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Abstrakt 
Online nakupovanie sa v posledných rokoch stáva čoraz populárnejším spôsobom nakupovania. Cieľom 
článku je zhodnotiť a porovnať vývoj online nakupovania v Európe a poukázať na najvýznamnejšie rozdiely 
v rámci regiónov. Článok obsahuje teoretické východiská problematiky online nakupovania a popisuje 
súčasnú situáciu na európskom e-commerce trhu. Na základe dát z databázy Eurostat je v článku zobrazený 
vývoj online nakupovania v rokoch 2017 až 2021 v európskych regiónoch (Západná Európa, Severná Európa, 
Stredná Európa, Východná Európa a Južná Európa). Zistilo sa, že podiel internetových používateľov aj online 
nakupujúcich v sledovaných rokoch a regiónoch rástol. Najvyšší podiel používateľov internetu v roku 2021 
bol zaznamenaný v Západnej a Severnej Európe. V Západnej Európe bol v roku 2021 zaznamenaný aj najvyšší 
podiel online nakupujúcich. 
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Informácia 
Tento príspevok je čiastkovým výstupom grantu VEGA 1/0694/20 „Výskum v oblasti relačného marketingu – 
percepcia aspektov elektronickej komercie a jej dopady na nákupné správanie a preferencie spotrebiteľa“ a 
VEGA 1/0488/22 „Výskum digitálneho marketingu v oblasti cestovného ruchu s akcentom na princípy 
udržateľnosti v post-pandemickom trhovom prostredí“. 
 
 

1. Úvod 
 
Online maloobchod prevzal významnú časť maloobchodného trhu počas prvej dekády 21. storočia, keď sa 
zvýšilo vlastníctvo osobných počítačov a etablovaní maloobchodníci začali ponúkať svoje produkty cez 
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internet (Scott 2010). Rozmach internetu zvýšil obľubu online nakupovania, a tak sa online nakupovanie stalo 
treťou najpopulárnejšou internetovou aktivitou po e-maile a prehliadaní webu (Jamali a kol. 2014). V 
súčasnosti si online nakupovanie udržiava pozornosť maloobchodného trhu, keďže milióny ľudí nakupujú 
online a ich počet sa neustále zvyšuje. Takmer všetci používatelia internetu sú dnes aj online nakupujúcimi 
(Sivanesan 2017; Laudon a Traver 2021).  
 
 

