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Slovenija zmanjšala zaostanek v rabi interneta

V okviru raziskave RIS (Raba 

interneta v Sloveniji) je bila konec 

leta 2003 opravljena standardna 

raziskava o rabi interneta v 

gospodinjstvih.

Po podatkih raziskave se v letu 2003
nakazuje nov zagon v širitvi interneta.
Tako po evropsko primerljivih
definicijah uporablja internet že 47%

prebivalcev Slovenije, starejših od 15 let, medtem ko se je delež
gospodinjstev z dostopom do interneta povzpel na 45%. 

Glede na to, da je rast deleža uporabnikov interneta v EU v zadnjih
letih precej ustaljena in v povprečju znaša 2 odstotni točki polletno, je
hitrejša rast v Sloveniji omogočila zmanjšanje zaostanka na samo 10
odstotnih točk, saj ekstrapolirana ocena za EU znaša 56,5%. Pri
deležu gospodinjstev z dostopom do interneta, kjer je razlika
tradicionalno manjša, pa Slovenija zaostaja samo še 4 odstotne točke
za povprečjem EU (45% : 49%).

Vrednost za EU je znova le ocena, saj pristojne evropske institucije
še niso objavile podatkov za leto 2003. Trenutno je ocenjeni
zaostanek Slovenije za povprečjem EU dve leti, kar pa ob pospešeni
domači rasti ponuja možnost, da dosežemo povprečje tudi že prej.

Spreminja se tudi struktura dostopa gospodinjstev do interneta. Klicni
dostop ostaja glavni način dostopa gospodinjstev, vendar pa se
njegov delež postopoma zmanjšuje -zaradi povečanja deleža
kabelskega in ADSL dostopa.
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