardziej popularni przewoźnicy to DPD i Collect+, którzy 
oferują zarówno dostawy do domu jaki możliwości odbioru 
własnego.

Ceny dostawy w Wielkiej Brytanii są wśród najniższych 
w Europie.

Wśród konsumentów brytyjskich coraz bardziej popularne 
stają się paczkomaty, wprowadzone przez firmę Amazon.

Podział ze względu na płeć

Udział internetowej sprzedaży dóbr

Najszybciej rozwijające się sektory

Waluta

Popularne kategorie

Nieco więcej kupujących kobiet

13%

Dom i Ogród

Funt Brytyjski

Odzież, Obuwie, Lifestyle, Media i rozrywka

Szeroka różnorodność w konkurencyjnych 
cenach

Większa różnorodność produtków

64%

15%

Wielka Brytania

Tylko transgraniczny 3%

Krajowy i transgraniczny 33%

Tylko krajowy 64%

1 2

3

5

4

Źródła: 1) E-commerce Report (2016) // 2) E-commerce Report (2016) // 3) PayPal (2015), Paypers (2014) // 4) Ecommerce Report (2016) // 5) Ecommerce Worldwide (2015
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Stany Zjednoczone

Na tym największym na świecie rynku zachodnim pod wzglę-
dem liczby ludności nadal dominują płatności kartą i nie korzy-
sta się jeszcze w pełni z zalet alternatywnych metod płatności.



Przegląd rynku
Amerykański rynek e-commerce jest silny i relatywnie bezpieczny. Zaleca się współpracę 

z silnym partnerem logistycznym, który pomoże przyspieszyć dostawy w tym ogromnym kraju.

Rozwój rynku

Ocena/Rekomendacje

Demografia rynku

Roczny obrót B2C w mld €

CAGR: 12,8%

Opportunity Rekomendacje

Zagrożenia

Populacja: Stany Zjednoczone to naj-
większy na Zachodzie rynek e-commerce, 
zarówno pod względem wolumenu sprze-
daży jak i liczby konsumentów.

Warto zapewniać dostawę za pośrednictwem rzetelnych prze-
woźników, takich jak UPS czy FedEx, którzy oferują zaawansowa-
ne możliwości śledzenia przesyłki.

Zaleca się zawarcie umów stałej współpracy w zakresie logistyki, 
ze względu na wielki obszar obejmowany wysyłkami.

Stabilność polityczna: ryzyko ograniczeń 
w handlu zagranicznym i podwyższenia 
taryf.

400
470

531
595

650

2012 2013 2014 2015 2016

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Populacja w wieku > 15 lat 260,3 m

Internauci 88%

Klienci sklepów internetowych 67%

PKB per capita 50 800 €

Wydatki na kupującego rocznie: 3 428 €

Dystrybucja (2015)

Fizyczna: 55%

Cyfrowa: 45%

Stany Zjednoczone

9 miejsce

7 miejsce

6 miejsce

5.3%

0.1%

Amazon

Walmart

Apple Store

Staples

Macy’s

Home Depot

Best buy

OVC

CostCo

Nordstrom

1 2 3

4

Źródła: 1) E-commerce Report (2016) // 2) E-commerce Report (2016) // 3) WWD (2016). Kryterium: Liczba użytkowników. // 4) Worldbank (2016), Doingbusiness (2016) E- com Foundation (2016), Eurostat (2015), IMF (2015).

10 najpopularniejszych sprzedawców

Charakterystyka rynku

Wskaźnik LPI

Wskaźnik Łatwości 
Prowadzenia Działalności

Ranking ePKB

Wskaźnik bezrobocia

Wskaźnik inflacji



Metody płatności
Karty kredytowe i debetowe to najczęstsze metody płatności w przypadku zakupów online, 

ale szybko rozwija się także rozwiązanie portfeli cyfrowych.

Metody płatności

PayPal

Inne

Wydawcy kart

Pozostałe informacje

N/D

Średnia ilość kart kredytowych to 2,9 per capita. 
Średni wskaźnik autoryzacji w amerykańskim handlu 
elektronicznym to 83%.

Karty kredytowe i debetowe nadal są najczęstszym sposobem płatności w zakupach internetowych.

Najpopularniejszym e-portfelem jest nadal PayPal, ale zagraża mu szereg nowych portfeli cyfrowych, 
jak Apple Pay, Google Wallet i Android Pay oraz cała gama e-portfeli, wśród których przodują rozwią-
zania bankowe takie jak Visa Checkout, MasterPass i ChasePay.

Popularność wśród zarówno konsumentów jak i sprzedawców detalicznych zyskała Discover Card – 
obsługa tej karty jest więc równie istotna jak obsługa kart Visa i MasterCard.

Przewiduje się, że w ciągu 2017 r. do użytku wejdzie usługa w zakresie płatności w czasie rzeczywistym 
TCH, która może wprowadzić zmiany na rynku płatności internetowych.

Lista poglądowa

Karta 
kredytowa

PayPal

Stany Zjednoczone

57% 24% 12% 7%
inne

AndroidPay ApplePay Google Wallet

1

2

Źródła: 1) Paypers(2015). // 2) Adyen (2015), MRC (2016), World Class Payments (2016).