2. Súčasný stav problematiky online nakupovania 
 
Pandémia koronavírusu mala silný a globálny vplyv na spôsob, akým spotrebitelia nakupujú, čo sa prejavilo 
v prechode od tradičného nakupovania v kamenných predajniach k online nakupovaniu (Fang 2016). 
Popularita online nakupovania neustále rastie a odborníci na maloobchod tvrdia, že online nakupovanie 
čoskoro predbehne tradičné nakupovanie v peňažnom vyjadrení (Mendelson 2013). Online maloobchodný 
predaj je momentálne najrýchlejšie rastúcim kanálom maloobchodného predaja, má najrýchlejšie sa 
zväčšujúcu zákaznícku základňu a neustále sa rozširujúcu ponuku tovaru (Chaffey a kol. 2019). 
Spotrebitelia využívajú online nakupovanie najmä vďaka jeho nespochybniteľným výhodám. Internetové 
obchody nie sú obmedzené priestorom ani časom. Online obchody sú otvorené nonstop a zákazníci môžu 
pohodlne nakupovať vo svojom voľnom čase kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Čas teda nepôsobí ako prekážka, 
nech sú predajca a kupujúci kdekoľvek na svete. Online predajcovia zvyčajne ponúkajú širšiu škálu 
produktov, veľkostí, farieb, štýlov a značiek. Nakupovanie prostredníctvom internetu je často lacnejšie, 
pretože špeciálne ponuky a zľavy sú niekedy dostupné výlučne pre online nakupujúcich. Je tiež jednoduchšie  
porovnávať online ceny u rôznych dodávateľov, rovnako tak aj porovnávať produkty. Ďalším pozitívom je aj 
väčšia miera kontroly nad tým, čo zákazník kupuje. V kamennej predajni je konfrontovaný s alternatívami, 
ktoré sa nakoniec rozhodne kúpiť len preto, lebo nemá čas ísť k inému obchodníkovi alebo preto, že ho 
predajca „donútil“ uskutočniť kúpu. Naopak, na zákazníkov internetových obchodov nie je vyvíjaný žiadny 
tlak ohľadom kúpy zo strany predajcov (Uesugi 2013; Ganapathi 2015; Jain 2016; Muthumani a kol. 2017). 
Rozvoj elektronického obchodovania mení spôsob obchodných aktivít podnikov a spotrebiteľské správanie 
zákazníkov. Významne tiež prispieva k pokroku globálneho hospodárstva. Keďže v súčasnosti význam 
internetu rastie, forma online obchodovania predstavuje pre predajcov zdroj konkurenčnej výhody. 
Obchodovanie  na internete umožňuje všetkým podnikom sveta prístup na globálny online trh, na ktorom 
majú vo všeobecnosti rovnakú šancu konkurovať si navzájom (Nisar a Prabhakar 2017; Song a kol. 2019; 
Štefko a kol. 2019). Pandémia COVID-19 prinútila ľudí zmeniť spôsob života, a rovnako aj spôsob 
nakupovania. Keď svet reaguje na pandémiu koronavírusu, je možné pozorovať dramatický posun od 
fyzického nakupovania a osobnej návštevy predajne k online nakupovaniu. Spotrebitelia tiež v súčasnosti 
kladú nové požiadavky a podniky sú neustále vystavované výzvam ako tieto požiadavky naplniť. Zavedenie 
online nakupovania v podniku si vyžaduje zásadnú modifikáciu súčasných obchodných modelov a 
podnikových aktivít a tiež implementáciu a využívanie sofistikovaných digitálnych technológií. Spotrebitelia 
sa viac ako kedykoľvek predtým spoliehajú na digitálny svet a podniky sú nútené prispôsobiť svoje stratégie 
a prejsť k digitálnej transformácii s oveľa väčšou naliehavosťou ako kedysi (Fedorko a Kakajelcik 2015; Kim 
et al. 2017; Stefko a kol. 2020; Rahmanov 2021).  
Európa je domovom rôznych trhov, pričom trhy elektronického obchodovania sa tiež značne líšia. Je však 
ťažké vnímať európske odvetvie elektronického obchodu ako jeden celok, pretože pozostáva z niekoľkých 
regiónov, z ktorých všetky zohrávajú svoju vlastnú úlohu. Implementáciu a rast e-commerce v jednotlivých 
regiónoch ovplyvňujú predovšetkým digitálne zručnosti, vrátane používania internetu spolu s kúpnou silou. 
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Počas pandémie COVID-19 sa používanie internetu zvýšilo, a rovnako sa zvýšil aj počet online nakupujúcich 
a frekvencia ich nakupovania. Obrat z e-commerce v roku 2020 predstavoval v Európe 757 miliárd eur. 
Najvyšší podiel na celkovom európskom obrate elektronického obchodu za rok 2020 zaznamenala Západná 
Európa so 64 %, nasledovaná Južnou Európou a to len so 16%. Stredná Európa dosiahla podiel 8%, Severná 
a Východná Európa 6%. Hoci HDP a tiež e-HDP nezaznamenali výrazný rast, predpokladá sa, že nasledujúce 
roky budú pre tieto regióny lepšími hospodárskymi rokmi (Lone a kol. 2021; Ecommerce News 2021). 
 
 

3. Cieľ a použité metódy 
 
Cieľom článku je zhodnotiť a porovnať vývoj online nakupovania v Európe v rokoch 2017 až 2021 a poukázať 
na najvýznamnejšie rozdiely v rámci európskych regiónov. Konkrétne členenie zahŕňa: 

• Západnú Európu (Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Luxembursko, Holandsko a Veľká Británia), 

• Severnú Európu (Dánsko, Estónsko, Fínsko, Island, Lotyšsko, Litva, Nórsko, Švédsko),  

• Strednú Európu (Rakúsko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Švajčiarsko),  

• Východnú Európu (Bulharsko, Chorvátsko, Severné Macedónsko, Rumunsko, Srbsko, Ukrajina, 
Moldavsko, Rusko), 

• Južnú Európu (Albánsko, Cyprus, Grécko, Taliansko, Malta, Portugalsko, Španielsko).  
V rámci výskumu boli formulované výskumné otázky:  

• Ako sa zmenil podiel online nakupujúcich v sledovaných rokoch v rámci európskych regiónov?  

