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"Raziskave v ZDA so že pred leti z veliko
verjetnostjo potrdile pozitiven vpliv uporabe
interneta na hitrejšo gospodarsko rast," pravi
Vasja Vehovar, vodja projekta Raba interneta v
Sloveniji.
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RAZISKAVE KAŽEJO, DA SE SLOVENIJA PO INFORMACIJSKI PISMENOSTI UVRŠČA MED NAJUSPEŠNEJŠE NOVE
ČLANICE EU IN PREHITEVA CELO NEKATERE STARE

Po najnovejših podatkih iz raziskav je v Sloveniji
okoli 750 tisoč uporabnikov interneta na mesec,
obiskanost internetnih strani pa raste za približno
30 odstotkov na leto. Prek interneta opravimo
slabo polovico odstotka končne potrošnje.

Raziskave o informacijski pismenosti na
splošno kažejo, da se Slovenija uvršča med
najuspešnejše nove članice Evropske unije, saj
prehiteva celo nekatere stare članice. Te imajo
sicer višjo stopnjo povprečne pismenosti od novih
članic. Vasja Vehovar, vodja projekta RIS (Raba
interneta v Sloveniji), nam je povedal, da so
raziskave v ZDA že pred leti potrdile veliko
verjetnost pozitivnega vpliva uporabe interneta na
hitrejšo gospodarsko rast.

Uporabnikov vsako leto do 15 odstotkov več

Zadnja raziskava RIS o spletni obiskanosti
kaže, da je bilo ob začetku tega leta v Sloveniji na
mesec 750 tisoč uporabnikov interneta starih od
10 do 75 let. Raziskovalci pri RIS na leto opažajo
od 10- do 15-odstotno letno rast števila
uporabnikov interneta in 30-odstotno rast
obiskanosti internetnih strani.

Lani za

četrtino več e-nakupovanja

Tudi uporaba interneta za nakupovanje v Sloveniji v minulih šestih letih kaže veliko rast. Lani je
dosegla 25 odstotkov. Prek interneta smo opravili za 10 milijard tolarjev nakupov, večji del zunaj
Slovenije. Glede na celotno vrednost končne potrošnje internetni nakupi pomenijo 0,47-odstotni delež.
Po nekaterih ocenah naj bi rast končne potrošnje, opravljane prek interneta, letos dosegla 20
odstotkov.

 

 

Slovenska e-uprava v povprečju EU

E-uprava je postala resničnost v vseh državah Evropske unije, saj je 84 odstotkov
ponudnikov javne uprave na spletu. Tako je pokazala peta raziskava evropske
komisije o e-upravi. Slovenija je v primerjavi s preostalimi državami nekaj nad
povprečjem. Za povprečjem starejših članic zaostajamo pri opravljanju storitev prek
spleta, po dostopnosti spletnih strani pa smo tik pod njim.
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Preberite tudi:

2.5.05 Za licence in uvajanje 20 milijonov evrov

2.5.05 Intervju: Marc Fiammante, IBM: Približevanje evropskim pravilom bo sprožilo rast

2.5.05 Jan Zadak, podpredsednik HP Compaqa: Poraba v javnem sektorju bo rasla za petino na leto

2.5.05 Tudi javna naročila kmalu v elektronski obliki

2.5.05 Konec junija ustanovitev espeja prek spleta
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2.5.05 Pri eDavkih največja ovira ureditev pooblastil

2.5.05 Digitalni certifikat varen, z geslom pa še varnejši

2.5.05 Državljani so slabo obveščeni o storitvah e-poslovanja z državo

2.5.05 MNZ dobi 30 elektronskih pisem na dan

2.5.05 Upravni postopki postajajo vse cenejši in hitrejši
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