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Sreda, 30.1.2002  ob 15:46 I pošlji prijatelju I natisni I

Uporaba interneta strmo narašča, e-nakupovanje še ne

Internet postaja vse bolj domač

Ljubljana, 30. januarja (STA) - Število uporabnikov interneta v Sloveniji strmo narašča, je ena temeljnih
ugotovitev spletne ankete Raba interneta v Sloveniji (RIS) 2001, ki so jo med lanskim julijem in septembrom
izpeljali na Fakulteti za družbene vede. Kot kažejo rezultati ankete, ki je sicer skupno zajela več kot 2000
vsebinskih vprašanj in v kateri je s svojimi odgovori sodelovalo skoraj 15.000 oseb, internet dnevno uporablja
56 odstotkov vprašanih, kar je v primerjavi z rezultati ankete iz leta 1998 devet odstotkov več, medtem ko
e-nakupovanje kljub pozitivnemu trendu še ne dosega rasti držav EU ali ZDA. Raziskovalci sicer ocenjujejo, da
je trenutno v Sloveniji približno 500.000 uporabnikov spleta, medtem ko naj bi jih januarja lani bilo 350.000, ter
poudarjajo, da obstoji izredno visoko zanimanje za on-line storitve tudi med tistimi, ki sicer interneta še ne
uporabljajo.

Rezultati RIS 2001, ki je bila sicer sestavljena iz osnovnega bloka ter 13 področnih sklopov, vprašanja pa so
se anketiranim zastavljala slučajnostno, so med drugim tudi pokazali, da 63 odstotkov vprašanih meni, da so
anketne raziskave koristne za družbo kot celoto, 57 odstotkov anketiranih motijo propagandna e-mail
sporočila, 52 odstotkov je zaskrbljenih nad varnostjo podatkov na internetu, 49 odstotkov jih je nezadovoljnih s
počasnostjo nalaganja strani na spletu, medtem ko se jih 47 odstotkov najbolj pritožuje nad visokimi stroški
uporabe interneta.

Največ, t.j. 17 odstotkov, sedanjih uporabnikov je internet sicer začela uporabljati v letih 1998 in 1999, sledijo
novinci iz leta 1997 s 14-odstotnim deležem, 12 odstotkov pa jih je na medmrežje vstopilo v letu 1996 oz.
2000.

Med anketiranci, ki se jih sicer dobra polovica na splet povezuje iz domačega naslanjača, le malo manj se jih
na splet priključi v službi (45 odstotkov), jih je največ, t.j. 53 odstotkov, povezanih preko navadnega modema,
četrtina preko ISDN modema, medtem ko 12 odstotkov za priklop uporablja kabelsko povezavo.

Obiskovalci spletnih strani sicer najraje uporabljajo internet za osebne potrebe, interese in za iskanje splošnih
informacij, malenkost manj za poslovne potrebe in raziskovalno delo ter izobraževanje, sodeč po rezultatih pa
jih najmanj pritegne obiskovanje erotičnih vsebin in elektronsko nakupovanje, in dokler bo tako, menijo
raziskovalci rabe interneta v Sloveniji, bo imel internet omejen domet.
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