• Aké rozdiely možno pozorovať medzi sledovanými regiónmi?  
Skúmanými premennými boli: 

• Používatelia internetu (jednotka merania: %),  

• Online nakupujúci (jednotka merania: %).  
Údaje použité na analýzu boli získané z databázy Štatistického úradu Európskych spoločenstiev (Eurostat). 
Získané dáta boli graficky spracované v programe RStudio. 
 
 

4. Výsledky a diskusia 
 

Na základe dostupných údajov je možné zhodnotiť a porovnať vývoj online nakupovania v sledovaných 
rokoch v rámci Európy ako celku, ale aj piatich európskych regiónov. V rámci celej Európy dosahoval v roku 
2017 podiel internetových používateľov 84% a podiel online nakupujúcich 60% (Graf 1). Každým rokom tieto 
podiely rástli, pričom podiel internetových používateľov o 1-2% a podiel online nakupujúcich o 2-5%. V roku 
2021 bol podiel internetových používateľov na úrovni 89%, čo predstavuje 5% nárast oproti roku 2015. Podiel 
online nakupujúcich v roku 2021 vzrástol oproti roku 2017 až o 13%, a to na 73%. 
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Graf 1 Podiel internetových používateľov a online nakupujúcich v Európe 
Zdroj: výstup z programu RStudio na základe databázy EUROSTAT (2023) 
 
V Západnej Európe bol zaznamenaný v sledovaných rokoch nárast v počte internetových používateľov a tiež 
aj online nakupujúcich (Graf 2). V roku 2021 bol podiel internetových používateľov 96%, čo predstavuje 
nárast o 5% oproti roku 2017. Podiel online nakupujúcich dosiahol 87%, čo v porovnaní s rokom 2017 
predstavuje 6% nárast. Najvyšší podiel online nakupujúcich (93%) v roku 2021 zaznamenalo spomedzi krajín 
Západnej Európy Holandsko a Veľká Británia, pričom najnižší podiel online nakupujúcich bol vo Francúzsku, 
a to 79% (Eurostat 2023). 

 
Graf 2 Podiel internetových používateľov a online nakupujúcich v Západnej Európe  
Zdroj: výstup z programu RStudio na základe databázy EUROSTAT (2023) 
 
Graf 3 zobrazuje podiel internetových používateľov a online nakupujúcich v Severnej Európe. Tento región 
už v roku 2017 zaznamenal vysoký podiel internetových používateľov, a to 94%, ktorý v nasledujúcich rokoch 
vzrástol na 96%. Podiel online nakupujúcich v roku 2017 bol 76% a v priebehu rokov vzrástol o 8% na 84% 
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v roku 2021. Najvyšší podiel online nakupujúcich zaznamenalo v roku 2021 Dánsko (91%) a najnižší podiel 
bol v Lotyšsku (68%) (Eurostat 2023).  

 
Graf 3 Podiel internetových používateľov a online nakupujúcich v Severnej Európe  
Zdroj: výstup z programu RStudio na základe databázy EUROSTAT (2023) 
 
Na Grafe 4 je zobrazený podiel internetových používateľov a online nakupujúcich v Strednej Európe. V roku 
2017 bol podiel používateľov internetu 82%, ktorý sa každoročne zvyšoval a v roku 2021 dosiahol úroveň 
89%. Podiel online nakupujúcich dosiahol v roku 2017 iba 63%. Medziročne tento podiel rástol a v roku 2021 
zaznamenal nárast oproti roku 2017 o 15%, a to na 78%. Spomedzi krajín Strednej Európy zaznamenalo 
v roku 2021 najvyšší podiel online nakupujúcich Švajčiarsko (93%) a najnižší podiel Slovensko, konkrétne 68% 
(Eurostat 2023).  

 
Graf 4 Podiel internetových používateľov a online nakupujúcich v Strednej Európe  
Zdroj: výstup z programu RStudio na základe databázy EUROSTAT (2023) 
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Podiel internetových používateľov vo Východnej Európe v roku 2017 bol 72% (Graf 5). Medziročne sa tento 
podiel zvyšoval o 1-4% a v roku 2021 bol sa úrovni 78%. Podiel online nakupujúcich bol v roku 2017 na úrovni 
mizivých 24%. Každoročne rástol a v roku 2021 vzrástol na 44%, čo znamená nárast o 20%. V rámci krajín 
Východnej Európy dosiahlo najvyšší podiel online nakupujúcich v roku 2021 Chorvátsko, a to 75% a najnižší 
podiel Moldavsko, a to 34% (Eurostat 2023).  

