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Razlogi za e-nakupe in proti 
njim

Slovenci vidijo največjo prednost
nakupa po internetu v dostavi (pri
tem so pomembni način, hitrost in
cena), razlogi za odločitev o
e-nakupu pa so še cena in
kakovost izdelka ter varnost
nakupa. Obstajajo pa tudi razlogi,
zaradi katerih se večina
Slovencev ne odloča za takšen
nakup - največji je nezaupanje v
kakovost izdelka. Pomembna sta
tudi prikrajšanost za užitek ob
nakupovanju ter dejstvo, da
izdelka ni mogoče videti in otipati.
Strah pred zlorabo bančnih kartic
oziroma osebnih podatkov je
zadnji od štirih naštetih razlogov
proti. Še ena ugotovitev
raziskave SIM: več kot polovica
uporabnikov interneta ne
namerava kupovati izdelkov
vsakdanje porabe po internetu,
dobra tretjina bi bila to
pripravljena početi, desetina pa
se pri tem vprašanju ni opredelila.
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GRAL-ITEO BO ENKRAT NA LETO NAREDIL RAZISKAVO SLOVENSKI INTERNET MONITOR (SIM)

"Raziskava SIM se je izkazala kot uporabna. Naše naročnike zanimajo zbrane informacije," zatrjuje
direktor Gral-Iteoja Rudi Tavčar. Raziskava je med drugim pokazala, da slovenski uporabniki
interneta kupujejo približno enako prek domačih in tujih spletnih strani, pri čemer so tisti, ki kupujejo
prek slovenskih ponudnikov, pogosteje mlajši od 25 let in nižje izobraženi.

Število kupcev prek interneta v Sloveniji dosega le 15 odstotkov aktivnih uporabnikov spletnih strani,
a obseg e-nakupov znaša že več kot milijardo tolarjev. To sicer še nekaj let ne bo pomenilo odstotka
prodaje na drobno kot v ZDA, je za petkove Finance povedal vodja projekta RIS (raba interneta v
Sloveniji) Vasja Vehovar.

Kakšni so torej slovenski kupci prek interneta? Raziskava
Gral-Iteoja, ki so jo naredili lani decembra, je pokazala, da je
manj kot petina uporabnikov interneta že kupovala po internetu,
prevladujejo pa tisti, ki imajo dostop do njega doma. Največ je
takšnih, ki so zadnje leto po internetu opravili tri nakupe ali več,
najpogosteje pa so kupovali knjige, zgoščenke in računalniško
opremo. Za vse nakupe skupaj so porabili od 10 do 50 tisoč
tolarjev. (Gral-Iteo je za raziskavo z metodo CATI anketiral 446
ljudi, vzorec pa je vključeval najpogostejše uporabnike interneta
v gospodinjstvu.)

Raziskava je odkrila, da med uporabniki interneta, ki so že
opravili e-nakup, in tistimi, ki ga še niso, ni pomembnih
sociodemografskih razlik (starost, izobrazba, regija ...). Večja
razlika je le pri spolu, saj po internetu kupuje večina moških, in
sicer 62,7 odstotka. Izkazalo se je tudi, da kupci prek interneta v
primerjavi z uporabniki spleta, ki ne opravljajo e-nakupov,
pogosteje uporabljajo internet, zanimivo pa je, da približno enako
kupujejo prek domačih in tujih spletnih strani. Tisti, ki kupujejo
prek slovenskih ponudnikov, so navadno mlajši od 25 let in imajo
osnovno, poklicno ali srednjo šolo, tisti, ki kupujejo prek tujih
ponudnikov, pa so stari od 26 do 35 let in imajo višjo stopnjo
izobrazbe.

Slovenski kupci prek interneta največ plačujejo s
kreditno-plačilno kartico (60,3 odstotka), 36,8 odstotka pa po
povzetju (4,4 odstotka jih uporablja čeke, 1,5 odstotka pa druge
načine). Kreditno-plačilno kartico uporabljajo pogosteje višje
izobraženi ter stari od 36 do 50 let, med karticami pa je
največkrat uporabljena Eurocard NLB (32,5 odstotka), sledijo ji
Eurocard SKB (17,5), Eurocard Activa (15), Eurocard druge
banke (15), American express (12,5), Activa (10), Visa (7,5),
Diners Club in Karanta (po 2,5 odstotka). Manj kot polovica uporabnikov interneta, ki je že nakupovala
po spletu, namerava v enem letu nakup ponoviti, dobra četrtina o tem še razmišlja, preostala četrtina
pa verjetno ne bo več kupovala po tej poti.
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