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DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW NA TLE
POZOSTAŁYCH OBSZARÓW WYKORZYSTANIA
INTERNETU W PRZEDSIĘBIORSTWACH
SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO
(NP. WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO)
Streszczenie: Celem opracowania była ocena wykorzystania Internetu w dystrybucji produktów na tle pozostałych obszarów wykorzystania sieci w działalności firm. Szczególną uwagę
skoncentrowano na firmach branży żywnościowej. Wykorzystanie Internetu przez te firmy
sprowadza się głównie do poszukiwania i wymiany informacji oraz usprawniania rozliczeń
z kontrahentami. Niewielkie znaczenie Internet ma natomiast w sprzedaży, o czym świadczy
niewielka liczba prowadzonych sklepów internetowych z żywnością.
Słowa kluczowe: Internet, dystrybucja, przedsiębiorstwo.
DOI: 10.15611/pn.2014.347.07

1. Wstęp
Współczesna gospodarka charakteryzuje się dużą dynamiką zmian obserwowanych
w sferze produkcji, dystrybucji, komunikacji marketingowej. Szczególną rolę odgrywa Internet, którego spektrum zastosowania zarówno w przedsiębiorstwach, jak
i przez klientów zwiększa się. Należy zwrócić uwagę na wzrost zastosowań Internetu w przedsiębiorstwach przy jednoczesnych znacznych dysproporcjach zakresu
w przedsiębiorstwach o różnej skali działania i działających w różnych branżach.
Ogólny trend wzrostu popularności Internetu, np. w sferze e-handlu, nie oznacza
bowiem, że w przypadku każdej firmy będzie on tak samo możliwy do zastosowania – głównie z powodu czynników związanych z produktem, jego specyfiką oraz
akceptacją ze strony klientów.
Celem opracowania była ocena wykorzystania Internetu w dystrybucji produktów na tle pozostałych obszarów wykorzystania sieci w działalności firm. Szczególną
uwagę skoncentrowano na firmach branży żywnościowej funkcjonujących na tere-
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nie woj. podkarpackiego. W części empirycznej opracowania zostały wykorzystane
wyniki badań przeprowadzonych w na przełomie lipca i sierpnia 2013 na próbie 100
przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem i produkcją żywności. Badaniami
objęto przetwórców mięsa, owoców i warzyw, artykułów mleczarskich, producentów
pieczywa i wyrobów cukierniczych oraz przetwórców zbóż. W celu wyboru obiektów
do badania zastosowano dobór kwotowy proporcjonalny, odzwierciedlając w ten sposób strukturę populacji generalnej. W badaniu przeprowadzonym z wykorzystaniem
kwestionariusza wywiadu uczestniczyło 10 firm średnich, 34 małych i 56 mikro. Kwestionariusz wykorzystany w badaniu obejmował pytania, dotyczące organizacji zbytu
i dystrybucji artykułów żywnościowych, perspektyw rozwoju poszczególnych kanałów marketingowych, współpracy z pośrednikami w kanale dystrybucji, stosowanych narzędzi aktywizacji pośredników i potencjalnych nabywców, a także poziomu
ich skuteczności
Uwzględniając specyfikę przeprowadzonych badań empirycznych, w tym profil
działalności firm i obszar, na którym przeprowadzono badania, uzyskane wyniki
można odnieść do ogólnego trendu, jaki występuje w grupie badanych podmiotów
w województwie podkarpackim.