 
Graf 5 Podiel internetových používateľov a online nakupujúcich vo Východnej Európe  
Zdroj: výstup z programu RStudio na základe databázy EUROSTAT (2023) 
 
V regióne Južnej Európy zaznamenal podiel používateľov internetu rastúci medziročný trend na úrovni 2-3%, 
pričom v roku 2021 bol podiel 87%, čo predstavuje nárast o 10% oproti 77% v roku 2017 (Graf 6). Podiel 
online nakupujúcich tiež zaznamenal v sledovaných rokoch rast na úrovni 2-5% a v roku 2021 bol na úrovni 
64%, čo je v porovnaní s rokom 2017 nárast o 14%. Malta dosiahla spomedzi krajín Južnej Európy v roku 2021 
najvyšší podiel online nakupujúcich (76%). Najnižší podiel dosiahlo Taliansko (59%) (Eurostat 2023). 

 
Graf 6 Podiel internetových používateľov a online nakupujúcich v Južnej Európe  
Zdroj: výstup z programu RStudio na základe databázy EUROSTAT (2023) 
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5. Záver 
 
Pandémia COVID-19 spôsobila vo väčšine odvetví významný posun smerom k digitálnym technológiám. 
Prirodzene, elektronický obchod zaznamenal prudký nárast, keďže stále viac spoločností sa zameriava na 
predaj online. Spotrebitelia vyhľadávajú možnosť online nákupu čoraz častejšie a to nielen z pandemických 
dôvodov, ale aj kvôli ďalším výhodám nakupovania v prostredí internetu. Online predajcovia výrobkov 
a služieb v európskom regióne zaznamenali v posledných rokoch stabilný rast online predaja. Dopad 
pandémie COVID-19 na online nakupovanie sa bude v jednotlivých krajinách sveta líšiť v závislosti od 
epidemiologickej, ale aj sociálno-ekonomickej situácie danej krajiny a Európsky región nie je výnimkou 
(Contentserv 2022).  
Na základe vyššie uvedených výsledkov je možné konštatovať, že podiel internetových používateľov aj online 
nakupujúcich v sledovaných rokoch a regiónoch Európy rástol. Najvyšší podiel používateľov internetu v roku 
2021 bol zaznamenaný v Západnej a Severnej Európe. V Západnej Európe bol v roku 2021 zaznamenaný aj 
najvyšší podiel online nakupujúcich. Najvyšší podiel online nakupujúcich v roku 2021 zaznamenalo spomedzi 
krajín Západnej Európy Holandsko a Veľká Británia. Spomedzi krajín Severnej Európy najvyšší podiel online 
nakupujúcich dosiahlo v roku 2021 Dánsko. Z krajín Strednej Európy bol v roku 2021 najvyšší podiel online 
nakupujúcich vo Švajčiarsku. V rámci krajín Východnej Európy dosiahlo najvyšší podiel online nakupujúcich 
v roku 2021 Chorvátsko. Spomedzi krajín Južnej Európy zaznamenala v roku 2021 najvyšší podiel online 
nakupujúcich Malta. Niektoré z regiónov, resp. štátov nezaznamenali vysoký nárast online nakupovania, no 
dôvodom môže byť najmä to, že online nakupovanie v týchto štátoch už bolo rozvinuté dávno. 
Je viac než isté, že dôsledky pandémie COVID-19 sa budú naďalej prejavovať vo sfére online nakupovania. 
Stále viac a viac spotrebiteľov uprednostňuje online nakupovanie pred nakupovaním v kamennej predajni. 
Prispeli k tomu do značnej miery práve pandemické opatrenia ako sú obmedzenie pohybu, nedostatok 
produktov v obchodoch alebo obavy o zdravie (Reddy 2020; Sharma a Jhamb 2020; Shashidhar 2020). Je 
možné súhlasiť s názorom autorov, že nie všetky behaviorálne zmeny budú pretrvávať aj po skončení 
pandémie, no je možné predpokladať, že spotrebitelia budú aj naďalej čoraz viac inklinovať k online 
nakupovaniu. 
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