Wykorzystanie

Alternatywne metody płatności:

Karty

Trend
Standar-

dowe 
ryzyko

Opinia Arvato na temat tego rynku

Szczegółowe informacje na temat APM 
(alternatywnych metod płatności)

Wymagane metody płatnościSzczegółowe informacje na temat kart

Nie.

Czy wymagane jest przejęcie przez lokalne 
centrum rozliczeniowe?



Amerykańscy sprzedawcy detaliczni rzadziej stosują uwierzytelnienie konsumenta niż ich europejscy 
odpowiednicy. Przestępstwa przy zakupach w Stanach Zjednoczonych są w większości popełniane zza granicy.

2015

� = 0.53%

0% 1%0.72%

Programy triangulacji

Wyłudzanie informacji

Złośliwe oprogramowanie

N/D

Znakowanie urządzeń
3D security

CVN
Rejestry niesolidnych klientów

Tradacyjne 2%

Niedotyczące i próby  
32%

RIBA / wyzwania 
24%

RIBA / bez wyzwań 
24%

Przestępstwa przy zakupach w Stanach Zjednoczonych są w większości popełniane zza granicy.

Ameryka Północna to rejon, w którym akceptanci są mniej skłonni do stosowania uwierzytelniania 
konsumenta.

81% akceptantów dokonuje ręcznej weryfikacji zamówienia i choć średnio 2,3% wszystkich zamówień 
podlega odrzuceniu, około 10% weryfikacji daje wynik fałszywie pozytywny.

2016

11%5%

Wskazówka eksperta

Apple Pay & Google Wallet 

przejmują udział w rynku od PayPal.

Stany Zjednoczone

1

32

Źródła: 1) MRC (2015). // 2) Ingenico (2015), Cardinal Commerce (2016). // 3) MRC (2015).

Ryzyko i nadużycia

Oszustwa związane z kartami 
płatniczymi

Wpływ typowych nadużyć

Narzędzia zarządzania ryzykiem

Opinia Arvato na temat tego rynku

Autoryzacja karty Wskaźniki manualnej 
kontroli zamówienia

Narzędzia przeznaczone dla danego kraju

Zaawansowane narzędzia

Tradycyjne narzędzia

Wskaźnik przyswajania 3D secure Otoczenie emitenta
2016 Jako procent wszystkich transakcji



Amerykańscy zakupowicze w ramach handlu elektronicznego cenią sobie bezpieczeństwo, rzetelnośći korzystną cenę. 
Ta liczna, zamożna populacja sprawia, że łatwiej tu o odbiorców dla graczy niszowych.

Zachowanie konsumentów

Handel transgraniczny

Przepisy prawne

Szczególne cechy rynku

Logistyka
Tylko transgraniczny 2%

Pomimo niskich taryf (3%) istnieją bariery pozatary-
fowe, jak np. złożone procedury celne i ograniczenia 
regulacyjne na granicy. Każdy stan w USA ma własne 
dodatkowe zasady dotyczące prywatności.

Stany Zjednoczone to bardzo dojrzały rynek 
e-commerce.

Dużą wagę przykłada się do bezpieczeństwa 
płatności, a konsumenci są bardzo otwarci na 
kupowanie produktów zagranicznych.

12,9% ludności mówi po hiszpańsku i chce 
mieć opcje dostępne w tym języku.

Coraz popularniejsza staje się dostawa na żądanie, w szcze-
gólności w przypadku małych do średnich przedsiębiorstw.

Najczęściej stosowane firmy kurierskie to UPS i FedEx.

Konsumenci amerykańscy oczkują niskich kosztów dostawy, 
jeśli nie darmowej dostawy. Ważna dla konsumentów jest 
także możliwość śledzenia przesyłek.

Krajowy i transgraniczny 20%

Tylko krajowy 78%

Podział ze względu na płeć

Udział internetowej sprzedaży dóbr

Najszybciej rozwijające się sektory

Waluta

Popularne kategorie

Po równo kobiety i mężczyźni

11%

Odzież i obuwie

Dolar Amerykański

Media i rozrywka, Odzież, AGD, Elektronika i IT

Amerykańskie e-sklepy spełniają potrze-
by, trudne zwroty zagraniczne.

Lepsze oferty cenowe

60%

16%

Stany Zjednoczone

1 2
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Źródła: 1) Ecommerce Worldwide (2015) // 2) E-commerce Report (2016). // 3) PayPal (2015). 4) Ecommerce Worldwide (2015). // 5) Ecommerce Worldwide (2015).
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Dane zawarte w raporcie Arvato o płatnościach pochodzą z różnych źródeł, 
w tym z raportów finansowych, publikacji branżowych, blogów i informacji praso-
wych. Podczas tworzenia naszego badania zapoznaliśmy się z ponad 200 krajo-
wymi oraz międzynarodowymi opracowaniami. Zostały one wymienione poniżej 
w części ”E- commerce” oraz ”Płatności i oszustwa”. Dołożyliśmy wszelkich starań, 
by dane przedstawione w raporcie były wiarygodne, nie ponosimy jednak odpo-
wiedzialności za jakość danych we wskazanych materiałach. Bierzemy za to pełną 
odpowiedzialność za opinie ekspertów Arvato wyrażone w niniejszym raporcie.
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