2. Internet w przedsiębiorstwach – obszary zastosowania i trendy
Internet jest narzędziem powszechnie wykorzystywanym przez coraz większą liczbę
firm oraz ich klientów. Rośnie liczba osób, które traktują go nie tylko jako źródło
informacji o ofercie, którą następnie nabywały, opierając się na handlu stacjonarnym, ale obecnie są już w pełni e-konsumentami. Warto zwrócić uwagę, że wraz
ze wzrostem zainteresowania zakupami w sieci rozwija się także sfera e-handlu.
Coraz częściej, poza przedsiębiorstwami działającymi z wykorzystaniem obiektów
stacjonarnych wzbogaconych sklepem internetowym, powstają także dystrybutorzy działający wyłącznie, opierając się na Internecie. Obszar aktywności związanej z zakupami klientów czy sprzedażą producentów lub handlowców nie jest jedynym zastosowaniem Internetu. Przedsiębiorcy wykorzystują Internet do szeroko
rozumianej komunikacji z klientami i kontrahentami, a także do bieżących działań
związanych z administrowaniem i organizacją działalności gospodarczej (rosnący
poziom wirtualizacji obsługi przedsiębiorstw w relacjach z organami administracji
samorządowej, rządowej itp.).
W 2013 r. komputery wykorzystywało 95% przedsiębiorstw. Dostęp do Internetu posiadało prawie 94% przedsiębiorstw. Najczęściej przedsiębiorstwa korzystały
z łączy szerokopasmowych (83%). Używanie mobilnych łączy szerokopasmowych
zdeklarowało 44% przedsiębiorstw. Obserwuje się istotne zróżnicowanie regionalne
odsetka pracowników wykorzystujących komputery. Dystans dzielący województwo o najwyższej wartości tego wskaźnika (mazowieckie) od województwa o najniższym odsetku pracowników wykorzystujących komputery (lubuskie) wyniósł 29 pkt
proc. W 2013 r. wskaźnik przedsiębiorstw posiadających własną stronę internetową
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wyniósł 66%. Ponad połowa firm wykorzystywała stronę internetową w celu prezentacji katalogów wyrobów i usług. W 2012 r. ponad jedna piąta przedsiębiorstw
składała zamówienia przez sieci komputerowe, a co dziesiąta otrzymywała zamówienia przez Internet. Z e-administracji w 2012 r. korzystało 90% przedsiębiorstw,
przy czym tę formę kontaktu z administracją publiczną stosowały prawie wszystkie
firmy duże oraz 98% przedsiębiorstw średnich. W 2013 r. najczęściej wykorzystywanym przez przedsiębiorstwa rodzajem mediów społecznościowych były serwisy
społecznościowe (16%) [Społeczeństwo informacyjne… 2013, s. 1].
Ponadto sieć Internetu jest narzędziem umożliwiającym integrowanie podmiotów
gospodarczych (systemy ERP), optymalizację i usprawnienie polityki zaopatrzeniowej i gospodarki magazynowej. W przedsiębiorstwach działających z wykorzystaniem sieci oddziałów rozproszonych przestrzennie Internet jest kanałem przekazywania informacji, szkoleń (e-learning), e-konferencji. Posiadanie własnej strony
internetowej jest przez większość przedsiębiorców traktowane jako konieczność.
Tabela 1. Przedsiębiorstwa posiadające własną stronę internetową według klas wielkości
Wyszczególnienie

2008

2009

2010

2011

2012

Ogółem

50,1

51,9

60,5

59,7

62

Małe

77,2

79,2

81,6

83,1

85,5

Średnie

88,1

88,2

90,7

92

93,2

Duże

56,5

57,4

65,5

64,7

67,6

Źródło: Raport o stanie sektora MŚP w Polsce w latach 2011-2012, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013, s. 142.

Strona WWW przedsiębiorstwa jest integralnym elementem jej systemu komunikacji z potencjalnymi klientami, stąd wyraźny trend rosnący w każdej kategorii
firm zaprezentowanych w tab. 1. Witryna internetowa stanowi narzędzie wykorzystywane do prezentacji oferty, wizualizacji produktów, przedstawienia danych kontaktowych. W zależności od skali działalności stopień profesjonalizmu wykonania
strony WWW oraz jej funkcjonalność są zróżnicowane, chociaż można stwierdzić,
że w przypadku firm sektora MŚP nastąpiła znaczna poprawa (często za sprawą
wsparcia ze środków pomocowych UE).
Innym obszarem wykorzystywania Internetu jest gromadzenie informacji.
Klienci szukają informacji o konkretnych firmach (dostawcach, wykonawcach), ale
też poszukują partnerów biznesowych, nawiązują z nimi kontakty, porównują pozyskane oferty. Informacje kierowane przez dostawców do klientów wpisują się często
w nurt edukacji konsumenckiej, bazującej na założeniu prezentowania cech produktów, ich zalet i korzyści. Zróżnicowany zakres zastosowań technologii opartych na
Internecie znajduje swoje potwierdzenie we funkcjach systemów IT, wdrożonych
w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (rys. 1).
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Rys. 1. Funkcje wdrożonych systemów IT w projektach Działania 8.21 (w %)
Źródło: Barometr innowacyjności, ewaluacja on-going pomiar końcowy po 4 edycjach 2011-2013.

