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Velik preboj e-nakupovanja 
v Sloveniji 
Ljubljana | 10.11.2002 | STA 

Po ugotovitvah letošnje raziskave o
e-nakupovanju v Sloveniji, ki so jo
opravili v okviru projekta RIS, je
slovensko e-nakupovanje letos
naredilo velik korak naprej. Poleg
deleža e-nakupovalcev je narasel tudi
delež aktivnih uporabnikov
interneta.

Delež e-nakupovalcev, tj. oseb, ki v enem letu
opravijo vsaj en on-line nakup, se je namreč letos
povečal s 13 na 21 odstotkov vseh uporabnikov
interneta. Pri tem pa močno narašča tudi število
aktivnih uporabnikov interneta, ki so po raziskavah
junija letos predstavljali že 28 odstotkov celotne
populacije - tako se veča tudi absolutno število
spletnih nakupovalcev.

Poleg tega se je izrazito
povečala povprečna
vrednost spletnih nakupov,
in sicer z lanskih 44.000
tolarjev na letošnjih 66.000
tolarjev. Natančnejši podatki
oktobra objavljene raziskave
kažejo, da je v zadnjem letu
nakupovalo prek interneta
120.000 od skupno 570.000
mesečnih uporabnikov
interneta, v zadnjih šestih mesecih 86.000, v zadnjem
četrtletju 40.000 in v zadnjem mesecu 38.000 aktivnih
uporabnikov interneta. V obdobju od letošnjega do
naslednjega junija pa naj bi e-nakup opravilo že
200.000 Slovencev. Kot še ugotavlja raziskava,
približno tretjina vseh uporabnikov interneta navaja,
da je internet tudi posredno vplival na njihov nakup
(preko informacij na internetu).

E-potrošnja mesečnih uporabnikov interneta se
postopno bliža osmim milijardam tolarjev, kar
predstavlja okrog 0,4 odstotka končne slovenske
potrošnje. Kot pojasnjujejo raziskovalci, je ocena
"razmeroma groba, saj 95-odstotni interval zaupanja
govori o oceni štiri do deset milijard tolarjev". V
slovenskih e-trgovinah se porabi približno polovica te
vsote, kar je v primerjavi s prejšnjimi leti bistveno
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povečanje, saj je potrošnja v tujini doslej večinoma
predstavljala več kot tri četrtine celotne on-line
potrošnje Slovencev.

Anketiranci so navedli okrog 20 večjih slovenskih
spletnih trgovin, v katerih nakupujejo. Nekoliko
presenetljivo je, kot ugotavljajo v okviru projekta
Raba interneta v Sloveniji (RIS), da se med izdelki na
prva mesta namesto knjig in glasbe prebijajo oblačila
in športna oprema. Poleg tega obstaja znaten razkorak
med področji, ki uporabnike zanimajo in področji, na
katerih uporabniki kupujejo.

Največjo oviro pri e-nakupovanju za anketirance, ki
ne nakupujejo prek interneta, še vedno predstavlja
dejstvo, da proizvoda ne vidijo v živo, v nekaterih
segmentih pa je pomembna ovira tudi varnost. Kot
tehnologija nakupa se že pojavlja tudi mobilni aparat,
vse bolj pa se uveljavlja naročanje s plačilom po
povzetju.

POŠLJI ČLANEK

E-mail pošiljatelja:  

E-mail prejemnika:  

Kratko sporočilo:  
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