
 
 

 

Raport VeriSign – podsumowanie I kwartału na 

światowym rynku domen 

Jeden z największych globalnych rejestratorów VeriSign sporządził i opublikował raport 

podsumowujący pierwszy kwartał 2014 r. dotyczący funkcjonowania rynku domenowego. 

Pierwszy trymestr 2014 roku wyróżnił się wyjątkowo pozytywną koniunkturą w e-biznesie. 

Wzrost odnotowały domeny niezwiązane z konkretnym państwem, jak również ccTLD. 

Postanowiliśmy przyjrzeć się zachodzącym zmianom i zebrać najciekawsze informacje. 

Raport VeriSign – podsumowanie I kwartału na światowym rynku domen 

 Według zgromadzonych danych statystycznych oraz analitycznych oszacowano, że 

adresów internetowych typu top level istnieje już 276 milionów. Oznacza to, że w porównaniu 

do czwartego kwartału 2013 r. , całkowita liczba nazw domen utrzymywanych na świecie 

wzrosła o 5 milionów. 

Domeny krajowe – nadal chętnie kupowane  

Pierwsze miesiące 2014 r. to również dobry i owocny czas dla rozszerzeń krajowych 

(ccTLD). Według raportu VeriSign jest ich już 127 mln, co daje około 3% wzrost w okresie 

31.12.2013 – 31.03.2014.   

Największe zainteresowanie wśród nabywanych domen krajowych w badanym okresie 

zaliczyły adresy z Tokelau na poziomie 8 proc. (terytorium zależne Nowej Zelandii), domena 

narodowa Argentyny (7,2 proc.) oraz domena narodowa Indii (15,2 proc.). 

 

 

 

 

 

 



 
 
Poniżej prezentujemy listę najbardziej popularnych ccTLD: 

 

 

.Com , .net oraz nowe TLD – ciągle w czołówce 

Internauci w dalszym ciągu doceniają wartość domen .com i .net, które cieszą się 

niezmiennym zaufaniem wśród klientów.  Ilość tego rodzaju zakupionych domen osiągnęła 

liczbę 128 milionów. Ten wynik ustanawia kolejny 4 proc. wzrost w skali całego roku.  

Analizując dane statystyczne, rozszerzenie .com już na dzień 31 marca 2014 roku 

przekroczyło imponujący wynik 113,2 mln zarejestrowanych nazw domen, natomiast .net – 

15.2 mln. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Poniżej zestawienie top 10 domen pierwszego stopnia, które w pierwszym kwartale 

odnotowały największy wzrost: 

 

Wg raportu Verisign, 69 proc. stron internetowych z rozszerzeniem .com jest w języku 

angielskim. 

Inną ciekawostką, która została zawarta w raporcie, jest liczba wiadomości e-mail. Internauci 

w ciągu jednej minuty  wysyłają 204 mln e-maili 

Nowe rejestracje 

Niestety, tendencja wzrostowa nie towarzyszyła intensywności nowych rejestracji nazw 

domen internetowych. Rozszerzenia .com i .net  przekroczyły liczbę 8,6 milionów, co 

oznacza o 200 tysięcy mniej niż w analogicznym okresie roku 2013. 

Nowe domeny globalne  

W dniu 31 marca 2014 r. dopuszczonych przez ICANN do rejestracji było  198 nowych 

rozszerzeń domen globalnych, z czego w samym badanym kwartale portfolio new gTLD 

zostało powiększone o 125 nazw. 

 

Największym zainteresowaniem wśród nowych gTLD cieszyła się domena .guru. Następne 

miejsce w rankingu zajął .berlin, a trzecie photography. 

 



 
 
 

Poniżej TOP 10 nowych gTLD: 

 

 

Cały raport można znaleźć: http://www.verisigninc.com/assets/domain-name-brief-

july2014.pdf.  

 