Ważną sferą działalności przedsiębiorstw, która została dostrzeżona i wsparta
w ramach środków pomocowych UE, były relacje pomiędzy firmami (B2B). Wdrożone systemy umożliwiały otrzymywanie i składanie zamówień, kompletowanie
zdywersyfikowanego koszyka asortymentowego, realizowanie wielokanałowej
sprzedaży internetowej czy integrację z bankami.
Producenci czy detaliści, poza działaniami związanymi z kreowaniem treści dotyczących ich ofert, analizują także treści umieszczane przez konkurencję. Internet
ułatwia bowiem identyfikację konkurentów oraz kluczowych elementów ich oferty.
Jest doskonałym narzędziem do gromadzenia danych wtórnych stanowiących podstawę badań rynkowych. Nie bez znaczenia jest ponadto możliwość prowadzania
badań z wykorzystaniem Internetu (pierwotne źródła informacji). Nie do przecenienia jest współczesne wykorzystanie Internetu do kreowania wizerunku z wykorzystaniem portali społecznościowych, forów konsumenckich, blogów i innych portali,
na których umieszczane banery reklamowe firm.
Także w przypadku rosnącego zainteresowania obecnością firmy na portalach
społecznosciowych można wskazać na ich zróżnicowane wykorzystanie. Dowodzi
to, że Internet jest narzędziem wielozadaniowej aktywności firm. Kreowanie treści
na portalach społecznościowych w związku z ich interaktywnym charakterem i zaangażowanym udziałem klientów umożliwia zarówno realizację bezpośrednich celów sprzedażowych (promocja uzupełniająca), jak i podtrzymanie więzi z klientami,
kreowaniem i wzmacnianiem ich lojalnych postaw.
Internet umożliwił realizację marketingu wirusowego oraz stał się nieodłącznym
elementem internacjonalizacji przedsiębiorstw, ich globalizacji oraz upowszechniania nowych trendów w zachowaniach konsumentów.
Przedmiotem wsparcia były przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, obejmujące relacje usługowe między przedsiębiorcami realizowane z wykorzystaniem
systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych między tymi
przedsiębiorcami, prowadzące do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B.
1
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Rys. 2. Cel obecności firmy w mediach społecznościowych
Źródło: Biznes społecznościowy – nowa era w komunikacji biznesowej, Raport Deloitte, 2012, s. 10.

Poza szeroko opisywanymi w wielu publikacjach obszarami, o których wspomniano wcześniej, warto zwrócić uwagę na pojawiające się nowe zastosowania Internetu do podtrzymania interakcji z klientami, budowania ich lojalności, angażowania ich w rozwój oferty firmy. Przykładem może być rosnące zainteresowanie firm
advergamingiem.
Wykorzystanie w działaniach marketingowych gier jest niezwykle skuteczne,
gdyż wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klienta, a adaptując się do jego zachowań,
proponuje mu coś więcej aniżeli tylko suche informacje o produkcie. Firmy, podejmując działania promocyjne, które nie koncentrują się jedynie na produkcie, ale
także na kliencie, oferując mu zabawę, miło spędzony czas, możliwość rywalizacji
i poczucie spełniania, są na najlepszej drodze do tego, aby klient pokochał reklamowaną markę i związał się z nią na dłużej.
Współcześnie gry reklamowe nie są jeszcze szeroko stosowanym przez marketerów narzędziem działań. Mimo ich szerokich możliwości i korzyści, które ze sobą
niosą, efektywność tego nośnika reklamy jest jeszcze niedoceniana. Sukcesy gier,
które zostały już wyprodukowane do celów reklamowych, świadczą jednak o tym,
iż działania zmierzają do upowszechnienia tego kanału komunikacji z klientem. Zjawisko to będzie niosło wiele korzyści zarówno dla przedsiębiorstw – osiągających
lepsze wyniki sprzedaży przez większe zaangażowanie konsumentów, agencji – mających możliwości wykazania się kreatywnością w projektowaniu gier, a także dla
konsumentów – którzy, uczestnicząc w tych niestandardowych kampaniach, będą
mogli ciekawie spędzić wolny czas [Kowalska 2013, s. 156].
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Szersze zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych sprzyja zwiększeniu wydajności w całej gospodarce, poprawie konkurencyjności, jak również pełniejszemu zaspokojeniu potrzeb społeczeństwa i gospodarki. Coraz powszechniejsze
wykorzystanie Internetu i urządzeń elektronicznych w gospodarczym oraz codziennym
życiu sprzyja również rozwojowi handlu elektronicznego w różnej formie B2B, B2C,
C2C czy też C2B. Organizacja handlu drogą elektroniczną przyczynia się także do
redukcji kosztów utrzymania powierzchni handlowych, redukcji administracji, umożliwia sprzedaż przez 24 godziny na dobę. Ma jednak również ograniczenia w postaci
braku fizycznego kontaktu z produktem, wysokiego stopnia niepewności co do rzetelności sprzedawcy i wiele innych [Barska 2013, s. 11].
W 2014 r. wartość e-handlu w Polsce może wynieść już ponad 30 mld zł. Pod
względem wartości zakupów z roczną dynamiką 16-17% jesteśmy obok Czech najszybciej rozwijającym się rynkiem Europy. Jednak widać też już pierwsze oznaki nasycenia rynku e-commerce, jeśli spojrzeć na liczbę sklepów w sieci. Po raz pierwszy
dynamika jest jednocyfrowa – w tym roku liczba e-sklepów ma wzrosnąć bowiem
tylko o 7% – do 14,1 tys. [E-handel…]. Polski rynek eCommerce stale rośnie, jednak
dynamika tego wzrostu w ostatnich 2 latach wyraźnie się zmniejsza. Odbiciem tej
tendencji jest spowolnienie wzrostu liczby sklepów internetowych, których w roku
2012 przybędzie o około 12%. Dla porównania jeszcze trzy lata temu – w roku 2009
– przybyło ich 30%. Spowolnienie to można po części wytłumaczyć efektem bazy,
która z roku na rok narasta, ale widać także pierwsze oznaki nasycania się rynku,
o czym świadczy spadająca od trzech lat bezwzględna liczba nowych sklepów. Największy spadek dynamiki wzrostu liczby sklepów dotknął branżę elektroniki oraz
książek (9%), a liderami relatywnych wzrostów są w tym roku delikatesy (17%)
i odzież (14%). W szczególności nie jest zaskoczeniem wzrost liczby sklepów spożywczych. Biorąc pod uwagę strukturę wydatków konsumpcyjnych Polaków, należy
stwierdzić, że rynek tych produktów ma największy potencjał, a równocześnie panuje na nim relatywnie mała konkurencja w porównaniu do innych branż [Raport
eHandel Polska 2012, s. 7-8].

3. Wykorzystanie Internetu w działalności firm branży
przetwórstwa żywnościowego
Możliwości i obszary wykorzystania Internetu w działalności firm w dużej mierze
powiązane są ze specyfiką firm i branży, w jakich te firmy funkcjonują. Przykładem
takich firm są przetwórcy i producenci żywności, głównie świeżej, którzy ze względu na możliwości organizacyjne, skalę działania i zachowania ich kontrahentów
mogą wykorzystać Internet w swojej działalności tylko w ograniczonym zakresie.
Obszary i wykorzystania tego narzędzia przez badane firmy zawiera tab. 2.
W badanych firmach Internet najczęściej wykorzystywany jest jako źródło pozyskiwania informacji. Na wykorzystanie Internetu jako źródła informacji wskazuje
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ponad 90% badanych firm, a ich udział nie jest uzależniony od wielkości firmy.
Na drugim miejscu pod względem wykorzystania możliwości Internetu znajduje się
wykorzystanie sieci do prowadzenia rozliczeń finansowych zarówno z kontrahentami, jak i z organami podatkowymi i ubezpieczeniowymi.
Tabela 2. Obszary wykorzystania Internetu w przedsiębiorstwach branży żywnościowej (%)
Obszary wykorzystania Internetu w firmie

Ogółem

Wielkość przedsiębiorstwa
mikro

małe

średnie

Źródło informacji

93

91,2

96,4

80,0

Narzędzie promocji firmy

45

29,4

48,2

80,0

Narzędzie przepływu i wymiany informacji
między kontrahentami, elektroniczny przepływ
dokumentów

47

35,3

48,2

80,0

Narzędzie rozliczeń finansowych

76

73,5

76,8

80,0

Sprzedaż produktów

16

8,8

17,9

30,0

Źródło: obliczenia na podstawie badań własnych.

Prawie połowa badanych firm wykorzystuje Internet do przesyłania i wymiany informacji oraz jako narzędzie promocji firmy. Najmniejszym zainteresowaniem
cieszy się wykorzystanie Internetu do celów sprzedaży. Widocznym trendem jest
rosnące wykorzystanie Internetu wraz ze wzrostem wielkości firm.
Jak wspomniano wyżej pomimo występujących na rynku trendów w zakresie
dynamicznego rozwoju handlu w Internecie zainteresowanie tym kanałem zbytu
w badanej grupie przedsiębiorstw jest znikome. Potwierdzeniem tego jest udział
firm, które prowadzą sklep internetowy z artykułami żywnościowymi (rys. 3).

Rys. 3. Udział firm prowadzących sklep internetowy z żywnością (%)
Źródło: obliczenia na podstawie badań własnych.
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Pomimo dynamicznie rozwijającej się na rynku sprzedaży za pośrednictwem
sklepów internetowych, niewielka liczba badanych firm zadeklarowała prowadzenie
sprzedaży za ich pośrednictwem. Własny sklep internetowy posiadało zaledwie 3%
przebadanych firm, a największe zainteresowanie tego typu możliwościami występowało wśród firm średnich.
Ważnym czynnikiem opisującym znaczenie Internetu w funkcjonowaniu przedsiębiorstw są przesłanki jakie zadecydowały o wykorzystaniu sieci w działalności
firm.
Tabela 3. Najważniejsze przesłanki wykorzystania Internetu w działalności badanych firm (%)
Przesłanki wykorzystania Internetu w firmie

Ogółem

Wielkość przedsiębiorstwa
mikro

małe

średnie

Przyspieszenie procesu dystrybucji

27

17,6

25,0

70,0

Obniżenie kosztów

56

47,1

62,5

50,0

Wymagania ze strony pośredników

31

17,6

35,7

50,0

Wzorowanie się na konkurentach

28

29,4

26,8

30,0

7

8,8

5,4

10,0

Inne powody
Źródło: obliczenia na podstawie badań własnych.

Najważniejszym powodem, dla którego badane firmy sektora żywnościowego
zdecydowały się na wdrożenie sieci Internet do działalności jest dążenie do obniżki
kosztów. Powód ten wskazała ponad połowa badanych firm, przy czym największe znaczenie dla obniżki kosztów Internet ma w grupie przedsiębiorstw małych.
Drugim pod względem znaczenia powodem wykorzystania Internetu było wzorowanie się na konkurentach oraz przyspieszenie procesu dystrybucji, na co wskazało blisko 1/3 pytanych przedsiębiorców. Zauważalnym trendem jest również to, że
wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstwa obserwuje się rosnące oczekiwania
w zakresie ułatwienia sprzedaży i usprawnienia systemu dystrybucji. O ile w grupie przedsiębiorstw najmniejszych przesłankę tę wskazało niespełna 20%, o tyle
już w grupie przedsiębiorstw małych zainteresowanych tą korzyścią było 25% firm,
a przebadanej grupie firm średnich oczekiwania w tym zakresie zgłosiło 70% podmiotów. Wynikającym z badania trendem jest również to, że wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstw i związanej z tym liczby kontrahentów, z jakimi współpracują przedsiębiorcy, rosną wymagania pośredników w zakresie wykorzystania przy
współpracy możliwości technicznych związanych systemami bazującymi na sieci
Internet.
Kolejną z charakterystyk opisujących wykorzystanie sieci Internet w działalności firm, w tym w dystrybucji produktów, jest skala wykorzystania przez badane
podmioty elektronicznych systemów zarządzania dystrybucją, przykładem których
może być system ECR. Wyniki badania w tym zakresie przedstawia rys. 4.
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Rys. 4. Udział firm wykorzystujących w działalności systemy elektronicznej wymiany danych (%)
Źródło: obliczenia na podstawie badań własnych.

System Efektywnej Obsługi Klienta wykorzystywało niewiele ponad 10% badanych firm. Największym zainteresowaniem wspomniane systemy cieszyły się w grupie największych przebadanych firm, spośród których średnio co 5 przedsiębiorstwo
użytkuje w swojej działalności systemy elektronicznej wymiany danych. Obserwacje potwierdzają wskazaną już wcześniej prawidłowość, z której wynika, największe
możliwości i skala wykorzystania sieci Internet cechuje przedsiębiorstwa o większej
skali działania. Zjawisko to wskazuje, że pomimo powszechnego już dziś dostępu do
Internetu spora część małych przedsiębiorstw nie dostrzega i jednocześnie nie wykorzystuje w należytym stopniu potencjału, jaki tkwi w omawianym systemie gromadzenia i wymiany informacji. Pośrednio świadczy o tym udział firm, które mając
świadomość tego, jak duże znaczenie dla ich funkcjonowania i rozwoju ma globalna

Rys. 5. Udział firm posiadających stronę internetową firmy (%)
Źródło: obliczenia na podstawie badań własnych.
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sieć wymiany informacji, posiadają stronę internetową swojej firmy i zamieszczają
na niej niezbędne informacje o firmie i jej ofercie.
W grupie przebadanych firm ponad połowa posiada stronę internetową. Podobnie
jak w poprzednich analizach obserwuje się również w tym zakresie duże zróżnicowanie między różnymi pod względem wielkości firmami. Stronę internetową posiada 90% firm średnich, około 60% firm małych i niecałe 40% firm mikro. Wskazana
zależność wynika zapewne z faktu, iż firmy najmniejsze to podmioty o małej skali
działania, obsługujące lokalny rynek, które są znane miejscowym kontrahentom,
a poprzez to nie dostrzegają korzyści, jakie wynikają z obecności w sieci Internet.
Właściciele małych firm często traktują stronę internetową wyłącznie jako narzędzie
promocji oferty firmy, a idąc tym tokiem myślenia, uznają, że promocja w Internecie
dla firm działających na rynku lokalnym jest zbędna. Inaczej jest w przypadku firm
o większej skali działania, ponieważ firmy te wraz ze wzrostem wielkości sprzedaży
doceniają rolę, jaką w tym zakresie odgrywa kontakt z rynkiem globalnym.
Powodów niewielkiej skali działania badanych firm w Internecie upatrywać
można w mentalności ludzi nie do końca akceptujących możliwości zakupu produktów żywnościowych w sieci, na co decydują się nieliczni nabywcy z województwa
podkarpackiego. Zakupy takie realizują oni przy tym z ograniczoną częstotliwością. Ponadto zmiany w zachowaniach zakupowych żywności, szczególnie wśród
osób starszych i zamieszkujących obszary wiejskie, postępują w sposób ewolucyjny. Można przyjąć zatem, że rozwój e-rynku żywności znajduje się wciąż w fazie
początkowej. Rozwój ten dodatkowo wstrzymywany jest szeregiem ograniczeń
o charakterze obiektywnym, jak również subiektywnych zgłaszanych przez respondentów. Przeprowadzone analizy wskazują na wysoki stopień przyzwyczajenia do
tradycyjnych kanałów zaopatrzenia w żywność. Klienci nie widzieli potrzeby wykorzystywania do tego celu Internetu, obawiając się o jakość otrzymanych tą drogą
towarów, utratę anonimowości oraz bezpieczeństwo realizowanych płatności. Pomimo stałego rozwoju technologii i sieci internetowej, zwiększających dostępność
nowoczesnych rozwiązań e-commerce, destymulantami zakupów (w tym artykułów
żywnościowych przez Internet) nadal pozostają ograniczenia w postaci braku komputera czy możliwości podłączenia go do Internetu, choć ich znaczenie ustępuje roli
czynników mentalnych [Cyrek 2013, s. 107].

4. Zakończenie
Dynamiczne zmiany dotyczące obszarów zastosowania Internetu w działalności
firm wskazują na potrzebę wykorzystania tego narzędzia również w działalności
firm zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności. Wykorzystanie Internetu przez te firmy sprowadza się jednak głównie do poszukiwania informacji ich wymiany i usprawniania rozliczeń z kontrahentami. Niewielkie znaczenie Internet ma
natomiast w sprzedaży, o czym świadczy niewielka liczba prowadzonych sklepów
internetowych z żywnością. Na zjawisko to wpływa zapewne niewielkie zaintereso-
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wanie konsumentów zakupami żywności w sieci i przywiązanie do zakupów w sklepach tradycyjnych. Optymistycznym sygnałem do wzrostu wykorzystania możliwości wynikających z sieci Internet w działalności firm sektora żywnościowego jest
większa aktywność wykorzystania Internetu przez firmy największe, które stanowią
w tym przypadku wyznacznik standardów dla mikro- i małych firm.
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DISTRIBUTION OF PRODUCTS AGAINST THE BACKGROUND
OF OTHER AREAS OF USING INTERNET
IN THE FOOD SECTOR ENTERPRISES
(EG. PODKARPACKIE VOIVODESHIP)
Summary: The objective of the study was to evaluate the useage of Internet in the distribution
of products compared to other areas of network usage in business enterprises. Particular attention was concentrated on food sector companies. The usage of Internet by those enterprises
concerned on the exploration and exchange of information and improvement of settlements
with contractors. Internet has minor importance in food sales, as indicated by a small number
of online food stores.
Keywords: Internet, distribution, enterprise.

